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มันอยู่ใกล้ๆ ตัวคุณ ... “นักข่าวผี”

เรื่องเดน

http://www.flickr.com/photos/friendofyingluck

 เมือ่ยกัษ์สิง่พมิพ์แปลงร่าง

เรื่องนี้มีอยู่จริง มีอยู่
รอบๆ ตัวคุณ และจะอยู่กับ

นักข่าวผี ไม่ได้มีแค่ 
“หัวด�า”
และ 4 วิธีก�าราบ 
สไตล์บางกอกโพสต์

ยันต ์ กันผีที่ เ รียกว ่า 
“นามบัตร”

“ผี” 7 จ�าพวก
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ของวงการสื่อ ทั้งจากความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ที่ท�าให้สื่อทุก
แขนงต้องปรบัตวัขนานใหญ่ จากความขดัแย้งทางการเมอืงทีท่�าให้
มีการแบ่งขั้ว-เลือกฝ่าย

แต่หนึ่งในประเด็นที่ส�าคัญไม่แพ้กันคือ  เมื่อ  “นักข่าวใน
สนาม” ไม่รู้สึกว่า “องค์กรวิชาชีพสื่อ” แห่งนี้ จะเป็นที่พึ่งให้เขา
ได้อีกต่อไป

“ประดิษฐ์” จะตอบโจทย์ความท้าทายข้างตนอย่างไร จะวาง
บทบาทของตนเองและสมาคมนักข่าวฯ อย่างไร

ท่ามกลางเสยีงวจิารณ์แรงๆ มายงัสมาคมนกัข่าวฯ ว่า เข้า
ถึงยาก พิธีกรรมมาก ไม่เป็นตัวแทน และเล่นพรรคเล่นพวก !!!

อสัดงสมาคมนกัข่าว กับวาระบังคบั
ของ “ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์”
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กลางเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ผมมีนัดเลี้ยงส่งรุ่นน้องคนหนึ่ง 
ท่ีลาออกจากอาชพีนกัข่าวไปเดนิในเส้นทางใหม่ โดยชกัชวนพี่ๆ  
น้องๆ ที่สนิทชิดเชื้อ และมีคอเดียวกันอีกบางคนมาร่วมวง

ระหว่างพบปะ ก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลว่า รอบๆ ตัวพวก
เรามนีกัข่าวทีล่าออก ทัง้เปลีย่นงาน ไปเรยีนต่อ ไปท�าอาชพีอืน่ๆ 
ไม่น้อยกว่า 10 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ เพราะมากผิดปกติ 
แม้ว่าช่วงต้นปีและกลางปี  จะเป็นฤดูการโยกย้ายงานปกติของ
คนข่าวก็ตาม

จึงมีการเปิดประเด็นว่า  “หรืออาชีพนักข่าวยุคนี้จะสิ้น
มนต์ขลังไปแล้ว?” 

และนี่คือส่วนหนึ่งของบทสนทนาในค�่าคืนนั้น...
...อาจเป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงในวงการข่าว จากเดิม

ที่มีสื่ออยู่ไม่กี่ฉบับ  ท�าให้การขับเคลื่อนในด้านข่าวมีพลัง  นัก
ข่าวสมัยก่อนจะเป็น somebody พูดอะไรคนในสังคมก็เงี่ยหูฟัง 
ต่างกับปัจจุบันที่มีสื่อเยอะแยะมากมายไปหมด ท�าให้พลังตรง
นี้ลดน้อยลงไป

...ส่วนหนึ่งอาจมาจากระบบของสื่อไทยเอง ที่เหมือนเป็น
งานเชิงอุตสาหกรรมขึ้นไปทุกที  เป็นสายพานการผลิต  การจับ
ให้นักข่าวไปวางที่นั่นที่นี่ ที่ท�าเนียบ ที่สภา ที่กระทรวง ด้านหนึ่ง
เพื่อให้ง่ายกับการประสานงาน แต่อีกด้าน  ก็ท�าให้โอกาสท่ีนัก
ข่าวจะได้มองสิ่งต่างๆ  ในภาพกว้างลดน้อยลง นักข่าวพรรค ก็
อาจจะรู้แต่เรื่องราวภายในพรรค นักข่าวกระทรวง ก็รู้แต่เรื่องใน
กระทรวง แน่นอนว่ามันอาจท�าให้เราเชี่ยวชาญในเรื่องตรงหน้า 
แต่มนักท็�าให้เกดิความจ�าเจ หลบัตากน็กึได้เลยว่าในแต่ละวนัจะ
ต้องท�าอะไรบ้าง สุดท้ายก็เลยสรุปว่าอาชีพมันไม่มีอะไรท้าทาย

...ด้านหนึง่ปัญหามนักม็าจากระบบอปุถมัภ์ในแต่ละสนาม
ด้วย นกัข่าวใหม่ๆ บางคนกม็ไีฟ อยากท�างาน อยากเปล่ียนแปลง
สังคม แต่มาอยูใ่นระบบ มนักม็หีลายๆ อย่างทีบ่่อนท�าลายจดุยนื 
อดุมการณ์ เหมอืนเป็นสุม่ทีเ่อามาครอบ อย่างเวลาไปถามแหล่ง
ข่าว ถ้าเราถามตรวจสอบ แหล่งข่าวไม่อยากตอบ แล้ววงแตก 
คนส่วนใหญ่ก็จะมองเราด้วยสายตาแปลกๆ ทั้งที่เราก็ท�าหน้าที่

นักข่าวปกติ หรือบางทีมีการแจกซอง คนอื่นเอา แต่เราไม่เอา ก็ถูก
มองเป็นแกะด�า ท้ายที่สุดทุกคนก็จะมีวิธีในการเอาตัวรอดด้วยการ
กลืนเข้าไปอยู่ในระบบ ถึงจุดหนึ่ง คนที่ทนไม่ไหว ก็ต้องหาทางไป

...หลายๆ  ที่  มีการเล่นการเมือง  คนที่จะมีโอกาสเติบโต  มี
ต�าแหน่งสูงข้ึน  ส่วนใหญ่จะต้องมีความใกล้ชิด  ส่วนพวกที่ตั้งใจ
ท�างาน กว็ิง่ไปเถอะ ท�าให้ตาย กแ็ป้กอยูท่ีเ่ดมิ เมือ่ไม่มโีอกาสเตบิโต 
แล้วจะอยู่ต่อท�าไม

ฯลฯ
แล้วพวกคุณมีความเห็นต่อเรื่องอย่างไร?
อาชีพนักข่าวทุกวันนี้สิ้นมนต์ขลังไปแล้วหรือยังครับ?

พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์
บรรณาธิการจุลสารราชด�าเนิน

อีเมล์ : wheemati@hotmail.com
เฟซบุก : www.facebook.com/whee.mati

ทวิตเตอร์ : @WheeMati

มนต์ขลัง

ติดต่อ กองบรรณาธิการจุลสารราชดำาเนิน ได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-668-9422 โทรสาร. 
02-668-7505
พิมพ์ที่ บริษัท ออฟเซต จำากัด เลขที่ 580 หมู่ 8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.02-943-8373-4 โทรสาร.02-943-8374

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อเขียน หรือบทควำม ห้ำมคัดลอก แจกจ่ำย ท�ำซ�้ำก่อนได้รับอนุญำต
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สงิสูอ่ยูใ่นวงการมานาน และยงัหาทาง
ขจดัออกไปไม่ได้สกัท ี ส�าหรบั “นกัข่าว
ผ”ี กลุม่มจิฉาชพีทีแ่อบอ้างวชิาชพี “ผูส้ือ่
ข่าว” หาประโยชน์จาก “แหล่งข่าว” โดยใช้
สารพดักลเมด็เดด็พราย ทัง้รดีไถเงนิ ขอ
ของแจก ล่ารางวลั ฯลฯ ชนดิทีน่บัวนัยิง่
จบัไม่ได้-ไล่ไม่ทนั

เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

มันอยู่ใกล้ๆ ตัวคุณ !!!
ลวง.. หลอก.. หลอน.. “นักข่าวผี”

 ต้นปี 2556 ท่ีผ่านมา “สมาคมผู้สือ่ข่าว
เศรษฐกจิ” จงึต้องออกมาตรการสกดั “ผูแ้อบ
อ้าง”  โดยขอความร่วมมือจากทุกๆ  ส�านัก
พิมพ์ให้นักข่าวพก “บัตรประจ�าตัว”

 แต่ก็ช่วยแยก  “ตัวจริง-ตัวปลอม”  ได้
เพียงบางส่วนเท่านั้น  เพราะนอกจากสาย
เศรษฐกิจ  โดยเฉพาะภาคการเงิน ภาคการ
ตลาด และภาคตลาดหลักทรัพย ์สายข่าวที ่
“นักข่าวผี” มักจะตามไปลวง หลอก หลอน 

เป็นล�าดับต้นๆ ได้แก่ สายบันเทิง และสาย
สตรี-สังคม

 สถานการณ์เฮี้ยนๆ ที่ “ผี” มักปรากฏ
ตัวได้แก่  งานเปิดตัวสินค้า  งานสัมมนา
บรษิทัเอกชนดงั รวมถงึงานทีข่ึน้ชือ่เร่ืองแจก
รางวัลไม่อั้น อย่างงาน thank press ! 

ราชด�า เนิน   ได ้ รับการเป ิดเผยถึง
พฤติกรรมของ  “มิจฉาชีพ”  เหล่านั้น  จากนัก
ข่าวและพอีาร์ทีคุ่น้เคยกบัเรือ่งผีๆ  เป็นอย่างดี



ราชดำาเนิน : เมษายน-มิถุนายน 2556

หน้า : 6

“นักข่าวสายการเงิน” ของ นสพ.ฉบับ
หน่ึง เปิดเผยว่า ผีบางตนกเ็ป็น “ผีขาประจ�า” 
เรียกว่าไปงานนี้จะต้องเจอผีตนนี้แน่นอน 
โดยอดีตชาติเคยเป็นนักข่าวตัวจริง  จึงรู้ช่อง
ทางในการหาประโยชน์จากงานต่างๆ  เป็น
อย่างดี  ที่ส�าคัญ มักใช้ความเก่า-เก๋า  และ
คุ้นเคยกับพีอาร์ ในการเข้าไปตามงานต่างๆ

เคยมีบ้างที่พีอาร์เอะใจ ถามว่าท�างาน
อยูท่ีไ่หน กม็กัจะไม่ได้รบัค�าตอบ เมือ่รกุหนกั
ขอนามบัตร กลับถูกผีต่อว่าอย่างรุนแรง  !

เธอยังเล่าถึงเหตุการณ์เฮ้ียนๆ  ครั้ง
หนึ่ง ที่หลังจาก “นักข่าวจริง” กลุ่มหนึ่ง  ไป
สัมภาษณ์  “แหล่งข่าว”  ในงานแถลงข่าว
หน่ึงเสร็จ  พอกลับมาที่หน้างานปรากฏว่า 
ของที่ระลึกซึ่งเป็นกระเป๋าใบใหญ่  มีราคา
พอสมควร ถูกเหมากลับบ้านไปหมดแล้ว 

พอสืบดูว่าใครได้รับของไป ผลที่
ออกมาชวนขนหวัลกุ เพราะเป็น “นกัข่าว
ผี” ล้วนๆ !!

“ยิ่งไปกว่านั้น  คือตอนจะเดินไปขึ้นรถ
กลับ ก็เห็นผีตนหนึ่งคล้องป้าย press (สื่อ) 
ก�าลังกวาดอาหารลงกระเป๋าที่ได้รับแจก
อย่างไม่อายสายตาคนรอบข้าง  ลองคิดดู

ว่า  หากคนภายนอกท่ีแยกไม่ออกระหว่าง
นักข่าวจริงกับนักข่าวผี  เห็นพฤติกรรมเช่น
นี้เขาจะมองอาชีพนักข่าวอย่างไร”  คนข่าว
รายนี้กล่าว

อกีด้าน “พอีาร์สาว” ทีท่�างานให้สถาบนั
การเงนิยกัษ์ใหญ่แห่งหนึง่ กเ็ล่าประสบการณ์
เจอผ-ีไล่ผ-ีล่าท้าผ ีให้ฟังว่า วธิแียกผอีอกจาก
ตัวจริง ไม่ใช่เรื่องง่าย 1.ให้ดูตอนลงทะเบียน 
ว่าเป็นคนหน้าเดิม แต่เปลี่ยนสังกัดไปเรื่อยๆ 
หรือไม ่ถ้าใช่  ก็ฟันธงไว้ก่อนว่าเป็นผี  2.ถ้ามี
การอ้างว่าท�างานอยู่ที่ นสพ.หรือนิตยสารชื่อ
ดังทีเ่รารูจ้กัตวัจรงิอยู ่กจ็ะถามอย่างสภุาพว่า 
แล้วคนเดิม (ระบุชื่อ) ไม่มาหรือคะ พร้อมกับ
ขอนามบัตรและติดตามพฤติกรรมอยู่ห่างๆ 
และ 3.ถ้าจะให้แน่ใจที่สุดคือโทรศัพท์ไปเช็ค
กับนกัข่าวทีอ่ยูใ่นสงักดัทีต้่องสงสยัว่าจะเป็น
ผีมาลงทะเบียน 

“หากพบว่าเป็นผีจริง  ก็จะรีบเชิญ
ออกจากงานอย่างสุภาพ  เพื่อไม่ให้เสีย
บรรยากาศ” เธอว่า

พอีาร์สาวรายน้ียงัเล่าว่า หากรูว่้างานน้ี
จะมี “ผ”ี มารงัควาน อย่างงาน thank press 
วิธีแก้ก็อาจจะให้ลงทะเบียนก่อนวันงาน 

หรือลงทะเบียนหน้างาน ถ้ามาจากองค์กร
สื่อที่ชื่อไม่คุ้น หรือมั่นใจแน่ๆ ว่าเป็น “ผี” ก็
จะเข้าไปชีแ้จงว่า งานน้ีเป็นงานปิด อนญุาต
ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น

“จริงๆ  พีอาร์อยากให้สมาคมวิชาชีพ
ส่ือช่วยกันดูแลและหาวิธีแสดงตนของนัก
ข่าว อาท ิรณรงค์ให้สวมบตัรนกัข่าว หรอืพก
นามบตัร อย่างน้อยกเ็ป็นอกีวธิหีนึง่ทีจ่ะช่วย
แก้ปัญหานี้ได้” เธอเสนอแนะ

 ซึ่งนอกจากวิธีป้องกัน “ผี” ด้วยการ 
กรองที่หน้างาน อีกวิธีป้องกัน ท่ีดีท่ีสุด 
คอืต้องไม่ให้ “ผ”ี เข้าถงึตวั “แหล่งข่าว” !!

เพราะเท่าที่ฟังนักข่าวรุ ่นพี่หลายคน 
“ผี”  จ�านวนไม่น้อยมักจะหาผลประโยชน ์
ด้วยการ  “ไถเงิน”  แหล่งข่าว  โดยวิธีการที่
ใช้มักไม่ต่างกัน  เริ่มจากขอนามบัตร-เบอร์
โทรศัพท์  จากน้ันจะโทรศัพท์ไปรีดไถ  โดย
อ้างว่าพ่อหรือแม่ป่วย  หรือมีการถ่ายรูปคู่
แล้วส่งมาเกบ็เงนิทีบ่รษิทั อกีวธิคีอืตสีนทิกบั
แหล่งข่าวเพื่อ “ขายโฆษณา” ใน นสพ.หรือ
นิตยสาร ที่ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ 

ท่ีน่าตกใจก็คือ  แหล่งข่าวส่วนมาก
ยินดีจ่ายเงินตามที ่“ผี” ร้องขอ ด้วยหลายๆ 

http://www.tukkaeit.com

วิ ธี แก ้ ส� ำหรับ เหล ่ ำ 
พีอำร ์ ก็คืออำจจะ
ให้ลงทะเบียนก่อนวัน
งำน หรือลงทะเบียน
หน้ำงำน เพื่อป้องกัน
กำรสวมรอยของ 
นักข่ำว “ผี”
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เหตุผล อาทิ ให้เพราะเชื่อว่าเป็นนักข่าวจริง 
ให้ด้วยความเมตตา หรอืให้เพราะตดัร�าคาญ

อีกวิธีพิสดารที่แหล่งข่าวพบเจอ  คือ
ถูก “ผีหลอก” เอาดื้อๆ โดย “รังษ ีบูรณประ
ภาพงษ์”  ผอ.ฝ่ายการสื่อสารและองค์การ
สมัพนัธ์ ธนาคารกสกิรไทย เล่า ว่า เคยมีผส่ีง
แมกกาซนีเล่มหนึง่มาให้เพือ่เกบ็เงนิค่าเขยีน
คอลัมน์ แต่พีอาร์ขององค์กรอ่านแมกกาซีน
เล่มนั้นเป็นประจ�า  จึงรู้ว่าคอลัมน์นั้นมีการ
ตัดต่อ  โดยการสอดไส้คอลัมน์ปลอมๆ  ลง
ในแมกกาซนีฉบบัจรงิ อกีมกุกค็อืเขาจะถ่าย
เอกสารข่าวที่เกี่ยวกับบริษัท โดยตัดแปะชื่อ
ตัวเองทับชื่อคนเขียนเดิมอย่างแนบเนียน 
จากนั้นก็ส่งมาเก็บเงินกับทีมงาน 

“บางครั้งก็มีการส่งอีเมล์หาผู้บริหาร
เพื่อขอรับค่ารักษาพยาบาลแม่ที่เจ็บป่วย 
ครั้งละ  3-5 พันบาท ส่วนที่เดินมาประกบ
ขอถ่ายรูปผู ้บริหาร  แล้วส่งรูปมาเก็บเงิน
ตอนหลัง  เราก็เคยเจอ  วิธีแก้ก็คือให้พีอาร์
เดินประกบ เมื่อใครมาขอถ่ายรูป พีอาร์ของ
เรากจ็ะแจ้งว่ามช่ีางภาพของบรษิทัอยูแ่ล้ว” 
บิ๊กเคแบงก์กล่าว

และด้วยความที่ นับวัน “ผี” จะแพร่
กระจายมากขึ้นอย่างแทบไม่มีทางหยุดย้ัง 
ท�าให้บางครั้ง เกิดเหตุการณ์ประหลาดๆ 
อย่าง “ผีจับผี” ขึ้นมา ??

โดยในงาน  thank press  ของสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่ง  มี  “ผีมือใหม่”  แจ้งต่อ 
พีอาร์ว่า มาจาก นสพ.ภาษาองักฤษชือ่ดงั ขอ
ลงชือ่เข้าไปในงาน แต่เวลาต่อมา นกัข่าวจรงิ
จาก นสพ.ฉบับนั้นมาลงทะเบียน ท�าให้เกิด
การท้วงติงว่าคนที่เข้าไปก่อนหน้าเป็น “ผี”

แต ่ก ่อนที่นักข ่าวจริง-พีอาร ์จะได ้
ลงมือท�าอะไร ปรากฏว่า  “ผีขาประจ�า”  ได้
แสดงความเก๋า  ด้วยการแจ้งต�ารวจให้กับ  
“ผีมือใหม่”  เรียกเสียงฮือฮาจากคนที่อยู่ใน
เหตุการณ์เป็นอย่างมาก !!

ส�าหรับวิธีแก้ปัญหาเรื่องผีๆ  เบื้องต้น 
นอกจาก สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจะออก
แถลงการณ์ให้  “นักข่าวจริง”  ท่ีมีสังกัดช่วย
กันพกบัตรประจ�าตัว  เวลาที่จะไปท�าข่าว
ตามงานแถลงข่าว  งานเลี้ยง  และกิจกรรม
อืน่ๆ ของภาคธรุกจิและภาครฐั เพือ่คดักรอง
ออกจาก “นักข่าวผี” ในเบื้องต้น

“(เพราะปัญหาดังกล่าว)ส่งผลให้เกิด
ความเสื่อมเสียชื่อเสียงถึงตัวสื่อมวลชน 
และองค์กรส่ือมวลชนในภาพรวม และใน
บางกรณียังท�าให้แหล่งข่าว เสียทรัพย ์หรือ
เสียผลประโยชน์อืน่ๆ ด้วย” แถลงการณ์ระบุ

“อมรรตัน์ จรญูสมทิธิ”์ นายกสมาคม
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  ยังกล่าวว่า  สมาคมรับ
ทราบถึงปัญหาน้ีโดยตลอด  และให้ความ
ส�าคัญในการแก้ไขปัญหา  ที่ผ่านมานอก
จากออกแถลงการณ์กระตุ้นเตือน ยังมีการ
รณรงค์ “ยืดอกพกบัตร” ให้นักข่าวสายงาน
ต่างๆ แสดงบตัรประจ�าตวัทกุครัง้เมือ่ไปร่วม
งาน และหากพอีาร์ของตรวจบตัรกใ็ห้น�ามา
แสดงอย่างเปิดเผย อย่าต่อต้านหรือแสดง
ความไม่พอใจ

ส่วนที่มีข่าวว่า  สาเหตุหนึ่งที่มีนักข่าว
ผีเกิดขึ้นเพราะพีอาร์กับเอเจนซีต้องการท�า
ยอดนักข่าวท่ีมาร่วมงานให้เท่ากับที่รับปาก
กับผู้ว่าจ้างไว้  ท�าให้ต้องมีการจ้าง-ปล่อย 
“ผี” ให้มาร่วมงาน 

“อมรรัตน์” กล่าวว่า สมาคมก็อยากให้
บริษัทต่างๆ ที่รับจัดงานแจ้งความสามารถ
ในการเชิญนักข่าวท่ีแท้จริงให้กับผู้ว่าจ้าง 
หากไม่เป็นไปตามเป้า  ก็ต้องชี้แจงไปตาม
ข้อเท็จจริง  เพราะการที่จ้างคนท่ีไม่ใช่สื่อ
จริงๆ  ให้มาร่วมงาน  ไม่เพียงจะเกิดผลเสีย
ต่อวงการส่ือ  ยังส่งผลต่อการท�างานของพี
อาร์และเอเจนซี่

เพราะอย่างไรเสีย “ผี” ก็ไม่มีพื้นที่ให้ 
“เขียน” อะไร อยู่แล้ว !!

บางคร้ังก็มีการส่งอีเมล์
หาผู้บริหารเพื่อขอรับค่ารักษา
พยาบาลแม่ทีเ่จบ็ป่วย ครัง้ละ 3-5 
พันบาท ส่วนที่เดินมาประกบขอ
ถ่ายรูปผู้บริหาร แล้วส่งรูปมา
เก็บเงินตอนหลัง เราก็เคยเจอ 
วธีิแก้กค็อืให้พอีาร์เดนิประกบ เมือ่
ใครมาขอถ่ายรูป พีอาร์ของเรา
ก็จะแจ้งว่ามีช่างภาพของบริษัท
อยู่แล้ว



ราชดำาเนิน : เมษายน-มิถุนายน 2556

หน้า : 8

สารพดัวธิกีนัผูท้รงเกยีรตถิกู “รดีไถ”
และตากล้องปริศนา ผู้จบัจ้องดารา

สาว ?
ปลายปี  2554 สถานที่ราชการส�าคัญ

แห่งหนึ่งได้แก่รัฐสภา ก็มีความพยายามใน
การจัดการกับนักข่าวผีที่มาป้วนเปี้ยนรีดไถ
เงนิจาก ส.ส.และ ส.ว. โดย “สมศกัดิ ์เกยีรติ
สุรนนท์” ประธานรัฐสภา ได้ออกค�าสั่งเพิ่ม
มาตรการรักษาความปลอดภัย  ท้ังการแลก
บตัรทีต้่องให้มนีกัข่าวซึง่มบีตัรประจ�ารฐัสภา
มารับรอง 

การกัน พ้ืนที่ หวงห ้ามไม ่ ให ้ผู ้ ไม ่
เกี่ยวข้องผ่าน  โดยเฉพาะชั้น  2  ของอาคาร
รฐัสภา ซ่ึงเป็นทางเข้าห้องประชุมสภาผูแ้ทน
ราษฎร และเป็นสถานทีร่บัรองบคุคลส�าคญั 
ท้ังนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  ประธาน
รัฐสภา  และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
พร้อมกับให้ผู้ติดตาม ส.ส.และ ส.ว.ด�าเนิน
การท�าบัตรเข้า-ออกอาคารรัฐสภาใหม ่

ทั้งนี้  จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่พกบัตรผ่าน
เข้า-ออกสภา  ที่ท�าก่อนปี  2554  เข้ามา
ภายในรัฐสภาเด็ดขาด  ยกเว้นจะมีการน�า

บัตรที่ออกโดยทางราชการไปแลกบัตรผ่าน
ที่บริเวณกองรักษาการณ์เท่านั้น

สาเหตุท่ีต้องท�าเช่นน้ี  เนื่องจากเวลา
นั้น  มีบุคคลซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้สื่อข่าว  3-4 
คน  แขวนบัตรส่ือมวลชนท่ีออกโดยกรม
ประชาสัมพันธ์  มารีดไถเงินกับ  ส.ส.และ 
ส.ว.ภายในบริเวณสภาอย่างเป็นขบวนการ 
โดยจะน�าภาพของ  ส.ส.  ส.ว.และผู ้น�า
ทางการเมืองส�าคัญที่ถ่ายตามวาระต่างๆ 
มาให้ พร้อมกบัเรยีกรบัผลประโยชน์เป็นเงนิ 
500-1,000 บาทต่อครั้งสร้างความไม่พอใจ
กับ ส.ส. แต่เพื่อตัดความร�าคาญ บางครั้งก็
ต้องยอมให้เงินไป

ขณะที่ส่ือสายบันเทิงเคยท�าเป็นสกู๊ป
แฉ  “นักข่าวผี”  อย่างเป็นระบบ  หลังมี
ผู้ชายอ้วน-ด�า ที่มักอ้างว่าเป็นช่างภาพของ 
Metrolife  ซ่ึงเป็น  supplement ของ นสพ.
ผู้จัดการ  (ในเวลาน้ัน)  เข้าไปกินฟรีและขอ
ของช�าร่วยตามงานเลี้ยงต่างๆ พร้อมเข้าไป
ถ่ายรูปดาราสาวอย่างใกล้ชิดโดยไม่ทราบ
วตัถปุระสงค์ว่าน�าไปท�าอะไร? (มกีารระบชุือ่
ดาราสาวสวย 4 คน ที่มักตกเป็นเป้าหมาย) 

กระทั่ง นสพ.ผู้จัดการต้องเข้ามาตรวจ
สอบ  ก่อนพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่ช่าง
ภาพของ นสพ.ผู้จัดการ พร้อมรวบรวมหลัก
ฐานเตรียมแจ้งความด�าเนินคดี

ระบาดไปทุกหย่อมหญ้าจริงๆ !

นักข่าวผี ไม่ได้มีแค่ “หัวด�า”
และ 4 วิธีก�าราบ สไตล์บางกอก

โพสต์
ไม่ใช่แค่ นสพ.ภาษาไทยเท่านั้น ที่เจอ

ปัญหานักข่าวผ ีกระทั่ง นสพ.ภาษาอังกฤษ 
ก็ยังพบปัญหาลักษณะเดียวกัน แถมยังพบ
บ่อย พบถี่ด้วย  “จิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์” 
บรรณาธิการบริหาร  นสพ.บางกอกโพสต์ 
จะมาเล่าประสบการณ์เจอผีหลอก และวิธี
ปราบผีให้ฟัง...

แล้วจะรูว่้า นกัข่าวผ ีไม่ได้มแีต่ “หวัด�า” 
ยังมีพวก “หัวทองด้วย !”

“บางกอกโพสต์เจอปัญหาเรื่องนักข่าว
ผีบ่อย แค่ 2-3 เดือนของปีนี้ ก ็4-5 กรณีแล้ว 

“ ลักษณะนักข ่ าว ผีที่ เ จอ   1 .ช ่ วง
เทศกาลมีงานเลี้ยงนักข ่าวจะมากินฟร ี

http://commons.wikimedia.org
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เทีย่วฟร ี2.หวงัได้ความสมัพนัธ์ส่วนตวัไปหา
ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น  3.ติดต่อกับบริษัทเล็ก
หรือบริษัทใหม่ๆ  ที่ไม่ค่อยมีประสบการณ ์
อ้างว่าจะช่วยหาช่องทางการตลาดหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้

“เหตทุีม่นีกัข่าวผมีาก ผมมองว่า เพราะ
มีเศรษฐกิจบูม  มีบริษัทเอกชนใหม่ๆ  เกิด
เยอะ  งานเปิดตัวก็อยากให้มีนักข่าวไป แต่
ไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริง ใครเป็นผี

“ วิ ธี แก ้ป ัญหาคื อ เ ราจะบอกว ่ า 
จริยธรรมของสื่อคือการท�าข่าวน�าเสนอข้อ
เท็จจริงกับประชาชน จะไม่มีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ ดงันัน้ถ้ามคีนอ้างตวัว่าเป็นนกั
ข่าวแต่มีพฤติกรรมเช่นนั้นก็ให้สงสัยไว้ก่อน
ว่าอาจเป็นนักข่าวผี

“ที่มีการอ้างชื่อบางกอกโพสต์  เพราะ 
นสพ.อังกฤษในไทยที่มีช่ือเสียง  มี  2  ฉบับ 
1.บางกอกโพสต์  2.เดอะเนชั่น  แล้วเราอยู่
มานาน ที่พบมีชาวต่างชาติอ้างตัวเป็นนัก
ข่าวบางกอกโพสต์ด้วย แต่จรงิๆ เป็นนักข่าว
ผี  ใน นสพ.บางกอกโพสต์แม้จะเป็น นสพ.
อังกฤษ แต่พนักงานส่วนใหญ่ กว่า 90% ใน

กอง บก.ท้ัง 170 คน เป็นคนไทย และนกัข่าว 
100% เป็นคนไทย

“ค�าแนะน�าส�าหรับแหล่งข่าวให้ไม่ถูก
หรอก  1.ถ้าสงสัยนักข่าวจริงไหม  ให้ติดต่อ
ไปยังต้นสังกัด อาทิ บางกอกโพสต์ เช็คชื่อว่า
คนๆ นัน้เป็นพนกังานหรอืเปล่า 2.หากมคีนไป
อ้างตัวเป็นนกัข่าว แต่บอกว่าสามารถหาพ้ืนที่
ลงโฆษณาให้ได้ อย่าเพิ่งไปท�าสัญญา เพราะ 
การท�าข่าวไม่ควรมีอะไรแลกเปลี่ยน  3.ได้
ประสานกับสมาคมนักข่าว  สมาคมนักข่าว
เศรษฐกิจ  ให้ช่วยยกปัญหานี้เป็นปัญหา
วิชาชีพ และ 4.ประสานพีอาร์แจ้งช่ือนักข่าว
สายนั้นๆ  แต่ถ้าไม่แน่ใจให้โทร.ไปถามที่ต้น
สังกัดได้ทันที

“ถ้าเช็คแล้วเป็นนักข่าวผี  เจออ้างช่ือ
บางกอกโพสต์ให้เชิญออก หากไม่ยอมให้
แจ้งต�ารวจ”

“ผลเสียของนักข่าวผี  ขอย�้าว่าเรื่องนี้
ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของบางกอกโพสต์  แต่
เป็นปัญหาของวงการสื่อ  เพราะกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของตัวนักข่าว  องค์กรสื่อ 
และการท�างานในน�าเสนอข่าว” 

วิธีแก้ปัญหาคือเราจะบอกว่า 
จริยธรรมของส่ือคือการทำาข่าว
นำาเสนอข้อเท็จจริงกับประชาชน 
จะไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ 
ดังนั้นถ ้ามีคนอ ้างตัวว ่า เป ็น 
นักข่าวแต่มีพฤติกรรมเช่นนั้น 
ก็ ให ้สงสัยไว ้ก ่อนว ่าอาจเป ็น 
นักข่าวผี

http://www.thaisaga.com
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ยันต์กันผีที่เรียกว่า “นามบัตร”
ว่ากันว่า  เหตุที่นักข่าวผี  รู้หมายงาน 

ว่าที่ไหนจะมี  thank  press  ที่ไหนจะแจก
ของช�าร่วย มีอาหารให้กินฟรี  หรือมีแหล่ง
ข่าวระดบับิก๊ ปรากฏตวั เพราะนกัข่าวผบีาง
ส่วนเคยเป็น “นักข่าวจริง” มาก่อน แต่ออก
จากงานไปแล้ว

“ สุธิษา สิงห ์ทอง” นักข ่าวสาย
เศรษฐกิจน้องใหม่ นสพ.มติชน  เล่าว่า  เท่า
ท่ีฟังนกัข่าวรุน่พีแ่ละพีพ่อีาร์ทีรู่จ้กัเล่าให้ฟัง 
วิธีเช็คง่ายๆ ว่าใครเป็นนักข่าวผีหรือไม่ คือ
การขอ “นามบัตร”

“ส่วนใหญ่นักข่าวผี เวลาถูกพีอาร์หรือ
ออร์กาไนเซอร์ขอนามบัตร  จะแสดงท่าที
ฮึดฮัด ไม่พอใจ บางคนก็ท�าทีโวยวาย”

สธุษิา ยงักล่าวว่า ผูจ้ดังานบางคนทีจ่�า
หน้านักข่าวแม่น ถ้าเจอคนแปลกปลอมเข้า
มา ก็จะเข้าไปถามว่า แล้วนักข่าวประจ�าที่
ชื่อนี้ๆ  วันนี้ไม่มาหรือ  จากนั้นก็แนะน�าตัว 
และขอนามบัตร  ถ้าไม่มีให้บางคนจะถูก
เชิญออกจากงาน

“พี่ๆ  นกัข่าวจะรูว่้าคนไหนเป็นผ ีเพราะ

บางคนก็เป็นขาประจ�า เวลาท่ีเจอ ส่วนใหญ่
ก็ท�าได้แค่แซวๆ เฮ้ย ผีมาอีกแล้วเว้ย เพราะ
เป็นปัญหาท่ีมีมานานแล้ว  หรือบางครั้ง
ก็สะกิด  ช้ีเป้าให้กับพีอาร์  ออร์กาไนเซอร์
เข้าไปจัดการ”

“ผี” 7 จ�าพวก
จากค�าบอกเล่าของผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่

อยู่ในเหตุการณ์ ราชด�าเนิน ขอจ�าแนก “นัก
ข่าวผี”  ออกเป็นประเภทต่างๆ อย่างคร่าวๆ 
เพื่อให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้มีวิธีการหาผล
ประโยชน์อย่างไร

หนึ่ง “ผีกินฟรี”  พบเจอบ่อยที่สุดตาม
งานเลี้ยงต่างๆ  ลักษณะที่พบ มักใช้โอกาส
ส�าคัญ  เข้าไปตามงานเลี้ยงหรูหรา  ไฮโซ 
ลิ้มรสอาหารที่แทบไม่มีโอกาสสัมผัสใน
ชีวิตประจ�าวัน หลายครั้งมีการโกยเข้าไปรับ
ประทานต่อที่บ้าน ชนิดไม่อายสายตาใคร

สอง “ผีมือยาว” สาวได้...สาวเอา พบ
ตามงานสมัมนา งานเปิดตัวสินค้า ท่ีมกัมกีาร
แจกของช�าร่วย ของทีร่ะลึก ท้ังสินค้าตัวอย่าง 
เสื้อ หมวก กระเป๋า แฟลชไดรฟ ์ฯลฯ จะขอ
ของจากพอีาร์มากกว่าโควตา 1 ช้ิน หากเป็น
งานที่ให้หยิบของที่ระลึกกันเอาเอง มีโอกาส
สูงที่ของแจกทั้งหมดจะหายในพริบตา

สาม “ผีถ่ายรูป”  ถ่ายภาพแหล่งข่าวที่

เป็นบุคคลส�าคัญ  จากนั้นน�าไปอัดแล้วน�ามา
ขายกับแหล่งข่าว  สนนราคาในการเรียกร้อง
มักต่างกันไปตามฐานะของแหล่งข่าว แต่ส่วน
ใหญ่มักจะขอรูปละ 500-1,000 บาท ซึ่งแหล่ง
ข่าวส่วนใหญ่มกัจะจ่ายให้เพือ่ตดัความร�าคาญ

สี่ “ผีอัพเกรด”  สถานะคือนักข่าวจริง 
แต่อยู่สื่อหัวเล็ก ทว่าเวลาไปงานต่างๆ ชอบ
อ้างว่ามาจากสื่อหัวใหญ่  โดยวัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้รับการต้อนรับขับสู้ที่ดีกว่า หรือให้
ได้เข้าไปสมัผสังานระดบัแกรนด์ ซึง่ต้นสงักดั
ตัวเอง ไม่ได้รับเชิญ

ห้า “ผีสวมรอย”  เป็นคนละกรณีกับ
ผีอัพเกรด แต่ใช้วิธีสวมรอย  ตัดแปะช่ือตัว
เองว่าเป็นคนเขียนคอลัมน์ใน นสพ.หัวใหญ่ 
หรือในแมกกาซีนดัง จากน้ันก็ส่งผลงานไป
เบิกเงินกับแหล่งข่าวที่เขียนถึง

 หก “ผีเอเจนซี่”  มักอ้างกับแหล่ง
ข่าว  ที่เป็นหน้าใหม่ในวงการ  โดยเฉพาะ
วงการธุรกิจ  ว่ามีเส้นสายสามารถช่วยหา
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์  แต่ต้องขอ
ค่าด�าเนินการ ส่วนใหญ่มักเป็นหลักพัน ถึง
ขั้นหลักหมื่น

และเจ็ด “ผีแฟนคลับ” อ้างตัวเป็น
นักข่าว เพื่อฝ่าด้านป้องกันเข้าไปสัมผัส
แหล่งข่าวที่ตัวเองชื่นชมอย่างใกล้ชิด มี
ตั้งแต่สายบันเทิงยันสายการเมือง o

ชำยรูปร่ำงอ้วน ผิวเข้ม ที่สื่อบันเทิงแฉวำ่เป็น
ช่ำงภำพผี ภำพจำกเว็บไซต์หรรษำดอตคอม

กลุ่มคน 3-4 คน แขวนบัตรกรมประชำสัมพันธ์ ที่เจ้ำหนำ้ที่รัฐสภำระบุว่ำน่ำจะเป็นนักข่ำวผี ภำพ
จำกรำยกำรห้องข่ำวรับอรุณ สถำนีโทรทัศน์เนชั่น แชนแนล
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วาทกรรม “โจรกระจอก” เป็นตราบาป
ของ “พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร” มากว่า
ทศวรรษ ใครหลายคนชีน้ิว้ว่า นบัแต่อดตี
นายกรฐัมนตรรีายนี ้ หล่นค�าพดูนีอ้อก
มาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้กท็วคีวามรนุแรง เพราะ
น�าไปสู่การวางนโยบายในการแก้ไขปัญหา
ทีผ่ดิพลาด

แต่น่าแปลกที่เมื่อ  ราชด�าเนิน  ลอง
ค้นข้อมูลย้อนหลังว่า  พ.ต.ท.ทักษิณ  เร่ิม
ใช้ค�าพูดดังกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อใด  ใน
เหตุการณ์ใด และภายใต้บริบทอะไร  กลับ
ไม่สามารถพบข้อมูลที่ระบุถึงวัน  ว.  และ

เวลา น.ที่แน่ชัด แม้จะใช้เซิร์จเอ็นจิ้นอันดับ
หน่ึงของโลก Google  โปรแกรมค้นหาข่าว
ยอดนิยม NEWScenter  รวมถึง  clipping 
ของบางส�านักข่าว  ช่วยคุ้ยชนิดคู่ขนาน  3 
ทาง พร้อมๆ กัน

(กระทัง่ประโยคทีส่ารานกุรมเสร ีWiki-
pedia อ้างว่า พ.ต.ท.ทักษิณพูดในปี 2545 
“ไม่มกีารแบ่งแยกดนิแดน ไม่มผีูก่้อการร้าย
อุดมการณ์ มีแต่โจรกระจอก” เมื่อลองตรวจ
สอบ ก็ไม่พบแหล่งที่มาที่แน่ชัด)

เป็นไปได้หรือไม่ว่า  ข้อมูลซึ่งปรากฏ
เมือ่กว่า 10 ปีทีแ่ล้ว จะเลอืนหายไปตามกาล
เวลา... หรือ พ.ต.ท.ทักษิณ จะไม่เคยเอ่ยค�า
ว่า “โจรกระจอก” ออกจากปาก !??

ข่าวในตำานาน
ศักดา เสมอภพ

 ย้อนรอยวาทกรรม 
“โจรกระจอก”

“ทักษิณยุบ ศอ.บต.แล ะ 
พตท.43 เพราะคิดว่าเป็นเครื่อง
มือของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 
และตั้งใจพูดคำาว ่าโจรกระจอก
เพื่อผลักดันนโยบาย ให้เป็นผล
งานของตัวเอง เมื่อเขากำาหนด
นโยบายมาอย่างนั้น เลยใช้คำาๆ นี้ 
ไม่มีนักข่าวคนไหนไปจี้ถาม”



ราชดำาเนิน : เมษายน-มิถุนายน 2556

หน้า : 12

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามนักข่าวทีม
ตามนายกฯ  ในสมัยนั้น  โดยต่างยืนยันเป็น
เสียงเดียวกันว่า พ.ต.ท.ทักษิณ เคยใช้ค�าว่า 
“โจรกระจอก” เรยีกผูก่้อความไม่สงบปลาย
ด้านขวาจริง  โดยเริ่มใช้ก่อนเหตุการณ์ปล้น
ปืนในปี 2547

คนข่าวอาวุโสรายหนึ่ง  ยังให้ข้อมูลชี้
ชัดลงไปว่า พ.ต.ท.ทักษิณเร่ิมใช้วาทกรรม 
“โจรไร้ราคา” ดงักล่าว ก่อนลงนามในค�าสัง่
ส�านักนายกฯ ยุบ “ศูนย์อ�านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)”  และ 
“กองบัญชาการผสมพลเรือน ต�ารวจ 
ทหาร ที่ 43 (พตท.43)” เมื่อวันที่ 30 เม.ย.
2545 ตามค�าแนะน�าของ  “พล.ต.อ.สันต์ 
ศรุตานนท์” ผบ.ตร.สมัยนั้น

ท�าให้พอจะตีกรอบลงมาได้ว่า  “โจร
กระจอก” น่าถูกใช้เป็นคร้ังแรก  ระหว่างปี 
2544 ถึงต้นปี 2545

แหล่งข่าวด้านความมั่นคงรายหนึ่ง ซึ่ง
ท�างานในภาคใต้มาอย่างยาวนาน ก็ยืนยัน
ว่า ค�าว่า  “โจรกระจอก” ถูก พ.ต.ท.ทักษิณ 
ใช้เป็นครั้งแรกที่ จ.นราธิวาส เพราะเชื่อมั่น
ข้อมูลของ พล.ต.อ.สันต์ที่ระบุว่า ผู้ก่อความ
ไม่สงบในภาคใต้เวลาน้ันเหลืออยู่ไม่ถึง  30 
คน อาทิ  สะมะแอ ท่าน�้า  “จัดการเดือนละ 
1-2 คนเดี๋ยวก็หมด”

 “ปรัชญาชัย ดัชฤยาวัตร” หัวหน้า
ข่าวการเมือง นสพ.ไทยโพสต์ อดีตผู้สื่อข่าว
สายท�าเนยีบรฐับาล และเป็นทมีตามนายกฯ 
สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ กล่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ
พูดค�าว่า  “โจรกระจอก”  ข้ึนมาเอง  ไม่มีสื่อ
จี้ถามแต่อย่างใด  และตั้งใจพูด  เพราะย�้า
หลายครั้ง หลายสถานที่

“ทักษิณยุบ   ศอ.บต.และ  พตท.
43  เพราะคิดว่าเป็นเครื่องมือของพรรค
ประชาธิปัตย์  (ปชป.)  และตั้งใจพูดค�าว่า
โจรกระจอกเพื่อผลักดันนโยบาย  ให้เป็นผล
งานของตัวเอง  เมื่อเขาก�าหนดนโยบายมา
อย่างนั้น  เลยใช้ค�าๆ นี้  ไม่มีนักข่าวคนไหน
ไปจี้ถาม”

เขายังกล่าวว ่า  หลังผู ้น�าประเทศ

ส ่ ง สั ญ ญ า ณ เ รื่ อ ง 
“โจรกระจอก”  น่าสนใจว่า  มีการ
ร้องเรียนว่าชาวบ้านหลายรายถูกบุคคลใน
เครื่องแบบอุ้มหาย บางคนก็ไม่เคยได้กลับ
บ้านอีกเลย...

อย ่างไรก็ตาม  ก ่อนป ิดต ้นฉบับ 
ราชด�าเนิน  ได ้รับข ้อมูลอีกทางหนึ่งว ่า 
พ.ต.ท.ทักษิณ  มีการใช้ถ้อยค�าท่ีดูแคลน
ผู ้ก ่อความไม ่สงบในภาคใต ้จริ ง   แต ่
ไม่ใช่ค�าว่า  “โจรกระจอก”  ทว่าเป็นค�าว่า 
“โจรห้าร้อย” !

โดยคนข่าวรายหนึ่งที่ เกาะติดข่าว
ความไม่สงบในภาคใต้มายาวนานเกือบ 10 
ปี  ให้ข้อมูลว่า  “จริงๆ แล้วทักษิณไม่ได้เป็น
คนพูดค�าว่าโจรกระจอกครับ  เขาพูดค�าว่า
โจรห้าร้อย  เป็นการพูดหลังเกิดเหตุระเบิดที่
สถานีรถไฟหาดใหญ่ จ.สงขลา ราวปี 2544 
หลังเป็นรัฐบาลได้ไม่นาน ทักษิณไปตรวจ
พืน้ทีด้่วยตวัเอง และเรยีกประชมุแม่ทพัภาค 
4 กับผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 9 ในขณะ
นั้น พร้อมฝ่ายความมั่นคงทั้งหมด ต�ารวจ
รายงานสถานการณ์ ทกัษณิถามว่ามโีจรเท่า
ไหร่ ต�ารวจบอกว่า 50-60 คน ทกัษณิบอกว่า
จัดการเดือนละ 10 คนไม่กี่เดือนก็หมดแล้ว

“จากนั้นทักษิณออกมาให้สัมภาษณ์ 
และด่าว่าโจรห้าร้อย  ไม่มีอะไรมาก  คนที่
พดูค�าว่า โจรกระจอก โดยตคีวามจากค�าพดู

ทกัษณิคอืคณุชวน (หลกีภยั หวัหน้า ปชป.ใน
เวลานั้น) และ ส.ส.ปชป.” คนข่าวรายนี้ระบุ

เมื่ออ่านมาถึงบรรทัดนี้  หลายคนอาจ
จะสับสนว่า  สรุปแล้ว  พ.ต.ท.ทักษิณเคย
หรือไม่เคยพูดค�าว่า “โจรกระจอก” กันแน่? 

คนท่ีจะเฉลยเรื่องน้ีได้ดีท่ีสุด  ไม่มีใคร
เกินอดีตนายกฯ ที่ชื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ

โดยเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์รายการที่
นี่ตอบโจทย์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส  ออกอากาศเมื่อวันท่ี  19  ก.ค.
2554  เพื่อยอมรับถึงความผิดพลาดในการ
แก้ไขปัญหาภาคใต้  ว่า  ระหว่างก�าลังแก้
ปัญหาโดยใช้แนวพระราชด�าริ  เข้าใจ  เข้า
ถงึ พฒันา ระหว่างนัน้กม็กีารปล้นปืนในค่าย
ทหาร ซีง่ตนโกรธมาก ทหารทัง้ค่าย ปล่อยให้
คนมาปล้นปืน 300-400 กระบอกได้อย่างไร 

พธิกีรจงึถามว่าท่านเคยเรยีกคนเหล่า
นัน้ว่า “โจรกระจอก” ซึง่ พ.ต.ท.ทกัษณิ ตอบ
ทันทีว่า “ใช่!” ก่อนจะอธิบายเพิ่มเติมว่า 
“อันนี้ผมพลาด เพราะบางทีผมไวไป รับ
รายงาน ไม่ทนัอะไร ก็ใส่ก่อนเลย เพราะผม
เคยท�าธุรกิจมา ธุรกิจจะใช้เกมบลั๊ฟ บางที
พดูอะไร พดูเพือ่บลัฟ๊ ไม่ได้จะเอาจรงิอะไร 
แต่มันเป็นบลั๊ฟที่ผิดทางการเมือง ก็ต้อง
ขออภัยที่พูดไม่เข้าหู!” o

พำดหัว นสพ.มติชน 
ฉบบัวนัที ่5 ม.ค.2547 รำยงำน
สถำนกำรณ์วุ ่นวำยในภำคใต้
ที่มีทั้งเหตุกำรณ์เผำโรงเรียน 
เผำป้อมยำม และปล้นปน ซึ่ง
เหตุกำรณ์ท�ำให้ พ.ต.ท.ทักษิณ 
โกรธมำก กระทั่งพูดว่ำ เมื่อมี
คลังอำวุธอยู่แล้วยังประมำท มี
ทหำรอยู่ทั้งกองทัพยังประมำท 
ก็ถือสมควรตำย”

“โจรกระจอก”  น่าสนใจว่า  มีการ
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ไทม์ไลน์
ไฮเปอร์

• วนัที ่24 ก.พ.2556 สถานโีทรทศัน์
ไทยพบีเีอส ได้เผยแพร่สกูป๊ข่าว “นกัศกึษา
ถูกชักจูงเป็นแนวร่วม”  แล้วถูกประท้วง
ว่ามีเนื้อหาเหมารวม  ไม่มีแหล่งข้อมูล
อ้างองิทีช่ดัเจน ซึง่ผลการสอบสวนภายใน
ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ก็ยอมรับ
ว่าสกูป๊ข่าวดงักล่าวน�าเสนอข้อมลูไม่รอบ
ด้าน ให้เยยีวยาด้วยการเปิดพืน้ทีน่�าเสนอ
ใหม่ให้รอบด้านมากขึ้น

 
• วันที่ 15 มี.ค.2556 ไทยพีบีเอส งด

ออกอากาศรายการตอบโจทย์ประเทศไทย 
ตอนสถาบันพระมหากษัตริย ์ภายใต ้
รัฐธรรมนูญ ตอนที่ 5 ที่มีแขกรับเชิญได้แก่ 
นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ ส.ศิวรักษ์ กับ 
นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อย่างกระทัน
หนั หลงัจากมกีลุม่คนไทยหวัใจรกัชาตริาว 
20 คนมาประท้วงผลของการงดออกอากาศ
ดังกล่าว ท�าให้ “ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา” 
พิธีกรรายการตอบโจทย์ฯ ประกาศยุติการ
จัดรายการในสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 • วันที่ 20 มี.ค.2556 ชมรมช่างภาพ
การเมือง  จัดงาน  “Concert for friends”
ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เพื่อระ
ดุมทุนช่วยค่ารักษาพยาบาล  “สกล สนธิ
รัตน์”  ช่างภาพศูนย์ข่าวเนชั่น  ท่ีวูบหมด
สติระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่รัฐสภา  โดยมี
นักร้องระดับต�านานมาร่วมงานคับคั่ง  อาทิ 
สุรชัย จันทิมาธร หรือหงา คาราวาน, วงคา
ราบาว, พงษ์เทพ กระโดนช�านาญ , มาโนช 
พุฒตาล ฯลฯ ปัจจุบัน สกลหรือ  “พี่เอ๋”  ยัง
รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู

 
• ต้นเดือน เม.ย.2556 กสท.มีมติให้

สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สถานีวิทยุ
โทรทศัน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ได้ออกอากาศคู่ขนาน
ในระบบดจิติอล ก่อให้เกดิเสยีงวจิารณ์ตาม
มาจากแวดวงสื่อและวิชาการ ว่า กสท.เอื้อ
ประโยชน์ให้ภาครัฐได้ทีวีดิจิตอล ประเภท
บริการสาธารณะ  ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ใน
การปฏิรูปสื่อ

 

• วันที่ 2 พ.ค.2556  แกรมม่ีขาย
หุ้น MATI บริษัท มติชน จ�ากัด (มหาชน) 
เจ้าของ  นสพ.มติชน  22%  ให้กับคน
ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ  เจ้าของบริษัทเครือ
ไทยซัมมิต ยักษ์ใหญ่ธุรกิจยานยนต์

 
•   วันที่ 11 พ.ค.2556 คนร้ายปา

ประทัดยักษ์และลูกเปตองใส่ส�านักงาน 
นสพ.ไทยรฐั ภายหลงัเกดิกรณคีนเสือ้แดง
เดินทางมาประท้วงหน้าส�านักงาน นสพ.
ไทยรฐั เมือ่สมชยั กตญัตุานนัท์ เจ้าของ
นามปากกา  “ชัย ราชวัตร”  การ์ตูน
นิสต์ชื่อดัง  นสพ.ไทยรัฐโพสต์ข้อความ
พาดพิงกรณี “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” นายก
รัฐมนตรี  กรณีปาฐกถาที่มองโกเลียผ่าน
เฟซบุ๊กส่วนตัว จนเป็นเหตุให้นายกฯ ส่ง
ทีมทนายความแจ้งความด�าเนินคดีกับ
ชัย ราชวัตร ในข้อหาหมิ่นประมาท ขณะ
ท่ีเจ้าของคอลัมน์  “ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมา
เมิน”  วัย  72  เปรยกับ นสพ.โพสต์ทูเดย์
ว่า อาจจะวางปากกาเร็วๆ นี้ o
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กองบรรณาธิการ

ช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ประตทูาง
เข้า “ส่ือส่ิงพมิพ์” ยกัษ์ใหญ่ บนถนน
วภิาวด ี อย่าง “นสพ.ไทยรฐั” คราคร�า่
ไปด้วยผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่มวลชน ทีม่ไีฟ
แรง สนใจท�างานด้านโทรทศัน์ กบั “สือ่
ทวี”ี น้องใหม่ ทีช่ือ่ว่า “ไทยรฐัทวี”ี โดย
เดินทางมาสมัครงานที่ฝายบุคคลของ 
นสพ.ไทยรฐั เป็นจ�านวนมาก

เป็นความคึกคัก  ภายหลัง  “ไทยรัฐ
ออนไลน์”  ขึ้นแบนเนอร์โทนเขียวแก่-สี
ประจ�า นสพ.ไทยรัฐ  (ฉายา นสพ.หัวเขียว) 
บนเว็บไซต์  “ร่วมเป็นหนึ่งกับจุดเร่ิมต้น
ประวัติศาสตร์ ร่วมงานกับสถานีโทรทัศน์
ไทยรัฐทีวี รับสมัครพนักงานจ�านวนมาก” 
(วันที่ 6 ก.พ.2556)

ทั้งนี้  เพื่อเฟ้นหาผู้มีประสบการณ์หรือ
เคยผ่านงานในต�าแหน่งที่รับสมัคร  ซ่ึงมีผู้
เบียดแย่งเพียบ แทบจะทุกต�าแหน่ง

เอาเฉพาะแค่ต�าแหน่ง ผอ.สถานี กว่า
จะคลอดออกมาเป็น “ฉตัรชยั ตะวนัธรงค์” 
ก็ต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น  จนถึง
ขั้นฎีกา !

