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Professional VS Amateur : สื่อมืออาชีพกับสื่อสมัครเลน
การปะทะเชิง “คุณคา” ของสื่อธุรกิจกับสื่อทางเลือกในยุคดิจิทัล
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สื่อมืออาชีพ (Professional Media) กับสื่อสมัครเลน (Amateur Media) ไดปะทะกัน
เชิงคุณคาในชวงหนึ่งทศวรรษที่ผานมา โดย “การใหคุณ คา” (value) ดวยสายตาของสังคมและ
ผูบริโภคขอมูลขาวสารทั้งเชิงอัตประโยชน เชิงคุณธรรมและจริยธรรม และเชิงบทบาทหนาที่
ขององคกรสื่อ การใหคุณคาสื่อเปนการประเมินสื่อดวยสายตาผูบริโภคขอมูลขาวสาร จนเกิด
เปนมาตรฐานใหมของสื่อ ทําใหสื่อ มืออาชีพถูกทาทายจากสื่อสมัครเลน โดยสื่อสมัครเลนได
ลดทอนความสําคัญและบทบาทของสื่อมืออาชีพอยางมาก
คุณคาดั้งเดิมของสื่อมวลชนที่สําคัญคือ การนําเสนอ
“ ความจริง” ( truth) ตอ
สาธารณชน ความที่สื่อมืออาชีพ ( Professional Media) แทบทั้งหมดเปนสื่อกระแสหลัก
(Mainstream Media) หรือสื่อธุรกิจ ซึ่งมีมาตรฐานคุณคาตามหลักปรัชญาขององคกรวิชาชีพ
สื่อ รวมทั้ง มีการจัดตั้ง การลงทุน การเจริญเติบโตขึ้น และการดํารงอยู โดยการหลอเลี้ยงของ
องคกรธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ฯลณ ในขณะที่สื่อสมัครเลน
(Amateur Media) ไมไดผูกยึดอยูกับมาตรฐานองคกรวิชาชีพ สวนใหญเปนปจเฉกบุคคล หรือ
องคกรสื่อทางเลือก (Alternative Media) เชน สื่อเครือขายสังคมหรือสื่อโซเชี่ยล สื่อออนไลน
สื่อดิจิทัล ฯลฯ ที่นับเปนสื่อใหม (New Media) ดังนั้น การนําเสนอ “ความจริง” ตอสาธารณชน
ในยุคดิจิทัลไมไดผูกขาดแตสื่อมืออาชีพซึ่งเปนสื่อธุรกิจอีกตอไป แตสื่อสมัครมีบทบาทและ
ความสําคัญมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ นับแตปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงตนศตวรรษที่ 21
การสื่อสารในแตละยุคสมัยของสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปมากมาย สื่อหนึ่งอาจมี
อิทธิพลหรือความสําคัญอยางมากตอคนในยุคสมัยหนึ่ง แตเมื่อเวลา
และบริบททางสังคม
เปลี่ยนไป สื่อนั้นอาจไมมีผลไมมีอิทธิพลหรือความสําคัญใดๆ ตอสังคมเลยก็ได (Straubhaar
and Larose, 2004 : 4) วิวัฒนาการของสื่อมวลชนที่ไดรับผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีการสื่อสาร และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหการใหคุณคาของสื่อมวลชน ทั้ง
สื่อมืออาชีพและสื่อสมัครเลนกําลังขยับเขามาอยูในสนามเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆ ทัง้ ใน
กระบวนการรวบรวมขอมูลขาว การนําเสนอขาว และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในงานขาว
ทุกฝาย
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สื่อ
เครือขายสังคม ( Social Media) ซึ่งเปน “ สื่อใหม” ( New Media) ไดทาทาย
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธของสื่อกับสังคม แมวาสื่อมวลชนจะเติบโตอยูใน
สังคมยุคอุตสาหกรรม แตการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดานสื่อมวลชนก็ยังคงถูกพัฒนาในยุคสังคม
ขอมูลขาวสารเชนกัน เพราะความจําเปนของการสื่อสารในสังคมที่มีมากขึ้นในสังคมยุคขอมูล
ขาวสาร การแขงขันระหวางสื่อมีมากขึ้น สื่อกระแสหลักหรือสื่อธุรกิจ ซึ่งเปน “ สื่อมวลชน
ดั้งเดิม” ( Traditional หรือ Conventional Media) จําเปนปรับคุณลักษณะอันเปนขอจํากัดตาม
ธรรมชาติของสื่อ
เพื่อใหตอบสนองความตองการของคนในสังคมที่มีความตองการและ
พฤติกรรมการเปดรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ความสําคัญของสื่อใหมตอสังคมยุคขอมูลขาวสาร
