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นบัจากความเสื่อมถอยของงานข่าวในยุคอุตสาหกรรมงานข่าวท่ีเกิดขึน้ในสหรัฐอเมริการาวต้นศตวรรษท่ี 20 

ภายหลงัได้รับอิสรภาพจากอาณานิคมองักฤษแล้ว ท่ีวงการข่าวของสหรัฐอเมริการุ่งเรืองถึงขีดสงูสดุ จนผู้ประกอบกิจการ
หนงัสือพิมพ์ต่างพากนัผลิตหนงัสือพิมพ์ราคาถกู เพ่ือตอบสนองตลาดผู้ ใช้แรงงานและกรรมกรซึ่งต่างอพยพมุ่งหน้าเข้าสู่
เมืองใหญ่อย่างกรุงนิวยอร์ก ทําให้การแข่งขันกันในอุตสาหกรรมหนงัสือพิมพ์ในระยะนัน้เป็นไปอย่างดุเดือด จนนําพา
วงการหนงัสือพิมพ์อเมริกนัเข้าสูห้่วงเวลาท่ีตกต่ําลงอย่างท่ีสดุ นกัประวติัศาสตร์เรียกระยะเวลานีก้นัว่า “ยุคหนังสือพมิพ์
นํา้เน่า” (Yellow Newspaper) จนวอลเตอร์ ลิปป์มนัน์ (Walter, 2008, p.47) นกัปรัชญาวารสารศาสตร์ ระบใุนหนงัสือ 
“Liberty and the News” ว่า “ประเด็นท่ีน่ากงัวลคือหนงัสือพิมพ์เป็นสิ่งท่ีคนส่วนใหญ่อ่านทกุวนั จึงส่งผลต่อสงัคม
ประชาธิปไตยอยา่งมาก” 

มาถึงยคุส่ือดิจิทลัในต้นศตวรรษท่ี 21 นี ้ข้อมลูข่าวสารในสงัคมมีความรวดเร็ว สงัคมโลกได้รู้จกักบัคําว่า “Fake 
News” ซึง่หมายถงึ ข่าวปลอม ข่าวลวง ข่าวบิดเบือน ฯลฯ ผา่นทางสื่อสงัคมออนไลน์ ในการรณรงค์เลือกตัง้ประธานาธิบดี
สมยัโรนลัด์ ทรัมป์ (Donald J. Trump) ได้รับการเลือกตัง้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีปริมาณเนือ้หาท่ีผลิต
โดยผู้บริโภคส่ือ (User-Generated Content : UGC) ซึง่เรียกย่อๆ ว่า “UGC” นีเ้กิดขึน้ในยคุส่ือดิจิทลัท่ีเทคโนโลยีการ
ส่ือสารได้การเปล่ียนแปลง และการเพิ่มบทบาทผู้ รับสารมีส่วนร่วมการผลิตข้อมลูข่าวสารได้เองโดยอิสระมากย่ิงขึน้ ใน
หลายรูปแบบ เช่น วิดีโอ, บลอ็ก, เวบ็บอร์ด, รูปภาพดิจิทลั, ไฟล์เสียง และส่ือรูปแบบอ่ืนๆ เรียกเนือ้หาท่ีบริการและเผยแพร่
ต่อสาธารณชนให้กบัผู้บริโภคและผู้ใช้ปลายทาง (end-users) รายอ่ืนๆ ได้เองว่า “Consumer Generated Media” หรือ 
“CGM” ส่งให้เกิดสภาพข้อมลูในส่ือดิจิทลัมีการปล่อยข่าว (Leak News) การสร้างข่าวปลอม (Fake News) การป่ัน
กระแสข่าว (Spin) ของนกัการเมือง นกัรณรงค์ (Activist) เกิดขึน้จํานวนมาก ซึ่งนิโคลสั เลมนัน์ (Nicholas Lemann) 
คณบดีผู้ ก่อตัง้คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย เรียกว่า “คอร์รัปชันแห่งข่าวสาร” (the corruption of 
information) (Petterson, 2013, p.11) 