บุคคลที่ ในวงการรู ้ จัก กันดี ใน ช่ือ
 “พี่ซัน” อดีตประธานเจ้าหน้าที่สถานี
โทรทัศน์สปริงนิวส์  ซึ่งคร�่าหวอดในฐานะ
สื่อมากว่าครึ่งชีวิต  เข้ามาร่วมออกแบบ 
“พิมพ์เขียว”  ร่วมกับผู ้บริหารของไทยรัฐ 
ก�าหนดผังรายการ  รูปแบบรายการ  รวมถึง
เนื้อหา  ให้มีบุคลิกที่เหมาะสมกับความเป็น 
“ทีวีไทยรัฐ”

โดยจะเน้นสือ่ถงึกลุม่เป้าหมาย ทกุเพศ 
ทุกวัย บนถนนจุดแข็งของ “แบรนด์ไทยรัฐ” 

ซึ่งเวลานี้ยังอยู่ระหว่างชั่งน�้าหนัก ว่าจะเน้น
ข่าวแบบวาไรตี้  หรือข่าวแบบเข้มข้น  กว่า 
70% ของเนื้อหาทั้งหมดบนผังรายการ

ขณะเดียวกัน ก็มีการระดมสมอง  “ตั้ง
ชื่อ” ที่เหมาะสมกับสถานีโทรทัศน์น้องใหม่ 
(แหล่งข่าวว่า ชือ่ไทยรฐัทวี ีเป็นแค่โมเดลตัง้
ต้นอาจไม่ใช้ชื่อนี้)

พร้อมกันกับคัดเลือกทีมงานคุณภาพ 
วางโควต้าไว้รุน่แรกต้องการ 150 คน ทัง้ฝ่าย
ผลิต ฝ่ายข่าว ผู้ประกาศ ฝ่ายเทคนิค พร้อม
วางหลักสูตรคอร์สเข้มข้น เปิดอบรมทีมงาน
ใหม่ภายในเดือน  มิ.ย.2556  เพื่อเน้นการ

ท�างานเป็นทมีเวร์ิค ให้รูเ้ป้าหมายของสถานี
ไปในทิศทางเดียวกัน  และรู้ถึงวัฒนธรรม
องค์กรไทยรัฐ

เมือ่ทกุอย่างมข้ีอสรปุชดัเจน ตกผลกึ ทมี
งานพร้อม ก�าหนดพกิดัทดสอบออกอากาศ ดี
เดย์ในช่วงต้นเดือน ส.ค.2556  (มี  2 กระแส 
ฝ่ายหนึ่งว่าจะออนแอร์วันที่ 1 สิงหาฯ แต่อีก
ฝ่ายบอกว่าวนัที ่10 สงิหาฯ) ผ่านเคเบลิทวี-ีทวีี
ดาวเทียม พันธมิตรของไทยรัฐอย่าง “บริษัท 
เคเบิล ไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)” หรือ 
“ซีทีเอช”  ผู้ให้บริการบรอดแบนด์ครบวงจร
รายแรกของประเทศไทย โดยมฐีานลกูค้าของ
ซีทีเอช กว่า 2 ล้านราย  เป็นผู้มีโอกาสลิ้มรส 
“ไทยรัฐทีวี”  เป็นกลุ่มแรกๆ ทั้งนี้  ซีทีเอชวาง
แผนจะขยายฐานลูกค้าให้ได้ถึง  5  ล้านราย 
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ก�าหนดการ “ทดลองออกอากาศ” ของ
ทีวีน้องใหม่ช่องนี้  ตรงกับที่ซีทีเอช  ได้รับ
ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
พรีเมียร์ลีกของอังกฤษอย่างเป็นทางการ  3 
ฤดูกาลซ้อน  ระหว่างปี  2556-2558  ซ่ึงจะ
เริม่ต้นถ่ายทอดสด ตัง้แต่วนัที ่14 ส.ค.2556 
เป็นต้นไป

 ส่วนช่องทางการออกอากาศผ่าน
แพล็ตฟอร์ม  “ทีวีดิจิตอล”  จะต้องรอคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.)  ซึ่งมีแผนจะเปิดประมูลทีวีดิจิตอล 
ช่องธรุกจิ ในเรว็ๆ นี ้ซึง่ “ไทยรฐัทวี”ี สนใจจะ
เข้าร่วมประมลู เพือ่คว้าใบอนุญาตประกอบ
กิจการ หรือ “ไลเซ่นส์” มาครองให้ได้ 

 ก่อนหน้านี้  ช่วงปลายปี  2555  “วัชร 
วชัรพล” หรอืจเูนยีร์ ผูช่้วยประธานกรรมการ

หนัง สือพิมพ ์ ไทยรัฐได ้ เคย
สร ้างปรากฏการณ์ส�าคัญให ้กับ
แวดวงหนังสือพิมพ์ไทย  เมื่อวันที่ 
15  มกราคม  พ.ศ.2520  ด้วยการ
เช่าเครื่องบินเหมาล�า  จากจังหวัด
เชียงใหม่  กลับสู ่กรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นห้องล้างฟิล์มชั่วคราวกลาง
อากาศ ที่บันทึกภาพข่าว การชกมวย
ป้องกันต�าแหน่งของ  แสนศักดิ์ 
เมืองสุรินทร ์   ท่ีชนะน็อก มอน
โร บรูกส์  ในยกที่  15  โดยเมื่อถึง
กรุงเทพฯ จึงน�าภาพลงหนังสือพิมพ์
ได้เพียงฉบับเดียว

เมื่อ “ยักษ์สิ่งพิมพ์” ขยับ-แปลงร่าง
“ไทยรัฐทีวี” ดีเดย์ออนแอร์ ต้นสิงหานี้
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บริหารบริษัท  วัชรพล  จ�ากัด  เจ้าของส่ือ
ในเครือไทยรัฐ  และรองประธานกรรมการ
บริษัทซีทีเอช ให้สัมภาษณ์กับ นสพ.ไทยรัฐ 
ว่า ก้าวย่างต่อไปในปี 2556 พร้อมแล้วที่จะ
น�าพาไทยรัฐไปสู่บริบทใหม่  ด้วยการก้าว
สู่การเป็นสื่อโทรทัศน์และอาจขยายสู่วิทยุ
อนิเตอร์เนต็ในช่วงต่อไป แต่ยงัไม่ได้ก�าหนด
เวลาชัดเจนว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ในปี 2556 

“ขณะน้ีก�าลังอยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อ
รองรับการท�าธุรกิจโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างสตูดิโอเต็มรูปแบบ การสั่งซื้ออุปกรณ์ 
และการตระเตรยีมบคุลากร ถือเป็นเรือ่งใหญ่ 
เนื่องจากบุคลากรของไทยรัฐคุ้นชินกับการ
เขียนมากกว่าการสื่อสารด้านอื่น” วัชรกล่าว

ทั้งนี้  มีข้อมูลว่า  ไทยรัฐได้เตรียมงบ

ส�าหรับท�าทีวีไว้ถึง  400 ล้านบาท  โดยจะมี
การก่อสร้างตกึ 13 ชัน้ ไว้เป็นฐานบญัชาการ
ส�าหรับ “ไทยรัฐทีวี” โดยเฉพาะ

การขยับตัวกระโดดไปเล่นใน  “สื่อทีวี” 
ของ  นสพ.อันดับหนึ่ง  อย่างไทยรัฐ  จะส่ง
ผลต่อความเปล่ียนแปลงในวงการสื่อโดย
ภาพรวมอย่างไร  ในเวลานี้  ยังไม่มีใครให้
ค�าตอบได้

แต่ขนาดสือ่สิง่พมิพ์ทีม่ฐีานคนอ่านถงึ 
1 ล้านคนต่อวัน ใครจะลงโฆษณาต้องต่อควิ
เป็นเดือนๆ ยังต้อง “ขยับกาย-แปลงร่าง” มา
สู้ในสนามหน้าจอ 

ไม่แปลกใจที่เวลานี้ใครหลายคน 
จะบอกว่า “สือ่ทวี”ี ก�าลงัเนือ้หอมขึน้หม้อ 
ส่งกลิ่นฟุ้งกระจายไปไกลทั่วสารทิศ  o

ขณะนี้กำาลังอยู่ระหว่างการ
ลงทุนเพื่อรองรับการทำาธุรกิจ
โทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
สตูดิโอเต็มรูปแบบ การสั่งซื้อ
อุปกรณ์ และการตระ เตรียม
บุคลากร ถือ เป ็น เรื่องใหญ่ 
เนื่องจากบุคลากรของไทยรัฐ
คุ้นชินกับการเขียนมากกว่าการ
สื่อสารด้านอื่น
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ศุภชาติ เล็บนาค

อันที่จริง เราคิดมานาน
หลายปแล้ว 3-4 ป แต่เรากไ็ม่ได้ทำา 
เพราะว่า สถานการณ์บ้านเมือง
เราไม่เหมาะจะทำา และเศรษฐกิจ
เราก็มีป ัญหาจากผลกระทบ
การเมือง จนมาเมื่อ 2 ปก่อน 
ถึงได้นั่งคิดกันจริงจังว่า ยัง
น่าทำาอยู่หรือเปล่า

กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ส�าหรับสื่อสิ่ง
พมิพ์เมอืงไทย ส�าหรบัหนงัสอืพมิพ์แทบ
ลอยด์แจกฟร ีM2F (เอม็ทเูอฟ) ของเครอื
โพสต์ พบัลชิชงิ เจ้าของ นสพ.บางกอก
โพสต์และ นสพ.โพสต์ทเูดย์ 

เ มื่ อ   M 2 F   ส าม า ร ถฝ ื น ก ร ะ แส 
“หนังสือพิมพ์ก�าลังจะตาย” ออกมาได้ และ
กลายเป็นหนังสือพิมพ์ที่ยอดพิมพ์สูงที่สุด
ใน กทม.กว่า 4.2 แสนเล่ม แจกฟรี  ทุกเช้า
วันจันทร์-ศุกร์

ผู ้ ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ ง ห ลั ง ก า ร ป ลุ ก ป ั ้ น
หนังสือพิมพ์เล่มนี้คนหนึ่ง  คือ “มนตรี 
ปู ช ต รี รั ต น ์ ”  บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
หนังสือพิมพ์ M2F ซึ่งตั้งไข่อยู่กับโครงการ
น้ีต้ังแต่แรกเริ่ม  ด้วยแนวคิดที่ผิดแปลก
แหวกแนวจาก นสพ.ทั่วไป  เพราะต้องแจก
ฟรีมากกว่าวันละ 4 แสนเล่ม!  ซ่ึงไม่ใช่เร่ือง
ง่ายส�าหรับต้นทุนที่แพง และแบกรับความ
เส่ียงอกีมหาศาล หากโฆษณาไม่ได้ตามเป้า  

แต่ 2 ปีที่ผ่านมา M2F พิสูจน์แล้วว่า 
ลมหายใจของหนังสือพิมพ์  อาจยังไม่ตาย
ง่ายๆ อย่างที่หลายคนคิด

 » จุดก�าเนิดของ M2F
เราเริ่มจากการตั้งโจทย์ว่า  คนไทย

ไม่อยากอ่านอะไรที่มันมากเกินไป หรือไม่
เกี่ยวข้องกับชีวิตเขา  ทีนี้  นสพ.ไทย  มันก็
แยกออกเป็นไม่กี่ประเภท 1.นสพ.ทั่วไป หัว
สี ทีเ่น้นเรือ่งอาชญากรรม ความรนุแรง ภาพ

ข่าวที่รุนแรง ซึ่งเราเห็นแล้วว่า เล่นมากๆ 
คนก็เบื่อ  2.นสพ.การเมือง  ท่ีอยู่ยากใน
ปัจจบุนั ความขดัแย้งสงู ท�าให้คนในสงัคม
เลอืกข้าง และ 3.นสพ.เศรษฐกจิ ทีค่่อนข้าง
หนกั และมกีลุม่เป้าหมายเฉพาะคนทีส่นใจ
จริงเท่านั้น ฉะนั้น ถ้าจะมี นสพ.ใหม่เกิดขึ้น 
กต็้องเป็น นสพ.ที่ตอบสนองกบัชีวติคนอ่าน

อนัทีจ่รงิ เราคดิมานานหลายปีแล้ว 3-4 
ปี  แต่เราก็ไม่ได้ท�า  เพราะว่า  สถานการณ์
บ้านเมืองเราไม่เหมาะจะท�า และเศรษฐกิจ
เรากม็ปัีญหาจากผลกระทบการเมอืง จนมา

เมื่อ 2 ปีก่อน ถึงได้นั่งคิดกันจริงจังว่า ยังน่า
ท�าอยู่หรือเปล่า ต่อมาเราก็ไปท�าวิจัย ดูรูป
แบบ นสพ.ในหลายประเทศว่าอะไรทีส่�าเรจ็ 
อะไรท่ีล้มเหลว  แล้วก็มาดูในประเทศไทย
ว่าท่ีมันประสบความส�าเร็จ  มันส�าเร็จจาก
อะไร  จนต่อมา  ถึงค่อยท�า  นสพ.จ�าลอง
ในเน้ือหาท่ีเราเซ็ตอัพข้ึนมา ปรากฎว่ามัน
โดน มันใช่  จนสุดท้าย  เราก็เปิดตัว  เมื่อวัน
ท่ี 1 พ.ย.2554 พอเราเปิดตัวก็เกิดน�้าท่วม
ครั้งใหญ่พอดี  แต่เราก็ยังท�าอยู่เพราะ  แม้
น�้าจะท่วม แต่การตอบสนองกับ นสพ.เล่ม
นี้ก็ดีจนคาดไม่ถึง

M2F นสพ.แจกฟรี
ข่าวดีๆ ก็ขายได้
ฝนกระแสสิ่งพิมพ์กำาลังจะตาย
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 » พฤ ติ ก ร รมคนกรุ ง ในก า รอ ่ าน
หนังสือพิมพ์เป็นอย่างไร

คนท�างาน คนหนุ่มสาว เขามี นสพ.ใน
ออฟฟิศอ่านอยู่แล้ว  อย่างมากเขาอาจจะ
ซื้อฉบับวันเสาร์หรืออาทิตย์มาดูโปรแกรม
หนังเท่านั้น ว่ามีฉายอะไร แต่เวลาหาความ
รู้  เขาเข้าในเน็ต  แต่เรามี  นสพ.ไปให้เขา
อ่านระหว่างเดินทาง พอถึงออฟฟิศ  เขาก็
สามารถไปแลกเปล่ียนปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน 
กับคนอื่นได้  โดยประเด็นท่ีเขาหยิบ  ก็มา
จาก นสพ.เรา

 » จุดเด่นของ M2F คืออะไร
โจทย์ของเราคือ ต้องม ีนสพ.ทีต้่องการ

จะให้คนทีไ่ม่อ่าน นสพ. มาอ่านให้ได้ เพราะ
เราเชื่อในเสน่ห์ของ นสพ. ว่ามันมีเสน่ห์กว่า
การรับรู ้ข่าวสารจากส่ือดิจิตอล  การกาง 
นสพ.อ่านมันมีเสน่ห ์และคนไทยยังคงชอบ
อ่าน นสพ.อยู่  แต่ที่ห่างออกไปบ้างเพราะ
มันไม่มีความเชื่อมโยงกับกับชีวิตประจ�าวัน 
เพราะฉะน้ัน นสพ.ต้องท�าให้อยู่ในระดับที่
สามารถใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

ที่อยู่ได้ทุกวันนี้  เพราะ  1.เนื้อหาของ 
M2F มันสนองต่อชีวิตคน  กทม.  มันถูกน�า
ไปใช้ได้ และ 2 เรื่องข่าวการเมือง เราจะไม่
จับเป็นหลักเลย อาจจะมีบ้าง  แต่ไม่มีพวก
คอลัมน์ วิเคราะห์

คอื M2F ไม่ถงึกบั นสพ.หัวสตีามความ
เข้าใจคนไทย มันก็เป็นแทบลอยด์  มีสาระ
บนัเทงิ แล้วกข่็าว น�าเสนอในแบบแมกกาซีน 
เราไม่ได้ใช้ราชบัณฑิต  เราใช้ภาษาที่เขา
สื่อสารกันจริง  แต่ไม่จ�าเป็นที่เราต้องออก
นอกกรอบหมด อย่าง “จึย๋ จงุเบย” เรากพ็าด 
พูดอะไรกันเราก็ตามนั้น

 » ท�าอย่างไรให้ประเด็นข่าวแตกต่าง
จากสื่ออื่นๆ

เป็นวิชาชีพสื่อมวลชนปกติ  เป็นเรื่อง
มุมมองว่าคน  กทม.จะสนใจเรื่องอะไร 
แน่นอนอาชญากรรมใหญ่ๆ  ที่มีมุมซับ
ซ้อน  ซ่อนเงื่อน  เขาก็สนใจ  แต่ถ้าเป็น
อาชญากรรมหรือข่าวเหตุการณ์ท่ัวไป  เขามนตรี ปูชตรีรัตน์
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จะสนใจน้อยมาก  เพราะรู้สึกว่าไม่กระทบ
อะไรกับชีวิต

หรืออย่างความฉับไวในการน�าเสนอ
ข่าว เราสามารถเปลี่ยนกรอบได้ ถึงตี 3 ต ี4 
เพราะฉะนัน้ผลบอล พรีเมยีร์ลกี หรือหากคน
ไทยได้เหรยีญทองโอลมิปิก รูผ้ลตอนต ี2 เรา
ก็ปิดกรอบทัน เพราะฉะนั้น คน กทม.ตื่นมา
เขาจะรูว่้า ผลกฬีาส�าคญัเมือ่คนืเป็นอย่างไร 
ซึ่งที่อื่นเขารอไม่ได้

หรือข่าวที่ท�าให้อารมณ์ดี สนุก แปลก 
เอาไปคุยกับคนอื่นได้  เราก็มี  นอกจากนี้ 
ประเด็น how  to ต่างๆ  เช่น ท�างานอย่างไร
ให้เป็นที่รัก  ท�างานอย่างไรให้ประสบความ
ส�าเร็จ อะไรหรือเรื่องแฟชั่น เรื่องการใช้จ่าย
เงิน เรื่องการลงทุน ก็ต้องเสริมเข้าไป ซึ่งผล
ตอบรับที่ผ่านมา ก็พบว่าคน กทม.ชอบมาก 
เพราะ M2F เป็นเครื่องมือสื่อสารในการเข้า
สังคมได้  และเนื้อหาที่เรามี  ล้วนเป็นการ
มองโลกในด้านบวก  ไม่เป็นโทษกับสังคม 
สามารถน�าไปเป็นประโยชน์กับตัวเองได้ 
หากคุณมองย้อนหลังไป 2 ปี  จะพบว่าไม่มี
ยาพิษอยู่ในหนังสือพิมพ์เราเลย

 » ท�าอย่างไรที่จะเปล่ียนนักข่าว จาก
มองประเด็นในด้านลบ ให้มองในด้าน
บวก

M2F  อาจเป็นตัวพิสูจน์ว่าเรื่องดีๆ  ก็
ขายได้  ขอให้รู้ว่ามุมมองเรื่องนั้นมีเรื่องดีๆ 
อยู่  แล้วน�าเสนอออกมาให้เห็น  อย่างข่าว
สภากาชาดไทยขาดเลือด  เราเห็นจากข่าว
ชิ้นเล็กๆ  ชิ้นหนึ่งเมล์มาเท่านั้น  แต่เราก็ตี
ประเด็นใหญ่  ให้คนที่อ่าน นสพ.เราเห็นว่า 
“เฮ้ย  เมืองนี้มีคนอยู่เป็น 10 ล้านคน  ขาด
เลือดได้อย่างไร”  สุดท้าย  จากข่าวเล็กๆ 
เราน�ามาลีด ด้วยการตั้งค�าถามว่า หากวัน
หนึ่ง  คนรู้จักเราป่วยแล้วไม่มีเลือดจะท�า
อย่างไร  ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้น  สภากาชาดฯ 
แทบแตก คน กทม.แห่เข้าไปจนต้องขยาย
เวลาท�างานเพิ่ม

 » เนื้อหาต่างๆ น�ามาจากไหน
เราโชคดีหน่อยที่ตึกบางกอกโพสต ์

มีแหล่งผลิตคอนเทนท์อยู ่แล ้วจ�านวน
มาก  อย่างนักข่าวบางกอกโพสต์มีแล้ว 
กว่า 200 คน  โพสต์ทูเดย์  อีกกว่า 100 คน 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนิตยสารในเครือ ELLE 
Cleo  Elle  Décor หรือ Science  Illus-
trated ที่พร้อมสนับสนุนเนื้อหาเราตลอด 
เวลา ขณะเดียวกัน นักข่าวต่างจังหวัด  เรา
ก็ประสานจากทั้งบางกอกโพสต์และโพสต์
ทูเดย์ได้  สิ่งท่ีนักข่าวของ M2F ต้องท�าเพิ่ม 
คือติดตามรายละเอียดมากขึ้น  อาจจะทาง
โทรศพัท์บ้าง หรอืเข้าไปในพืน้ทีเ่พือ่หาอะไร
ที่ลึกขึ้น

กองบรรณาธกิารเรามปีระมาณ 30 คน 
ต้นทุนในการท�าแพงที่สุด  เพราะเราต้องลง
ค่ากระดาษ ค่าคน ระบบกระจายตัวหนังสือ 
เพราะว่าแค่คนแจกก็มหาศาล  เนื่องจาก
ต้นทุนไม่ได้มาจากยอดขาย  เพราะฉะนั้น 
แต่ละวันเราหมดเป็นล้าน

 » สร้างสมดุลระหว่างโฆษณาและ
เนื้อหาอย่างไร

บอกตรงๆ ว่า ถ้ามากไปเราก็ไม่เอา แต่
ผลตอบรับทีผ่่านมาถอืว่าด ีและท�าให้เราอยู่
ได้  เหตุที่เขาสนับสนุนเราดี  เพราะหนังสือ

เราไม่ได้ให้ยาพิษกับสังคม การตอบรับจาก
สินค้าต่างๆ  จึงเข้ามาสนับสนุนเยอะมาก 
เท่าที่คุยกับหลายๆ  รายเขาบอกไม่มีความ
รนุแรงในหนงัสอื มนักต็รงกบักลุม่เป้าหมาย 
สินค้าเขาหลายรายก็ผูกเป็นปี  หลายรายก็
ผูกเป็นพันธมิตร

 » มองไปข้างหน้า เรายงัต้องท�าอะไรอกี
ก็ต ้องพัฒนาเนื้อหาให้มันมากขึ้น 

ครอบคลุมพื้นท่ีเ น้ือหาให้เข ้าถึงทุกคน
มากขึ้น  เพราะตอนน้ีเราเข้าถึงได้เฉพาะ
ส่วนกลางเมือง  ส่วนย่านธุรกิจที่ใหญ่ๆ 
เท่านั้น  ส่วนชุมชนคนเมือง ย่านปริมณฑล 
ต้องไปให้ถึงก่อน  อนาคตอาจต้องว่ากันที ่
นสพ. 1 ล้านฉบับ ถึงเอาอยู่

แต่ต่างจังหวัดคงยังไม่แจกเร็วๆ  นี้ 
เพราะต้องใช้ต้นทุนเยอะ

 » ท�ายังไงให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ อยู่
ได้นาน

4 เดือนแรก คนไม่เชื่อว่าเราจะแจกฟรี
ตลอดไป คงคิดว่าจะแจกไปสักพักก็คงขาย 
แต่เชื่อไหม คอนเซปต์นี้มันไม่ต่างกับทีวี ทีวี
ฟรีได้  นสพ.ก็ฟรีได้  ฟรีทีวีมีก�าไรมากมาย 
เพราะฟรีทีวีได้รับการตอบรับ พอได้รับการ
ตอบรบัมากๆ ฟรทีวีเีขากอ็ยูไ่ด้เพราะเขากไ็ด้
รายได้จากการโฆษณา

เพยีงแต่การเริม่ต้นมนัต้องใช้ทนุแค่นัน้
เอง แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นให้ได้ว่า  คุณดีพอที่
คน กทม.จะรับคุณเป็นเพือ่นได้หรอืเปล่า ถ้า
เขารับ คุณก็เกิด ถ้าคน กทม.เดินแล้วหลบ ก็
แสดงว่าเขาไม่รับเป็นเพื่อน แต่ผมยังไม่เคย
เหน็ว่าใครรับ M2F แล้วโยนท้ิง ตอนเริม่แจก
แรกๆ พอได้มาแล้วเดนิหลบกม็ ีแต่สกัพกัมนั
ก็ปากต่อปาก จากไหนๆ มันก็เกิด

 » คน กทม.อ่านหนงัสอืน้อยจรงิหรอืไม่
คน  กทม.อาจจะอ่านน้อยลง  แต่นั่น

ไม่ได้แปลว่าเขาหาความรู้น้อยลง  ทุกวัน
น้ีเขาไปอ่านจากส่ือดิจิตอลท่ีเขาเข้าถึงได้
มากกว่า  เพราะ  นสพ.ทั่วไป  เขามีความ
รู้สึกว่าเขาไม่จ�าเป็นต้องอ่าน  นั่นคือสิ่งที่

เราเป็นแค่เพ่ือนคุย ที่จะมาบ
อกว่าเกิดอะไรขึ้น เราไม่ใช่ครู ไม่ใช่
กูรูที่จะไปบอกว่า เฮ้ย มันเป็นยัง
งี้ๆ แล้วไปตัดสินอะไรกับข่าว แต่
เราบอกได้ว่าวนันี ้เกดิอะไรขึน้บ้าง 
หรือถ้าคุณอยู่ในสังคมจะวางตัว
อย่างไร
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ท�าให้ M2F อยู่ได้  เพราะเขาแค่อยู่บนรถ 
รถไฟฟ้า ข่าวสารมันมาเยอะหมดแล้ว

   เราเป็นแค่เพ่ือนคยุ ทีจ่ะมาบอกว่า
เกดิอะไรขึน้ เราไม่ใช่คร ูไม่ใช่กรูทูีจ่ะไปบอก
ว่า เฮ้ย มันเป็นยังงี้ๆ แล้วไปตัดสินอะไรกับ

ข่าว แต่เราบอกได้ว่าวันน้ี  เกิดอะไรขึ้นบ้าง 
หรือถ้าคุณอยู่ในสังคมจะวางตัวอย่างไร 
อากัปกิริยาไหนท่ีมันสุภาพ  หรือเทรนด์ผู้
หญิงเป็นยังไง  คนเดินในกทม.แต่งตัวยังไง 
พวกนี้มันเป็นเพื่อน  ผมว่ามนุษย์ทุกคนคุย

กับเพื่อนแล้วมีความสุข  เราก็เลยอยากเป็น
เพื่อนกับเขา ถ้าเพื่อนเราเดือดร้อนก็ช่วย
เพื่อน เราท�าเหมือนเราเป็นเพื่อนคน 
กทม. เพราะเพื่อนกับเพื่อนมันจะอยู่กัน
นาน อย่าไปลึกกว่านั้น o

อันที่จริง  “มนตรี  ปูขตรีรัตน์”  หรือ 
“พี่ปู”  ของน้องๆ  ไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการ 
นสพ.  เพราะเขาคร�่าหวอดในวงการมา
นานกว่า 30 ปีแล้ว  เริ่มตั้งแต่เป็นนักข่าว
การเมอืง ก่อนจะเป็นหวัหน้าข่าวใน นสพ.
ไทยโพสต์ รบัผิดชอบแทบลอยด์ชือ่ Xcite 
และย้ายค่ายมาปั้น นสพ.โพสต์ทูเดย ์ใน
ยุคแรกเริ่ม  กระท่ังต�าแหน่งสุดท้ายของ
เขาใน นสพ.โพสต์ทูเดย์  คือการเป็น  “ผู้
ช่วยบรรณาธิการข่าว”  ก่อนจะถูกดึงตัว
ไปเป็นบรรณาธิการบุกเบิก M2F ในที่สุด

แม้ M2F จะไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง  แต่  “มนตรี”  ยังคงติดตาม
และมีข้อเขียนวิจารณ์การเมืองลงในสื่อ 
มุมมองที่เขามีต่อวงการ นสพ.ในปัจจุบัน 
จึงนับว่าน่าสนใจ

“ปัญหาของ นสพ. ก็คือพอการเมือง
เข้าไปแทรกซึมทุกส่วน ก็มี  นสพ.ที่บอก
ข้อเท็จจริงให้ประชาชนไม่หมด ซึ่งมันย่ิง
สร้างความแตกแยก จริงอยู่  คุณอาจจะ
บอกว่า  ทีวีดาวเทียมก็มีแต่เขาชัดเจน
ว่า  เจ้าของเขาเป็นใคร บลูสกาย  เอเชีย
อัพเดท เอเอสทีวี วอยซ์ทีวีเขาก็ชัดว่าของ
ใคร  คนเปิดดูเขาก็รู้แล้วว่าจะเสพอะไร 
แต่ นสพ.จะบอกคนอ่านว่าเป็นกลาง คน
ท�า นสพ.อาจจะรูว่้าตวัเองอยูข้่างไหน แต่
คนอ่านจ�านวนหนึ่ง  เขาไม่รู้ว่าที่อ่านอยู่ 
มันแฝงด้วยนัยยะโฆษณาชวนเชื่ออะไร
สักอย่าง  ท�าให้แนวคิดถูกโน้มน�า  ตรงนี้
อันตราย”

“นสพ.เลือกข้างไม่ผิด  แต่ต้องรู้ว่า
อยู่ตรงไหน บางเล่มไม่ว่าใครเป็นรัฐบาล

เขาก็ตรวจสอบหมด  ไม่ว่าเพื่อไทยหรือ
ประชาธิปัตย์  ก็ถือว่าจุดยืนเขาคือการ
ตรวจสอบผู้บริหารประเทศ  แต่เดี๋ยวนี้
ไม่ใช่  เด๋ียวนี้มี  นสพ.ตรวจสอบฝ่ายค้าน 
ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ประหลาด ผม
ก็อยู ่วงการน้ีมาหลายสิบปีก็ตลก  ไล่
ตรวจสอบฝ่ายค้าน  โดยไม่ตรวจสอบ
โครงการรฐับาล บอกได้เลยว่า นสพ.เดีย๋ว
นี้คุณภาพมันด้อยกว่าสมัยก่อน”

“มนตรี”  เล่าว่า  สมัยก่อน  ความ
เคล่ือนไหวของ  พ.ร.บ.งบประมาณ 
สามารถเปิดหาใน  นสพ.ได้เป็นหน้าๆ 
โดยนักข่าวจะมีหน้าที่บอกว่า งบตรงไหน
ขาด ตรงไหนเกิน จุดไหนรัฐบาลให้ความ
ส�าคัญน้อยไป แต่เดี๋ยวนี้กลับไม่ค่อยเห็น
การตรวจสอบงบประมาณ อย่าง พ.ร.ก.กู้
เงิน 3.5 แสนล้านบาท หรือ พ.ร.บ.กู้เงิน 
2  ล้านล้านบาท  ส่ือกลับตั้งค�าถามน้อย
มาก กลายเป็นว่าระบบตรวจสอบ มาจาก
นักการเมืองมากกว่าสื่อ

“สมัยก่อน  การอภิปรายเรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่นในสภา ก็จะมี ส.ส.บางคนเอา
ข้อมูลจาก นสพ.ไปอ่านในสภา  เราก็ล้อ
กันว่า  เฮ้ย!  มันเอาข้อมูลจาก นสพ.ไป
อ่านอีกแล้ว  สมัยนี้ไม่มี  นักข่าวกลับไป
นั่งดูข่าวการทุจริตจากการอภิปรายของ
ฝ่ายค้าน เช่น จ�าน�าข้าว เด๋ียวนี ้กลายเป็น
ว่านักการเมอืงตรวจสอบรัฐบาลมากกว่า
สื่อมวลชน  แล้วเราจะโอดครวญว่าคน
ไม่อ่าน นสพ.ไปท�าไม  ในเมื่อ นสพ.เป็น
แบบนี้”

เขาว่า  ตอนน้ี  นสพ.ท�างานของตัว

เองน้อยลง  นักข่าวก็ท�างานของตัวเอง
น้อยลงเช่นกัน กลายเป็นว่า ข่าวพูด ข่าว
ลอก ข่าวเก็บ  เหมือนกันหมด จนเดี๋ยวนี้ 
นสพ.สักเล่ม  มีแค่คนจัดหน้ากับคนพาด
หัวก็พอแล้ว  ไม่ต้องมีนักข่าวก็ได้  เพราะ
ข่าวมันไม่ได้ต่างจาก นสพ.ฉบับอื่น  ไป
ซื้อจากเอเจนซี่เอาก็ได้

“ส่วนองค์กรวิชาชพี เราก็ไปคาดหวงั
ไม่ได้  ผมเองไม่ได้เป็นสมาชิกสักองค์กร 
เพราะมันไม่ได้ท�าหน้าที่ตัวแทนวิชาชีพ
จรงิๆ กลายเป็นใครอยากบรหิารแบบไหน
ก็บริหารไป ไม่รู้ว่าผลรวมกับวิชาชีพมันดี
ไหม อย่างตอนน้ีมกีารด่ากันไปกันมาผ่าน
ดิจิตอล  มันก็มีชมรมสื่อดิจิตอล แต่ก็ไม่
เห็นท�าอะไร  หรือบางทีสมาคมสื่อจะจัด
เสวนา กลายเป็นเรื่องจะจบอยู่แล้ว ผ่าน
มา 1-2  เดือนแล้ว จัดท�าไม ช้ามาก มัน
ต้องเร็วกว่านี้”

  “ถ้า นสพ.จะตาย  ก็ตายเพราะ
ตวัเอง ถ้าสือ่สามารถค้นเจอว่ามหีลกัฐาน 
ไม่ต้องใหญ่ๆ หรอก แค่ 1-2 ครั้ง สื่อนั้น
ก็เกิด  คุณเป็นนักข่าว  คุณก็ต้องซื้ออ่าน 
เพราะมันไปพิเศษกว่าคนอื่น  แต่ข่าวนา
ยกฯ พูดอะไรบ้าง คุณจะไปซื้ออ่านท�าไม 
เปิดทีวีก็เห็น เปิดวิทยุก็ได้ยิน มันรู้อยู่ คน
พร้อมจะจ่ายในสิ่งท่ีตัวเองอยากรู้  แต่ไม่
พร้อมท่ีจะจ่ายในสิง่ทีรู่อ้ยูแ่ล้ว มนัไม่แตก
ต่างไง มนัอาจพาดหวัแตกต่าง แต่ข้างใน
เหมือนกัน แต่อ่านแล้วมันไม่สนุก ก็ต้อง
กลบัไปถามคนประกอบวิชาชพีเองด้วยว่า
ถ้าเราปล่อยเป็นอย่างน้ี วงการน้ีจะพฒันา
ได้ขนาดไหน” มนตรีทิ้งท้าย

ถ้านสพ.จะตาย มันก็ตายเพราะตัวเอง
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ตั้งเทป
พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์

ปฏกิริยิาจากคนในสนามข่าว ทีผู่เ้ขยีนสมัผสั
ด้วยตวัเอง เมือ่รูว่้า “ประดษิฐ์ เรอืงดษิฐ์” 
หนุม่ใหญ่วยั 45 จาก นสพ.บางกอกโพสต์ 
ได้รบัเลอืกให้เป็น “นายกสมาคมนกัข่าว
นกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย” คนใหม่ 
แยกตามความรูส้กึ ได้ 3 รปูแบบ

มีทั้งแปลกใจ  –  ไม ่คิดมาก่อนว ่า
ประดิษฐ์จะได้เป็นถึงผู้น�าองค์กรวิชาชีพสื่อ

ไม่แปลกใจ  – คนในสมาคมก็มีอยู่แค่
นี้  ประดิษฐ์ก็ท�างานในสมาคมมานาน  จะ
ได้เป็นก็ไม่แปลกอะไร

แต่ที่พบมากที่สุดกลับเป็น  ไม่สนใจ 
ไม ่แคร ์   เฉยๆ  คือไม ่ได ้ รู ้สึกว ่าความ
เปลี่ยนแปลงในสมาคมจะส่งผลอะไรต่อ
พวกเขา จึงไม่ได้คิดว่า การเปลี่ยนตัวนายก
สมาคมมาเป็น “ประดษิฐ์” จะท�าให้ชวีติของ
พวกเขาดีขึ้นหรือแย่ลงได้อย่างไร

การขาดมวลชน  หรือแนวร่วม  คือ 
“โจทย์ใหญ่”  ที่ประดิษฐ์และคนในสมาคม 
ต้องเร่งแก้ไข  หากจะขับเคลื่อนสมาคมไป
ช้างหน้า  หวังสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ยิ่งในภาวะที่องค์กรสื่อหลายแห่งหันไปท�า
ธุรกิจเต็มตัว แถมยังมีการแบ่งขั้ว-เลือกข้าง 
อย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน จนไม่มใีครเกรงใจ
ใคร  ใครอยากท�าอะไรก็ท�า  ...แล้วท�าไมจะ
ต้องสนใจสมาคมนักข่าว?

“ราชด�าเนิน”  มีโอกาสนั่งพูดคุยกับ
ประดิษฐ์  บ่ายวันฝนตกกลางเดือน  เม.ย.

วิชาชีพสื่อ” ประดิษฐ์ยอมรับ
นาทนีี ้การปฏริปูสมาคมนกัข่าว คงเป็น

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป
...เพราะต่อให้ศักด์ิสิทธิแ์ค่ไหน แต่ไม่มี

คนกราบไหว้ แล้วใครจะเคารพ?
...ต่อให้เป็นยักษ์หน้าตาถมึงทึง แต่ไร้

ซึ่งกระบอง ใครเล่าจะเกรงกลัว?
...ต่อให้เป็นสมาคมมชีือ่ แต่ถ้าขาดคน

เข้าร่วม แล้วจะอยู่ไปเพื่ออะไร?
ในบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้  นอกจากมีการ

เปิดแผนกู้ชีพสมาคมแล้ว  “ประดิษฐ์”  ยัง
ตอบข้อข้องใจของหลายๆ คน ทั้งข้อหาว่า
สมาคมเป็นพวกเสื้อเหลือง-ไม่เอาทักษิณ 
ประดิษฐ์เป็นพวกประชาธิปัตย์  ใช้สอง
มาตรฐานในการปกป้องส่ือ หรือถูกผูกขาด
โดยคนกลุ่มเดียว

สมาคมวชิาชพีแห่งน้ี จะเดินต่อไปทาง
ไหน ภายใต้การน�าของ “ประดิษฐ์” ค�าตอบ
อาจอยู่ในบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้

 » ความท้าทายของวงการสื่อไทยเวลา
นี้มีอะไรบ้าง

ตอนนี้วงการสื่อมันเปลี่ยนมหาศาล 
เมื่อก ่อนสมาคมต้องเฝ ้าระวังไม ่ให ้รัฐ
คุกคามหรือแทรกแซง  แต่วันนี้สื่อเป็นของ
ทุนหมดแล้ว  ทุนสื่อกลับมามีอิทธิพลเหนือ
กอง บก.  เหนือนักข่าว  ตรงน้ีมีผลต่อพื้นที่
ข่าวในหน้า  นสพ.ต่างๆ ท�าให้ข่าวสืบสวน 
ข่าวตรวจสอบลดลง เพราะนายทนุสือ่ไม่เปิด
พื้นที่ให้ข่าวเชิงนี้

ตรงนี้คือคำาถามใหญ่ว ่า 
วิชาชีพส่ือจะจัดความสัมพันธ์
ระหว่างทุนสื่อกับเสรีภาพในการ
ทำาข่าวอย่างไร เคยคิดคร่าวๆ ว่า
ให้มกีารออกกฎหมายมาจดัความ
สัมพันธ์ ว่าระดับไหนยุ่งได้-ยุ่งไม่
ได้ แต่ก็คงได้แค่คิด เพราะสุดท้าย 
ฝ่ายทุนสื่อคงไม่ยอม

อัสดง...สมาคมนักข่าว
วาระบังคับ “ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์”
ปฏิรูปองค์กร ใน 1 ป

2556  เพื่อสอบถามถึงส่ิงท่ีคิดจะท�าตลอด
ขวบปีข้างหน้า ซึ่งเขาก็ยอมรับตรงๆ ว่า แม้
จะมีสารพัดโปรเจ็กต์ที่อยากจะท�า แต่หัวใจ
ส�าคัญคือการดึงคนในสนามมาท�างานกับ
สมาคมให้มากขึ้น

 “การออกแถลงการณ์ของสมาคมเดีย๋ว
นี้ไม่ค่อยมีใครเชื่อถือ ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนมันมี
พลังมาก  เราก็รับรู้ฐานะตรงน้ีของสมาคม
ที่ต้องคิดเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  เปลี่ยน
ทิศทาง วางยุทธศาสตร์ในการสร้างบทบาท
สมาคมใหม่  ยิ่งสมาคมมีอายุใกล้  60 ปี  ก็
ต้องหาวิธีว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไร ให้ยังได้
รับความไว้เน้ือเชื่อใจจากสังคม จากคนใน
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 » การทีท่นุเข้ามามอีทิธพิลในวงการสือ่
เกิดจากอะไร แล้วจะเป็นปัญหาอย่างไร

ผลประโยชน์ด้านธุรกิจสื่อมันมากขึ้น 
ซึ่งผมเล็งเห็นว่า  ในอนาคต  การเข้ามามี
อิทธิพลเหนือกอง บก.ของทุน จะท�าให้เกิด
ปัญหา  ก็มีการคิดกันว่าจะท�าให้เกิดอิสระ
ระหว่างกอง บก.กับทุนอย่างไร  เพราะวัน
นี้มันเป็นส่วนเดียวกันมากเกินไป  เม่ือก่อน
เจ้าของไม่ค่อยยุ่ง แต่วันนี้ผมชักไม่แน่ใจว่า 
เจ้าของก�าหนดข่าวหรือเลือกข่าวเองมาก
น้อยแค่ไหน 

ตรงนี้คือค�าถามใหญ่ว่า  วิชาชีพสื่อจะ
จัดความสัมพันธ์ระหว่างทุนสื่อกับเสรีภาพ
ในการท�าข่าวอย่างไร  เคยคิดคร่าวๆ  ว่าให้
มีการออกกฎหมายมาจัดความสัมพันธ์  ว่า
ระดับไหนยุ่งได้-ยุ่งไม่ได้  แต่ก็คงได้แค่คิด 
เพราะสุดท้าย ฝ่ายทุนสื่อคงไม่ยอม  เพราะ
ถ้าปล่อยให้อิสระ  เขาก็กลัวว่าสื่อจะไปท�า
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อเขา

 » ส่วนตัวคุณประดิษฐ์คิดว่า เรื่องสื่อ
เลือกข้างเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหน

ผมไม่คิดว่าเป็นปัญหา  เพราะถ้าเรา
ดูการเปลี่ยนแปลงท้ังหมด  เวลาน้ีเรามีส่ือ
จ�านวนมหาศาล จากที่สมัยก่อนเคยพูดกัน
ถึงเรื่องสื่อแท้-ส่ือเทียม  ถึงกับเขียนไว้ใน
รัฐธรรมนูญว่าห้ามนักการเมืองเป็นเจ้าของ
สื่อ  แต่วันนี้เรามีส่ือของพรรคการเมือง แม้
ไม่บอกตรงๆ แต่คนก็รู้ว่าใช่  ค�าถามคือสื่อ
ที่ยังประกาศตัวว่าเป็น  “ส่ือสาธารณะ”  จะ
ท�าอย่างไรให้สังคมเห็นว่าเรายังมีความ

ต่าง ซึ่งเท่าท่ีคุยกันเห็นว่ามีวิธีเดียวคือเรื่อง
จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ 

คือในเมื่อส่ือไม่สามารถรักษาความ
เป็นกลางไว้ได้  ก็ควรจะรักษาจริยธรรม
จรรยาบรรณเบื้องต้น  3  ข้อเอาไว้  ได้แก่ 
1.ความเป็นธรรม  คือถ้ากล่าวหาใครต้อง
เปิดโอกาสให้เขาได้ชี้แจง  ไม่ใช่ว่าไม่เปิด
พื้นท่ีให้เขาเลย 2.ความรอบด้านของข้อมูล
มีเพียงพอหรือไม่  และ  3.ข้อมูลท่ีน�าเสนอ
เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงหรือไม่  มีข้อเท็จ
จรงิแค่ไหน เพือ่ให้เกดิข้อแตกต่างกบัทีป่ลกุ
ปั่นกันอยู่ โดยใช้ข่าวที่มีการเสกสรรปั้นแต่ง 
ข่าวโฆษณาชวนเชื่อ

ถ้าท�าให้ต่างกันแบบน้ี  ผมเชื่อว่าจะ
ท�าให้สังคมสามารถคัดกรองได้  ว่าควรจะ
อ่านข้อมูลจากสื่อประเภทไหน

 » สมาคมจะไปเข้าไปมีบทบาทตรงน้ี
อย่างไร ถงึขนาดเป็นผูต้รวจสอบควบคุม
จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อได้ไหม

เราคงท�าได้แค่รณรงค์ร่วมกับสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ว่าสื่อมวลชนวิชาชีพ
ต่างกับสื่อทั่วไปอย่างไร

ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
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 » แต่ท่ามกลางความแตกแยกทางการ
เมือง เวลาที่สมาคมมีชุดความคิดอะไร
ออกมา สื่อกลุ่มหนึ่งก็อาจจะไม่ยอมรับ

เราท�าให้คนเห็นด้วยทั้งหมดไม่ได้อยู่
แล้ว และเราก็ไม่สนใจจะท�าเช่นกัน หน้าที่
ของเราคือบอกกับสังคม  กับสื่อ  กับเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ  ที่เป็นสื่อสาธารณะ  เพื่อให  ้
พวกเขาฉกุคดิได้ ซึง่ผมเช่ือว่าหลายๆ คนก็ยดึ 
หลักการข ้างต ้นในการท�างานอยู ่แล ้ว  
เพราะในภาวะที่สังคมแตกแยก การถ่วงดุล
ด้วยข้อมูลที่รอบด้าน  ด้วยความเป็นธรรม 
ด้วยข่าวที่เป็นจริง  มันจะท�าให้สังคมเกิด
ความสมดุล 

เราไม่ปฏิเสธการด�ารงอยู่ของสื่อเลือก
ข้าง แต่เป็นหน้าที่ของเราจะท�าให้สังคมได้
รับรู ้แล้วคนอ่านจะเป็นคนเลือกเองว่า ควร
จะเสพสื่อประเภทใด สื่อที่มีข่าวที่พร้อมให้
ความเป็นธรรมกับคนที่เห็นไม่ตรงกัน ข่าวที่
ไม่คุกคามฝ่ายที่เห็นต่าง  ข่าวที่ไม่จิกหัวด่า
เขาอย่างไม่เป็นธรรม ข่าวแบบนีค้วรจะยงัมี 
อยู่ในประเทศนี้

 » ถ้าสมาคมเป็นผู้ออกมากระตุก คน
บางส่วนก็จะถามถึงบทบาทของสมาคม
ที่ผ่านมา ที่พวกเขาเชื่อว่าเทคไซด์ เอียง
เข้าข้างบางฝ่าย

ไม่จริง  ผมยืนยันได้ว่าท่ีผ่านมา  เรา
ท�าหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ยกตัวอย่าง
ง่ายๆ  ไม่ว่าจะวันที่พันธมิตรยึดช่อง  11  วัน
ทีส่มชัชาคนจนบกุล้อมเนชัน่ หรอืวนัท่ีทหาร
บุกยึดดาวเทียมของกลุ่มเสื้อแดง  เราก็ออก
แถลงการณ์ประณามเหมอืนกนัหมด เพราะ
ถือเป็นการคุกคามสื่อ  เพราะแม้จะไม่เห็น
ด้วยกับบางอย่างของสื่อ แต่ถึงขนาดไปปิด
เขาเลย  ก็ไม่ใช่  นี่คือการท�าหน้าที่ของเรา 
และเราก็ถูกด่าจากทุกส ีซึ่งพิสูจน์ได้

 » สมาคมพยายามอธบิายว่าปกป้องนกั
ข่าวของทกุฝ่าย แต่ท�าไมช่วงหลงัถงึโดน
ว่า ว่าเป็นพวกเสือ้เหลอืง ปกป้องแต่ฝ่าย
ไม่เอาทักษิณ และไม่เอาเสื้อแดง

ผมไม่สามารถห้ามได้  เพราะแล้วแต่
มุมมองคน  เขามีสิทธิถาม  เรามีสิทธิ์ฟัง 

แล้วก็ดูว่าบทบาทของเรา  “เลยธง”  หรือ
ไม่  เหมาะสมหรือไม่  ก็ต้องมาดู จุดยืนของ
สมาคมคือปกป้องนักข่าวกับองค์กรสื่อ 
แต่เวลาเดียวกัน  เราก็ต้องเตือนเพื่อนร่วม
วิชาชีพให้เสนอข่าวด้วยความระมัดระวัง 
อยู่ในจริยธรรมของส่ือ อยู่บนพื้นฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม ถ้ามีการใช้เสรีภาพไป
ยั่วยุความเกลียดชัง  หรือละเมิดกฎหมาย
อย่างรุนแรง เราถือว่าไม่ถูกต้อง ก็ต้องเตือน
ทุกฝ่าย

ถ้าไปอ่านแถลงการณ์ของสมาคมย้อน
หลัง จะเห็นทิศทางได้เลย

 » เวลานี้มีองค ์กรสื่อเกิดขึ้นใหม่ๆ 
มากมาย บางสื่อก็มีความใกล้ชิดกับฝ่าย
การเมอืง ให้นยิามได้หรอืไม่ว่าองค์กรสือ่
ลักษณะไหนที่สมาคมจะออกมาปกป้อง
หากถูกคุกคาม

