
ราชดําเนิน
ฉบับที่ 25 ประจำาเดือน มกราคม-มีนาคม 2556

“นักข่าวไทย”“นักข่าวไทย”
ความท้าทายของ

เต้าขาวลวงโลก เมื่อ “สื่อไทย”
ถูก “ขาวทักษิณ” แหกตา !
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นักขาวหายไปไหน? 
...ความจริงอยูที่ไหน ?

ลมหายใจ “คนพิสูจนอักษร”
ความส�าคัญที่หายไป

สร้างขาวลือ กระพือขาวเท็จ
“สื่อ” ตรวจสอบแคไหน 
กอนน�าเสนอ
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ในยุคปัจจุบันที่สื่อถูกด่าพอๆ กับนักการเมือง แปลว่ามันต้องเกิดอะไรสักอย่าง 
ที่น่าจะส�าคัญพอให้เรา หันกลับมาทบทวนตัวเองใช่ไหม

ปลายปี 2555 บุญระดม จิตรดอน หรือ “พี่เด้ง” คนข่าวรุ่นใหญ่ ที่นักข่าวท�าเนียบ
จ�านวนไม่น้อยให้ความนบัถอื ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุค๊ส่วนตวั ในระหว่างทีบ่รรยากาศ
การตั้ง “ฉายารัฐบาล” ของสื่อท�าเนียบก�าลังเข้มข้น ว่าแล้วตัวนักข่าวเองได้กลับมาดูตัว
เองบ้างไหมว่า ตลอดปีที่ผ่านมาได้ท�า “หน้าที่” อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน

ทีน่่าสนใจ คอืหลงัจากพีเ่ด้งโพสต์ไม่นาน กม็คีนข่าวรวมถงึอดตีคนข่าว ทัง้รุน่เลก็-รุน่
กลาง-รุ่นใหญ่ ได้รับแรงบันดาลใจจากโพสต์ดังกล่าว เขียนข้อความถึงหน้าที่ของคนข่าว 
พร้อมร�าพันถึงความเข้มข้นของสื่อในอดีต ออกมาตามๆ กันเป็นจ�านวนมาก

ถ้านักข่าวรับรู้ และเข้าใจหน้าท่ี พร้อมกับท�าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี สังคมไทยจะต้อง
เผชิญกับวิกฤตเช่นวันนี้ไหม

แล้วคนไทยจ�านวนไม่น้อย ในฐานะผู้เสพสื่อ จะมอง “สื่อไทย” ในแง่ลบ อยู่ไหม
“ขณะที่คนวงการสื่อจ�านวนไม่น้อยเริ่มตั้งค�าถามกับรายการประเภท “เล่าข่าว” ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับคนบางกลุ่ม โดยที่

แทบไม่ต้องลงทุนอะไร เช่นเดียวกับค�าถามเรื่องอิทธิต่อการชี้น�าความคิดของผู้คนในสังคม”
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หน้าที่ของนักข่าวคืออะไร ?

ปรากฏการณ์ “เล่าข่าว” ท่ีผุดขึ้นเป็น “ดอกเห็ด” ในรอบ 10 ปีที่
ผ่านมา

จะเปลีย่นไปอย่างไร หลงั “สรยทุธ สทุศันะจนิดา” เจ้าพ่อเล่าข่าวช่อง 
3 ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ในคดีฉ้อโกงเงินโฆษณาช่อง 9

ขณะท่ีรายการประเภท “เล่าข่าว” โผล่ขึ้นตามจอฟรีทีวีแต่ละช่อง 
เฝือไปหมด จนหาความแตกต่างแทบไม่ได้?

อุตสาหกรรม “เล่าข่าว”
สู่ “ข่าวดราม่า” - “ดาราเล่าข่าว”
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“ข่าวลือ-ข่าวเท็จ”
“สื่อ” กลั่นกรองแค่ไหน?

ในยคุทีข้่อมลูข่าวสารไหลเวยีนว่องไวยิง่กว่าเครือ่งบนิเจต็
“ข่าวเทจ็” จึงอาจถกูพบเหน็ และสร้างกระแสได้ง่าย พอๆ 

กันกับ “ข่าวจริง”
และในยุคที่การต่อสู่ทางการเมือง เผชิญหน้ากันในทุก

สมรภูมิ ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน ไม่ว่าจะในสภาผู้แทน
ราษฎร สถานที่ราชการ ข้างถนน หรือบนทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค 
อินสตาแกรม

“สื่อมวลชน”  ตั้งแต่นักข่าวไปจนถึงกองบรรณาธิการ 
จะมีวิธีจัดการอย่างไรกับข้อมูลที่มีเข้ามามหาศาล เพื่อไม่ให้
สื่อกลายเป็นตัวกลางในเผยแพร่ข่าวเท็จ รวมถึงตกเป็นเครื่อง
มือทางการเมืองในการช่วงชิงอ�านาจและผลประโยชน์ของคน
บางฝ่าย 
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Editor’s Talk

กองบรรณาธิการจุลสารราชดําเนิน

คณะที่ปรึกษา
นายสวิชย์ บำารุงสุข
นายบุตรดา ศรีเลิศชัย
นายสุริยะ คชินทร
น.ส.อิศรินทร์ หนูเมือง
นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
นายชัยฤทธิ์ ยนเปียม
นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา
น.ส.หทัยรัตน์ พหลทัพ

บรรณาธิการ
นายพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายเจนศักดิ์ แซ่อึ้ง
กองบรรณาธิการ
นายธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน
นายอรรถภูมิ อองกุลนะ
นายอนุพนธ์ ศักดา
นายศักดา เสมอภพ

น.ส.ขนิษฐา เทพขจร
นายพนัสชัย คงศิริขันต์
นายณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ
นายจำานง ศรีนคร
นายอนุพนธ์ ศักดิ์ดา
ศิลปกรรม
นายอนิรุตน์ มีสกุล
พิสูจน์อักษร
น.ส.สุภาภรณ์ อัษฎมงคล

ด้วยความสัตย์จริง แม้จะใช้วันเวลาในวงการสื่อมา
หลายปี รู้เห็นสิ่งที่เป็น “ความจริง” ซึ่งต่างจาก “ความ
ฝัน” มากมายนัก แต่ผมก็ยังเชื่อ เช่นเดียวกับที่เคยเชื่อเมื่อ
ครั้งยังเป็นเด็ก ว่า “ข่าวที่ดี” มีพลังที่จะท�าให้เกิด “ความ
เปลี่ยนแปลง” ได้

ขอยกตวัอย่างง่ายๆ ว่า “ข่าวทีด่”ี จะสร้างความเปลีย่นแปลง
อะไร และได้อย่างไร

เอาข่าวประธานรัฐสภาพาสื่อไปทัวร์ยุโรป 8 วัน 9 คืน สุด
อื้อฉาวเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นอย่างไร

ใครจะรู้บ้างว่า ข่าวซ่ึงเป็นที่ฮือฮาพูดกันทั้งประเทศ จะมี
จุดเริ่มต้นมาจาก “ข่าวซุบซิบ” ในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเท่านั้น 

แต่แม้จะเป็นข่าวเล็กๆ ก็ไม่รอดสายตาของนักข่าวประจ�า
รฐัสภากลุม่หนึง่ ทีเ่อะใจว่า ใกล้เปิดประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ทีม่ี
วาระร้อนๆ รออยูม่ากมาย แล้วเหตใุด “ประมขุฝ่ายนติบิญัญตั”ิ 
ถึงมีคิวไปเมืองนอกยาวเหยียดเช่นนั้น?

เพียง “ความสงสัย” เล็กๆ ได้น�าไปสู่การค้นหา “ค�าตอบ” 
ที่กระท�ากันอย่างเป็นระบบ ทั้งเช็คแหล่งข่าวจากนักการเมือง 
ข้าราชการ เพื่อนสื่อด้วยกัน ไปกระทั่งบริษัททัวร์

ก่อนจะได้ข่าวที่ออกมาค่อนข้างสมบูรณ์ชิ้นหนึ่ง ที่พอน�า
เสนอออกไปก็สร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งในแวดวงการเมือง รวม
ถึงในวงการสื่อมวลชน

เพราะข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาสามารถต่อจ๊ิกซอว์ไปเกือบจะ
ครบว่า มีบุคคลบางกลุ่มเตรียมใช้เงินหลวงหลายล้านบาทพา 
“คนกันเอง” ทั้งคนใกล้ชิด หน้าห้อง ลูกน้อง ฯลฯ ไปเที่ยวต่าง
ประเทศ

ท้ายทีส่ดุ บคุคลทีม่ชีือ่อยูใ่นลสิต์ลกูทวัร์ จงึเริม่ถอนตัวไปที
ละคนสองคน (ด้วยความเป็นธรรม บางคนปฏเิสธว่าไม่สะดวกไป
ด้วยตั้งแต่แรก แต่กลับยังมีรายชื่ออยู่ในลิสต์) บางคนยอมควัก
กระเป๋าเงินจ่ายเอง

จากงบที่ตั้งไว้แต่แรก 9.3 ล้านบาท ท้ายสุดก็มีการใช้จ่าย
จริงเพียง 6.6 ล้านบาท

ข่าวดีๆ  เพยีง 1 ชิน้ สามารถเซฟเงนิของชาตไิด้ถงึ 2.7 ล้านบาท !

ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยทักษะพิเศษอะไร เพียงขอเพียงแค่มีจิต
วิญญาณคนข่าวที่พร้อมจะสงสัยสิ่งไม่ชอบมาพากล และพร้อมจะ
ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบสิ่งนั้นๆ ให้กระจ่างแจ้ง เพื่อรักษาความ
ถูกต้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

นักข่าวทุกคนมี “พลัง” อยู่ในมือ ไม่ว่าจะเป็น นักข่าวของสื่อ
กระแสหลัก นักข่าวของสื่อกระแสรอง หรือนักข่าวพลเมือง

อยูท่ีว่่า คณุจะใช้ “พลงั” นัน่หรอืเปล่า และใช้รปูแบบไหน

หรือจะไม่ใช้ ท�างานแบบเช้าชามเย็นชาม และพร้อมจากไป 
โดยไม่ได้ทิ้งอะไรไว้กับคนรุ่นหลัง ตามทัศนคติ “ท�างานตามเงิน
เดือน” ต่อไป...

May the Force be with you (ขอพลังจงอยู่กับพวกคุณ) 
ครับ!

 

พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ (หวี)
บรรณาธิการจุลสารราชด�าเนิน

 
อีเมล์ : wheemati@hotmail.com

เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/whee.mati
ทวิตเตอร์  : @WheeMati

พลัง

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 หรือบทความ ห้ามคัดลอก แจกจ่าย ท�าซ�้าก่อนได้รับอนุญาต
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วันที่ 24 พ.ย.2555 ต�ารวจจับกุมตัวช่างภาพ 3 คนไปขังไว้บน
รถควบคุมผู้ต้องหา ภายหลังปะทะกับผู้ชุมนุมองค์การพิทักษ์สยาม 
บริเวณหน้าท�าเนียบรัฐบาล โดยโฆษก สตช.อ้างว่า เหตุที่ต้องจับช่าง
ภาพทั้ง 3 คน เพราะมีการถ่ายภาพที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

วนัที ่6 ธ.ค.2555 หนงัสอืพมิพ์มตชินเผชญิกบัเสยีงวจิารณ์เรือ่ง
บทอาเศยีรวาททีม่ถ้ีอยค�าก�ากวมตคีวามได้หลายทาง จนผูบ้รหิารเครอื
มติชนต้องออกมาชี้แจงว่าความหมายตรงตามตัวอักษรทุกประการ

วันที่ 10 ม.ค.2556 สกล สนธิรัตน์ ช่างภาพศูนย์ข่าวเนชั่นเกิด
วูบภายหลังท�าข่าวที่รัฐสภา แต่การน�าตัวส่งโรงพยาบาลกลับเป็นไป
อย่างล่าช้า เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องกลัวถูก ส.ส.หรือ ส.ว.ต�าหนิ หากเกิด
เหตุซ้อน จึงไม่ยอมให้ขึ้นรถพยาบาลที่ประจ�าอยู่ในรัฐสภา 

วันที่ 11 ม.ค.2556 ทหารในเครื่องแบบกลุ่มหนึ่งจากกองทัพ
ภาคที่ 1 ตบเท้าบุกมายังหน้าส�านักงานเอเอสทีวีผู้จัดการเพื่อแสดง
ความไม่พอใจบทความที่เขียนโจมตี ผบ.ทบ. กระทั่งสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยต้องออกแถลงการณ์เรียกร้องให้
กองทัพยุติการคุกคามสื่อ