สภาวะข้างต้นเป็นปัญหากับทัง้ต่อผู้ประกอบวิชาชีพส่ือ ผู้บริโภคข่าว มีประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในด้าน
ความเช่ือมัน่ตอ่ข่าวท่ีองค์กรนําเสนอผ่านแพลตฟอร์มท่ีหลากหลาย อย่างไรก็ตาม หลายกรณีผู้บริโภคข่าว หรือนกัข่าวมือ
สมคัรเลน่ (Amateur) และนกัข่าวพลเมือง (Citizen Journalist) ก็ได้มีสว่นร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมลูและ
คณุค่าของข่าวโดยใช้ “คลาวด์ซอร์สซิ่ง” (Crowdsourcing) เป็นการตรวจสอบยืนยนัข้อมลูข่าว (Verification) ยืนยนั
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ข้อเท็จจริง (Fact Checking) เพ่ือความถกูต้องและความแม่นยําของข้อมลูข่าวได้ในขณะเดียวกนั จึงกลา่วได้ว่า โลกของ
ข่าวในยคุดิจิทลัจงึเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน 

อย่างกรณีการรายงานข่าวเชิงสืบสวนนัน้ การตรวจสอบข้อมลูข่าวอย่างมีระบบถือเป็นเกราะคุ้มกนันกัข่าวเชิง
สืบสวนและองค์กรข่าวอย่างได้มาก ถ้าไม่มีข้อมูลท่ีจะพิสูจน์ชัดว่าสิ่งเหล่านัน้เกิดขึน้ได้อย่างไร ผลท่ีตามมาอาจถูก
ฟ้องร้องฐานหม่ินประมาท ความล้มเหลวเกิดจากนักข่าวเหล่านัน้ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านอย่างท่ีผู้ อ่าน
ต้องการทราบ เพราะนกัข่าวส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเม่ือได้รับข้อเท็จจริงจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ประจําวนัมาแล้วก็ต้องรีบเร่ง
เขียนข่าวท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจนัน้ทนัที (Paul N. Williams, as cited in Houston, 2002, pp.9-10) 

 

    
 

ที่มา: https://www.amazon.com และ The Poynter Institute and European Journalism Centre 
 

งานข่าวมีพันธะกรณีประการแรกต่อการนําเสนอความจริง ข้อมูลข่าวและข้อเท็จจริงท่ีถูกต้อง เท่ียงตรง 
น่าเช่ือถือ และมีความสําคญัต่อความเป็นประชาธิปไตย แม้อาจข่าวไม่ได้นําเสนอความจริงอนัสมบรูณ์ (Absolute Truth) 
หรือความจริงเชิงปรัชญาก็ตาม แต่ก็มุ่งหมายในการนําเสนอ “ความจริงเชิงวารสารศาสตร์” (Journalistic Truth) ท่ี
สามารถรวบรวมได้ ซึง่เป็นไปตามกระบวนการข่าว ท่ีเร่ิมต้นด้วยการตรวจสอบความน่าเช่ือถือในหลกัฐานของข้อมลู เพ่ือ
ประกอบกนัขึน้ก่อนนําเสนอ (Kovach & Rosenstiel, 2014, pp.49-68) ถ้าหากขาดความสมดลุของข่าวและความเท่ียง
ธรรมของข่าว ก็มกัจะขาดความเป็นกลางของข่าวตามมา 

การสร้างข่าวบิดเบือน (Fake News) ขององค์กรข่าว แหล่งข่าว นกัรณรงค์ นกัการเมือง นกัธุรกิจ และผู้บริโภค
ข่าวท่ีผลิตข่าวขึน้เอง นําเสนอกนัเอง รวมทัง้ นกัข่าวพลเมือง ในส่ือดิจิทลั อาจมาจากหลายๆ สาเหตแุละส่งผลตามมาใน
หลายๆ ด้าน ซึง่ทัง้ผู้บริโภคข่าวและนกัข่าวพงึตระหนกั อาทิ 