มันยังพูดไม่ได้  ยังสรุปไม่ได้  คือเรา
ไม่รู ้ว ่าจะเกิดเหตุการณ์แบบไหน  ต้องดู
พฤติกรรม ดูเหตุการณ์  ดูเรื่องที่จะเกิด แต่

ประดิษฐ์กับวันวานใน “มติชน”แม้จะเคยเขียนบทความเรื่อง 
“วุฒิภาวะ นสพ.กรณีผลสอบอีเมล์
ฉาว” ที่คล้ายพาดพิงไปยัง นสพ.มติ
ชน ที่ไม่ยอมรับผลสอบกรณีอีเมล์
ฉาวของสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาติ

แต่รูก้นัดว่ีา บ้านหลงัแรกในวงการ
สือ่ของ “ประดษิฐ์ เรอืงดษิฐ์” กค็อื นสพ.
ค่ายประชาชื่นฉบับนี้ โดยเริ่มงานเมื่อป ี
2537 หลงัรบัปรญิญานติศิาสตร์บณัฑติ 
จากรั้วรามค�าแหง แล้วไปเป็นเอ็นจีโอ
อยู่ภาคเหนือถึง 3 ปี

“ตอนนั้นมติชนใครก็อยากไปท�า 
เพราะเป็นแนวการเมือง  มีจุดยืน  มี
อุดมการณ์  สอดคล้องกับจริตของเรา 
ตอนอยู่มติชน ข่าวที่มีส่วนร่วมมากคือ 
สปก.4-01 ทีม่ผีลท�าให้รฐับาลชวน หลกี
ภัย ต้องยบุสภา และแก้ไขรัฐธรรมนญู ปี 
2540 ยุคธงเขียว” เขาย้อนอดีต

“พี่ดิษฐ์” ของนักข่าวรุ่นน้อง ยังเล่า
ว่า วิธเีทรนนกัข่าวของ นสพ.มตชินยุคนัน้ 

สร้างประโยชน์ให้เขาถึงวันนี้  เพราะนักข่าว
ใหม่จะถูกให้อยู่ในกอง บก.เป็นเวลา 1 เดือน 
จากนั้นจะให้ไปตระเวนฟังงานสัมมนาต่างๆ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้  แล้วค่อยส่งไปประจ�ายัง
ที่ต่างๆ ท�าให้เรามีฐานความรู้กว้าง ไม่แคบ

เขายังกล่าวถึงสาเหตุท่ีย ้ายไปอยู ่
นสพ.บางกอกโพสต์ ในปี 2543 ว่าเป็นเพราะ 
“ต้องการหาความท้าทายใหม่ๆ และอยาก
ฝึกภาษาองักฤษ” ไม่เกีย่วข้องกบัเหตกุารณ์
ที่คนข่าวรุ่นเก่าเล่าลือกันว่า  มีการ  “สลาย
โต๊ะการเมือง” ของ นสพ.มติชน ที่ท�าให้นัก
ข่าวสายการเมือง ซึ่งเวลานั้นมีราว 6-7 คน 
ถูกจับแยกไปคนละทิศละทาง แต่อย่างใด

โดยประดษิฐ์ซึง่ถกูตอนนัน้ ถกูย้ายจาก
ประจ�ารัฐสภาและพรรคชาติไทย ไปประจ�า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เล่าถึงเบื้อง
หลังเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยน�า้เสียงกลางๆ

“เวลานั้น ความที่ มติชนเป็น นสพ.
การเมือง  เมื่อนักข่าวการเมืองท�าข่าว
ตอบสนองกอง  บก.  ตอบสนองความ
เป็นมติชนได้  มันก็เลยเสียงดัง  ต่อรอง
ได ้คิดประเด็น ก�าหนดทิศทาง นสพ.ได้ 
ถึงขนาดว่า ลงข่าวเราผิดหรือยกข่าวเรา
ออก  ก็สามารถเชิญกอง  บก.มาพูดคุย 
ชี้แจงเหตุผลได้…

“แต่ผมกลับคิดว่าการท่ีออฟฟิศ
ตัดสินใจเช ่นนั้น  เป ็นผลดีกับตัวผม
มากกว่า  เพราะท�าให้ผมได้ท�าข่าวสาย
อื่น ได้ความรู้ ได้แหล่งข่าวมากขึ้น ไม่ใช่
แค่สายการเมืองอย่างเดียว”

เขายังยืนยันว่าการลาจากมติชน
เป็นไปด้วยด ีไม่มีอะไรตดิข้องหมองใจ 
และเวลานี้ก็ยังมีมิตรสหายอยู่ในมติ
ชนเป็นจ�านวนมาก
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ถ้าเป็นการคุกคามสื่อตรงไปตรงมา  เราก็
เลือกปกป้อง

 » อย่างกรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข 
บรรณาธกิารนติยสารว้อยซ์ ออฟ ทกัษณิ 
(ถกูฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112) คนบางกลุ่มก็บอกว่า นี่ก็
เป็นสื่อเหมือนกัน ท�าไมสมาคมไม่ออก
มาปกป้อง

ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์  เท่าที่รู้มามี
การถกเถียงกันเยอะ

 » ถ้าเป็นคุณประดิษฐ์ จะท�าอย่างไร
ยังตอบไม่ได้ เพราะมันเป็นเรื่องสมมต ิ

ต้องมาดูก่อน ผมบริหารองค์กร ไม่สามารถ
ชี้ขาดด้วยคนเดียว  เรามีคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ  จะท�าอะไรต้องผ่านการเห็นชอบ 
ฉะนั้นเรื่องทั้งหมดไม่สามารถพูดก่อนได้

 » แล้วอย่างกรณีสถานีโทรทัศน์เอเอส
ทวีถีกูทหารตบเท้าบกุส�านกังาน โดยอ้าง
ว่าไม่พอใจที่มีการเขียนบทความโจมตี 
ผบ.ทบ. เราต้องดกู่อนไหมว่ามกีารเขยีน
โจมตี ผบ.ทบ.จริงหรือไม่ หรือพอเกิด
เหตุก็ต้องออกมาปกป้องเลย

ถ้าดูแถลงการณ์กรณีดังกล่าว  จะมี  2 
ส่วน คือไม่เห็นด้วยกับทหาร และเสนอแนะ
องค์กรสื่อด้วยเช่นกัน ฉะนั้น ต้องท�า 2 ด้าน 
คอืตอนนัน้ผมยงัไม่มตี�าแหน่ง แต่เท่าทีอ่อก
มา ผมว่าก็แฟร์ดี ไม่ให้สังคมรู้สึกว่า เราเล่น
งานหรอืวจิารณ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ผมว่าจดุยนื
สมาคมควรจะเป็นอย่างนี้

 » อี กด ้ านก็มี เ สียงวิ จารณ ์ถึ งคุณ
ประดิษฐ์เอง ว่ามีเพื่อนอยู่พรรคฝ่าย
ค้านเยอะ อาจท�าให้ท�างานล�าบาก จะ
ชี้แจงข้อหานี้อย่างไร

ไม่เกี่ยวครับ  ผมท�าข่าวมา  20 ปี  ผม
รู้จักคนเยอะมาก และมันพิสูจน์ด้วยผลงาน
ข่าวของผม ถ้าผมท�าข่าวก็คือท�าข่าว และ
ขีดเส้นกับแหล่งข่าวชัดเจน ถ้าคุณท�าเร่ือง
ที่ไม่ชอบผมก็ตีแผ่  เขียนวิจารณ์คุณ คือผม

ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่าสนิทฝ่ายไหน  จริงๆ 
แล้วแหล่งข่าวท่ีผมสนิทและโอเคจะอยู่ใน
พรรคเพื่อไทยมากกว่า  เราเป็นนักข่าว  เรา
ต้องหาข่าว ไม่ได้สนใจเท่าไร 

 » แต่คนพูดถึงคุณประดิษฐ์ มักบอกว่า
ใกล้ชิดพรรคประชาธิปัตย์ เพราะอะไร

เพราะผมเป็นคนใต้เท่านั้นแหละ เรื่อง
นี้พิสูจน์ได้ด้วยการท�าหน้าท่ี  ด้วยตัวข่าว 
อย่าเอาการสนิทกับหลายคนมาตัดสิน

 » การขับ เคลื่ อนงานหลายอย ่ าง
ต้องการแนวร่วม แต่ในช่วงเวลาที่ทั้ง
สมาคมและคุณประดษิฐ์ถกูผลกัให้ไปอยู่
ข้างใดข้างหนึง่ จะดงึคนในวงการมาร่วม
งานได้อย่างไร

สมาคมใหญ่กว่าตัวเราเยอะ  มันมี
ประวัติศาสตร์ในการต่อสู้อยู่ 

เรื่องการดึงคนเราก็คุยกัน  ว่าต้องมี
วิธีเชื่อมโยงกับนักข่าวในพื้นท่ี  หาวิธีสร้าง
ความเป็นตัวแทนขึ้นมา โดยมีการวิเคราะห์
กันขนาดว่า  ในวันน้ีท่ีมีความแตกแยก  
ถ้าสมาคมไม่ปรับตัวเองให้กว้างขึ้น  ให้
รองรับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ  ได้  เราก็ 
อาจะอยู่ล�าบาก  เพราะใครก็ต้ังสมาคมขึ้น
มาได้

การออกแถลงการณ์ของสมาคมเด๋ียว
นี้ไม่ค่อยมีใครเชื่อถือ  ท้ังๆ  ท่ีเมื่อก่อนมันมี
พลังมาก เราก็รับรู้ฐานะตรงนี้ของสมาคมที่
ต้องคิดเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ เปลีย่นทศิทาง 
วางยุทธศาสตร์ในการสร้างบทบาทสมาคม
ใหม่  ยิ่งสมาคมมีอายุใกล้  60 ปี  ก็ต้องหา 
วิธีว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไร  ให้ยังได้รับ
ความไว้เนื้อเชื่อใจจากสังคม  จากคนใน
วิชาชีพสื่อ

 » วิธีดึงมวลชน สร้างความเชื่อมโยง ที่
คิดไว้เบื้องต้นมีอะไรบ้าง

ผมให้นโยบายไปว่า  สโลแกนของ
สมาคมปีนี้ คือ  “พัฒนาศักยภาพ  ดูแล
สวัสดิการ ส่งเสริมสวัสดิภาพ กระชับความ
สัมพันธ์กับนักข่าว”  อันน้ีคือเป้าหมายของ
เรา นักข่าวคือศูนย์กลางในการท�ากิจกรรม
ท้ังหมด  เพราะนักข่าวคือทรัพยากรที่ทรง
คุณค่าท่ีสุดของวิชาชีพส่ือ  ในยุคน้ีเราต้อง
หันกลับมาดูแลนักข่าวในทุกๆ ด้าน

อย่างเรื่องสวัสดิการ ค่าแรงนักข่าว วัน
น้ีมันน้อยมาก อยู่อย่างไม่สมศักดิ์ศรี  เรื่อง
สวัสดิภาพก็เช่นกัน  เราก�าลังท�าโครงการ
ไปคุยกับโรงพยาบาลเอกชน  ให้มีโครงการ
สขุภาพนกัข่าว อนันีเ้ป็นปีกของสวสัดกิารนกั
ข่าวที่กรรมการบริหารสมาคมชุดนี้ให้ความ
ส�าคญั นอกจากนีจ้ะมกีารตระเวนไปพบกอง 
บก.นสพ.ต่างๆ เพื่อเสนอว่ามีโครงการอะไร
บ้าง และจะดงึนกัข่าวมาท�ากจิกรรมร่วมกบั
สมาคม  โดยใช้วิธีเปิดให้รับสมัคร แทนการ
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบในอดีต

ป ีนี้ เราเลยพยายามเลือกคนที่อยู ่
ในพื้นท่ีเข้ามาเป็นคณะท�างาน  มาเป็น
อนุกรรมการ จะมีนักข่าวจากทุกสาย

“คือในเมื่อสื่อไม ่สามารถ
รักษาความเป ็นกลางไว ้ ได ้ ก็
ควรจะรักษาจริยธรรมจรรยา
บรรณเบื้องต้น 3 ข้อเอาไว้ ได้แก่ 
1.ความเป็นธรรม คือถ้ากล่าว
หาใครต้องเปิดโอกาสให้เขาได้
ชี้แจง ไม่ใช่ว่าไม่เปิดพื้นที่ให้เขาเลย 
2.ความรอบด้านของข้อมูลมี
เพยีงพอหรอืไม่ และ 3.ข้อมลูทีน่ำา
เสนอเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
หรือไม่ มีข้อเท็จจริงแค่ไหน เพื่อ
ให้เกดิข้อแตกต่างกบัทีป่ลุกป่ันกนั
อยู่ โดยใช้ข่าวที่มีการเสกสรรปั้น
แต่ง ข่าวโฆษณาชวนเชื่อ”
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อาชพี แต่อยากให้ตระหนักว่าเราเป็นวชิาชพี
สือ่ด้วยกนั มนัมจีรยิธรรม มคีณุธรรมไม่กีข้่อ
ไว้แบ่งความคลุมเครือระหว่างสื่อมวลชน
วิชาชีพกับส่ือประเภทอื่นๆ    อาทิ  การให้
ความเป็นธรรม  ความรอบด้านของข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการค�านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ ซึง่วนันีเ้ราหลุด ไม่ค่อย
ยึดมั่นเรื่องพวกนี้  ท�าให้ถูกสังคมถามว่ามี
ส่วนในการสร้างความขัดแย้ง

 » การเป็นนายกสมาคมนักข่าวในช่วง
ที่สังคมแตกแยกคืออะไร ถือเป็นงาน
ยากแค่ไหน เพราะท�าอะไรก็ถูกวิจารณ์ 
ถูกจับตา

มันก็ยาก  แต่ผมคิดว ่ามันท้าทาย
มากกว่า ถ้าเราท�าให้คนในสงัคมเห็นคุณค่า 
ศักดิ์ศรีของความเป็นวิชาชีพสื่อ  และยัง
เห็นว่าส่ือมีความส�าคัญท่ีจะคล่ีคลายความ
ขัดแย้ง  หรือช่วยให้เกิดบรรยากาศการให้
เหตุผลภายในสังคม

การท่ีมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
สมาคม พวกเราที่มาท�างานใจกว้างพอจะ
รับฟัง มีความอดทนพอจะฟัง  แล้วเราก็มา
คดิว่าจะท�าอะไร อนัไหนอธบิายได้กอ็ธบิาย 
ไม่ได้ก็เก็บไว้ กลับมาหาค�าตอบ ไม่รีบร้อน 

เป้าหมายของเราอยู ่ที่ตัวนักข่าว
เป็นหลัก มากกว่าจะไปเป็นองค์กร
เคลื่อนไหวทางการเมือง ผมจะไม่พา 
สมาคมไปเคลื่อนไหวทางการเมืองโดย
ไม่จ�าเป็น เว้นแต่เกิดปัญหาใหญ่ท่ีมี
ผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ หรือเว้น
แต่บางเรือ่งทีส่มาคมจรงิจงัมาก เช่นการ
จดัสรรคลืน่ความถีท่วีดีจิติอล ส่วนเรือ่ง
อื่นจะไม่ไปเกี่ยวข้อง มากที่สุดคือใช้เวที
ราชด�าเนินเสวนาเป็นตัวเคลื่อนในการ
ให้ความรู้ ให้เหตุผล กับคนในสังคม o

 » แต่คนในสนามมองว่าสมาคมไม่ใช่
ตัวแทนพวกเขา เพราะกระทั่งผู้บริหารก็
วนเวียนอยู่กับคนหน้าเดิม ดังนั้นความ
เปลี่ยนแปลงใดๆ จึงไม่ส่งผลอะไรต่อ
พวกเขา เลยไม่รูจ้ะมาร่วมกจิกรรมท�าไม

จริงๆ  ถ ้าไปดูชื่อกรรมการบริหาร
สมาคมชุดนี้  จะเป็นนักข่าวในพื้นที่เยอะ
มาก  เป็นคนใหม่ๆ  ก็ไม่น้อย  เพราะ นสพ.
ใหญ่ๆ กไ็ม่ยดึตดิกบัโควต้าเหมอืนเดมิ เร่ือง
ความเป็นตัวแทน ก็มีการคุยกันเยอะว่าถ้า
จะเลือกตั้งโดยตรง  เป็นไปได้ไหม ก็ต้องมา
คิดกัน  แต่จริงๆ  ถ้าไปดู  ข้อบังคับสมาคม 
มันท�าได้  ไม่ได้ปิดกั้น คนที่เป็นสมาชิกใคร
จะเสนอตัวก็ได้

 » แปลว ่าโอกาสจะเลือกตั้ งนายก
สมาคมโดยตรงก็มีอยู่

ไม่ใช่ว่าการโหวตแข่งกันไม่เคยมี  ใน
อดีตก็มี  แต่ผู้อาวุโสก็บอกว่า  เคยเห็นข้อดี-
ข้อเสียแล้ว  เขาก็คิดปรับปรุงมาตลอด แต่
จริงๆ  ถ้าไปดูในข้อบังคับจะเห็นว่า  ไม่มี
การปิดกั้น คนที่เป็นสมาชิกใครจะเสนอตัว
ก็ได้  แต่มันต้องเป็นสมาชิกก่อน คนไม่เป็น
สมาชิกมาแข่งไม่ได้อยู่แล้ว

 » แล้วข้อดีข้อเสียของการโหวตเลือก
นายกสมาคมโดยตรง ที่พบในอดีตคือ
อะไร

วันนี้เราต้องยอมรับว่า  เราหาคนมา
ท�างานเพื่อส่วนรวม ก็ยากแล้ว งานสมาคม
เป็นงานจติอาสา งานหลกัของพวกเราคอืท�า
ข่าว  แล้วยังต้องมาท�างานเพื่อส่วนรวมอีก 
เป็นงานเสียสละ และแนวโน้มคือหาคนที่มี
จิตอาสาและเสียสละมาท�างานได้น้อยลง 
ดูจากการหากรรมการ หาคนมาท�างานกับ
สมาคม ที่ใครบอกว่ามีแต่หน้าเดิมๆ

 » อีกโจทย์ท้าทายคือสมาคมจะมีวิธี
พัฒนาศักยภาพนักข่าวอย่างไร ในยุค
ที่คนอ่านเริ่มตั้งค�าถามถึงคุณภาพการ
ท�างานและความเป็นมืออาชีพ

ก็คงต้องอาศัยการฝึกอบรมต่างๆ 
เพราะในยุคคอนเวอร์เจนซ์  นักข่าวถูกเรียก
ร้องว่าต้องท�าข่าวทุกข่าว-ทุกประเภท  แล้ว
เสนอข่าวผ่านทุกแพลตฟอร์มได้  เราก็คิด
ท�าหลักสูตรอบรมเพิ่มความสามารถนัก
ข่าว  โดยเร่ืองความเป็นมืออาชีพ  ก็คิดว่า
จะตั้งหัวข้ออบรมไว้โครงการหนึ่ง  เช่น  มี
คนเสนอเรื่องความกล้าหาญทางจริยธรรม 
การไม่เซ็นเซอร์ข้อมูลตัวเอง นอกจากนี้ยัง
อาจใช้การส่ือสารกับคนในสนามบางอย่าง 
แต่ไม่อยากคิดเร็วๆ  อยากให้คนท่ีร่วมงาน
มาช่วยกันคิด

เรื่องความเป็นมืออาชีพมันล�าบาก 
เพราะเวลาสื่อสารไป  เราก็จะถูกด่าจนคน
ภายนอกว่า  เขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้ว จริงๆ 
ก็ไม่มีหน้าที่แบ่งว่าใครเป็นหรือไม่เป็นมือ

เ ป ้ า หม ายของ เ ร าอยู ่ ที่
ตัวนักข่าวเป ็นหลัก มากกว่า
จ ะ ไป เป ็นองค ์กร เคลื่อน ไหว
ทางการ เมือง ผมจ ะ ไม ่พา 
สมาคมไปเคลื่อนไหวทางการ
เมืองโดยไม่จำาเป็น เว้นแต่เกิด
ปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบต่อคน
ทั้งประเทศ
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เสียงเรียกร้องให้ “สมาคมนัก
ข่าวปรบัตวั” ดงัหนาหยูิง่ในระยะหลงั

กระทั่งงานสัมมนายุทธศาสตร ์
สมาคม  ประจ�าป ี   2556  ที่ โรงแรม
สามพรานริเวอร์ไซด์  เม่ือวันที่  7  เม.ย.
2556 ที่มีช่วงที่เปิดโอกาสให้  “ตัวแทน
คนข่าวภาคสนาม” หลายคน ไปสะท้อน
ความเห็นต่อองค์กรวิชาชีพแห่งนี้  ก็มี
การพูดถึงข้อเสนอ “ปฏิรูปสมาคม” ด้วย
ความเห็นที่ตรงไปตรงมา  เปิดใจ  และ
รุนแรง  !  (จนห้องประชุมเงียบกริบใน
บางขณะ)

เริ่มจากพูดถึงสภาพป ัจจุบันที ่
ท�าให้คนภาคสนามเข้ามา  “มีส่วนร่วม” 
กับสมาคมน้อย  เห็นได้จากคนท�างานที่
ส่วนใหญ่มีแต่หน้าเดิมๆ คนหน้าใหม่ไม่
ค่อยไหลเข้า ความหลากหลายจงึต�า่ ว่าที่
เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งมาจากการก�าหนด
ให้ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมต้องผ่าน 
“พธิกีรรมศกัดิส์ทิธิ”์ ทีเ่รยีกว่าการ “แสดง
ตน” ต่อทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปีของ
สมาคมนักข่าว ซึ่งในแต่ละปีจะมีเพียง 1 
วันเท่านั้น !! (ปกติจะเป็นวันที่ 4 มีนาคม
ของทุกปี)

ค�าถามก็คือนักข ่าวภาคสนาม 
แต่ละคนมีงานรัดตัว  จะมีสักก่ีคนโผล่
มาวันนั้นได้?

“คนไม่ค่อยเข้าเป็นสมาชิก  เพราะ
ต้องผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  ต้องแสดง
ตนปีละ 1 วัน แล้วปีหนึ่งมีวันเดียว ถ้าไม่
ว่าง กค็รบการเป็นสมาชิกไม่ได้ เข้าใจว่า
ในสมัยก่อนมีการส่งสันติบาลมาหาข่าว 

“สมาคมนักข่าว” ในสายตา “นักข่าว”
เข้าถึงยาก พิธีกรรมมาก ไม่เป็นตัวแทน และเล่นพวก !!

ท�าให้ต้องมีกฎนี้ขึ้นมา  แต่ยุคสมัยเปลี่ยน
ไปแล้ว หากคลายกฎน้ีได้  อาจจะขยายวัน 
หรือให้แสดงตัวได้ในสนาม  เช่น  ท�าเนียบ 
สภา กระทรวง แขนเราก็จะอ้ารับคนมาช่วย
งานได้กว้างขึ้น”

ทั้งนี้  มีการแบ่งกลุ่มนักข่าวในสนาม
ตามความพร้อมในการร่วมงานกับสมาคม 
ออกเป็น  3 กลุ่ม  1.แอ็คติวิสต์  นักกิจกรรม 
พวกนี้ยังไงก็จะมาช่วยงาน ไล่ก็ไม่ไป มีราว 
10-20%  2.พวกสายลมแสงแดด  ท�างาน
เสร็จกลับบ้าน  ชวนยังไงก็ไม่มาช่วย มีราว 
10-20% และ 3.อยากช่วยงาน แต่ไม่มีช่อง
ทาง  กลุ่มนี้น่าจะใหญ่ที่สุด  ถ้าดึงคนกลุ่ม
นี้เข้ามาได้  จะเป็นพลังในการเคล่ือนไหว
อย่างมาก

แต ่ เสียงสะท ้อนส�า คัญ  ท่ีท� าให ้
บรรยากาศที่วันนั้นตึงเครียดขึ้นทันท ีคือค�า
ว่า “ผูบ้รหิารสมาคมยงัไมเ่ป็นตวัแทนคนใน
สนามอย่างแท้จริง” !!

โดยมกีารยกตวัอย่างกรณทีี ่“ประดษิฐ์” 
ได้เป็นนายกสมาคม ทีค่นในสนามรูส้กึเฉยๆ 
เพราะมองว่าตัวละครมีอยู่แค่นี้  ถ้าไม่ใช่
ประดิษฐ์แล้วจะเป็นใคร

“เขาไม ่รู ้ สึกว ่าจะก�าหนดอะไรได ้ 
ก็เลือกไม่ได้อยู่แล้ว  เขาเฉยๆ พี่ประดิษฐ ์
เป็นแล้วยังไง  มันเลยกลายเป็นความรู้สึก
ว่า  ไม่มีผลบวกลบ  การเปล่ียนแปลงใน 
สมาคม ทั้งนโยบาย ท่าที  หรือแถลงการณ์
ต ่ างๆ   เขาไม ่ รู ้ สึกว ่ า ตัว เองจะได ้ รับ 
ผลกระทบอะไร”

วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือ ควรจะหา 
“ช่องทางสื่อสาร”  กับคนในสนาม  เพื่อให้

สามารถส่งเสียงสะท้อนกลับมาได้ อาทิ 
ไม่เห็นด้วยกบันายกสมาคมในบางเรือ่ง 
หรือท�าไมสมาคมจึงออกแถลงการณ์
แบบนี้ 

“หากท�าได ้   คนจะไม ่รู ้ สึกว ่า
สมาคมนักข่าวเป็นองค์กรลอยๆ  ที่มี
พิธีกรรมมาก  แต่ขาดชีวิตชีวา  และ
คนในสนามจริงๆ  ไม่มีส่วนร่วมในการ
เคลื่อนไหวทางความคิด”

อกีข้อเสนอทีม่กีารโยนลงกลางวง
ดังกล่าว ก็คือเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะให้
คนในสนามมีส่วนก�าหนดตัวผู้บริหาร
สมาคม ผ่าน  “การเลือกตั้ง”  ไม่ว่าจะ
โดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการเซ็ต
ทีมมาหาเสียง  ประกาศนโยบายล่วง
หน้า แต่ผู้ที่โยนข้อเสนอนี้มา ระบุว่ายัง
ไม่จ�าเป็นต้องท�าตอนน้ี  อาจวางแผน
ไว้  5  ปีข้างหน้า  เพ่ือให้คนไม่รู้สึกว่า
สมาคมนักข่าวถูกผูกขาดโดยคนกลุ่ม
เดียว  อย่างท่ีคนบางกลุ ่มพยายาม
วิจารณ์อยู่นี้

“สมาคมต้องปรับตัว เวลานี้มีบาง
สื่อไม่เอาสมาคม ท�าอะไรก็ผิดหมด มี
กระบวนการดสิเครดติ ถ้าสมาคมไม่อ้า
แขนกว้างๆ  ชวนเขามาเดินไปด้วยกัน 
บอกเขาว่าสมาคมไม่มีเจ้าของ เจ้าของ
คือทุกคน ก็จะโดนดิสเครดิตไปเรื่อยๆ 
แล้วต่อไปออกแถลงการณ์อะไรก็จะ
ไม่มีความหมาย”

น่าสนใจว่า ผูบ้รหิารสมาคมชุด
ใหม่ที่น�าโดย “ประดิษฐ์” จะมีท่าที
ต่อเสียงวิจารณ์ข้างต้นอย่างไร  o
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หากจะเอ่ยถึงช่างภาพข่าวฝีมือดีที่ท�างาน
ในพืน้ที ่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ขึน้มา
สกัคนื คงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมชีือ่ “จรญู 
ทองนวล” ช่างภาพข่าว เครอืเนชัน่ ที่
น้องๆ เรยีกกนัว่า “พีร่นู” หรอื “น้ารนู” 
ร่วมอยูด้่วย

จากประสบการณ์และความสามารถ 
ท�าให้เป็นที่ยอมรับในการถ่ายภาพข่าว  ที่
สามารถถ่ายทอดเรื่องราว และเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์  กระทั่งคว้ารางวัล
ภาพข่าวยอดเยี่ยมจากสถาบันต่างๆ  มา
อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีผลงานภาพข่าวรวม
เล่มในชื่อ Heaven on Earth  ที่สื่อเครือ
เนชัน่ ได้จดัท�าขึน้ โดยคดัสรรภาพทีน่่าสนใจ
มากกว่า  20 ภาพ จัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาพข่าว
จากชายแดนใต้

แต่ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับจรูญ
เป็นอย่างมาก คือการได้เป็น  1  ใน 55 สุด
ยอดช่างภาพจากทั่วโลก ที่ได้ถ่ายทอดเรื่อง
ราวของเมืองไทย ในโครงการ Thailand : 9 
days in the Kingdom เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

“จรูญ”  เล่าให้  ราชด�าเนิน   ฟังถึงเส้น
ทางสู่อาชีพช่างภาพข่าวว่า  หลังเรียนจบ
จากสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ภาคใต้ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาทักษิณ) ในปี 
2532 ก็เริ่มไปท�างานเป็นช่างภาพที่  นสพ.
มติชน  โดยเป็นช่างภาพข่าวสายการเมือง 

อยู่ประมาณ 4 ปี ก่อนจะย้ายไปท�างานกับ
เครือเนชั่น ในปี 2536 โดยที่ท�างานใหม่แห่ง
นี้ ถือว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะการเป็นช่างภาพ
มืออาชีพให้กับเขา  ท�าให้มีโอกาสเดินทาง
บันทึกเหตุการณ์ข่าว สกู๊ป  สารคดีท่ัวเมือง
ไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี  

จนกระทั่งปลายปี 2544 ตอนนั้น เครือ
เนชั่นเปิดหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่  คือ  “นสพ.
คมชดัลกึ” เป็นหนงัสอืพมิพ์หวัส ีท�าให้บรษิทั
มีแผนส่งช่างภาพจากส่วนกลาง  ไปประจ�า
ตามศูนย์ข่าวภูมิภาคต่างๆ  ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปคนละ  1  เดือน  เพื่อให้ได้
ภาพข่าวที่มีคุณภาพส่งให้สื่อสิ่งพิมพ์ใน
เครือที่เพิ่งเปิด นสพ.หัวใหม่ รวมทั้งสื่ออื่นๆ 
ทั้งรายวันและรายสัปดาห์  และสื่อออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ตด้วย

เขากล ่าวอีกว ่า  ในป ี   2547  เกิด
เหตุการณ์  “ปล้นปืน” จากค่ายปิเหล็ง หรือ
กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์  บ้านปิเหล็งใต้  อ.เจาะไอร้อง 
จ.นราธิวาส  ซึ่งในขณะน้ันลงมาท�าหน้าท่ี
ช่างภาพประจ�าศูนย์ใต้อยู่พอดี 

นั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ท�างานประจ�าอยู ่ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และอยู่ยาวมาจนถึง
ปัจจุบันกว่า 9 ป

”ในพื้นท่ีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ 
การท�างานในฐานะของช่างภาพข่าวย่อม
มีความเสี่ยงมากกว่าส่วนกลางอยู่แล้ว  สิ่ง
ส�าคัญที่ช่างภาพข่าวควรจะมี  คือให้ความ
ส�าคญัในเรือ่งของความปลอดภยัของตนเอง

มาเป็นอันดับท่ีหน่ึง  ต้องท�าการบ้านตั้งแต่
รู้ว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้น ต้องท�าการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นจากแหล่งข่าวที่มี 
เพื่อท�าการประเมินความปลอดภัยในการ
เข้าไปถ่ายภาพ  ให้มีความปลอดภัยมาก
ทีส่ดุ เพราะถงึแม้คณุจะได้ภาพถ่ายทีด่มีาก
แค่ไหนก็ตาม  แต่ท่ีส�าคัญมากกว่านั้นคือ
ต้องน�าชวีติและลมหายใจกลบัออกมาให้ได้
อย่างปลอดภัยด้วย

“อย่าลืมว่า  เราเป็นเพียงผู้ถ่ายทอด
เรื่องราว  ไม่ใช่วีรบุรุษ  ท่ีจะเข้าไปแก้ไข
สถานการณ์ และที่ส�าคัญในชีวิตจริงก็ไม่มี
ใครหรอกที่อยากเป็นวีรบุรุษ ที่ต้องแลกกับ
ความสูญเสีย”

เขาย�้าว่า  ในโลกแห่งความเป็นจริง ที่
ไม่ใช่ละคร เราต้องเป็นทั้ง “ผู้เล่น” และ “ผู้
ก�ากับชีวิต” ให้แก่ตนเอง

“โดยเฉพาะการท�าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง 
คู่กรณีในแต่ละฝ่ายมีท้ังประเภทที่เปิดหน้า
สู้และซุ่มชักใยอยู่ในเงามืด ท�าให้ไม่รู้ว่าใคร
เป็นใคร ผู้ที่ท�าหน้าที่สื่อมวลชน  เสมือนอยู่
ท่ามกลางเขาควายอันแหลมคม พร้อมที่จะ
โดนเขาข้างใดข้างหนึง่ทิม่แทงได้ตลอดเวลา 
การเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสม
เป็นสิง่จ�าเป็นทีต้่องน�ามาประยกุต์ใช้ เพือ่ให้

ตั้งเทป
สุเมธ ปานเพชร

เส้นทางการทำางานกลางไฟใต้ 
ของ “จรูญ ทองนวล” 
ช่างภาพมือรางวัล
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อยู่ได้และอยู่ให้รอด ท่ามกลางสถานการณ์
ความขัดแย้งด้วยเช่นกัน”

น้ารูนบอกว่า  สิ่งที่ส�าคัญมากที่สุดใน
การถ่ายภาพข่าวเหตกุารณ์ในพืน้ทีช่ายแดน
ภาคใต้  คือ  “ความน่าเชื่อถือและการสร้าง
ความไว้วางใจ” เมื่อเข้าไปยังที่เกิดเหต ุต้อง
แสดงตัวชัดเจนต่อทุกฝ่ายว่า  เราเป็นช่าง
ภาพ  เป็นนักข่าว มาจากส�านักไหน มีบัตร
ประจ�าตัวก็ต้องแขวนเพ่ือแสดงตน  ต้อง
ท�าตวัให้ทกุฝ่ายทีต้่องเจอ เขาไว้วางใจในตวั
เรา และรูว่้าเรามาท�าหน้าทีอ่ะไร เพราะอย่า
ลืมว่า การเข้าไปท�างานในแต่ละที ่ผูค้นทีเ่รา
พบเจอ  เราถือว่าเป็นคนแปลกหน้าส�าหรับ
เขา  เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใคร มาท�าอะไร  ก็จะ
สร้างความหวาดระแวงให้เกิดขึ้น  อาจจะ
ท�างานได้ยากขึ้น

เขายังกล่าวอีกว่า  การเข้ามาท�างาน
ในพื้นที่  สิ่งส�าคัญอีกส่วนที่ช่างภาพข่าว
ควรจะมี  คือเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของคนในพื้นที่  อย่างในพื้นที่คนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลาม  เวลาไปถ่ายรูปการ
ละหมาด ต้องรู้ว่าการเดินผ่านหน้าระหว่าง
ที่เขาละหมาดเป็นสิ่งที่ไม่ควร  ถึงแม้ว่ามุม
ภาพที่ได้อาจจะดีกว่า  แต่มันไม่ถูกต้อง ก่อ
ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้น ตรงนี้คือสิ่งที่
ผมระมัดระวังเป็นที่สุด 

อกีส่วนทีช่่วยให้เกดิความปลอดภยั 
คือ  ค� า เ ตือนของคนในพื้ นที่ หรือ 
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ 

“หากเขาเตือน  เขาห้ามว่า  ยังไม ่
สามารถเข้าไปได้  หรือยังไม่ปลอดภัย  ก็

ต้องเชื่อ เพราะเขาคือคนในพื้นที ่เขาคือคน
ท่ีมีหน้าที่โดยตรงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน  เพื่อความ
ปลอดภัยของตัวเอง  ต้องอย่าลืมบทบาท
หน้าที่ที่แท้จริงของตนเอง”

น้ารูนกล่าวว่า  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาตลอด  9 ปี  ในฐานะช่างภาพข่าว มอง
ว่า  การน�าเสนอของสื่อมวลชน ยังน�าเสนอ
ภาพวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่  หรือมิติอื่นๆ  ที่
นอกเหนือจากเหตุรุนแรงท่ีเกิดข้ึนของพื้นท่ี 
3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ออกไปสู่สายตา
คนนอกพื้นที่น้อยมาก หากภาพและข่าวใน
มมุอืน่ถกูน�าเสนอออกมามากข้ึน มนัจะช่วย
เรือ่งทศันคตแิละมมุมองของคนนอกพืน้ที ่ที่
มีต่อคนในพื้นที่ได ้

ส�าหรับส่ือกระแสหลักในวันน้ีไม่ว่า
จะเป็นโทรทัศน์  วิทยุ  หรือหนังสือพิมพ ์
 ส่วนใหญ่ยังคงท�าหน้าที่เพียงผู ้รายงาน
เหตุการณ์เท่านั้น  ว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่
แต่ละวนั  ไม่ได้ลงลกึไปมากกว่านัน้ เตม็ทีก่็
อาจมสีกูป๊ตาม 1-2 ชิน้ กจ็บ ซึง่เป็นเรือ่งท่ีน่า
เห็นใจ เพราะอีกไม่นานก็มีข่าวใหม่-สดกว่า
ให้ตดิตามต่อ แม้จะคอืเรือ่งเดมิๆ “เป็นเช่นนี้
มาตลอด 9 ปีเต็ม!” 

“หลายครั้งผู้ที่ท�าหน้าที่สื่อในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ถูกค่อนแคะว่าหากินกับ
ความตาย  แต่หากมองในอีกมิติหน่ึงด้วย
สายตาที่เป็นธรรม ข่าวที่ถูกน�าเสนอออกไป
หลายช้ินก็มีส่วนออกมาช่วยกระตุ้นเตือน
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเข้าไปดูแลผู้ได้
รับผลกระทบมากยิ่งข้ึน”  เขากระตุ้นให้มอง
อีกด้าน  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ที่เกิดขึ้น
จากการน�าเสนอของ “สือ่กระแสหลกั” ทีไ่ม่
ครอบคลุมในทุกด้าน  ไม่ค่อยมีความสมดุล
กับความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี   จึงท�าให้
มีปรากฏการณ์  “สื่อออนไลน์”  ขึ้นมาเป็น
จ�านวนมาก ท่ีคอยเตมิเตม็ในมมุมองอกีด้าน 
ที่สื่อกระแสหลักไม่ได้น�าเสนอ

แต่สิง่ทีเ่ขารูส้กึเปน็ห่วงมากกบัการท�า
หน้าท่ีของสื่อออนไลน์  ก็คือ  “สื่อ bias (มี
อคต)ิ” ทีน่�าเสนอโดยใส่ความคดิเหน็ของตวั
เองเข้าไปมาก จนละเลยต่อข้อเท็จจรงิ เสนอ
ข้อมลูข้างเดียว เพือ่เรยีกร้องความเป็นธรรม
ให้กับตนเองหรือกลุ่มของตนเอง จนละเลย
การเป็นสื่อที่ดี ที่ต้องน�าเสนอข่าวทั้ง 2 ด้าน 
น�าเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นให้รอบด้าน  ไม่ใช่ช้ีน�า
หรือใส่ความรู้สึกของตัวเองเข้าไปในสิ่งที่
น�าเสนอ อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐหรือแม้แต่
องค์กรส่ือด้วยกัน  ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจ
เข้ามาตรวจสอบ ให้การน�าเสนอข่าวเป็นไป
อย่างถูกต้อง 

“น ้ารูน”  กล่าวฝากทิ้งท ้ายถึงช ่าง
ภาพและนักข่าวรุ่นใหม่ที่ท�างานในพื้นที่  3 
จังหวัดชายแดนใต้ว่า นอกเหนือจากความ
ปลอดภัยในการท�างานแล้ว สิ่งส�าคัญที่คน
จะมาท�าหน้าท่ีส่ือมวลชนต้องมีคือ  ความ
เป็นกลางในการท�าหน้าที ่การเป็นสือ่มวลชน
ในสถานการณ์ความขัดแย้ง  ต้องน�าเสนอ
ความจริงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลาง 

“เพราะมฉิะนัน้แล้ว สือ่จะกลายเป็น
ตัวโหมกระแสไฟใต้ให้ลุกโชน จนหนัก 
ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม” o
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ราชดำาเนินสนทนา
เรื่อง - ศิริวรรณ มาก่อเกียรติ ภาพ - เสกสรร โรจนเมธากุล

สงครามบนหน้ากระดาษ ?
สันติภาพจากปลายปากกา ?
“สื่อไทย” จะเสนอ “ข่าวไฟใต้” อย่างไร

ข่าวไฟใต้อนัยดืเยือ้ กบัข้อกล่าวหา
ต่อ “สือ่ไทย” ว่าเป็นตวัผลติซ�า้ความ
รุนแรง ชุย่ ไม่รอบด้าน ไม่ท�าการบ้าน 
แทบจะเป็นของคูก่นั ตลอดระยะเวลา
หลายปีทีผ่่านมา

กองบรรณาธกิารจลุสารราชด�าเนนิ จงึ
คดิจดัเวททีีพ่ี่ๆ  น้องๆ คนท�าส่ือไทย มโีอกาส
มาแลกเปลี่ยนความเห็น ด้วยหวังว่าจะเป็น
ตัวจุดประกาย น�าไปสู่การทบทวนการท�า
หน้าที่  และความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(หากเป็นไปได้)

“ราชด�าเนินสนทนา” ครั้งแรก จึงมีขึ้น
ช่วงต้นเดือนเมษายนของปีนี้  ภายใต้หัวข้อ 
“ดับเพลงิหรอืโหมไฟ สือ่ไทยกบัการรายงาน
ข่าว  3  จังหวัดชายแดนใต้  :  ความท้าทาย
ของคนท�าข่าว”

โดยชักชวนคนท่ีคลุกคลีกับข่าวความ

http://www.siangtai.com
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ไม่สงบในภาคใต้  ทั้ง  “ปกรณ์ พึ่งเนตร” 
บก.ศูนย์ข่าวภาคใต ้ส�านักข่าวอิศรา ผู้เกาะ
ติดเรื่องนี้มายาวนานต้ังแต่ปี  2547  จนมี
ฐานข้อมูล  สถิติ  ทฤษฎีต่างๆ  ในหัวอย่าง
แน่นปึ้ก, “มนตรี อุดมพงษ์” นักข่าวจาก
รายการข่าว 3 มติ ิผูพ้ยายามเปิดพืน้ทีใ่ห้คน
คดิต่างจากรฐัได้พดู และเคยสัมภาษณ์แกน
น�าพโูล ชนดิสองต่อสองมาแล้ว, “บญุระดม 
จิตรดอน”  ผู ้สื่อข่าวส�านักข่าวเอเอฟพี  
ผู้ติดตามตรวจสอบนโยบายการแก้ปัญหา
ไฟใต้  ตั้งแต่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
มาจนถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  ให้มา
ล้อมวงนั่งพูดคุยกัน

การสนทนามี   “ เ สถี ย ร  วิ ริ ย ะ 
พรรณพงศา”   ผู ้สื่อข ่าวจากเนชั่นทีวี  
ตัวตั้งตัวตีส�าคัญของเวทีน้ี  มาเป็นคนชวน
คุย ตัง้ประเดน็ ยแุยงให้เกดิการลบัคมความ
คิด ตลอด 2 ชั่วโมงเศษ

ในระหว่างท่ีสถานการณ์ภาคใต้มาถึง
จุดหัวเลี้ยวหัวต่อ เมื่อตัวแทนรัฐไทยน�าโดย 
พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร  เลขาธิการสภา 
ความมัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) เริม่ต้นเปิดโต๊ะ
พูดคุยสันติภาพกับฮัสซัน  ตอยิบ  ผู้อ้างตัว
ว่าเป็นแกนน�าบีอาร์เอ็น  เป็นครั้งแรก  เมื่อ

วันที ่28 มีนาคม 2556 ที่ประเทศมาเลเซีย 
แต่แทนทีเ่หตรุนุแรงรายวนัในพืน้ทีจ่ะลดลง 
กลับเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

วงสนทนา   “พู ดคุ ยสั นติ ภ าพ ” 
ที่มี  “ตัวแทนสื่อไทย”  เข ้าร ่วม  และมี 
“ราชด�าเนิน”  เป็นผู้อ�านวยความสะดวกใน
การพูดคุยวงน้ี  เขาคุยอะไรกัน? สื่อไทยจะ
มีส่วนช่วยปูทางสันติภาพปลายด้านขวาน
ได้อย่างไรบ้าง? 

ขอเชิญติดตามอ่านได้โดยพลัน...

