Fake News : วิกฤตความเชื่อมั่นของข่าวยุคสื่อดิจิทลั
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นั บ จากความเสื่ อ มถอยของงานข่ าวในยุค อุ ตสาหกรรมงานข่ าวที่ เกิ ดขึ้ น ในสหรัฐ อเมริก าราวต้ น
ศตวรรษที่ 20 ภายหลังได้รับอิสรภาพจากอาณานิคมอังกฤษแล้ว ที่วงการข่าวของสหรัฐอเมริการุ่งเรืองถึงขีด
สูงสุด จนผู้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ต่างพากันผลิตหนังสือพิมพ์ราคาถูก เพื่อตอบสนองตลาดผู้ใช้แรงงาน
และกรรมกรซึ่งต่างอพยพมุ่ งหน้ าเข้าสู่ เมื องใหญ่ อ ย่างกรุงนิ วยอร์ก ท าให้ การแข่งขัน กั น ในอุต สาหกรรม
หนังสือพิมพ์ในระยะนั้นเป็นไปอย่างดุเดือด จนนาพาวงการหนังสือพิมพ์อเมริกันเข้าสู่ห้วงเวลาที่ตกต่าลงอย่าง
ที่สุด นักประวัติศาสตร์เรียกระยะเวลานี้กันว่า “ยุคหนังสือพิมพ์น้าเน่า” (Yellow Newspaper) จนวอลเตอร์
ลิปป์มันน์ (Walter Lippmann, 2008 : 47) นักปรัชญาวารสารศาสตร์ ระบุในหนังสือ “Liberty and the
News” ว่ า “ประเด็ น ที่ น่ า กั ง วลคื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เป็ น สิ่ ง ที่ ค นส่ ว นใหญ่ อ่ า นทุ ก วั น จึ ง ส่ ง ผลต่ อ สั ง คม
ประชาธิปไตยอย่างมาก”
มาถึงยุคสื่อดิจิทัลในต้นศตวรรษที่ 21 นี้ ข้อมูลข่าวสารในสังคมมีความรวดเร็ว สังคมโลกได้รู้จักกับคา
ว่า “Fake News” ซึ่งหมายถึง ข่าวปลอม ข่าวลวง ข่าวบิดเบือน ฯลฯ ผ่ านทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการ
รณรงค์เลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยโรนัลด์ ทรัมป์ (Donald J. Trump) ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกา ขณะที่ปริมาณเนื้อหาที่ผลิตโดยผู้บริโภคสื่อ (User-Generated Content : UGC) ซึ่งเรียก
ย่อๆ ว่า “UGC” นี้เกิดขึ้นในยุคสื่อดิจิทัลที่เทคโนโลยีการสื่อสารได้การเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มบทบาทผู้รับ
สารมีส่วนร่วมการผลิตข้อมูลข่าวสารได้เองโดยอิสระมากยิ่งขึ้น ในหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอ, บล็อก, เว็บบอร์ด,
รูปภาพดิจิทัล, ไฟล์เสียง และสื่อรูปแบบอื่นๆ เรียกเนื้อหาที่บริการและเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้กับผู้บริโภค
และผู้ใช้ปลายทาง (end-users) รายอื่นๆ ได้เองว่า “Consumer Generated Media” หรือ “CGM” ส่งให้
เกิดสภาพข้อมูลในสื่อดิจิทัลมีการปล่อยข่าว (Leak News) การสร้างข่าวปลอม (Fake News) การปั่นกระแส
ข่ า ว (Spin) ของนั ก การเมื อ ง นั ก รณรงค์ (Activist) เกิ ด ขึ้ น จ านวนมาก ซึ่ ง นิ โ คลั ส เลมั น น์ (Nicholas
Lemann) คณบดีผู้ก่อตั้งคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เรียกว่า “คอร์รัปชันแห่งข่าวสาร” (the
corruption of information) (Petterson, 2013 : 11)
สภาวะข้างต้นเป็นปัญหากับทั้งต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้บริโภคข่าว มีประเด็นปัญหาทางจริยธรรม
