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Management Forum
Professional VS Amateur : สื่อมืออาชีพกับสื่อสมัครเล่น
การปะทะเชิง “คุณค่า” ของสื่อธุรกิจกับสื่อทางเลือกในยุคดิจิทัล
เขียนโดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำสาขาวิชาวารสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สือ่ มืออาชีพ (Professional Media) กับสื่อสมัครเล่น (Amateur Media) ได้ปะทะกันเชิงคุณค่าในช่วง

หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา โดย “การให้คุณค่า” (value) ด้วยสายตาของสังคมและผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารทั้งเชิง
อัตประโยชน์ เชิงคุณธรรมและจริยธรรม และเชิงบทบาทหน้าที่ขององค์กรสื่อ การให้คุณค่าสื่อเป็นการประเมินสื่อ
ด้วยสายตาผูบ้ ริโภคข้อมูลข่าวสาร จนเกิดเป็นมาตรฐานใหม่ของสือ่ ท�ำให้สอื่ มืออาชีพถูกท้าทายจากสือ่ สมัครเล่น โดย
สื่อสมัครเล่นได้ลดทอนความส�ำคัญและบทบาทของสื่อมืออาชีพอย่างมาก

คุณค่าดั้งเดิมของสื่อมวลชนที่ส�ำคัญคือ การน�ำเสนอ “ความจริง” (truth) ต่อสาธารณชน ความที่สื่อมืออาชีพ
(Professional Media) แทบทั้งหมดเป็นสื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) หรือสื่อธุรกิจ ซึ่งมีมาตรฐานคุณค่าตาม
หลักปรัชญาขององค์กรวิชาชีพสื่อ รวมทั้ง มีการจัดตั้ง การลงทุน การเจริญเติบโตขึ้น และการด�ำรงอยู่ โดยการหล่อ
เลี้ยงขององค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ในขณะที่สื่อสมัครเล่น (Amateur
Media) ไม่ได้ผูกยึดอยู่กับมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็นปัจเฉกบุคคล หรือองค์กรสื่อทางเลือก (Alternative
Media) เช่น สือ่ เครือข่ายสังคมหรือสือ่ โซเชีย่ ล สือ่ ออนไลน์ สือ่ ดิจทิ ลั ฯลฯ ทีน่ บั เป็นสือ่ ใหม่ (New Media) ดังนัน้ การน�ำ
เสนอ “ความจริง” ต่อสาธารณชนในยุคดิจทิ ลั ไม่ได้ผกู ขาดแต่สอื่ มืออาชีพซึง่ เป็นสือ่ ธุรกิจอีกต่อไป แต่สอ่ื สมัครมีบทบาท
และความส�ำคัญมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญนับแต่ปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงต้นศตวรรษที่ 21
การสือ่ สารในแต่ละยุคสมัยของสังคมได้เปลีย่ นแปลงไปมากมาย สือ่ หนึง่ อาจมีอทิ ธิพลหรือความส�ำคัญอย่าง
มากต่อคนในยุคสมัยหนึ่ง แต่เมื่อเวลาและบริบททางสังคมเปลี่ยนไป สื่อนั้นอาจไม่มีผลไม่มีอิทธิพลหรือความส�ำคัญ
ใดๆ ต่อสังคมเลยก็ได้ (Straubhaar and Larose, 2004, น.4) วิวัฒนาการของสื่อมวลชนที่ได้รับผลมาจากการ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีการสือ่ สาร และสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ท�ำให้การให้คณ
ุ ค่าของสือ่ มวลชน ทัง้ สือ่ มือ
อาชีพและสือ่ สมัครเล่นก�ำลังขยับเข้ามาอยูใ่ นสนามเดียวกันมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ ในกระบวนการรวบรวมข้อมูลข่าว การน�ำ
เสนอข่าว และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในงานข่าวทุกฝ่าย
สื่อเครือข่ายสังคม (Social Media) ซึ่งเป็น “สื่อใหม่” (New Media) ได้ท้าทายแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยว
กับความสัมพันธ์ของสื่อกับสังคม แม้ว่าสื่อมวลชนจะเติบโตอยู่ในสังคมยุคอุตสาหกรรม แต่การพัฒนาเปลี่ยนแปลง
