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บทคัดย่อ

 “สือ่สงัคมออนไลน์” (Online-Social Media) กลายเป็นเครือ่งมอือนัส�าคญัของผูส้ือ่ข่าวในสงัคมยคุดจิทิลั โดยสามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ใช้ในการรวบรวมข้อมลู เพือ่สบืค้นและต่อยอดข่าวสารให้มคีวามหลากหลายและมัง่คัง่ รวมทัง้ยงัใช้เป็นช่องทางในการน�าเสนอ
ข่าวสารเพือ่เข้าถงึผูร้บัสาร ซึง่ปัจจบุนัหนัไปบรโิภคข่าวสารทางสือ่ออนไลน์มากกว่าสือ่กระแสหลกั เนือ่งจากเหน็ว่าข้อมลูในสือ่กระแสหลกั
ขาดความเป็นกลาง ความถูกถ้วนและความเชื่อถือ รวมทั้งยังใช้เป็นพื้นที่เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะ (Public Issue) อัน
ร้อนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างอิสระ ไร้ขีดจ�ากัดด้านเวลา สถานที่และรูปแบบ แม้ว่าจุดเด่นของสื่อสังคมออนไลน์คือ ความสะดวก
และรวดเร็วในการน�าเสนอข่าวสาร แต่หลายฝ่ายทั้งองค์การสื่อ นักวิชาการและผู้สื่อข่าว ยังมีความวิตกกังวลถึงผลกระทบเชิงจริยธรรม
ในการน�าเสนอข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากข้อมูลที่ใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ขาด
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ดังนั้นเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ผู้ใช้ทั้งในระดับองค์การและ
ระดับบุคคล ควรต้องค�านึงถึงจริยธรรมการใช้ควบคู่ไปด้วย 

Abstract

Online social media have become an essential tool for journalists in a digital age. The social media have 
potentially improved journalism practices such as news gathering and investigative reporting, and made news coverage 
more diverse and abundant. In terms of news audiences, more and more people turn to online social media to consume 
news. This is because mainstream news media fall short of journalism standards – be it accuracy, objectivity and credibility. 
Besides, online social media provide a platform for discussing freely about public issues with no constraints on places, time 
and formats. Even though benefits of online social media towards journalism, as mentioned above, are apparent, news 
media organizations, scholars and journalists are concerned about journalism ethics among online social media practices. 
Many studies show that information disseminated within online social networking sites still lack credibility and accuracy. 
Consequently, in order to make use of online social media for public good, journalism ethics and online social media use, 
should go hand in hand, and should be practiced by both individual and organizational levels.
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บทน�า

 จากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วในสังคมยุคดิจิทัล ท�าให้เกิดปรากฏการณ์การ
ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สื่อข่าวในฐานะฟันเฟือง
ส�าคัญในอุตสาหกรรมข่าวสารเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เป็นเครื่องมือ
เสริมในการสืบค้นและต่อยอดข้อมูลให้มีความหลากหลาย ถูก
ต้องและสมบูรณ์ รวมถึงใช้เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อเข้าถึง
กลุ่มผู ้รับสารปัจจุบันที่นับวันจะปฏิเสธข่าวสารจากสื่อกระแส
หลัก (Mainstream Media) เนื่องจากขาดความเป็นกลางและ
ความน่าเชื่อถือ ท�าให้ผู้สื่อข่าวต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จาก
สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนารูปแบบการน�าเสนอข่าวสารให้ก้าว
ทันและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสารมากยิ่งขึ้น ขณะ
เดียวกันสื่อสังคมออนไลน์ก็เปรียบเสมือนดาบสองคม ที่หากผู้สื่อ
ข่าวใช้โดยขาดความรับผิดชอบ ก็อาจส่งผลกระทบต่อจริยธรรม
ในการน�าเสนอข่าวสารของผู้สื่อข่าวที่ดคีวรต้องมีความรบัผิดชอบ
ต่อผู้รับสารและสังคม ซึ่งในบทความดังกล่าวนี้จะกล่าวถึงความ
หมาย ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สื่อข่าวสามารถน�ามาใช้
ในการน�าเสนอข่าวสาร ความแตกต่างระหว่างสื่อสังคมออนไลน์
กบัสือ่กระแสหลกัในการน�าเสนอข่าวสาร ความส�าคญัและบทบาท
ของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการน�าเสนอข่าวสารของผู้สื่อข่าว ตลอด
จนผลกระทบเชงิจรยิธรรมในการน�าเสนอข่าวสารผ่านทางสือ่สงัคม
ออนไลน์

ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์  
สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือ

ในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่าง
กันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์
และโปรแกรมประยกุต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอนิเทอร์เน็ต  
(สภาการหนังสือพิมพ์, 2553) โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสาร
และผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ (มานะ 
ตรีรยาภิวัฒน์, 2010) ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-Generate 
Content: UGC) ในรูปของข้อมูล ภาพ และเสียง 

ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์

 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ มีด้วยกันหลายชนิด ขึ้น
อยูก่บัลกัษณะของการน�ามาใช้โดยสามารถแบ่งเป็นกลุม่หลกั ดงันี้ 
(มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, 2553; Safko & Brake, 2010)
 1. Weblogs หรือเรียกสั้นๆ ว่า Blogs คือ สื่อส่วน
บุคคลบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อคิด
เห็น บันทึกส่วนตัว โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอื่นๆ โดยผู้รับ

สารสามารถเข้าไปอ่าน หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ซึ่งการ
แสดงเนือ้หาของบลอ็กนัน้จะเรยีงล�าดบัจากเนือ้หาใหม่ไปสูเ่นือ้หา
เก่า ผู้เขียนและผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อหาย้อนหลังเพื่ออ่านและ
แก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress, 
Blogger, Okanation
 2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมใน
อนิเทอร์เนต็ ซึง่เป็นเครอืข่ายทางสงัคมทีใ่ช้ส�าหรบัเชือ่มต่อระหว่าง
บคุคล กลุม่บคุคล เพือ่ให้เกดิเป็นกลุม่สงัคม (Social Community) 
เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทั้งด้านธุรกิจ 
การเมือง การศึกษา เช่น Facebook, Hi5, Ning, Linked in, 
MySpace, Youmeo, Friendster
 3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือที่เรียกกัน
ว่า “บลอ็กจิว๋” ซึง่เป็นเวบ็เซอร์วสิหรอืเวบ็ไซต์ทีใ่ห้บรกิารแก่บคุคล
ทั่วไป ส�าหรับให้ผู้ใช้บริการเขียนข้อความสั้นๆ ประมาณ 140  
ตัวอักษร ที่เรียกว่า “Status” หรือ “Notice” เพื่อแสดงสถานะ 
ของตัวเองว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ หรือแจ้งข่าวสารต่างๆ แก่กลุ่ม
เพื่อนในสังคมออนไลน์ (Online Social Network) (Wikipedia, 
2010) ทั้งนี้การก�าหนดให้ใช้ข้อมูลในรูปข้อความสั้นๆ ก็เพื่อให้
ผู้ใช้ที่เป็นทั้งผู้เขียนและผู้อ่านเข้าใจง่าย ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่
หลายคือ Twitter 