1. ข่าวอาจตกเป็นเคร่ืองมือการโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) นกัข่าวต้องตระหนกัว่าแหลง่ข่าวสว่นใหญ่ 
โดยเฉพาะนักการเมืองพยายามท่ีจะอาศัยส่ือเป็นช่องทางสนับสนุนวาระของพวกเขา ในหลายกรณีเบาะแสข่าวจาก
แหล่งข่าวท่ีกบันักข่าวเป็นเพียงข่าวเจตนาจะปล่อยข่าวให้เป็นข่าวร่ัว (Leak news) ออกมา โดยคาดหวงัจะสนบัสนุน
ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้กบัตวัเอง ดงันัน้ แม้ต้องอาศยัความไว้เนือ้เช่ือใจและความใกล้ชิดกนัระหว่างแหล่งข่าว
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กับนักข่าว แต่นักข่าวก็ต้องไม่ลืมบทบาทหน้าท่ีและพนัธะกิจแห่งวิชาชีพ จึงต้อง “รักษาระยะห่าง” ท่ีเหมาะสมกับ
แหลง่ข่าวไว้เสมอ 
 2. ป้องกันการบิดเบือนข้อมูลอย่างอคติ (Bias) รายงานข่าวมกัเป็นการเปิดโปงการกระทําความผิดของ
บคุคล หรือองค์กร ดงันัน้ การให้สมัภาษณ์ข้อมลูข่าวของแหล่งข่าวบุคคลจึงอาจเต็มไปด้วยการกล่าวหาและความอคติ
ของแหล่งข่าวได้ จึงนับเป็นความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีนักข่าวจะต้องมีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลข่าวเชิงลึกท่ีได้จากการ
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ภาคสนาม (Observations) การสมัภาษณ์ข่าว (Interviews) หรือการวิเคราะห์เอกสาร (Documents) นี ้ไมลส์ แมคไควร์ 
(Miles Maguire, 2015, p.) ศาสตราจารย์สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน-โอโคช (University of 
Wisconsin-Oshkosh) สหรัฐอเมริกา ระบวุา่เป็นสิง่ท่ีนกัปรัชญาเรียกกนัว่า “ญาณวิทยา” ดงันัน้ กระบวนตรวจสอบข้อมลู
ข่าวเชิงลึกในการรายงานข่าวของนักข่าวจึงสอดคล้องกับ “ทฤษฎีการแสวงหาความรู้และความจริงของมนุษย์” 
(Epistemology) และ “ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์” (Scientific Method) การสร้างความเช่ือมัน่ในงานข่าวโดยการ
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูข่าวก่อนการนําเสนอข่าวนบัวา่เป็นจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพข่าวอีกด้วย 

องค์กรข่าวและนกัข่าวจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีโดยมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคข่าวแล้ว ยงัต้องมีความรับผิดชอบ
ตอ่แหลง่ข่าว ผู้อปุถมัภ์หรือผู้สนบัสนนุโฆษณา (advertisers or sponsor) และความรับผิดชอบต่อองค์กรข่าวอีกด้วย การ
ตรวจสอบข้อมลูจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อทัง้ ผู้อ่าน แหล่งข่าว ผู้อปุถมัภ์หรือผู้สนบัสนนุโฆษณา และองค์กรข่าวใน
ฐานะต้นสงักดัอีกด้วย 

 
 

มาร์ค ลี ฮนัเตอร์ (Mark lee Hunter, 2011, p.76) ผู้ เขียนหนงัสือ “Story-Based Inquiry : A Manual for 
Investigative Journalists” ตีพิมพ์โดยฝ่ายงานการส่ือสารและสารสนเทศ องค์การการศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือยเูนสโก (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) 
ระบวุา่ นกัข่าวต้องแน่ใจวา่กําลงัส่ือสารเร่ืองจริงไม่ใช่เพียงแค่เร่ืองราวเท่านัน้ ซึง่แต่ละข้อเท็จจริงเป็นความจริง แต่กระนัน้
ข้อมลูเหล่านีจ้ะมีความจริงมากยิ่งขึน้ หากนักข่าวได้แสวงหาคําอธิบายทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายมากกว่าด้วยตัว
นกัข่าวเอง หลงัจากนัน้นกัข่าวต้องยืนยนัให้ได้วา่ทราบถงึแหลง่ข่าวและแหลง่ข้อมลูข่าวทัง้หมดท่ีมีการยืนยนัข้อเท็จจริงใน
ข่าว และในระหว่างการยืนยนัแหล่งข่าวนัน้ นกัข่าวสามารถระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริงตามได้ตามท่ีระบุไว้ 
และประการสดุท้าย ถ้าไม่สามารถยืนยนัความถกูต้องของข้อเท็จจริงใดๆ ได้ต้องตดัรายละเอียดเหลา่นัน้ออกจากงานข่าว 
ดงันัน้ ในยคุส่ือดิจิทลัท่ีมีเว็บไซต์ปลอม (Fake Website) ระบาดไปทัว่ ทัง้นกัข่าวและผู้บริโภคข่าวจึงต้องมีสว่นร่วมในการ
สร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดกบัข่าวทัง้ท่ีองค์กรข่าวนําเสนอและข่าวท่ีผู้บริโภคข่าวผลิตและนําเสนอเองผ่านส่ือดิจิทลั อนัจะ
สง่ผลดีตอ่สงัคมประชาธิปไตย ท่ีถือวา่สทิธิการส่ือสารเป็นสทิธิมนษุยชนอนัสําคญัย่ิง 
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