ในด้านความเชื่อมั่นต่อข่าวที่องค์กรนาเสนอผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หลายกรณีผู้บริโภค
ข่าว หรือนักข่าวมือสมัครเล่น (Amateur) และนักข่าวพลเมือง (Citizen Journalist) ก็ได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของข้อมูล และคุณค่าของข่าวโดยใช้ “คลาวด์ซอร์สซิ่ง” (Crowdsourcing) เป็น การ
ตรวจสอบยื นยัน ข้อมูลข่าว (Verification) ยืนยันข้อเท็จจริง (Fact Checking) เพื่อความถูกต้องและความ
แม่นยาของข้อมูลข่าวได้ในขณะเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่า โลกของข่าวในยุคดิจิทัลจึงเปรียบเสมือนเหรียญสอง
ด้าน
อย่างกรณีการรายงานข่าวเชิงสืบสวนนั้ น การตรวจสอบข้อมูลข่าวอย่างมีระบบถือเป็นเกราะคุ้มกัน
นักข่าวเชิงสืบสวนและองค์กรข่าวอย่างได้มาก ถ้าไม่มีข้อมูลที่จะพิสูจน์ชัดว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ผลที่
ตามมาอาจถูกฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาท ความล้มเหลวเกิดจากนักข่าวเหล่านั้นไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริ งให้
รอบด้านอย่างที่ผู้อ่านต้องการทราบ เพราะนักข่าวส่ วนหนึ่งเข้าใจว่าเมื่อได้รับข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ ที่
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งานข่ าวมี พั น ธะกรณี ป ระการแรกต่ อ การน าเสนอความจริง ข้ อ มู ล ข่ าวและข้ อ เท็ จจริงที่ ถูก ต้ อ ง
เที่ยงตรง น่ าเชื่อถือ และมีความส าคัญ ต่อความเป็ นประชาธิปไตย แม้อาจข่าวไม่ได้ นาเสนอความจริงอัน
สมบู รณ์ (Absolute Truth) หรือความจริงเชิงปรั ชญาก็ตาม แต่ ก็มุ่งหมายในการนาเสนอ “ความจริงเชิง
วารสารศาสตร์” (Journalistic Truth) ที่สามารถรวบรวมได้ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการข่าว ที่เริ่มต้นด้วยการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือในหลักฐานของข้อมูล เพื่อประกอบกันขึ้นก่อนนาเสนอ (Kovach and Rosenstiel,
2014 : 49-68) ถ้าหากขาดความสมดุลของข่าวและความเที่ยงธรรมของข่าว ก็มักจะขาดความเป็นกลางของ
ข่าวตามมา
การสร้างข่าวบิดเบือน (Fake News) ขององค์กรข่าว แหล่งข่าว นักรณรงค์ นักการเมือง นักธุรกิจ
และผู้บริโภคข่าวที่ผลิตข่าวขึ้นเอง นาเสนอกันเอง รวมทั้ง นักข่าวพลเมือง ในสื่อดิจิทัล อาจมาจากหลายๆ
สาเหตุและส่งผลตามมาในหลายๆ ด้าน ซึ่งทั้งผู้บริโภคข่าวและนักข่าวพึงตระหนัก อาทิ
1. ข่าวอาจตกเป็นเครื่องมือการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) นักข่าวต้องตระหนักว่าแหล่งข่าว
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักการเมืองพยายามที่จะอาศัยสื่อเป็นช่องทางสนับสนุนวาระของพวกเขา ในหลายกรณี
เบาะแสข่าวจากแหล่งข่าวที่กับนักข่าวเป็นเพียงข่าวเจตนาจะปล่อยข่าวให้เป็นข่าวรั่ว (Leak news) ออกมา
โดยคาดหวังจะสนับสนุนผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับตัวเอง ดังนั้น แม้ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจ
และความใกล้ชิดกันระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าว แต่นักข่าวก็ต้องไม่ลืมบทบาทหน้าที่และพันธะกิจแห่งวิชาชีพ
จึงต้อง “รักษาระยะห่าง” ที่เหมาะสมกับแหล่งข่าวไว้เสมอ
2. ป้องกันการบิดเบือนข้อมูลอย่างอคติ (Bias) รายงานข่าวมักเป็นการเปิดโปงการกระทาความผิด
ของบุคคล หรือองค์กร ดังนั้น การให้สัมภาษณ์ข้อมูลข่าวของแหล่งข่าวบุคคลจึงอาจเต็มไปด้วยการกล่าวหา
และความอคติของแหล่งข่าวได้ จึงนับเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่นักข่าวจะต้องมีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลข่าว
เชิงลึกที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข่าวบุคคลเพื่อไม่เป็นเครื่องมือของแหล่งข่าว
3. ป้องกันการปั่นกระแสข่าว (Spin) โดยการให้สัมภาษณ์ข้อมูลข่าวที่ลาเอียงของแหล่งข่าวบุคคล
ซึ่งมักจะเป็นความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเป็นคนดี ดังนั้ น นักข่าวส่วนใหญ่จึงต้องการเห็นข้อมูล
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ดั้งเดิม (Original information) เพื่อนามาตรวจสอบหาความจริง เพราะแหล่งข่าวบุคคลส่วนใหญ่มักเลือก
หยิบหรือเลือกข้อมูลที่จะกล่าวให้สัมภาษณ์ ด้วยการปั่นกระแส (Spin) หรือบิดเบือนข้อมูลอย่างอคติ (Bias)
และนักข่าวจะตรวจพบได้ยาก (Houston, 2015 : 7)
4. วาทกรรมแห่งความเกลียดชัง ในข่าว (Hate Speech) ข่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้าง
วาทกรรม (Discourse) มี การคิคค้น วาทกรรมใหม่ๆ ให้ ผู้บ ริโภคข่าวจดจาและผลิ ตซ้าทางความคิดกัน อยู่
ตลอดเวลา นั กข่าวและผู้บริโภคข่าวจึงจาเป็นต้องมีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลป้องกันไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังขึ้นในสังคม
5. การโฆษณาแฝงในข่าว (Advertorial) การตรวจสอบยืนยันข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าวบุคคลยังช่วย
ในการป้องกันหาให้สัมภาษณ์ข้อมูลข่าวที่หวังผลเพื่อการโฆษณาแฝงในข่าวอีกด้วย
6. การท้าให้ข่าวเป็นเหมือนละคร (Dramatization) องค์กรข่าวเกิดจากการลงทุนทางธุรกิจ ข่าวจึง
นับเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับข่าวสาร จึงมักมีการประกอบสร้าง
ข่าวให้มีลักษณะสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมที่เกินจริงต่อผู้บริโภคข่าว หรือ “ดราม่า” (Drama) ลักษณะเช่นนี้
จึงเสมือนการทาให้ข่าวเป็นละคร เพื่อสร้างกระแส เพิ่มปริมาณการติดตาม การกดไลค์ กดแชร์
การตรวจสอบยื นยั นข้อเท็จ จริง ยิ่ งมีความส าคัญยิ่งขึ้น ในยุคสื่อดิจิทัล (Digital Media) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทั้ง Twitter, Facebook, Intragram, Blog, Youtube ฯลฯ ทาให้
ให้ผู้คนสามารถถ่ายทอด “ข่าวลือ” (Rumor) โดยไม่จาเป็นต้องดาเนินการแม้แต่การตรวจสอบความเป็นจริง