4. Online Video เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการวิดีโอออนไลน์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
และขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเนื้อหาที่น�าเสนอในวิดีโอ
ออนไลน์ไม่ถูกจ�ากัดโดยผังรายการที่แน่นอนและตายตัว ท�าให้ 
ผูใ้ช้บรกิารสามารถตดิตามชมได้อย่างต่อเนือ่ง เพราะไม่มโีฆษณา
คั่น รวมทั้งผู้ใช้สามารถเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการและ 
ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้จ�านวนมาก
อีกด้วย เช่น Youtube, MSN, Yahoo
 5. Poto Sharing เป็นเวบ็ไซต์ทีเ่น้นให้บรกิารฝากรปูภาพ 
โดยผู ้ใช้บริการสามารถอัพโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อ 
น�ามาใช้งานได้ ที่ส�าคัญนอกเหนือจากผู้ใช้บริการจะมีโอกาสแบ่ง
ปันรูปภาพแล้ว ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเอง
น�าเข้าไปฝากได้อีกด้วย เช่น Flickr, Photo bucket, Photoshop, 
Express, Zooomr
 6. Wikis เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือ
ความรู้ (Data/Knowledge) ซึ่งผู้เขียนส่วนใหญ่อาจจะเป็นนัก
วิชาการ นักวิชาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งผู้ใช้สามารถเขียน
หรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ เช่น Wikipedia, Google Earth, 
diggZy Favorites Online 
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 7. Virtual Worlds คอืการสร้างโลกจนิตนาการโดยจ�าลอง
ส่วนหนึ่งของชีวิตลงไป จัดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่บรรดาผู้ท่อง
โลกไซเบอร์ใช้เพือ่สือ่สารระหว่างกนับนอนิเทอร์เนต็ในลกัษณะโลก
เสมอืนจรงิ (Virtual Reality) ซึง่ผูท้ีจ่ะเข้าไปใช้บรกิารอาจจะบรษิทั
หรอืองค์การด้านธรุกจิ ด้านการศกึษา รวมถงึองค์การด้านสือ่ เช่น 
ส�านกัข่าวรอยเตอร์ ส�านกัข่าวซเีอน็เอน็ ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการซือ้
พืน้ทีเ่พือ่ให้บคุคลในบรษิทัหรอืองค์กรได้มช่ีองทางในการน�าเสนอ
เรื่องราวต่างๆไปยังกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งอาจจะเป็น 
กลุม่ลกูค้าทัง้หลกัและรองหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทัหรอื
องค์การก็ได้ ปัจจุบันเว็บไซต์ที่ใช้หลัก Virtual Worlds ที่ประสบ
ผลส�าเร็จและมีชื่อเสียง คือ Second life
 8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของค�าสองค�าคือ 

Crowd และ Outsourcing เป็นหลกัการขอความร่วมมอืจากบคุคล
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดท�าในรูปของเว็บไซต์ที่
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาค�าตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ 
ทั้งทางธุรกิจ การศึกษา รวมทั้งการสื่อสาร โดยอาจจะเป็นการ
ดึงความร่วมมือจากเครือข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบข้อมูล 
เสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มคนที่เข้ามาให้ข้อมูล
อาจจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
อยู่ในภาคธุรกิจหรือแม้แต่ในสังคมนักข่าว ข้อดีของการใช้หลัก 
Crowd souring คือ ท�าให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อ
น�าไปสูก่ารแก้ปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรอื
คดักรองข้อมลูซึง่เป็นปัญหาสาธารณะร่วมกนัได้ เช่น Idea storm, 
Mystarbucks Idea
 9. Podcasting หรอื Podcast มาจากการรวมตวัของสอง
ค�า คือ “Pod” กับ “Broadcasting” ซึ่ง “POD” หรือ Personal 
On- Demand คือ อุปสงค์หรือความต้องการส่วนบุคคล ส่วน 
“Broadcasting” เป็นการน�าสื่อต่างๆ มารวมกันในรูปของภาพ
และเสียง หรืออาจกล่าวง่ายๆ Podcast คือ การบันทึกภาพและ
เสียงแล้วน�ามาไว้ในเว็บเพจ (Web Page) เพื่อเผยแพร่ให้บุคคล
ภายนอก (The public in general) ที่สนใจดาวน์โหลดเพื่อน�าไป
ใช้งาน เช่น Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast

10. Discuss / Review/ Opinion เป็นเว็บบอร์ดที่ผู้ใช้
อนิเทอร์เนต็สามารถแสดงความคดิเหน็ โดยอาจจะเกีย่วกบั สนิค้า
หรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น 
Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp

ความแตกต่างระหว่างสื่อสังคมออนไลน์กับสื่อกระแสหลักใน

การน�าเสนอข่าว

 สื่อกระแสหลัก (Mainstream media) หมายถึง สื่อ

ดัง้เดมิ (Traditional Media) ทีใ่ช้องค์การสือ่และผูส้ือ่ข่าวใช้สือ่สาร
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันกับสาธารณชนผู้รับสารในสังคม แบ่ง
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ
สื่อกระจายเสียง (Broadcasting) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งสื่อมวลชนประเภทนี้จะต้องอาศัยการลงทุนสูง 
มีกระบวนการการท�างานอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การรวบรวม
ข้อมูล การคัดเลือกและกลั่นกรองข้อมูลเพื่อประเมินคุณค่าข้อมูล 
แล้วน�าเสนอเป็นข่าวสารทีน่่าสนใจและเป็นประโยชน์สูส่าธารณชน
ผู้รับสาร รูปแบบการบริหารงานส่วนใหญ่เป็นลักษณะเชิงพาณิชย์ 
ยดึหลกัความถกูต้องและน่าเชือ่ถอื โดยมกีองบรรณาธกิารท�าหน้าที่
คัดกรองข้อมูลในฐานะนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) ท�าให้
ข้อมูลข่าวสารที่น�าเสนอผ่านทางสื่อกระแสหลักต้องมีการอ้างอิง
ถึงที่มาให้ชัดเจน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่บิดเบือนความจริง 
เที่ยงธรรม และปราศจากอคติ 
 ในขณะทีส่ือ่สงัคมออนไลน์ ในฐานะทีเ่ป็นสือ่ใหม่ (New 
Media) ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาเว็บไซต์ในแต่ละยุค โดย
ปัจจุบันถือเป็นยุคที่สองของเว็บไซต์ ที่เรียกว่า เว็บ 2.0 (Web 
2.0) ซึ่งมีลักษณะเด่นด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาอย่าง
สร้างสรรค์ ที่เครือข่ายทางสังคมสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ในการแสดงความคิด
เห็นได้อย่างอิสระ ข้อมูลที่ใช้ในการน�าเสนอข่าวสารผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์มักขาดความถูกต้องน่าเชื่อถือ เนื่องจากไม่มีระบบ
นายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) เพื่อกลั่นกรองข้อมูล รวมทั้ง 
ผูเ้ข้าไปใช้สือ่สงัคมออนไลน์อาจจะเป็นใครกไ็ด้ทีใ่ช้เทคโนโลยกีาร
สือ่สารผ่านทางอนิเทอร์เนต็หรอืโทรศพัท์เคลือ่นทีซ่ึง่มแีอพลเิคชัน่ที่
สามารถรองรบั ส่งผลให้ภาษาทีใ่ช้ในการน�าเสนอข่าวสารมลีกัษณะ
เป็นทางการน้อยกว่าสื่อกระแสหลัก

ความส�าคัญและบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการน�าเสนอ

ข่าวสารของผู้สื่อข่าว

จากกระแสของสังคมข ่าวสารที่ ไร ้พรมแดนและ
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวล�้าอย่างรวดเร็วในยุค
ดิจิทัล ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของผู้คนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปัจจุบันจ�านวนผู้บริโภคข่าวสารจากสื่อ
กระแสหลักนับวันจะถดถอยลดน้อยลงทุกที แต่หันไปบริโภค
ข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ซึ่ง The Pew Research 
Center For The People & The Press ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ระบุว่า ผู้บริโภคข่าวสารในประเทศอังกฤษ มากกว่า 1 ใน 3 ของ
ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี หรืออายุเฉลี่ย 31 ปี ปฏิเสธที่จะบริโภค
ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน แต่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์
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ขณะที่ประเทศไทยสถิติการใช้เฟสบุ๊คในปัจจุบันมีผู้ใช้
ประมาณ 8 ล้านราย โดยเฉพาะจากปรากฏการณ์การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการน�าเสนอข่าวสารของผู้สื่อข่าวในช่วงวิกฤตความ 
ขัดแย้งทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมาท�าให้ผู้สื่อ
ข่าวไม่สามารถมองข้ามความส�าคัญของสื่อประเภทนี้ได้ 

นอกจากนั้น การน�าเสนอข่าวสารในปัจจุบันไม่ได้จ�ากัด
อยู่เฉพาะผู้สื่อข่าวในสื่อกระแสหลักเพียงเท่านั้น แต่อาจเป็น
ประชาชนทั่วไปก็ได้ หรือที่เรียกว่า “ผู้สื่อข่าวพลเมือง” (Citizen 

Reporter) โดยอาจจะเป็น “บล็อกเกอร์” (Blogger) 
หรือ “ผู้สื่อข่าวโมโจ” (Mobile Journalism) ที่อาศัย
เทคโนโลยีในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงเครื่องเดียวก็
สามารถแพร่กระจายข้อมูลข่าวไปยังเครือข่ายทาง
สังคมที่อยู่ในโลกไซเบอร์ได้รวดเร็วกว่าสื่อกระแส
หลักที่มีอยู่เสียอีก ดังมีข้อเขียนที่ระบุถึงการปรับตัว
ของผูส้ือ่ข่าวในสงัคมยคุดจิทิลัว่า ผูส้ือ่ข่าวควรเข้าไป
อ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในบล็อก (Blog) เพื่อทราบ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม แล้วพิจารณา
ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลที่จะใช้
ในการน�าเสนอข่าวสารอย่างไร รวมทัง้ใช้สบืค้นหรอื
ต่อยอดข่าวสารให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจน
แสดงความคิดเห็น เพื่อเรียนรู้และท�าความเข้าใจ
ถึงพฤติกรรมและความคิดของผู้ที่อยู่ในเครือข่าย

ทางสังคมนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ และฝึกผลิตเนื้อหา
ข่าวสารทั้งรูปที่เป็นข้อความ ภาพ หรือวิดีโอ เพื่อแบ่งปันและแลก
เปลี่ยนระหว่างกันเพื่อให้บุคคลในเครือข่ายทางสังคมเกิดความ 
คุ้นเคยหรือรู้จัก (Howard Owens, 2010)

แม้แต่ นายสุทธิชัย หยุ่น บรรณาธิการอ�านวยการ กลุ่ม
บริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป มหาชน จ�ากัด ที่ประกาศไว้ในทวิต
เตอร์ ให้วันที่ 22 มกราคม 2553 เป็น “Social Media Day” นับ
เป็นการจุดประกายให้ทั้งบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว คอลัมนิสต์ ช่าง
ภาพ ทั้งหลายต่างหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์กันอย่างถ้วนหน้า 
(มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, 2553) เช่น นายนภพัฒน์จักษ์ อัตตนันท์ 
ผู้สื่อข่าวจากเนชั่นแชนแนล หนึ่งในผู้ใช้ทวิตเตอร์ ที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการสื่อข่าวช่วงวิกฤตการณ์การเมืองรุนแรงในเดือน
พฤษภาคม 2553 จนมผีูต้ดิตาม (Follower) จ�านวนมาก ได้อธบิาย
ความส�าคัญและบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในกระบวนการ
การท�างานข่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์สามารถเป็นช่องทางน�าเสนอ
ข่าวสารได้รวดเร็วกว่าสื่อกระแสหลัก อีกทั้งการรวมตัวของกลุ่ม
คนในสังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ ยังเป็นตัวช่วยกรองข้อมูลชั้น
ดีให้กับการท�างานข่าวอีกด้วย (วริศ พันธุ์โอสถ, 2010)

เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ อย่างเช่น เฟสบุ๊คมากที่สุด (Christine Greenhow and 
Jeff Reifman, 2009, 53-54) อีกทั้ง Nielsen ได้ระบุ 10 อันดับของ
ประเทศทีใ่ช้สือ่สงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นเครอืข่ายทางสงัคมทัว่โลก พบ
ว่า ประเทศ สหรัฐอเมริกา มีจ�านวนผู้ใช้มากที่สุดถึง 142 ล้านคน 
โดยระยะเวลาการใช้เฉลี่ยประมาณ 6 ชั่วโมงต่อคน รองลงมาคือ 
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งมีจ�านวนผู้ใช้ประมาณ 47 
ล้านคน อันดับสามคือ บราซิล (ดังแสดงในภาพที่ 1)

ภาพที ่1 แสดงจ�านวนและระยะเวลาเฉลีย่ต่อคนของผูใ้ช้เครอืข่ายสงัคมในปี 2009
ที่มา: http://www.marketingcharts.com/interactive/global-time-spent-
social-networking-rises-82-11767/nielsen-country-unique-audience-
time-spent-dec-09jpg/

อตัราการเตบิโตของผูใ้ช้เวบ็ไซต์ทีเ่ป็นเครอืข่ายทางสงัคมใน
ช่วงปี 2007-2009 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 และระยะเวลาที่ใช้งาน
เฉลี่ยต่อคน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 (ดังแสดงในภาพที่ 2)

ภาพที ่2 แสดงจ�านวนและระยะเวลาเฉลี่ยต่อคนของผูใ้ช้เครอืขา่ย
 สังคมในช่วงปี 2007-2009
ที่มา: http://www.marketingcharts.com/interactive/global-
time-spent-social-networking-rises-82-11767/nielsen-
global-web-traffic-social-networking-sites-dec-2009jpg/
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จากการตั้งข้อสังเกตของผู้เขียน จุดเริ่มต้นที่ท�าให้สื่อ
สังคมออนไลน์เข้ามามีความส�าคัญต่อการน�าเสนอข่าวสารของผู้
สือ่ข่าวไทยในปัจจบุนัมาจากประเดน็ทางเมอืง โดยเฉพาะเมือ่อดตี
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ใช้ทวิตเตอร์เพื่อแจ้งให้
สาธารณชนที่เป็นเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ทราบว่า ตนเองอยู่
ทีไ่หน ก�าลงัท�าอะไร หรอืแม้กระทัง่คดิอะไรอยู ่ท�าให้ผูส้ือ่ข่าวต้อง
กลายเป็นผู้ติดตาม เพื่อสืบเสาะข้อมูลมาน�าเสนอให้ผู้รับสารรู้ถึง
ความเคลื่อนไหวของแหล่ง ข่าวผู้นี้ เนื่องจากไม่สามารถรวบรวม
ข้อมูลได้จากสื่อกระแสหลัก ดังนั้น หากพิจารณาแล้วจะพบว่า 
สื่อสังคมออนไลน์สามารถน�าไปใช้เป็นเบาะแส (Tip) เพื่อเข้าถึง
แหล่งข่าวได้เป็นอย่างดี แต่ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่อง
ผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วย 
มิฉะนั้นผู้สื่อข่าวจะกลายเป็นผู้หลงทางเสียเอง เพราะข้อมูลที่น�า
เสนอเหล่านั้นอาจจะเป็นเพียง “ข่าวลวง” หรือ “ข่าวลือ” ก็เป็นได้ 

นอกจากนั้นผู ้สื่อข่าวยังสามารถรวบรวมข้อมูลจาก
เว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์ Wikipedia เพื่อน�าไปใช้ในการน�า
เสนอข่าวสารได้ แต่อาจเกิดความเคลือบแคลงสงสัยถึงความถูก
ต้องของเนื้อหา เนื่องจากเป็นลักษณะการสร้างเว็บไซต์ประเภท
นี้เป็นการร่วมกันปรับปรุงโดยกลุ ่มผู ้ใช้เอง ซึ่งผู ้ที่เข้าไปใช้ 
อาจไม่ใช่ผู้เขียนคนแรก ซึ่งในปี 2005 ได้มีการทดสอบน�าข้อมูล 
ทางวิทยาศาสตร์จากสารานุกรมที่เก่าแก่ที่สุดอย่าง Britannica 
เปรียบเทียบกับ Wikipedia ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณา 
ความถูกต้อง พบว่า มีความถูกต้องและความผิดพลาดทางข้อมูล
ใกล้เคียงกัน (@mimee & tuiruge, 2553) 

ขณะที่ผู ้สื่อข่าวในต่างประเทศ เห็นถึงความส�าคัญ
และบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ต่อการท�างานของผู้สื่อข่าว  
ดังจะเห็นจากที่ George Washington University ร่วมกับสถาบัน 
Cision ท�าการส�ารวจพฤติกรรมและทัศนคติของผู ้สื่อข่าวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการท�างาน
ข่าว จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
จ�านวน 371 คน เมื่อวันที่ 1 กันยายนถึง 13 ตุลาคม 2552 
พบว่า ผู้สื่อข่าวเห็นร่วมกันว่า สื่อสังคมออนไลน์มีความ
ส�าคัญในกระบวนการการท�าข่าว โดยเฉพาะการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อน�ามาใช้ในการเขียนข่าวและรายงานพิเศษ ซึ่ง
ผู้สื่อข่าวอาศัยการค้นคว้าข้อมูลผ่านจาก Blog ร้อยละ 
89 จาก Social networking เช่น Facebook, Linkedin 
ร้อยละ 65 จากการใช้ Micro blogging เช่น Twitter ร้อย
ละ 52 และการใช้เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้
ในรูปสารานุกรมออนไลน์ เช่น Wikipedia ถึงร้อยละ 61 