หรือยุคสารสนเทศจึงมีมากขึ้นดวย เทคโนโลยีสื่อจึงมีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
คุณคาของสื่อมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ จากงานวิจัยของบิล โควอช
(Bill
Kovach) และ ทอม โรเซ็นเทรียล (Tom Rosenstiel) แหงมูลนิธินีแมน (the Nieman Foundation)
มหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University) ซึ่งไดศึกษาสํารวจวิจัยความตองการของพลเมือง
และความคิดเห็นของสื่อมวลชนอเมริกัน ตีพิมพเปนหนังสือชื่อ “The Elements of Journalism :
What Newspeople Should Know and the Public Should Expect” ตีพิมพหลายครั้ง ระบุถึงคุณ
คาที่สําคัญของสื่อมืออาชีพไว 9 ประการ ไดแก การมีพันธะกรณีตอการนําเสนอความจริง
ความภักดีตอพลเมือง การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขาวกอนนําเสนอเสมอ การคํานึง
เสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวอยูเสมอ ความมีเสรีภาพในการเฝาระวังการใชอํานาจของ
กลุมอํานาจที่สงผลกระทบตอพลเมือง การเปนเวทีการวิพากษวิจารณและยินดีรับฟงความ
คิดเห็นที่แตกตางและหลากหลาย ความมุงมั่นนําเสนอขอมูลขาวทั้งที่มีความนาสนใจและสงผล
กระทบตอสังคมอยางมีนัยสําคัญ การใหน้ําหนักขาวที่ครอบคลุมและสัดสวนที่เหมาะสม การ
แสดงออกทางจิตสํานึกรับผิดชอบในวิชาชีพอยางเสรี ซึ่งนับเปนมาตรฐานหรือหลักการปรัชญา
วิชาชีพวารสารศาสตร
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ภาพปกหนังสือ“The Elements of Journalism : What Newspeople Should Know and the Public Should
Expect” ตีพิมพหลายครั้ง เปนตําราประกอบการเรียนวิชาวารสารศาสตรมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ระบุ
ถึงคุณคาที่สําคัญของสื่อ

อยางไรก็ตาม
ในการตีพิมพครั้งลาสุดในป ค.ศ. 2014 บิล โควอช และ ทอม โรเซ็น
เทรียล ไดเพิ่มคุณคาของสื่ออีก 1 ประการคือ วิชาชีพ สื่อตอง “ ตระหนักถึงสิทธิและความ
รับผิดชอบของพลเมืองในดานขาวสาร” (The Rights and Responsibilities of Citizen) (Kovach
and Rosenstiel, 2014 : 291) กลาวคือ พลเมืองยอมมีสวนสําคัญในการกําหนดและการ
นําเสนอขาวสารโดยการตัดสินใจเลือกผลิตและบรรณาธิการดวยพวกเขาเอง เทากับเปนการ
ยอมรับวา การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนสื่อในศตวรรษที่ 21 นี้ไดสะทอนถึงคุณคาของความเปน
สื่อมืออาชีพกับสื่อสมัครเลนกําลังปรับตัวเขาหากัน คือ ทั้งสื่อมืออาชีพและสมัครเลนตางก็ตอง
ตระหนักถึง “ สิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง” ในดานขาวสาร กลาวคือ พลเมืองยอมมี
สวนสําคัญในการกําหนดและการนําเสนอขาวสารโดยการตัดสินใจเลือกผลิตและบรรณาธิการ
ดวยพวกตัวเอง สื่อในยุคดิจิทัลที่มีการหลอมรวมสื่อ ( Media Convergence) จึงเปนการ
แลกเปลี่ยนเนื้อหาขามสื่อที่หลากหลาย ระหวางทีมงานขาวในกองบรรณาธิการกับผูอานหรือ
ผูรับสาร ตลอดจนคํานึงถึงผลประโยชนของทั้งฝายผูสนับสนุนองคกร (sponsor) และภาคสังคม
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การหลอมรวมของสื่อในปจจุบันทําใหการนําเสนองานขาวบนแพล็ทฟอรมใหมๆ เปน
การกลมกลืนกันของสื่อดั้งเดิมที่เคยแยกกันอยู ไมวาหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรือเว็บไซต
สงผลใหนิสัยการรับขาวสารของอานเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในศตวรรษที่ 21 (Lieb, 2009 :
2) พฤติกรรมการการเลือกรับขอมูลขาวสารในชีวิตประจําวันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคนไทย
จะอานหนังสือพิมพเพื่อติดตามขาวสารในเชาของวันใหม บริบทของการเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่มีการหลอมรวมทําใหคนไทยรับขอมูลขาวสารจากสมารทโฟนผานแอพพลิเคชั่นบริการ
ขาวสารในสื่อสังคมออนไลนหลากหลายรูปแบบ เชน เฟสบุค ไลน ทวิตเตอร ฯลฯ ทั้งนี้
สามารถเลือกรับขาวสารที่ตรงกับความตองการเฉพาะตนไดมากขึ้น และประชาชนทั่วไปมีสวน
รวมรายงานขาวเปน “นักขาวพลเมือง ” (Citizen Journalist) หรือ “นักขาวภาคประชาชน ”
(Public Journalism) ไดมากขึ้นดวย
ในยุคดิจิทัลทั้งสื่อมืออาชีพและ สื่อ สมัครเลนไดอาศัยคุณ ลักษณะสําคัญ 3
ประการ ของสื่อใหม คือ 1) การโตตอบทันทีระหวางผูสงและผูรับสาร ( Interactive) 2)
ความสามารถในการเชื่อมตอเพื่อสงขอมูลไปสูสื่อไดหลากหลายประเภทหรือแพล็ทฟอรม
(Asynchonous) และ 3) การลดสภาพความเปนสื่อมวลชนลงไปเปนสื่อเฉพาะ ( Demassifie) ทํา
ใหบทบาทและความสําคัญของสื่อมวลชนลดลงอยางเห็นไดชัดในตนศตวรรษที่ 21 ดังนั้น จึง
ปรากฎวาบริษัทสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ นิตยสาร ทะยอยปดตัวลงเปนระยะๆ ขณะที่
สถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุก็ตองปรับตัวรับกับการเกิดขึ้นของสื่อออนไลน เชน ยูทูป เฟสบุค
ฯลฯ
เสมือนวากําแพงอยาง “จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ” ( Code of Conducts) ที่เคยถูก
หยิบขึ้นมาโตตอบทุกครั้งในระยะที่ผานมาถึงความแตกตางและแบงแยกระหวางสื่อมืออาชีพ
กับสื่อสมัครเลนจะไมมีความหมายอีกตอไป การอางความมีมาตรฐานทางจรรยาบรรณเปน
เครื่องกํากับการประกอบวิชาชีพวาเปนสี่อมืออาชีพ สวนสื่อสมัครเลนไมมมี าตรฐานทาง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ชัดเจนนั้น จะไมสามารถยกมาเปนเหตุอางไดอีกตอไปในสภาพ
ปจจุบัน เพราะคุณคาของสื่อไมไดจํากัดอยูเพียงจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทานั้น แตความเปน
สื่อมีมาตรฐานใหมรวมกัน ทั้งสื่อมืออาชีพและสื่อสมัครเลน คือ ความ ตระหนักถึงสิทธิและ
ความรับผิดชอบของพลเมืองในดานขาวสาร
จรรยาบรรณสื่อเกิดจากมโนสํานึกการปฏิบัติงานของนักวิชาชีพสื่อเปนพื้นฐาน
สําคัญ เปนที่มาของการกําหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ นั่นยอมหมายความวา เมื่อผู
ประกอบวิชาชีพเห็นรวมกันเปนฉันทามติวาควรกําหนดเปนขอปฏิบัติของผูประกอบวิชาชีพใน
สื่อนั้นๆ ก็จะกําหนดเปนลายลักษณอักษรใหผูประกอบวิชาชีพตระหนักและปฏิบัติตาม เพื่อให
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วิชาชีพไดรับการยอมรับ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีนั้น จริยธรรมสื่อมืออาชีพมีวิวัฒนาการความ
เปนมาในครรลองขางตนนี้ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. 2559 : 9)
หากพิจารณา
ถึงสภาพการณปจจุบันจะเห็นวาสื่อสมัครเลนก็ไดมีการรวมตัวกัน
และเริ่มมีการพัฒนาขอตกลงหรือแนวปฏิบัติรวมกันขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งก็เปนไป
ในลักษณะ
เดียวกันกับสื่อมืออาชีพในอดีต ในสวนสาระสําคัญของหลักจรรยาบรรณสื่อมืออาชีพกับสื่อ
สมัครเลนเทาที่ปรากฏในขอกําหนดจรรยาบรรณาสื่อสมัครเลนก็แทบจะหาความแตกตางได
นอยมาก เพราะทั้งหลักจรรยาบรรณสื่อมืออาชีพและสื่อสมัครเลน ตางก็ใหความสําคัญตอ
ความถูกตองครบถวน ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความซื่อสัตยตอผูรับสาร ฯลฯ
ขอนาสังเกต
ก็คือ สื่อมืออาชีพโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักมีความรับผิดชอบตอ
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