วันที่ 24 พ.ย.2555 

ไทม์ไลน์
ไฮเปอร์

ในขณะที่นิตยสารชื่อดังอย่างไทม์ยังใช้แอพพลิเคชั่น 
“อินสตาแกรม” (Instagram) รายงานข่าวพายุเฮอริเคนแซนดี้

หนังสือพิมพ์ Boston Globe ใช้ “อินสตาแกรม” ท�าข่าวเชิง
สืบสวนสอบสวนเรื่องชุมชนที่มีอันตรายสูง

ขณะที่นักข่าวบันเทิงเมืองไทยเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นแต่งภาพ
ยอดฮิตดังกล่าว ในการติดตามความเคลื่อนไหวของดารานักแสดง

“ราชด�าเนิน” จึงขอเกาะกระแส ด้วยการใช้อินสตาแกรมใน
การรายงานความเป็นไปในแวดวงสื่อไทยช่วงปลายปี 2555 จนถึง
ต้นปี 2556 ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้าง

วันที่ 20 ก.ย.2555 “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” นักเล่าข่าวคน
ดังของช่อง 3 ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดในคดียักยอกเงินช่อง 9 เกิน
กว่าเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาณจากการจัดรายการ “คุยคุ้ยข่าว” กว่า 
138 ล้านบาท

วันที่ 15 พ.ย.2555 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ารุง รองนายกรัฐมนตรี 
กล่าวหานักข่าวสาวช่อง 7 ว่าฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่ง หลังจากนั้น 
อีก 1 วัน ร.ต.อ.เฉลิม ก็พูดซ�้าว่า หากมีนักข่าวสาวช่อง 7 อยู่ในวง 
เขาจะไม่ให้สัมภาษณ์
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fact

เงินโฆษณา
อย่างที่ทราบกันว่า “รายได้หลัก” 

ของธุรกิจสื่อ ไม่ได้มาจากยอดขาย หรือ
จ�านวนผู้ชม แต่มาจาก “เงินโฆษณา” ที่
ได้รับจากบริษัทห้างร้านต่างๆ รวมถีงที่
ได้รับจากหน่วยงานราชการ 

ข ้อมูลดั งต ่อไปนี้  คื อ  “ตั ว เลข” 
ที่น ่าสนใจ เกี่ยวกับเม็ดเงินโฆษณาใน
อุตสาหกรรมสื่อ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่
จัดท�าโดยบริษัทวิจัยชื่อดังอย่าง เอซีนีลเส็น  

...คือตัวเลขคาดการณ์เงินโฆษณาในอุตสาหกรรมส่ือตลอดท้ังปี 2555 เพิ่มขึ้น 
11% หากเทียบกับปี 2554

130,000,000,000 บาท

51%
...คือสัดส ่วนเงินโฆษณาในสื่อทีวี  (ฟรีทีวี

อนาล็อก) โดยมีมูลค่ารวม 6.2 หมื่นล้านบาท เปรียบ
เทียบกับเงินโฆษณาในสื่ออื่นๆ ทั้งหมด รองลงมา
ได้แก่หนงัสอืพมิพ์ (1.8 หมืน่ล้านบาท) สือ่ภาพยนตร์ 
(1.1 หมืน่ล้านบาท) เคเบลิทวี-ีทวีดีาวเทยีม (9 พนัล้าน
บาท) วิทยุ (6 พันล้านบาท) ฯลฯ

35% ...คืออัตราการขยายตัวของเงินโฆษณาในเคเบิลทีวี-ทีวีดาวเทียม โดย
เพิ่มขึ้นจาก 6.7 พันล้านบาท มาเป็น 9 พันล้านบาท และยังมีโอกาสเติบโตได้สูง จากการ
ขยายตวัเพิม่ของฐานผูช้ม และราคาโฆษณาทีย่งัไม่สงูมากนกั ขณะทีฟ่รทีวี ี(อนาลอ็ก) มี
ข้อจ�ากดั ด้านเวลาโฆษณา ท่ีกฎหมายล็อคไว้ไม่ให้เกนิชัว่โมงละ 12 นาที นอกจากนีร้าคา
ค่าโฆษณาช่วงไพรม์ไทม์ค่อนข้างสูง

...คืออัตราการขยายตัวของเงินโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ ที่เพิ่มจาก 1.7 หมื่นล้านบาท 
มาเป็น 1.8 หมืน่ล้านบาท แสดงให้เหน็ว่าเมด็
เงินโฆษณาในหนังสือพิมพ์ใกล้ถึงจุดอิ่มตัว 

จึงไม่น่าแปลกใจทีห่นงัสอืพมิพ์ยกัษ์
ใหญ่หลายฉบับ ทั้งไทยรัฐ เดลินิวส์ 
มติชน จึงหันไปจับธุรกิจสื่อทีวี

18,100,000  ครัวเรือน...คือฐานผู้ชมรายการผ่านทีวีดาวเทียม ในปี 2556 ที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ น่าจะมีถึง 
18.1 ล้านครัวเรือน ขยายตัวจากปี 2555 ที่มีเพียง 13.6 ล้านครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้น 33.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเคเบิลทีวี คาดว่าจะขยายตัวจาก 
5.7 ล้านครัวเรือนในปีก่อน มาเป็น 6.2 ล้านครัวเรือนในปีนี้  หรือเพิ่มขึ้น 9.2 เปอร์เซ็นต์

6 ล้าน 
6 แสน คน

...คือยอดผู้อ่านหนังสือพิมพ์ ที่ลดลงในระยะเวลาเพียงแค่ 4 ปี จาก
ปี 2551 ที่ยังมีผู้อ่านหนังสือพิมพ์สูงถึง 16.1 ล้านคน มาถึงปี 2555 กลับ
เหลือเพียง 9.5 ล้านคน หรือลดลงกว่า 6.6 ล้านคน

ข้อมูลเหล่านี้ น่าจะพอตอบค�าถามได้ว่า 
“อุตสาหกรรมสื่อ” จะปรับตัวไปในทิศทางใด ใน
ปี 2556 !

(ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 
ม.ค.2556 และหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวัน
ที่ 6-9 ม.ค.2556)4%
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เสียงซุบซิบในโลกโซเชียลมีเดียที่
หลายคร้ังถูกให้ความเชื่อถือกว่าพาด
หัวตัวไม้ เป็นเคร่ืองยืนยันข้อความใน
บรรทดัแรกเป็นอย่างด ี...กใ็นเมือ่สือ่ไม่น�า 
“ความจริง” มาเสนอ เราก็ไปหาเอาเอง
จากที่ดีอื่นจะดีกว่า ...ผู้อ่านหลายๆ คน
คงคิดเช่นนี้

แน่นอนว่า อาจมีคนสรุปง่ายๆ ว่าสื่อ
เลือกข้าง นักข่าวถูกซื้อ ว่าเป็นต้นเหตุของ
การไม่ท�า “หน้าที่” ดังกล่าว 

ทั้งท่ีแท้จริง ปัญหาดังกล่าวน่าจะมี
สาเหตุจากหลายปัจจัย ทั้งระดับโครงสร้าง
สังคม เช่น พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

นักข่าว...หายไปไหน ?
“ความจริง” อยู่ที่ไหน ?
เรื่องจากเสียงบ่นเล็กๆ ก่อนลุกลามขยายตัวเป็นค�ารามกึกก้อง ...ว่าเหตุใดปัจจุบัน นักข่าว
จึงไม่ควรท�า “หน้าที่” ที่ส�าคัญ นั่นคือการน�า “ความจริง” มาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้

ระดบัองค์กร เช่น การปรบัตวัของสือ่เพือ่เอาตวั
รอดทางธุรกิจ และระดับกองบรรณาธิการ ทั้ง
ปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่าง บ.ก.กับ
นักข่าว การไม่มอบหมายงานให้นกัข่าวปล่อย
ให้ท�างานตามยถากรรม ความขยนัขนัแขง็รวม
ถึงการท�าการบ้านของตัวนักข่าว ฯลฯ

“แมลงวันไม่ตอมแมลงวัน” เป็น
คาถาทีส่ือ่ใช้ในปกป้องตัวเองไม่ให้ถกูเพือ่น
สื่อด้วยกันตรวจสอบ แต่ “ราชด�าเนิน” เห็น
ว่าวัฒนธรรมการ “วิพากษ์วิจารณ์” ตัวเอง 
จะช่วยให้ทกุคนในวงการน้ีพฒันาไปพร้อมๆ 
กัน โดยเฉพาะในหมู่ “นักข่าวภาคสนาม”
ที่เป็นต้นทางของการติดตาม ตรวจสอบ 

ค้นหา “ความจริง” มาเปิดโปงให้โลกได้รับรู้
ในช่วงรอยต่อปีกระต่าย 2555 มา

จนถึงปีงูเล็ก 2556 มีหลายๆ เหตุในวงการ
ส่ือท่ีน่าสนใจ ท้ังคดีความของนักข่าวเล่าคน
ดัง การปะทะกันระหว่างนักข่าว-แหล่งข่าว 
ค�าถามเรื่องจริยธรรมในการรับของก�านัล

จึงอยากชักชวน “พวกเรา” ทุกคน 
ให้กลับมาทบทวนร่วม ว่าปัญหาคืออะไร 
สาเหตุของปัญหาคืออะไร และจะปรับปรุง
แก้ไขร่วมกันได้อย่างไร

เพือ่ซกัวันหนึง่ จะได้ส่งเสยีงกลบัไป
ว่า นกัข่าวยงัอยูท่ีน่ี ่! พวกเรายงัท�าหน้าท่ี
กันอยู่ ! และความจริงยังหาได้จากที่นี่ !
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หรือใช ่ การโพสต์-ทวิตสารพัด
ข้อความสร้างตวัตนในโลกออนไลน์ ให้มี
กลุ่มแฟนคลับของตัวเอง อย่างนั้นหรือ?

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
การส่ือสาร ที่สารพัดข้อมูลไหลบ่าเชี่ยว
กราก หากนักข่าวยังท�าตัวเป็นแค่ “แมสเซน
เจอร์” สักวันหนึ่ง ปรากฏการณ์ “ใครๆ ก็เป็น 
นักข่าวได้” อาจเกิดขึ้นจริง เพราะจะกลาย
เป็นว่า วิชาชีพนี้ไม่ต้องประสบการณ์ ความ
รอบรูห้รือเช่ียวชาญใดๆ แค่แกะเทป-ส่งอเีมล์ 
ใครๆ ก็ท�าได้ จริงไหม

อาจเพราะเห็นปลายทางที่ขอบเหว 
ท�าให้ “บุญระดม จิตรดอน” หรือพี่เด้ง  
ผูส้ือ่ข่าวรุ่นใหญ่ประจ�าท�าเนยีบรฐับาล โพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว เม่ือปลายปี 
2555 ตั้งค�าถามเรื่อง “หน้าที่” ของนักข่าว 
ให้คนข่าวรุ่นน้อง ได้หยุดคิด พิจารณา ว่าที่
ท�ากันอยู่ทุกวันนี้ ใช่ สิ่งที่สังคมต้อง จากคน
ที่เป็น “นักข่าว” หรือไม่

ทีน่่าสนใจคอืการโพสต์ของ “บญุระดม” 
ได้ก ่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ตามมา เมื่อ 
นักข่าวและอดีตนักข่าว ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นกลาง 
และรุ่นใหญ่ ต่างได้รับแรงบันดาลใจจาก
ข้อความดังกล่าว เขียนข้อความแชร์ต่อ
ไปเป็นทอดๆ กระตุ้นเตือนให้ “คนข่าวใน
สนาม” หยดุครุ่นคดิว่า ตลอดปีทีผ่่านมา ได้ท�า 

“หน้าที่” อย่างสมบูรณ์แล้วหรือยัง
ด้านหนึ่ง อาจเป็นเพราะบุญระดมได้

พสิจูน์ตวัเองว่า ท�าหน้าที ่“นกัข่าว” อย่างเข้ม
ข้นมาตลอดหลายสบิปี โดยเฉพาะการ ตรวจ
สอบอ�านาจรฐั จนกระท่ังครัง้หน่ึงมแีรงกดดนั
จากเบื้องบนให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่

