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นับจากความเสื่อมถอยของงานข่าวในยุคอุตสาหกรรมงานข่าวที่เกิดขึน้ ในสหรัฐอเมริ การาวต้ นศตวรรษที่ 20
ภายหลังได้ รับอิสรภาพจากอาณานิคมอังกฤษแล้ ว ที่วงการข่าวของสหรัฐอเมริ การุ่งเรื องถึงขีดสูงสุด จนผู้ประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ์ต่างพากันผลิตหนังสือพิมพ์ราคาถูก เพื่อตอบสนองตลาดผู้ใช้ แรงงานและกรรมกรซึ่งต่างอพยพมุ่งหน้ าเข้ าสู่
เมืองใหญ่อย่างกรุ งนิวยอร์ ก ทําให้ การแข่งขันกันในอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ในระยะนัน้ เป็ นไปอย่างดุเดือด จนนําพา
วงการหนังสือพิมพ์อเมริกนั เข้ าสูห่ ้ วงเวลาที่ตกตํ่าลงอย่างที่สดุ นักประวัติศาสตร์ เรี ยกระยะเวลานี ้กันว่า “ยุคหนังสือพิมพ์
นํา้ เน่ า” (Yellow Newspaper) จนวอลเตอร์ ลิปป์มันน์ (Walter, 2008, p.47) นักปรัชญาวารสารศาสตร์ ระบุในหนังสือ
“Liberty and the News” ว่า “ประเด็นที่น่ากังวลคือหนังสือพิมพ์เป็ นสิ่งที่คนส่วนใหญ่อ่านทุกวัน จึงส่งผลต่อสังคม
ประชาธิปไตยอย่างมาก”
มาถึงยุคสื่อดิจิทลั ในต้ นศตวรรษที่ 21 นี ้ ข้ อมูลข่าวสารในสังคมมีความรวดเร็ว สังคมโลกได้ ร้ ูจกั กับคําว่า “Fake
News” ซึง่ หมายถึง ข่าวปลอม ข่าวลวง ข่าวบิดเบือน ฯลฯ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการรณรงค์เลือกตังประธานาธิ
้
บดี
สมัยโรนัลด์ ทรัมป์ (Donald J. Trump) ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ขณะที่ปริ มาณเนื ้อหาที่ผลิต
โดยผู้บริ โภคสื่อ (User-Generated Content : UGC) ซึง่ เรี ยกย่อๆ ว่า “UGC” นี ้เกิดขึ ้นในยุคสื่อดิจิทลั ที่เทคโนโลยีการ
สื่อสารได้ การเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มบทบาทผู้รับสารมีส่วนร่ วมการผลิตข้ อมูลข่าวสารได้ เองโดยอิสระมากยิ่งขึ ้น ใน
หลายรูปแบบ เช่น วิดีโอ, บล็อก, เว็บบอร์ ด, รูปภาพดิจิทลั , ไฟล์เสียง และสื่อรูปแบบอื่นๆ เรี ยกเนื ้อหาที่บริ การและเผยแพร่
ต่อสาธารณชนให้ กบั ผู้บริ โภคและผู้ใช้ ปลายทาง (end-users) รายอื่นๆ ได้ เองว่า “Consumer Generated Media” หรื อ
“CGM” ส่งให้ เกิดสภาพข้ อมูลในสื่อดิจิทลั มีการปล่อยข่าว (Leak News) การสร้ างข่าวปลอม (Fake News) การปั่ น
กระแสข่าว (Spin) ของนักการเมือง นักรณรงค์ (Activist) เกิดขึ ้นจํานวนมาก ซึ่งนิโคลัส เลมันน์ (Nicholas Lemann)
คณบดีผ้ กู ่อตังคณะวารสารศาสตร์
้
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เรี ยกว่า “คอร์ รัปชันแห่ งข่ าวสาร” (the corruption of
information) (Petterson, 2013, p.11)
สภาวะข้ างต้ นเป็ นปั ญหากับทัง้ ต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้บริ โภคข่าว มีประเด็นปั ญหาทางจริ ยธรรมในด้ าน
ความเชื่อมัน่ ต่อข่าวที่องค์กรนําเสนอผ่านแพลตฟอร์ มที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หลายกรณีผ้ บู ริ โภคข่าว หรื อนักข่าวมือ