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ด้านสื่อมวลชนก็ยังคงถูกพัฒนาในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารเช่นกัน เพราะความจ�ำเป็นของการสื่อสารในสังคมที่มีมาก
ขึน้ ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร การแข่งขันระหว่างสือ่ มีมากขึน้ สือ่ กระแสหลักหรือสือ่ ธุรกิจ ซึง่ เป็น “สือ่ มวลชนดัง้ เดิม”
(Traditional หรือ Conventional Media) จ�ำเป็นปรับคุณลักษณะอันเป็นข้อจ�ำกัดตามธรรมชาติของสือ่ เพือ่ ให้ตอบ
สนองความต้องการของคนในสังคมที่มีความต้องการและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ความส�ำคัญของ
สือ่ ใหม่ตอ่ สังคมยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคสารสนเทศจึงมีมากขึน้ ด้วย เทคโนโลยีสอื่ จึงมีการขยายตัวและเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา
คุณค่าของสื่อมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพจากงานวิจัยของบิล โควอช (Bill Kovach) และ ทอม โรเซ็นเท
รียล (Tom Rosenstiel) แห่งมูลนิธนิ แี มน (the Nieman Foundation) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)
ซึ่งได้ศึกษาส�ำรวจวิจัยความต้องการของพลเมืองและความคิดเห็น
ของสื่อมวลชนอเมริกัน ตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ “The Elements of
Journalism : What Newspeople Should Know and the Public
Should Expect” ตีพิมพ์หลายครั้ง ระบุถึงคุณค่าที่ส�ำคัญของสื่อมือ
อาชีพไว้ 9 ประการ ได้แก่ การมีพันธะกรณีต่อการน�ำเสนอความจริง
ความภักดีตอ่ พลเมือง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวก่อน
น�ำเสนอเสมอ การค�ำนึงเสรีภาพในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวอยู่เสมอ
ความมีเสรีภาพในการเฝ้าระวังการใช้อ�ำนาจของกลุ่มอ�ำนาจที่ส่งผล
กระทบต่อพลเมือง การเป็นเวทีการวิพากษ์วิจารณ์และยินดีรับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย ความมุ่งมั่นน�ำเสนอข้อมูล
ข่าวทั้งที่มีความน่าสนใจและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมีนัยส�ำคัญ
การให้นำ�้ หนักข่าวทีค่ รอบคลุมและสัดส่วนทีเ่ หมาะสม การแสดงออก
ทางจิตส�ำนึกรับผิดชอบในวิชาชีพอย่างเสรี ซึ่งนับเป็นมาตรฐานหรือ
หลักการปรัชญาวิชาชีพวารสารศาสตร์
ภาพที่ 1 : ปกหนังสือ“The Elements of Journalism : What Newspeople Should Know and the Public
Should Expect” ตีพิมพ์หลายครั้ง เป็นต�ำราประกอบการเรียนวิชาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
ระบุถึงคุณค่าที่ส�ำคัญของสื่อ
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อย่างไรก็ตาม ในการตีพิมพ์ครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2014 บิล โควอช และ ทอม โรเซ็นเทรียล ได้เพิ่มคุณค่าของ
สือ่ อีก 1 ประการคือ วิชาชีพสือ่ ต้อง “ตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมืองในด้านข่าวสาร” (The Rights
and Responsibilities of Citizen) (Kovach and Rosenstiel, 2014 : 291) กล่าวคือ พลเมืองย่อมมีส่วนส�ำคัญ
ในการก�ำหนดและการน�ำเสนอข่าวสารโดยการตัดสินใจเลือกผลิตและบรรณาธิการด้วยพวกเขาเอง เท่ากับเป็นการ
ยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในศตวรรษที่ 21 นี้ได้สะท้อนถึงคุณค่าของความเป็นสื่อมืออาชีพกับสื่อ
สมัครเล่นก�ำลังปรับตัวเข้าหากัน คือ ทั้งสื่อมืออาชีพและสมัครเล่นต่างก็ต้องตระหนักถึง “สิทธิและความรับผิดชอบ
ของพลเมือง” ในด้านข่าวสาร กล่าวคือ พลเมืองย่อมมีสว่ นส�ำคัญในการก�ำหนดและการน�ำเสนอข่าวสารโดยการตัดสิน
ใจเลือกผลิตและบรรณาธิการด้วยพวกตัวเอง สือ่ ในยุคดิจทิ ลั ทีม่ กี ารหลอมรวมสือ่ (Media Convergence) จึงเป็นการ
แลกเปลีย่ นเนือ้ หาข้ามสือ่ ทีห่ ลากหลาย ระหว่างทีมงานข่าวในกองบรรณาธิการกับผูอ้ า่ นหรือผูร้ บั สาร ตลอดจนค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ของทั้งฝ่ายผู้สนับสนุนองค์กร (sponsor) และภาคสังคม
การหลอมรวมของสื่อในปัจจุบันท�ำให้การน�ำเสนองานข่าวบนแพล็ทฟอร์มใหม่ๆ เป็นการกลมกลืนกันของ
สื่อดั้งเดิมที่เคยแยกกันอยู่ ไม่ว่าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือเว็บไซต์ ส่งผลให้นิสัยการรับข่าวสารของอ่าน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในศตวรรษที่ 21 (Lieb, 2009 : 2) พฤติกรรมการการเลือกรับข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ�ำ
วันก็เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมคนไทยจะอ่านหนังสือพิมพ์เพือ่ ติดตามข่าวสารในเช้าของวันใหม่ บริบทของการเทคโนโลยี
การสื่อสารที่มีการหลอมรวมท�ำให้คนไทยรับข้อมูลข่าวสารจากสมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคชั่นบริการข่าวสารในสื่อ
สังคมออนไลน์หลากหลายรูปแบบ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ ฯลฯ ทั้งนี้ สามารถเลือกรับข่าวสารที่ตรงกับความ
ต้องการเฉพาะตนได้มากขึน้ และประชาชนทัว่ ไปมีสว่ นร่วมรายงานข่าวเป็น “นักข่าวพลเมือง” (Citizen Journalist)
หรือ “นักข่าวภาคประชาชน” (Public Journalism) ได้มากขึ้นด้วย
ในยุคดิจิทัลทั้งสื่อมืออาชีพและสื่อสมัครเล่นได้อาศัยคุณลักษณะส�ำคัญ 3 ประการของสื่อใหม่ คือ 1) การ
โต้ตอบทันทีระหว่างผู้ส่งและผู้รับสาร (Interactive) 2) ความสามารถในการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลไปสู่สื่อได้หลาก
หลายประเภทหรือแพล็ทฟอร์ม (Asynchonous) และ 3) การลดสภาพความเป็นสื่อมวลชนลงไปเป็นสื่อเฉพาะ
(Demassifie) ท�ำให้บทบาทและความส�ำคัญของสือ่ มวลชนลดลงอย่างเห็นได้ชดั ในต้นศตวรรษที่ 21 ดังนัน้ จึงปรากฎ
ว่าบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทะยอยปิดตัวลงเป็นระยะๆ ขณะที่สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุก็ต้อง
ปรับตัวรับกับการเกิดขึ้นของสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูป เฟสบุ๊ค ฯลฯ
เสมือนว่าก�ำแพงอย่าง “จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ” (Code of Conducts) ทีเ่ คยถูกหยิบขึน้ มาโต้ตอบทุกครัง้
ในระยะที่ผ่านมาถึงความแตกต่างและแบ่งแยกระหว่างสื่อมืออาชีพกับสื่อสมัครเล่นจะไม่มีความหมายอีกต่อไป การ
อ้างความมีมาตรฐานทางจรรยาบรรณเป็นเครื่องก�ำกับการประกอบวิชาชีพว่าเป็นสี่อมืออาชีพ ส่วนสื่อสมัครเล่นไม่มี
มาตรฐานทางจรรยาบรรณทางวิชาชีพทีช่ ดั เจนนัน้ จะไม่สามารถยกมาเป็นเหตุอา้ งได้อกี ต่อไปในสภาพปัจจุบนั เพราะ