อีกด้านหน่ึง อาจเป็นเพราะสภาพการ
ท�างานในสนามข่าวหลายปีหลัง หลายคน
เห็นพ้องว่ามี “ข้อบกพร่อง” สมควรปรับปรุง
แก้ไขจริงๆ

โดยบุญระดมต้ังค�าถามว่า ท่ามกลาง
ความแตกแยกและแบ่งข้ัวอย่างรุนแรง “พวก
เรา” ได้กลับมาย้อนดูตัวเองบ้างหรือไม่ว่า 
ตลอดปีทีผ่่านมาได้ท�าหน้าทีด่หีรอืไม่อย่างไร

“หน้าที่ของนักข่าวคืออะไร และยิ่งเป็น
นักข่าวประจ�าท�าเนียบรัฐบาล นักข่าวซึ่งได้
ชือ่ว่าเป็นส่วนส�าคญัอย่างยิง่ต่อการท�าหน้าที่
ในการตรวจสอบศูนย์กลางแห่งอ�านาจ แถม
ยุคนี้ยังเป็นยุคท่ีส่ือถูกตราหน้าว่าเป็นส่วน
หนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมา หน�าซ�้า
สื่อเองก็ยังมาแตกแยกกันเองอีก”

บญุระดมยงัเขยีนว่า อยากให้ “พวกเรา” 
ย้อนกลับมาดูการท�าหน้าท่ีของตัวเอง ว่าใน
วนันีร้ะหว่างนักข่าวกับนักการเมอืง ใครได้ท�า
หน้าที่จนบรรลุวัตถุประสงค์มากกว่ากัน บาง
คนยังไม่ได้ถามกพ็ดูน�า้ไหลไฟดบั โกหกผสม

ปนเปกบัเรือ่งจรงิ แต่เรากย็งัน�าเอาเรือ่งโกหก
เหล่านั้นมาน�าเสนอต่อ เพราะอะไร บางคน
ชอบใช้สื่อเป็นสะพานในการว่าร้ายฝ่ายตรง
ข้าม แต่เราก็พร้อมเป็นสะพานให้เขาข้าม 
เพราะอะไร

“มาถึงวันนี้ วันที่ “เรา” ควรจะต้องท�า
หน้าที่อย่างเข้มข้นมากท่ีสุด แข็งแกร่งที่สุด 
ท่ามกลางภาวะวิกฤตของประเทศ แต่ไม่น่า
เชื่อว่า “เรา” กลับอ่อนแออย่างท่ีสุด เพราะ
อะไร? ค�าถามเหล่าน้ี “เรา” แต่ละคนคงจะ
ตอบใครๆ และตัวของเราเองได้ดีที่สุด หวัง
เหลือเกินว่าวันหน่ึง ค�าตอบและความเข้ม
แขง็ของ “เรา” จะกลับคืนมาสู่พวกเราอกีครัง้”

หลังจากนั้นก็มีคนข่าวหลากรุ่นโพสต์
ข้อความถึงบุญระดม ในลักษณะจดหมาย
ระบายความในใจ กลายเป็นปรากฏการณ์ 
“จดหมายถึงพี่เด้ง” อันน่าระทึกใจ

เริ่มจาก “เจริญศรี หงส์ประสงค์” 
บรรณาธิการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ที่เขียนว่า  20 กว่าปีที่มีโอกาส
ท�างานส่ือ ได้เห็นการท�างานของพี่ๆ  รุน่เก่า ได้
เรียนรู้ชีวิตการเป็นสื่อ ว่าจะต้องท�าการบ้าน 
ศึกษาเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะได้รู้ที่มาที่
ไปของข่าวแต่ละข่าว ก่อนสัมภาษณ์จะต้อง
รู้ว่าจะถามประเด็นอะไร ที่ส�าคัญ ต้องไม่ตก
เป็นเหยื่อของแหล่งข่าว

ปรากฏการณ ์
“จดหมายถึงพี่เด้ง”

รำาพันดังๆ ว่าด้วย 
“หน้าที่” ของนักข่าว

“หน้าที่” ของนักข่าวคืออะไร? ใช่ เพียงแค่ ยืนถือเทป 
เขียนข่าว ส่งเข้าออฟฟิศ เท่านั้นหรือ?

บุญระดม จิตรดอน
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“เวลานี้สื่อถูกครอบง�าจากการเมือง 
ท�าให้การท�าหน้าที่สื่อ ไม่เป็นสื่อ หากสื่อเป็น
เช่นนี้ อาจจะท�าให้เป็นดาบสองคม ลืมการ
ท�าหน้าทีข่องส่ือทีด่ ีลืมการเป็น gatekeeper 
หรอืไม่ ลมืความรบัผดิชอบของการท�าหน้าที่
สื่อหรือไม่”

“ภาสกร จ�าลองราช” อดีตผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์มติชน เขียนว่า สวัสดีพี่เด้ง แม้
ขณะนีผ้มจะไม่มสีงักดัในองค์กรสือ่เหมอืนใน
อดตี แต่กร็ูส้กึอดึอดัในบรรยากาศของวชิาชพี
ไม่น้อยกว่าพี่ ทุกครั้งที่เพื่อนฝูงนักข่าวมาตั้ง
วงเฮฮา ก็หนีไม่พ้นจะพูดถึงสถานการณ์ใน
ช่วงไม่ก่ีปีทีผ่่านมา ซ่ึงเป็นอะไรทีไ่ม่คดิว่าวชิา
ชะนี้จะตกต�่าได้ถึงเพียงนี้

“เพือ่นๆ หลายคนระบายให้ฟังว่า ความ
สนุกคึกคักเมื่อลงสนามท�าหน้าที่ตรวจสอบ
นักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศอย่าง
เท่าทันกลายเป็นเพียงเรื่องในอดีต และเป็น
แค่เรื่องเล่าข�าๆ ของบรรยากาศการท�าข่าว
โดยเฉพาะในท�าเนียบรัฐบาลที่ก�าลังถูกกลบ
หาย เหมือนที่เคยบ่นกับพี่ไว้ บางทีพวกเรา
อาจจะ “แก่” และ “เก่า” ไปแล้วส�าหรับยุค
สมยัปัจจบุนั แต่สดุท้ายเรากเ็หน็ตรงกนัว่าขอ
เก่าและแก่ในจดุยนืแบบเดมิๆ ของเราต่อไป”

ภาสกรยงัเล่าถงึประสบการณ์ครัง้ถูกส่ง
ไปประจ�าทีท่�าเนยีบรัฐบาลเมือ่ราว 10 ปีก่อน
ว่า ตอนนั้นหวั่นใจว่าจะตกข่าวมาก เพราะ
นักข่าวแต่ละคนดูเขี้ยวลากดิน แต่ละคนมี
ดีในตัวเอง และสามารถซักถามโต้ตอบเพื่อ
หาข้อเท็จจริงจากผู้บริหารประเทศได้อย่าง
ถึงพริกถึงขิง 

“ด้วยเหตุนี้เองนอกจากนักข่าวต้อง
ท�าการบ้านมาด ีตวันกัการเมอืงก็ต้องท�าการ
บ้านมาไม่น้อยเช่นเดียวกัน จะมาลอยหน้า
ลอยตาประชาสัมพันธ์ตัวเองหรือโกหกไป
วันๆ นั้น คงยาก”

ภาสกรยังเขียนว่า ทุกวันนี้ระยะห่าง
ระหว่างนักข่าวกับนักการเมืองเปลี่ยนไป 
ค�าว่าจรรยาบรรณในวิชาชีพถูกกัดกร่อน
ลงเรื่อยๆ องค์กรต้นสังกัดของนักข่าวหลาย
แห่งท�าตัวกลายพันธ์ เห็นแก่ประโยชน์ตัว
เองมากกว่าประโยชน์ของสังคม ทุกสิ่งที่เคย
ถูกพร�่าสอนให้ซื่อตรงในวิชาชีพถูก “ลบด้วย

เท้า” อย่างไม่เหลือหลอ ผลก็คือส่ือกลาย
เป็นตวัปัญหาและสร้างความขดัแย้งในสังคม
เสียเอง

“จ� านง  ศรีนคร”  อดีตผู ้ ส่ือข ่าว
หนังสือพิมพ์มติชนอีกคน ก็เขียนว่า เมื่อเรา
เผชิญหน้าแหล่งข่าว ฝีปากเราขยับไปตาม
ค�าถามจากสมอง ที่ผ่านการทบทวนท�าการ
บ้านมาแล้ว เมื่อคู่สนทนาตอบ เราไม่รีรอ
ที่จะถามค�าถามข้อต่อๆ ไป เราให้เกียรติคู่
สนทนาด้วยไมตรีผ่านน�้าเสียงและความ
สุภาพ แต่เราไม่ละเลยสิ่งที่ควรถาม เพราะ
หน้าที่ของเราประการส�าคัญ คือถามแทน
คนอ่านที่เรียก “ประชาชน” ผู้ไม่มีโอกาสได้
ถาม ให้ได้ค�าตอบ

“ผมถูกสอนท้ังจากครูบาอาจารย ์  
นักข่าวรุ ่นพี่ และกมลส�านึกในตัว ให้ท�า 
“หน้าท่ี” อย่างเต็มที่ เวลาในชีวิตส่วนใหญ่
ของผมจงึตกอยูก่บัการอ่านข่าว ดขู่าว ฟังข่าว 
ครุ่นคิดหาประเด็น และที่ส�าคัญ สนทนากับ
แหล่งข่าวให้กว้างและมากที่สุด เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในตัว ขณะเดียวกัน ก็เรียนรู้ศาสตร์ 
เคล็ดวิชาจากนักข่าวรุ่นพี่ ท้ัง ศาสตร์-ศิลป์ 
หลายกระบวนท่า เพื่อน�ามาปรับใช้กับตัว”

จ�านงยังเขียนว่า ยิ่งได้รู้มากขึ้น ได้ท�า

ข่าวมากขึ้น ยิ่งสนุก แม้งานแต่ละวันของเรา
จะเยอะ จนแทบไม่ได้กระดิกตัว แต่ทุกครั้ง
ท่ีได้ท�าข่าวเชิงลึก หรือสืบสวนสอบสวน ผม
กลับมคีวามสุข จนลืมความเหน็ดเหนือ่ยและ
แรงเสียดทานที่เราได้รับจากการท�าข่าวนั้นๆ

“จากวนัน้ัน ในเส้นทางวชิาชพี ผมจงึท�า 
“หน้าที่” ต่อมา ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนย้ายสาย
ไปท่ีไหน จนถึงวันน้ี วันท่ีอะไรหลายๆอย่าง
เปลี่ยนแปลงไปตามวัฎจักร แต่แม้จะเป็นวัน
ทีอ่อกมาแล้ว ผมก็ยังคิดและเป็นเหมือนเดิม 
ผมคิดว่าทุกวันน้ีผมเป็นประชาชนที่ต้องคิด 
สังเกต ตั้งค�าถาม ชั่งน�้าหนักทุกเรื่องในชีวิต 
ผมได้มันมาจากการเป็นนักข่าว “

“ฐปนย์ี เอยีดศรไีชย” ผูส้ือ่ข่าวรายการ
ข่าว 3 มิติ เขียนว่า การเริ่มต้นเป็นนักข่าว
ท�าเนียบรัฐบาลเมื่อ 13 ปีก่อนเป็นความรู้สึก
ท่ีน่ากลัวและท้าทายส�าหรับนักข่าวจบใหม่ 
เพราะมันโหดมาก แยมจ�าได้ว่าร้องไห้ทุกวัน 
เพราะถ้าถามไม่เจ๋ง ไม่คม สายตาอ�ามหตินบั
สิบคู่จะมองมาที่คุณทันที

“แยมค่อยๆ เก็บประสบการณ์ค�าถาม
อันเฉียบคมจากพี่ๆรุ ่นน้ัน และมีพี่ๆคอย
ชี้แนะ จนแยมได้ผ่านสมรภูมิการเป็นนัก
ข่าวท�าเนียบได้เลื่อนขั้นจากเด็กรังใหม่เป็น
เด็กรังเก่า ซึ่งสมัยนั้นเด็กใหม่ถ้ามึงได้ไปร่วม
วงกับป้าๆรังเก่ามันเท่ห์มาก ดังนั้น 8 ปีใน
ท�าเนียบแยมจึงรักและผูกพันกับพี่ๆ น้องๆ 
นักข่าวและท�าเนียบ ที่แยมกินนอนเหมือน
บ้านหลังที่ 2”