 » - ในฐานะคนท�าข่าว มองแนวโน้ม
หลังจากนี้ ว่าเป็นโหมดสงคราม หรือ
โหมดสันติภาพ

มนตรี  :  คงจะเรียกว่าโหมดสันติภาพ
ยังไม่ได้ เพราะยังอีกไกลที่ปัญหาภาคใต้จะ
สงบ แต่นี่คือจุดเปลี่ยน เป็นความพยายาม
ยกรถไฟทีไ่ม่ได้อยูบ่นราง ให้ขึน้มาวิง่บนราง 
แต่ปัญหาคือรางนี้จะพาไปทางไหน  เรายัง
ไม่รู้  รู้แต่ว่าอย่างน้อยท่ีสุด มันได้ข้ึนมาอยู่
บนรางแล้ว  แต่ขบวนรถไฟสันติภาพนี้ก็ยัง
มีจุดอ่อน มีอุปสรรคต่างๆ  มาขวางกั้น  ซ่ึง
เสีย่งจะท�าให้รถไฟตกรางทัง้ขบวน และกลบั
ไปสู่โหมดเดิม
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ปกรณ์ :  รัฐไทยก็จะบอกว่าเจรจา
แล้วดีขึ้น  แต่พอเอาสถิติมาดู  สถานการณ์
ช่วงนี้กลับหนักที่สุดในรอบปี  2556  ชาว
บ้านท่ีเสียชีวิตอาจลดลง  เพราะเขามามุ่ง
ที่เจ้าหน้าที่แทน  เขาจงใจท�าร้ายเจ้าหน้าที ่
เพื่อให้กระบวนการเจรจาล้ม  เพราะเขารู้ว่า
ทหารที่เป็นตัวแทนกองทัพจริงๆ  ไม่ได้ร่วม
เจรจา แม้จะบอกว่ามี พล.ต.นักรบ บุญบัว
ทอง รอง ผอ.ศปป.5 กอ.รมน แต่จรงิๆ กระทัง่ 
พล.ต.นักรบ  ก็รู้เรื่องในวันที่  พล.ท.ภราดร 
ไปเซ็นสัญญาเริ่มต้นกระบวนการพูดคุย
สันติภาพ  (กับนายฮัสซัน  ตอยิบ  เมื่อวัน
ที่  28  กุมภาพันธ์  2556)  พร้อมๆ  กันกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

เท่าที่ทราบตอนนี้  หน่วยในพื้นที่หยุด
หมด มุ่งเจรจาอย่างเดียว  ศอ.บต.ก็ไม่ท�า
อะไรแล้ว มุ่งชี้ความส�าเร็จการเจรจาอย่าง
เดียว ทั้งๆ ที่ ปัญหาของชาวบ้านยังไม่ได้แก้

บุญระดม  :  ต้องเข้าใจว่าการก่อเหตุ

รายวันมันเป็นยุทธศาสตร์การสู้รบของเขา
อยู่แล้ว  เพื่อให้คนในพื้นที่เกิดความเกรง
กลัว  เพราะนี่คือการสงครามการแย่งชิง
มวลชน โดยมีเป้าหมายคือการแบ่งแยกดิน
แดน  เราต้องไม่ลืมว่าก�าลังต่อสู้อยู่กับพวก
ที่มีอุดมการณ์  ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มยิบย่อย
มาก ควบคุมกันเองไม่ได้  แต่ละกลุ่มก็แย่ง
เป็นใหญ่  ซ่ึงส่ิงท่ีเขาต้องการท่ีสุด คือให้มี
คนกลางหรือองค์กรกลางเข้ามาน่ังเจรจา 
เพื่อน�าไปสู่การแย่งแยกดินแดน  ซึ่งแปล
ว่าการทีร่ฐัไทยเปิดการเจรจา จะเป็นการเดนิ
ทางเข้าสูเ่ป้าหมายของกลุม่ก่อความไม่สงบ
หรือไม่  เพราะอาจมองได้ว่ายกระดับกลุ่ม
โจรกลุ่มหนึ่งให้เทียบเท่ากับภาครัฐ 

 » การท่ีต้องเจอกับแหล่งข่าวระดับ
นโยบายมาโดยตลอด บอกได้ไหมว่า
เวลานี้เราอยู่ในโหมดอะไรกันแน่

บุญระดม :  เหมือนรัฐบาลขาด

แนวทางแก้ปัญหาท่ีชัดเจน  ใช้วิธีการเมือง
และการประชาสัมพันธ์มากกว่า และใช้การ
เปิดโต๊ะเจรจาเพื่อให้คนเห็นว่าเราก�าลังเดิน
หน้าไปสู่การแก้ปัญหา ทั้งท่ีคนด�าเนินการ
จรงิๆ คอื พ.ต.ท.ทักษณิ ซึง่ขาดความละเอยีด
อ่อน  มีการน�าเงินมาใช้เป็นตัวช่วยค่อนข้าง
เยอะ ซึ่งน่าเสียดายที่คนเหล่านี้  ไม่มีความ
เข้าใจปัญหาภาคใต้อย่างแท้จริง  บางคนก็
กลัวเพราะมองเป็นของร้อน  ไม่มีใครอยาก
เข้าไปแตะ แตะเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้น

จริงๆ นักข่าวก็รู้ว่ามีการเจรจามานาน
แล้ว  แต่เป็นการเจรจาในทางลับ  เพราะ
เมือ่ไรทีย่กขึน้มาสูโ่ต๊ะ ความเสีย่งจะสงู เหน็
ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้

 » ส่ือมกัถกูเรยีกร้องให้น�าเสนอข่าวภาค
ใต้อย่างรอบด้าน แต่ครั้งหนึ่ง รายการ
ข่าว 3 มิติไปสัมภาษณ์ กัสตูรี มะห์โกตา 
ที่อ้างตัวว่าเป็นแกนน�ากลุ่มพูโล ผลคือ

บุญระดม จิตรดอน
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ถูกด่าว่า ให้ออกทีวีท�าไม นี่มันโจร แล้ว
จุดยืนของสื่อควรอยู่ตรงไหน

มนตร ี: ในฐานะทีผ่มเป็นคนสมัภาษณ์
เอง ผมกอ็ยากอธบิายว่า ในขณะทีเ่ราได้รบัรู้
เรือ่งกระบวนการการเจรจาฝ่ายรฐัเยอะมาก 
แต่ยังไม่เคยได้ยินจากอีกฝั่งเลย ผมก็อยาก
รู้ว่าเขาคดิอย่างไรกบัเรือ่งนี ้ซ่ึงไม่ได้แปลว่า
เราเหน็ด้วย เพียงแต่อยากรูว่้าเขาคดิอย่างไร

ทีถ่ามว่าเป็นโจรออกทวีไีด้ไหม ผมถาม
ว่าในขณะทีโ่จรตวัจรงิ ฆ่าคนเหน็ๆ โดยหลกั
แล้ว  คุณยังต้องไปถามเลยว่าคุณฆ่าเขา
ท�าไม ส่วนเขาจะปฎิเสธอย่างไรก็ว่ามา ถ้า
ไปมองว่าเขาเป็นโจรแบ่งแยกดินแดน มัน
ก็ย้อนไปสู่ค�าถามเดิมว่า  แล้วท่ีผ่านมาเรา
เคยเข้าใจเขาแค่ไหน และถึงไม่ให้ออกทีวี 
แต่คุณไม่เคยเห็นเขาพูดในเว็บไซต์  ตาม
ป้าย ในใบปลิวหรือ เขาก็พูดอย่างนี้มานาน
แล้ว  จนเป็นเรื่องปกติ  หลักของสื่อ  คือเรา
ต้องคุยกับทุกคน

 » จ�าเป็นไหมทีต้่องเปิดให้ทกุฝ่ายได้พูด
บุญระดม  :  หนึ่งในยุทธศาสตร์ของ

ผู ้ก่อความไม่สงบคือปฎิบัติการสงคราม
ข่าวสาร  เม่ือก่อเหตุแล้วได้เป็นข่าว นั่นคือ
ความส�าเรจ็ ถงึขนาดเคยมกีารพบเอกสารที่
เขียนว่า พอปฎิบัติการเสร็จ ไม่ต้องท�าอะไร
เลย  เพราะสื่อจะช่วยกระพือข่าวให้  ท�าให้
มวลชนในพื้นที่เกิดความหวาดกลัว  จนหัน
มาเป็นแนวร่วม ดังนั้นการรายงานข่าวภาค
ใต้ บางครั้งต้องระวังไม่ให้เราเป็นเครื่องมือ
ของกลุ่มก่อความไม่สงบ ต้องระวังว่ามัน
เสี่ยงที่จะขยายและเผยแพร่แนวคิดของเขา
ให้คนทั่วไปได้รับทราบ

ย้อนกลับมาเรื่องสัมภาษณ์กัสตูรี 
ค�าถามคือคนๆ  นี้ยังมีบทบาท  มีอิทธิพล 
และสั่งการในพื้นท่ีได้หรือไม่  เขาติดต่อ  3 
มติทิีเ่ดยีว หรอืตดิต่อทีอ่ืน่ด้วย แต่ถูกปฎเิสธ 
ท�าไมเราต้องรบั สิง่ทีส่ือ่กลวัมากทีส่ดุคอืตก
ข่าว สิ่งที่สื่อชอบที่สุดคือข่าวเดี่ยว ที่เป็นผล

งาน บางคร้ังจึงต้องศึกษาข้อมูลของแหล่ง
ข่าวดีๆ แล้วพิจารณาด้วยว่า  สัมภาษณ์ไป
แล้วเขาจะได้อะไร  ประชาชนจะได้อะไร 
ต้องค�านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของข่าวด้วย

มนตรี   :  ผมเห็นด้วยกับการควบคุม
เนื้อหาข่าว  แต่จะมีกรอบแค่ไหน  เพราะ
บางเรื่องถึงเราไม่น�าเสนอ  คนในพื้นที่ก็รู ้
อยู่ดี  แล้วเราก็จะถูกต้ังค�าถามจากคนใน
พื้นที่ทันที  และที่บอกว่าการสัมภาษณ์กัส
ตูรี  จะเป็นการเผยแพร่แนวคิด  ผมก็เห็น
หนังสือพิมพ์น�าไปแกะเทปลงแทบจะค�า
ต่อค�า

ปกรณ์ : ความเห็นผม  ทุกวันนี้การ
เผยแพร่ข่าวสารมันมีหลายช่องทาง อาจจะ
เสนอข้อมลูให้เท่าเทียมกนัในครัง้เดียวไมได้ 
ถ้ารัฐบอกว่าการเสนอข่าวของสื่อช่วยเพิ่ม
ความรุนแรง  ผมก็อยากถามกลับว่าเคยมี
งานวจิยัชิน้ไหนไหม ทีบ่อกว่าถ้าสือ่ไม่เสนอ

มนตรี อุดมพงษ์
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ข่าวแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบได้ 
ถ้ามีผมยอมไม่เล่นข่าว 1 ปีเลยก็ได้

รัฐชอบโทษสื่อว่าสร้างปัญหา  แล้ว
ท�าไมรัฐไม่หัดใช้สื่อให้เป็นประโยชน์  ไม่มี
ใครห้ามนี่ครับ นี่กลับด่าอย่างเดียว แต่การ
ใช้สื่อ ไม่ใช่การหลอกใช้

 » รากเหง้าของปัญหาความไม่สงบใน
ภาคใต้เกิดจากอะไร และเท่าที่ท�าข่าว
เหล่านี้มายาวนาน คิดว่าแนวทางไหน
จะช่วยแก้ปัญหาได้

มนตรี :  จริงๆ  ผมว่าที่เรียกเขาว่าผู้
ก่อความไม่สงบ  เพื่อลดทอนความรุนแรง
ทางอารมณ์ ทั้งที่จริงๆ คือกลุ่มแบ่งแยกดิน
แดน ผมเห็นด้วยว่าที่ผ่านมา เราไม่ได้เรียน
รู้ปัญหาภาคใต้อย่างจริงจัง  เพราะปัญหานี้
ไม่ได้เริ่มจากป ี2547 (ที่มีการปล้นปืน) แต่

มันเริม่ตัง้แต่อาณาจกัรสยามเข้ามาปกครอง
พื้นที่นั้นแล้ว  ถ้าเข้าใจตรงน้ี  ก็จะเข้าใจว่า
ท�าไมเขาอยากแบ่งแยกดินแดน ท�าไมเขา
ต้องเป็นโจร

ส่วนเรื่องเจรจา เราจะรอฮัสซัน ตอยิบ 
ไปคุยกับกลุ่มเขาอย่างเดียวเลยหรือ  เพราะ
มันยังมีวิธีอื่นท่ีจะแยกเขาออกจากมวลชน 
โดยเฉพาะอย่างเร่ืองหมายท่ีมีไม่น้อยกว่า 
8-9 พันหมาย และซ�้าซ้อนกัน  เราจะเข้าไป
เคลียร์ได้ไหม  ผมเคยเจอเคสเจ้าของร้าน
ซ่อมจักรยานยนต์ถูกใช ้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออก
หมายเรยีก เพราะมทีหารเอารถไปซ่อม ซ่อม
เสร็จทหารก็มารับ  ระหว่างทางเกิดระเบิด
ขึ้น ทหารบาดเจ็บ ทั้งๆ ที่เขาอาจไม่มีส่วน
เก่ียวข้อง  อีกเรื่องเกิดจากส่ือเลย คือมีชาว
บ้านที่ถูกหมายเรียก  4-5  คน มาแสดงตัว
ต่อเจ้าหน้าที่ว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่

ปรากฎว่า หนังสือพิมพ์ไปพาดหัวว่า โจรใต้
มอบตัว ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ 

น่ีคือเหตุผลที่คนกลุ ่มหน่ึงบอกว ่า
ยกเลิกเถอะ  กฎหมายบางฉบับเพราะมัน
เป็นปัญหา ถ้าเราเคลียร์ความเป็นธรรม ก็
จะจัดการปัญหาส่วนนี้ได้

ปกรณ์ : ปัญหาที่ชัดเจนคือเรื่องความ
ไม่เป็นธรรม ต้องมีการปฎิรูปกระบวนการ
ยตุธิรรมในพืน้ที ่หรอืกรณคีดคีวามมัน่คง ซึง่
ท�าให้คนยงิกนัง่ายขึน้ เช่นผมโกรธคุณ ผมยงิ
เลย  เพราะจะถูกน�าไปไว้ในคดีความมั่นคง 
ทั้งๆ ที่  จริงๆ  เป็นคดีส่วนตัวก็เยอะ  ในคดี
ที่ผ่านมาตั้งแต่ป ี2547 มีราว 5 พันคด ีแค่
กว่า  3 พันคดีเท่านั้น  ท่ีเป็นคดีความมั่นคง 
ที่เหลือเป็นคดีอื่นๆ

เรื่องการปลดแบล็กลิสต์  หรือปลด
หมาย ก็มีการเสนอมานานว่าให้ตรวจสอบ

ปกรณ์ พึ่งเนตร
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ใหม่  เช่น  หมายไหนออกมานานแล้วยัง
ไม่มีหลักฐาน ก็ให้ถอน เพื่อให้พวกเขากลับ
บ้านได้  ส่ิงเหล่านี้ท�าได้ทันทีและจะท�าให้
สถานการณ์ดีขึ้นได้จริง

 » เมื่อการพูดคุยสันติภาพเริ่มต ้น 
สื่อต้องปรับตัวอย่างไร มีอะไรต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ

ปกรณ์ : ปกติผมก็ระวังอยู่แล้ว  มีคน
บอกว่าศูนย์ข่าวภาคใต้  ส�านักข่าวอิศรา 
เป็นศนูย์ข่าวน�าร่องสนัตภิาพ ผมกไ็ม่รูว่้ามนั
จริงหรือเปล่า  แต่สิ่งที่ผมท�าอยู่  คือท�าตาม
จรรยาบรรณที่สื่อควรจะเป็น  และท�าตาม
กฎหมาย  ส�าหรับข้อมูลในข่าวก็พยายาม
เช็คหลายทาง  เพราะแหล่งข่าวหลายคน
อาจจะพูดไม่เหมือนกัน  นอกจากนี้  บางที
ยังต้องใช้ประสบการณ์ เช่น ที่มีข่าวว่าผู้ก่อ
ความไม่สงบย่ืนเงื่อนไข 9  ข้อในการเจรจา
กับตัวแทนรัฐไทย ซึ่งมันเป็นไปได้ยาก ที่จู่ๆ 
คุณจะมาแบไต๋แบบนี้  เพราะการเจรจามัน
ต้องมีชั้นเชิง

บางเรื่องผมก็ตกใจ ว่าสื่อรายวันอย่าง
หนงัสือพมิพ์มนัไม่ได้เรว็ขนาดดบัเบลิเชค็ไม่
ได้ ได้อะไรมากล็งเลย อย่างทีม่คีนบอกว่า ผู้
ก่อความไม่สงบยื่นขอปลดหมายจับ 3 หมื่น
หมาย ซึ่งผมรู้ว่ามันไม่ถึง ต่อให้รวมคนที่ติด
แบล็กลิสต์ด้วย เพราะข้อมูลในพื้นที่ คนที่มี

หมายจับมีอยู่ราว  4 พันหมาย  ติด
แบล็กลิสต์อีกราว  4 พันคน  รวมๆ 
ให้เตม็ทีก่ม็แีค่ 8 พนัคน แล้วตวัเลข 
3 หมื่นมาจากไหน

มนตรี : สื่อกระแสหลัก อย่าง
ทีวี  แทบไม่มีผลต่อมวลชนของเขา
เลย  วิธีส่งข่าวที่มีผลจริงๆ  คือการ
ใช้ข่าวลือ  แล้วส่งข่าวในท่ีๆ  มีคน
อยู่มากๆ เช่น มัสยิด ร้านน�า้ชา วิธี
การคือจะให้ทีมไป 2-3 คน คนแรก
ไปนั่งก่อน จากนั้นคนที่สองจะตาม
เข้าไป ท�าเป็นทกัทาย ถามว่าไปไหน
มา คนที่สองก็จะปล่อยข่าว โดยพูด
เสยีงดงั จากนัน้กใ็ห้คนทีส่ามเข้ามา 
แล้วพูดอย่างเดียวกัน นี่คือส่ิงท่ีผม
เจอที่ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา มี
การใช้วิธนีีป้ล่อยข่าวว่าทหารข่มขนื
ชาวบ้าน ตอนน้ันผมอยู่ไอทีวี  ก็ไป
กับ  ก้อย-ติชิลา พุทธสารพัน  ไปที ่
โรงพยาบาลปะแต  ใช้เวลากล่อม
อยู่นานมาก ขอให้หมอยืนยันว่า มี
การข่มขืนจริงหรือไม่  ต้องเอานาย
อ�าเภอมาดู  สรุปว่าไม่ได้ถูกข่มขืน 
หรอืถกูท�าร้าย น่ีคอืวธิทีีเ่ขาใช้ กรณี
โจรนินจาเมื่อปี  2546  ก็ใช้วิธีการ
ลักษณะนี้

 » สมมตุบ้ิานเราต้องมคีูม่อืการ
รายงานข่าวภาคใต้ ค�าไหนบ้างที่
ไม่ควรใช้ในสื่อ

มนตรี : ค�าว่าโจรใต้ มันต้อง
ไม่มีอยู่แล้ว ถ้ามีโจรใต้ ก็ต้องมีโจร
เหนือ คือมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมาก 
เราไม่ควรท�าให้ความเกลียดชิง
บานปลายถึงมวลชน  สื่อต้องเป็น
ผู้ท�าแนวกันออกมา  ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะ
ท�าได้แค่ไหน

นอกจากน้ี  เมื่อเกิดเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึง่ สือ่ไม่ควรจะโหม
กระพือว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง  เพราะจะมีผลกระทบต่อ

ความรู้สึกของคนอื่น
ปกรณ์  :  ให้ท�าตามกฎหมาย 

อย่างเช่นการออกหมายเรียกตาม 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ก็ใช้ค�าว่าเชิญ  ไม่ใช่
จบั แล้วไม่ควรไปพาดหัวว่าเขาเป็น
โจร  เพราะเขาเป็นแค่ผู้ต้องสงสัย 
หรอืผูต้้องหา ซึง่ไม่ได้หมายความว่า
จะผิด ถ้าเราลองไปลงพื้นที่จะรู้เลย
ว่า  เรื่องพวกนี้มันละเอียดอ่อนมาก 
รวมถึงการใช้ค�าแบบเหมารวม เช่น 
ระเบิดท่ีอ�าเภอหน่ึงใน  จ.ปัตตาน ี
แต่ไปพาดหัวว่าบึ้มปัตตานี  ซ่ึงคน 
จ.ปัตตาน ีกจ็ะไม่พอใจ เพราะท�าให้
ดูรุนแรงทั้งจังหวัด  ท้ังที่เกิดเหตุแค่
จุดเดียว

จากที่ผมได้เคยไปลงพื้นที่มา 
ชาวบ้านหลายคนก็พูดตรงๆ  เลย
ว่า  ส่ิงที่เกลียดรองจากเจ้าหน้าที่
รัฐก็คือสื่อ

 » เรือ่งโจรใต้กเ็รยีกร้องมานาน
ว่าอย่าใช้ แต่พฤติกรรมของผู้ก่อ
ความไม่สงบ เช่นลอบยิง วาง
ระเบิด มันก็คือพฤติกรรมโจร
ชัดๆ ท�าไมถึงใช้ค�าว่าโจรไม่ได้

ปกรณ์ :  ผมว่าเรื่องนี้ควรจะ
แลกเปลี่ยนกัน  แต่ถ้าเรื่องใดมัน
กระทบกับความรู้สึก  ก็ไม่ควรจะ
หาเหตผุลมา ส�าคญัทีส่ดุคอืท�าตาม
กฎหมาย

บุญระดม   :   ส่ือควรเป ็น
ตัวกลางในการท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องในพื้นที่  เพราะเป็น
ตัวกลางส่งข้อมูลไปยังสังคมส่วน
อื่นๆ  เพราะถ้าสื่อยังไม่เข้าใจ  ก็
อย่าหวงัว่าสงัคมจะเข้าใจ การพาด
หัวหรือใช้ค�าแบบหวือหวา  เพื่อ
ให้ขายข่าวได้  บางครั้งก็ส่งผลต่อ
การแก้ไขปัญหา ดังน้ันสื่อจึงควร
จะต้องระมัดระวัง หรือไม่ควรขาย
ข่าวกับเรื่องเช่นนี ้o
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สามารถหลกีเลีย่งได้และไม่มทีางเลอืกอืน่ๆ 
“เน้นความรุนแรง/ขายความรุนแรง/

ปรากฏการณ์ความรุนแรง”  การรายงาน
เฉพาะการกระท�าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
ก่อเหตคุวามรนุแรง โดยไม่รายงานถงึสาเหตุ
หรือที่มาที่ไปของการกระท�านั้น 

“ไม่รายงานบริบท/สภาพแวดล้อม” 
การรายงานเฉพาะพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุขัดแย้ง
และเน้นเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดย
ไม่อธิบายถึงปัจจัยอื่นๆท่ีอาจมีอิทธิพลต่อ
เหตุการณ์นั้น

“มองความรุนแรงแบบไม่เห็นที่มา 
ไม่มองหารายงานถึงแรงจูงใจ”  รายงาน
เฉพาะเหตุสูญเสีย โดยไม่รายงานถึงสาเหตุ
ของการกระท�าและการขยายวงของความ
รุนแรงนั้น 

“ไม่ค�านึงถึงผลกระทบต่อเหยื่อ/ผู ้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง”  ไม่เสาะหาสาเหตุของความ
รุนแรงหรือข้อขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นและไม่ค�านึง
ถึงอิทธิพลของส่ือต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากการ
รายงานข่าวในประเด็นดังกล่าว

“ไม่อสิระ และถกูครอบง�า” ไม่ค�านงึถงึ
การถูกแทรกแซงโดยอิทธิพลอื่นๆ เพราะถูก
ครอบง�าทางอ�านาจรัฐ หรือ  กลุ่มการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือ กลุ่มอิทธิพล อาชญากร

“มองไม่เห็นสัญญาณแห่งสันติภาพ” 
ไม่ค�านึงถึงประเด็นด้านสันติภาพหรือไม่น�า
เสนอผลของความสันติภาพ

“สบัสนระหว่าง ความรนุแรง สนัติภาพ 
และการเจรจา”  ไม่แยกแยะให้ประชาชน
เข้าใจอย่างชดัเจนระหว่าง “การหยุดก่อเหต”ุ 
และ “การต่อรองด้วยวิธีการสันติภาพ”

“ไม่สนใจเรื่องสมานฉันท์  สันติภาพ 
ปรองดอง” นักข่าวส่วนมากละเลยเรื่องการ
ปรองดอง และมักจะหยุดรายงานทันทีเมื่อ

การสู ้รบสิ้นสุด  โดยไม่น�าเสนอถึงวิธีการ
ฟ้ืนฟหูรอืเยยีวยาพืน้ท่ีและประชาชนในพืน้ที่
ท่ีเกิดเหตุรุนแรงน้ัน  ซึ่งอาจท�าให้เกิดความ
รุนแรงระลอกใหม่ตามมาได้ 

“17 เทคนิค” วิธีการน�าเสนอ
ข้อมูลที่สื่อมวลชนน่าจะท�าเพื่อการ
สื่อข่าวเชิงสันติภาพ

1. หลกีเลีย่งการน�าเสนอภาพความขดั
แย้งทีเ่ป็นการเอาชนะคะคานกนัของ 2 ฝ่าย 
ไม่ด่วนสรุปและแบ่งฝักฝ่าย แต่ต้องเปิดใจ
เพื่อหาบทสรุปที่หลากหลาย

2.  หลีกเล่ียงการยึดติดกับความแตก
ต่างระหว่างตัวเรากับผู้อื่น  ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ท�าให้เกิดความขัดแย้ง

3.  หลีกเลี่ยงกับการเข้าไปจัดการกับ
ความขัดแย้ง  แต่ต้องพยายามเชื่อมโยง
ความสมัพนัธ์และผลทีต่ามมาทัง้ในปัจจบุนั 
และอนาคต 

4.  หลีกเลี่ยงการประเมินค่าความ
รุนแรงเพียงผลกระทบที่เป็นรูปธรรม  แต่
ต้องรายงานผลกระทบที่มองไม่เห็นด้วย 
เช่น  ผลกระทบในอนาคต  หรือ  ความเจ็บ
ปวดทางใจ

5. หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยอาศัยแค่ค�ากล่าวของผู้น�า  แต่จะต้อง
สืบสวนหาเป้าหมายที่ลงลึกลงไป  เช่น คน
ระดับล่างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

6.  หลีกเลี่ยงการตอกย�้าเกี่ยวกับสิ่งที่
จะสร้างความแตกแยกของคนสองกลุ่ม แต่
ต้องพยายามท่ีจะถามส่ิงท่ีจะน�าไปสู่การ
ผสมกลมกลืน  ซึ่งจะท�าให้การรายงานข่าว
สามารถให้ค�าตอบกบัเป้าหมายหรอืหนทาง
ร่วมกันได้ในที่สุด

7.  หลีกเล่ียงการรายงานเพียงแค่

เคล็ดวิชา
ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

ข้อผิดพลาดและเทคนิค 
การรายงาน “ข่าวไฟใต้” เพื่อสันติภาพ

“12 ข้อผิดพลาด” ที่นักข่าว
มักท�าในข่าวความขัดแย้ง

ในการรายงานข่าวพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งส�าคัญคือ 
ทักษะความรู้  ความเข้าใจในการส่ือ
ข่าวด้วยแนวคิด  “วารสารศาสตร์
เชิงสันติภาพ”  ศาสตราจารย์โยฮัน 
เกาตุง  (Johan Galtung)  นักวิจัย
ด้านสันติภาพศึกษาชาวนอร์เวย ์
วิเคราะห์เอาไว้ว่า ผู้สื่อข่าวมีบทบาท
ในการสนับสนุนให้เกิดสันติภาพได ้
หากท�างานตามหลกัการสือ่สาร และ
กรอบจรยิธรรม ทีย่งัคงเน้นย�า้ในเรือ่ง
ความถูกถ้วน ความเป็นอิสระ ข้อเท็จ
จริงและการรายงานอย่างยุติธรรม
เสมอภาค

“ไม่เชื่อมโยงสัมพันธ์/ที่มาที่ไป” 
การรายงานข่าวเหตุการณ์อย่างไม่มี
เหตุมีผล  ไม่ค�านึงถึงที่มาที่ไปของ
เหตุการณ์  และ/หรือเหตุผลในการ
สลายความขัดแย้งและการแบ่งข้ัว
ตรงข้าม

“รายงานแบบแบ่งเขา/แบ่งเรา” 
การรายงานแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ซึง
แบ่งแยกผู้ที่เกี่ยวข้องออกเป็นเพียง 
2  ฝ่ายและรายงานเฉพาะปัจจัย
ภายนอกเท่านั้น 

“ชอบติดป้าย/เหมารวม/ตีตรา” 
การตีตราว่าเป็นฝ่ายใดเป็น  “ฝ่ายดี” 
และ “ฝ่ายเลว” หรอืการเหมารวมกลุม่
บุคคลใด  ศาสนา  เชื้อชาติในแบบ
ภาพตายตัว/ภาพตัวแทน

“ความรุนแรงเป็นหนทางยาก
หลีกเลี่ยง”  การรายงานเหตุความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่
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พฤตกิรรมความรนุแรงและอธบิายแต่ความ
น่ากลวั แต่ต้องแสดงให้เหน็ว่าผูค้นถกูปิดกัน้
และหมดความหวังขนาดไหนที่ต้องเผชิญ
กับความขัดแย้ง

8.  หลีกเลี่ยงการเน้นความเจ็บปวด 
ความกลัว  และความเศร้าโศกของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง  แต่ต้องน�าเสนอข่าวที่สะท้อนให้
เห็นถึงความเจ็บปวด  เศร้าโศก และความ
กลัวของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

9. หลกีเลีย่งการกล่าวหาคนใดคนหนึง่
ว่าเป็นผูเ้ริม่ต้นความรนุแรง แต่ต้องพยายาม
มองว่าแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมกับปัญหาและ
ประเด็นต่างๆ อย่างไร

10.  หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่แสดงถึง
การตกเป็นเหยื่อ  แต่จะต้องรายงานเพียง
สิ่งที่เกิดขึ้น  และถามด้วยว่าเขาจะจัดการ
กับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร  หรือคิดเห็น
อย่างไร

11. หลกีเลีย่งการใช้ค�าแสดงอารมณ์ที่
คลุมเครือ  เพ่ืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคล 
เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การสังหารหมู่ การ

ลอบสังหาร แต่ต้องอธิบายอย่างตรงไปตรง
มา และสะท้อนเหตุการณ์จริง 

12. หลีกเลี่ยงการใช้ค�าขยาย เช่น เลว
ทราม ทารุณ  โหดร้าย ป่าเถ่ือน ค�าแบบน้ี
สะท้อนความล�าเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง  แต่ต้องรายงานการกระท�าที่ไม่เหมาะ
สมโดยอธิบายข้อมูลให้ชัดเจน

13. หลีกเลี่ยงการใช้ค�าที่ตีตรา เช่น ผู้
ก่อการร้าย พวกหัวรุนแรง พวกบ้าคลั่ง  ซึ่ง
เป็นค�าที่ไม่มีใครยินดีให้เรียกชื่อของตนเอง 
แต่ผู ้สื่อข่าวจะต้องพยายามเรียกขานชื่อ
พวกเขาด้วยชื่อที่พวกเขาเรียกตนเอง หรือ
อธิบายด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมา

14.  หลีกเล่ียงการเน้นย�้าไปท่ีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  ผู ้กระท�าความผิด 
หรือพฤติกรรมท่ีผิดพลาดฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
แต่ต้องพยายามที่จะแสดงให้เห็นชื่อของผู้
กระท�าความผิดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

15.  หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็น
หรือการกล่าวอ้างท่ีดูคล้ายเป็นความจริง 
แต่ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเห็นของ

ใคร หรือใครกล่าวหาใคร
16 .   หลีก เ ล่ียงการรับรอง

เอกสารท่ีเป็นของผู้น�า  ที่จะน�าไปสู่
ชัยชนะของการใช้ก�าลัง  แต่จะต้อง
ถามถึงส่ิงท่ีจะแก้ไข  หรือรับมือกับ
ความขัดแย้งอย่างสันติ

17.  หลีกเลี่ยงการรอคอยให้
ผู ้น�าเสนอแนะทางออก  แต่ต ้อง
พยายามหาแนวทางสร้างสันติจาก
ทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชน  และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เ ป ้ าหมายของข ่ า ว เ ชิ ง
สันติภาพ มิใช่การ “บิดเบือนข้อ
เทจ็จรงิ” หรอื “เพกิเฉยต่อข้อเทจ็
จริงบางชุด” เพียงเพราะมันไม่น�า
ไปสู่สันติภาพ แต่หมายความว่า 
การสร้างความจรงิ ความยตุธิรรม 
ความสมดุลเป็นธรรมของข้อมูล
ต่างหาก ทีจ่ะต้องมุง่ไปสูก่ารสร้าง
สันติภาพ o
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รายงานพิเศษ
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัยอิสระ 1 ในคณะบรรณาธิการสำานักพิมพ์ Openworlds

โทรทศัน์ดจิติอลภาคพืน้ดนิคอือะไร? เหตุ
ใดสงัคมจึงคาดหวงัว่าเทคโนโลยีดงักล่าว
เป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อโทรทัศน์ให้
หลดุพ้นจากอ�านาจรฐัและทนุเพยีงหยิบมอื
เดยีวดงัทีเ่ป็นอยู?่

ก่อนอืน่ต้องเข้าใจก่อนว่า ฟรทีวี ี6 ช่อง
ที่ได้รับความนิยมในบ้านเรานั้น (ช่อง 3, 5, 
7, 9, 11 และ TPBS) ส่งสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน  (terrestrial  television)  ผ่าน
คลื่นวิทยุที่ถือเป็น “สมบัติสาธารณะ” 

โทรทัศน ์ภาคพื้นดินในปัจจุบันใช ้
เทคโนโลยอีนาลอ็ก ในการเข้ารหัสสญัญาณ 
ซึ่งล้าสมัยและไร้ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้มี
คลื่นความถี่เพียงพอส�าหรับให้บริการฟรีทีวี
เพียง 6 ช่องเท่านั้น 

การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล  ถือเป ็นคลื่นลูกที่สามของการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการถ่ายทอด
ทีวี  ภายหลังจากเทคโนโลยีโทรทัศน์ขาวด�า 
และโทรทัศน์สี 

ลักษณะส�าคัญ  3  ประการของทีวี
ดิจิตอลคือ  1.เทคโนโลยีในการเข้ารหัส
สัญญาณแบบใหม่ท�าให้สามารถใช้คลื่น
ความถ่ีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายเท่า
ตัว  ส่งผลให้จ�านวนช่องท่ีสามารถจัดสรร
ได้มีมากขึ้น 

2.คุณภาพของภาพและเสียงที่คมชัด
มากขึ้น  รวมถึงการให้บริการใหม่ๆ  ที่ช่วย
เพิม่ประสบการณ์การรบัชมรายการ เช่น การ
เลือกมุมกล้องที่ต้องการได้เอง 

และ  3.การให้บริการเชิงปฏิสัมพันธ์ 
เช่น การเปิดให้ผูช้มสามารถแสดงความเหน็
เข้าไปในรายการได้ทันที  ท่ัวโลกต่างเชื่อว่า 
คุณสมบัติดังกล่าว  โดยเฉพาะลักษณะข้อ
ที่หนึ่ง น่าจะเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์สื่อให้มีการ
แข่งขันและมีความหลากหลายมากขึ้น 

ในกรณีของประเทศไทย  เทคโนโลยี
ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินมอบโอกาสส�าคัญใน
การปฏิรูปสื่อให้มีความหลากหลายและมี
อิสระมากขึน้ เพราะนอกจากเหตุผลทางการ
เมืองแล้ว เหตุผลทางเทคโนโลย ีคือ “ความ

ขาดแคลนคลื่น”  เป็นเง่ือนไขส�าคัญที่ท�าให้
มีผู ้ผูกขาดการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้น
ดินเพียง  “ไม่ก่ีราย”  ตลอดหลายทศวรรษท่ี
ผ่านมา กล่าวคือ หน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ
คลื่นความถี่ส�าหรับการถ่ายทอดโทรทัศน์
ในระบบภาคพื้นดินท้ังหมด  (กองทัพบก, 
องค์การสือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทย, กรม
ประชาสัมพันธ์)  และให้สัมปทานกับบริษัท
เอกชนเพียงไม่กี่ราย (ช่อง 3 และช่อง 7) 

ทว่าภายใต้ภูมิทัศน์สื่อใหม่นี้  “ผู้เล่น” 
รายใหม่มากมาย  (ทั้งที่แสวงก�าไรและไม่
แสวงก�าไร)  จะโดดเข้ามาในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์  และกระตุ ้นให้เกิดความหลาก
หลายในแง่ของความเป็นเจ้าของ  ข้อมูล
ข่าวสาร  ประเภทรายการ  และความคิด
เห็น  ซึ่งล้วนมีความส�าคัญต่อการพัฒนา
กระบวนการประชาธิปไตย

หากอ้างอิงจากข้อเสนอปัจจุบันของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
(กสทช.)  และพยายามนึกภาพในอุดมคติ
ตาม เราจะได้เหน็ทวีพีาณชิย์ทีเ่น้นให้บรกิาร
ข่าวสารสาระอกีอย่างน้อย 7 ช่อง (มรีายการ
ข่าวหรือสารคดีดูในช่วงเวลาทองที่สถานี
โทรทัศน์ส่วนมากในปัจจุบันสนใจถ่ายทอด
แต่ละคร) เหน็ช่องรายการเดก็และครอบครวั
อย่างน้อย 3 ช่อง เหน็ช่องวาไรตีม้าแข่งขนัใน
ตลาดอีก 14 ช่อง 

นอกจากน้ัน  เราจะมีทีวีสาธารณะซ่ึง
ไม่แสวงก�าไรและน�าเสนอเน้ือหาที่ตลาด
ล้มเหลวในการส่งต่อเป้าหมายสาธารณะ
อีกเกือบ  10  ช่อง  โดยช่องทั้งหมดนี้ต่าง
แข่งกันน�าเสนอรายการท่ีแตกต่างและมี
คุณภาพ – นี่น่าจะถือเป็นภาพฝันส�าหรับผู้

โทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน 
: เทคโนโลยีเพื่อการปฏิรูปสื่อ?
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ชมทีวีมากมาย
อย่างไรก็ดี  เทคโนโลยีดิจิตอลทีวีไม่

ได้เป็น  “ยาวิเศษ” ที่จะแก้ไขปัญหาที่เรื้อรัง
ในวงการโทรทัศน์ไทยได้โดยอัตโนมัติ  เช่น 
ปัญหาโครงสร้างความเป็นเจ้าของ  ปัญหา
ด้านเนื้อหา  และปัญหาการแทรกแซงโดย
ภาครัฐ  เพราะแม้เทคโนโลยีจะท�าให้เกิด
ช่องมากขึ้นเป็นทบทวีคูณ  ทว่าการจัดสรร
ช่องเหล่านี้เพื่อสร้างภูมิทัศน์สื่อที่มีอิสระ
และมคีวามหลากหลายกต้็องอาศยันโยบาย
และการด�าเนินนโยบายของหน่วยงานรัฐ
ท่ีเกี่ยวข้องมาก�ากับให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันด้วย 

นอกจากนี้  แฟ้มประวัติผลงานของ 
กสทช.ที่ผ่านมา  ก็ดูจะไม่ได้ให้ภาพที่โรย
ด้วยกลีบกุหลาบสักเท่าไร

ในก้าวแรกของการปฏิรูปโครงสร้าง
ความเป็นเจ้าของสื่อ  กสทช. ล้มเหลวอย่าง
สิ้นเชิงในการน�าคลื่นความถี่เดิมที่ถือครอง
โดยหน่วยงานรฐัมาจดัสรรใหม่เพือ่ประโยชน์
สูงสุดของสาธารณะภายในระยะเวลาอัน
สมควร เพราะเวลาสูงสุดในการคืนคลื่นการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ถึง 10 ปี และวิทยุ 5 
ปี ถือว่านานเกนิไปและส่งผลให้กระบวนการ
ปฏิรูปสื่อยุ่งยากและยืดเยื้อออกไป 

หลังจากน้ัน  กสทช.  ก็ล ้มเหลวอีก
ครั้งในการจัดท�าเกณฑ์การพิจารณาความ
จ�าเป็นในการใช้คล่ืนความถี่  และก�าหนด
ระยะเวลาในการใช้คล่ืนให้ชดัเจนและรดักมุ
เพียงพอ  ส�าหรับใช้พิจารณาก�าหนดเรียก
คลื่นความถ่ีที่ถือครองโดยหน่วยงานรัฐมา
จัดสรรใหม่ก่อนระยะเวลาสูงสุดในแผน
แม่บท โดยเกณฑ์ดังกล่าวไม่ถูกน�าไปรับฟัง
ความคิดเห็นตามกฎหมาย  ท้ังที่เกณฑ์นี้มี
ความส�าคัญต่อการปฏิรูปสื่ออย่างยิ่ง

ด ้านนโยบายจัดสรรคล่ืนความถ่ี
โทรทัศน์ดิจิตอล  กสทช.  ก�าลังถูกวิจารณ์
อย่างรุนแรงถึงการก�าหนดนโยบายการให้
ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลสาธารณะ  ซึ่งดูจะ
โน้มเอียงไปทางท่ีเอื้อให้ภาครัฐพาเหรดกัน
เข้ามาเป็นผู้ประกอบการเองเกือบทั้งหมด
มากกว่าค�านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ  กสทช.  ปฏิเสธ
การร ่างหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ 
(beauty contest) ผูข้อใบอนญุาตทวีดีจิติอล
สาธารณะ ซึ่งจะช่วยการันตีในระดับหนึ่งว่า
ผู้ขอใบอนุญาตมุ่งมั่นท่ีจะท�าประโยชน์เพื่อ
สาธารณะอย่างแท้จริง 

หาใช่เป็นการใช้ประโยชน์จากคล่ืน
ความถี่ซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะเพื่อการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ  ซึ่งรังแต่จะ
ซ�้าเติม “ฝันร้าย” ของการผูกขาดอ�านาจสื่อ
โดยหน่วยงานรัฐให้แย่ยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินไม่ได้
เป็นค�าตอบโดยตัวมันเอง  ว่าจะช่วยน�าไป
สู่การ  “ปฏิรูปสื่อ” ที่แท้จริงหรือไม่  เพราะมี
พลังและปัจจัยอื่นๆ  เข้ามาก�าหนดผลลัพธ์
ทางสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจ  ของ
เทคโนโลยีดังกล่าวนอกเหนือจากพลังของ
รัฐและทุนแล้ว 

ภาคประชาสังคมและภาควชิาชพีสือ่ก็
มีส่วนส�าคัญเช่นกัน  ในการก�าหนดทิศทาง
การใช้เทคโนโลยีทีวีดิจิตอลเพื่อส่งเสริม
เสรีภาพและความหลากหลายในเนื้อหา 
ความคิด  และความเป็นเจ้าของ  ไม่ว่าจะ
ผ่านการกดดันให้  กสทช.ออกนโยบายที่
สอดคล้องกับเป้าหมายในการปฏิรูปสื่อ
โดยตรง หรือสร้าง “คุณค่า” ประชาธิปไตยที่
ผูกตดิกบัเทคโนโลยดีงักล่าวให้เป็นทีย่อมรบั
ในวงกว้าง

ค�าถามส�าคัญจึงอยู ่ท่ีว่า  สังคมไทย
ต้องการเห็นเทคโนโลยีทีวีดิจิตอลถูกใช้เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของสงัคม หรอืปล่อยให้กลุม่
อ�านาจเดิมผูกขาดอ�านาจการสื่อสารของ
ประเทศไทยไว้เหมือนเก่า o
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รายงานพิเศษ
พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์

อย่างทีน่่าจะรบัรูก้นัว่า “ฝาขบวนการ
คอร์รัปชั่นจ�าน�าข้าวรัฐบาลย่ิงลักษณ์” 
จาก นสพ.กรงุเทพธรุกจิ เป็น “ข่าวยอด
เยีย่ม” รางวลัอศิรา อมนัตกลุ ประจ�าปี 
2555 (มอบรางวลัในวนันกัข่าว 5 ม.ีค.
2556)

ส�าหรับ  “ข่าวยอดเย่ียม”  รางวัลอิศรา
เป็น 1 ใน 3 รางวัลใหญ่ที่มีการประกวดผล
งาน ของสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่ง
ประเทศไทย  ร่วมกับ  “ภาพข่าวยอดเย่ียม” 
และ “ข่าวอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ยอดเยี่ยม”

รางวัลอิศราได้รับการยอมรับจาก
บุคคลในวงการสื่อไทย  ว่ามีความส�าคัญ
และศักดิ์ศรีเทียบเท่า  “รางวัลพูลิตเซอร์” 
ของสหรัฐอเมริกา คนข่าวหลายคนจึงเรียก
ติดปากว่าเป็นรางวัล  “พูลิตเซอร์เมืองไทย” 
ขณะทีผู่ซ้ึง่ได้รบัรางวลัดงักล่าว มกัถกูขนาน
นามว่าเป็นคนข่าวมือรางวัล

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการประกวดกัน
ทุกปี  แต่เชื่อว่าน้อยคนจะรู้ถึงกระบวนการ
ตัดสินรางวัลนี้ ว่ากว่าข่าวๆ หนึ่งจะผ่านการ
คดัเลอืก เข้าวนิเป็น “ข่าวยอดเยีย่ม” จะต้อง
ผ่านการพิจารณาอย่างไรบ้าง?

ราชด�าเนิน  จึงขอเจาะลึกถึงเบื้องหลัง
การตัดสินรางวัลข่าวยอดเยี่ยมในปี  2555 
ว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไร...

เริ่มจากขั้นตอนแรก  ซึ่งสมาคมจะส่ง
เอกสารไปยังส�านักพิมพ์ต่างๆ  เชื้อเชิญให้
ส่งข่าวเข้าประกวด โดยก�าหนด “คณุสมบตั”ิ 
เบือ้งต้นไว้เพยีง 2 ข้อ 1.ต้องเป็นข่าวทีต่พีมิพ์
ลงใน  นสพ.รายวัน  รายสามวัน  หรือราย
สัปดาห์  และ  2.ต้องตีพิมพ์ในประเทศไทย 
ด ้วยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

เบื้องหลัง “รางวัลพูลิตเซอร์ไทย”
สะท้อน “คุณภาพสื่อไทย” ยุคปัจจุบัน

(อังกฤษ-จีน)  ในรอบปีนั้นๆ  (คือระหว่างวัน
ที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2555) โดยเดดไลน์ให้ส่ง
ข่าวเข้าประกวด ไม่เกินวันที่ 15 ม.ค.2556

โดย  “หลักเกณฑ์”  การให้รางวัลข่าว
ยอดเยี่ยมมีด้วยกัน 3 ข้อ 

1.ต้องเป็นข่าวจริง  สมบูรณ์เที่ยงตรง 
ไม่มีอคติ และมีลักษณะข่าวที่ดีครบถ้วน 

2.ต้องเป็นข่าวท่ีเอาเน้ือหาสาระเป็น
คุณค่า  มีประโยชน์ต่อสังคม  ไม่ก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย

และ  3.หากไม่มีข่าวใดดีเด่น  คณะ
กรรมการอาจจะให้รางวัลชมเชย หรือไม่ให้
รางวัลเลยก็ได้

หลังพ้นเส้นตาย ปรากฏว่า  มีผู้ส่งผล
งานข่าวเข้าประกวด รวม 23 ชิ้น จาก นสพ. 
5 ฉบบั โดยกรงุเทพธรุกจิ ส่งเข้าประกวดมาก
ทีส่ดุ 7 ข่าว ตามด้วยไทยรฐั 6 ข่าว เดลนิวิส์ 4 
ข่าว โพสต์ทูเดย์ 4 ข่าว และคมชัดลึก 2 ข่าว

จากนั้นก็มีการประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลอิศรา  ซึ่งประกอบด้วยนายก
สมาคมนักข่าว  ประธานมูลนิธิอิศราหรือ
ตัวแทน นัก นสพ.อาวุโส จ�านวน 5 คน นัก
วิชาการด้านนิเทศศาสตร์และด้านอื่นๆ อีก 
5 คน รวม 12 คน

โดยการประชมุครัง้แรก (24 ม.ค.2556) มี
การตัดผลงานที่ส่งเข้าประกวดออก 5 ชิ้น โดย
ทั้งหมดมาจากเซ็กชั่นจุดประกายของ  นสพ.
กรงุเทพธรุกจิ เนือ่งจากเป็น “สกูป๊” ไม่ใช่ “ข่าว” 
ท�าให้เหลือผลงานที่เข้าประกวดเพียง 17 ชิ้น

หลังจากน้ัน  เลขานุการในท่ีประชุม ก็
แจกแจงวิธีการลงคะแนนเลือกข่าวยอด
เยี่ยม  โดยกรรมการแต่ละคนจะต้องกลับ
ไปเลือกข่าวที่เห็นว่า  “เข้าตา” มาคนละ  5 
ชิ้น  เพื่อน�ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
เพื่อดีเบตว่าปีนี้ควรจะมีข่าวยอดเยี่ยมหรือ
ไม่? และถ้ามีควรจะเป็นข่าวใด?

ส�าหรับการตัดสินข่าวยอดเยี่ยม จะใช้
วิธี  “ลงคะแนนลับ”  โดยให้กรรมการแต่ละ
คน เลือกข่าวยอดเยี่ยม เพียง 1 ข่าว  เขียน
ลงในแผ่นกระดาษ ปิดผนึก แล้วน�าไปเปิด 

ลองทายกันดูว่า นับแต่มีการ
ประกวดรางวลันีม้า นสพ.อะไรได้รบั
รางวัลข่าวยอดเยี่ยมมากที่สุด ???

ถูกต้อง !!! มตชิน 14 ครัง้ ตามมา
ด้วย ไทยรัฐ 7 ครั้ง ประชาชาติธุรกิจ 
4 ครั้ง เดลินิวส์ 3 ครั้ง แนวหน้าและ
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับละ 2 ครั้ง

ส่วน นสพ.ที่เคยได้รางวัล 1 ครั้ง 
ม ี6 ฉบบั ประกอบด้วย ประชาธปิไตย 
เดลิไทม์ สยามรัฐ ข่าวสด บางกอก
โพสต์ และคมชัดลึก

โดยสรุปมี  นสพ.รวม 12 ฉบับที่
เคยได้รับรางวัลอิศรา !

ที่น่าสนใจคือ  มีการประกวด  3 
ครั้ง ที่ไม่มีข่าวใดได้รับรับรางวัล “ข่าว
ยอดเยี่ยม” (ในปี 2527, 2552, 2554 
มีแค่รางวัล “ข่าวดีเด่น”)

ในการมอบรางวัลข่าวยอดเยี่ยม
ประจ�าปี  2528  เคยเกิดเหตุวุ ่นวาย 
เมื่อข่าว “สัญญาทาสไทยอีอีซี” ของ 
นสพ.มติชน  ท่ีได้รับรางวัลถูกคณะ
กรรมการตัดสินรางวัลอิศราทักท้วงว่า 
น�าเสนอข่าวไม่รอบด้าน ท�าให้ทีมงาน 
นสพ.มติชน ตัดสินใจไม่ขึ้นรับรางวัล

(ข้อมูลท้ังหมดจากเว็บไซต์สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
www.tja.or.th)
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“นับคะแนน” ในวันที่ 5 มี.ค.
หลงัประชมุจบ กรรมการแต่ละ

คนต่างได้รับส�าเนาข่าวยอดเยี่ยม
ทั้ง 17 ชิ้น  (หนาเหยียบๆ พันหน้า 
หนักราว  10  กิโลกรัม)  ให้กลับไป
ศึกษา  โดยจะใส่ถุงพลาสติกให้หอบหิ้ว
กันไปด้วยวิธีการตามอัธยาศัย  โดยมีการ
นัดประชุมครั้งที่สอง ในวันที่ 14ก.พ.2556

“ควันหลง”  จากการประชุมคณะ
กรรมการตัดสินรางวัลอิศรานัดแรก  มี
กรรมการบางคนตั้งข้อสังเกตว่า  เหตุใด 
นสพ.บางฉบับที่เคยส่งข่าวเข้าประกวดทุก
ปี  และกวาดรางวัลไปแทบจะทุกปี  เหตุใด
ปีนี้ถึงไม่มีการส่งผลงานเข้าประกวดแม้แต่
ชิ้นเดียว  ไม่ว่าจะข่าวยอดเยี่ยม  ภาพข่าว
ยอดเยี่ยม หรือข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมยอดเยี่ยม ?

เมื่อวัน  “วาเลนไทน์ตัดสิน”  มาถึง 
ปรากฏว่าในการประชุมมีการอภปิรายอย่าง
เผด็ร้อนถงึข้อด-ีข้อเสยีของข่าวแต่ละชิน้
ที่กรรมการแต่ละคนยกขึ้นมาเสนอ

โดยกรรมการที่เป็นสื่ออาวุโส
รายหนึง่ ตัง้ข้อสงัเกตว่า “จากทีอ่่าน
ข่าวทั้ง  17 ชิ้น พบลักษณะคล้ายๆ 
กนัอยูอ่ย่างหนึง่ คอืแทบไม่มข่ีาวใด
ที่ นสพ.เป็นผู้เปิดประเด็นเอง ส่วน
ใหญ่จะเป็นแหล่งข่าวเปิดประเด็น 
แล้ว  นสพ.ค่อยไปตามต่อ  แตก
ต่างจากปีอื่นๆ ที่มีข่าวซึ่ง นสพ.เปิด
ประเด็นเองมากกว่า  ซึ่งเร่ืองนี้อาจ
สะท้อนคณุภาพการท�าข่าวของ นสพ.
ไทยยุคปัจจุบัน” !

ขณะที่กรรมการสายวิชาการราย
หนึ่ง  มองว่า  บางข่าวเป็นข่าวที่ดีมาก  แต่
กอง บก.ของ นสพ.ฉบบันัน้ กลบัท�างานแบบ

ต่างคนต่างท�า  ไม่มีการร่วมมือกันเท่าที่
ควร  จะเห็นได้ว่านักข่าวในสายท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรง พยายามส่งข่าวมาอยูเ่รือ่ยๆ แต่กลบั
ได้ลงบ้าง  ไม่ได้ลงบ้าง  ขณะท่ีนักข่าวสาย
อื่นๆ  ไม่ถูกสั่งให้ไปตามประเด็นต่อ  ซึ่งน่า
เสยีดาย เพราะท�าให้ข่าวขาดความรอบด้าน

ท้ายท่ีสุด ท่ีประชมุเห็นค่อนข้างตรงกนั
ว่า มีข่าวที่โดดเด่นกว่าข่าวอื่นๆ 3 ชิ้น ได้แก่ 
1.ข่าวจ�าน�าข้าวของ  นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 
2.ข่าวทุจริตอาชีวะของ นสพ.เดลินิวส์ และ 
3.ข่าวโกงสอบต�ารวจของ  นสพ.เดลินิวส์ 
โดยทัง้ 3 ข่าวมคีวามต่อเนือ่งในการน�าเสนอ
มากกว่าข่าวอื่นๆ อีก 14 ชิ้นที่เหลือ

เมื่อวันที่  5  มี.ค.2556 มาถึง  ผลการ
ลงคะแนนถูกเปิดออก ปรากฏว่า ข่าวจ�าน�า
ข้าวของ นสพ.กรงุเทพธรุกจิ เอาชนะข่าวโกง
สอบต�ารวจของ นสพ.เดลินิวส์  ไปขาดลอย
ด้วยคะแนน 8:2 เสียง (จากผู้ลงคะแนน 10 
คน) ท�าให้ได้รับรางวัล “ข่าวยอดเย่ียม” ไป
ครอบครอง

ซึ่งข้อแตกต่างของข่าวท้ัง  2  ชิ้นนี้  มี
กรรมการรายหน่ึงให้ข้อมูลว่า  เป็นเพราะ
ข่าวจ�าน�าข้าวมีการน�าเสนออย่างเป็นระบบ
มากกว่า เพราะแม้จะเปิดประเดน็โดยแหล่ง
ข่าว แต่มีการขยายผลไปยังแง่มุม อื่นๆ โดย
กอง บก.ของ นสพ.เอง ท�าให้ผู้อ่านได้เห็น
ภาพว่านโยบายนี้ของรัฐบาลมีปัญหา  แม้
ผลของการน�าเสนอข่าวจะยังไม่ท�าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน หรอืยงัไม่สามารถ
เอาผิดใครได้ก็ตามต่างกับข่าวโกงสอบ
ต�ารวจ  ท่ีไปเน้นค�าให้สัมภาษณ์ของแหล่ง
ข่าว  มีการเปิดประเด็นเองน้อยกว่า  และ
ท�างานไม่เป็นระบบเท่าข่าวจ�าน�าข้าว

นีค่อืเบือ้งลกึทีไ่ม่ลบัของการตดัสนิ
รางวัลพูลิตเซอร์เมืองไทย o

“ฝาขบวนการคอรรัปชั่นจํานําขาวรัฐบาลยิ่งลักษณ” จำก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เป็น “ขาวยอดเยี่ยม” รำงวัลอิศรำ ชิ้นที่ 38 นับแต่มีกำรประกวด 
ทั้งหมด 41 ครั้ง (2515-2555)



ราชดำาเนิน : เมษายน-มิถุนายน 2556

หน้า : 40

งานวิจัย
กองบรรณาธิการ

หลายค�าถามมากมายเกี่ยวกับสื่อภูมิภาค 
ทัง้สถานภาพ การด�ารงอยู ่การท�าหน้าที่ 
อุปสรรคที่ถูกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ขัดขวาง
การน�าเสนอข้อเทจ็จรงิ 

สื่อหลายฉบับท�าหน้าที่ได้ดีสามารถ
เป็นกระบอกเสียงคนในพื้นที่ อีกหลายฉบับ
เจอเง่ือนไขมากมาย  ผู้มีอ�านาจกลั่นแกล้ง 
คุกคาม ข่มขู่  กระทั่งท�าร้ายเสียชีวิต บ้างก็
เสนอผลประโยชน์ให้กับสื่อท้องถิ่นเพื่อไม่
ให้เสนอข่าวตรวจสอบการกระท�าผิด  ท�าให้
หลายฉบับต้องประคองตัวเองอยู่รอดเพื่อ
ด�ารงชีพ 

สภาการหนังสือพิมพ ์แห ่งชาติ   มี
งานวิจัยชิ้นส�าคัญเรื่อง  “สถานภาพและ
บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินไทย”  โดย
มี  อ.บรรยงค์  สุวรรณผ่อง  เป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย มีคณะท�างานเป็นคณาจารย์
นิเทศศาสตร์หลายมหาวิทยาลัยร่วมทีม 
แม้จะท�าการวิจัยเมื่อปี  2551  แต่ข้อมูล
หลายด้านยังสะท้อนให้เห็นภาพรวมของ
สถานภาพ ปัญหาส่ือภูมิภาคทั้งระบบ  ใน
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

งานวิจัยชิ้นนี้  ได้เก็บข้อมูลภาคสนาม
จากจากผู้บริหาร นสพ.ท้องถิ่น จ�านวน 254 

ช่ือฉบบั และสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิาร นสพ.
ท้องถิ่น 23 ชื่อฉบับ โดยศึกษาใน 5 ภูมิภาค
หลัก ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันตก  และภาค
ตะวันออก  จากการรวบรวมรายช่ือ  นสพ.
ท้องถิ่นทั่วประเทศ ณ เดือน มิ.ย.2551 

ราชด�าเนิน  คัดเนื้อหาบางส่วนมาน�า
เสนอดังนี้ 

นสพ.ท้องถิ่นมากสุดที่อีสาน 
 10 จังหวัดไม่มี นสพ. 
หากจ�าแนก นสพ.ท้องถิ่นในประเทศ

จ�านวน  254  ฉบับ  ส่วนใหญ่อยู ่ในภาค
อีสานมีจ�านวนทั้งสิ้น 65 ฉบับ คิดเป็น 25% 
ภาคเหนือ 60ฉบับ (23%) ภาคใต ้49 ฉบับ 
(19%) ภาคตะวันออก 39 ฉบับ (15%) ภาค
กลาง 41 ฉบับ 16%  จังหวัดที่มี นสพ.ท้อง
ถิ่นมากที่สุด คือ นครราชสีมา 22 ฉบับ รอง
ลงมาคือ ชลบุรี  17 ฉบับ สงขลา 11 ฉบับ 
ภูเก็ต 9 ฉบับ และ ตรัง 8 ฉบับ ส่วนจังหวัด
ทีไ่ม่ม ีนสพ.ท้องถิน่แม้แต่ฉบบัเดยีว มอียู ่10 
จังหวัด คือ หนองคาย ยโสธร แม่ฮ่องสอน  
สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท 
อ่างทอง สตูล ปัตตาน ีนราธิวาส 

ระดบัการศกึษาของผูบ้รหิาร นสพ.ท้อง

ถิ่น พบว่า ต�่ากว่าปริญญาตรี  113 คน คิด
เป็น 44.5% ใกล้เคียงกับ ระดับปริญญาตรี 
114 คน หรือ 44.9% ส่วนปริญญาโท มี 27 
คน หรือ 10% 

ส่วนอาชีพก่อนหน้าท่ีจะท�างาน นสพ.
ท้องถิ่น  ส่วนใหญ่เป็นผู ้ ท่ีท�างาน  นสพ.
ท้องถิ่นแต่แรก คิดเป็น  25% ค้าขาย 21% 
นักธุรกิจ  20%  ตามด้วย  พนักงานบริษัท 
ข้าราชการ สื่อแขนงอื่น รวมถึง ครู อาจารย์ 
นักการเมือง 

เหตุผลการท�างาน นสพ.ท้องถิ่นของผู้
บริหาร นสพ. พบว่า อันดับที่หนึ่ง คือสนใจ
งาน นสพ.ตั้งแต่แรก เหตุผลถัดมา ส่งเสริม
ให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น เหตุผลที่สาม 
ได้แก่  มีโอกาสท�าธุรกิจอื่นควบคู่ไปด้วย 
เหตุผลที่สี่  ปกป้องตนเองและครอบครัวได ้
เหตุผลท่ีห้า  สืบทอดกิจการหนังสือพิมพ์
ครอบครัว

รายได้ต่อเดือนจากการท�างาน นสพ.
ท้องถ่ินส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 10,000-20,000 
บาท คิดเป็น  36% ต�่ากว่า    10,000 บาท 
มี  31%  รายได้ต่อเดือนระหว่าง  20,000-
30,000  บาท  คิดเป็น  15%  ที่มากกว่า 
50,000 บาทมีเพียง  8%    รายได้ระหว่าง 
30,000-40,000 คิดเป็น 5%

ชีวิต “นสพ.ท้องถิ่น” ไทย
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หนวย  : เปอรเซ็นต

คาขาย

ธุรกิจบริการ

ธุรกิจการเกษตร

อสังหาริมทรัพย

รับจาง

ผลิตปายโฆษณา สงเสริมการขาย
ธุรกิจอื่น ๆ

ธุรกิจอื่นที่ไมใชธุรกิจสื่อมวลชนที่ทำควบคู 

นักการเมืองขอใหลงขาวเชียร

นักการเมืองขอใหงดลงขาว

ที่มีผลกระทบในทางลบ

ถูกถอดโฆษณา

เนื่องจากการนำเสนอขาว

สำนักงานหนังสือพิมพถูกบุกรุก

อันเนื่องมาจากการนำเสนอขาว

จนท.รัฐขอใหยุติการรายงานขาว 

หรือใชกฎหมายตรวจขาวกอนนำเสนอ

นักการเมืองหรือขรก.