สมัครเล่น (Amateur) และนักข่าวพลเมือง (Citizen Journalist) ก็ได้ มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งของข้ อมูลและ
คุณค่าของข่าวโดยใช้ “คลาวด์ ซอร์ สซิ่ง” (Crowdsourcing) เป็ นการตรวจสอบยืนยันข้ อมูลข่าว (Verification) ยืนยัน
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ข้ อเท็จจริ ง (Fact Checking) เพื่อความถูกต้ องและความแม่นยําของข้ อมูลข่าวได้ ในขณะเดียวกัน จึงกล่าวได้ ว่า โลกของ
ข่าวในยุคดิจิทลั จึงเปรี ยบเสมือนเหรี ยญสองด้ าน
อย่างกรณี การรายงานข่าวเชิงสืบสวนนัน้ การตรวจสอบข้ อมูลข่าวอย่างมีระบบถือเป็ นเกราะคุ้มกันนักข่าวเชิง
สืบสวนและองค์ กรข่าวอย่างได้ มาก ถ้ าไม่มีข้ อมูลที่จะพิสูจน์ ชัดว่าสิ่งเหล่านัน้ เกิ ดขึน้ ได้ อย่างไร ผลที่ ตามมาอาจถูก
ฟ้องร้ องฐานหมิ่นประมาท ความล้ มเหลวเกิดจากนักข่าวเหล่านัน้ ไม่ได้ ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งให้ รอบด้ านอย่างที่ผ้ ูอ่าน
ต้ องการทราบ เพราะนักข่าวส่วนหนึ่งเข้ าใจว่าเมื่อได้ รับข้ อเท็จจริ งจากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นประจําวันมาแล้ วก็ต้องรี บเร่ ง
เขียนข่าวที่น่าตื่นตาตื่นใจนันทั
้ นที (Paul N. Williams, as cited in Houston, 2002, pp.9-10)

ที่มา: https://www.amazon.com และ The Poynter Institute and European Journalism Centre
งานข่ า วมี พัน ธะกรณี ป ระการแรกต่ อ การนํ า เสนอความจริ ง ข้ อ มูล ข่ า วและข้ อ เท็จ จริ ง ที่ ถูก ต้ อ ง เที่ ย งตรง
น่าเชื่อถือ และมีความสําคัญต่อความเป็ นประชาธิปไตย แม้ อาจข่าวไม่ได้ นําเสนอความจริ งอันสมบูรณ์ (Absolute Truth)
หรื อความจริ งเชิงปรัชญาก็ตาม แต่ก็ม่งุ หมายในการนําเสนอ “ความจริ งเชิงวารสารศาสตร์ ” (Journalistic Truth) ที่
สามารถรวบรวมได้ ซึง่ เป็ นไปตามกระบวนการข่าว ที่เริ่ มต้ นด้ วยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือในหลักฐานของข้ อมูล เพื่อ
ประกอบกันขึ ้นก่อนนําเสนอ (Kovach & Rosenstiel, 2014, pp.49-68) ถ้ าหากขาดความสมดุลของข่าวและความเที่ยง
ธรรมของข่าว ก็มกั จะขาดความเป็ นกลางของข่าวตามมา
การสร้ างข่าวบิดเบือน (Fake News) ขององค์กรข่าว แหล่งข่าว นักรณรงค์ นักการเมือง นักธุรกิจ และผู้บริ โภค
ข่าวที่ผลิตข่าวขึ ้นเอง นําเสนอกันเอง รวมทัง้ นักข่าวพลเมือง ในสื่อดิจิทลั อาจมาจากหลายๆ สาเหตุและส่งผลตามมาใน
หลายๆ ด้ าน ซึง่ ทังผู
้ ้ บริโภคข่าวและนักข่าวพึงตระหนัก อาทิ
1. ข่ าวอาจตกเป็ นเครื่ องมือการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) นักข่าวต้ องตระหนักว่าแหล่งข่าวส่วนใหญ่
โดยเฉพาะนักการเมืองพยายามที่จะอาศัยสื่อเป็ นช่องทางสนับสนุนวาระของพวกเขา ในหลายกรณี เบาะแสข่าวจาก
แหล่งข่าวที่กบั นักข่าวเป็ นเพียงข่าวเจตนาจะปล่อยข่าวให้ เป็ นข่าวรั่ว (Leak news) ออกมา โดยคาดหวังจะสนับสนุน
ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ กบั ตัวเอง ดังนัน้ แม้ ต้องอาศัยความไว้ เนื ้อเชื่อใจและความใกล้ ชิดกันระหว่างแหล่งข่าว