ฐปนีย์ยังเขียนว่า ตัวตนของฐปนีย์ที่
เขาบอกว่า กล้าถาม กล้าตรวจสอบ ไม่กลัว
ใคร มันถูกหล่อหลอมจากการเป็นนักข่าว
การเมืองท่ีต้องกล้าถาม แม้คนน้ันจะเป็นถึง
นายกรัฐมนตรี

“เชื่อมั่นและศรัทธาเสมอว่า ณ.สถาน
ที่แห่งนั้น สักวันพลังของสื่อมวลชน คุณจะ
ท�าให้ท�าเนียบรัฐบาลศูนย์กลางการบริหาร
ของประเทศนีก้ลบัมาเป็นทีพ่ึง่ของประชาชน
อีกคร้ัง รัก ศรัทธาและเชื่อมั่นในวิชาชีพนี้” 
เธอกล่าวปิดท้าย

หน้าที่ของนักข่าวคืออะไร? หวังว่า 
ทุกคนจะช่วยกันหาค�าตอบ และปฏิบัติ
ตัวเช่นนั้น

“ผมถูกสอนทั้งจากครูบา
อาจารย์ นักข่าวรุ ่นพี่ และกมล
สำานึกในตัว ให้ทำา “หน้าที่” อย่าง
เต็มที่ เวลาในชีวิตส่วนใหญ่ของ
ผมจึงตกอยู่กับการอ่านข่าว ดู
ข่าว ฟังข่าว ครุ่นคิดหาประเด็น 
และที่สำาคัญ สนทนากับแหล่งข่าว
ให้กว้างและมากที่สุด เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในตัว ขณะเดียวกัน ก็เรียน
รู้ศาสตร์ เคลด็วชิาจากนกัข่าวรุน่พี่ 
ทั้ง ศาสตร์-ศิลป์ หลายกระบวนท่า 
เพื่อนำามาปรับใช้กับตัว”
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อนาคต “คนข่าว” 
ยุคสื่อปรับตัวหนีตาย

ในสายตา “ภัทระ ค�าพิทักษ์”
หลายสิบปีที่ “ภัทระ ค�าพิทักษ์” บรรณาธิการข่าวหนังสือ

พิมพ์โพสต์ทูเดย์ คร�่าหวอดในวงการข่าว ท�าให้เขามีมุม
มองที่น่าสนใจต่อสถานการณ์สื่อปัจจุบัน ที่ก�าลัง
เผชิญการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ จนท�าให้การ

ท�าหน้าที่แตกต่างไปจากเดิม

เขากล่าวว่า ความเปลีย่นแปลงของสงัคมทีเ่กดิจาก
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น ท�าให้วงการสื่อต้องปรับ
ตัวในทุกมิติทั้งการท�างานและการท�า
ธุรกิจ จนท�าให้นิยาม “ความเป็นสื่อ” 
เปลี่ยนไป เมื่อสื่อสังคมออนไลน์
ท�าให้ใครๆ ก็เป็นนักข่าวหรือช่าง
ภาพได้ ขณะที่พฤติกรรมของ
ผู้รับสารก็เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มีนัยยะส�าคัญ
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ภัทระเลือกใช้ค�าตรงๆ ว่า ภาวะนี้เป็น
ช่วงเวลาที่สื่อต่างๆ ก�าลัง “หนีตาย” น�า
ไปสู่การข้ามสื่อต่างๆ เช่นจากทีวีมาท�า
อินเตอร์เน็ต จากหนังสือพิมพ์มาท�าทีวี โดย
เป้าหมายก็คือการที่ให้สารที่ตัวเองน�าเสนอ 
“ถูกพบเห็น” มากที่สุด

แต่ผลที่ตามมาก็คือนักข่าวเพียงคน
เดียว ต้องท�างานเกือบจะทุกอย่าง ?

“เทคโนโลยีได้ปฏิวัติภูมิศาสตร์การ
สื่อสารให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมโหฬาร ที่
ส�าคัญเวลานี้ยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน 
ยังไม่สามารถบอกว่าได้จะไปจบตรงจุด
ไหน เมื่อพฤติกรรมคนอ่านเปลี่ยน รสนิยม
การเสพสื่อเปลี่ยน ช่องทางในการสื่อสาร
เปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารก็เปลี่ยน เรียกว่ามัน
เปลี่ยนทุกอย่าง”

ซกัว่าความเปลีย่นแปลงดงักล่าวท�าให้
วิถีคนข่าวทุกวันนี้ต่างจากอดีตอย่างไร ?

ภัทระตอบว่า เริ่มจากการกรองข่าวที่
เปลี่ยนไป จากเดิมที่ทุกเช้า เราต้องดูพาด
หวัหนงัสอืพมิพ์หลายๆ ฉบบัเพือ่ให้รูท้ศิทาง
ข่าว และอ่านงานของคอลัมนิสต์ที่คมคาย
เพื่อได้มุมคิดมาต่อยอด แต่ปัจจุบันตนไม่รู้
ว่านักข่าวใช้เวลาเล่นเฟซบุ๊คหรือท�าอะไร
ในแต่ละวัน

เขายังยกตัวอย่างการท�างานว่า สมัย
ก่อนเวลาที่เพื่อนสัมภาษณ์ “ข่าวเดี่ยว” เรา
จะไม่ไปมุงด้วย เพราะถือว่าทุกคนต่างมี
ประเด็นของตัวเอง คือเราท�าการบ้านมา
อ่านข่าวทุกฉบับก็จะรู้ว่าใครเล่นข่าวอะไร
อยู่ พอเขาถามเสร็จเราถึงค่อยเข้าไปถาม
ในประเด็นของเรา ดังนั้นจะไปวัดกันที่
ประเด็นว่าข่าวใครจะเจ๋งกว่ากัน บ่อยครั้งที่
พบว่าแหล่งข่าวเดียวกันแต่พาดหัวต่างกัน 
เพราะมาจากค�าถามที่ต่างกัน แต่ทุกวันนี้
วัฒนธรรมแบบนี้มันค่อยๆ หายไป

บุรุษผู ้ เคยเป็นถึง “นายกสมาคม 
นกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย” 
กล่าวว่า สิง่ส�าคญัในการถ่ายทอดวฒันธรรม
จากรุ่นสู่รุ่นคือ “เรื่องเล่า” แต่ในยุคปัจจุบัน
การถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นขาดตอน เพราะคน
รุ่นใหม่หมกมุ่นอยู่ในโลกของตัวเอง

“วิถีชีวิตของนักข่าวแบบเดิม มันมี
อะไรหลายอย่างท่ีดีและควรรักษามันไว้ 
เช่นเร่ืองมารยาท การเตรียมตัว การตั้ง
ค�าถาม ผมว่าเรื่องเล่าในวิชาชีพเป็นเรื่อง
ส�าคัญมาก การต่อสู้ของคนแต่ละรุ่น บท
เรียนและประสบการณ์ท่ีน�ามาแชร์กัน จะ
เป็นประโยชน์กับตัวนักข่าวอย่างมาก สมัย
ผมเป็นนักศึกษาฝึกงาน ก็ไปฟังรุ่นพี่คนนั้น
คนนี้เล่าประสบการณ์ตามวงเหล้า ได้ฟัง
เรื่องราวของขุนส่า (จางซีฟู ราชายาเสพติด
โลก) รุน่พีท่ีท่�าข่าวปฏวิติั แต่ทุกวนัน้ีพอเสรจ็
งานแล้วทกุคนกก็ลบับ้านไปเล่นเฟซบุค๊ เล่น
อินเตอร์เน็ต”

เขายังกล่าวว่า ส่ิงท่ีเป็นห่วงในยุค
ปัจจุบันก็คือ “วัฒนธรรมการลอกข่าว” ที่มี
การก็อปปี้ข่าวผ่านอินเตอร์เน็ต กระท่ังไม่รู้
ว่าต้นตอข่าวมาจากไหน ย่ิงหากข่าวน้ันผิด
พลาดจะกลายเป็นว่าส่ือช่วยกระจายข่าว
เท็จให้กับประชาชน

อีกปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงคือค่า
นิยมอยากดังเร็ว ที่ภัทระคิดว่า ท�าให้นัก
ข่าวโตไวเกินบ่มและจะหมดอายุใช้งานเร็ว

“ความต่างอีกอย่างก็คือสมัยหน่ึง 
กว่าคุณจะได้เขียนงานสักชิ้น คุณต้องมี
ประสบการณ์ มีความรู ้จนตกผลึกก่อน 
เหมือนเหล้าที่บ่มจนได้ที่ ถึงจะมีโอกาส
เขียน แต่เด๋ียวน้ีทุกคนอยากจะมีตัวตน  
นกัข่าวอยากออกกล้อง เป็นเซเลบ็ ถ้าใครไม่
รอบคอบก็ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง เช่นต�าหนิ
คนไว้ก่อน ใช้ค�าแรงไว้ก่อน หรอืเน้นเรว็อย่าง
เดียว จนโอกาสในการพัฒนาน้อยลง กลาย
เป็นนักข่าวก็อาจจะถูกท�าลายเร็วขึ้น การ
เกดิดบัของนกัข่าวยคุนีม้นัจะเรว็มาก มาเรว็
ไปเรว็ ศกัยภาพของนกัข่าวจะถกูดดูเรว็มาก 
พอหมดกก็ลายเป็นซาก ไม่เหมอืนสมยัก่อน
ที่ต้องท�างานมาหลายปี กว่าจะโตได้ ต้อง
รูจ้กัแหล่งข่าวเยอะมาก ตัง้แต่ข้าราชการยนั
ปลัดกระทรวง”

เม่ือถามถึงการท�าข่าวที่ต้องใช้ทักษะ
สูงอย่าง “ข่าวตรวจสอบ” ท่ีหลายคนต้ัง
ค�าถามว่าเลือนหายไปมากในสมัยนี้

บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์โพสต ์

ทเูดย์ กล่าวว่า สิง่ทีท่�าให้ข่าวประเภทนีล้ดลง 
เนือ่งจากความแตกแยกทางการเมอืง ท�าให้
คนจ�านวนไม่น้อยเลือกข้าง และเลือกเชื่อ
เฉพาะสื่อในข้างของตัวเอง ท�าให้องค์กรสื่อ
หลายแห่งตัดสินใจโดยใช้เหตุผลทางธุรกิจ 
ในการเป็นเครื่องมือการสื่อสารให้กับคน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

“ส่ือวันน้ี นอกจากต้องเผชิญกับการ
เลือกช่องทางส่ือสารให้มีคนอ่าน ซึ่งมัน
พัวพันไปถึงช่องทางการท�าธุรกิจ ท�าให้จาก
ในอดีตที่สื่ออาจมีจุดยืน จริยธรรม แต่วันนี้
เรือ่งนัน้ถกูมองข้ามไป คดิเพยีงว่าท�าอย่างไร
ให้มีคนเสพ ถ้ามีคนเสพก็ขายได้ แล้วขาย
คนทีเ่ชือ่แบบนัน้แบบนี ้กลายเป็นสือ่ทีส่ร้าง
ข้ึนมาเพื่อรับใช้หรือเป็นเครื่องมือทางการ
ส่ือสารให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงจะถูก
หรือผิดก็บอกยาก เพราะจะมีข้ออ้างว่า ฉัน
เป็นส่ือเฉพาะกลุ่ม จึงเลือกท�าหน้าที่แบบนี้ 
แล้วเราจะเอาอะไรไปวัด”

อีกเหตุผลที่เขาเชื่อว่าท�าให้ข่าวตรวจ
สอบลดลง เพราะวิธีการท�าข่าวของนักข่าว
เปลี่ยนไป ไปพึ่งพิง “ข่าวประชาสัมพันธ์”  ที่ 
พีอาร์องค์กรต่างๆ จัดให้ มากขึ้น ท�าให้
คุณภาพในการค้นข้อมูลของตัวนักข่าวเอง
ลดลง

“ถ้านักข่าวไม่แข็ง แล้วต้องหาข่าว
เอง จะหาแหล่งข่าวเชิงลึกจากที่ไหน ทุกวัน
นี้มีกี่ข่าวที่เราท�าเอง เช็คเอง วางแผนเอง 
ไม่ลอกคนอื่น นักข่าวที่ไม่เคยออกไปท�า
ข่าวจริงๆ แบบลึกซึ้งจะตายเอา เพราะใน
อนาคต ผมเชื่อว่าองค์กรส่ือจะมีขนาดเล็ก
ลง ใช้บุคลากรน้อยลงแต่มีคุณภาพมากขึ้น 
เพราะข่าวรายวนัสามารถหาได้จากเวบ็ไซต์
ต่างๆ เราต้องท�าตัวเป็นปลาท่ีว่ายทวนน�้า
หากต้องการจะอยู่รอดในวงการนี้”

ภัทระเปรยีบเปรยว่า นักข่าวท่ีดจีะต้อง
ท�าตวัเป็น “เครือ่งกรอง” ไม่ใช่ “เครือ่งจกัร” !