ขั้นพื้นฐาน การตรวจสอบยืนยันข้อมูลข่าวในการรายงานข่าวที่รวบรวมมาได้จากการหาข้อมูลข่าว (News
Gathering) มาได้ ทั้ ง โดยการสั ง เกตโดยการลงพื้ น ที่ ภ าคสนาม (Observations) การสั ม ภาษณ์ ข่ า ว
(Interviews) หรื อ การวิ เคราะห์ เอกสาร (Documents) นี้ ไมลส์ แมคไควร์ (Miles Maguire, 2015 : 7)
ศาสตราจารย์ส าขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน -โอโคช (University of Wisconsin-Oshkosh)
สหรัฐอเมริกา ระบุว่าเป็นสิ่งที่นักปรัชญาเรียกกันว่า “ญาณวิทยา” ดังนั้น กระบวนตรวจสอบข้อมูลข่าวเชิงลึก
ในการรายงานข่าวของนั ก ข่าวจึ งสอดคล้ องกั บ “ทฤษฎี การแสวงหาความรู้แ ละความจริ งของมนุ ษ ย์ ”
(Epistemology) และ “ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ” (Scientific Method) การสร้างความเชื่อมั่นในงาน
ข่าวโดยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวก่อนการนาเสนอข่าวนับว่าเป็นจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
ข่าวอีกด้วย
องค์กรข่าวและนักข่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคข่ าวแล้ว ยังต้องมีความ
รับผิดชอบต่อแหล่งข่าว ผู้อุปถัมภ์หรือผู้สนับสนุนโฆษณา (advertisers or sponsor) และความรับผิดชอบต่อ
องค์กรข่าวอีกด้วย การตรวจสอบข้อมูล จึ งถือเป็นความรับผิ ดชอบต่อทั้ง ผู้ อ่าน แหล่ งข่าว ผู้ อุปถัมภ์ห รือ
ผู้สนับสนุนโฆษณา และองค์กรข่าวในฐานะต้นสังกัดอีกด้วย
มาร์ค ลี ฮัน เตอร์ (Mark lee Hunter) (2011 : 76) ผู้ เขียนหนั งสื อ “Story-Based Inquiry : A
Manual for Investigative Journalists” ตี พิ ม พ์ โ ดยฝ่ า ยงานการสื่ อ สารและสารสนเทศ องค์ ก าร
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ระบุว่า นักข่าวต้องแน่ใจว่ากาลังสื่อสารเรื่องจริงไม่ใช่
เพียงแค่เรื่องราวเท่านั้น ซึ่งแต่ละข้อเท็จจริงเป็นความจริง แต่ กระนั้นข้อมูลเหล่านี้ จะมีความจริงมากยิ่งขึ้น
หากนักข่าวได้แสวงหาคาอธิบายทางเลือกอื่นๆ ที่มีความหมายมากกว่าด้วยตัวนักข่าวเอง หลังจากนั้นนักข่าว
ต้องยืน ยั น ให้ ได้ ว่าทราบถึงแหล่ งข่าวและแหล่ งข้อมูล ข่าวทั้งหมดที่มี การยืนยันข้อเท็ จจริง ในข่าว และใน
ระหว่างการยืนยันแหล่งข่าวนั้น นักข่าวสามารถระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริง ตามได้ตามที่ระบุไว้
และประการสุดท้าย ถ้าไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อเท็จจริงใดๆ ได้ต้องตัดรายละเอียดเหล่านั้นออก
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จากงานข่าว ดังนั้น ในยุคสื่อดิจิทัลที่มีเว็บไซต์ปลอม (Fake Website) ระบาดไปทั่ว ทั้งนักข่าวและผู้บริโภค
ข่าวจึงต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับข่าวทั้งที่องค์กรข่าวนาเสนอและข่าวที่ผู้บริโภคข่าวผลิต
และนาเสนอเองผ่านสื่อดิจิทัล อันจะส่งผลดีต่อสังคมประชาธิปไตย ที่ถือว่าสิทธิการสื่อสารเป็นสิทธิมนุษยชน
อันสาคัญยิ่ง
#
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