รวมทั้งยังพบเพิ่มเติมอีกว่า ผู้สื่อข่าวใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารทั่วไปหรือกระจายข่าวสารของตนเองรวมทั้งใช้
ประเมินความความนิยมหรือพิจารณาผลกระทบของข่าวหรืองาน
เขียนที่เผยแพร่ออกไป โดยระบุว่าใช้ Blog ร้อยละ 64 ใช้ Social 
networking ร้อยละ 60 และใช้ Micro Blogging ถึงร้อยละ 57 
(มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, 2553)

นอกจากนี้ผู ้สื่อข่าวยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ
รวบรวมข้อมูลข่าว เช่น การสัมภาษณ์แหล่งข่าวผ่านทางเฟสบุ๊ค 
กูเกิล ทอล์ก และสไกป์ (Vadim Lavrusik, 2010) รวมไปถึงการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อตรวจสอบข้อมูลแหล่งข่าวหรือคัดกรอง 
ข้อมลูในฐานะนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) กรณขีองเวบ็ไซต์
วิกิลีกส์ (Wikileaks) ซึ่งเป็นเว็บไซต์เปิดโปงชื่อดังที่มีการเปิดเผย
เอกสารลับจ�านวน 400,000 หน้าของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยว
กับสงครามอิรัก หรือจะใช้พื้นที่ในการน�าเสนอข่าวสารส�าหรับ
วิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งภัยพิบัติธรรมชาติหรือภัยจากการก่อการ
ร้าย เช่น การถล่มของเหมืองทองค�าในประเทศชิลี หรือเหตุการณ์
ก่อการร้ายในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ผ่านทางทั้งทางเฟสบุ๊ค 
ทวิตเตอร์และยูทูบได้อย่างรวดเร็วกว่าสื่อกระแสหลักเสียอีก 

แม้กระทั่งกรณีของ The Guardian หนังสือพิมพ์ใน
ประเทศอังกฤษ ใช้การสร้างเครือข่ายชุมชนสังคมออนไลน์ในการ
ท�าข่าวเชิงสืบสวน (Investigative Reporting) โดยอาศัยหลักของ 
Crowd Sourcing เพือ่ดงึความร่วมมอืและภมูปัิญญาจากชมุชนให้
มาร่วมแก้ไขปัญหา ด้วยการสร้างระบบในเวบ็ไซต์ของหนงัสอืพมิพ์
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริต
ของสมาชกิผูแ้ทนราษฎรทีเ่บกิเงนิไปใช้อย่างผดิปกตหิรอืไม่เหมาะ
สม ผลก็คือ มีผู้อ่านกว่า 25,000 คน เข้าร่วมตรวจสอบ จนขณะ
นี้มีเอกสารการเบิกเงินกว่า 40,000 ฉบับ ตรวจสอบแล้ว สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://mpsexpense2.guardian.
co.uk (ดังแสดงในภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 การเปิดเว็บไซต์โดยใช้หลัก Crowd Sourcing ให้ผู้รับสารของ
 หนังสือพิมพ์การ์เดียนเข้ามาตรวจสอบการเบิกเงินของนักการเมือง
ที่มา: http://mpsexpense2.guardian.co.uk



Executive Journal 171

 จะเหน็สือ่สงัคมออนไลน์เข้ามามคีวามส�าคญัต่อผูท้�างาน
ด้านข่าวสาร แม้กระทั่งส�านักข่าวระดับโลกอย่างส�านักข่าวบีบีซี 
(British Broadcasting Corporation) ในประเทศองักฤษ ส�านกัข่าว
เอพี (The Associated Press) รวมทั้งหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทม์ 
(New York Time) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องมีบรรณาธิการ
ส�าหรับสื่อสังคมออนไลน์ (Social editor) ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ 
(Lavrusik, 2010)

ผลกระทบเชิงจริยธรรมต่อการน�าเสนอข่าวสารของผู้สื่อข่าว 

ในสื่อสังคมออนไลน์ 

 ปรากฏการณ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) 
ของผู้สื่อข่าวในปัจจุบัน นอกจากจะสามารถใช้เป็นช่องทางการ
สื่อสารที่มีความรวดเร็วในการรายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างทัน
ท่วงทีแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักถึงคือ “ความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล” เพราะการน�าเสนอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ 
ทีแ่พร่กระจายไปในทนัทโีดยปราศจากการคดักรองข้อมลูของกอง
บรรณาธิการเหมือนสื่อมวลชนทั่วๆ ไปก็อาจจะท�าให้เกิดประเด็น
ล่อแหลมต่อการ “ส่งต่อ” ข่าวสารในลักษณะที่เป็นข่าวลือได้ง่าย 
(สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2553:15) ซึ่งผู้สื่อข่าวอาจจะต้อง
ตอบค�าถามว่า เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่มีการน�าเสนอผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค หรือทวิตเตอร์ เป็นข้อมูลที่เป็นข้อ
เทจ็จรงิหรอืมกีารแอบแฝงความคดิเหน็เข้ามาผสมในเนือ้ข่าวด้วย 
หรือไม่ รวมทั้งอาจจะเป็น “ข่าวปล่อย” หรือ “ข่าวลือ” 

โดยเฉพาะในประเด็นการตรวจสอบแหล่งข่าว กรณีใน
ประเทศไทยช่วงสถานการณ์วิกฤตทางการเมืองร้อนแรงในช่วง
เดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมาว่า มีบุคคลแจ้งไว้ในสื่อสังคม
ออนไลน์ว่า ทหารมาสลายการชุมชนแล้ว โดยเฉพาะถ้าบุคคลที่
ส่งข้อความมีความน่าเชื่อถือด้วยแล้ว อาจท�าให้ผู้ที่ได้รับข่าวสาร
เกดิความตืน่ตระหนกได้ ยิง่ถ้าส่งพร้อมๆ กนัข่าวกจ็ะแพร่กระจาย
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งระยะเวลาในการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์
สัน้กว่าสือ่เดมิอย่างหนงัสอืพมิพ์ วทิยแุละโทรทศัน์ เหมอืนดงักรณี
ที ่John Deep ดาราฮอลลวีดูทีม่กีระแสข่าวว่าเสยีชวีติ ซึง่ผูส้ือ่ข่าว
ไทยไปพบข้อมูลในเว็บไซต์ลวงที่สร้างขึ้นมาหลอก เมื่อน�ามาส่ง 
ผ่านทวิตเตอร์ ก็ท�าให้ข่าวลือดังกล่าวแพร่กระจายสู่ผู้รับสารอย่าง
รวดเร็ว เพราะผู้รับสารเชื่อในข้อความที่ผู้สื่อข่าวเป็นผู้ส่ง (คณะ
ท�างานสภาการหนังสือพิมพ์, 2553, 16)