ใชอำนาจรัฐตรวจสอบการเงิน

ถูกแจงความดำเนินคดี ถูกฟองรอง

เหตุการณที่มีผลกระทบ
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คนท�า นสพ.ท้องถิ่นยังท�างานอื่นเสริม
ไปด้วยถึง  83%  ส่วนใหญ่เป็นสื่อมวลชน
ส่วนกลาง  35%  นักธุรกิจ  24%  ค้าขาย 
14% พนักงานบริษัท 5% เกษตรกร 4% ครู 
อาจารย ์3% ฯลฯ ที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น
ด้วยอยู่ล�าดับแปด คือ 2.9%   

โดยรายได้จากการท�างานอ่ืนเสรมิส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่  10,000-20,000 บาท  (32%) 
รองลงมาต�่ากว่า  10,000  บาท    (25%) 
20,000-30,000  บาท  (17%  )  มากกว่า 
50,000  บาท  (15%)  รายได้ประมาณ 
30,000-40,000 (7%)

สตริงเกอร์ที่ท�าให้  นสพ.ส่วนใหญ่  คือ
ไทยรัฐ เดลินิวส์ 20% เท่ากัน ตามด้วยแนว
หน้า  มติชน  7.6% และข่าวสด  ไทยโพสต์ 
สยามรฐั ทีท่�าให้กบัวทิยสุ่วนกลาง คอืส�านกั
ข่าวไทย  ไอเอ็นเอ็น  เป็นหลัก  ที่ท�าพ่วงให้
กับสถานีโทรทัศน์  สูงสุดคือช่อง  7  รองลง
มา คือช่อง 9 และช่อง 3 ตามล�าดับ รายได้
ต่อเดือนจากการท�างานสื่อส่วนกลาง  ส่วน
ใหญ่ ต�่ากว่า 5,000 บาท (45%) อันดับสอง 
5,000-10,000 บาท (40%) อันดับสาม คือ
มากกว่า 15,000 บาท (8%)

อย่างไรกต็าม พบว่าสือ่มวลชนท้องถิน่
เกือบครึ่งไม่ได้รับสวัสดิการจากสื่อมวลชน
ส่วนกลาง หรือคิดเป็น 42% ที่ได้รับมี 57% 
ส่วนสวสัดกิารทีไ่ด้รบัสงูสดุ คอืประกนัสงัคม 
ประกันชีวิต 

ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายหลัก
ชาวบ้านอยู่อันดับสาม
หันมาดูหัวข้อแหล่งรายได้ของ นสพ. 

พบว่า มาจากค่าโฆษณาต�่ากว่าร้อยละ 25 
คิดเป็น 8% รายได้จากโฆษณาระหว่างร้อย
ละ 25-50 คิดเป็น 14% รายได้จากโฆษณา
ระหว่างร้อยละ 50-75 คิดเป็น 43% รายได้
จากโฆษณาระหว่างร้อยละ 75-100 คดิเป็น 
26% แต่ก็มี นสพ.ที่ไม่มีรายได้จากโฆษณา
เช่นกันอยู่ 6% 

รายได้จากยอดขายต�่ากว่าร้อยละ 25 
คิดเป็น  44% จากยอดขายระหว่างร้อยละ 
25-49  คิดเป็น  26%  รายได้จากยอดขาย
ระหว่างร้อยละ 50-75 คิดเป็น  7%  รายได้

จากยอดขายระหว่างร้อยละ  75-100  คิด
เป็น  0.8% ส่วนที่ไม่มีรายได้จากยอดขาย 
คิดเป็น 21%

ที่น่าสนใจ  กลุ่มเป้าหมายของ นสพ.
ท้องถิ่น  กลับไม่ใช่ชุมชนในพื้นท่ี  แต่พบว่า
เป็นข้าราชการ ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถึง 32% บริษัทเอกชน นักธุรกิจ 
20%  ส่วนประชาชนท่ัวไปมีเพียง  19% 
นักการเมืองในพื้นที่  10% ชุมชน ชาวบ้าน 
ร้านกาแฟ 4% คนท�างาน คนมีรายได้  คน
ชั้นกลาง 3% 

หัวข้อ  โอกาสในการรายงานข่าวเพ่ือ
ท�าความเข้าใจในท้องถิน่ ส่วนใหญ่ยนืยนัว่า 
ท�าเป็นประจ�า  และช่วยแก้ไขความขัดแย้ง
ในท้องถ่ิน  เมื่อถามถึงเคยไปทานข้าวส่วน
ตัวหรือไปสังสรรค์วันเกิดของแหล่งข่าวหรือ
ไม่ 16% ยอมรับว่าเคย 

ลงข่าวให้แหล่งข่าวที่รู้จักก่อน มี  12% 
ละเว้นการน�าเสนอข่าวด้านลบของแหล่งข่าว
ที่คุ้นเคย 11% น�าประเด็นข่าวที่ลงตีพิมพ์ไป
ปรึกษาแหล่งข่าวที่ตกเป็นข่าว  10.7% ฝ่าย
โฆษณาหรือฝ่ายบริหารขอให้กอง  บก.ไม่
ลงข่าวที่ให้โทษต่อชุมชน  10.2%  ได้รับของ
ขวัญหรือเป็นกรณีพิเศษจากแหล่งข่าว  9% 
ขณะที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามกับแหล่ง
ข่าวน�าเสนอข่าวในสดัส่วนทีใ่กล้เคียงกนั 29% 

การถกูข่มขูค่กุคาม พบว่ามสีงูถงึ 49% 
พอกบัทีไ่ม่เคยถกูข่มขูอ่ยูท่ี่ 50% เจาะลกึถงึ

รูปแบบการถูกข่มขู่ส่วนใหญ่  เป็นการข่มขู่
ท�าร้ายครอบครัว  ท�าลายทรัพย์สินท�าร้าย
ร่างกาย ถูกต�าหนิ ครอบครัวญาติพี่น้องถูก
ท�าร้าย ถูกประท้วง ฯลฯ ตามล�าดับ

อย่างไรก็ตามพบว่าหลังถูกข่มขู่  สื่อ
ภูมิภาคส่วนใหญ่ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการ
แจ้งความกลับ  29% บางส่วนปฏิเสธ  ไม่
ยินยอมต่อการคุกคาม  19%  ท่ีหลีกเลี่ยง
การน�าเสนอข่าว ไม่เผชิญหน้าด้วยม ี3.9%

หัวข้อ  ทิศทางของ  นสพ.ท้องถิ่นต่อ
การปฏริปูการเมอืง กรณกีารสมคัรต�าแหน่ง
ทางการเมอืงของ นสพ.ท้องถ่ิน พบว่า ไม่เคย
ลงสมัครสูงถึง 74% เคยลงสมัคร 25% เจาะ
ในรายละเอียด  ต�าแหน่งท่ีเคยลงสมัครกัน
ส่วนใหญ่คือ  สมาชิกเทศบาล สมาชิกสภา
เขต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล ส.ว. ส.ส. 
และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามล�าดับ

การน�ารายได้จากต�าแหน่งทางการ
เมืองมาจุนเจือ นสพ.ส่วนใหญ ่76% ยืนยัน
ไม่เคย ที่เคยม ี23% แนวทางการน�ารายได้
มาจุนเจือ แบบเป็นครั้งคราว คิดเป็น 66% 
น�ามาจุนเจือเป็นประจ�า 33%.

พึ่งพิง-พึ่งพา 
ความอยู่รอด ศักดิ์ศรี 
บทสัมภาษณ์ของผู้บริหาร  นสพ.ท้อง

ถิ่น ในงานวิจัยชิ้นนี ้ราชด�าเนินขอคัดความ
เห็นมุมมองที่มีต่อ นสพ.ท้องถิ่นเอง  

นายสราวุฒิ แซ่เตียว ผอ.นสพ.เชียง
ใหม่นิวส ์“สื่อต้องท�าอะไรให้สังคมบ้าง เช่น 
หนังสอืพมิพ์ต้องท�าหน้าทีป่ระกาศให้รูว่้าน�า้
ท่วม น�าเสนอโดยไม่ต้องคิดเงิน  เป็นหน้าที่
ของสื่อมวลชน”

ส่วนประเด็นการตรวจสอบให้แก่ชาว
บ้าน  “จะมีโอกาสเมื่อมีข้อมูลมากพอ ถ้า
มีข้อมูลมาไม่ได้กลั่นแกล้งผู้อื่นก็จะลงให ้
และต้องมีแหล่งข่าวชี้แจง ไม่ต้องการให้คน
คาดหวังอะไรในการตรวจสอบทุจริต เพราะ
เราไม่ได้เป็นต�ารวจท่ีมีหน้าท่ีไปจับเขา  แต่
อะไรท่ีไม่ผิดแล้วท�าให้สังคมดี ขอท�าหน้าที่
สื่อเท่านั้น”

กลุ ่มเป้าหมายของ นสพ.
ท้องถิ่น กลับไม่ใช่ชุมชนในพื้นที่ 
แต่พบว่าเป็นข้าราชการ ส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ถึง 32% บริษัทเอกชน 
นักธุรกิจ 20%
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“ปัจจัยหนุนเสริมที่ท�าให้หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นอยู่รอด คือ  ธุรกิจ  การท�าให้ผู้อ่าน
รู้จัก หรือบริษัท ห้างร้านมาลงโฆษณา ทุก
ฝ่ายยอมรับความเป็นนสพ.ท้องถิ่น 

ปัจจัยที่สอง คือ  การรักษาความพอดี
ให้พอดี ถ้าเอียงก็ประมาณ 70% คนพอรับ
ได้ เนือ่งจากในท้องถิน่มคีวามเป็นพรรคพวก
สงู การเป็นกลางอาจท�าให้เสยีน�า้ใจ แต่กไ็ม่
ถึงกับการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย  ยากที่จะเลือก
ข้างใดข้างหนึ่ง 

นางศรินินัท์ จนัทนะเปลนิ บรรณาธกิาร 
นสพ.นิวเสรีนคร  จ.นครสวรรค์  “นสพ.เน้น
ข่าวเร่ืองราวภายในหมู่บ้าน  เช่น  การบวช 
การตาย  ฯลฯ  เป็นเรื่องของคนในชุมชน  
เม่ือมรีปูลงในหนงัสอืพมิพ์ชาวบ้านจะภมูใิจ
มาก การท�าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 
คือ  การท�าอะไรที่เขาไม่รู ้ให้เขารู้  หรือขุด
เรื่องที่เขาอยากรู้มาให้เขารู้  และต้องเป็น
ความจริง 

“ปัจจัยหนุนเสริมที่ท�าให้ นสพ.ท้องถิ่น
อยู่รอด คือ การแข่งขันกับตัวเองมากกว่าที่
จะแข่งขันกบัคนอืน่ เพราะเรามองไม่เห็นตวั
เรา ยิ่งไปกว่านั้น ในท้องถิ่นอนาคตค่าครอง
ชีพจะสูงขึ้น  เงินเดือนไม่เพียงพอต่อความ
เป็นอยู่  จะยิ่งท้าทายในจริยธรรม สถานะ
ของคนท�าสื่อไม่มีสิทธิ์รวย  ....นสพ.ท้องถ่ิน
เป็นวิชาชีพไม่ได้เพราะยังชีพไม่ได้”

นายธนพัฒน์ แว่นนันท์  ผู้บริหาร 
นสพ.เม็งราย จังหวัดเชียงราย 

“ถ้าเราจะเป็นส่ือจริงๆ  เราต้องท�าให้
ชัดเจน เช่น งาน นสพ.กับงานการเมือง ให้
มองคนที่ท�าสองอย่างนี้ควบคู่กัน คิดว่าเขา
ใช้สือ่เป็นเครือ่งมอื หลายฉบบักอ็ยูไ่ด้เพราะ
ท�าอย่างนี้  หรือมีนักการเมืองเป็นแบ็ค  แต่
เราท�าไม่ได้  ไม่ใช่นิสัยเรา  ผมไม่เข้าใคร
ออกใคร”

“ควรแยกบทบาทการเป็นสื่อมวลชน

ออกจากการเมือง  เพราะถ้าเป็นนักการเมือง
ด้วย จะใช้สือ่เป็นเครือ่งมอืองิประโยชน์ตนเอง 
ไม่ใช่ท�าหน้าที่การตรวจสอบให้ชาวบ้าน

นางปรญิญ์ กองจนัทกึ เจ้าของ นสพ.
เสียงอีสาน จ.ขอนแก่น 

“เราเน้นข่าวเชิงบวกไว้ก่อน  ไม่ต้อง
ไปตีหัวตรวจสอบใคร  เพราะไม่ต้องการมี
เรื่อง นสพ.เสียงอีสานสามารถตอบสนองผู้
อ่านได้เพียง 10%  เพราะวางจ�าหน่ายน้อย 
เคยท�าหน้าท่ีตรวจสอบ  แต่มีผลกระทบ
บางอย่าง ท�าให้ต้องเปลี่ยนวิธีการน�าเสนอ 
...การท�า นสพ.ท้องถิน่ให้ถอืเป็นวชิาชพีอยูท่ี่
อดุมการณ์ นสพ.ท้องถิน่ไม่ต้องเรยีนกท็�าได้ 
เรียนรู้เอง อยู่ที่การสังเกต

“ปัจจัยหนุนเสริมท่ีท�าให้นสพ.ท้องถิ่น
อยู่ได้  คือ  คนที่มีอาชีพเดียวกันต้องอยู่กัน
แบบพันธมิตร  อย่าเป็นคู่แข่งกัน  เช่น  เมื่อ
มีสปอนเซอร์มา  แต่ไม่สามารถตกลงได้  ก็
จะส่งไปให้อีกฉบับ แลกเปลี่ยนกันดีกว่ามา
ตัดราคากัน นสพ.ท้องถ่ินไม่ควรมีโรงพิมพ์
เป็นของตัวเอง  เพราะมีเพื่อนในวงการด้วย
กันท�าธุรกิจนี้อยู่แล้ว จะเป็นการไปแย่งทาง
ธุรกิจของเขา”

นายนพดล แสนสนิท ผู้บริหารนสพ.
ประชารัฐ จ.อุบลราชธานี

“การจัดจ�าหน่าย เป็น นสพ.ที่เน้นการ
อภินันทนาการ อาศัยการประชุมของหน่วย
งานราชการ  จะไปวางไว้หน้าห้องประชุม 
เช่นเดียวกับ นสพ.ท้องถิ่นฉบับอื่นๆ  วางไว้
หน้าห้องประชมุศาลาประชาคมทกุอ�าเภอๆ 
ละ 100 ฉบับ การโฆษณา รับงาน 3 แบบ 
คือ  โฆษณาโดยตรง  โฆษณาวันนักขัตฤกษ์
ราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา และ
ข่าวกิจกรรม เช่น ประมวลภาพคนที่แข่งขัน
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด

“จุดเด่น  นสพ.มีเน้ือหาท่ีหลากหลาย 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ 

กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ    และเช่ือว่า 
นสพ.ท้องถิ่นท�าเป็นวิชาชีพได้ อยู่ได้โดยไม่
กังวลเรื่อง  การพิมพ์  และไม่คิดมีโรงพิมพ์
เป็นของตนเอง  เพราะรับผิดชอบเยอะและ
ค่าใช้จ่ายสูง” 

นายนนัทภพ มกุดาอนนัต์ นสพ.ฐาน
ความจริง จ.สุรินทร์

“นสพ.ท้องถิ่นเลี้ยงชีวิตเป็นอาชีพ
ได้  เพราะสามารถส่งลูกเรียนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีได้  เพราะผลิตข่าวขาย 
อย่างผมมาเป็นสื่อแต่แรก  เขาก็บอกว่า
อย่าไปคิดเรื่องผลประโยชน์  ของผมเลือก
ไม่ได้  คือไม่งั้น  ให้เรามาท�าข่าว ถ้าข่าวไม่
พอใช้แล้วคุณมาเป็นนักข่าวท�าไม  เพราะ
ฉะนั้นเราต้องหาประเด็นท�าข่าวไปขายให้
ได้ บนพื้นฐานความจริง ผมเลี้ยงดูลูกโตได ้
จากการเป็นนักข่าวบนพื้นฐานท่ีไม่ใช่การ
ไถด้วยครับ”

“40  หัว  (ชื่อฉบับหนังสือพิมพ์)  ที่อยู่
ในสุรินทร ์เราไม่รู้ว่าหัวจริงหรือหัวเทียม แต่
ทุกวันน้ีพวกคุณถือเดินเข้าไปถึงอบต. ถาม
ว่ามีงานไหม ติดงานหรือเปล่า ขอค่าน�้ามัน
ห้าร้อย สามร้อย หรอืร้อยเดียวกไ็ด้ ถ้าเราไป
อย่างนัน้ หรอืไปถามข้อมลู อบต.เขาจะมอง
เราเลยว่า เฮ้ย สื่อพวกหากินมาอีกแล้ว มัน
แย่มาก สุรินทร์นี่แย่จริงๆ”

นายเฉลิมศักดิ์  จงเจริญ นสพ.
ก้าวหน้า จ.ราชบุรี

“จุดเด่นของหนังสือ  ใช้ลอตเตอรี่เป็น
สื่อน�าข่าวสู่ชาวบ้าน โดยวางแผงตรงกับวัน
หวยออก  เน้นการท�า  นสพ.อย่างมีคุณค่า 
จุดเด่นในเล่มท่ีชาวบ้านชอบอ่าน  คือหน้า
ข่าว หน้าสังคม คอลัมน์ชีวิตเก่าๆ และภาพ
ข่าว  อนาคตต้องการเพิ่มเติมเรื่องของชาว
บ้าน  เช่น  งานศพ  งานแต่ง  ฯลฯ และเรื่อง
ใกล้ตัวง่ายๆ 

“ เ ราวางแผง   นสพ.ตรงกับวันที่
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ในท้องถ่ินตนเอง  เช่น  การเมืองในตราด  
มีกลุ่มที่มีผลประโยชน์แบบหน่ึง  จะเขียน
ให้เห็นว่าเล่นการเมืองอย่างน้ี  ผู้สมัครเป็น 
อย่างนี ้วิเคราะห์เบื้องหน้าเบื้องหลังผู้สมัคร
ให้ผู ้อ ่านรู ้ประเด็นการตรวจสอบให้แก  ่
ชาวบ้าน

“งาน  นสพ.เป็นงานกุศล  ไม่มีเบื้อง
หน้าเบ้ืองหลัง ท�าดี  มีเจตนาดี  ภูมิใจในสิ่ง
ที่เป็นวิชาชีพ  ไม่เขียนเอาสตางค์เหมือนคน
อื่น คือการได้รับการยอมรับจากสังคม การ
ส่งเสริมวิชาชีพ นสพ.ท้องถิ่น หนึ่ง ระบบโรง
พิมพ์กลาง  จะช่วยเหลือระบบการพิมพ์ให้ 
นสพ.ท้องถิน่ รวมท้ังค่าใช้จ่ายการพมิพ์ สอง 
แหล่งเงินทุนที่ช่วยอาชีพอิสระ  และความ
เสี่ยงสูงอย่างนสพ.สาม การบริหารจัดการ 
การตลาดของนสพ.ท้องถิ่น”

นายเชาวพงษ์ เมธารกัษ์กลุ บรรณาธิ
การนสพ.เสียงใต้ จ.ภูเก็ต

“นสพ.ท้องถิ่น  ต้องน�าเสนอข่าวให้
ทันเหตุการณ์  ไม่ถูกครอบง�าโดย  นสพ.
ส่วนกลาง มีข่าวสารของท้องถิ่นทั้งหมดที่
ผู้สื่อข่าวเจาะเอง  ในขณะท่ี  นสพ.ภูมิภาค 
เช่น  ภูเก็ต  น�าเสนอเรื่องเก่ียวกับภูเก็ต  จะ
ได้เปรียบมากกว่า  ผู้ส่ือข่าวจากส่วนกลาง 
เนื้อหาและพื้นท่ีของ  นสพ.ส่วนกลางจะสู ้
นสพ.ภูมิภาค  ไม่ได้  นสพ.ภูมิภาคจะต้องมี
บทบาทมากขึน้ เพราะเนือ้ที ่นสพ.ส่วนกลาง
มีจ�ากัด ส่วนการโฆษณาในภูมิภาคต้องอยู่
ในหนังสือพิมพ์ภูมิภาค  ไม่อยู่เฉพาะส่วน
กลาง ต้องกระจายมาสู่ภูมิภาคบ้าง นสพ.
ท้องถิ่นจะไม่มีโอกาสโต”

นายประสาน สุขใส  เจ้าของและ 
บรรณาธิการนสพ.โฟกัสภาคใต ้จ.สงขลา

“รับไม่ได้กับ นสพ.ส่วนกลางที่ให้ผู้สื่อ
ข่าวต่างจังหวัดเป็น  stringer  เพราะไม่ต่าง
จากหมาล่าเน้ือ  นสพ.ส่วนกลางไม่ได้ดูแล
เงินเดือนและสวัสดิการ กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะ

หากินเอาเอง  ขายข่าวรายช้ินอยู่ไม่ได้  จะ
เรียกร้องคุณภาพจากผู้ส่ือข่าวต่างจังหวัดก็
ไม่มีสิทธิ  ผู้สื่อข่าวใช้โอกาสไปเรียกรับเงิน
จากการเสนอข่าวกับแหล่งข่าว นสพ.โฟกัส
จึงอยากสร้างองค์กรขึ้นใหม่  เป็นศูนย์ข่าว 
มีผู้สื่อข่าวประจ�าเต็มเวลา

“นสพ.ท้องถิ่นเป็นองคาพยพหนึ่ง ของ
สังคมท้องถิ่น  ชีวิตความเป็น นสพ.ท้องถิ่น
ต้องก้าวเดินไปพร้อมกับความเป็นไปของ
สังคม  ขณะเดียวกันตัว  นสพ.เองก็ต้องมี
พัฒนาการ  มันไม่ใช่เป็นแค่  แต่เป็นมาก 
กว่านสพ.”  

นายสุนทร จันทร์นนท์ นสพ.ทักษิณ
ไทม์ จ.ยะลา

  “นสพ.ท้องถิ่นสามารถเป็นวิชาชีพได ้
แม้ว่าจะต้องเป็นหน้ีสิน นอกจากน้ีประเด็น
ถกเถยีงจรยิธรรมเรือ่งโฆษณาวนันักขตัฤกษ์
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา เกีย่วกบัฉบบัถวาย
พระพร ว่าส่งหนงัสอืไปกลายเป็นแกมบังคบั
ลูกค้า ไม่ได้บังคับ แต่ถามว่าส่งไปอบต.จริง
ไหม  ส่งจริง  และยกหูตาม  ไม่ได้ส่งไปทั่ว
ทั้งหมด ส่งคนที่มีสายสัมพันธ์กัน 

ฉะน้ันท้ังสองโอกาสก็จะเป็นลูกค้า
เดิม การท�าเรื่องถวายพระพรเป็นการสร้าง
กระแสให้คนมใีนหลวงอยูใ่นจติใจ มสีถาบนั
กษัตริย์ถ้าไม่ท�าตรงน้ี  จะเกิดอะไรขึ้น  คน
ส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าในพื้นท่ี  3  จังหวัดภาค
ใต้พยายามก�าจัดออกไป  

“การท�านสพ.ท้องถิ่นเปรียบเหมือน
มรดก  บางคนท�าต้ังแต่รุ ่นพ่อ  ยุคอดีตหัว
นสพ.ต้องไปซื้อมา  มีราคากว่าจะผ่านขั้น
ตอนการขอยาก กว่าจะสร้างช่ือเสยีงในภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้ติด แล้วอยู่ๆ โอนไปเป็นชื่อคน
อืน่นยิามนสพ.ท้องถิน่ว่าเป็นเหมอืนสนุขัเฝ้า
บ้าน และเป็นกระบอกเสียงให้แก่สังคมได้ด ี
ส่วนเสน่ห์ของนสพ.ท้องถ่ินน้ัน  อยู่ที่การน�า
เสนอข่าวท่ีส่วนกลางไม่ได้ น�าเสนอ และเป็น
เรื่องใกล้ตัวของชาวบ้าน” o

ลอตเตอรี่ออกเพื่อดึงดูดลูกค้า  แทรกใบ
ตรวจลอตเตอรี ่แจกหน่วยราชการ 200 ฉบบั 
ถ้ายอมรับกันจริงๆ ล็อตเตอรี่มีส่วนมาก แต่
ผมกลับมองอยู่อย่างหนึ่งว่า  เป็นวิธีคิดการ
ตลาดคนเก่าๆ  ที่เขาคิดวิธีจะเอาล็อตเตอร่ี
เป็นส่ือ อนันีอ้ยูท่ีว่่าจะท�าหนงัสอือย่างไร ท�า
หนงัสือทีม่คีณุค่าควบคูใ่ช้ลอ็ตเตอรีส่ือ่ไปถงึ
ชาวบ้าน...ผมชอบแนวคดิการตลาดของเขา
ที่ใช้ล็อตเตอรี่เป็นสื่อ”

นายสมชาย เพ็ชรรัตน์ บรรณาธิการ
บริหาร  นสพ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

“นสพ.ศรีราชาเป็นข ่าวท้องถิ่นใน
อ�าเภอศรีราชา  ออกเพียงเดือนละสองครั้ง
ก็ดีแล้ว  ไม่จ�าเป็นต้องมีความถี่มากกว่านี้ 
เพราะท�าให้มีเวลาไปประกอบอาชีพอ่ืนได้ 
ถ้าจะให้หันกลับมาท�า  นสพ.เป็นหลักเป็น
เรื่องยาก ท�าอาชีพอื่นได้เงินมากกว่า  เช่น 
ถ้าออกเดือนละสามครั้ง  ยอดจ�าหน่ายเม่ือ
เทียบกับวันออกสลากจะสู้ไม่ได้  วันออก
สลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ถึง  5,000  ฉบับ 
ถ้าไม่ใช่วันสลากออกจะเหลือประมาณ 
1,000 ฉบับ ถ้าหากยิ่งออกเป็นรายสัปดาห ์ 
จะมีความถี่มากเกินไป มีผลต่อบริษัทที่จะ
มาโฆษณา อีกทั้งก�าไรต่อเล่ม ถ้าขายน้อย
จะยิ่งแย่ลง เช่น 3,000 ฉบับ ก�าไรเล่มละ 2 
บาท แค่ 6,000 บาทเท่านั้น ถ้าขายน้อยลง
ก�าไรก็ลดลง 

  “การท�า นสพ.ท้องถิ่นนั้นสามารถอยู่
ได้  แต่ไม่มั่นคง ต้องท�าอาชีพเสริม ถ้าไม่มี
อาชพีอืน่ ล�าบากทกุคน หากยดึอาชพี นสพ.
อย่างเดียวอยู่ไม่ได้ ท�าอะไรได้ก็ต้องท�า” 

 
นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงส์  

ผู้บริหารนสพ.ประชามติ จ.ตราด
“นสพ.ท้องถิ่นไม่เพียงเป็นแค่กระจก 

แต่เป็นเข็มทิศอันหนึ่ง  เป็นแสงสว่างท่ีส่อง
ให้คนอื่นเห็นว่าใครควรเป็น  ส.ส.  ใครควร
เป็นอย่างไร  สะท้อนปัญหาเรื่องราวต่างๆ 
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“เคร่ืองบนัทกึเสยีง” น่าจะเรยีกได้ว่าเป็น
อวยัวะของคนข่าวแทบทกุคน …

โอเค  อาจจะมีมือท�าข่าวข้ันเทพบาง
คน ที่ใช้เพียงกระดาษกับปากกาก็สามารถ
บนัทกึทกุค�าพดูของแหล่งข่าวไปรายงานได้
อย่างไม่ตกหล่น หรือบางคนขั้นเทพกว่า ไม่
ต้องจด...ใช้แค่จ�า ก็สามารถท�าข่าวพาดหัว
ตัวไม้ได้  โดยที่แหล่งข่าว หรือกระทั่งเพื่อน
นักข่าวด้วยกัน อดอึ้ง-ทึ่ง-เสียว มิได้

แต่อย่ากระนั้นเลย นักข่าวเดินดินกิน
ข้าวแกงทั่วไปส่วนใหญ่  จะต้องมี  “เคร่ือง
บันทึกเสียง” ซักตัวเอาไว้อัดเสียงสัมภาษณ์
แหล่งข่าว อย่างน้อยกก็นัเหนยีว เผือ่บางช่วง
ฟังไม่ชัด หรือบางจังหวะฟังไม่ทัน ก็ค่อยมา 
กรอฟังใหม่ทีหลังได้ ...จริงมะ

เจ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ชิ้นนี้ เข้ามา
อยู่ในชีวิตพวกเราตั้งแต่เมื่อไร  ไม่มีใครให้
ค�าตอบได้  แต่ฟังคนเก่าหลายคนเล่าความ
มาแล้ว  ก็ให้รู ้สึกว่า  เจ้าสิ่งของที่มีหน้าที่
อย่างเดียวคือเครื่องบันทึกเสียงนี้ น่าจะเป็น 

“ต�านาน” บทหนึง่ ควรค่าแก่การจารจดไว้ใน
มุมหนึ่งในพงศาวดารสื่อไทย อยู่เหมือนกัน

ย้อนเวลาไปไม่นาน  เอาที่พอจ�าความ
ได้ชนิดท้วมๆ  ราว  10-20  ปีก่อน  เครื่อง
บันทึกเสียง สมัยท่ียังพอเรียกได้ว่า  “เครื่อง
อัดเทป” เพราะใช้เทปคาสเส็ตในการบันทึก
เสียงแบบอนาล็อก ยังมีขนาดเทอะทะเท่า
กระติกน�้า  มีสายไมโครโฟนเอาไว้จ่อปาก
แหล่งข่าว ที่แม้เสียงที่ได้จะชัดเทพ แต่ด้วย
ขนาดที่ไม่เหมาะกับการท�าข่าว  ที่ต้องการ
ความรวดเร็ว-ว่องไว (ไม่เชื่อไปถามอดีตนัก
ข่าวแปซิฟิกที่ยังทันได้ใช ้“โซนี่โปรฯ” ดูได้)

อุปกรณ์อัดเสียงยอดฮิตในเวลาต่อ
มา ก็เลยเป็นเครื่องอัดเทปจิ๋ว ที่ใช้เทปคาส
เส็ตขนาด 8 มิลลิเมตร เหมือนที่ยังใช้กันใน
ศาลเวลานี้

ก่อนท่ีเครื่องอัดเทป  ท่ีใช้  “เทปเปล่า” 
ชนิดที่หาซื้อได้ตามร้านโชห่วยทั่วไปจะเข้า
มาแทนที ่ยีห้่อฮติยคุน้ัน ไม่โซนีก่พ็านาโซนิก 
เบียดไหล่กันสูสี หลายครั้งในเวลาว่าง คน

ข่าวรุ่นน้ัน  โดยเฉพาะพวก
นักข่าววิทยุ  ก็จะเอาอาวุธ
ของตัวมาคุยข่มกันว่า  ของ
ใครเสียงชัดไม่มีซ่า  ปล่อย
เสียงแล้วหอนไหม  กินเทป
หรือเปล่า  ต้องต้ังตะแคงกี่
องศาเสียงจะชัดที่สุด  ฯลฯ 
สารพัด-สารเพ

จะว่าไป  ข้อดีของการ
ถือเทปอัดเทปก็คือ  การได้
ใกล้ชิดแหล่งข่าวแบบแนบ
เน้ือ  เพราะแต่ละเครื่องมี
น�้าหนักไม่เบา  แถมขนาด
อ้วนท้วน ฝากถือกันได้ไม่กี่
เครื่องก็เต็มมือแล้ว บางคน
มอืใหญ่-น้ิวยาวหน่อย ถอืได้ 
3 เคร่ือง กแ็ทบจะเป็นบคุคล
มคีวามสามารถพเิศษไปเลย 
ส่วนใหญ่เลยต้องมายืนถือ
อาวุธของตัวเอง

เจอกันบนหิ้ง
เรียว วินวาเรียว

เครื่องอัดเทป
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ส่วนข้อเสียก็คือเรื่องน�้าหนักนี่แหล่ะ 
เพราะท�าให้สัมภาษณ์ได้ไม่นาน สัก 10-15 
นาที บรรดามือถือเทปทั้งหลายก็จะเร่ิมสั่น
เป็นเจ้าเข้า

วธิกีารถอืเครือ่งอดัเทปให้ได้นานๆ ต่าง
คนมเีทคนคิส่วนตวั แต่ท่าทีเ่หน็บ่อยกค็อืเอา
มือข้างหนึ่งกอดหน้าอกไว้แล้วเอาข้อศอก
ของมืออีกข้างที่ถือเครื่องอัดเทปมาวางทับ
อีกท ีท�าเช่นนี้จะถือได้นานกว่ายื่นเครื่องอัด
เทปไปจ่อปากแหล่งข่าวเฉยๆ ราว 1.5-2 เท่า
ตัว (จากประสบการณ์ส่วนตัว)

หรอืบางคนเจ้าเล่ห์หน่อย กเ็อาแขนไป
พาดไว้บนไหล่ใครสกัคน ... พอเขาเริม่หนัมา
มองเราตาเขียว  ก็ค่อยย้ายไปพาดบนไหล่
ใครอีกคน (ฮิๆ)

อย่างไรก็ตาม  เทคโนโลยีการที่พัฒนา
ไปตามวันเวลา ท�าให้เครื่องอัดเทปใกล้จะ
มาถึง  “กาลอวสาน”  เมื่อเครื่องบันทึกเสียง
ชนิดดิจิตอลเข้ามาแทนที่

แน่นอนว่า  ช่วงแรกๆ  เครื่องบันทึก
เสียงชนิดดิจิตอลยังไม่เป็นที่นิยมเท่าชนิด
เทปคาสเซ็ต ที่เสียง “วี๊ด...”  เวลากรอกเทป
ไม่ว่าเดินหน้าหรือถอยหลังมีเสน่ห์จนยาก
จะตัดใจ  จะให้ไปกดกริ๊กๆ  รีเวิร์ส-พอส-
ฟอร์เวร์ิด แบบไร้เสยีง ยงัไม่ใช่อะไรทีเ่คยชิน 
บางทีกดผิดไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นม้วน...ชวน
ให้หงุดหงิดใจอีก  (เคยเห็นบางคนปรี๊ดแตก
เขวี้ยงทิ้งลงพื้น...อะไรวะ แค่กดผิดทีเดียว 
มาต้นม้วนอีกแล้ว!)

หรอืบางครัง้สะเพร่า ไปกดดลีที ต้องไป
หยิบยืมเทปเพื่อนมาแกะใหม่แต่ต้น เฮ้อ...

แต่ก็ดังเช่นสัจธรรมที่ว่า  สายน�้าไม่
ไหลย้อนกลับ  เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลรุ่น
หลัง  นอกจากอัดเสียงได้ดีกว่า ชัดกว่า บาง
รุ่นมีโหมดตัดเสียงรบกวน  ข้อดีกว่ามากๆ 
อีกอย่างคือ  “น�้าหนักเบา”  และอัดได้นาน
หลายชั่วโมง  แบบไม่ต้องมานั่งกลับเทป 
หน้าเอ-หน้าบี

เท่าที่ส�ารวจด้วยสายตา  ยี่ห้อโซนี่กับ
ซมัซงุ ดจูะป็อบปลู่าร์ทีส่ดุในหมูก่รรมกรข่าว 
โดยเฉพาะซัมซุง รุ่น U5  (อีกยี่ห้อคือโซนี ่ซี
รีส ์UX) ที่นอกจากมีรูปลักษณ์กลมมน สีสัน

ฉูดฉาดสวยงาม  คุณภาพในการอัดเสียงยังน่า
ประทับใจ  ท่ีส�าคัญไม่ต้องว่ิงไปซื้อถ่านขนาด 
AA หรอืขนาด AAA ให้เปลอืงสตางค์ เพราะจ้ิม
ชาร์ตกบัพอร์ต USB ของคอมพวิเตอร์ พลงังาน
ไฟฟ้าก็หลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวเครื่อง

หรือบางคนก็ใช้สมาร์ตโฟน อย่างซัมซุง
หรือไอโฟน ที่มีแอพพลิเคชั่นอัดเสียง ท�าหน้าที่
แทนไปเลย...

ววิฒันาการของเครือ่งบนัทกึเสยีงกค่็อยๆ 
เปล่ียนพฤติกรรมนักข่าวอย่างช้าๆ จากที่เคย
ใกล้ชิดแหล่งข่าว  และยิงค�าถามโชะๆ  เข้า
ประเด็นทันที ตอนยังใช้เครื่องบันทึกเสียงชนิด
เทปคาสเส็ต  (ไม่เช่นน้ันจะเมื่อยมาก)  เมื่อ
เปล่ียนมาใช้เครื่องบันทึกเสียงชนิดดิจิตอล 
การถาม-ตอบ ก็เป็นไปอย่างชิลล์ๆ  เพราะเรา
ฝากเพื่อนถือเครื่องแทนได ้ไม่เหนื่อย ไม่เมื่อย
มาก จะถามอ้อมโลกก่อนจะเข้าประเดน็กย็งัได้ 

หรือบางคนแค่ฝากคนมาถือ แต่ตัวไม่ได้
อยู่ในวงสัมภาษณ์ พอวงแตกแล้วค่อยมาเอา
คืนกลับไปแกะ ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ

แต่จะไปบอกว่า อะไรถูก อะไรผิด ก็คงจะ
ไม่ได้ เพราะยุคใคร ก็ยุคมัน อะไรๆ มันเปลี่ยน
ไปอยู่ตลอดเวลานั่นแหล่ะ

แค่อยากบันทึกเอาไว้ว่า ครั้งหนึ่ง “เครื่อง
อัดเทป”  เคยเป็นอุปกรณ์ท่ีนักข่าวท่ัวไป แทบ
จะขาดไม่ได้ในการท�าข่าว...จนอาจเรียกได้ว่า 
อวัยวะชิ้นที่ 33 ของคนข่าว o

จะว่าไป ข้อดีของการ
ถือเทปอัดเทปก็คือ การได้
ใกล้ชิดแหล่งข่าวแบบแนบเนื้อ 
เพราะแต่ละเคร่ืองมีนำ้าหนักไม่
เบา แถมขนาดอ้วนท้วน ฝาก
ถือกันได้ไม่กี่เครื่องก็เต็มมือ
แล้ว บางคนมือใหญ่-นิ้วยาว
หน่อย ถือได้ 3 เครื่อง ก็แทบ
จะเป็นบุคคลมีความสามารถ
พิเศษไปเลย
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จับประเด็น
สุริยะ คชินทร

ในช่วง 15 ปีทีผ่่านมา “สภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาต”ิ ได้ตระหนกัถงึความ
ส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูป้ระกอบวชิาชพีหนงัสอืพมิพ์ โดยเฉพาะเรือ่ง 
“จรยิธรรม” ทัง้นี ้เพือ่ให้เป็นไปตาม “ข้อบงัคบัว่าด้วยจรยิธรรมแห่งวชิาชพี
หนงัสอืพมิพ์สภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาต ิพ.ศ.2541”

จึงมีการออก “ข้อบังคับ” หรือ “แนวปฏิบัติ” ในหลายๆ เรื่อง อาทิ การ
รบัเชญิไปท�าข่าวต่างประเทศ การรบัของขวญัในช่วงเทศกาล การรบัของก�านลั

ในงานแถลงข่าว ฯลฯ
ล่าสุด  ก็มีมติประกาศใช้  “คู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวกีฬา”  เป็นครั้ง

แรก โดยเผยแพร่ในวันนักข่าว  (5 มี.ค.) ประจ�าปี 2556 หลังใช้เวลายกร่างว่า 
3 ปี  ท่ามกลางอุปสรรคนานัปการ  เพราะองค์กรสมาชิกจ�านวนหนึ่งได้

คัดค้านและไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดเกี่ยวแนวปฏิบัติในบางเรื่อง 
ถึงขนาดมีการ “ถอนตัว” จากการเป็นสมาชิกสังกัดสภาการ

หนังสือพิมพ์แห่งชาติของ “สื่อกีฬา” ยักษ์ใหญ่บางแห่ง ในเวลา
ต่อมา !! 

(โดยสาเหต ุว่ากนัว่า มาจากข้อความส�าคญั ซึง่ปรากฏ
ในคู่มือจริยธรรมฯ ที่ระบุว่า  “การรายงานข่าวกีฬาต้องไม่
ชี้น�าและชักจูงไปสู่การพนัน”)

ราชด�าเนิน  สัมภาษณ์  “ธรรมนิตย์ วิเชียรสินธุ์” 
บก.ข่าวกีฬา  นสพ.โลกวันนี้  ในฐานะที่คว�่าหวอดอยู่
ในวงการข่าวกีฬา มากว่า 20 ปี ในฐานะที่ต้องปฏิบัติ 
และต้องดูแลนักข่าวกีฬาในสังกัดให้ปฏิบัติตาม

จริยธรรมตามคู่มือฉบับนี้
ธรรมนิตย์  กล่าวว่า  หัวใจของกีฬาคือการแข่งขัน  ซึ่ง

ต้องแข่งกนัด้วยความบรสิทุธิย์ตุธิรรมในทกุด้าน โดยทกุฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นนักข่าวกีฬาเองก็ควรเสนอข่าวในขอบเขตที่

ถูกต้องเหมาะสม อะไรหรือไม่ควรน�าเสนอ  โดยเฉพาะทัวร์นา
เม้นต์กฬีาใหญ่ๆ อาท ิฟตุบอลยโูร ฟตุบอลโลก ทีค่วรเน้นให้นกัข่าว

กีฬาปฏิบัติตามจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างเคร่งครัด เพราะล่อ
แหลมต่อการน�าประโยชน์ของกีฬาไปใช้ในทางที่ผิดได้ง่าย

เขากล่าวว่า แม้เนื้อหาใน  “คู่มือจริยธรรมฯ” ดังกล่าวจะเขียนไว้
กว้างๆ  ไม่มีการระบุเฉพาะเจาะจง แต่สามารถช่วยให้นักข่าวกีฬาทุก
คนหันมาใส่ใจกับจรรยาบรรณของตนเอง  โดยเฉพาะการไม่เสนอข่าว
เชิงโจมตี หมิ่นประมาท หรือชี้น�าให้มีการเล่นการพนันในรูปแบบต่างๆ

อุปสรรค...แรงเสียดทาน 
กว่าจะมี “คู่มือจริยธรรมข่าวกีฬา”
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“แต่สิ่งที่อยากให้เพ่ิมไปในคู่มือก็คือ 
ควรให้มีเนื้อหาครอบคลุมการรายงานข่าว 
การน�าเสนอข่าว ทกุประเภท ทกุลกัษณะงาน 
ท้ังนักข่าวประจ�า  ฟรีแลนซ์  รวมถึงคอลัม
นสิต์ เพราะต่างกไ็ด้ชือ่ว่าท�างานด้านการสือ่
ข่าวเหมือนกันหมด และมีบทบาทส�าคัญไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  ในการน�าเสนอข่าวสาร
ด้านการกีฬาไปสู่ผู้ชมและผู้อ่าน”

ส่วนเรื่องการพนันขันต่อในวงการกีฬา 
“ธรรมนิตย์”  กล่าวว่า  เป็นสิ่งที่ฝังรากลึก
ไปมากแล้ว  ไม่เฉพาะสื่อ  แต่ยังมีกลุ่มผล
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกมากมาย 
จึงยากจะขจัดให้หมดไปได้ 

“แต่อย่างน้อย หากสือ่ไม่ถกูใช้เป็นช่อง
ทางในการน�าเสนอข่าวท่ีมีการส่งเสริมการ
พนันได้อย่างเด็ดขาดแล้ว การแก้ไขปัญหา
การพนันในวงการกีฬาน่าจะง่ายขึ้น”

ส�าหรบัปัญหาเรือ่งนกัข่าวฟรแีลนซ์กบั
การน�าเสนอข่าวเรื่องส่งเสริมการพนันนั้น 
เขามองว่า  ข้ึนอยู่กับสื่อแต่ละสังกัดว่าจะ
เอาใจใส่กับปัญหานี้มากน้อยแค่ไหน

“คู่มือจริยธรรมฯ ที่ออกมาบังคับใช้นั้น
อยากให้นกัข่าวทกุคนของทกุสือ่น�าไปศกึษา
ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน ขณะเดียวกันควรมี
การประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง  ไม่ใช่
เพียงแค่โหมประชาสัมพันธ์กันอย่างดุเดือด 
ในช่วงการแข่งขันกีฬารายการส�าคัญๆ 

“ยิ่งในปัจจุบัน  สื่ออยู่ในยุคของโลก
ออนไลน์ มีการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ว
ฉบัไวขึน้ การบังคบัใช้คูม่อืจรยิธรรมฯ ให้เกดิ
ผลเป็นรูปธรรมได้  จึงต้องก้าวให้ทันความ
ก้าวหน้าของสื่ออยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจท�าให้
ต้องมีการพิจารณา ปรับปรุงคู่มือนี้ให้ทัน
สมัยอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อๆ ไป”

ส�าหรบัสาระส�าคญัของ “คูม่อืจรยิธรรม
การรายงานข่าวกีฬา” เพื่อให้ผู้สื่อข่าวกีฬา-
ฟรีแลนซ์-คอลัมนิสต์  รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการรายงานข่าวกีฬา 
มีด้วยกัน  “6 ประเด็น” สาระโดยสรุป คือ

1.ความเที่ยงตรงและเป็นธรรม อาท ิ
ไม่มีการเรียกรับของก�านัลแลกกับการน�า
เสนอข่าว  ต้องไม่บิดเบือนในการน�าเสนอ
ความเห็นในบทความหรือบทวิเคราะห์เพื่อ

ผลประโยชน์ของส่วนตัวและ
พวกพ้อง ฯลฯ

2.ความสร้างสรรค์  อาทิ 
สอดแทรกความรู้  กฎกติกา 
เก่ียวกับเกมกีฬาอย่างถูก
ต้องชัดเจน  ให้ความส�าคัญ
กบัการพฒันาข่าวกฬีา โดย
อุทิศพื้นที่เพื่อน�าเสนอข่าว
เชงิลกึ เช่น สารคดีเชงิข่าว 
ข่าวเชิงสืบสวน หรือข่าว
อธิบายความ  ในมิติของ
การกีฬา ฯลฯ

3.เท่าเทียมและ
เสมอภาค  อาทิ  หลีก
เลี่ยงการใช้ภาพ ภาษา 
ที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม ล้อเลียน
ในเรื่องชาติพันธุ ์ผู้พิการ ศาสนา ความเชื่อ 
รวมถึงการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ฯลฯ

4.ธ�ารงเจตนารมณ์การกีฬา อาทิ หลีก
เลี่ยงการโฆษณาแฝงในการรายงานข่าว
ทุกรูปแบบ หลีกเล่ียงการเขียนข่าว  เขียน
คอลัมน์  ในลักษณะที่จะสนับสนุนให้เกิด
การทายผลเพื่อเอาของรางวัล  หลีกเลี่ยง
การน�าเสนอข่าวหรือภาพที่ส่อไปในทางยั่ว
ยุทางเพศ ฯลฯ

5.การไม่ชี้น�าและชักจูงไปสู่การพนัน 
อาทิ  ระวังการเขียนข่าวหรือวิเคราะห์เกี่ยว
กบัแต้มต่อ อตัราต่อรอง ไม่ให้ชีน้�าหรอืชกัจงู
ไปในทางการพนัน ฯลฯ

และ  6.การจรรโลงสังคมและวงการ
กีฬา  อาทิ  สอดแทรกบริบทความมีน�้าใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฯลฯ

ส�าหรบัจดุเริม่ต้นจดัท�าคูม่อืจรยิธรรมฯ 
ฉบบันีข้ึ้นมา เป็นเพราะสภาการหนงัสอืพมิพ์
แห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการน�า
เสนอข่าวกีฬาที่มีส่วน  “ชักน�าไปสู่การเล่น
การพนันในหมู่เยาวชนของชาติ” ในปี 2551 
เป็นจ�านวนมาก

(ประกอบกับข้อมูลจาก  ทีมงานของ 
“โครงการศึกษาและเฝ้าระวัง  เพื่อสุขภาวะ
สังคม” หรือ Media Monitor ที่พบว่า ในปี 
2551 ซ่ึงมกีารแข่งขนัฟตุบอลยโูร 2008 มสีือ่

ส่ิงพิมพ์  สื่อวิทย ุ
ส่ื ออิน เตอร ์ เน็ ต 
จ�านวนมาก ทีเ่สนอ
ข้อมลูซึง่สามารถน�า
ไปใช้ในการพนันได ้
โดย Media Monitor 
ระบุว่า  นสพ.กีฬา  4 
จาก  6  ฉบับที่ศึกษา 
มีการน�าเสนอข้อมูล 