“วันนี้เทคโนโลยีมันช่วยได้เยอะ แต่
ส�าคญัทีว่่าเราท�าการบ้านกนัหรอืไม่ เพราะ
ต่อไปนักข่าวที่ไม่เป็นเคร่ืองกรองจะถูก
บดขยี้และหลุดออกไป ต่อไปนักข่าวที่
ท�างานแบบพืน้ๆ จะอยูไ่ม่ได้อกีต่อไปแล้ว”

Deadwood : เป็นค�ำที่ใช้เรียกนักข่ำว ที่อิ่มตัวหรือหมดควำมท้ำทำยในอำชีพ ท�ำให้ท�ำงำนในลักษณะท�ำไปวันๆ โดยไม่คิดจะพัฒนำศักยภำพของตัวเอง โดย
มำกภำวะเช่นนี้มักเกิดกับนักข่ำวที่ท�ำงำนมำยำวนำน
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เจาะใจ 
มือทำาข่าวตรวจสอบในตำานาน
“สปก.4-01” “ซีทีเอ็กซ์” “ชุมชนพอเพียง”
“ข่าวที่ดี” คือข่าวที่ท�าให้คนอ่าน รู้ความเป็นไปในสังคม ทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลัง และที่มาที่ไป
ของเหตุการณ์นั้นๆ ไม่เฉพาะรู้ว่าใคร ท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร แต่ยังรู้อีกด้วยว่า ท�าไม

แต่ “ข่าวที่ยอดเยี่ยม” ก็คือข่าวที่สร้าง
ความเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้ให้กบัสงัคม 
อาทิ ยุติโครงการก่อสร้างที่อาจท�าให้เกิด
ปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่
ท�าให้เกิดการทุจริตมหาศาล

ที่ผ ่านมา “ข ่าวที่ยอดเย่ียม” มัก
เ กิ ด จ า ก ก า ร ท� า ง า น ข ่ า ว เ ชิ ง สื บ ส ว น
สอบสวน หรือที่เรียกกันว่า “ข่าวเจาะ” หรือ  
“ข่าวตรวจสอบ” และข่าวเจาะ-ข่าวตรวจ
สอบจ�านวนไม่น้อย มักเก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบนโยบายของรฐับาล เพราะเป็นสิง่
ที่สร้างผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้าง

นักข่าวจ�านวนไม่น้อย คิดว่าข่าวตรวจ
สอบท�ายาก จนถึงขั้นว่าเป็นข่าวที่ท�าไม่ได้ ! 
ทั้งๆ ที่แท้จริงแล้ว ความยากของข่าวตรวจ
สอบอยู่แค่เพียงการ “เข้าถึง” แหล่งข้อมูล ที่
เหลือเป็นการใช้สิ่งที่เรียกว่า “จิตวิญญาณ” 
ของนกัข่าวล้วนๆ ทัง้การสบืค้นหาข้อเทจ็จรงิ
จนสุดเส้นทาง ความมุง่มัน่ทุม่เทในการเกาะ
ติดประเด็นข่าว ฯลฯ

“ราชด�าเนิน” เดินทางไปพูดคุยกับ
บุคคลที่อยู ่เบื้องหลังการท�าข่าวเจาะใน
ต�านาน 3 ข่าว ซึง่ทกุวนันีย้งัถกูน�ามาพร�า่เป็น
ตัวอย่างให้กบันกัข่าวใหม่ หรอืใช้ในการพร�า่
สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้แก่ “ข่าว

ที่ดิน สปก.4-01” “ข่าวการจัดซื้อเครื่อง
ตรวจสอบวัตถุระเบิด CTX 9000” และ 
“ข่าวโครงการชุมชนพอเพียง” 

เพื่อตีแผ่วิธีการท�าข่าวเจาะ ที่ไม่ยาก
เท่าท่ีหลายๆ คนคิด และเปิดเผยคุณูปการ
ของขา่วประเภทนี ้ทีไ่ม่เพยีงช่วยสรา้งความ
ถูกต้องขึ้นมาในสังคม

...ยังสร้าง “ความภาคภูมิใจ” ให้กับ
ตนเองท่ีตัดสินใจมาประกอบวิชาชีพสื่อ  
อีกด้วย

แปร “ความสนิท” เป็น “ข้อมูล” 
ที่มาข่าว สปก.4-01 โค่นรัฐบาล
ปัจจุบัน “สุทธิพร ศรีทอง”  เป็น 

ผู้จัดการส�านักงานข่าวเออีซี นิวส์ สื่อทาง
เลือกผ่านโลกออนไลน์อีกแห่งหนึ่ง แต่เมื่อ
ราว 20 ปีก่อน เขาเคยอยู่ในทีมข่าวของ
หนังสือพิมพ์หัวสีอย่าง “ไทยรัฐ” พร้อมกับ
ท�าข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงระดับพลิก
ฟ้าคว�่าดิน เรื่องท่ีดิน สปก.4-01 ที่ส่งผล
สะเทือนทางการเมืองอย่างสูง เพราะท�าให้ 
“ชวน หลกีภยั” นายกรฐัมนตรขีณะนัน้ ต้อง
ประกาศยุบสภา

สุทธพิรเล่าว่า ข่าวท่ีดิน สปก.4-01 เกดิ
จากนักข่าวภูมิภาคของไทยรัฐที่ จ.ภูเก็ต สุทธิพร ศรีทอง
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พบสิ่งผิดสังเกตเมื่อมี “นายหัว” ของจังหวัด 
ไปเข้าแถวรอรับที่ดิน สปก.4-01 ซึ่งตาม
กฎหมายเขียนไว ้ว ่าจะต้องแจกให้กับ 
“เกษตรกร” ที่ไม่มีที่ดินท�ากินเท่านั้น จึงส่ง
ข่าวเข้ามาในส่วนกลาง

แล้วข่าวเล็กๆ จากต่างจังหวัด
เพียงข่าวเดียว สร้างผลสะเทือนถึงขั้น  
“ล้มรัฐบาล” ได้อย่างไร? 

ลองไปฟังจากปากค�าผู ้ เ ก่ียวข ้อง
โดยตรง แล้วจะพบข้อคิดที่น่าสนใจจาก
เรื่องนี้ เพราะ “ที่มา” ของข้อมูลเชิงลึกที่ใช้
ในการสร้างข่าวระดบัต�านานชิน้นี ้ส่วนใหญ่
มาจาก “แหล่งข่าว” ที่ให้ข่าวแบบ “รูทีน” ที่
นักข่าวทุกคนคุ้นเคย !

 » จากข้อสังเกตเล็กๆ ว่าท�าไมคนรวย
ไปรับที่ดิน สปก. พัฒนามาสู่การตรวจ
สอบอ�านาจรัฐได้อย่างไร

เพราะคนที่รับเป็นเศรษฐี และยังเป็น 
ส.ส.รัฐบาล เลยท�าให้เกิดข้อสงสัยว่า เอ๊ะ! 
ใช้เส้นหรือเปล่า ใช้อ�านาจเอื้อประโยชน์ให้
กับพรรคพวกหรือเปล่า เวลานั้นฝ่ายค้าน
ก็หยิบมาเป็นประเด็นการเมือง ซ่ึงเราก็
ต้องยอมรับว่าเส้นสายทางการเมือง มันมี
มากกว่านกัข่าว เวลาเขาจะจับเรือ่งอะไร จะ
ได้ข้อมูลค่อนข้างลึก

ตอนนัน้ไทยรฐั จะใช้วธิมีอบหมายให้นกั
ข่าวสายทีเ่กีย่วข้องช่วยกนัตรวจสอบในเรือ่งนี้  
แต่ด้านหน่ึงเรากใ็ช้ข้อมูลจากนกัการเมอืงด้วย

ช่วงนั้นผมประจ�าที่รัฐสภา ก็ดูกลุ่ม 16 
ไปด้วย เวลานั้นกลุ่ม 16 ค่อนข้างสดมาก 
เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ ที่ตรวจสอบรัฐบาล
พรรคประชาธปัิตย์ (ปชป.) อย่างแขง็ขนั เขา
กเ็ริม่เอาข้อมลูทีไ่ด้มาแถลง มาเปิดประเดน็ 
ดังนั้นนอกจากข้อมูลที่เราไปหาในพื้นที่ เรา
ก็เจาะข้อมูลจากกลุ่ม 16 ด้วย

วธิใีนการเจาะข่าวจากนกัการเมอืง คอื
ต้องท�าให้เขาไว้ใจ ดีที่สุดคือให้ไว้ใจอย่าง
มีเงื่อนไข อาทิ ข้อมูลที่เขามีจะใช้ในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ เอาไปออกก่อนไม่ได้ 
แล้วเราจะท�าอย่างไรเพื่อที่จะมีข่าว ก็โอเค 

ขอพบกนัครึง่ทาง คอืถ้าหลดุก่อนไม่ได้ อย่าง
นัน้กข็อก่อน 1 วนั เพราะการสนิทกนัระหว่าง
นักข่าวกับแหล่งข่าว จะต้องได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับคนอ่าน กับประชาชนด้วย ไม่
เช่นนั้นจะสนิทไปท�าไม

 » แต่ข้อมูลที่ได้จากนักการเมือง มักจะ
แฝงไปด้วยเรื่องการเมือง จริงบ้างเท็จ
บ้าง หรือบอกไม่หมด มีวิธีในการกรอง
อย่างไรก่อนน�าเสนอ

ก็ต้องใช้ประสบการณ์ หรือมีทักษะ
ในการรับข้อมูลจากคนเหล่าน้ี เช่นแหล่ง
ข่าวบางคนชอบให้ข้อมูลไม่หมด เราก็ต้อง
ซักเลยว่า พี่ให้ข้อมูลหมดหรือยัง มีอะไร
แอบแฝงหรือเปล่า ถ้ามีแล้วไม่บอก ผมเลิก
คบนะ หรือบางคนที่เคยให้ข้อมูลเท็จ เราก็
ต้องบอกว่า ส่ิงท่ีพีใ่ห้มนัไม่จรงิ ท�าให้ผมเสีย
หาย ต่อไปก็ไม่ต้องคบกัน คือเราต้องท�าให้
เขารูส้กึว่านกัข่าวเป็นเพือ่น ไม่ใช่ลกูน้อง ไม่
เช่นนัน้เขาจะคดิว่าต่อไปจะให้อะไรกไ็ด้ เรา
ต้องมีพิษสงบ้าง กล้าด่าบ้าง

 » ข้อมูลหลักๆ ข่าว สปก.มาจากอะไร 
การบอกเล่าหรือเอกสาร?

มักต้องใช้หลายอย่าง เรื่อง สปก.
มันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ผมอยู่รัฐสภา
พอดี มีนักกฎหมายเยอะ ก็พยายามเอาข้อ
กฎหมายไปถาม ส่วนเรือ่งข้อเทจ็จรงิ ยดึจาก
ท้ังเอกสารและบอกเล่า แต่ต้องเช็คก่อนน�า
เสนอ ก็ยอมรับว่า มีพลาดอยู่บ้าง

 » ต้องท�างานเป็นนักข่าวมีพรรษาสูง 
แค่ไหน แหล่งข่าวถึงจะไว้ใจให้ข้อมูล
เชิงลึก

ตอนท่ีท�าข่าว สปก. ผมมีท�าข่าวได้
แค่ 3-4 ปีเองนะ คือหลักๆ นอกจากคบกับ
แหล่งข่าวแบบเพื่อน เราก็ต้องรักษาค�าพูด 
ท่ีส�าคัญ เราต้องประเมินให้ออกว่าการคบ
คนบางครัง้ ไม่ใช่แต่เอาข่าวจนเขาเดอืดร้อน 
นอกจากนี ้ยงัต้องหาแหล่งข่าวไว้หลายๆ คน 
ไว้ส�าหรับดับเบิลเช็คข้อมูลด้วย

 » เผื่อเจอทางตัน?
ใช่ อย่างตอนที่ท�าข่าว สปก. คน ปชป. 