ส่วนประเดน็จรยิธรรมในเรือ่งความเป็นภววสิยัหรอืความ
เป็นกลางในการน�าเสนอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ปรากฏการณ์
ที่เห็นอย่างชัดเจนคือ กรณีของส�านักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN)  
ที่ถูกโจมตีในการน�าเสนอเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างกลุ่ม 

เสื้อแดงกับรัฐบาลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมาว่า  
เป็นการรายงานข่าวสารเพียงด้านเดียวและมีการบิดเบือนจาก
ความจริง อันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจวัฒนธรรมและรากเหง้า
แห่งปัญหาของคนไทย โดยเฉพาะความแตกต่างทางบริบท
ทางวัฒนธรรม โดยมีนายกลม สุโกศลแคลปป์ อดีตผู้บริหาร
และผู้ก่อตั้งบริษัทเบเกอรี่มิวสิค รวมตัวกับเครือข่ายทางสังคม  
ท�าจดหมายเปิดผนึกขอค�าชี้แจงจากส�านักข่าวซีเอ็นเอ็น โดยมุ่ง 
ไปที่จรรยาบรรณทางวิชาชีพสื่อมวลชนของส�านักข่าวดังกล่าว  
(“ท�าข่าวบิดเบือน”, 2553)

ปัจจุบันการเขียนบล็อก (Blog) กลายเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาในชีวิตประจ�าวันของนักท่องเน็ตนับร้อยคนทั่วโลก ทั้งที่
เป็นทั้งผู้สื่อข่าวมืออาชีพและผู้สื่อข่าวพลเมือง ซึ่งสฤณี อาชวา
นันทกุล (2553, 33-36) นักเขียนและนักวิชาการอิสระ กรรมการ
เครอืข่ายพลเนต็ ระบถุงึตวัเลขของเทค โนราต ิ(Technorati.com) 
เมื่อสิ้นปี 2552 ที่เก็บสถิติไว้อยู่ที่ 112 ล้านบล็อก ในขณะที่บล็อก
ซึง่เป็นสือ่สงัคมออนไลน์มคีวามเป็น “สาธารณะ” มากกว่าเฟสบุค๊
ซึ่งจ�ากัดผู้อ่านเพียงกลุ่ม “เพื่อน” และยาวกว่าทวิตเตอร์ ซึ่งจ�ากัด
เนื้อที่เพียง 140 ตัวอักษรต่อครั้ง 

แม้ว่าผู้ที่เป็นบล็อกเกอร์เหล่านั้นไม่ใช่สื่อมืออาชีพและ
คนอ่านบล็อกเองก็ไม่ได้คาดหวังเช่นนั้น ซึ่งผู้อ่านก็เชื่อว่าบล็อก
เกอร์คอื ผูส้ือ่ข่าว ซึง่ส่วนหนึง่กไ็ม่สามารถปฏเิสธได้ เนือ่งจากทัง้ผู้
สือ่ข่าวมอือาชพีและผูส้ือ่ข่าวพลเมอืงมกัไม่แสดงตวัตนทีช่ดัเจนลง
ในฐานะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นจึงเสนอแนะว่า บล็อกเกอร์
ก็ควรค�านึงถึงจรรยาบรรณเวลาเขียนข้อเขียนทุกชิ้นด้วย โดยสิ่ง
ที่ต้องค�านึงที่สุดคือ “ความเป็นภววิสัย” “ความถูกต้องแม่นย�า” 
และ “ความโปร่งใส” 

ในกรณีที่เป็นผู้สื่อข่าวมืออาชีพได้อธิบายจริยธรรมเรื่อง 
“ความเป็นวสัย” ส�าหรับบล็อกเกอร์ที่เขียนข่าวหรือบทความ ควร
มคีวามเป็นกลางและเข้าใกล้สิง่ทีเ่กดิขึน้มากทีส่ดุและเปิดโอกาสผู้
อ่านตัดสินด้วยตนเองว่า อะไรหรือใครถูก ผิด ดี เลว นั้น บล็อก
เกอร์ต้องแยกให้ออกระหว่าง “ข้อเท็จจริง” และ “ความเห็น” ไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง ตัวอย่างของข้อความที่บล็อกเกอร์เขียนไว้ใน
บลอ็ก เช่น “ส.ส.กระทรวงไอซทีนีีเ่ลวมากเลยนะครบั งาบงบไปกนิ
ตัง้เป็นแสนล้าน” และ “กระทรวงไอซทีปีีนีไ้ด้งบประมาณ 100,000 
ล้านบาทเพิม่จากปีทีแ่ล้วถงึ 30% มากกว่าทกุกระทรวง ปีทีแ่ล้วผล
งานทีโ่ดดเด่นกเ็หน็มแีต่การบลอ็กเวบ็ไปหลายพนัเวบ็ ผมสงสยัว่า
เอาเงนิไปท�าอะไรกนัแน่” ซึง่จากข้อความแรก บลอ็กเกอร์มโีอกาส
ถูกฟ้องหมิ่นประมาทได้ ถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า ส.ส. คนนั้น 
“งาบงบไปกิน” จริงหรือเปล่า ดังนั้นเพื่อความเป็นภววิสัย บล็อก
เกอร์ ควรจะต้องใส่ลิ้งก์ตรงค�าว่า “งบประมาณ 100,000 ล้าน” 
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ไปยังหัวข้อข่าวหรือแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านได้ตรวจสอบหรือหา
รายละเอียดเพิ่มเติมเองได้