“เพื่อการรับ แทงพนันโดยตรง”!)
จึงมีการระดมมันสมองจาก  “ผู้ปฏิบัติ

งานข่าว-หวัหน้าข่าวสายกฬีา-บรรณาธกิาร-
ผู้แทนองค์กรส่ือ”  เพื่อเริ่มต้นวางกรอบแนว
ปฏิบัติในการน�าเสนอข่าวกีฬาขึ้น  เม่ือวันที ่
4 ก.พ.2552

“สนุทร จนัทร์รงัส”ี ประธานอนุกรรมการ
ส่งเสรมิจรยิธรรม จงึแต่งตัง้คณะท�างานจัดท�า 
“ร่างคู่มอืจรยิธรรมรายงานข่าวกฬีา” ขึน้ เมือ่
วันท่ี  9 มิ.ย.2552  โดยมี  “ก่อเขต จันทเลิศ
ลักษณ์” เป็นประธาน มีผู้แทนนายกสมาคม
ผูส้ือ่ข่าวกฬีาแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคม
นักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย มา
ร่วมเป็นคณะท�างาน

ยกร่างมา  3  ปี  มีการรับฟังความคิด
เห็นจากผู้เกี่ยวข้องช่วงต้นปี  2555  ก่อน
จะประกาศใช้เม่ือต้นปี  2556  ในสมัยที่  
“ภัทระ ค�าพทิกัษ์” เป็นประธานอนกุรรมการ
ส่งเสริมจริยธรรม

อย่างไรก็ตาม คู่มือจริยธรรมฯ ฉบับนี้ 
จะมผีลในทางปฏบิติัมากน้อยแค่ไหน ขึน้อยู่
กบัสือ่ทกุแขนงหลายส�านกั ท้ังทีเ่ป็น-ไม่เป็น
องค์กรสมาชกิของสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่ง
ชาติ ไม่ว่าจะเป็น นสพ. ฟรีทีวี เคเบิลทีวี ทีวี
ดาวเทียม วิทย ุออนไลน ์ที่จะต้องตระหนัก
ถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพชีพ
ของตนเอง o
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ยามบคุคลส�าคญัปรากฏตวั ไม่ว่านายก
รฐัมนตรหีรอืฮโีร่เหรยีญทองโอลมิปิก ยาม
เกดิเหตฉุกุเฉนิ น�า้ท่วมใหญ่หรอืภยัพบิตัถิล่ม 
หรือยามมเีหตกุารณ์ส�าคญัๆ อย่างมอ็บชน
มอ็บ หรอืการเดนิขบวนขบัไล่รฐับาล

ในขณะที่ผู้สื่อข่าวสามารถถอยไปตั้ง
หลักในพื้นที่ปลอดภัย  แล้วรายงานสิ่งที่
พบเห็นได้จากระยะไกล

แต่คนจ�านวนหน่ึงกลับต้องอยู่  “แถว
หน้า” ตลอดเวลา เพือ่บนัทกึฉากส�าคญัชนดิ 
“วินาทีต่อวินาที”  หวังเพียงส่งต่อความจริง
ให้กับผู้อ่าน-ผู้ชมมากที่สุด คนกลุ่มนั้นก็คือ 
“ช่างภาพข่าว” ที่หนึ่งในนั้นคือ “ช่างภาพนิ่ง
หนังสือพิมพ์”

แต่ความเปลี่ยนแปลง ที่ท�าให้ “สื่อสิ่ง
พิมพ์”  ซึ่งเป็นดั่งหม้อข้าวของช่างภาพนิ่ง 
ก�าลงัเข้าสูภ่าวะถดถอย โดยม ี“สือ่ออนไลน์” 
เข้ามาแทนที ่กเ็ป็นปัจจยัทีบ่บีบงัคบักลายๆ 

ให้ช่างภาพเหล่านั้น ต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอด
ราชด�าเนิน  ไปพูดคุยกับ  3  ช่างภาพ 

เพือ่ท�าความเข้าใจ ทัง้แง่มมุการใช้ชวีติ การ
ท�างาน ทัศนคติ ประสบการณ์ 

รวมถึงวิธีการปรับตัว  เพื่อรองรับ
กับ  “ความเปล่ียนแปลง”  ท่ีช่างภาพน่ิง
หนังสือพิมพ์ไทยก�าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

1.
“ช่างภาพไทยเป็นงานทีถ่กูทีส่ดุ!” 
“กติต ิวงศ์ใบแก้ว” หรอืพีเ่จีย๊บ ไทยรฐั 

ช่างภาพอารมณ์ดี  ประจ�าท�าเนียบรัฐบาล 
เปิดบทสนทนาด้วยข้อความชวนสงสัย

เขาท�างานเป็นช่างภาพมาเกือบ 20 ปี
แล้ว  ตั้งแต่ยังใช้กล้องฟิล์ม  โดยรุ่นพี่สอน
วิธีการท�างานว่า เวลาถ่ายรูปต้องมีสติ แล้ว
นับไว้ในใจเสมอว่าถ่ายไปก่ีรูปแล้ว  จาก 
36 รูป ยังเหลือกี่รูป เวลามีเหตุฉุกเฉินจะได้
เหลือฟิล์มไว้ถ่าย หรือกะเวลาเปลี่ยนม้วน
ฟิล์มได้ทัน 

“อย่างเช่นจู่ๆ มีคนปีนขึ้นไปบนต้นไม้
แล้วก�าลงัจะกระโดดลงมา เรากต้็องประเมนิ
ว่ามันเกิดอะไรได้หลายอย่าง อาจจะตกลง
มา หรือมีคนขึ้นไปช่วย เราต้องถ่ายรูปอะไร
บ้าง  หน้าคนปีน  หน้าคนไปช่วย  แล้วจะ
เปลี่ยนฟิล์มตอนไหน”

เขากล่าวว่า หัวใจส�าคัญในการท�างาน
ของช่างภาพ ก็คือการ “รอคอย” บางทีรอทั้ง
วนั เพือ่ให้ได้ถ่ายแค่ 5 นาท ีแต่ความส�าคัญ
มันอยู่ตรงน้ี  คือเรารอเพื่อจะได้ถ่ายใน  5 
นาทีนั้น แล้วได้รูปที่ดีที่สุด

ทุกๆ  วัน  เขาและเพื่อนพี่น้องช่างภาพ
จะเอาผลงานในหน้าหนังสือพิมพ์มาคุยข่ม
กันว่า วันนี้รูปใครดีกว่ากัน

“แต่หนังสือพิมพ์รายวัน  วันนี้คุณอาจ
จะชนะ พรุ่งน้ีคุณอาจจะแพ้  เพราะบังเอิญ
คุณเข้ามุมผิด  แล้วเขาอยู่มุมที่ดีกว่า  เขา
ก็ได้ภาพดีกว่า”

เหลือบมอง  “อุปกรณ์คู่กาย”  ของช่าง

ชีวิตคนข่าว
เสกสรร โรจนเมธากุล

ชีวิตไม่นิ่งของ 

“ช่างภาพนิ่ง”
จาก “ฟล์ม” 
สู่ยุค “ดิจิตอล”

กิตติ วงศ์ใบแก้ว
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ภาพมือเก๋ารายนี้  ปัจจุบันเป็นกล้องดิจิ
ตอล ยี่ห้อ Nikon รุ่น D200 ริ้วรอยผ่านการ
ใช้งานหนักหน่วงดูเข้มขลัง  แต่ถ้าพูดด้าน
เทคโนโลยปัีจจบุนั กล้องรุน่นีน้บัว่าสดุจะล้า
สมัย  ซึ่งแน่นอนว่าย่อมจะสู้กล้องรุ่นใหม่ๆ 
ไม่ได้อยู่แล้ว

“อปุกรณ์ถ่ายภาพมคีวามส�าคญั อย่าง
ที่บารัก  โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ  มา
เยือนไทยช่วงต้นปีนี้  แล้วโอบามาก็มาที่
ท�าเนียบตอนค�่า พี่ใช้กล้อง Nikon รุ่น D200 
เปิด  ISO  800  ในขณะที่คนอื่นใช้กล้อง 
Canon รุ่น 7D เปิด ISO 4000 เขาถ่ายภาพ
มาเหมือนถ่ายตอนกลางวัน  แถมละเอียด 
แต่ของพี่ต้องลุ้นแล้วลุ้นอีก”

แต่สิ่งที่ “กิตติ” น�ามาชดเชยความเสีย
เปรียบด้านอุปกรณ์  ก็คือ  “ประสบการณ์” 
โดยเฉพาะการเลือกมุมยืนเพื่อให้ได้รูปที่
ดีที่สุด ไม่เช่นนั้นจะได้แต่รูปที่ใช้ไม่ได้เลย

“บางทีมีคนมาถามว่ารูปไม่เห็นสวย

เลย  เหมือนภาพจะเบลอหลุดโฟกัสไปด้วย
ซ�า้ แต่หารูไ้ม่ว่าเบือ้งหลงักว่าจะได้มาแต่ละ
ภาพ ต้องแย่งกันขนาดไหน”

กิตติเล ่าถึงเบื้องหลังการท�างานท่ี
หลายครั้งต้องเบียดแย่งกันถ่ายภาพแหล่ง
ข่าวจนเกือบชุลมุน  ว่า  ช่างภาพข่าวต้อง
กระตือรือร้นที่จะสร้างผลงาน อย่างพี่พร้อม
สูท้กุสภาวะทีเ่ขาแข่งกนั แม้อปุกรณ์เราไม่สู ้
แต่เราต้องท�าให้ได้  เพราะเวลาถ่ายภาพ
เหมือนออกรบ  มันต้องสู้กัน  ได้ไม่ได้ต้อง
เบียดก่อน เพื่อให้ได้ภาพข่าวที่สมควรจะได้

“เวลาถ่ายภาพ เราสู้กันเหมือนจะต่อย
กัน  จบงานก็ไปกินข้าวกันเหมือนเดิม  แต่
เวลางานมันยอมกันไม่ได้  ไม่มีใครยอมกัน
หรอก!”  เขาเล่าถึงบรรยากาศในการท�างาน 
ที่บางเวลาเป็นราวกับสมรภูมิ  แต่ในฐานะ
มืออาชีพ เมื่อจบแล้วก็คือจบ

กติตยิงักล่าวว่า ช่างภาพทกุคนกอ็ยาก
ได้อุปกรณ์ดีๆ  เหมือนช่างภาพเครือโพสต์ 
ที่ออฟฟิศจะเปล่ียนอุปกรณ์ให้ยกชุดทุก  5 
ป ีแต่ออฟฟิศอื่นท�าแบบนั้นให้ไม่ได้  ดังนั้น 
หากจะแข่งกันด้านคณุภาพ-ด้านเทคนคิ มนั
ย่อมสู้กันไม่ได้อยู่แล้ว

ก่อนจะเฉลยเบื้องหลังค�าพูดชวนฉงน
ข้างต้น  ที่ว่าช่างภาพไทยเป็นงานราคาถูก
ที่สุดว่า...

“ทุกคนก็อยากได้อุปกรณ์ดีๆ เราจะได้
ท�าภาพดีๆ  แต่ฐานเงินเดือนของเรามันยัง
น้อย  มันก็ต้องหาจ็อบ  หาอย่างอ่ืนท�า  ถ้า
เงินดีเราก็จะท�างานอย่างเดียว  สร้างงาน
อย่างเดียว อย่างส�านักข่าวต่างประเทศ ค่า
ตอบแทนสงู ชีวติกถ่็ายแต่รปูอย่างเดียว เขา
ก็สร้างสรรค์งานดีๆ  ออกมาได้  ต่างกับช่าง
ภาพไทย ที่เป็นงานที่ถูกที่สุด”

ก่อนจาก  พี่เจี๊ยบได้กล่าวถึงอนาคต
ของสื่อสิ่งพิมพ์ไทย  ที่ต ้นสังกัดตนเอง
เป็นเบอร ์หนึ่งของวงการ  ว ่า  “ต ่อไปนี ้
หนังสือพิมพ์คงจะอยู ่ยากขึ้นเรื่อยๆ  สื่อ
ดิจิตอลจะมามีบทบาทมากขึ้น  เห็นได้จาก
การที่ช่างภาพหลายๆ  คนเริ่มปรับตัวด้วย
การแข่งกนัอพัภาพขึน้เวบ็ไซต์ ข้ึนเฟซบุก๊ ผม
จึงมองว่าหนังสือพิมพ์ก�าลังถดถอยลงนะ”

ในสุ้มเสียงส่งท้าย คล้ายมีความกังวล
ใจบางอย่างซ่อนอยู่

2.
“กองทุนเพื่อเพื่อน for friends” ของ

ชมรมช่างภาพการเมือง  เกิดข้ึนภายหลัง 
ช่างภาพเครือเนชั่นรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บ
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพเหตุทหาร
ปะทะกบัคนเสือ้แดงบรเิวณถนนราชปรารภ 
เมือ่กลางปี 2553 โดยม ี“ฉลาด จนัทร์เดช” 
หรือน้าหลาด มติชน ในฐานะประธานชมรม
ช่างภาพการเมอืง เป็นหวัเรีย่วหวัแรงส�าคญั

การชุมนุมทางการเมืองครั้งน้ัน  “ช่าง
ภาพนิ่ง”  หลายคนต้องไปปฏิบัติหน้าที่อยู่
แถวหน้า โดยต่างคนต่างรู้แก่ใจว่าม ี“ความ
เสีย่ง” จะเกดิเหตไุม่คาดคดิกบัตนได้ทกุเมือ่

ฉลาด เล่าว่า หลังเหตุการณ์ 10 เม.ย.
2553  เมื่อรู ้แน่ชัดแล้วว่า  มีการใช้อาวุธ
ตอบโต้กัน แม้เราจะท�างานกับทหาร แต่ก็
รู้ว่ามีความเส่ียงสูง  จึงมีการร้องขออุปกรณ์
อย่างเสื้อเกราะ  หมวกป้องกันศีรษะจาก
ต้นสังกัด  ซึ่งพวกเขาก็ยินดีจัดให้  พอกลาง
เดือน พ.ค.2553 เมื่อปฏิบัติการกระชับพื้นที่
เริ่มต้น ก็มีการใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่กัน ทั้ง
ปืน-ระเบิด

“ตอนนัน้ท�างานยากมาก สือ่กบัทหารก็
เสีย่งพอๆ กนั แต่เราไม่มอีาวธุ เรามแีค่กล้อง 
ต้องคอยหลบหลีกให้เป็น  ใช้วิจารณญาณ
ของตัวเองว่าตรงนี้จะปลอดภัยไหม  แล้ว
เราจะใช้อุปกรณ์แบบไหนเพื่อถ่ายภาพ
เหตุการณ์ตรงหน้า  เพราะเราเข้าไประยะ
ประชิดไม่ได้ เข้าไปก็อันตราย ดีที่เราเข้าไป
พร้อมทหาร  เขาก็ให้ค�าแนะน�าวิธีดูแลตัว
เอง คือให้ตามเขาไป อย่าไปก่อนหน้า  เรา
เป็นส่ือมืออาชีพ  ก็อยากจะได้รูปที่ดีที่สุด
มาน�าเสนอ”

อย่างไรกต็าม การท�างานแบบเอาชวีติ
เข้าเส่ียง  กลับถูกมองด้วยสายตาไม่เข้าใจ
จากใครบางคน  ท่ีต�าหนิกลางวงประชุมว่า 
คุณไม่จ�าเป็นต้องเสี่ยงขนาดนั้น  จะเข้าไป
ในพื้นที่ท�าไม?

 “ผมก็สวนกลับว่า ทุกวันนี้ที่เรามีภาพ
มาน�าเสนอ ก็ไม่ใช่เพราะพวกเราเหรอ!”

หวัใจสำาคญัในการทำางานของ
ช่างภาพ ก็คือการ “รอคอย” 
บางทีรอทั้งวัน เพื่อให้ได้ถ่ายแค่ 5 
นาที แต่ความสำาคัญมันอยู่ตรงนี้ 
คอืเรารอเพือ่จะได้ถ่ายใน 5 นาทนีัน้ 
แล้วได้รูปที่ดีที่สุด ทุกๆ วัน เขาและ
เพือ่นพีน้่องช่างภาพจะเอาผลงาน
ในหน้าหนงัสอืพมิพ์มาคยุข่มกนัว่า 
วันนี้รูปใครดีกว่ากัน
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ช่างภาพมือเก๋าที่ท�างานมาจน
เหลืออีกไม่กี่ปีจะเกษียณอายุ  ยังเล่า
ว ่า  ตอนสลายการชุมนุม  ในช่วงที่
ปะทะกัน  เราจะไม่เห็นนักข่าวหรอก 
จะมีแต่พวกช่างภาพ  ผมยืนยันได้
ว ่า  ช ่างภาพเป็นอาชีพที่ เสี่ยงมาก
ที่สุด  เพราะในสถานการณ์แบบน้ัน มี
แต่ช่างภาพเท่านั้นที่เข้าไป  เพื่อน�า
ภาพในเหตุการณ์จริงมาน�าเสนอต่อ
สาธารณชน

ฉลาดใช้ค�าว่า “ฮีโร่” กับช่างภาพ
มืออาชีพทุกคน 

พ ร ้ อ มขยายความว ่ า   “ ใ น
สถานการณ์ปกติ เราอาจเป็นเบอร์สอง 
(รองจากนักข่าว)  แต่ในสถานการณ์

ส�าคัญๆ เราคือเบอร์หนึ่งเสมอ”
ทุกวันนี้กองทุนเพื่อเพื่อน  for 

friends  ยังมีกิจกรรมในการ  “ช่วย
เหลอืช่างภาพทีบ่าดเจบ็จากการปฏบิตัิ
หน้าที่”  ตามวัตถุประสงค์ในการก่อ
ตั้ง  โดยล่าสุด  กลางเดือน มี.ค.2556  
ก็เพิ่งจัดคอนเสิร์ตระดมทุนเพื่อช่วย
เหลือ “สกล สนธิรัตน์” หรือพี่เอ๋ เนชั่น 
ทีว่บูหมดสตริะหว่างท�างานอยูท่ี่รฐัสภา

ในโอกาสที่ เ ราได ้สนทนากัน 
“ฉลาด”  ยังกล่าวถึงการปรับตัวของ
ช่างภาพในยุคส่ือสังคมออนไลน์  ว่า 
ช่างภาพก็ต้องใช้โซเชียลมีเดียให้เป็น
ประโยชน์ต่อการน�าเสนอข่าวด้วย อาจ
เห็นตัวอย่างได้จากช่างภาพเครือเนชั่น 

ที่นอกจากถ่ายภาพนิ่ง  ยังต้องมาถ่ายคลิปวีดีโอด้วย 
ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าการท�า  2  อย่างในเวลาเดียวกัน 
บางครั้งก็ท�าให้ตัดสินใจพลาด มีหลุด บางช็อตที่ควร
จะถ่ายด้วย  ภาพนิ่ง  แต่ในมือกลับยังถือกล้องถ่าย
คลิปวีดีโออยู่

ถามถึงอนาคตท่ีมีคนพูดว่าอีกไม่เกิน  10  ปี 
หนังสือพิมพ์ต้นสังกัดของช่างภาพนิ่งหลายๆ  แห่ง 
อาจจะตาย ?

ประธานชมรมช่างภาพการเมือง กลับมองต่าง
ออกไป “อาชีพช่างภาพหนังสือพิมพ์คงจะไม่ตาย แต่
เราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพิ่มเติม แม้วันนี้ต้อง
ถ่ายทัง้ภาพนิง่และวดีโีอ แต่มนักย็งัเป็นอาชพีของช่าง
ภาพอยูด่ ีผมเคยบอกน้องๆ อยูเ่สมอว่า เราต้องเตรยีม
ตัวรบัสถานการณ์พวกน้ี ต้องท�าตัวเองให้มคีณุค่ามาก
ขึ้น เราต้องเป็นมือโปรฯ เป็นมืออาชีพ” 

น้าหลาดท้ิงท้ายกับเราด้วยสายตาท่ียังเปล่ง
ประกายไปด้วยความหวัง

3.
เมื่อเอ่ยถึงองค์กรส่ือที่จับกระแสเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ได้ไว และมีการหยิบมาใช้กับการท�างานอย่าง
เป็นรูปธรรมที่สุด  หน่ึงในนั้นย่อมไม่พ้นส่ือ  “เครือ
เนชั่น”

และเมื่อกระแส  “ส่ือออนไลน์”  ถาโถม  ท�าให้
เครือเนช่ันท่ีมี  “สื่อออฟไลน์”  ทั้งหนังสือพิมพ์และ
แมกกาซีนหลายฉบับ ต้อง “ปรับตัว” ก่อนใคร

“นนัทสทิธิ ์นติย์เมธา” หรอืพีอ๊่อฟ บรรณาธกิาร
ศูนย์ภาพเนช่ัน  เล่าถึงสาเหตุท่ีช่างภาพเครือเนชั่น 
ต้องท�างานแบบ 2  in  1  คือถ่ายทั้ง  “ภาพนิ่ง”  และ 
“คลิปวีดีโอ” ว่า ราว 5 ปีที่แล้ว สุทธิชัย หยุ่น ประธาน
กรรมการบริษัทเครือเนชั่น  มองว่าการส่งช่างภาพ
น่ิงและช่างภาพทีวีไปท�างานเดียวกัน  เป็นการใช้
บุคลากรทับซ้อน  จึงคิดนโยบายท่ีจะให้ช่างภาพนิ่ง
ถ่ายวีดิโอได้ด้วย

“ก็เป็นธรรมดาท่ีจะมีแรงต้านออกมา  โดยส่วน
ตัวตอนน้ันผมเองก็ไม่เห็นด้วย แม้จะใช้ค�าว่าช่างภาพ
เหมือนกัน  แต่ว่ามันคือคนละศาสตร์  ช่างภาพส่วน
ใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย  เพราะวิธีคิดของภาพนิ่งก็คือ one 
shot ส่วนภาพเคลือ่นไหวต้องมองภาพเป็นเหตกุารณ์
ต่อเนื่อง ก็มีแรงต่อต้านกันเป็นปี”

นันทสิทธิ์  เล่าว่า  จนวันหนึ่งคุณสุทธิชัยบอกว่า 
ไม่ได้  น่ีคือจุดเปลี่ยนของช่างภาพในยุคดิจิตอล  ที่
ช่างภาพต้องรู้จักใช้โซเชียลมีเดีย  คุณสุทธิชัยบอก

ฉลาด จันทร์เดช
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ว่าช่างภาพต้องใช้ทวิตเตอร์  ใช้เฟซบุ๊กเป็น 
เราก็ไปลองท�า  ต้ังแฟนเพจ NationPhoto 
ขึ้น แล้วช่างภาพก็มาลองถ่ายวิดีโอด้วย  ก็
เริ่มเห็นข้อจ�ากัดบางอย่างว่า  ในเหตุการณ์
หนึ่งๆ ถ้าช่างภาพต้องท�าทั้ง  2 อย่างให้ได้
ดี มันไม่สามารถเป็นไปได้ 

“คนเราจะท�าอะไรทั้ง  2  อย่างให้ดีใน
เวลาเดียวกัน  พร้อมกัน  ไม่มีทางแน่นอน 
ตอนน้ันเรารู ้สึกว่ามันมีความจ�าเป็นต้อง
ท�าถึงขนาดนั้นเลยเหรอ  แต่พอได้ท�าไปก็
เริ่มเห็นว่ามันเข้ามาเติมเต็มในบางส่วนที่
เราขาด”

เขายกตัวอย่างว่า วันนี้ช่างภาพไปอยู่
ในท่ีเกิดเหตุท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เจ้าหน้าที่ก�าลังล้อมจับกลุ่มผู้ก่อการร้าย 
ช่างภาพส่งภาพตอนเจ้าหน้าที่ก�าลังล้อม
จับมาให้ก่อน 1 รูป ผ่านไปสักพักหนึ่ง  เริ่ม
มีการยิงปะทะกัน  ภาพตรงนี้อาจได้เป็น
ภาพน�าแล้ว  หลังจากเหตุการณ์สงบ พอ
จับผู้ร้ายได้แล้ว ก็ได้อีกภาพหนึ่ง แต่ถ้าบน
หน้าหนงัสอืพมิพ์ อาจจะต้องเลอืกจากสาม
เหตุการณ์นี้แค ่1 ภาพ

“เพราะแต่ก่อนเราถ่ายภาพข่าวมา

ได้ใช้มากสุดคือ  1  รูป  ในเครือเนชั่นมีสาม
เล่ม  กรุงเทพธุรกิจ  เดอะเนชั่น  คมชัดลึก  
เต็มที่ก็ได้ใช้แค่ 3 รูป แต่ ณ วันนี ้ผมจะใช้กี่
รปูกไ็ด้ เพราะว่าผมน�าเสนอบนโซเชยีลมเีดยี 

“นอกจากนี้ส�าหรับหนังสือพิมพ์ใน
เครือเนชั่น ตอนนี้เรามีแอพพลิเคชั่น iSnap 
ให้ใช้มอืถอืสแกนบาร์โค้ด ก็จะมภีาพชุดน�า
เสนอ นี่ท�าให้เห็นว่า ภาพของเราถูกใช้งาน
มากขึ้น  ดังนั้นแทบทุกๆ  ภาพสามารถถูก
เผยแพร่ได้ ไม่ถกูทิง้ขว้าง หรอืแค่ถกูเกบ็เข้า
ดิจิตอลไลบรารี่”

ส�าหรับเรื่องการถ่ายวิดีโอควบคู่ไป
ด้วยในเหตกุารณ์หนึง่ๆ เขากล่าวว่า คงยาก
ที่จะท�าทั้ง 2 อย่างในเวลาเดียวกันได้ด ีแต่
เป็นทิศทางที่ต้องเดินต่อไปข้างหน้า  ซ่ึงใน
ทีส่ดุก็เหน็ว่าภาพวดิโีอเป็นอกีส่วนทีม่าเตมิ
เต็มในสิ่งที่ภาพนิ่งไม่มี

“งานบางอย่างจ�าเป็นต้องเป็นภาพ
เคลื่อนไหว อย่างเช่นงานแถลงข่าว ภาพนิ่ง
อาจไม่มีอะไรมาก  เป็นแอ็กชั่นคนนั่งแถลง
ข่าว  แต่ภาพวีดิโอคือไฮไลต์  เพราะฉะน้ัน
ในบางงาน ภาพเคลื่อนไหวคือพระเอก  ใน
บางงาน ภาพนิ่งคือพระเอก แต่ทั้งสองส่วน

นี้ในยุคโซเชียลมีเดีย มันมีการเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน ดังนั้นงานแบบนี้แทนที่จะส่งคนไป 
2 คน ไปคนเดียวจะดีกว่า เพราะตอนนี้ช่าง
ภาพท�าได้ทั้งสองอย่างแล้ว”

เขายังอธิบายอีกว่า  การท�า  2  อย่าง
พร้อมกัน ส�าคัญอยู่ที่  “การวางแผน” และ 
“การจัดการ” ว่าเราจะเลอืกใช้อปุกรณ์อะไร
ให้เข้ากับลักษณะงานของเรา ที่สามารถให้
เราท�าได้ทั้ง 2 อย่าง รวมไปถึงการรายงาน
บนโซเชียลมีเดียได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ถามว่าภาพน่ิงบนหน้า
หนึ่งก�าลังจะตายไปแล้ว  “นันทสิทธิ์”  กลับ
เชื่อว่า คงไม่ตายง่ายๆ

“ถามว่าในวันนี้ภาพนิ่งตายไปแล้ว
หรือ ผมว่าไม่ใช ่ภาพนิ่งกลับยังไม่ตาย ทุก
วนันีบ้นเฟซบุก๊ เราแชร์ทัง้ภาพนิง่และวดิโีอ 
เชื่อหรือเปล่าว่าคนแชร์ภาพนิ่งมากกว่า
วิดีโอ  เพราะภาพนิ่งมันดึงคนอ่านเข้าไปสู่
คอนเทนต์”

กับค�าถามที่ว่าวันนี้เครือเนชั่นเป็น
ผู้น�าด้านนี้ใช่หรือไม่ เขาให้ค�าตอบว่า
เรื่องแบบนี้ผู้อ่านน่าจะเป็นคนตอบได้
ดีกว่า o

นันทสิทธิ์ นิตย์เมธำ
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เปิดห้องเรียน
พนัสชัย คงศิริขันต์

เมือ่ 16 ปีทีผ่่านมา “มหาวทิยาลยับรูพา” 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออก 
ได้เริ่มโครงการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์ 
มกีารเปิดสอนสาขาเกีย่วกบั “การสือ่สาร 
มวลชน” เกดิข้ึนเป็นครัง้แรกใน “คณะ
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

 ป ี 2540 อาจารย์สาวไฟแรงคนหนึ่งซึ่ง 
“กระหาย”  ใน  “วิชาชีพข่าว”  อย่างแรงกล้า 
อุทิศตัวเข้าสู่แวดวง “วิชาการสื่อสารมวลชน” 
ในรั้ว “มหาวิทยาลัยบูรพา” 

 อาจารย์สาวผู ้นี้คือ  “อาจารย์แม่” 
ท่ี  “ลูกๆ  เจอาร์”  เรียกขานติดปากภายใน
คณะ หรือ  “อาจารย์หน่อย” รศ.สุกัญญา 
บูรณเดชาชัย  ประธานหลักสูตรปริญญา
โทการสื่อสารการเมือง  และประธานสาขา
วิชาวารสารศาสตร์  (เจอาร์)  โครงการจัด
ต้ังคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผู้บุกเบิกและผลักดันให้ “นิเทศศาสตร์” สาขา
วารสารศาสตร์  จน ณ วันนี้  เป็นที่ยอมรับใน 
จ.ชลบุรี

 “ดิฉันเข้ามาสอนในป ี2540 ซึ่งอาจารย์
ทันไปสอนเด็กรุ่นท่ี  1  ปรัชญาของวิชาเอก
นิเทศศาสตร์ของเราต่างจากที่อื่น เมื่อเราเป็น
มหาวิทยาลัยภูมิภาค  เราต้องเคียงข้างรับใช้
ภูมิภาค  วิสัยทัศน์เราเขียนไว้เลยว่าต้องเป็น
ภมูปัิญญาหลกัของท้องถ่ิน คือเดก็ต้องท�างาน
กบัท้องถิน่ให้ได้ เพือ่บรกิารท้องถิน่  ถือว่าเป็น

มหาวิทยาลัยน้องๆ เพิ่งเปิดได ้16 ปีเท่านั้น”
 ด ้วยวิญญาณความเป็น  “นักข่าว” 

ของ  “สุกัญญา”  เกิดขึ้นเมื่อครั้งรับหน้าที่เป็น 
“บรรณาธกิาร” หนังสอืพมิพ์ฝึกปฏบิตัอ่ิางแก้ว 
สมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 แม้เธอจะเคยสัมผัสงานในสายข่าว
ด ้วยการฝ ึกงานกับหนังสือพิมพ ์ไทยรัฐ 
สายคมนาคม  ผ ่านการเป ็น  “อาจารย ์” 
ครั้งแรกท่ีสาขาวิชานิเทศศาสตร์  สถาบัน
ราชภัฎสวนสุนันทา  ก่อนก้าวเข้ามาอยู ่รั้ว 
“มหาวิทยาลัยบูรพา”

  เริ่มต้นของการเป็น  ผู้สอนประจ�าวิชา
เอกนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาวารสารศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา “อาจารย์หน่อย” เน้นการ
สอนวิชาข่าว  วิชาเขียนวิเคราะห์สถานการณ์ 
การจัดหน้าหนังสือพิมพ์ให้กับนิสิต

 เคล็ดลับส�าคัญของการหล่อหลอม
ให้ “นิสิตวารสารศาสตร์” แน่นในพื้นฐาน
ของวิชาชีพ

 เกดิจากการที ่“อาจารย์หน่อย” ผ่านการ
อบรมโครงการต่างๆ มาท�าให้รู้จักเครือข่าย 
นักข่าวอาวโุส และนักวชิาชพีในวงการสือ่สาร
มวลชนระดับประเทศอยู่หลายคน

  “หลักคดิ” ของ “สุกญัญา” จงึระดม “นกั
วิชาชีพ” มาเสิร์ฟถึงห้องเรียน

 “ดิฉันได้วิทยากรนักข่าวที่ดีมาสอน 
เพราะดิฉนัรูจ้กัคณุชวรงค์ ลมิป์ปัทมปาณ ี คุณ
ประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ ์คุณบรรยงค ์สุวรรณ

ผ่อง คุณจอม เพชรประดับ คุณภทัระ ค�าพทิกัษ์ 
คุณนันทขว้าง  สิรสุนทร  ดิฉันรู ้จักคนเยอะ 
จึงดึงคนเหล่านี้มาสอนในห้องเรียน  เพราะ
มหาวิทยาลัยบูรพาใกล้กรุงเทพฯไปเช้า-เย็น
กลับได้  ไม่ล�าบากต่อการท�างานของนักข่าว 
ท�าให้สาขาวารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา
มีนักวิชาชีพไปสอนเยอะมาก”

 เหตุผลหลักของการน�า “นักวิชาชีพ” 
มาสอน “นิสิต”ภายในคณะนั้น

  “สุกัญญา”ตอบทันทีว่า “ดิฉันบอกเด็ก
เสมอ ครูมีไข่ไก่อร่อยๆ ครูสามารถท�าอาหาร
ที่ดีที่สุดให้คุณกินได้  ครูอยากให้คุณกินไข่ที่
อร่อย ครูไม่ต้องไข่เอง  แต่ครูสามารถไปเอา
ไข่ที่อร่อยมีวิตามินมาให้คุณกินได้  ลูกเจอาร์
ครูจะฟังและจะจ�ามาตลอด”

 เธอเห็นด้วยทันที  หากเปรียบ  “ไข่ไก่” 
ที ่ “เชฟหน่อย” น�ามาบรรจงป้อน “ลูกเจอาร์” 
คือ “นักวิชาชีพ”

  “อาจารย์หน่อย”  ยังพร�่าสอน  “นิสิต” 
เสมอว่า  “ลูกต้องได้ฐานไปก่อน  ถ้าฐานไม่
แน่นจะจับอะไรไม่ได้  ดิฉันต้องวางรากฐาน
วิชาชีพ  องค์ความรู้  พอพวกเขามาแล้วก็จะ
ต่อยอดแตกแขนง   คือเด็กต้องได้จากมือ
อาชีพจริงๆ  เด็กอยู ่ตรงไหนดิฉันจะอยู่ตรง
นั้น  เข้าถึงและเข้าใจ  เพราะดิฉันก็มีเฟซบุ๊ก  
ทวิตเตอร ์อินสตาแกรม”

การปลุกปั ้น  หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 
“ลานมะพร้าว” ของ “สุกญัญา” ท�าให้ได้รางวลั 

เสาหลัก “ลานมะพร้าว”
“ทฤษฎีไข่ไก่” สูตรเด็ด “เชฟหน่อย”
บรรจงเสิร์ฟ “ลูกเจอาร์” ม.บูรพา
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“พิราบน้อย” จาก  “สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” 
เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2545 และกวาด
รางวลัจากองค์การสือ่ร่วมเกอืบ 30 
รางวัลจนถึงปัจจุบัน

 “อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
อ่ืนตกใจหมด  เปิดวารสารศาสตร์
มาได้ 5 ปี มีรางวัลเพียบเลย เพราะ
เดก็เหน็ความเจบ็ปวด ลานมะพร้าว
อยู ่ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการ
หนังสือพิมพ์ภายใน มีคะแนนเกรด 
จะต้องท�าเทอมละ 3 ฉบับ  เทอมที่
สองท�าลานมะพร้าวออนไลน์  ไม่
ขาดเลย คือออนไลน์เอาส่วนหน่ึง
ของหนังสือพิมพ์มาใส่ออนไลน์ 
พี่ปี  4  ท�าออนไลน์  น้องปี  3  ท�า
หนังสือพิมพ์”

 เทคนิคการท�าข่าวของ “ลาน
มะพร้าว”  ด้วยการซื้อใจลูกเจอาร์ 
“สุกัญญา”  เล่าว่า  “ดิฉันต้องคลุก
กับเด็ก  เป็นที่พึ่งทั้งวิชาการและ
วิชาชีพ  เพราะเรื่องที่ให้เด็กท�าน้ัน
ไม่ใช่บริษัทจ�าลอง แต่เป็นหนังสือ
พิมพ์จริงๆ ให้เป็นหนังสือพิมพ์ท้อง
ถิน่จริงๆ คอื ท�าข่าวอสีเทิร์นซบีอร์ด 
ท�าข่าวก�านันเป๊าะโค่นภิญโญ ดัน
ลูกตัวเองขึ้นเป็นพาดหัวข่าว”

 “เราแบ่งเซคชั่น  ท�าข่าวใน
ประชาคม  ข่าวมหาวิทยาลัย  ข่าว
ชุมชน  ตอนหลังเริ่มไปเล่นข่าวส่ิง
แวดล้อมใน  จ.จันทบุรี  เราเล่นจน
คนยอมรบั ใครถามหาลานมะพร้าว
ไม่อยากให้ปิดหนังสือพิมพ์ลาน
มะพร้าว มีอะไรต้องให้ลานมะพร้าว
มาเจาะ ประชาคมไม่สามารถพึง่รฐั
ได้ก็มาพึ่งลานมะพร้าว”

และแล้วการท�าข ่าวตรวจ
สอบของ  “ลานมะพร้าว”  อย่าง
หนัก ก็เกิดเรื่องขึ้น

 เมื่อ ปี 2550  สภ.ต.แสนสุข 
อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้ส่งหนังสือมายัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  เพื่อ

ให้  “ลานมะพร้าว”  จดแจ้งการพิมพ์ตาม พ.ร.บ.การ
พิมพ์ พ.ศ. 2484 

 แต่  “อาจารย์หน่อย”  เห็นว่าการกระท�าดังกล่าว
ถือเป็นการลิดรอนเสรีภาพ เพราะ “ลานมะพร้าว” ท�าใน
นามสิ่งพิมพ์รัฐบาล ตาม พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.2484 จึง
ไม่ต้องจดแจ้งการพิมพ์ 

 นิสิตสาขาวารสารศาสตร์จึงท�าเรื่องมายัง  “สภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ”  ให้ตีความว่าจะต้องจดแจ้ง
หรือไม่

 ที่สุด  “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ”  วินิจฉัย
ว่า  “หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ”  ไม่ต้องจดแจ้งการพิมพ์ 
เพราะเป็นส่ิงพิมพ์ของรัฐบาล  มีเสรีภาพในการท�า
หนังสือพิมพ์

 “ลานมะพร้าวเป็นเอกสารการสอน มี
สทิธจิะท�าหรอืไม่ท�ากไ็ด้ และดฉินักบันสิติ
กก็ดดนัด้วยการน�าจดหมายฉบบันีไ้ปให้
พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้นด้วย”  อาจารย์หน่อย  เล่า
เหตุการณ์ในครั้งนั้น

 แม้ปัจจุบันการท�าข่าวประชาคม
มหาวิทยาลัยของ  “นิสิต”  จะยากขึ้น
กว่าเดิม 

 และมีหลายครั้ง  “ลานมะพร้าว” 
ของ  “นิสิตวารสารศาสตร์”ถูกผู้บริหาร
ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์

  “ดิ ฉันให ้ นิ สิตไปเฝ ้ ารอ
สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
หน้าห้องประชุม ด่าก็ด่า แล้วมี
รองอธิการบดีฯพูดว่า  นี่เธอ
มานั่งอะไรแถวนี้  ไม่รู้จักเข้า
ห้องเรียน  เด็กตอบน่ารัก
มากว่า  ก�าลังเรียนวิธี
การสัมภาษณ์เรียนวิธี
การโดนด่ากลับมา นี่
คือห้องเรียนของ
หนู  เด็กดิฉันแรง
ใช้ได้”

 ส่วนหนึ่งจุดแข็งของ  “ลานมะพร้าว” 
ในการท�าข่าว  มาจากการที่  “สุกัญญา” 
เข้าไปปลุกเร้านิสิตต้ังแต่ช้ันปีที่1  ที่เพิ่งหัด
เรยีนวชิาความรูเ้บือ้งต้นการท�าหนงัสอืพมิพ์ 
ให้รับรู้ว่าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของสถาบัน
ยิ่งใหญ่ไม่น้อย

 “ดิฉันไม่ได้ให้นิสิตโดดเด่ียว  รักเด็ก
เหมือนรักลูกตัวเอง ท�าให้เห็น ถ้าถูกข่มขู่มา
ดิฉันต้องเข้าไปปกป้อง ดิฉันจะบอกว่าไม่ว่า
จะเกิดอะไรขึ้นครูโดนก่อนอยู่แล้วลูก มันถึง
กล้าหาญ ดิฉันจะเป็นแนวหน้าก่อน”

 เป ็นค� าประกาศของ 
“เสาหลกั” เจอาร์ ม.บรูพา 

ผู ้อยู ่เบ้ืองหลังความ
ส�าเร็จของลกูๆ “ลาน
มะพร้าว” ที่อุดมไป
ด้วย “วิตามินคน
ข่าว” !!!  o

รศ.สุกัญญำ บูรณเดชำชัย
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ส่องสำารวจ
ศักดา เสมอภพ, อนุพนธ์ ศักดิ์ดา

ยคุก่อน นกัข่าวรุน่พีม่กัสอนสัง่รุน่น้องว่า
ให้ฝึกตัง้ “ค�าถาม” เพือ่เค้นความจรงิจาก
แหล่งข่าว น�าไปเสนอต่อประชาชน เมือ่ต้อง
เป็น “ผูถ้าม” เวลาเผชญิหน้า “ผูต้อบ” จะ
ได้ไม่ออกอาการหวัน่ เกรง หรอืกลวั

แต่  “ค�าถาม”  ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้  หาก
ไม่มคีน “ถาม” ซึง่ประเดน็ทีน่่าสนใจในระยะ
หลังก็คือ  นักข่าวใหม่-เฟรชชี่  อายุงานไม่กี่
ป ีน้อยคนที่จะ “ยิงค�าถาม” ในวงสัมภาษณ์

ยุคนี้  หลายครั้งที่แหล่งข่าวระดับชาติ
มายืนให้สัมภาษณ์  แต่คนที่ยิงค�าถามส่วน
ใหญ่จึงเป็นนักข่าวรุ่นเก๋า-ซีเนียร์  น้อยคร้ัง
ที่จะเห็น  “เด็กๆ”  เปิดปาก  บางครั้งมีการ 
กรไูปรมุล้อมตัง้กล้องรอสมัภาษณ์แหล่งข่าว  
แต ่ ไม ่ มี ใครตั้ งค� าถาม  จนสุดท ้ายวง
สัมภาษณ์นั้นก็ล่มไปแบบงงๆ   บางครั้งคน
ที่เริ่มต้นเอ่ยปากถามกลับเป็นแหล่งข่าวเสีย

เอง “วันนี้มีใครจะถามอะไรไหม”
... ท�าไม?
ราชด�าเนิน  มีโอกาสได้คุยกับนักข่าว

ใหม่  ท่ียังไฟแรง  เพ่ือหาค�าตอบว่า  เหตุใด 
“ค�าถาม” จึง “หายไป” จากนักข่าวรุ่นใหม่ๆ 
และคนรุ่นหลังจะเป็นเพียงแค่  “แมสเซน
เจอร์” อย่างที่ถูกปรามาสไว้หรือไม ่

“ปอ-ปุญญานิช กุลกิจพิวัฒน ์ ”  
ผู้สื่อข่าวสายการเมือง  ส�านักข่าวไอเอ็นเอ็น 
ประจ�าท�าเนียบรัฐบาล ที่มีอายุงาน  1  ขวบ
ปีพอดิบพอดี  ยอมรับว่า  เธอเป็นหน่ึงคนที่
ไม่ค่อยกล้าถามแหล่งข่าวสักเท่าใดนัก และ
คิดว่านักข่าวใหม่ด้วยกันเองต่างก็ไม่กล้า
ถามเหมือนกันเกือบทั้งหมด  โดยมีปัญหา
ใหญ่ๆ  สองจุดท่ีค�้าคอท�าให้ไม่สามารถ
เอาชนะความกล้าได้คือ  “กลัวรุ่นพี่”  และ 
“กลัวแหล่งข่าว” 

สาเหตุที่เธอ  “กลัวรุ่นพี่”  เพราะหวั่นใจ
ว่า หากถามไปแล้วท�าให้วงแตก อาจท�าให้
ทกุคนได้ประเดน็ไม่ครบ จะถกูสายตาพฆิาต
จากรุ่นพี่  น่ีคือสิ่งที่เธอกลัวที่สุด  ท�าให้คิด
หนักกว่าจะเปิดปากถามใครสักครั้ง 

“กลัวสายตาพิฆาตจากพี่ๆ  เรากลัวว่า
จะถูกเพ่งเล็ง กลัวว่าจะโดนด ุเรารู้ว่าพี่ๆ ไม่
ได้ว่า  แต่คงเป็นเพราะความห่างรุ่นกันมาก
ที่ท�าให้เราเกร็ง”

ส่วนเรือ่ง “กลัวแหล่งข่าว” เธอว่า เพราะ
บางครั้ง  เจอแหล่งข่าวท่ีเจนจัด  มีกิตติศัพท์
ด้านฝีปาก และลกูล่อลูกชนสูง นักข่าวชัว่โมง
บินน้อยๆ อาจจะถูกต้อนจนมุม จนท�าอะไร
ไม่เป็น

อย่างไรก็ตาม แม้จะกลัวแต่ “ปอ” ก็ยัง
ตัง้ใจไว้ว่า สกัวนัหน่ึงจะถามในวงสมัภาษณ์
ให้ได้มากกว่าน้ี  เพราะ  “ค�าถาม”  คือสิ่ง

ตามหา “คำาถาม” ที่หายไป 
เมื่อนักข่าวใหม่ กลัว? วงสัมภาษณ์
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จ�าเป็นส�าคัญของคนที่มีอาชีพเป็นนักข่าว 
ซึ่งที่ผ่านมาแม้เธอจะมีการยิงค�าถามในวง
สัมภาษณ์ไปบ้าง  แต่ยังไม่มากเท่าที่คิดว่า
ควรจะเป็น

“แต่ก็ใช่ว่าพอไม่ถามในวงแล้วจะไม่
ถามในที่อื่นๆ  เพราะบางทีวงเลิกแล้ว  ก็
โทรศัพท์เช็คเอาตอนหลังแถม หรือบางวงที่
มีคนน้อย  ไม่มีใครจับตามาก  ก็จะกล้าเดิน
เข้าไปถาม”

สุดท้าย  เมื่อถามว่า  คิดอย่างไรที่รุ่นพี่
อาจมองรุ่นน้องว่าเป็นแค่  “แมสเซนเจอร์” 
มายืนถอือดัรอแกะเทปส่งอย่างเดยีว ปญุญา
นชิ กล่าวว่า ทกุคนทีเ่ป็นนกัข่าว ต้องมีความ
รูส้กึรกั ไม่เช่นน้ันคงท�างานไม่ได้ คิดว่ารุน่พี่ๆ  
หลายคนคงรู้ว่ารุ่นน้องๆ ต้องการที่จะเรียนรู ้
พัฒนาตัวเอง ไม่ใช่มายืนฟังไปวันๆ เท่านั้น

เสียงจากเฟรชชี่อีกคน  “ฟาง-ภัสรา  
จกิค�า” ผู้สือ่ข่าวสายการเมอืง เลอืดใหม่ป้าย
แดงจากค่ายบางกอกโพสต์ ก็ยอมรับว่า เธอ
และเพื่อนๆ ไม่ค่อยกล้าถามแหล่งข่าวในวง
สมัภาษณ์ขนาดใหญ่ โดยเหตุผลคล้ายๆ กบั
ปัญญานิช ก็คือ “กลัวรุ่นพี่-กลัวแหล่งข่าว”

“ด้วยความเป็นคนไม่มั่นใจ พอเห็นพี่ๆ 
ในวงใหญ่แล้ว ขณะท่ีเราเพิง่มาใหม่เลยรูส้กึ
กลวั รวมถึงเราเองไม่แน่ใจเรือ่งประเดน็ด้วย 
ความเป๊ะของเรายังมีไม่พอ แล้วเรื่องแหล่ง
ข่าวด้วย  อย่าง  ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่บ�ารุง  รอง
นายกรัฐมนตร ีเขาก็ปากร้าย เรากลัวว่าเมื่อ
เราถามไปแล้วค�าถามไม่เข้าหูเขา  จะโดน
แหล่งข่าวด่า เพราะเคยมีบทเรียน อย่างครั้ง
หนึ่งเคยไปท�าสกู๊ปที่ๆ หนึ่ง แล้วเกิดไปถาม
อะไรเขาไม่รู้  เขาเลยหันมาถามเราว่าท�าไม
พูดแบบนี้ล่ะ เลยคิดว่าเราพูดอะไรผิดไป”

แต่  “ภัสรา”  ยังยืนยันเหมือนกันคน
อื่นๆ คือ การตั้ง “ค�าถาม” ถือเป็นสิ่งส�าคัญ
ต่ออาชพีนกัข่าวทีม่อีทิธพิลต่อสงัคม โดยเธอ
ตั้งปณิธานเอาไว้แล้ว จะต้องก้าวข้ามความ
ไม่กล้าของตัวเองให้ได้  เพราะมีคนเคยบอก
ว่า  ไม่ควรจะท�าข่าวในสิ่งที่แหล่งข่าวอยาก
จะพูดอย่างเดียว  เราต้องอยากจะถามเอา

น้ัน  ท้ังการโทร.เช็คข่าวนอก
รอบกับแหล่งข่าวท่ีเข้าหาง่าย
หรือคุ้นเคย การเดินตามแหล่ง
ข่าวถามประเด็นส่วนตัวเมื่อวง
สัมภาษณ์สลายตัวแล้ว ฯลฯ

 อย่างไรก็ดี “ดัช-สุภางค์ 
ศิริเดช” นักข่าวรุ่นพี่จากค่าย 
นสพ.เอเอสทีวีผู ้จัดการ  ผู ้ยิง
ค�าถามแหล่งข่าวระดับผู ้น�า
ประเทศหรือฝ ่ายการเมือง
ระดับสูงแทบทุกวันมากว่าสิบ
ปี ก็ให ้“ข้อคิด” เรื่องความกลัว 
ของนักข่าวรุ่นน้องๆ  ไว้อย่าง
น่าสนใจ

“ไม่มีรุ ่นพี่คนไหนห้าม
รุ ่นน้องถามหรอก  ดีเสียอีก
เวลามีรุ่นน้องถาม อย่าไปกลัว
สายตาพิฆาตอะไร  เพราะมัน
ไม่มีหรอก”

เธอย�้าว่า  อาชีพนักข่าว
ต้องมีความมั่นใจ  ซ่ึงความ
มั่นใจจะเกิดขึ้นได้  ก็ต่อเมื่อ
ท�าการบ้านมาอย่างดีแล้ว คนท่ี
เป็นนักข่าวไม่ถามไม่ได้ ไม่เช่น
น้ันท้ายท่ีสุด คุณก็อาจจะกลาย
เป็นแค่แมสเซนเจอร์ไปจริงๆ

“การถามเป็นสิ่งที่นักข่าว
ทุกคนถามได้  ไม่มีใครผูกขาด 
ส่วนที่กลัว ไม่รู้ว่าจะถามแทรก
ตอนไหน ตรงน้ีพี่คิดว่ามันเป็น
ศิลปะ  เราต้องสังเกต  คอยดู
ว่าเขาถามกันถึงตรงไหน  ช่วง
ไหนควรถามต่อ ยังไม่ควรถาม
แทรก ช่วงไหนเป็นจังหวะ  ให้
เราถามขึ้นไปเลย ตรงนี้ต้องใช้
ประสบการณ ์แต่ฝึกบ่อยๆ จะ
คุ้นเคยเอง ไม่ใช่เรื่องยาก”

การเอาชนะความกลัว 
ต ้องเกิดจากการลงมือท�า  
สุภางค์ให้เคล็ดทิ้งท้าย o

ด้วยความเป็นคนไม่มั่นใจ พอเห็นพี่ๆ 
ในวงใหญ่แล้ว ขณะทีเ่ราเพิง่มาใหม่เลยรูส้กึ
กลัว รวมถึงเราเองไม่แน่ใจเรื่องประเด็น
ด้วย ความเป๊ะของเรายงัมไีม่พอ แล้วเรือ่ง
แหล่งข่าวด้วย อย่าง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่
บำารุง รองนายกรัฐมนตรี เขาก็ปากร้าย 
เรากลัวว่าเมื่อเราถามไปแล้วคำาถามไม่เข้าหู
เขา จะโดนแหล่งข่าวด่า

ค�าตอบ  ไม่ใช่เขาอยากจะพูดอะไรเราก็
เขียนไปแบบนั้น

ส ่วนสถานการณ ์นักข ่าวใหม ่
ที่ ก� า ลั ง ถู กน� า ไป เป รี ยบ เที ยบกั บ  
“แมสเซนเจอร์” 

“ฟาง” พยักหน้า พร้อมเปิดอกว่า 
ทุกครั้งที่ได้ยินเธอจะนึกถึงตัวเองเสมอ

“เวลาฟังเราจะมองตัวเองว่าเรา
เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า  เราก�าลังเป็น
ความหมายอย่างที่เขาตีความหรือเปล่า 
บางคร้ังเราก็รู้สึกว่าเออใช่นะ  หากบาง
ครั้งเขาเปรียบว่าการเป็นแมสเซนเจอร์
คอื การถอืเทปในวงใหญ่แล้วมาแกะเทป 
แต่ค�าพดูตรงน้ัน เราต้องเอากลับมาดูว่า
เราจะท�าอย่างไรกับมันต่อ”

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ตัวแทน
นักข่าวรุ่นใหม่  ท้ัง  “ปุญญานิช-ภัสรา” 
ก�าลังอยู ่ระหว่างรวบรวมความกล้า
ในการยิงค�าถามใส่แหล่งข่าวกลางวง
สัมภาษณ์ขนาดใหญ ่

แต่สิ่งที่ทั้งคู ่พูดออกมาตรงกันก็
คือเทคนิคที่งัดข้ึนมาอุด  “จุดบอด” ตรง



ต้นปี 2556 มเีรือ่งทีส่ะท้อนขวญัคนข่าวอย่างเราๆ จนท�าให้
ต้องหนักลบัมาเพิม่ความตระหนกัเรือ่ง “สทิธพิยาบาล-

การดแูลสขุภาพ” กนัมากขึน้
เ ร่ิมจากกรณีที่   “พี่ เอ ๋ -สกล สนธิรัตน ์ ”  

ช่างภาพศูนย์ข่าวเนชั่น  ที่ถูกหามส่งโรงพยาบาล 
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่รัฐสภา ภายหลังโรคประจ�า

ตัวคือความดันสูงก�าเริบ กระทั่งช็อคหมดสติ  ถูกหามเข้า
ห้องไอซีย ูแล้วแพทย์ตรวจพบว่ามีเลือดออกที่แกนสมอง 
ท�าให้จนถึงขณะนี้ สกลก็ยังไม่รู้สึกตัว แม้จะย้ายมารักษา
ตัวที่ รพ.กลางตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

กรณีต่อมา  ในวันที่  17  มีนาคม  2556 “น้องต้น- 
สุวัฒน์ ปัญจวงศ์”  ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยโพสต์  ถูกโจรวัยรุ่น

ท�าร้ายร่างกายเพื่อชิงทรัพย์จนได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังจากไป
สังสรรค์กับรุ่นน้อง ในซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-11 หรือซอยเสือใหญ่
แม้สุวัฒน์จะออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว แต่ผล

จากการถูกท�าร้าย  ท�าให้แขนซ้ายยังใช้งานไม่ได้เหมือนปกติ  ต้องท�า
กายภาพบ�าบดัต่อเนือ่ง โดยหมอวินจิฉยัว่าอาจใช้เวลาแรมปี กว่าจะท�าให้
กลับมาใช้งานได้คล่องแคล่วดังเดิม แต่ประสิทธิภาพก็อาจจะไม่เต็มร้อย

ทั้ง 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท�าให้เกิดค�าถามเรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้ชีวิต  และการได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานชั้นเยี่ยม 
...ว่าอยู่ตรงไหน?