ไม่ชอบผมเลย แต่ ปชป.เป็นพรรคใหญ่ ก็
จะมีคนท่ีท้ังท่ีไม่ชอบเรา พูดคุยได้ หรือคุย
ถูกคออยู่ ผมยังเคยเจอ ส.ส.ปชป.มานั่ง
ด่าคุณสุเทพ (เทือกสุบรรณ รมช.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในสมัยน้ันผู้รับผิดชอบ
การแจกที่ดิน สปก.โดยตรง) ให้ฟัง บางคน
ก็เอาข้อมูลเรื่อง สปก.มาให้ คือมันต้องหา 
อย่าหมดหวัง สมมุติเราท�าข่าว สปก. คิดว่า
ใน ปชป.ต้องไม่ชอบเรา จะไม่มีใครให้อะไร
เราหรอก ผมยนืยนัว่าไม่จรงิ เพราะในนัน้จะ
มีอย่างน้อย 2-3 คน ที่พร้อมจะคุยกับคุณ 
และให้ข้อมูลกับคุณแบบหมดเปลือก

 » ใช้วิธีในการเพาะแหล่งข่าวอย่างไร
ต้องลองคุยกับทุกคน แล้วดูว่าคนไหน

ถกูชะตาเรา เชือ่ไหมอย่างอดตีนายกฯ สมคัร 
สุนทรเวช ที่ไม่คิดว่าใครจะเข้ากับแกได้ ก็มี
นักข่าวไทยรัฐคนหน่ึง ท่ีถูกชะตา เข้านอก
ออกในได้ แล้วบอกเกือบทุกเรื่อง

วิธีในการเจาะข่าวจากนักการ
เมือง คือต้องทำาให้เขาไว้ใจ ดีที่สุด
คือให้ไว ้ ใจอย่างมีเงื่อนไข อาทิ 
ข้อมูลที่เขามีจะใช้ในการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ เอาไปออกก่อนไม่ได้ แล้ว
เราจะทำาอย่างไรเพื่อที่จะมีข่าว ก็
โอเค ขอพบกนัครึง่ทาง คอืถ้าหลดุ
ก่อนไม่ได้ อย่างนัน้กข็อก่อน 1 วนั 
เพราะการสนิทกันระหว่างนักข่าว
กับแหล่งข่าว จะต้องได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับคนอ่าน กับประชาชน
ด้วย ไม่เช่นนั้นจะสนิทไปทำาไม
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 » เจอแรงเสียดทานจากการท�าข่าว 
สปก.อย่างไรบ้าง แล้วมวีธิรีบัมอือย่างไร

ปชป.กไ็ม่ชอบเรา ไม่ชอบองค์กรเรา ใน
บางจังหวัดภาคใต้ถึงกับมีการส่งคนไปถาม
ว่านักข่าวไทยรัฐอยู่ไหน สิ่งที่จะป้องกันเรา
ได้ดีที่สุด คือเวลาผู้ถูกกล่าวหาพูด เราต้อง
เอามาลงทั้งหมด ห้ามตัดโดยเด็ดขาด ก็
เหมือนเปิดพื้นที่ให้เขาชี้แจง ถ้าเขาอ่านเจอ 
อารมณ์โกรธก็จะลดลงมา

ตอนนั้นคนที่โกรธไทยรัฐก็มีคุณสุเทพ 
แต่ก็ไม่มีการชี้หน้าด่าอะไร แค่ไม่คุย แล้ว
มองหน้าด้วยตาแข็งๆ แต่นักข่าวประจ�า 
ปชป.ก็โดนหนักหน่อย เพราะโดนด่าจน
ร้องไห้ ซึ่งเราก็ต้องยอม นอกจากนี้ ยังมีปิด
กั้นไม่ให้รถสายส่งไทยรัฐลงไปภาคใต้ แต่ก็
พกัเดยีว เพราะชาวบ้านยงัอยากอ่านไทยรฐั
อยู่ เพราะมันมีเรื่องอื่นๆ ด้วย

ส่วนที่มีการยิงเอ็ม 79 เข้าในไทยรัฐ
ช่วงเวลานัน้ ยงัพสิจูน์ไม่ได้ว่าใครเป็นคนท�า 
แต่พอเกิดเหตุขึ้นก็ท�าให้เราต้องระมัดระวัง
ตัวมากขึ้น

 » ในเชงิหลักการสือ่ต้องมหีน้าทีใ่นการ
ตรวจสอบอ�านาจรัฐหรือไม่

ต้องตรวจสอบแน่นอน แต่เราก็ต้องใช้
วิจารณญาณด้วย ประเมินว่าสถานการณ์
ขณะนั้นเป็นอย่างไร เช่นรัฐบาลเสียงข้าง
มากเข้ามาหลังเลือกตั้งใหม่ๆ ต้องเข้าไป
ตรวจสอบทันทีเลยไหม ก็ยังไม่ได้ เพราะมติ
ประชาชนออกมาอย่างนั้น แต่หลังจากนั้น 
เมื่อเริ่มท�างานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง แล้วมี
อะไรที่เป็นข้อสงสัย ยกตัวอย่างโครงการรับ
จ�าน�าข้าวของรฐับาลชุดนี้ น่าสงสยัว่าอาจมี
การทจุรติ อนันีส้ือ่ต้องเข้าไปตรวจสอบทนัที

 » ความภูมิใจของการท�าข่าว สปก.
อยู ่ ตรงไหน เพราะข ่ าวที่ท� ามีผล
เปลีย่นแปลงทัง้ทางนโยบายและทางการ
เมือง ถึงขนาดท�าให้รัฐมนตรีลาออก 

แล้วรัฐบาลชุดหนึ่งถึงกับล้มไป
เมือ่ไรกต็ามท่ีผมได้น�าเสนอส่ิงท่ีสังคม

ให้ความสนใจตามหน้าที่ของเรา โดยได้
เปิดประเด็นใหม่ๆ ด้วยข้อมูลเชิงลึกอย่าง
ที่สังคมต้องการ และน�าเสนอได้อย่างโดด
เด่น นั่นแหล่ะคือความภูมิใจที่ผมมี ส่วน
เรื่องรัฐมนตรีลาออกหรือรัฐบาลล้มเป็นแค่
ผลพลอยได้มากกว่า 

 » ในฐานะเคยอยู่องค์กรใหญ่มาก่อน 
ถ้านักข่าวอยากเจาะ แต่องค์กรไม่ไฟ
เขยีว จะมช่ีองทางในการน�าเสนออย่างไร

สมมตุเิขาบอกว่าข่าวน้ีห้ามท�า หรอืข่าว
นีไ้ม่สนใจหรอก ผมท�าอย่างไงรูห้รอืเปล่า ผม
เจาะมาแล้วแจกเพื่อนเลย (หัวเราะ) ยิ่งทุก
วันนี้มีเฟซบุ๊คยิ่งสบาย นักข่าวไม่ต้องกลัว
ว่าองค์กรจะชี้น�า

 » ยุคนั้น เคยเจอการแบน การขอ อาทิ 
ให้เบาๆ หน่อย บ้างไหม

มันมีอยู ่แล ้ว  บางทีก็ เรื่ องสปอน
เซอร์ บางทีก็เรื่องความสัมพันธ์ เรายังเป็น
เด็ก ก็โวยวาย จนต้องมีผู้ใหญ่มาชี้แจงว่า 
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อสาธารณะก็จริง แต่ต้อง
ท�าธรุกจิด้วย ดงันัน้ทีเ่ราท�าได้แค่ 70-30 หรอื 
50-50 ก็น่าจะพอใจแล้ว

จริงๆ การท�าข่าว มันเป็นกระบวนการ
ทางความคิด เป็นงานทางสมอง ฉะนั้นจะ
ไม่มีใครหยุดเราได้หรอก ถ้าเรายังคิดอยู่ 
ก็ไม่มีใครหยุดเราได้ ย่ิงสมัยน้ีมีช่องทาง
มากมาย นักข่าวรุ่นใหม่ก็ต้องเรียนรู้จากนัก
ข่าวรุ่นพี่ แลกเปลี่ยนสื่อสารกัน

 » คิดว่าคนอ่านยุคนี้ยังอยากอ่านข่าว
เจาะอยู่ไหม

อยากสิ แต่ต้องเลือก เอาเรื่องที่เขา
สนใจ เช่นทุจริตหรือผลประโยชน์ ถ้าแบบนี้
คนท่ัวไปอยากอ่าน แล้วหนังสือพิมพ์เกือบ
ทุกฉบับต้องลง ลองดูสิข่าวทุจริตโครงการ
รบัจ�าน�าข้าว มฉีบบัไหนไม่ได้ลงบ้าง ยกเว้น

เฉลา กาญจนา
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ได้ข่าวเดี่ยวมา แล้วคนในองค์กรไปสนิทกับ
แหล่งข่าวคนนั้น แล้วเขาจะปิดข่าวไว้ แต่ก็
ปิดไม่ได้หรอกในยุคนี้ เพราะมันมีช่องทาง
อื่นให้เราปล่อย

แกะรอยจาก “เอกสาร”
ตีแผ่มหากาพย์ CTX 9000
ใครจะไปรู้ว่าเอกสารเพียง 2 แผ่นที่

แหล่งข่าวโยนมาให้ จะเป็นต้นทางการท�า
ซีรีส์ข่าวคอร์รัปชั่นที่อื้อฉาวที่สุดครั้งหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ไทย

“เฉลา กาญจนา” บรรณาธกิารบรหิาร
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ สารภาพว่า ใน
เวลานัน้กย็งัไม่ได้เอะใจอะไร เพราะเอกสาร
ที่ได้รับดังกล่าว นอกจากจะเขียนเป็นภาษา
อังกฤษ ยังมีแต่ศัพท์เทคนิคเต็มไปหมด 
เพียงแต่ที่เธอยังเก็บข้อมูลที่อ่านไม่รู้เร่ือง
นั้นไว้ เพราะมีคีย์เวิร์ดค�าว่า “politic” หรือ
การเมือง อยู่หลายจุดในเอกสาร

หลายเดือนต่อมา เมื่อโอกาสเหมาะ 
เธอให้คนที่รู ้จักกันช่วยแปล ก่อนจะผงะ! 
เมื่อรู ้ว่ากุมข้อมูลส�าหรับยิ่งยวดอยู่ในมือ 
หลังจากนั้น กระบวนการหาข้อมูลเพื่อตีแผ่
เรือ่งราวอภมิหากาพย์การทจุรติในสนามบนิ
สุวรรณภูมิก็เดินหน้า

น่ีคือจุดเริ่มต้นของข่าวทุจริตจัดซ้ือ
เครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด CTX 9000 !