ส่วน “ความถูกต้องแม่นย�า” ส�าหรับบล็อกเกอร์ที่เป็น
นักเขียนสารคดีหรือรายงานพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวมืออาชีพ
หรือผู้สื่อข่าวพลเมือง โดยพื้นฐานก่อนจะใช้หรือน�าเสนอข้อมูลลง
ไปในงานเขยีน ต้องมกีารตรวจสอบข้อเทจ็จรงิหรอือย่างน้อยกค็วร
ต้องมกีารอ้างองิแหล่งทีม่า ยกตวัอย่าง การวเิคราะห์ภาพถ่ายจาก
เหตุการณ์ชุมนุม ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็น
ภาพทหารยืนอยู่บนรางรถไฟฟ้า BTS ถ้าบล็อกเกอร์ไม่รู้ว่าภาพนี้
ถ่ายวันที่เท่าไร เวลาใดและเป็นรางไฟฟ้า ณ จุดใดก็ไม่ควรตั้งชื่อ
ภาพนั้นว่า “หลักฐานทหารสังหารประชาชนในวัดปทุมวนาราม 
หรือภาพผู้ชุมนุมเสื้อแดงที่ซอยรางน�้า ผู้โพสต์ภาพคนแรกๆ เมื่อ
มีคนเขียนถามเฉยๆ ว่าคนที่ท�าท่าหมอบในภาพนี้มี 10 คน ถูก
ยิงหมดหรือไม่ บล็อกเกอร์เองก่อนจะเขียนหรือโพสต์ภาพเองก็
ควรตั้งค�าถามท�านองเดียวกันหรือเสนอค�าตอบที่ชัดเจนโดยมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องแม่นย�าก่อน ไม่ใช่ยกภาพนี้เป็นตัวอย่าง
ของการ “จัดฉาก” เพราะผู้โพสต์คนแรกนั้นอาจไม่ได้มีเจตนาให้
เกิดความเข้าใจผิดก็เป็นได้

ส�าหรับ “ความโปร่งใส” โดยเฉพาะเรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลที่ส�าคัญก่อนการตัดสินใจของผู้อ่าน โดยมุ่งเน้นในหลาย
ประเด็น ได้แก่ 1) ผลประโยชน์ทับซ้อนของบล็อกเกอร์ เช่น อยาก
เขยีนสนิค้าทีต่นเองท�างานให้อยูก่ค็วรเกริน่บอกแก่ผูอ่้านให้ชดัเจน
ก่อน เพราะผู้อ่านย่อมคาดหวังว่าบล็อกเกอร์จะมีความเป็นอิสระ 
2) การยอมรับความผิดพลาดทันทีที่ผู้อ่านทักท้วงว่า บล็อกเกอร์
เขยีนผดิหรอืเข้าใจผดิ ควรรบีแก้ไขทนัท ีเพราะการเขยีนบนบลอ็ก
สามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 3) การใช้แหล่งข้อมูล
ของบล็อกเกอร์ ซึ่งบล็อกเกอร์ควรท�าลิงก์ (Link) ไปยังแหล่งข้อมูล
ที่ใช้ในการเขียนให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อแสดงถึงความถูก
ต้องแม่นย�าและความโปร่งใส 4) เรื่องที่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมอันดี 
กรณีที่บล็อกเกอร์วิจารณ์หนังโป๊ ควรเขียน “ค�าเตือน” ที่ชัดเจน
ก่อนลงมือเขียน เช่น เนื้อหาต่อไปนี้ไม่เหมาะส�าหรับเด็ก เพราะ
บล็อกเกอร์ไม่สามารถรู้ได้ว่า ใครจะเข้ามาอ่านบ้างอาจจะมีเด็ก
หลงเข้ามาโดยบังเอิญก็ได้

สฤณี อาชวานันทกุล (2553, 33-36) ยังเสนอแนะเพิ่ม
เติมอีกว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถช่วยลดความเกลียด
ชังในสังคมและเสริมความเข้าใจระหว่างกันได้ด้วย เช่น ควร
หลีกเลี่ยงการเย้ยหยัน ถากถาง เหน็บแนมหรือขุดเรื่องส่วนตัวมา
โจมตีกัน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนข่าวลือที่ยืนยันไม่ได้ว่าจริงหรือ
เท็จ ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อไม่ด่วนตัดสินใจ
ใครก่อนล่วงหน้า

นอกจากนั้น นายจักรกฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการผู้
พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กรรมการสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ ชี้ถึงผลกระทบเชิงจริยธรรมในการน�าเสนอ
ข่าวสารของผู้สื่อข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า ควรดึงเอา
ศักยภาพของเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารที่เป็นทั้งเหตุผล อารมณ์ 
ความรู้สึก มาแปลงเป็นข่าวสารเพื่อสร้างปัญญาให้ประชาชนได้
เหน็ถงึความจรงิทีซ่่อนอยู ่หากแต่ต้องพจิารณาข้อมลูทีน่�าเสนอใน
สือ่สงัคมออนไลน์อย่างระมดัระวงั เพราะไม่แน่ใจว่าข้อมลูทีส่่งกนั
ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์เป็นความรูส้กึหรอืเป็นความรูท้ีน่่าเชือ่ถอื
หรือไม่ (จักรกฤษ เพิ่มพูล, 2553)

อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สื่อข่าว 
ยังเป็นประเด็นปัญหาที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางทั้งจาก
องค์การสือ่ นกัวชิาการและผูส้ือ่ข่าว ท�าให้องค์กรวชิาชพีสือ่มวลชน
มอบหมายให้ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่มีตัวแทนจากองค์กร
วิชาชีพต่างๆ ได้แก่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ดูแล
เว็บไทย ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมายและเทคโนโลย ีก�าหนดกรอบทางจรยิธรรมหรอืแนวการใช้
ประโยชน์จากสือ่สงัคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ซึง่ประกาศใช้เมือ่
วนัที ่9 พฤศจกิายน 2553 โดยระบถุงึแนวปฏบิตัใินการใช้สือ่สงัคม
ออนไลน์ทัง้ขององค์กรสือ่มวลชนและผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่มวลชน
ไว้ดังนี้ (สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2553)

 ส�าหรับผู้เป็นองค์การสื่อมวลชน ซึ่งหมายถึงองค์กร
สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและองค์การสมาชิกวิชาชีพ
ข่าววทิยแุละโทรทศัน์ไทยว่า การใช้ประโยชน์จากสือ่สงัคมออนไลน์
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นพึงยึดมั่น
กรอบจรยิธรรมแห่งวชิาชพีสือ่สารมวลชนอย่างเคร่งครดั ซึง่การน�า
เสนอข่าวโดยใช้สือ่สงัคมออนไลน์ควรมหีลกัในการอ้างถงึองค์การ
สื่อมวลชน โดยระบุชื่อ รายละเอียด สัญลักษณ์ หรือชื่อย่อที่แสดง
ถึงองค์การสื่อมวลชนเพื่อยืนยันสถานะและความมีตัวตนรวมทั้ง
ประกาศต่อสาธารณชนตามช่องทางที่องค์การมีอยู่ 