ราชด�าเนิน สุ่มส�ารวจประเด็น “สวัสดิการการรักษาพยาบาล” ของคน
ข่าวภาคสนามที่องค์กรต้นสังกัดมอบให้

โดยพบว่า  แม้นักข่าว  100%  จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตามสิทธิ  
“ประกนัสังคม” หรอืรกัษาฟร ีในโรงพยาบาลทีเ่ลอืกไว้ แต่ด้วยจ�านวนผูม้สีทิธิประกนั

สงัคม ทีม่กีว่า 12 ล้านคน (ข้อมลูจากส�านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน ณ เดอืน 
กุมภาพันธ์ 2556) ท�าให้มีเสียงสะท้อนเรื่องคุณภาพ-ความรวดเร็ว ในการเข้ารับบริการ
ท�าให้บางองค์กรตดัสนิใจท�า “ประกนัอบุตัเิหต”ุ หรอื “ประกันชวีติ” ให้กับผูส้ือ่ข่าวเพิม่เตมิ
อย่างเช่น นสพ.แนวหน้า ซึ่งท�า  “ประกันอุบัติเหตุหมู่” ให้กับหัวหน้าข่าว/พนักงาน ซึ่ง

จะได้รับความคุ้มครอง คือ ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ไม่เกิน 50,000 บาท/20,000 บาท ค่าห้อง
และค่าอาหาร วันละ 2,500 บาท/1,000 บาท สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกได ้
ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท/500 บาท และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี นอกจากนี้ ยังมีค่ารับการรักษา
พยาบาลแบบฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งละ 5,000 บาท/4,000บาท

อย่างไรก็ตาม อาชีพสื่อมวลชน อาจเรียกได้ว่า เป็นผู้ใช้แรงงาน “พันธุ์พิเศษ” เพราะ

สิทธิ สวัสดิการ
ขนิษฐา เทพขจร

รักษาพยาบาล “คนข่าว”
ต้องมากกว่า “ประกันสังคม”
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ต้องท�างานเกินมาตรฐานสากล คือวันละ 8 ชั่วโมง ดังนั้น 
การได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพ เพียงแค่สิทธิตามประกัน
สังคมหรือประกันชีวิต อาจยังไม่เพียงพอ

อย่างกรณี  “พ่ีจ้อย-พวงทิพย์ กลิ่นจันทร์”  ผู้สื่อ
ข่าว นสพ.ไทยโพสต์  ประจ�าท�าเนียบรัฐบาล  ท่ีป่วยด้วย
โรคไตวายเรื้อรัง และต้องฟอกไตเป็นประจ�าสัปดาห์ละ 3 
ครัง้ โดยใช้สิทธติามประกนัสงัคม ทีแ่ม้จะไม่เสยีค่าใช้จ่าย
ใดๆ แต่เจ้าตัวซึ่งเป็นคนข่าวประเภทเกาะติดกัดไม่ปล่อย 
ก็ยอมรับว่ากระทบกับการท�างานอย่างยิ่ง เพราะหากครั้ง
ไหนป่วยหนักถึงขนาดต้องแอดมิทที ่โรงพยาบาล 10 วัน 
หรือ 1 เดือน หากเป็นบริษัทอื่นคนไล่ออกไปแล้ว แต่ด้วย
ไทยโพสต์มีวัฒนธรรมอยูก่บัแบบพี-่น้อง ค�าว่า “ไล่ออก”จงึ
ไม่มีมาให้กังวล

“ช่วงที่รักษาตัว  ออฟฟิศยินดีให้ลาป่วย  แต่ยังให้
เงินเดือนเหมือนมาท�างานปกติ  ถือว่าบริษัทมีน�้าใจและ
ดูแลเราเป็นอย่างดี  ท�าให้วันไหนที่ไม่ได้ไปฟอกไต ต้อง
ขอมาท�างาน แม้จะเป็นวันหยุด  เพราะเราเกรงใจ แต่พอ
มาท�างานจริง พี่ๆ ก็ห่วง ไม่อยากให้ท�างานหนัก จากเดิม
ทีป่ระจ�าอยูท่�าเนยีบ ก็เรยีกมาประจ�าท่ีออฟฟิศ มาช่วยท�า
ข่าวเล็กๆ น้อยๆ” เธอว่า

ขณะที ่นักข่าวสาว “พีณ่-ีปราณ ีประสพคณุ” นสพ.
บ้านเมือง ประจ�ารัฐสภา ที่ป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัว
เอง หรือโรคพุ่มพวง SLE  เล่าให้ฟังว่า ปกติต้องพบหมอ 
2 เดือนต่อ 1 คร้ัง โดยใช้สทิธปิระกนัสงัคม อาการโดยรวม
ขณะน้ีอยู่ในภาวะโรคสงบ แต่หมอก็เตือนว่าอย่าท�างาน
เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน ์ท�าให้
เราต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนปกติ แต่ไม่กระทบกับการ
ท�างานมากนัก  เพราะ บก.ช่วยคัดกรองงานที่ไม่สมบุก
สมบันมากมาให้เราท�า อีกอย่างเรารักอาชีพนี้ แต่ถ้าเป็น
ไปได้ก็อยากได้สิทธิด้านประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม  เพราะ
เป็นคนเดินทางบ่อย

ความคืบหน้ากรณี  “พี่เอ๋-สกล”  ซ่ึงประสบอุบัติเหตุ
ระหว่างการท�างาน “ณัชชา สังข์เงิน” แฟนสาวเล่าให้ฟัง
ว่า “กรณพีีเ่อ๋ สทิธปิระกนัสงัคมให้นอนโรงพยาบาลได้แค่ 
6 เดอืน หลงัจากน้ันขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของแพทย์ว่าจะให้
กลับไปอยู่บ้านหรือย้ายสถานพยาบาล 

“แต่เท่าที่คุยกับ ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ท่านก็บอก
ว่าจะเข้ามาช่วยเหลือ รวมถงึรบัผิดชอบค่ารกัษาพยาบาล 
ที่นอกเหนือจากสิทธิประกันสังคม  ส่วนบริษัทต้นสังกัดก็
ยังจ่ายเงินเดือนตามปกติ” แฟนสาวช่างภาพเนชั่นกล่าว

แม้ความเห็นใจซึ่งกันและกันระหว่างคนท�างาน จะ
ท�าให้การดูแลสุขภาพตามสิทธิประกันสังคมได้ไปต่อ แต่

จากการส�ารวจพบว่า  การท่ีคน
ข่าวจะมี “สิทธิขั้นพิเศษ” ได ้อยู่
ที่ดุลยพินิจของผู้บริหาร

อย่างกรณี  สื่อสิ่งพิมพ์เครือ
โพสต์พับลิซชิ่ง  ท่ีนอกจากมีการ
จดัท�าคูม่อืการรกัษาพยาบาลและ
สวัสดิการของพนักงานไว้ชัดเจน 
ในบริษัทยังมี “ห้องพยาบาล” ไว้
คอยดูแลคนในองค์กรที่ป่วยด้วย
โรคต่างๆ  อาทิ  ความดันโลหิต 
กระเพาะอาหาร  จิตประสาท 
ผิวหนัง  เบาหวาน  หัวใจ  ไซนัส 
ทอนซิลอักเสบ วัณโรค ฯลฯ 

ขนาดพนักงานที่ เกษียณ
ไปแล้ว  ยังคงสิทธิ์ในการรักษา
พยาบาลต่อไปได้อีก 10 ปี 

นอกจากน้ี  ยังก�าหนดให้มี
การตรวจสุขภาพทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง 
ส่วนการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ของพนักงาน จะอยู่ในระดับที่สูง
กว่าสิทธิประกันสังคม  เกือบ  1 
เท่า  แถมยังให้คนในครอบครัว

สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้กึ่งหนึ่งของ
พนักงานอีกต่างหาก

ทั้งนี้   ยังมีการท�าสัญญาไว ้กับ  โรง
พยาบาลถึง  21  แห่ง  ไว้ดูแลพนักงานและ
คนในครอบครัว  อาทิ  กรุงเทพคริสเตียน 
แพทย์ปัญญา พญาไท 1  เซ็นทรัลเยนเนอรัล 
บางนา  ฯลฯ  ซ่ึงล้วนได้รับการการันตีว่าเป็น
สถานพยาบาลที่ให้บริการมาตรฐานเยี่ยม

ในแวดวงสือ่ จงึเป็นทีรู่ก้นัดีว่า “พนกังาน
เครือโพสต์”  จะได้รับสวัสดิการด้านน้ีดีที่สุด 
และส่ิงที่ดีที่สุด ที่พวกเขาได้รับก็สะท้อนออก
มาให้เห็นผ่านผลงานรายวัน

แต่ก็ใช่ว่าบริษัทสื่อใดให้สวัสดิการด้าน
การรักษาพยาบาลไม่ดีเท่า  แล้วผลงานข่าว
ของบรษัิทนัน้ๆ จะออกมาไม่ดี เพยีงแต่ปฏเิสธ
ไม่ได้ว่า เรือ่งดังกล่าวเป็นปัจจัยทีส่่งผลกระทบ
ต่อขวัญและก�าลังใจคนท�าข่าว 

อย่างกรณีที่นักข่าวหนุ่มรายหนึ่ง  (ขอ
สงวนชื่อและนามสกุล)  จาก  นสพ.ย่าน
วิภาวดี  สะท้อนให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่แสนเจ็บ
ปวด  เมื่อแสดงตนขอใช้สิทธิประกันสังคมใน
โรงพยาบาลที่มีช่ือ  ว่า  ต้องรอคิวนานเกือบ 
2  ช่ัวโมง ทั้งๆ ที่ตอนนั้น  ร่างกายแทบจะไม่
ไหวแล้ว แต่พอถึงคิวแพทย์ก็ใช้เวลาวินิจฉัย
โรคแค่  2-3  นาที  จากน้ันก็จ่ายยาให้แค่ยา
แก้ปวดกับยาแก้อักเสบ ที่หาซ้ือได้ตามร้าน
ขายยาทั่วไป

“หากองค์กรส่ือเพิ่มสวัสดิการเรื่องการ
รักษาพยาบาลของพนักงานให้ดีกว่าสิทธิ
ประกันสังคม  เชื่อว่าจะสร้างขวัญและก�าลัง
ใจให้พนักงาน และเพิ่มพลังในการท�างานให้
องค์กรต่อไป” นักข่าวรายนี้กล่าว

ทั้งหมด  คือการประมวลสิทธิด้านการ
รกัษาพยาบาลทีค่นข่าวภาคสนามได้รบัอย่าง
คร่าวๆ

แต่สิ่งหนึ่งได้รับทราบ  คือ คือท�าให้รู้ว่า 
“สือ่มวลชน” เป็นอาชีพทีต้่องใช้ความเสยีสละ 
อดทน และรับผิดชอบสูง รวมไปถึงต้องอาศัย
ความทุ่มเทด้วยใจ 

ดังนั้นในยามเจ็บไข้... พวกเขาควร 
ได ้ สิ ทธิ รั กษาพยาบาลมากกว ่ าแค ่ 
ประกันสังคม  o
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เพื่อนบ้าน
สิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน, อนพัทย์ ดีช่วย

แม้ในเชงิมตสัิงคม วฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ 
กระทัง่ภาษาทีใ่ช้ ของ “ไทย” กบั “ลาว” 
หรอืสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) จะมคีวามใกล้เคยีงกนัมาก ทว่า
ประเทศทีม่ปีระชากรราว 6 ล้านคนแห่งนี้ 
กลบัมมีติทิีน่่าสนใจ โดยเฉพาะการท�าหน้าที่
ของ “สือ่ลาว” เบือ้งหลงัม่านการปกครอง
แบบ “สังคมนยิมคอมมวินสิต์”

ราชด�าเนนิ จงึนดัขอความรูจ้าก “บณัฑติ 
จันทศรีค�า” หรือ “แคน สาริกา” บก.อาวุโส
และคอลัมนิสต์สื่อเครือเนชั่น  ผู้เดินทางเข้าๆ 
ออกๆ ไทย-สปป.ลาว กว่า 2 ทศวรรษ จนคุ้ย
เคยกับการเมือง  การปกครอง  รวมถึงสภาพ
สังคมภายใน  สปป.ลาวเป็นอย่างดี  เพื่อให้
ฉายภาพการท�างานของส่ือลาว  ในจังหวะ
เวลาที่ประชาคมอาเซียน  (เอซี)  จะมาถึงใน 
2 ปีข้างหน้า

บัณฑิตเริ่มให้ข้อมูล  โดยการอธิบาย
ว่า เราต้องท�าความเข้าใจก่อนว่า สปป.ลาว
ปกครองแบบระบบพรรคการเมืองเดียว คือ
มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรชี้น�า
ประเทศ แม้ด้านเศรษฐกิจระยะหลังจะเปิด

ตีแผ่ “สื่อลาว” หลังม่าน “สังคมนิยม”
กว้างขึ้นบ้าง แต่สมัยก่อนเข้มงวดมาก ตน
เริ่มท�าไปข่าวเมื่อปี 2534 สมัย “ไกสอน พม
วิหาน” เป็นประธานประเทศลาว จะไปไหน
ถ่ายรปูสุม่สีสุ่ม่ห้าไม่ได้ ทกุอย่างต้องอยูภ่าย
ใต้การควบคุมของบ้านเขาทั้งหมด

“ดังนั้นสื่อลาวก็คือสื่อที่รับใช้พรรค รับ
ใช้การปฏิวัติ  ที่จะน�าเสนอ จะพูด จะเขียน
อะไร ต้องอยู่ในกรอบที่พรรคก�าหนด ส่วน
หลักเสรีภาพที่บ้านเรายึดถือนักหนา  เขา
กลับวางไว้เป็นเรื่องรอง”

โดยในส่วนของสถานโีทรทศัน์ มทีวีขีอง
รฐัทีค่นลาวเรยีก “โทรภาพแห่งชาต”ิ มช่ีอง
หลักๆ คือ ช่อง 1 กับช่อง 3 ซึ่งแต่ละช่องจะ
มีสาขาย่อยไปตามภูมิภาคอีกกว่า  20 ช่อง 
ส่วนทีวีเอกชน มี 3 ช่อง ได้แก่ “ลาวสตาร์” 
“เอ็มวีลาว” และ “ทีวีลาว”

ด้านหนังสือพิมพ์จะเป็นของรัฐทุก
ฉบับ อาทิ “ประชาชน” “เวียงจันทน์ใหม่” ที่
เป็น นสพ.เก่าแก่ ช่วงหลังก็มี “ลาวพัฒนา” 
“เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”  “กองทัพ
ประชาชน”  ซึ่งทุกฉบับล้วนอยู่ภายใต้การ
ควบคมุของ “กระทรวงแถลงข่าว วฒันธรรม
และท่องเทีย่ว” ทีต้่องเสนอข่าวของรฐั หรอืที่

ชาวบ้านเรียกว่า “ข่าวพีอาร์” จะมีอิสระบ้าง 
ก็เป็นเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนความ
เดือดร้อนของประชาชน  หรือเหตุการณ์
อาชญากรรมท่ีสามารถน�าเสนอได้  แต่เรื่อง
ที่ไม่ควรแตะต้องด้วยประการท้ังปวงคือ
การเมือง และนโยบายของรัฐ

“สื่อรับใช้พรรค รับใช้ปฏิวัติ รับ
ใช้ประเทศชาติ!” คือสโลแกนท่ีเป็นจุดยืน
ของ “สื่อลาว” 

เขาว่า การท�าหน้าทีข่องสือ่ทีน่ี ่ต้องเป็น
ไปเพือ่รบัใช้รฐัเท่านัน้ ซึง่เป็นการปลกูฝังกนั
มาตั้งแต่ตอนที่เรียนวิชาชีพสื่อ ที่ผู้ประกอบ
อาชีพสื่อที่นี่จะยอมรับว่าเป็น “หน้าที่” และ
ไม่มีการคิดอื่นไกลไปกว่านี้

“แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจ  คือคนท่ีนี่มักนิยาม
รับและเสพข่าวสารส่วนใหญ่จากไทย  โดย
จะรับสัญญาณจากไทยโดยตรง  ไม่เพียง
แค่ข่าวเท่านั้น  ในสภากาแฟของเขา  จะ
พูดถึงการเมืองไทย  ไม่ว่าจะทักษิณ  ชิน
วัตร อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อีกทั้งยังมีการแบ่ง
เป็นฝ่ายเสื้อเหลือง-เสื้อแดง  อย่างตอน
เหตุการณ์  นปช.ชุมนุมปี  2552-2553 คน
ลาวกก็ใ็ห้ความสนใจมาก แล้วน�ามาเปรยีบ

ตีแผ่ “สื่อลาว” หลังม่าน “สังคมนิยม”
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เทยีบกบับ้านเขา แล้วคดิว่าดแีล้วทีบ้่านเขา
เป็นแบบนี ้อยูก่นัแบบนีไ้ปเถอะ ถงึไม่มปีาก
ไม่มีเสียง”

แคน สารกิา ยงักล่าวว่า แต่ใช่ว่าคนทีน่ี่
จะถกูกกัขงัในสงัคมทีปิ่ดห-ูปิดตาเสยีทเีดยีว 
เพราะยงัม ี“สือ่ทางเลอืก” ได้แก่ “สถานวีทิยุ
เอเชียเสรี ภาคภาษาลาว” และ “วอยซ์ ออฟ 
อเมริกา” (วีโอเอ) เป็นทางเลือกให้ผู้เสพ
ข่าวสารได้โบยบินไปยังโลก
ภายนอก

“ทั้งเอเชียเสรีและ
วีโอเอ  ล้วนมีสถานีอยู ่
นอก สปป.ลาว แต่เป็น
สื่อทางเลือกที่คนที่นี่
นิยมในยุคนี้   แน่นอน
ว ่ารัฐบาลลาวย่อมไม่
ชอบใจ  ที่มีกระบอกเสียง
แปลกแยกเช ่นนี้   แต ่ ไม ่
สามารถท�าอะไรได้  เพราะไม่ใช่
สื่อของคนลาว”

ซึ่งในส่วนเอเชียเสรีก่อตั้งโดยคนลาว
ที่อพยพออกนอกประเทศสมัยสงครามเย็น 
โดยมีการเผยแพร่ข่าวสารและบทวิเคราะห์
เรื่องราวภายใน  สปป.ลาวไปทั่วโลก  โดย
เฉพาะกรณี  “สมบัด  สมพอน”  นักพัฒนา
ชมุชนรางวลัแมกไซไซ ทีถ่กูอุม้หายสาบสญู 
เอเชียเสรีก็จะเกาะติดประเด็นและน�าเสนอ
อย่างต่อเนื่อง  ขณะที่วีโอเอ  มีส�านักงาน
อยู ่ ท่ีสหรัฐอเมริกา  ก็ด�าเนินการโดยคน
ลาวที่อพยพไปยังสหรัฐฯ  ซ่ึงต้องการจะมี
ประชาธปิไตยแบบไทย ต่อต้านคอมมวินสิต์ 
โดยเนื้อหาที่วีโอเอน�าเสนอจะหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกด้าน  อย่างไรก็ตาม  เพียง

สถานวีทิยแุค่ 2 แห่ง คงไม่สามารถสัน่คลอน
เสถียรภาพของรัฐบาลได้

บัณฑิต กล่าวอีกว่า ในมุมมองของเขา
ที่เข้าออก สปป.ลาวจนเป็นเพื่อนสนิท  เห็น
ว่าลาวโชคดกีว่าไทย เพราะเรามสีือ่เยอะเกนิ
ไปจนควบคุมไม่ได้  ท้ังสถานีดาวเทียมกว่า 
400 ช่อง วิทยุชุมชนอีก 7-8 พันแห่ง แต่จะ

ใช้วิธีคุมสื่อแบบรัฐบาลก็คงเป็นไป
ไม่ได้ เพราะรากฐานของทัง้ 2 

ประเทศแตกต่างกัน
“สื่ อ ไทย เวลานี้

เป็นอนาธปิไตย เพราะ
เทคโนโลยีท�าให้เรา
มีส่ือในมือทุกคน แต่
ผู ้มีอ�านาจหน้าท่ีใน
การก�ากับดูแล  อย่าง 

กสทช.ก็ยังท�างานไมได้
อย่างที่ควรจะเป็น  คงใช้

เวลาอีกนานกว่าจะปรับตัวได้”
ส�าหรับการก้าวสู ่ประชาคมอาเซียน 

เขามองว่า  จะมีผลแค่ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ  แต่ในทางการเมืองยังเป็นแบบ
บ้านใครบ้านมันไม่ก้าวก่ายกัน ที่น่าจับตา
คือ  ระยะหลัง  สปป.ลาวมีการพัฒนา
เศรษฐกิจที่เร็วมาก  กระทั่งสหรัฐฯ  ยังต้อง
ย้ายฐานการผลิตเครื่องบินโบอิ้งจากจีน
มาที่  สปป.ลาว  และอีกไม่ช้ามาเลเซียจะ
ลงทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม สปป.ลาวกับ
เวียดนามใต้ กระทั่งห้างเซ็นทรัล จ.อุดรธานี
ของเรา  ก็ยังมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือคน
ลาว  โดยมีการท�าที่จอดรถส�าหรับคนลาว
ไว้เฉพาะ

“ในช่วงท่ีเราตกหลุมการเมือง  ลาว

พัฒนาไปเร็วมาก  เสรีภาพของส่ือจึงไม่ใช่
ค�าตอบเดียวของการพัฒนา มันอยู่ที่ว่าคน
ภายในเป็นอย่างไร”

บก.อาวโุสสือ่เครอืเนชัน่รายนี ้ยงัตัง้ข้อ
สงัเกตว่า แม้รฐับาลลาวจะค่อนข้างปิดหปิูด
ตาประชาชน แต่ที่น่าแปลกคือให้เสรีภาพ
เรื่อง  “ศาสนา” ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นที่รู้กัน
ดีว่า ศาสนาพุทธใน สปป.ลาวเข้มแข็งมาก 
เห็นได้จากที่คนลาวมีวิถีชีวิต  วัฒนธรรม 
เกี่ยวพันกับศาสนาพุทธอย่างแยกไม่ออก 
กระทั่งนิตยสารแฟชั่นที่มีกว่า 50 ฉบับ ก็ยัง
เป็นแฟชัน่ทีไ่ม่หวอืหวา หากแต่คงความเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นลาวได้อย่างคงที่

“ผู้น�าเขาฉลาด คือเขามีความคิดที่จะ
ต้องชนะใจคนลาวที่หนีไปต่างประเทศ โดย
การท�ารูปปั้นเชื้อพระวงศ์ ที่แต่ก่อน กษัตริย์
ยิ่งใหญ่ของลาว เขาท�าสมเกียรติยิ่งใหญ่
มาก  เพื่อท่ีจะส่ือให้คนท่ีอพยพไปต่างแดน
รู้ว่าที่ผ่านมานั้นก็ให้มันแล้วไป จากนี้ต่อไป
คือความปรองดองของชาติ”     

แคน สาริกา กล่าวทิ้งท้ายว่า  จาก
ตัวอย่างสื่อใน สปป.ลาว แสดงให้เห็น
ว่า เสรีภาพของสื่อ เป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง
ในการพัฒนาชาติ ควบคู่ไปกับคุณภาพ
ของคน และวิสัยทัศน์ของผู้น�า o

ข่าวสารได้โบยบินไปยังโลก

แปลกแยกเช ่นนี้   แต ่ ไม ่

ใช้วิธีคุมสื่อแบบรัฐบาลก็คงเป็นไป
ไม่ได้ เพราะรากฐานของทัง้ 2 

ใช้วิธีคุมสื่อแบบรัฐบาลก็คงเป็นไป
ไม่ได้ เพราะรากฐานของทัง้ 2 

ใช้วิธีคุมสื่อแบบรัฐบาลก็คงเป็นไป

ประเทศแตกต่างกัน

อย่างที่ควรจะเป็น  คงใช้

บัณฑิต จันทศรีค�ำ
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นินทาสื่อโลก
บุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์

Freedom House  องค์กรส่งเสริมประชาธิปไตย
และเสรภีาพทางการเมอืงของสหรฐัฯ ได้น�าเสนอรายงาน
ประจ�าปี  ว่าด้วยการเข้าถึงสื่อเสรีของประชากรโลกเนื่อง
ในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พ.ค.2556 ที่ผ่านมา จาก
การส�ารวจ  197 ประเทศ ปรากฏว่ามีเพียง  32% ที่จัด
อยู ่ในกลุ ่มประเทศที่สื่อมีเสรีภาพในการน�าเสนอข่าว  
“เตม็ที”่ อกี 36% จัดอยูใ่นกลุม่ “กึง่เสร”ี และ 32% จดัอยู่
ในกลุม่ “ไม่เสร”ี อย่างไรก็ด ีเม่ือเทยีบกบัจ�านวนประชากร
ทั่วโลกที่สามารถเข้าถึงสื่อซึ่งสามารถรายงานข่าวได้เสรี
พบว่ามีไม่ถึง 14% ซึ่งถือว่าต�า่ที่สุดในรอบทศวรรษ ส่วน
ประชากรอกี 86 % ต้องใช้ชีวติอยูใ่นประเทศทีส่ือ่ถกูจ�ากดั
เสรีภาพในการน�าเสนอข่าว

ส�าหรบัไทยแลนด์แดนแค่นยิม้ นอกจากจะตดิอนัดบัที ่140 
แล้วยงัถอยหลังเข้าคลอง ถกูลดอนัดบัจากกลุม่ประเทศทีม่สีือ่  
“กึ่งเสรี” มาอยู่ที่กลุ่มประเทศ “ไม่เสรี” อีกครั้ง สาเหตุส�าคัญมา
จากการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา  112 หรือกฎหมายหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ  การบังคับใช้  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการควบคุมข้อมูลข่าวสารโดยหน่วยงาน
ความมัน่คงของรฐั เป็นเหตุให้สือ่มวลชน และประชาชนกลุม่หนึง่ถกู
ด�าเนินคดีและถูกลงโทษ พร้อมกับยกคดีตัวอย่างเดิมๆ ทั้งคดีของ 
“จีรนุช เปรมชัยพร” บรรณาธิการเว็บไซต์ประชาไท และ “สมยศ 
พฤกษาเกษมสขุ” บรรณาธกิารนติยสาร วอยซ์ ออฟ ทกัษณิ โดยไม่
เคยดลูกึไปถงึรากเหง้าทางสงัคมและวฒันธรรมของไทยแม้แต่น้อย

ด้าน Amnesty International  ก็ไม่น้อยหน้าได้เปิดเผย “10 
กลวิ ธี ”  ที่ รัฐบาลทั่ว
โลกใช้ข่มขู ่และปราบ
ปรามนักข ่าว  ไม ่ให ้
เปิดโปงปมปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ันและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างเสรแีละด้วยความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ไม่ว่าจะด้วยการท�าร้ายร่างกายหรอืหรอือาจถงึ
ขั้นฆ่าปิดปาก การข่มขู่คุกคามว่าจะจับกุมด้วยการยัดเยียดข้อหา
เท็จ การข่มขู่คุกคามนักข่าวและญาติๆ การจับตามอง การปิดก้ัน

ไม่ให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต  การใช้กฎหมายหมิ่นประมาทโดยมิชอบ
เพื่อป้องกันไม่ให้นักข่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและผู้มีอิทธิพล การ
ไม่ยอมสอบสวนเมื่อเกิดกรณีการท�าร้ายนักข่าว การสั่งปิดสื่อ และ
การใส่ร้ายป้ายสีนักข่าวที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ทางการ

น่าเศร้าไม่ใช่น้อยส�าหรับคนในวิชาชีพน้ี  เมื่อเว็บไซต์ www. 
careercast.com ได้เปิดเผยผลการส�ารวจอาชีพที่น่าท�า  โดยดู
จากรายได้  ความเครียด  แนวโน้มการจ้างงาน  และส่ิงแวดล้อม
ในท่ีท�างาน ปรากฏว่า  ทั้งอาชีพทหาร  ต�ารวจ  นักข่าว  ดารานัก
แสดง  ล้วนแต่ติดโผสุดยอดอันดับ  “อาชีพยอดแย่”  โดยเฉพาะ
อาชีพ “นักข่าว” ซึ่งนอกจากจะต้องท�างานภายใต้แรงกดดันจนเกิด
ความเครียดตลอดเวลา ยังต้องแบกรับกับความคาดหวังของสังคม 
และบรรณาธกิาร ทีส่�าคัญต้องท�างานหนักติดต่อกนัหลายชัว่โมง แต่
เงินเดือนกลับต�า่แสนต�า่กว่าอาชีพอื่น

เด๋ียวน้ีค�าว่า “จรรยาบรรณสือ่” มกัจะถกูโยนท้ิงกลางทะเลลกึ 
ยามทีส่ือ่ทกุสือ่ต้องแข่งขนั
กันตามระบบเสรีนิ ยม 
และนี่ก็เป็นสาเหตุให้นาย 
แมทธวิ คยีส์ วยั 26 ปี รอง
บรรณาธิการฝ่ายโซเชียล 
มีเดีย  ส�านักข่าวรอยเตอร ์

ไทยถูกลดอันดับเสรีภาพสื่อ

10 วิธีข่มขู่นักข่าว

สื่อมวลชนติดโผอาชีพยอดแย่

บก.รอยเตอร์ถูกจับ
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ถูกต�ารวจรวบตัวฐานสมคบคิดกับแฮ็คเกอร์  Anonymous  หรือ 
“นรินาม” เจาะระบบเวบ็ไซต์ข่าวของ “นสพ.ลอสแองเจลสิ ไทมส์” 
แล้วเปลี่ยนเนื้อหาของข่าวในเว็บไซต์นั้น

ไล ่เลี่ยกันนั้น  แอ็คเคาท์ทวิตเตอร ์ของ  “ส�านักข ่าว 
เอพี” ก็ถูกแฮ็ค ออกข่าวลวงว่าเกิดระเบิด 2 ครั้งในท�าเนียบขาว 
ท�าให้ประธานาธิบดีบารัก โอบาม่า ได้รับบาดเจ็บ ส่งผลให้ดัชนี
ดาวโจนส์ ร่วงลงไปถงึ 143 จุด กระท่ังเอพต้ีองระงบัการให้บรกิาร
ทวิตเตอร์ชั่วคราว ท�าให้ดัชนีดาวโจนส์  ดีดตัวกลับขึ้นมาอย่าง
รวดเร็ว เมื่อทราบว่าเป็นข่าวลวง

วันที่  1  เม.ย.2556  ไม่ใช่แค่  “วันเมษาหน้าโง่”  ที่สื่อหลาย
ประเทศนิยมเสนอข่าวยกเมฆหรือข่าวลวงโลกอย่างสนุกสนานโดย
ไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณ แต่ยังเป็นวันประวัติศาสตร์หน้าหน่ึงของ
สื่อมวลชนพม่า เมื่อ นสพ.รายวันของเอกชนได้คืนแผงเป็นครั้งแรก
ในรอบ 50 ป ีอย่างไรก็ดี การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแท้จริงของสื่อยัง
ด�าเนินต่อไป ตราบใดที่กฎหมายสื่อยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันสมัย
และครอบคลมุไปถงึการเคารพในสทิธกิารรบัรูข่้าวสารของประชาชน

“ ที วี ล า ว ”   ฟรี ที วี ห รื อ โทรภาพของลาวที่ เ อกชน เป ็น
เจ้าของ  100%  ด้วยเงินทุนจดทะเบียน  16,000  ล้านกีบ  (ราว 
60  ล ้านบาท)  ได ้ฤกษ ์ออกอากาศอย ่างเป ็นทางการตั้ งแต ่
วันที่   6  มี.ค.2556  เป็นต้นมา  นับเป็นฟรีทีวีแห่งที่   2  ถัดจาก 
“ลาวสตาร์ทวี”ี ทีแ่จ้งเกดิมาก่อนหลายปี และเป็นช่องท่ี 5 ของประเทศ 

สามารถรับชมได้ใน  26 ประเทศทั่ว
เอเชีย และตะวันออกกลาง  รวมท้ัง
ไทยด้วย ขณะนี้มี  15  รายการ  เน้น
รายการกีฬา  วัฒนธรรม  การท่อง
เที่ยว สารคด ีเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ
และเทคโนโลยี

ถือเป็นข่าวสร้างสรรค์ที่หาได้ยาก  จะไม่เอ่ยปากชมก็ไม่ได ้
เมื่อ “โตเกียว ชิมบุน” หนึ่งใน นสพ.ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นได้เปิดตัว
แอพพลิเคชันทางโทรศัพท์ที่ช่วยแปลเนื้อหาข่าวยากๆ  ข่าวหนักๆ 

ใน นสพ.ส�าหรบัผูใ้หญ่อย่างข่าวเศรษฐกจิ การเมอืงและข่าวปัญหา
สงัคม ให้เป็นภาษาง่ายๆ ส�าหรบัเดก็ทีอ่่านแล้วเข้าใจง่าย โดยเด็กๆ 
เพียงแค่ถือสมาร์ทโฟนส่องเหนือหน้ากระดาษ นสพ. ท�าให้ข่าวข่าว
ยากๆ กลายเป็นข่าวเข้าใจง่ายขึ้นมาทันที  เชื่อว่าแอพตัวน้ีจะสร้าง
อนาคตให้แก่สือ่ นสพ. เพราะจะกลายเป็นส่ือทีม่ผีูอ่้านทัง้ผูใ้หญ่และ
เดก็ และจะช่วยให้ครอบครวัมเีรือ่งคยุกนัได้โดยเดก็ๆไม่ถกูกดีกนัให้
อยู่วงนอกเหมือนก่อน

กัมพูชาได้เปิดอนุสรณ์สถานอย่างเป็นทางการเพื่อร�าลึกถึง
นักข่าว-ช่างภาพข่าวอย่างน้อย  37 คนจากญ่ีปุ่น  ฝรั่งเศส สหรัฐฯ  
สวิตเซอร์แลนด์  เยอรมนี  ออสเตรีย 
อินเดีย  ลาว  ออสเตรเลีย  และกัมพูชา
ท่ีเสียชีวิต  หรือหายสาบสูญระหว่าง
ปฏิบัติหน้าท่ีในช่วงสงครามกลางเมือง
ปี  2513-2518  โดยชื่อของนักข่าว-ตา
กล้องถูกสลักไว้ท่ีอนุสรณ์สถานกลาง
สวนสาธารณะหน้าโรงแรมเลอโรยัล 
ในกรุงพนมเปญ อันเคยเป็นสถานท่ีพบปะของบรรดานักข่าวต่าง
ประเทศในช่วงความรุนแรงนั้น

ผู้ส่ือข่าว  “สถานีโทรทัศน์บีบีซี” ของอังกฤษพร้อมใจกัน
ผละงานเป็นเวลา  24  ชั่วโมงเพื่อประท้วงการบังคับให้นักข่าวที่มี
ประสบการณ์และความสามารถลาออกถึง 30 คน จนส่งผลกระทบ
ต่อการออกอากาศรายการท้ังทางโทรทัศน์และวิทยุ  ท้ังน้ีนับตั้งแต่
ปี  2547  เป็นต้นมามีนักข่าวและเจ้าหน้าที่ถูกบังคับให้ลาออกแล้ว 
7,000 ต�าแหน่ง ในจ�านวนน้ีรวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีราว 2,000 คนทีถ่กูบบี
ให้ลาออกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นบีบีซีสกอตแลนด์ 9 ราย 
สถานีวิทยุไฟฟ์ไลฟ์ ภาคบริการเครือข่ายเอเชีย และเวิลด์ เซอร์วิส o

นสพ.เอกชนพม่าคืนสู่แผง

“ทีวีลาว” ฟรีทีวีช่องที่ 2 

แอพฯ ช่วยเด็กอ่านข่าว 

กัมพูชารำาลึก

ผู้สื่อข่าว “บีบีซี” สไตรค์
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สายข่าวเล่าเรื่อง
มาดามออง

ล้วงตับนักเก็บงำาข้อมูล
ท่ามกลางเสียงชื่นชมการท�าหน้าที่ของ 
นกัข่าวกระทรวงพาณชิย์ ทีพ่ยายามซกัไซ้ 
ไล่เรียง “บญุทรง เตรยิาภริมย์” รมว.
พาณชิย์กบั “ณฐัวฒุ ิ ใสยเกือ้” รมช.
พาณชิย์ ในการแถลงข่าวเรือ่งตวัเลข
ขาดทนุจากโครงการรบัจ�าน�าข้าว ทีม่ี
กระแสข่าวว่าสูงถงึ 2.6 แสนล้านบาท 
เมือ่ต้นเดอืน ม.ิย.2556 ทีผ่่านมา

แต่ถ้ามองอีกด้าน  ก็จะพบกับสิ่งที่
เป็นอุปสรรคต่อการท�างานของนักข่าวยุค
ปัจจุบัน นั่นคือการ “ปกปิดข้อมูล” อย่างสุด
ชีวิตของแหล่งข่าว

ถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดหรือคลิปการ
แถลงข่าวดังกล่าว  ที่มีความยาวราว  1 
ชั่วโมง  จะเห็นได้ว ่า  รัฐมนตรีทั้ง  2  คน 
พยายามบ่ายเบ่ียงจะตอบ  “ค�าถาม”  ซึ่ง 
นักข่าวถามแทนสิ่งที่ประชาชนจ�านวนไม่
น้อยอยากรู้ แต่ “ค�าตอบ” ที่ได้รับกลับมา มี
เพียง  “เป็นความลับ”  “ยังไม่ปิดบัญชี”  “อีก 
2-3  ปีถึงจะรู้”  “ตัวเลขที่ว่าไม่ถึง(แต่ไม่มี
ตัวเลขใหม่ให้)”  ฯลฯ หรือกระทั่ง  “ถามไม่
เหนื่อยบ้างเหรอ” !

อย่างไรก็ตาม  ผู้ที่เป็นสื่อมวลชนทุก
คนต่างรู ้ดีว่า  การหา  “ข้อมูล”  เพื่อให้น�า
ไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ย่อมไม่ได้โรยด้วย
กลีบกุหลาบ  ยิ่งเป็นข้อมูลที่จะก่อให้เกิด

ผลกระทบทางลบต่อแหล่งข่าวเองด้วยแล้ว 
“อุปสรรค”  ข้อน้ี    ในอีกด้านหน่ึง  จึงเป็น 
“ความท้าทาย” ทีไ่ม่ใช่เฉพาะนกัข่าวประจ�า
กระทรวงพาณิชย ์แต่ยังรวมถึงนักข่าวแทบ
จะทุกสาย  ทั้งการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 
อาชญากรรม กีฬา ฯลฯ

กระบวนการเข ้าถึงข ้อมูลของนัก
ข่าวมีหลายรูปแบบ  ตามแต่เทคนิคและ
ประสบการณ์ของแต่ละคน  นอกเหนือไป
จากการถาม-ตอบกันซึ่งๆ หน้า ก็ยังรวมไป
ถึงการค้นหาเอกสาร  ซึ่งการเข้าถึงเอกสาร 
ก็มีทั้งนักข่าวไปคุ้ยหามาด้วยตัวเอง  หรือ
อาศัย “คนวงใน” หยิบยื่นมาให้

นอกจากนี้  ยังมีช่องทางใหม่ในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  โดยเฉพาะ  “ข้อมูล
ข่าวสารของภาครัฐ”  ที่ตัวผู้เขียนเองเพิ่งจะ
ได้ลองใช้ นัน่คือการใช้อ�านาจตามกฎหมาย 
ของ  “พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540” ซึง่เป็นอกีวธิกีารหนึง่ใน
การ “ล้วง” ข้อมูลลับๆ ที่แหล่งข่าวไม่อยาก
ให้ใครรู้มาก่อน

โดยขั้นตอนการใช้สิทธิขอข้อมูลลับ
ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว  ไม่ได้ยุ ่งยาก
อย่างที่คิด  เพียงแค่กรอกข้อมูลในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานที่เราต้องการขอข้อมูล
ว่าอยากได้ข้อมลูอะไรบ้าง บางแห่งสามารถ
กรอกแบบฟอร์มขอข้อมูลได้ทางเว็บไซต์

ด้วยซ�า้ หลงัจากกรอกเสรจ็ เจ้าหน้าทีจ่ะแจ้ง
ระยะเวลาในการด�าเนินการ ซึ่งเราสามารถ
ติดตามทวงถามไปอยู่เรื่อยๆ

หากไม่ตดิขดัอะไร ข้อมลูทีเ่ราต้องการ
จะถูกล�าเลียงมาสู่มือในเวลาไม่ช้านาน

แต่หากเวลาผ่านไปจนผิดสังเกต  ยัง
ไม่มีความคืบหน้าใดๆ  ก็สามารถยื่นเรื่อง
ร้องเรียนต่อ  “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ”  ให้ด�าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ข้อมูลต่อได ้ ซึ่งหากคณะกรรมการชุดนี้เห็น
ว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้  จะส่ง
เรื่องไปท่ีหน่วยงานน้ันๆ  ให้ส่งมอบข้อมูล
ให้กับผู้ขอ

แถมยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีก หาก
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เห็นในเบื้องต้นว่าไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าว

เป็น “3 สเตป” ในการล้วงลกึข้อมลูลบัๆ 
ที่ประชาชนคนไหนก็ได้  ไม่จ�าเป็นต้องเป็น
นักข่าว  สามารถใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ ได้

แม้ว่ากระบวนการอาจจะมีข้อก�าจัด 
ตรงท่ีต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการได้
มาซึง่ข้อมลู ทัง้จากสาเหตกุารท�างานทีล่่าช้า
ซึ่งถือเป็นระบบปกติของราชการ  หรือมา
จากความพยายามในการดึงเรื่องของผู้ที่มี
ส่วนเกีย่วข้อง จนอาจไม่ทันการณ์ต่อการน�า
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เสนอข่าวที่อยู่ในกระแส
อย่างกรณีที่ผู ้เขียนประสบ

มาคือการถูกดึงเรื่องจากฝ ่าย
การเมือง  ในการขอข้อมูลการใช้
งบไปดูงานต่างประเทศ  ของผู ้
แทนประชาชน  ว่าเป็นไปตามจุด
ประสงค์ของการดูงานหรือไม่ หรือ
แค่ไปเทีย่วแต่อ้างว่าไปดงูาน แล้ว
การใช้งบประมาณดังกล่าวคุ้มค่า
แค่ไหน

แต่ท้ายสุด  ก็สามารถเข้าถึง
ข้อมลูทีต้่องการ แม้จะต้องตดิตาม
ทวงถามอยู่ตลอด จนเวลาผ่านไป 
7-8 เดือนก็ตาม

ทว่าข้อมูลที่ได้รับมาก็ถือว่า
คุ้มค่าการรอยคอย

การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารฯ  จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการ  “ล้วงตับ”  ผู้ที่ชอบเก็บง�า
ความลับ

แม้จะต้องอดทน-รอคอย 
แต่หากข ้อมูลที่ ได ้รับมีความ
ชัดเจน จนสามารถเป ดโปง
พฤติกรรมผู้ทุจริตจนดิ้นไม่หลุด 
ในบางคร้ังอาจมีความจ�าเป็นที่
จะต้อง “เมินเฉย” ต่อกระแสที่
ฉาบฉวยไปบ้าง o

ผ่านมากว่า  15 ปี  ส�าหรับการบังคับใช้      “พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540”

แนวคิดเบื้องหลังการออกกฎหมายฉบับดังกล่าว เกิดจากการปะทะกันระหว่าง “สิทธิ
ในการรบัรูข้้อมลูข่าวสารของสารของสาธารณชน” กบั “ความจ�าเป็นในการเกบ็ความ
ลับของราชการ” 

และระหว่าง  “เสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่ือ”  กับ  “การเซ็นเซอร์
ข้อมูลจากฝ่ายรัฐ” 

จากสถิติ  มีผู้ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร.ฯ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร  (หลังจากหน่วยงานของรัฐปฏิเสธจะให้ข้อมูลกับผู้ร้องขอ) และยื่นอุทธรณ์ 
นับตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบันมีจ�านวนมากขึ้นทุกปี

โดยปี 2554 เป็นปีที่มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์มากที่สุด คือร้องเรียน 586 เรื่อง 
และอุทธรณ์ 249 เรื่อง

เมื่อจ�าแนกการขอข้อมูลข่าวสารเป็นประเภทเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ เฉพาะระยะ 5 
ปีหลัง พบว่าประชาชนต้องการขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ “ตรวจสอบการใช้อ�านาจจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ” มากที่สุด

“พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์”  ผอ.ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ได้แนะน�าช่องทางการขอใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ไว้ว่า ประชาชนสามารถขอได้
ทุกเรื่องเพราะเป็นสิทธิ แต่จะได้ข้อมูลมาหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่หน่วยงานจะใช้ดุลพินิจว่าจะ
ให้หรือไม่ให้ 

หากหน่วยงานรฐัไม่อนญุาต หน่วยงานนัน้ๆจะต้องแจ้งเหตผุลมาด้วย โดยส่วนใหญ่จะ
อ้างในเรือ่งของ “ความมัน่คงระหว่างประเทศ” หรอื “การกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ”

“อย่างกรณีโครงการรับจ�าน�าข้าว  ก็มีการยื่นเรื่องร้องเรียนมาท่ีคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารเช่นกัน เพราะกระทรวงพาณิชย์มักอ้างว่าเป็นข้อมูลลับเปิดเผยไม่ได้”

เมื่อเกิดกระบวนการขอข้อมูลของประชาชนตามข้ันตอนคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
จะต้องเรียกข้อมูลในเรื่องนี้มาพิจารณา 

อย่างน้อย “ข้อมูลลับ” จึงไม่ใช่ข้อมูลลับที่รู้กันเฉพาะหน่วยงานนั้นหน่วยงาน
เดียวอีกต่อไป !

เช็คประสิทธิภาพ 15 ป 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

แผนภูมิ : http://thaipublica.org (22 ต.ค.55)
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ภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรอสิระ หลายๆ 
หน่วยงานมักจะจัดงานเล้ียงขอบคุณ  
“นกัข่าว” เป็นประจ�าทกุปี โดยมักคิดกันไป
เองว่า ถ้าไม่มงีานเล้ียงให้ อาจส่งผลต่อ
การเสนอข่าวขององค์กร

หน่วยงานหลายๆ แห่งจึงจัดงาน thank 
press ข้ึนในรูปแบบแตกต่างกนัไปตามวาระ
และโอกาส

บางที่จัดรวมกับงานเลี้ยงสังสรรค์ปี
ใหม่ บางแห่งก�าหนดวาระตรงๆ ว่างานเลี้ยง
ขอบคุณส่ือ แต่ระยะหลังมีรูปแบบที่พิสดาร
ไปกว่านั้น  น่ันคืออ้างว่าเป็นงานอบรมให้
ความรู้ส่ือ  แต่กลับตบท้ายด้วยการจัดงาน
เลี้ยงหรูหรา พร้อมแจกของรางวัลที่มีมูลค่า
สูงสุด เรียกว่า “รางวัลพิเศษ” มีราคาค่างวด
นับหมื่นบาท !

ดังเช่น หน่วยงานระดับ “กรม” ที่มีหน้า
ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแห่งหนึ่ง  ซ่ึง
มีบทบาทสูงในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทย  ท่ี
ร่อนหมายเชญิไปยงัองค์กรสือ่ต่างๆ ให้ส่งนกั
ข่าวเข้าร่วมงานอบรมให้ความรูด้้านกฎหมาย 
กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  ที่โรงแรมแห่ง
หนึง่ย่านนนทบรีุ โดยมหีนงัสอืพมิพ์บางฉบบั
ระแคะระคายว่า  งานนี้อาจไม่ใช่งานอบรม
ธรรมดา เพราะมีการเขียนก�าหนดการปลาย
เปิดไว้ช่วงท้ายว่า  “...จะมีงานเลี้ยงในช่วง
เยน็” จึงเขยีนไว้วจิารณ์ถึงความไม่เหมาะสม 

สายข่าวเล่าเรื่อง
ซันนี่

“รางวัลพิเศษ”
เพราะทราบมาว่าจะมีการแจก “ของช�าร่วย” 
มูลค่าไม่ธรรมดา แก่ผู้เข้าอบรม

เรื่องแปร่งๆ  เร่ิมข้ึนในช่วงเช้าของวัน
งาน  เมื่อผู้น�าสูงสุดขององค์กรแห่งนั้น  เอ่ย
ปากกลางเวทีท�านองเชื้อเชิญให้แขกอยู่จน
งานเลี้ยงเลิกว่า “วันนี้นักข่าวที่มางานทุกคน
อย่าเพิ่งรีบกลับ  ให้อยู่ร่วมสนุกในงานเลี้ยง
ช่วงเย็นกันก่อน  เพราะจะมีของติดไม้ติดมือ
ให้กับนักข่าวทุกคนคนละ 1 ชิ้น”

“ตอนแรกผมจัดรางวัลพิเศษให้เพียง
ไม ่ ก่ีรางวัล แต่ผมเป ็นพวกบ้า พอเจอ
หนังสือพิมพ์ 2-3 ฉบับด่าผมเรื่องนี้ ผมเลย
เพิ่มให้เป็น 33 รางวัลเลย” !!