 » เรื่อง CTX เข ้าไปตรวจสอบได้
อย่างไร ได้ hint (เงือ่นง�า) มาจากทางไหน

ราวปลายปี 2547 ก็ไปเจอแหล่งข่าว
คนหนึ่ง แต่ไปคุยเรื่องอื่น เขาก็ให้เอกสาร
มา 2 แผ่นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด บอก
ให้เราเอาไปอ่าน เป็นเรื่องใหญ่ ด้วยความ
ดีใจ ก็พยายามอ่าน แต่อ่านเท่าไรก็ไม่
เข้าใจ เพราะมันเป็นเอกสารของส�านักงาน
ทนายความในสหรัฐอเมริกา และเผยแพร่
ข้อมูลการเทคโอเวอร์ของบริษิท อินวิชั่น 
โดยบริษัท จีอี แต่มีค�าหนึ่งที่สะดุดคือค�าว่า 
politic (การเมอืง) แสดงให้เหน็ว่ามกีารเมอืง

เข้ามาเกี่ยวข้อง
กระทัง่วนัหนึง่เจอน้องพอีาร์ทีจ่บ

เมืองนอก ก็เอาเอกสารไปให้เขาแปล เขาก็
มานั่งอ่านแล้วบอกว่า พี่ตุ๊ก นี่มันเรื่องใหญ่
มากนะ เพราะมันเป็นเรื่องการคอร์รัปชั่นใน
บ้านเรา เกี่ยวข้องกับสนามบินสุวรรณภูมิ 
เราก็เลยเรียกนักข่าวสายที่เกี่ยวข้องมาถาม 
ว่าคุณเข้าใจเรื่อง CTX ในสนามบินไหม เขา
ก็บอกว่า มีนะ แต่โครงการไม่กี่พันล้านบาท 
เราก็ลองให้เขาไปค้นข้อมูล ทั้งขั้นตอนการ
ประมูล แล้วลิสต์ว่ามีตัวละครไหนเข้ามา
เกี่ยวข้องบ้าง

จากนั้นก็เข้าไปยังเว็บไซต์ทางการ
สหรฐัเมือ่รเีชค็ว่ากรณนีีเ้ป็นอย่างไร ปรากฏ

ว่ามีข้อมูล
อ ย ่ า ง ล ะ เ อี ย ด 

เพราะมนัเป็นคดทีีพ่พิากษาแล้ว แล้วบรษิทั
ทีก่ระท�าผดิกย็อมจ่ายค่าปรบั 8 แสนเหรยีญ
สหรัฐฯ แสดงว่ามีความผิดจริง ไม่ผิดจะไป
จ่ายท�าไม

จากนั้นก็มาตั้งทีม ไม่ใหญ่มาก ท�า
จริงๆ แค่ 2 คน แต่ถ้ามีประเด็นอะไร ก็จะ
ส่งต่อให้นักข่าวในพื้นท่ี ให้ช่วยถามหรือ
ช่วยประสาน แต่พี่คิดเสมอว่าการท�างานใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใส จะต้อง
มีข้อมูลในมืออย่างน้อย 70-80% ไม่เช่นนั้น
เสนอไปไม่กีว่นักจ็บแล้ว หลงัจากได้เอกสาร
มา กว่าจะหาข้อมูลเพิ่ม เตรียมทีมงาน และ
น�าเสนอข่าวชิ้นแรก รวมๆ แล้วใช้เวลาราว 
5-6 เดือน

 » ท�าไมใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้างนาน
เพราะเราไม ่รู ้อะไรเลย เ ร่ิมจาก

กระดาษท่ีแหล่งข่าวให้มา แต่พอเราได้
ข้อมูลในระดับที่ท�าให้เชื่อว่า น่าจะเกิดเรื่อง
ไม่ถูกต้องแล้ว ก็ถึงเวลาไปตามตัวละคร
ที่เกี่ยวข้องทั้งสุริยะ (จึงรุ ่งเรืองกิจ รมว.
กระทรวงคมนาคมสมัยน้ัน) ไปบ้านเสี่ยเช 
(วรพจน์ ยศทัตต์ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทแพทริออต นายหน้าน�าเข้า CTX)

 » วางแผนในการตามตัวละครหรือต่อ
จิ๊กซอว์เรื่องราวอย่างไร

เราก็ดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง ทั้งนักการ
เมือง ข้าราชการ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน 
ใครที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เอกชนที่

เพราะเราไม่รู้อะไรเลย เร่ิมจาก
กระดาษที่แหล่งข่าวให้มา แต่พอ
เราได้ข้อมูลในระดับที่ทำาให้เชื่อว่า 
น่าจะเกดิเรือ่งไม่ถกูต้องแล้ว กถ็งึ
เวลาไปตามตัวละครที่เกี่ยวข้อง

เครื่อง CTX-9000 หรือ Computer 
Tomography X-ray – Model 9000 คือ
เครือ่งตรวจสอบวตัถรุะเบดิ รุน่ 9000 ซึง่ผลติ
โดยบริษัท InVision Technologies, 
Inc. โดยผลิตออกมาจ�าหน่าย
คร้ังแรกเม่ือป ค.ศ.1990 ซึ่งจะ
ถกูตดิตัง้พร้อมซอฟท์แวร์ส�าหรบั
จ�าลองภาพการตรวจสอบ เครือ่ง 
CTX-9000 นิยมในการใช้ตรวจ
สอบกระเปาเดินทางตามสนามบิน
ต่าง ๆ ทั่วโลก
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มชีือ่อยูใ่นการประมลู ต้องตามไว้ก่อน ไม่ใช่
ตามไปเขียนไป ไม่เช่นนั้นจะจบเร็ว หลาย
คนๆ ก็ไม่ยอมพูด อย่างสุริยะ เราก็ให้คน
สนิทต่อสายให้ เขาก็บอกว่ารัฐมนตรีสุริยะ
ไม่พร้อมจะพูด หรือเสี่ยเช ก็ต้องวิ่งรถหาทั้ง
วัน ต้ังแต่คลอง 1 ไปยนัคลอง 18 สดุท้ายเจอ
บ้านอยูแ่ถวธปูะเตมย์ี ปรากฏว่าเสีย่เชไม่อยู่
บ้าน แต่บ้านเขามรีถยนต์เยอะมาก ป้ายแดง
ทั้งนั้น ก็ถ่ายรูปไว้ แต่สุดท้ายก็ติดต่อให้เขา
มาชี้แจงจนได้

หลงัจากปล่อยข่าวออกไป องค์กรต่างๆ 
ก็กระโดดใส่เลย แต่เราไม่ค่อยห่วง เพราะ
มีข้อมูลในมือพอสมควร เพราะเราท�างาน
คู่ขนาด คือข้อมูลเชิงกระแส สัมภาษณ์คน 
กบัข้อมลูเชงิลกึ แล้วจะเหน็ได้ว่าหน้า 2 ของ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเวลานั้น จะมีการ
อธบิาย้ขอมลูจากเอกสารตลอด เพราะข้อมลู
มันยากที่คนทั่วไปจะอ่านรู้เรื่อง แถมยังมี
ศัพท์เทคนิคเยอะ ต้องให้แหล่งข่าวมาช่วย
แกะแบบให้ จนเห็นได้ว่า CTX จากราคา
พันกว่าล้าน แต่มันมีการซ้อนรายการไปมา 
จนท�าให้เกิดส่วนต่างเกือบเท่าตัว การอ่าน
ข้อมูลเช่นนี้ ถ้าคนตั้งใจไม่มากพอ หรือไม่
เก็ต จะท�าเป็นข่าวได้ยากมาก 

 » ใช้อะไรในการประเมินว่า เร่ืองนี้จะ
ต้องเป็นข่าวใหญ่ กระทั่งเสียเวลาเกือบ
ครึ่งปีในการเตรียมข้อมูล

เพราะมันเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 
ที่มีการจ่ายค่าปรับให้กระบวนการยุติธรรม
สหรัฐฯ แล้ว แสดงว่ามีเหตุเกิดขึ้นจริง เมื่อ
ข้อมูลปรากฏชัดเจน ก็เป็นแรงบันดาลใจให้
มาตามต่อส�าหรับประเทศไทย

 
 » ท�าไม ส่ือต ้องเข ้ ามาตรวจสอบ

โครงการต่างๆ ของรัฐบาล
สื่อเป็นที่คาดหวังของประชาชนใน

การหาข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบการ
ท�างานของรัฐบาล รวมถึงเรื่องไม่ชอบมา
พากลต่างๆ แต่ต้องตีกรอบใช้ชัดว่าเราไม่
ได้ใช้หน้าที่ของสื่อไปท�าลายล้างใคร หรือ

สร้างความเสียหายให้กับใคร เราต้องยืน
ตรงกลาง และท�าความจริงให้กระจ่างว่า
มันเกิดอะไรขึ้น

 » ความคุ้มค่าของการท�าข่าวประเภท
นี้อยู่ตรงไหน จากรายจ่าย ทั้งเวลา แรง
กาย และค่าใช้จ่าย ทีต้่องเสยีมากกว่าการ
ท�าข่าวทั่วไป 

อยู่ทีส่าธารณชนได้รูว่้ามนัเกดิอะไรขึน้
ในสังคมนี้ ใครก�าลังท�าอะไร แล้วความสูญ
เสียมันอยู่ตรงไหน หน้าท่ีของส่ือคือต่อจิ๊ก
ซอว์ให้สังคมรู้ ส่วนจะเกี่ยวข้องกับใครบ้าง 
กระบวนการยตุธิรรมจะเข้าไปจดัการเอง สือ่
ไม่มีส่วนเข้าไปก้าวล่วงในการเอาผิดเอาถูก

 » ข่าว CTX เริ่มจากข้างในและให้คน
ข้างนอกมาช่วยกนัท�า กลบักนัถ้าคนนอก
ได้ฮ้ินท์มาแล้วจะลุยท�าข่าวตรวจสอบ
เอง มนัมคีวามยาก-ง่าย เหมอืนหรอืต่าง
กันอย่างไร

ถ้าคนที่ได้ มีฐานข้อมูลที่มากพอ ก็น่า
จะท�าได้ คือถ้าเขาส่งเข้ามา 1-2 ครั้ง ก็จะมี
การเรียกคุยแล้ว เพราะคนข้างนอกอาจจะ
มององค์ประกอบข่าวได้ไม่ครบถ้วนเท่าคน
ข้างใน เพราะเรื่องบางเรื่องไม่ได้จบในสาย
เดียว แต่มีแนวร่วมเยอะ แล้วค่อยหาคน
เป็นเซน็เตอร์ต้ังทีมข้ึนมาวางแผนท�าร่วมกนั

 » ข้อควรระวังในการท�าข่าวตรวจสอบ
มีอะไรบ้าง

1.ต้องไม่มีส ่วนได้ส ่วนเสียกับใคร 
2.ต้องให้ความเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 3.ข้อมลู
ท่ีน�าเสนอต้องรอบด้านท่ีสุด 4.ไม่เขียนข่าว
เอนเอียงข้างใดข้างให้ ให้เน้นข้อเท็จจริง
จรงิๆ 5.ไม่ลงภาพหรอืใช้ค�าทีท่�าให้เกดิความ
เสื่อมเสียที่เกิดจากการตัดสินของเรา เช่น 
เราจะไม่ใช้ค�าว่า “โกง” แต่ใช้ค�าว่า “ทุจริต” 
แทน เพราะเราไม่ใช่คนตัดสิน ศาลต่างหาก
ทีจ่ะตัดสินว่าเขาโกงหรือไม่ 6.หลกัฐานหรอื
เอกสารท่ีใช้ต้องเป็นของจริง และ 7.ต้อง
เคารพทุกฝ่าย ไม่ท�างานบนอคติ

 » การท�างานเชิงตรวจสอบต้องตั้ง
สมมุติฐานระดับไหน หรือจ�าเป็นต้อง
มีธงไหม

เรียกว่าวาง story (เรื่องราว) ว่าจะเดิน
เรือ่งอย่างไรให้คนเข้าใจ เพระเรือ่งทีเ่ข้าใจยาก 
จู่ๆ เอากลางเรื่องขึ้นมา คนจะไม่เข้าใจเลย 
ต้องบอกทีม่าของเรือ่ง หรอืเรือ่งประกอบเคยีง 

ส่วนเรือ่งสมมตุฐิาน หรอืธง ขอเรยีกว่า
ตั้ง “ข้อสงสัย” จะดีกว่า มีข้อสงสัยชวนให้
เชื่อได้ว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น วิธีคิดแบบ
น้ีจะเป็นส่ิงท่ีท�าให้เราต้องไปตามหาความ
จริงต่อไป

ตามกลิ่นทุจริตจาก “พื้นที่”
เปิดโปง ชุมชน (ไม่) พอเพียง
การท�าข่าวสืบสวนสอบสวน หลาย

ครั้งท่ีต้องใช้วิธีการหาข่าวหลายๆ รูปแบบ
ประกอบกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด 
ท้ังคุยกับแหล่งข่าว คุ้ยจากเอกสาร และ

มนตรี จุ้ยม่วงศรี
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ข ่าวนี้ เริ่มจากนักข ่าวโต ๊ ะ
การเมืองไปทำาข่าวมา ว่ามีชาว
บ้านใน กทม.มาร้องเรียน มี
ปัญหาว่าโดนหลอกขายสินค้า
ราคาแพง พวกเครื่องมือแสง
อาทิตย์ แล้วก็มีตัวแทนชุมชนใน 
กทม.เดินทางไปที่ทำาเนียบรัฐบาล
เพื่อร้องเรียนเรื่องนี้ต่อประธาน
ชุมชนพอเพียง

ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเอง
“มนตรี จุ้ยม่วงศรี” มือท�าข่าวเจาะ