คุณค่าของสื่อไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเท่านั้น แต่ความเป็นสื่อมีมาตรฐานใหม่ร่วมกัน ทั้งสื่อมือ
อาชีพและสื่อสมัครเล่น คือ ความตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมืองในด้านข่าวสาร
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จรรยาบรรณสือ่ เกิดจากมโนส�ำนึกการปฏิบตั งิ านของนักวิชาชีพสือ่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญ เป็นทีม่ าของการก�ำหนด
จรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ นั่นย่อมหมายความว่า เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพเห็นร่วมกันเป็นฉันทามติว่าควรก�ำหนดเป็น
ข้อปฏิบตั ขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพในสือ่ นัน้ ๆ ก็จะก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพตระหนักและปฏิบตั ิ
ตาม เพือ่ ให้วชิ าชีพได้รบั การยอมรับ มีเกียรติ มีศกั ดิศ์ รีนนั้ จริยธรรมสือ่ มืออาชีพมีววิ ฒ
ั นาการความเป็นมาในครรลอง
ข้างต้นนี้ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. 2559 : 9)
หากพิจารณาถึงสภาพการณ์ปจั จุบนั จะเห็นว่าสือ่ สมัครเล่นก็ได้มกี ารรวมตัวกันและเริม่ มีการพัฒนาข้อตกลง
หรือแนวปฏิบัติร่วมกันขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับสื่อมืออาชีพในอดีต ในส่วนสาระส�ำคัญของ
หลักจรรยาบรรณสือ่ มืออาชีพกับสือ่ สมัครเล่นเท่าทีป่ รากฏในข้อก�ำหนดจรรยาบรรณาสือ่ สมัครเล่นก็แทบจะหาความ
แตกต่างได้น้อยมาก เพราะทั้งหลักจรรยาบรรณสื่อมืออาชีพและสื่อสมัครเล่น ต่างก็ให้ความส�ำคัญต่อ ความถูกต้อง
ครบถ้วน ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ต่อผู้รับสาร ฯลฯ
ข้อน่าสังเกตก็คือ สื่อมืออาชีพโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักมีความรับผิดชอบต่อองค์กรข่าวที่เป็นองค์กรทาง
ธุรกิจซึ่งกระจุกตัวเป็นเพียงของคนกลุ่มหนึ่งในสังคม ขณะที่สื่อมือสมัครเล่นในปัจจุบันส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสื่อทางเลือก
(Alternative Media) ซึ่งมีแนวโน้มกระจายความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับแนวระนาบกว้างขวาง
มากกว่าสื่อมืออาชีพ ดังนั้น การปะทะเชิง “คุณค่า” ในสายตาของผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล ระหว่างสื่อมือ
อาชีพซึ่งเป็นสื่อธุรกิจกับสื่อสมัครเล่นซึ่งเป็นสื่อทางเลือกจึงน่าจับตามองอย่างยิ่ง
รายการอ้างอิง
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2559). “สื่อมืออาชีพกับสื่อสมัครเล่น : มุมมองนักวิชาการ”. สื่อมืออาชีพในสงครามยุคออนไลน์.
หนังสือ 19 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ. : 9-10.
Kovach, Bill. and Rosenstiel, Tom. (2014). The Element of Journalism : What Newspeople Should
Know and the Public Should Expect. (3rd Edition). New York : Three Rivers Press.
Lieb, Thom. (2009). All the News : Writing and Reporting for Convergent Media. USA : Pearson
Education, Inc.
Straubhaar, Joseph. and Larose, Robert. (2004). Media Now : Understanding Media, Culture, and
Technology. (4th Edition). USA : Wadsworth.

SSRU Journal of Management Science 13