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กับนักข่าว แต่นักข่าวก็ต้องไม่ลืมบทบาทหน้ าที่และพันธะกิจแห่งวิชาชีพ จึงต้ อง “รั กษาระยะห่ าง” ที่เหมาะสมกับ
แหล่งข่าวไว้ เสมอ
2. ป้องกันการบิดเบือนข้ อมูลอย่ างอคติ (Bias) รายงานข่าวมักเป็ นการเปิ ดโปงการกระทําความผิดของ
บุคคล หรื อองค์กร ดังนัน้ การให้ สมั ภาษณ์ ข้อมูลข่าวของแหล่งข่าวบุคคลจึงอาจเต็มไปด้ วยการกล่าวหาและความอคติ
ของแหล่งข่าวได้ จึงนับเป็ นความจําเป็ นอย่างยิ่งที่นักข่าวจะต้ องมีการตรวจสอบยืนยันข้ อมูลข่าวเชิงลึกที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์แหล่งข่าวบุคคลเพื่อไม่เป็ นเครื่ องมือของแหล่งข่าว
3. ป้องกันการปั่ นกระแสข่ าว (Spin) โดยการให้ สมั ภาษณ์ข้อมูลข่าวที่ลําเอียงของแหล่งข่าวบุคคล ซึง่ มักจะ
เป็ นความพยายามที่จะสร้ างภาพลักษณ์ ให้ ดูเป็ นคนดี ดังนัน้ นักข่าวส่วนใหญ่ จึงต้ องการเห็นข้ อมูลดัง้ เดิม (Original
information) เพื่อนํามาตรวจสอบหาความจริ ง เพราะแหล่งข่าวบุคคลส่วนใหญ่มกั เลือกหยิบหรื อเลือกข้ อมูลที่จะกล่าวให้
สัมภาษณ์ ด้ วยการปั่ นกระแส (Spin) หรื อบิดเบือนข้ อมูลอย่างอคติ (Bias) และนักข่าวจะตรวจพบได้ ยาก (Houston,
2015, p.7)
4. วาทกรรมแห่ งความเกลียดชังในข่ าว (Hate Speech) ข่าวเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้ างวาทกรรม
(Discourse) มีการคิคค้ นวาทกรรมใหม่ๆ ให้ ผ้ บู ริ โภคข่าวจดจําและผลิตซํ ้าทางความคิดกันอยู่ตลอดเวลา นักข่าวและ
ผู้บริ โภคข่าวจึงจําเป็ นต้ องมีการตรวจสอบยืนยันข้ อมูลป้องกันไม่เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการสร้ างวาทกรรมความเกลียด
ชังขึ ้นในสังคม
5. การโฆษณาแฝงในข่ าว (Advertorial) การตรวจสอบยืนยันข้ อมูลข่าวจากแหล่งข่าวบุคคลยังช่วยในการ
ป้องกันหาให้ สมั ภาษณ์ข้อมูลข่าวที่หวังผลเพื่อการโฆษณาแฝงในข่าวอีกด้ วย
6. การทําให้ ข่าวเป็ นเหมือนละคร (Dramatization) องค์กรข่าวเกิดจากการลงทุนทางธุรกิจ ข่าวจึงนับเป็ น
ผลผลิตของอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง ถือเป็ นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับข่าวสาร จึงมักมีการประกอบสร้ างข่าวให้ มีลกั ษณะสร้ าง
อารมณ์ ความรู้ สกึ ร่ วมที่เกินจริ งต่อผู้บริ โภคข่าว หรื อ “ดราม่ า” (Drama) ลักษณะเช่นนี ้จึงเสมือนการทําให้ ข่าวเป็ นละคร
เพื่อสร้ างกระแส เพิ่มปริมาณการติดตาม การกดไลค์ กดแชร์
การตรวจสอบยืนยันข้ อเท็จจริ งยิ่งมีความสําคัญยิ่งขึ ้นในยุคสื่อดิจิทลั (Digital Media) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ทัง้ Twitter, Facebook, Intragram, Blog, Youtube ฯลฯ ทําให้ ให้ ผ้ คู นสามารถถ่ายทอด
“ข่าวลือ” (Rumor) โดยไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการแม้ แต่การตรวจสอบความเป็ นจริ งขันพื
้ ้นฐาน การตรวจสอบยืนยันข้ อมูล
ข่าวในการรายงานข่าวที่รวบรวมมาได้ จากการหาข้ อมูลข่าว (News Gathering) มาได้ ทังโดยการสั