  เร่ืองถูกวิจารณ์การแจกของรางวัล
มากเกินพอดี  เหมือนเป็นสิ่งที่กวนใจของ 
“ผู้น�า”  คนนั้น  และท�าให้เขาระบายความ
อึดอัดสะท้อนหลายค�า หลายประโยคท่ีพรั่ง
พรูความรู้สึกออกมาบนเวที

แม้แต่ในช่วงบ่ายที่มีการเชิญนักคอม
เมนต์การเมืองชื่อดังมาให้ความรู้กับผู้อบรม 
เม่ือจบการสนทนาธรรมท่ีกินเวลากว่า  2 
ช่ัวโมง พลันถึงช่วงเปิดให้มีการถามค�าถาม 
“ผู้น�า” คนนั้น ลุกขึ้นถามแทนนักข่าวทุกคน
ว่า  ถ้าเราแจกของให้นักข่าว  เพื่อเป็นการ
ขอบคณุทีท่�างานร่วมกบัองค์กรมาเป็นแรมปี 
จะผิดหรือไม่ เพราะตัวเขาไม่เห็นว่าเป็นเรื่อง
เสียหาย แต่ยังถูกต�าหนิ

นักคอมเมนต์การเมืองผู้น้ัน  ชักแม่น�้า
ทั้งห้ามาเป็นเหตุผล  อธิบายย้อนความหลัง
ไปถึงสมัยที่ตัวเองยังเป็นผู ้บริหารสถาบัน
การศึกษาแห่งหน่ึงเมื่อหลายสิบปีก่อน  เขา
ก็เคยแจกของให้นักข่าว  โดยการสั่งการให้
ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรประกบเทคแคร์
นักข่าวเป็นรายตัว  ใครคู่กับนักข่าวสังกัด
หนังสือพิมพ์ฉบับไหน ทีวีช่องใด ต้องประกบ
ให้ตดิ ก่อนจะน�าตัวมาจบัรางวลัภายหลงั อนั
มีของรางวัลพิเศษเป็นเครื่องพิมพ์ดีด

ก่อนสรปุห้วนๆ ว่า “ท�าไปเถอะ กไ็ม่เหน็
เสียหายอะไร” !

กระทั่งงานถึงเวลางานปาร์ต้ีในช่วง
เย็น ในห้องงานเลีย้งมท้ัีงซุม้อาหารไทย-ฝรัง่-
ญี่ปุ ่น  พร้อมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สารพัด
ชนิด แถมมีเด็กเชียร์เบียร ์นุ่งสั้น  เสื้อคอเว้า 
เดินแวะเวียนเติมเครื่องดื่มให้แขกถึงโต๊ะ

ส่วนของรางวัลเตรียมไว้แจกผ่านการ
จับสลาก มีตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ หม้อหุง
ข้าว ไมโครเวฟ ฯลฯ โดยมีไฮไลต์ที่ “ผู้น�า” คน
นั้น บอกว่าแจกดัวยความ “บ้า” ก็คือไอแพด 
มินิเครื่องละหมื่นกว่าบาท จ�านวน 33 เครื่อง

สุดท้ายผู้เข้าอบรมบางคนได้รางวัล
กลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้ม แต่ผู้เข้าอบรม
บางส่วนที่เป็นนักข่าว ได้ตั้งข้อสังเกตถึง
ความเหมาะสมของพฤติกรรม “ผู้น�า” คน
นั้น และไม่ยอมอยู่จนงานเลี้ยงเลิกรา  o
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สายข่าวเล่าเรื่อง
สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา

“นักข่าว” จากชนบท
ระหว่างการเดนิทางของผม

เป็นการเดินทางเพ่ือไปท�าข่าวการต่อสู้ของ
ชาวบ้านตัวเลก็ๆ ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนจากกลุม่
อุตสาหกรรมใหญ่ ...“ใหญ่” ระดับทวีป

ได้คุยกับพี่นักข่าวต่างจังหวัดรุ ่นเก๋าคน
หนึ่ง  ที่ช่วยเหลือทั้งข้อมูล  ภาพ  เบื้องหลังของ
เรื่องอย่างดี

เราจึงได้โอกาสสนทนากันอย่างออกรส
ชีวิตพี่เขา..ตอนเด็กขายไอติมแท่ง  แบบ

ที่ต้องตัด  เสียบไม้  ช่วยแม่  พอมาบรรจุเป็น
ข้าราชการครู...เป็นนักข่าวตัวเล็กๆคนหน่ึงไป
ด้วย

เช้าตืน่มาขบัรถสองแถว ก่อนไปสอนหนงัสือ 
ในพื้นที่ห่างไกล เย็นกลับมาขับรถสองแถว

ก่อนมาเป็นนักข่าว ...เป็นข้าราชการครู
ชั้นผู้น้อย

บางทีไปสอน  ห่างไกลมาก  เดินไปหลาย
กิโลเมตร หน้าน�้า  ต้องลุยน�้าถึงหน้าอกไปสอน 
บางทีนั่งเรือไป  3-4  ชั่ว  โมง  ต้องกลับบ้าน...
อาทิตย์ละครั้งเท่านั้น เพียงเพราะ “กลับล�าบาก”

ความเป็น “ครบู้านนอก” ท�าให้เขาบ่มเพาะ 
เห็นความล�าบาก สัมผัสทุกข์ร้อนของชาวบ้าน

เมื่อมีโอกาสได้เข ้ามาในวงการส่ือสาร
มวลชน

ไม่ว่าผมไปเจอเขาท่ีไหน มีแต่ผู้คนเคารพ
นับถือ ทุกคนเรียกเขาว่า “อาจารย์”

“อาจารย์” ทัง้ในฐานะ “คร”ู คนหนึง่ และ
ฐานะ “นักข่าว” คนหนึ่ง

ท้ั ง ท่ี วั น น้ี   เ ข า เ ป ลี่ ย น ส ถ าน ะ จ า ก  
“ครูน้อย” ไปเป็น “ผู้อ�านวยการโรงเรียน”

และเขายังเป็นนักข่าว...  ท่ีเปลี่ยนจากนัก
ข่าว NO NAME เป็นนายกสมาคมนักข่าวประจ�า
จังหวัด

สถานะของเขา ณ ปัจจบุนั มโีอกาสมากมาย 
ที่จะใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีท้ังสองอย่าง แสวงหาผล
ประโยชน์

หรือแม้แต่ใช้เพื่อ  “อ�านวยความสะดวก” 
ต่อ “หน้าที่ทั้งสองอย่าง” แต่...

ทุกวัน ที่ผมได้รับข่าวสารจากเขา เขาช่วย
เหลือผู้คนตัวเล็กๆ ที่ไม่มีปากมีเสียง

ทุกวัน  ที่ผมได้ยินผู้อื่นเอ่ยถึงเขา  ไม่มีใคร 
ไม่เคารพนับถือ

ผู้คนล้วนเกรงใจเขา  เพราะไม่มีใครซ้ือเขา
ได ้ไม่มีประวัติการเรียกรับรีดไถ

“นักข่าว” เป็นไม่ยาก มีชื่อเสียงไม่ยาก อยู่
หน้าจอไม่ยาก...

แต่ “ยาก” ทีจ่ะได้รบัการยอมรบันบัถอือย่าง
ยาวนาน...

“ยาก” ท่ีจะคงความเป็นนักข่าวคุณภาพ จน
วัยร่วงโรย...

“ท่าน” ทีก่�าลงัเป็นนกัข่าว หรอือยากเป็นนกั
ข่าว อยากปรากฏกายอยู่หน้าจอ

ความล�าบาก ความน่าเชือ่ถอื ความยอมรบั
นับถือแบบนี้ 

เป็นสิ่งท่ีจะท�าให้ผู ้คนจดจ�าท่านเป็น
อย่างดี ในฐานะ “สื่อของมวลชน” o

http://www.4toart.com
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BOOK
หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ

“30 วัน” กับ “ภิญโญ” 
ตอบโจทย์ประเทศ...?
ในฐานะ “คนแอบด”ู ฉนัชอบทายนิสยัคน
ใกล้ชดิจากหนงัสอืทีเ่ขาอ่าน แต่เมือ่เป็น 
“คนอ่าน” ฉนัมกัเสาะหา “ตัวตนแท้” ของ 
“ผูเ้ขยีน” ทีซ่่อนอยูใ่น “ตัวอกัษร” แต่ละ
บรรทดั นอกเหนอืจากการเสพสาระ-บันเทงิ

หากใครเคยอ่านงานเขียนของ “ภญิโญ 
ไตรสุริยธรรมา”  อดีต  บ.ก.ส�านักพิมพ์
โอเพ่น  อดีตผู้ด�าเนินรายการ  “ตอบโจทย์
ประเทศไทย”  จะรู ้ว ่าเขาเป็นคนชอบตั้ง
ค�าถามเป็นชีวิตจิตใจ  สะท้อนผ่านหนังสือ
ชุด  “30  วัน” ทั้ง  3  เล่ม จัดพิมพ์โดยส�านัก
พิมพ์โอเพ่น  (พิมพ์ปีละเล่มตั้งแต่ปี  2548-
2550)  ซึ่งเป็นบันทึกการเดินทาง  1  เดือน
ของผู้เขียน  เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่พบเห็น-
ครุ่นคิดในระหว่างทาง ก่อนน�าศาสตร์ต่างๆ 
ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม มาอธิบายความหมายของ
สรรพสิ่ง

“ภิญโญ” น�า “ผู้อ่าน” ออกเดนิทางจาก 
“ดอนเมือง” ในวันที่ 27 ต.ค.2547 พร้อมกับ
ตัวเขาและค�าถามของเขา  โดยมีปลายทาง
แรกอยู่ที่ “ประเทศฝรั่งเศส” 

“ไวน์” กลายเป็นสัญลักษณ์แสดงออก
ทางการเมืองของชาวฝรั่งเศสได้อย่างไร? 
อะไรคือเสน่ห์ของ “ความหอมหมายเลข 5” 
ที่ดึงดูดให้คนซื้อน�้าหอม Chanel No.5 หนึ่ง
ขวดในทกุ 30 วนิาท?ี ภาพจรงิของโมนาลซ่ิา
ต่างจากจินตนาการคนทั่วไปอย่างไร? 

เขา  “ตอบโจทย์”  ไว้อย่างครบถ้วนใน 
“บันทึกเล่มแรก”

ส่วน “บันทึกเล่มที่ 3” พาผู้อ่านส�ารวจ 
“เสาหลักของอุตสาหกรรมการพิมพ์โลก-
ประเทศอังกฤษ”  ในภาวะที่สื่อกระดาษ

ถูกกระแสโลกาภิวัตน ์ -คล่ืน
เทคโนโลยีกระหน�่าซัด  จนนัก
เขียนและเจ้าของส�านักพิมพ์
หลายรายถูกฝังกลบ

ทว่าเล่มท่ี  “นักคิด-นักอ่าน-
นักข่าว-นักเคลื่อนไหว” ควรพลิกมาอ่าน
โดยพลนั ในยคุทีส่ถาบนัพระมหากษตัรย์ิถกู
ตั้งค�าถามท้าทายความหมายของการด�ารง
อยู่คือ “บันทึกเล่มที่ 2 : 30 Days London 
Day One”  

เขาเปิดเรือ่งด้วยการทบทวนข่าว “พระ
ราชินีอลิซาเบ็ธที ่2 อยากมีรถไฟ” ที่อ่านเจอ
ทางหน้าหนังสือพิมพ์อังกฤษ  ในขณะนั่ง
รถไฟความเรว็สงูยโูรสตาร์ ข้ามจากปารสีไป
ลอนดอน เนือ่งจากในระยะหลงัพระราชวงศ์
อังกฤษมักถูกส่ือวิจารณ์เรื่องการใช้จ่ายเงิน 
โดยสือ่บางส�านักถงึขัน้ท�าโพลล์ส�ารวจความ
เห็นคนทั่วไปว่า  อังกฤษยังควรจะมีกษัตริย์
อยูต่่อไปอกีหรอืไม่ ซึง่คนทีร่ะบวุ่าไม่จ�าเป็นก็
มากขึน้เรือ่ยๆ ท�าให้สมาชกิพระราชวงศ์ต้อง
ระมัดระวังพระองค์มากขึ้น  ท้ังการด�าเนิน
ชีวิตและการใช้จ่ายเงินจากภาษีประชาชน

หลังชวน “ผู้อ่าน” หยุดครุ่นคิดกับภาพ
ปัจจุบัน  “ผู้เขียน”  ย้อนอดีต-ทวนความรู้
ประวัติศาสตร์อังกฤษแบบย่นย่อ  ไล่ตั้งแต่
ยุคโรมัน การสถาปนา  “เจ้าพวกแรก”  ของ
อังกฤษ  การตราบทบัญญัติจ�ากัดอ�านาจ
กษัตริย ์ก�าเนิดสองสภา การปรับดุลอ�านาจ
ระหว่างกษัตริย์ ขุนนาง สามัญชน 

บางช่วงเป็นยุครุ ่งเรืองของกษัตริย์ 
แต่บางขณะต้องตกอับเมื่อศักดินากลับมา
แข็งแกร่ง ไพร่เริ่มแข็งแรง...

บางพระองค์ถกูประชาชนรกุไล่ เมือ่น�า
ชาติประสบความปราชัยในสงคราม...

 2  พระองค์ถูก
ขับพ้นต�าแหน่ง หลัง
สภามีอ�านาจเหนือ
สถาบัน...

อี ก พ ร ะ อ ง ค ์
ต ้ อ งหลบหนี ออก
จากอังกฤษ ก่อนถูก
ตัดสินประหารชีวิต
หลั งนิ วั ติพระนคร 
จากที่ เคยมีอ�านาจ
ล้นฟ้า ใครเลยจะรู้ว่า 

วนัหนึง่ข้างหน้าแม้พระ
เศียรก็มิอาจรักษา...

ยุค  “แผ่นดินสิ้นกษัตริย์”  อังกฤษเข้า
สู ่ความวุ ่นวายภายใต้การปกครองแบบ
สาธารณรัฐ  แต่ด ้วยความอ่อนแอของ 
“อ�านาจใหม่”  ท�าให้เสียงเรียกร้องให้ฟื้น
ระบบกษัตริย์ดังขึ้นทุกหัวระแหง  จนมีการ
อญัเชญิอกีพระองค์ขึน้ครองราชย์ ท่ามกลาง
การคัดง้าง-คานอ�านาจระหว่างกษัตริย์กับ
สภา  โดยมีการก่อตั้งกลุ ่มสนับสนุนพระ
มหากษัตริย์  กับกลุ่มต้องการเป็นอิสระจาก
สถาบัน

ทั้ งหมดนี้ คื อ เห ตุการณ ์ที่ เ กิ ดขึ้ น
ในรอบ  1,000  ปีท่ีผ่านมา  ซึ่ง  “ผู ้เขียน” 
พยายามชี้ให้เห็นว่าบทบาทและพระราช
อ�านาจของกษัตริย์เปลี่ยนไป ตามยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลง

แม้  “ภิญโญ”  จะเกริ่นไว้ในค�าน�าว่า
วัตถุประสงค์ในการเขียนหนังสือชุด  “30 
วัน”  หวังให้คน  “อ่านเอาเพลิน  มากกว่า
อ่านเอาเรื่อง”  แต่เอาเข้าจริงหนังสือชุดนี้
กลับท�าหน้าที่ที่เกินกว่านั้นมาก อย่างน้อย
ก็ท�าให้ผู้อ่านอย่างฉันหวนกลับไปค้นคว้า
ประวัติศาสตร์และบริบทของสังคมอื่นใน
เชิงเปรียบเทียบ 

โปรดอย่าลังเลในการตัดสินใจออก
เดินทางไปพร้อมกับ “ภิญโญ” แต่จง
เพลิดเพลินในการอ่าน คิดตาม และตั้ง
ค�าถามต่อ เมื่อถึงสถานีสุดท้าย เราทุก
คนจะได้รู้ว่าควรไปต่อกันอย่างไร !!! o
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การเลอืกใช้ สญัลักษณ์ตราชหูรอืตาชัง่ 
ทีม่ตีุม้น�า้หนกัสองข้าง แทน “ความ
ยตุธิรรม” ตัง้แต่ไหนแต่ไรมา ถูกตคีวาม
ออกไปได้หลากหลาย 

โดยทั้ งหมดพุ ่ง เป ้าไปที่ความเป ็น 
“นามธรรม”  ไม่มีตัวตนให้จับต้องได้  เพราะ
เป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
เป็นเงื่อนไขไปสู่ข้อยุติของปัญหานั้นๆ ความ
ยุติธรรมสัมผัสได้  แต่สัมผัสได้ด้วยความ
รู้สึกนึกคิดจิตใจ ...แน่นอนที่สุด จะปัดความ
เคลือบแคลงออกจากความยุติธรรมได้  ต้อง
แสดงให้เป็นทีป่ระจกัษ์ว่า จะชัง่มนัด้วยจติใจ
ของคนเราที่ไม่เหมือนกัน  ให้เห็นชัดตรงกัน
ได้อย่างไร

ในภาพยนตร์เรื่อง  12 ANGRY MEN 
เด็กหนุ ่มคนหนึ่ ง   ตกเป ็นจ�าเลยข ้อหา 
“ฆาตกรรมบิดาตัวเอง”  และก�าลังรอให้ 
“คณะลูกขุน 12 คน” พิพากษาว่า เขาท�าผิด
ตามข้อกล่าวหาหรือไม่  หลักฐานที่ปรากฏ 
มัดตัวเขาในชั้นสอบสวน ชะตากรรมของเขา
ท่ีก�าลงัเป็นอยู ่หมายถงึขาข้างหนึง่ก�าลงัก้าว
ไปบนตะแลงแกง...

   ...กระทั่งมีหนึ่งในลูกขุนเห็นต่างออก
ไป ส่งผลให้กระบวนการตัดสินที่ต้องใช้การ
โหวตของลูกขุนที่ต้องเห็นตรงกันทั้งหมด
หยุดชะงักลง  

ลูกขุนคนที่   8  (รับบทโดย  แฮนร ี 
ฟอนดา)  ต้ังค�าถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างจรงิจงั โดยพยายามวเิคราะห์เหตกุารณ์
ที่เกิดข้ึน พุ ่งเป้าไปที่ค�าให้การของพยาน
บุคคลในคดีนี้   ขณะที่คณะลูกขุนคนอ่ืนๆ 
เห็นว่าไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าอย่างนั้น 
คนอื่นๆ เริ่มถกเถียงกันอย่างออกรส บางคน
ให้ความเห็นว่า  ไม่จ�าเป็นที่ต้องมาเสียเวลา
ค้นหาอะไรกันอีก ทุกอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ทั้ง
หลักฐานและพยานในชั้นสอบสวน สรุปได้
เลยว่าเด็กหนุ่มรายนี้คือ “ฆาตกรเลือดเย็น” 

ท่ีประชุมคณะลูกขุน  เสนอให้ทุกคน
บอกเหตุผลที่ตัดสินจ�าเลยว่า  “ผิดจริง” และ
ให้กล่าวโดยวาจาทีละคน  ลูกขุนรายหนึ่ง
หนึ่งอ้างประวัติในวัยเด็กของเด็กหนุ่มที่มา

Movie
ธเนศน์ นุ่นมัน

12 ANGRY MEN : อารยธรรม-ยุติธรรม

จากสลัมเสื่อมโทรม  ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่
ช่วยบ่มเพาะอปุนิสยัให้กลายเป็นคนก้าวร้าว
รนุแรง เม่ือผสานกบัเรือ่งทีถ่กูผูเ้ป็นพ่อท�าร้าย
ร่างกายหลายครั้ง  ท้ังหมดค่อยๆ ขยายออก
เป็นแรงจูงใจท่ีปลุกเร้าให้เด็กหนุ่มธรรมดาๆ 
คนหนึ่งกลายเป็นฆาตกรปิตุฆาต

อย่างไรก็ดี  สิ่งท่ีตามมาคือ  แนวคิดน้ี
ท�าให้เกิดกรณีพิพาทระหว่างลูกขุน  เพราะ
หนึง่ในคณะลกูขุนเคยใช้ชวีติในสลัมมาก่อน  
จึงไม่เหน็ด้วยท่ีจะสรุปว่าเด็กหนุ่มเป็นฆาตกร
เลือดเย็น และเปล่ียนใจโหวตให้เด็กหนุ่มไม่
ผิด ท�าให้คะแนนเป็น 10 ต่อ 2 ในทันที

การพิจารณาถกเถียงกันระหว่างลูกขุน
ทั้ง  12  คน  เร่ิมเข้มข้นขึ้น  และเปลี่ยนเป็น
อารมณ์รุนแรงในที่สุด 

เหตุการณ์ด�าเนินไปอีกครั้ง ลูกขุนคนที ่
8 ท�าให้ลูกขุนอีก 11 คน เชื่อว่าเด็กคนหนุ่ม
ไม่ผิด พากันเปลี่ยนใจทีละคน 

ค�าถามส�าคัญก็คือ “พูดโน้มน้าวจนได้
ผล เปลีย่นข้างโหวต แล้วพบว่า เด็กหนุม่เป็น
ผู้กระท�าผิดจริง  ไม่เท่ากับปล่อยให้ฆาตกร
ลอยนวลหรอกหรือ?”

ระหว่างท่ีเวลาก�าลังเคล่ือนไป  “ความ
ยุติธรรม”  ก็ก�าลังถูกชั่งน�้าหนักโดย  “คน 12 

คน”
“ระบบลูกขุน”  ในอเมริกามาจาก

ประชาชนในบัญชีรายชื่อลุกขุนจากผู้ที่ไป
ใช้สิทธิเลือกต้ัง  เมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาลก็จะน�า
บัญชีนี้มาใช้เลือกจากต่างสาขาอาชีพ โดยคู่
ความไม่รู้รายชื่อล่วงหน้ามาก่อน และถูกน�า
ไปเก็บตัวห้ามติดต่อกับโลกภายนอกทุกรูป
แบบ อยู่รวมกันในสถานที่ที่รัฐจัดให ้จนกว่า
จะพิจารณาคดีเสร็จ

หลายประเทศมองว่า  วิวัฒนาการของ
ความยุติธรรมในทิศทางที่ถูกต้อง  คือต้อง
ข้ามให้พ้นกฎหมายลายลักษณ์อักษร  (แบบ
ที่ประเทศเราใช้อยู ่)  ขณะท่ี  12  ANGRY 
MEN ก�าลังพาคนดูไปส�ารวจตัวเองเพื่อหา
แก่นแท้ของความยุติธรรม ซึ่งเลี่ยงไม่ได้ที่จะ
ย้อนกลับไปหาประเด็นข้างต้น ซึ่งสังคมนั้นๆ 
ต้องตอบให้ได้ว่า จะปัด “ความเคลอืบแคลง” 
ออกจาก “ความยตุธิรรม” เกลามนัให้เหน็เป็น
ท่ีประจกัษ์จาก “จติใจของคนเรา” ทีไ่ม่เหมอืน
กัน บางคราวก็ถูกโน้มน้าวได้  บางคราวก็มี
อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล และไม่เคารพความ
เห็นของผู้อื่น  เป็นปมนิสัยท่ีเห็นอยู่ในปุถุชน 
เช่นที่ปรากฏในหนังเรื่องนี ้อย่างไร

...หลักการที่ดีที่สุดจะคงอยู่  และถูกใช้
โดยคนแบบไหน  สังคมน้ันๆ  ต้องตระหนัก
ถึงเร่ืองน้ี  ซึ่งท่ีสุดก็กลายเป็นเร่ืองท่ีถกเถียง
กันได้ไม่จบสิ้น

อย่างไรก็ตาม  ท้ังหมด  ชวนให้คิดถึง 
ค�าพูดของ ปรมาจารย์เมซ วินด ูอาจารย์ของ
เหล่าอัศวินเจไดในเรื่องสตาร์วอร์  ที่กล่าว
ว่า “  เจไดไม่สู้เพื่อความสงบ  น่ันเป็นเพียง
ประโยค และมันเป็นท่ีเข้าใจผิดว่าประโยค
นั้นมันเป็นจริงเสมอ  เจไดสู้เพื่ออารยธรรม 
เพราะว่ามีแต่อารยธรรมเท่านั้นที่สร้าง
ความสงบ เราสูเ้พือ่ความยตุธิรรมเพราะ
ความยตุธิรรมเป็นรากเง้าของอารยธรรม 
อารยธรรมที่ไม่มีความยุติธรรมนั้นสร้าง
บนผืนทราย มันจะไม่ทนทานต่อพายุที่
โหมกระหน�า่” o
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ในช่วงระยะเวลาสองสามปีที่ผ่านมา 
โลกออนไลน์  ทั้งในประเทศไทย  และต่าง
ประเทศ ทั้งในด้านพฤติกรรมของประชากร
ผู้ใช้งาน อุปกรณ์ เครือข่าย และเทคโนโลยี 
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ใน
กระบวนการสื่อสารมวลชนของไทย ก็มีการ
ปรับตัวให้สอดรับต่อการเคลื่อนตัว  และ
ย้ายพฤติกรรมของประชากรในการเลือกรับ
บริโภคสื่อ

“ส่ือด้ังเดิม” หดหาย “สือ่ใหม่” สือ่
ออนไลน์ สื่อดิจิทัล เข้ามาแทนที่ 

“สาร”  หรือ  “เนื้อหา”  (คอนเทนท์) 
ในรูปแบบเดิมได้เปล่ียนมิติการน�าเสนอ
หลากหลายสารพัดรูปแบบที่พลิกผันไป 
กระจายผ่านโครงข่ายข้อมูล หรือที่เรียกว่า 
“อินเทอร์เน็ต”  รวมถึงการสื่อสารในแบบ
ไร้สาย  ผ่านอากาศด้วยคล่ืนความถี่บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่  อยู่ในรูปของสื่อดิจิทัล
ที่เป็นตัวอักษร  รูปภาพ  กราฟฟิก  ภาพ
เคลื่อนไหว หรือเอนิเมชั่นก็ตาม

สื่อเก่าก�าลังถูกท้าทายอย่างที่ไม่เคย
เป็นมาก่อน  นสพ.แทบทุกฉบับ  “จ�าเป็น” 
ต้องหนัมาปรากฏตวัในโลกออนไลน์มากข้ึน 
เปลี่ยนวิธีการเข้าถึง การน�าเสนอ การสร้าง
เนือ้หา และกระบวนผลิต ให้มีความน่าสนใจ 
ให้มีความแตกต่าง  สอดรับกับพฤติกรรมผู้
อ่าน  ไม่นับรวมถึงช่องทางเข้าถึงสาร  เพ่ือ
แทรกเข้าไปยังกลุ่มผู้อ่านในยุคใหม่ ตลาด
ใหม่  กลุ่มใหม่  บนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
ของโลกดิจิตอล

สภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาต ิได้มีการ
จัดงาน “จริยธรรมสื่อภูมิภาคยคุหลอมรวม” 
ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  เชียงใหม่
แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ วันที่ 2-3 ก.พ.2556 
นับเป็นการจัดงานในส่วนภูมิภาคครั้งแรก
ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ หลังจาก
ท่ีได้มีการจัดงาน  “จริยธรรมสื่อยุคหลอม
รวม”  ในส่วนกลาง มาแล้ว  2  ครั้ง  ตั้งแต ่
ป ี2554 และ 2555 ที่จุดประกายความตื่น
ตัวในวิชาชีพของคน นสพ. สื่อมวลชน นัก
วิชาการ ประชาชน  ถึงต้นกล้าวิชาชีพ หรือ

ในความเคลื่อนไหว สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

จริยธรรมวิชาชีพ ความท้า   ทายบนยุคสื่อหลอมรวม
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ที่จะเข้ามาเป็นคลื่น
ลูกใหม่ของวิชาชีพ ที่จะมาสานต่อหน้าที่ใน
การรายงานข่าว ให้อยูบ่นแนวทางจรยิธรรม
แห่งวิชาชีพสื่อมวลชน

กิจกรรมเสวนาเรื่อง  “ปลูกต้นจริยธรรม
คนรุ่นใหม ่ยากเย็นแค่ไหน” และเสวนาเรื่อง 
“คนรุ่นใหม่วิพากษ์สื่อ”  มีมุมความคิด และ
กระจกสะท้อนมาถึงคนในวิชาชีพไม่น้อยเลย
ทีเดียว ทั้งในแง่ค�าถาม สิ่งที่พวกเขาพวกเขา
คดิจากระบบการรายงานข่าวทีไ่หลบ่าในทกุๆ 
ช่องทาง  วิธีการเลือกรับข้อมูล กระบวนการ
กลั่นกรอง และอิทธิพลของสื่อ  รวมถึงความ
เข้าใจในด้านจริยธรรม  ท่ีเป็นมุมมองของ
ตัวแทนกลุ่มนักศึกษา มองถึงวิชาชีพสื่อ และ
ในด้านของนักวิชาการที่จะต้องสร้างราก
แก้วความคิด  ในเรื่องจริยธรรม  ในวิชาชีพ

สื่อมวลชน บนกระแสของความเปลี่ยนแปลง
“เจษฎา  จี้สละ”  นักศึกษาคณะการ

สือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ กล่าว
ว่า ตนมองวิกฤติของสื่อไทย ในปัจจุบัน ถ้า
จะให้วิพากษ์ ก็คือสื่อเลือกข้าง นสพ.นี้ตัวดี 
ถามว่าท�าไมสื่อต้องเลือก บ้างก็บอกว่าสื่อ
จะต้องมจีดุยนื จะต้องเลอืกข้างให้ชดัเจน ว่า
อนัไหนแดง เหลือง พอพดูอย่างนี ้แล้วความ
เป็นกลางอยู่ที่ไหน 

“นักข่าวควรจะต้องมีจุดยืน  ไม่ใช่การ
เลือกข้าง  ว่าอยู่ข้างความดีหรือความเลว 
แต่ต้องอยู่ข้างความจริง แล้วต้องเป็นความ
จรงิทีอ่ยูบ่นหลกัฐานของข้อมลู เพราะหน้าที่
หลักของสื่อก็คือตัวคัดกรอ” เจษฎากล่าว

“จักรภัทร  ขุนศรี”  นักศึกษาสาขา
นิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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จริยธรรมวิชาชีพ ความท้า   ทายบนยุคสื่อหลอมรวม
กล่าวว่า  มั่นใจว่า  สื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีวันหาย
ไปจากโลกนี้  ส�าหรับ  นสพ.ไม่มีทางหาย
แน่นอน แต่หนังสือในอนาคตอาจจะมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับสมัย  โดยเฉพาะโซเชียลมี
เดีย แต่หนังสือโดยหลักๆ หลายคนนั้นอ่าน
หนงัสอืตัง้แต่เดก็ๆ อยูแ่ล้ว เชือ่ว่าหนงัสอืจะ
ไม่มทีางหายไป ยงัคงมกีารผลติเรือ่ยๆ เพยีง
แต่อาจมีการปรับตัว 

“ศรัญญา กัมทรทิพย์” นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  กล่าวว่า  จริยธรรมของสื่อในยุค
หลอมรวม สื่อไม่ว่าจะน�าเสนออะไรออกไป 
โดยเฉพาะสื่อใหม่ด้วย  จริยธรรมเป็นเร่ือง
ที่ส�าคัญมาก  โดยเฉพาะสื่อใหม่เป็นสื่อที่
ควบคุมได้ยากมาก  ผู้ใช้เองก็สามารถเป็น
สื่อได้เองด้วย ดังนั้น การจะน�าเสนออะไรก็

อยู่ที่ตัวผู้ส่งสาร  อยู่ท่ีตัวผู้น�าเสนอว่าจะน�า
เสนอภายใต้กรอบจริยธรรมอย่างไร  อยู่ท่ี
วิจารญาณของผู้ส่งสารด้วย

“ผศ.ลัดดาวัลย์  อินทจักร”  หัวหน้า
แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์  คณะการสื่อสาร
มวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่า 
ปลูกต้นจริยธรรมยากหรือไม่  ขอฟันธงใน
เบื้องต้นก่อนเลยว่าไม่ยาก แต่ว่าต้องค่อยๆ 
ท�าความเข้าใจหลายๆ  เรื่อง  เพราะว่าค่า
นิยม สภาพแวดล้อมมันหล่อหลอมลูกศิษย์
เรา  ขึ้นมาเป็นอะไรบางอย่าง  เช่น กรณีต้ัง
ค�าถามว่า  กรณีบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหน่ึงท่ี
พาสื่อมวลชนไปทัวร์  ถ้ามีพอกเก็ตมันน่ีให้ 
ถ้าซ้ือสนิค้าให้ เราจะท�ายงัไง บางคนอาจจะ
รับเพราะมีภาระที่บ้าน ลูกก็เรียน  เงินเดือน
พ่อแม่หมดเลย อยากจะรับและถ้าเหลือจะ

เอามาใช้จ่ายท่ีประเทศไทยด้วย  อันนี้ก็เป็น
ค�าตอบที่ถาม 

“ถามว่ายากไหมท่ีจะเปล่ียน มนัไม่ยาก 
เราก็ให้เหตุผลเขาไป  ค่อยๆ  ยกกรณีต่างๆ 
เข้าไป  โดยรวมอาจจะเปล่ียนแปลงได้บ้าง
ในเรือ่งของความคิด แต่อาจจะไม่ได้ท้ังหมด 
การถอนรากถอนโคน  อาจจะเป็นเรื่องใน
อุดมคติสักนิดหนึ่ง” ผศ.ลัดดาวัลย์กล่าว

“จักร ์กฤษ  เพ่ิมพูน”  คณบดีคณะ
นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเนชั่น  จ.ล�าปาง 
กล่าวว่า  ตอนที่มีบทบาทเป็นบรรณาธิการ
ก็ได ้คุยในประเด็นนี้ว ่า  ท�าไมคนที่จบ
นิเทศศาสตร์ถึงสอนยากสอนเย็น  ท�าไมถึง
แยกแยะไม่ได้ ว่าอะไรควรท�าหรอืไม่ควรท�า 
เราก็บ่นกันว่า  หลักสูตรการเรียนการสอน
ของนิเทศศาสตร์มีสอนเรื่องจริยธรรมหรือ
ไม่  แต่พอเราต้องมาน่ังในต�าแหน่งที่ต้อง
บริหารการศึกษานิเทศศาสตร ์ก็ได้ทราบค�า
ตอบแล้วว่าต้นจริยธรรมมันยากเย็นขนาด
ไหน  แทบอยากจะถอนต้นทิ้งซะด้วยไป 
เพราะพบปัญหาเยอะในเรื่องของหลักสูตร
การเรียนการสอน

จักร์กฤษ  ยังกล่าวว่า  ในฐานะที่มี
บทบาทมากมายในองค์กรส่ือ เมือ่ก่อนได้ท�า
หน้าที่ประธานศูนย์กฎหมายและนโยบาย
สื่อมวลชนอยู ่  ก็ได้เห็นปัญหานี้  จึงชวน
อาจารย์นิเทศศาสตร์ท่ีสอนวชิาน้ี มาประชมุ
หารือกัน  ว่าวิธีการสอนวิชากฎหมาย  โดย
เฉพาะจริยธรรมสื่อ  ควรจะต้องท�าอย่างไร
บ้าง ในทีส่ดุ กไ็ด้เหน็ผลออกมา คือ “หนงัสอื
คู่มือการสอนวิชากฎหมายและจริยธรรม
สื่อมวลชน”  เบื้องต้นอาจจะเข้าไปดูใน
เว็บไซต์ของศูนย์กฎหมายฯก่อน  ที่จะไปดู
ตัวได้ที่www.thaimedialaw.org ในนั้นจะมี
กรณีตัวอย่าง  ให้ศึกษาและน�าไปประยุกต์
การสอนได้  อาทิ  เราจะรับของขวัญจะต้อง
ปฏิบัติตัวอย่างไร  มีมูลค่าเท่าไรอย่างไร
ได้หรือไม่  ความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวควร
เป็นอย่างไร ส่วนตัวคิดว่า ถ้าจะปลูกต้น
จรยิธรรมหรอืจะปรบัปรงุเรือ่งการเรยีน
การสอนเรื่องของจริยธรรมสื่อมวลชน 
ควรต้องกลับไปที่ตัวอย่างจริง o 
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ในความเคลื่อนไหว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คณะกรรรมการสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดเวทีรับ
ฟังความเห็นกรรมการ สมาชิกและนักข่าว
ภาคสนามถึงทิศทางของสมาคมนักข่าวฯ 
ในยุคปัจจุบันควรจะเป็นอย่างไร  ซ่ึงได้จัด
ขึ้นระหว่าง วันที่  6-7 เม.ย.2556  และได้น�า
เสนอให้คณะกรรมการสมาคมนักข่าวฯเห็น
ชอบเมื่อครั้งการประชุมเม่ือวันที่  24  เม.ย.
2556  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสื่อสารในยุคไร้พรมแดนได้พลิก
โฉมหน้า ไม่เพยีงสือ่สารระหว่างกนัของผูค้น
จะไร้ข้อจ�ากัดด้านเวลาและสถานที่เท่านั้น 
แต่สื่อมวลชนก็ก�าลังอยู่ในสถานการณ์ที่
ท้าทาย  จากการท�างานที่ก�าลังก้าวเข้าสู ่
ภาวะ  “ไร้พรมแดน”อย่างแท้จริง  นักข่าว
หลายคนเริ่มถูกเรียกร้องจากต้นสังกัดให้
น�าเสนอข่าวครอบคลุมหลากหลายสื่อ  ไม่
จ�ากัดเฉพาะการเขียนข่าวเพื่อลง นสพ.เช่น
เดิมอกีต่อไป การเสนอข่าวข้าม platform ใน
สถานการณ์ Media Convergence ก�าลังจ
ะกลายเป็นสถานการณ์ปกติที่นักข่าวทั้งห
น้าเก่าและหน้าใหม่ต้องเผชิญ ...ไม่ช้าก็เร็ว

ที่ผ่านมา  นสพ.หลายฉบับพยายาม
ดิน้รนเพือ่ความอยูร่อด โดยเปิดช่องทางการ
สื่อสารให้กว้างขวางขึ้น ทั้ง  นสพ.ออนไลน์ 
ข่าวสั้นผ่านมือถือ  วิทยุออนไลน์  การสร้าง

แอพพลเิคชัน่ และหาช่องทางการประมลูทวีี
ดจิติอล ขณะทีแ่นวโน้มการเพิม่บคุลากรเพือ่
รองรับภาระงานเหล่าน้ันกลับสวนทาง  ส่ือ
หลายค่ายไม่มีนโยบายเพิ่มพนักงาน  เป็น
สญัญาณบ่งบอกชดัเจนว่านักข่าวท่ีจะด�ารง
หน้าที่ของตนไว้ได้  จ�าเป็นต้องปรับทักษะ
การท�างานให้สามารถน�าเสนอข่าวได้หลาก
หลายประเภท

นอกจากนี้  นักข่าวยังต้องเผชิญกับ
ความท้าทายจากสถานการณ์การสื่อสาร
บนโลกออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้สามารถเป็นทั้งผู้ส่ง
สาร และผู้รับสารได้ในคราวเดียว  “นักข่าว
ภาคพลเมอืง” เกดิขึน้แทบจะทกุวนิาท ีหลาย
เหตกุารณ์ทัว่โลก ประชาชนทัว่ไปทีม่สีมาร์ท
โฟน สามารถรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ตรงหน้าได้อย่างละเอียดและรวดเร็วก่อนที่
นักข่าวภาคสนามจะไปถึงเหตุการณ์เสียอีก

สถานการณ์เช่นน้ีมีนัยท่ีชัดเจนว่า  นัก
ข่าวไม่สามารถด�ารงอยู่ด้วยการรายงาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบวันต่อวันได้อีกต่อ
ไป สาธารณชนคาดหวังให้นักข่าวน�าเสนอ 
“ข่าวเชิงลึก” ที่สะท้อนเบื้องลึกเบื้องหลัง
ได้อย่างถึงแก่น นอกจากน้ียังมุ่งหวังให้ส่ือ
แสดงบทบาทน�าในการเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  จนน�าไปสู่การหาทางออกใน
ปัญหาต่างๆ ร่วมกันในสังคม

ความหลากหลายของสื่อท�าให้เส้น

แบ่งระหว่าง “สื่อมวลชน” กับ “สื่อทั่วๆ ไป” 
(ในยุคที่สังคมยอมรับให้กลุ่มการเมืองมีสื่อ
ของตัวเอง)  คลุมเครือ  แต่ในฐานะผู้ด�ารง
วิชาด้านงานข่าว นักข่าวไม่อาจปฏิเสธการ
ด�าเนนิงานภายใต้กรอบจรยิธรรมและจรรยา
บรรณแห่งวิชาชีพ  จึงควรมีการทบทวน
มาตรการตรวจสอบกันเองของสื่ออย่าง
จริงจัง  ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน เพือ่ให้การตรวจสอบการ
ท�างานของสื่อมีพลังที่เข้มแข็ง

เป้าหมายการท�างานของสมาคมนัก
ข่าวฯ  ในปีนี้ก็คือ  “พัฒนาศักยภาพ  ดูแล
สวัสดิการ ส่งเสริมสวัสดิภาพ กระชับความ
สัมพันธ์กับนักข่าว”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
นักข่าว

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสื่อ
ในยคุ Media Convergence นักข่าวจ�าเป็น
ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์  ด้วยการ
พัฒนาทักษะการท�าข่าว ดังนี้

-  การพัฒนาทักษะการเขียนข ่าว/
รายงานข่าว  ผ่านสื่อใน platform ต่างๆ 
ครอบคลมุทัง้ข่าวออนไลน์ และการรายงาน
ข่าวโทรทัศน์/วิทยุ

- การท�าข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ข่าว
เชิงลึก  ข่าวเชิงวิเคราะห์  รอบด้านทั้งมิติ

แผนยุทธศาสตร์
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556
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การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
- การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

และภาษาต่างประเทศ  เพื่อเตรียมพร้อม
ส�าหรับการท�าข่าวในบริบทที่กว้างขึ้น  เช่น 
การท�าข่าวในภูมิภาคอาเซียน

- ส่งเสริมให้นักข่าวมีเว็บไซต์ข่าวของ
ตวัเอง โดยจะจดัให้มโีครงการอบรมการสร้าง
เว็บไซต์ส�าหรับสมาชิกและนักข่าวที่สนใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดูแลสวัสดิการ 
ส ่งเสริมสวัสดิภาพ กระชับความ
สัมพันธ์กับนักข่าว

ท่ามกลางความท้าทายจากภาระหน้าที่
ทีเ่พิม่มากขึน้ นักข่าวหลายคนเริม่ต้องปฏิบัติ
งานหลายด้าน (Multi-tasks) ผ่าน สื่อหลาก
หลายประเภท  สวัสดิการและผลตอบแทน
ก็ควรได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ควบคู่ไปด้วย  ขณะเดียวกันนักข่าวก็ควรมี
สวัสดิภาพในการท�างานด้วย กล่าวคือ ขณะ
ท่ีมกีารเรยีกร้องให้นกัข่าวน�าเสนอข่าวเชงิลกึ 
วิเคราะห์วิจารณ์  และสะท้อนความไม่เป็น
ธรรมต่างๆ  ในสังคม ตัวนักข่าวเองก็ควรได้
รับการปกป้องไม่ให้ถูกข่มขู่  คุกคาม  ท้ังต่อ
ร่างกายและจิตใจ  เช่นเดินหน้าท�าโครงการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกกับ
โรงพยาบาลต่างๆ  การส่งเสริมให้สมาชิก
สมาคมฯท�าประกันสุขภาพ, อาจมีโครงการ
ท�าบัตรสมาชิกของสมาคมฯ    ท่ีมีสิทธิของ
สมาชิกปรากฏอยู่ในบัตร

ทั้งนี้ต ้องให ้การสนับสนุนสหภาพ 
แรงงานกลางสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
เป็นตัว กลางในการหารือกับองค์กรสื่อ เพื่อ
ผลักดันให้เกิดนโยบายด้านผลตอบแทน
และสวัสดิการแก่นักข่าวได้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการด�ารงชีพในยุคปัจจุบัน 

นอกจากนีจ้�าเป็นต้องมโีครงการทีเ่ชือ่ม
โยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักข่าวภาค
สนามกบัสมาคมนกัข่าวฯ เป็นการเปิดประตู
แห่งโอกาสให้นักข่าวเข้ามาร่วมกิจกรรม
กับสมาคมนักข่าวฯ หรือเปิดช่องทางให้นัก
ข่าวภาคสนามเสนอโครงการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของนักข่าวในแต่ละพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรีภาพสื่อบน
พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อสื่อมีการด�าเนินงานในลักษณะ
หลอมรวม โดยท่ีข่าวหน่ึงเรื่องอาจถูกน�า
เสนอผ่านช่องทางหลากหลาย การครอบง�า
ทางความคิดโดยองค์กรส่ือท่ีมีส่ือหลาย
ประเภทในมือจึงเป็นสิ่งที่ต ้องให้ความ
ระมดัระวงั การน�าเสนอข่าวในยคุหลอมรวม
นี ้ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบจริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีก�ากบั ซึง่ท่ีผ่าน
มา สมาคมนกัข่าวฯ ได้จดัท�ากรอบจรยิธรรม
และการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อมวลชน ก้าวต่อไปควรมีการหามาตรการ
ตรวจสอบกันเองของสือ่อย่างจรงิจงัและเหน็
ผลในทางปฏิบัติ ดังนี้

- การเปิดเวทีเสวนาร่วมกัน  ระหว่าง
นักวิชาชีพ  นักวิชาการ  และองค์กรภาค
ประชาชน  เพื่อวิพากษ์การท�างานของส่ือ
ภายใต้กรอบจริยธรรมและกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างเส้นแบ่งของส่ือสาร
มวลชนที่ต ้องท�าหน้าที่  อาทิ  การหาจุด
สมดุลระหว่างความเป็นกลาง  ความเป็น
ธรรม, การเลือกข้างของสือ่, การครอบง�าสือ่
จากนายทุนและเจ้าของสื่อ, สื่อสารธารณะ
กับประเด็นอ่อนไหวในสังคม เป็นต้น

- การเปิดช่องทางสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการ
ท�างานของสื่อภายใต้กรอบจริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และต้องร่วมรณรงค์
ให้สือ่มวลชนเห็นถงึความจ�าเป็นต้องปฏบิติั
หน้าทีข่องตนโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ความถูกต้องเป็นธรรม
อย่างแท้จริง ด้วยการกลั่นกรองข่าวที่จะน�า
เสนอด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและยึด
ประโยชน์สาธารณะ

- เฝ้าระวังไม่ให้เสรีภาพของส่ือทุก
ประเภทถูกละเมิด แทรกแซงและคุกคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างภาคีสื่อ
ในการขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกใน
ปัญหาสังคม

จากภาวะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน

สังคม สื่อมวลชนถูกตั้งข้อสังเกตว่า  อาจมี
ส่วนจุดชนวนให้ความขัดแย้งยิ่งรุนแรงขึ้น 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการคล่ีคลายปัญหาที่
เกิดขึ้น  ส่ือควรแสดงบทบาทน�าในการเปิด
เวทีให้ทุกฝ่ายได้แลกเปล่ียนข้อมูล  รับฟัง
เหตุผลที่แตกต่างหลากหลาย พร้อมร่วมกัน
คิด และหาทางออกให้กบัสังคมด้วย เปิดเวที
สาธารณะผ่านโครงการราชด�าเนินเสวนา 
สนับสนุนให้มีโครงการราชด�าเนินสนทนา 
เ พ่ือน�านักข ่าวท่ีมีประสบการณ์และม ี
ความรู ้  ความเข้าใจในปัญหาใดปัญหา 
หน่ึงมาแลกเปลี่ยนในเวทีเล็กๆกับนักข่าว
ด้วยกัน

รวมทั้งต ้องให้ความส�าคัญในการ
เข้าไปเรียนรู้การรายงานข่าวเพื่อสันติภาพ 
ในพื้นที่ในปัญหา  3  จังหวัดชายแดนใต้  มี
โครงการสัมมนาร่วมกับนักข่าวในพื้นที่ 
โครงการพานักข ่าวจากทุกสื่อลงไปใน
พื้นที่เพื่อร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนปัญหากับ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเครือ
ข ่าย: วิชาชีพ วิชาการและ ภาค
ประชาชน

จากสถานการณ์ของส่ือในยุค Media 
Convergence ซ่ึงมีการด�าเนินงานข้ามสื่อ 
ดังน้ันองค์กรวิชาชีพด้านส่ือ  ประกอบด้วย
สมาคมนักข่าวฯ  สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย  สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย  และเครือข่ายนักวิชาการ
และวิชาชีพส่ือมวลชน  รวมทั้งองค์กรภาค
ประชาชน  ควรมีการด�าเนินกิจกรรมร่วม
กันในลักษณะเครือข่าย  เพื่อให้การจัดท�า
โครงการและกจิกรรมต่างๆ (ตามยทุธศาสตร์ 
1-3) เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกเหนือจากเครือข ่ายระดับ
ประเทศ สมาคมนกัข่าวฯ ยงัควรสบืสาน
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ เครือข่ายองค์กร
สื่อระดับนานาชาติ โดยเฉพาะองค์กร
วิชาชีพสื่อในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็น
รากฐานส�าคัญที่รองรับการท�างานร่วม
กันในประชาคมอาเซียน o
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“เดี๋ยวนี้มีหนังสือพิมพ์ตรวจสอบฝายค้าน ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ท่ี
ประหลาด ผมกอ็ยูว่งการนีม้าหลายสบิปกต็ลก ไล่ตรวจสอบฝายค้าน พฤตกิรรม
ฝายค้าน โดยไม่ตรวจสอบโครงการรัฐบาลหลายๆ โครงการ บอกได้เลยว่า
หนังสือพิมพ์ เดี๋ยวนี้คุณภาพมันด้อยกว่าสมัยก่อน”

“มนตรี ปูชตรีรัตน์” บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ M2F

“เวลาถ่ายภาพ เราสูก้นัเหมอืนจะต่อยกนั จบงานกไ็ปกนิข้าวกนัเหมอืนเดมิ 
แต่เวลางานมันยอมกันไม่ได้ ไม่มีใครยอมกันหรอก!”

“กิตติ วงศ์ใบแก้ว” ช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

“หลายครัง้ผูท้ีท่�าหน้าทีส่ือ่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ถกูค่อนแคะว่าหากนิ
กบัความตาย แต่หากมองในอกีมติหินึง่ด้วยสายตาทีเ่ป็นธรรม ข่าวทีถ่กูน�าเสนอ
ออกไปหลายชิน้กม็ส่ีวนออกมาช่วยกระตุน้เตอืนให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเข้าไป
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น”

“จรูญ ทองนวล” ช่างภาพเครือเนชั่น ผู้ลงไปถ่ายภาพความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ป 2547

“เปาหมายของเราอยู่ที่ตัวนักข่าวเป็นหลัก มากกว่าจะไปเป็นองค์กร
เคลื่อนไหวทางการเมือง ผมจะไม่พาสมาคมไปเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่
จ�าเป็น เว้นแต่เกิดปญหาใหญ่ที่มีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ”

“ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์” นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

“นักข่าวเป็นไม่ยาก มีชื่อเสียงไม่ยาก อยู่หน้าจอไม่ยาก..  แต่ยากท่ีจะได้
รับการยอมรับนับถืออย่างยาวนาน.. ยากที่จะคงความเป็นนักข่าวคุณภาพ จน
วัยร่วงโรย.. ท่านที่ก�าลังเป็นนักข่าว หรืออยากเป็นนักข่าว อยากปรากฏกายอยู่
หน้าจอ.. ความล�าบาก ความน่าเชื่อถือ ความยอมรับนับถือแบบนี้ เป็นสิ่งที่จะ
ท�าให้ผู้คนจดจ�าท่านเป็นอย่างดี ในฐานะสื่อของมวลชน”

สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