การใช้ประโยชน์จากสือ่สงัคมออนไลน์ต้องไม่สร้างความ
เกลียดชังระหว่างคนในสังคมจนอาจน�าไปสู่ความขัดแย้งและเสีย
หายรนุแรงขึน้ในชาต ิการคดัลอก เลยีนแบบข้อความใดๆ จากสือ่
สงัคมออนไลน์พงึได้รบัอนญุาตจากเจ้าของข้อความนัน้ๆ ตามแต่
กรณี รวมถึงหากมีกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารหรือรายงานข่าวต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความและ
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ข่าวสารนั้นโดยรับรู้ถึงสิทธิหรือลิขสิทธิ์ขององค์การหรือบุคคลผู้
เป็นเจ้าของข้อมูลด้วย

สว่นผู้ประกอบวิชาชีพ สภาการหนงัสอืพิมพ์แห่งชาตไิด้
ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการ
แสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออน์ไลน์ไว้ดังนี้คือ กรณีที่ใช้
บัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ที่ระบุถึงต้นสังกัดและต้องปฏิบัติ
ตามข้อบังคับจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด โดย
เฉพาะความถูกต้อง (Accuracy) สมดุล (Balance) และการ
ใช้ภาษาที่เหมาะสม ซึ่งการรายงานข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคม
ออนไลน์พึงแยก “ข่าว” กับ “ความเห็น” ออกจากกันอย่างชัดเจน 
ควรพงึระวงัการย่อความทีท่�าให้ข้อความนัน้บดิเบอืนไปจากข้อเทจ็
จริงและพึงระวังการเผยแพร่ข้อมูลซ�า้ หากเวลาเป็นสาระส�าคัญ
ของการน�าเสนอข่าวสารถงึต้องตระหนกัถงึมติเิวลาในการน�าเสนอ
ข่าวนั้นๆ ด้วย รวมทั้งในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การน�าเสนอ
และการแสดงความคิดเห็น ควรระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและสตรีด้วยภาพอุจาด 
ลามก อนาจารและรนุแรง อกีทัง้พงึระมดัระวงักระบวนการการหา
ข่าวหรอืภาพจากสือ่สงัคมออนไลน์โดยมกีารตรวจสอบอย่างถีถ้่วน 
รอบด้านและควรอ้างองิทีม่าทกุครัง้ทีน่�าเสนอ เว้นแต่สามารถตรวจ
สอบและอ้างอิงจากแหล่งข่าวได้โดยตรง 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าการรายงานสดผ่าน
อปุกรณ์ปลายทางต่างๆ (Devices) หรอืสร้างข้อความบนสือ่สงัคม
ออนไลน์จากการประชุม “ปิด” ต้องได้รับการอนุญาตจากประชุม
ก่อน รวมถึงหากการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วเกิดความผิดพลาด จนก่อ
ให้เกดิความเสยีหายต่อบคุคลหรอืองค์การอืน่ต้องด�าเนนิการแก้ไข
ข้อความที่มีปัญหาโดยทันที พร้อมทั้งแสดงถ้อยค�าเพื่อขอโทษต่อ
บคุคลหรอืองค์การทีไ่ด้รบัความเสยีหายและผูท้ีไ่ด้รบัความเสยีหาย
นั้นมีโอกาสชี้แจงข้อมูลข่าวสารในด้านของตนด้วย

จะเห็นว่า แนวโน้มการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคม
ออนไลน์ต่อกระบวนการท�าข่าวนับวันจะทวีความส�าคัญยิ่งขึ้นใน
ขณะเดียวกันองค์กรอิสระอย่างสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก็
ไม่ได้มองข้ามถึงปัญหาเชิงจริยธรรมที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งที่
เป็นระดับบุคคลหรือระดับองค์กรจะมีโอกาสพลาดพลั้งในการใช้
หรือน�าเสนอข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เลย ยิ่งกว่านั้นยัง
พยายามก�าหนดจริยธรรมส�าหรับผู้ใช้ไว้อย่างชัดเจน อาจกล่าวว่า
ท�าได้รวดเร็วและทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสทางเทคโนโลยีที่
เข้ามาส่งผลกระทบต่อการท�างานข่าวเป็นอย่างดี

บทสรุป

สื่อสังคมออนไลน์จัดเป็นสื่อใหม่ที่ผู้สื่อข่าวไม่ควรมอง
ข้ามความส�าคัญในการน�ามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการการ
ท�างานข่าว ไม่ว่าจะเป็นการน�ามาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลให้มีความ
หลากหลายและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถเป็นช่อง
ทางในการน�าเสนอข่าวสาร เนื่องจากการน�าเสนอข่าวสารในสื่อ
สังคมออนไลน์สามารถท�าได้สะดวกและรวดเร็ว แต่สิ่งที่ผู้สื่อข่าว
ต้องระมัดระวังในการน�าเสนอข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
เหตุเพราะผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ด้านเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์
อาจเป็นใครก็ได้ รวมทั้งการท�างานในสื่อสังคมออนไลน์ไม่มี 
กองบรรณาธิการในฐานะนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) เพื่อ 
ท�าหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลเหมือน
ในสื่อกระแสหลัก ย่อมอาจท�าให้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคม
ออนไลน์มีทั้งข้อเท็จจริงและความคิดเห็นทั้งที่เป็นจริงและเท็จ
ปะปนกันอยู่ ดังนั้น ผู้สื่อข่าว ซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อใช้ในการน�าเสนอข่าวจึงต้องรู้จักกลั่นกรองเนื้อหา
ก่อนน�าไปใช้ อกีทัง้ผูส้ือ่ข่าวเมือ่น�าเสนอข่าวสารไปยงัผูร้บัสารแล้ว 
ก็ควรต้องค�านึงถึงผลกระทบเชิงจริยธรรมในการน�าเสนอข่าวสาร
สู่สาธารณชนผู้รับสารอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะการตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อเนื้อหาในการน�าเสนอข่าวสารของผู้สื่อข่าว ถือเป็น
จรรยาบรรณหลักที่ส�าคัญของผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวสารในฐานะ
ฐานันดรที่ 4 ของสังคม 
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