้
งเกตโดยการลงพื ้นที่
ภาคสนาม (Observations) การสัมภาษณ์ข่าว (Interviews) หรื อการวิเคราะห์เอกสาร (Documents) นี ้ ไมลส์ แมคไควร์
(Miles Maguire, 2015, p.) ศาสตราจารย์สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-โอโคช (University of
Wisconsin-Oshkosh) สหรัฐอเมริ กา ระบุวา่ เป็ นสิง่ ที่นกั ปรัชญาเรี ยกกันว่า “ญาณวิทยา” ดังนัน้ กระบวนตรวจสอบข้ อมูล
ข่าวเชิ งลึกในการรายงานข่าวของนักข่าวจึงสอดคล้ องกับ “ทฤษฎีการแสวงหาความรู้ และความจริ งของมนุ ษย์ ”
(Epistemology) และ “ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ” (Scientific Method) การสร้ างความเชื่อมัน่ ในงานข่าวโดยการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลข่าวก่อนการนําเสนอข่าวนับว่าเป็ นจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพข่าวอีกด้ วย
องค์กรข่าวและนักข่าวจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภคข่าวแล้ ว ยังต้ องมีความรับผิดชอบ
ต่อแหล่งข่าว ผู้อปุ ถัมภ์หรื อผู้สนับสนุนโฆษณา (advertisers or sponsor) และความรับผิดชอบต่อองค์กรข่าวอีกด้ วย การ
ตรวจสอบข้ อมูลจึงถือเป็ นความรับผิดชอบต่อทัง้ ผู้อ่าน แหล่งข่าว ผู้อปุ ถัมภ์หรื อผู้สนับสนุนโฆษณา และองค์กรข่าวใน
ฐานะต้ นสังกัดอีกด้ วย
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มาร์ ค ลี ฮันเตอร์ (Mark lee Hunter, 2011, p.76) ผู้เขียนหนังสือ “Story-Based Inquiry : A Manual for
Investigative Journalists” ตีพิมพ์โดยฝ่ ายงานการสื่อสารและสารสนเทศ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรื อยูเนสโก (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO)
ระบุวา่ นักข่าวต้ องแน่ใจว่ากําลังสื่อสารเรื่ องจริ งไม่ใช่เพียงแค่เรื่ องราวเท่านัน้ ซึง่ แต่ละข้ อเท็จจริ งเป็ นความจริ ง แต่กระนัน้
ข้ อมูลเหล่านีจ้ ะมีความจริ งมากยิ่งขึน้ หากนักข่าวได้ แสวงหาคําอธิ บายทางเลือกอื่นๆ ที่มีความหมายมากกว่าด้ วยตัว
นักข่าวเอง หลังจากนันนั
้ กข่าวต้ องยืนยันให้ ได้ วา่ ทราบถึงแหล่งข่าวและแหล่งข้ อมูลข่าวทังหมดที
้
่มีการยืนยันข้ อเท็จจริ งใน
ข่าว และในระหว่างการยืนยันแหล่งข่าวนัน้ นักข่าวสามารถระบุและแก้ ไขข้ อผิดพลาดในข้ อเท็จจริ งตามได้ ตามที่ระบุไว้
และประการสุดท้ าย ถ้ าไม่สามารถยืนยันความถูกต้ องของข้ อเท็จจริ งใดๆ ได้ ต้องตัดรายละเอียดเหล่านันออกจากงานข่
้
าว
ดังนัน้ ในยุคสื่อดิจิทลั ที่มีเว็บไซต์ปลอม (Fake Website) ระบาดไปทัว่ ทังนั
้ กข่าวและผู้บริ โภคข่าวจึงต้ องมีสว่ นร่วมในการ
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดกับข่าวทังที
้ ่องค์กรข่าวนําเสนอและข่าวที่ผ้ บู ริ โภคข่าวผลิตและนําเสนอเองผ่านสื่อดิจิทลั อันจะ
ส่งผลดีตอ่ สังคมประชาธิปไตย ที่ถือว่าสิทธิการสื่อสารเป็ นสิทธิมนุษยชนอันสําคัญยิ่ง
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