ส�านักข่าวอิศรา จะมาย้อนอดีตการท�าข่าว
ตรวจสอบ “โครงการชุมชนพอเพียง” 
สมัยยังสังกัดอยู่กับหนังสือพิมพ์มติชน ที่ใช้
หลายๆ วิธีการผสมผสานกันในการหาข่าว 
น�าไปสู่การตีแผ่การหากินกับเงินหลวง ที่
กระจายไปทั่วประเทศภายใต้โครงการของ
รัฐบาล ปชป.ที่มีชื่อคล้องจองกับแนวคิด 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างโครงการ
ชุมชนพอเพียง” 

การออกตีแผ่เรื่องดังกล่าว ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในโครงการชุมนุมพอ
เพียง ทั้งการเปลี่ยนตัวประธานโครงการ 
มีการออกหลักเกณฑ์การใช้จ ่ายงบให้
โปร่งใสมากขึ้น ส่วนนักการเมืองที่รับผิด
ชอบโครงการนี้ก็ถูกปลดออกจากต�าแหน่ง 
เพื่อลดกระแสกดดันทางสังคม

 » จดุเริม่ต้นของการตรวจสอบโครงการ
ชุมชนพอเพียง

ข่าวนี้เริ่มจากนักข่าวโต๊ะการเมืองไป
ท�าข่าวมา ว่ามีชาวบ้านใน กทม.มาร้อง
เรียน มีปัญหาว่าโดนหลอกขายสินค้าราคา

แพง พวกเครื่องมือแสงอาทิตย์ แล้วก็มี
ตวัแทนชมุชนใน กทม.เดนิทางไปทีท่�าเนยีบ
รฐับาลเพือ่ร้องเรยีนเรือ่งนีต่้อประธานชมุชน
พอเพียง แล้วมีการแถลงข่าว ทีนี้ผมก็ไป
ฟัง ก็พยายามถามว่า สินค้าแพงเท่าไร ซื้อ
จากใคร เขาก็ไม่ยอมตอบ เราก็สนใจว่า
มันน่าจะมีอะไรแล้วล่ะ ก็ส่งข่าวไป กลาย
เป็นว่าข้างในออฟฟิศเขาก็สนในประเด็นนี้
พอดี ก็ชวนผมไปรวมทีมงานเฉพาะกิจ จะ
ท�าเป็นข่าวยาว โดยในยุคนั้นองค์กรให้การ
สนับสนุนเต็มที่

ผมก็ท�าไปเรื่อยๆ ไปลงพื้นที่ดูชุมชนนี้ 
ว่าเขาซือ้อะไรบ้าง ไปเชค็ราคาเอามาเปรยีบ
เทยีบ อย่างเครือ่งกรองน�า้ราคาหลกัหมืน่ แต่
โครงการนี้ซื้อเป็นหลักแสน ออฟฟิศก็ให้ไป
ลงพื้นที่ต่างจังหวัดว่าเป็นอะไร ก็พบว่าส่วน
ใหญ่จะซื้อของในรูปแบบส�าเร็จรูปมากกว่า 
ใน กทม.ลกัษณะหนึง่ เช่นพวกพลงังานแสง
อาทิตย์ หลอดไฟ โคมไฟ ในต่างจังหวัดก็
ลักษณะหนึ่ง เช่น ปุ๋ย รถไถ ซึ่งของทั้งหมดที่
ว่า จะมบีรษิทัเอกชน พอรฐับาลอนมุตั ิบรษิทั

ภาพโปสเตอร ์
โฆษณาโครงการชมุชน
พอเพียง
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เหล่านีจ้ะเข้าไปตดิต่อชมุชนว่าให้ซือ้ของเขา

 » ส่ิงที่พบคือเอกชนเข้าไปลงมือก่อน 
เป็นการล็อกสเป็คว่าใครจะซื้ออะไร กับ
ใคร

ถอืเป็นการวางแผนไว้เบด็เสรจ็มากกว่า 
เตรียมการไว้หมดแล้ว 

 » ความคืบหน้าในการต่อจิก๊ซอว์แต่ละ
อย่าง ยากล�าบากอย่างไร ข้อมูลไหลมา
อย่างไร

มันมี เ ว็บชุมชนพอเพียง มันจะมี
ประกาศว่าชุมชนไหนซ้ืออะไรไปบ้าง เรา
ก็ตระเวนไปหลายชุมชนใน กทม.ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะมีปัญหาลักษณะเดียวกัน ว่าของ
ไร้ศักยภาพ แต่ที่ซื้อไปก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปท�า
อะไร แต่มคีนมาบอกให้ซือ้ โดยทัง้ กทม.และ
ต่างจังหวัดก็จะเป็นในรูปแบบนี้หมด

 » วิธีการตามข่าว จนกว่าจะเกิดเป็น 
กระแสสังคม นานไหม

นาน ในช่วงแรก ต้องเข้าใจก่อนว่าผม
ไม่รู้ว่าข่าวนี้ hint มันมาจากฝ่ายค้านหรือ
เปล่า แต่พอเราไปเปิด บางกระแสคนอาจม
องว่า มันไม่มีอะไร ข้อมูลเหมือนเดิม จน
กระทัง่เราไปเจอหลักฐานจรงิๆ มรีปูถ่ายชาว
บ้านจริงๆ อย่างผม ไปลงพื้นที่ตรงบางกะปิ 

ไปได้รูปถ่ายของ ส.ก.ของ ปชป. เป็น
ประธานไปน่ังหัวโต๊ะท่ีมีการเอาเอกชนไป
คุยกับประธานชุมชนให้ซื้อของ ซึ่งมันก็เป็น
หลักฐานท่ีชัดว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ในเรื่องก�าหนดนโยบาย

 » ส�าหรับคนท�าข่าวนี้ คุณค่าของข่าว
ในความรู้สึกเราต่อวิชาชีพคืออะไร

มันเป็นการฉีกหน้ารัฐบาลในขณะ
นั้น ที่มีการเอาค�าว่าชุมชนพอเพียง ซึ่งพ้อง
มาจากเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมา
ใช้ หน้าฉากท�าสวยหรู แต่ภายในมีการกิน 
งบประมาณอยู่ 

ซึ่งคุณค่าของมันคือท�าให้เห็นภาพว่า 
การกินงบประมาณมีตั้งแต่ระดับล่างถึงบน

 » คือเริ่มแรกที่บอกว่าเงียบ ไม่มีใคร
สนใจ คนเริ่มให้ความสนใจเมื่อไร

เกดิจากของในหลายชมุชนเริม่ปดูออก
มาแล้วว่ามีปัญหา ต้องเข้าใจว่ามีหลาย
ชุมชนที่เงียบ แต่ก็มีอีกหลายชุมชนออกมา

มันเป็นการฉีกหน้ารัฐบาลใน
ขณะนัน้ ทีม่กีารเอาคำาว่าชมุชนพอ
เพียง ซ่ึงพ้องมาจากเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงมาใช้ หน้า
ฉากทำาสวยหรู แต่ภายในมกีารกนิ 
งบประมาณอยู่ 

การตรวจสอบกรณีที่ดิน สปก.4-01 โดยสื่อมวลชน ท�าให้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ถูกกดดันอย่างหนักจากสังคม แม้ต่อมานายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์และ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รมว.และรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากต�าแหน่ง แต่ก็ไม่อาจกู้ความน่าเชื่อถือ
กลับมาได้ ท้ายที่สุด นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี จึงต้องประกาศยุบสภา
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ร้อง เช่น ชุมชนกองทัพบก ตรงข้าม ปชป. 
เขากพ็ร้อมให้ข้อมลู มนัท�าให้สนิค้าแต่ละตวั
เริ่มปูดออกมา เช่น ตอนแรกเจอเครื่องกรอง
น�้า เตาเผาขยะ เจอโคมไฟแสงอาทิตย์ และ
กลายเป็นว่าบริษัทที่ขายของพวกนี้มีการ
เชื่อมโยงกันหมด เช่น เจ้าของอาจมีความ
เชื่อมโยงกัน มีบริษัทหนึ่งเป็นเฮดใหญ่ และ
ให้บริษัทลูกข่ายเข้าไปกระจายขายสินค้า
ต่างๆอีกทีหนึ่ง

 » การท�าข่าวสัมภาษณ์ ข่าวเอกสาร 
ข่าวการลงไปสังเกตการณ์พื้นที่ มันแยก
ง่ายแตกต่างกันแค่ไหน

จริงๆ แล้วต้องเข้าใจว่า มันมีหลาย
ชุมชนพอเกิดปัญหาขึ้น คนในชุมชนกลัวว่า
จะติดร่างแหด้วย ฉะนั้นเวลาไปท�าข่าวจะ
มี 2 รูปแบบ 1 คือเปิดตัวไปเลยว่าเป็นนัก
ข่าว ความยากจะมีแค่การแสวงหาชุมชน 
กับ 2.ก่อนที่จะเข้าไปเปิดตัว บางทีมันก็ต้อง
เข้าไปเซอร์เวย์ก่อน ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 
มีปัญหาไหม พอได้ข้อมูลระดับหนึ่ง ค่อย
เข้าไปอีกรอบ อาจจะใช้วิธีโทรคุยกัน

 » จุดที่เชื่อมกับฝ่ายการเมือง คืออะไร
คือเอกสารหลายๆ ชิน้ ทีช้ี่ว่าโครงการนี้

มปัีญหา รวมถงึบคุคลหลายคนทีร่บัผดิชอบ
โครงการนี้ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท อย่าง
บริษัทหนึ่งที่เป็นตัวเฮดที่เป็นคนเอาสินค้า
ไปขาย แต่คนที่รับผิดชอบในการพิจารณา
โครงการนั้น อดีตเคยเป็นกรรมการของ
บริษัทนี้มาก่อน มันท�าให้หลักฐานมันชัด

 » ข่าวสืบสวนสอบสวนแบบนี้ ถ้ามี
แค่สัมภาษณ์แหล่งข่าว แล้วขาดองค์
ประกอบจากหลกัฐานอืน่ๆ จะท�าให้ไม่มี
ทางมาถึงจุดนี้ได้

ไม่มีทาง เพราะข่าวสืบสวนสอบสวน 
สิ่งส�าคัญจะพูดเรื่องหลักฐาน พยาน คือเรา
ไม่ได้บอกว่าเป็นหน้าที่ต�ารวจ แต่เราก�าลัง
ไปหาสิ่งที่มีมากกว่าการพูดของคน แต่เรา
ก�าลังน�าคนอ่าน ไปดูหลักฐานกันชัดๆ ว่ามี

ปัญหาอย่างน้ีจริงๆ เพื่อให้สังคมตระหนัก
ว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะแก้ไขอย่างไร ใคร
จะรับผิดชอบ

 » เช่ือว่าการท�าข่าวเชิงสืบสวนจะเกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมไหม 
หรือท�าให้ขบวนการทุจริตมันหยุดไหม

เชื่อ 100% จริงๆแล้วมันไม่จ�าเป็นต้อง
หยดุหรอก แค่ให้การทุจรติท�าได้ยากขึน้กว่า
ทีอ่ยากจะท�ากพ็อแล้ว ไม่ต้องหวงัว่าจะหยดุ
ทนัท ีถ้าเราท�าข่าวประเภทนีจ้ะท�าให้นกัการ
เมืองตัดสินใจว่าการจะทุจริตมันยากนะ 
และต้องคิดให้รอบคอบ ท�าให้เขาเปลี่ยนใจ
ไม่ท�ากพ็อใจแล้ว เพราะการตรวจสอบคนท�า
ผดิของหน่วยงานรฐัใช้เวลานาน เช่น นกัการ
เมืองทุจริตเรื่องนี้ เสร็จแล้วก็ไปท�าเรื่องใหม่ 
แต่เรื่องเก่ายังสอบสวนไม่เสร็จเลย นี่แหละ
คือปัญหาจริงๆ 

คนอื่นเป็นไง ผมไม่รู้ แต่ผมคิดว่าข่าว
แบบนี้มันสนุก มีเสน่ห์ ไม่ต้องไปนั่งฟังคนๆ 
เดียว ไปดูคน ไปคุยกับคนเยอะแยะ

 » คิดว่าการท�าข่าวสืบสวนมันตกยุค
หรอืไม่ เพราะปัจจบุนัเขาท�าข่าวให้เสรจ็
วันต่อวัน

จริงๆ มีอยู่ 2 ปัจจัย 1 ขึ้นอยู่กับตัว
บคุคล ว่าตัง้หลักกับการท�าหน้าท่ีส่ืออย่างไร 
2.คือเรื่องของออฟฟิศที่บางแห่งสนับสนุน
ข่าวแบบนีเ้ตม็ท่ี แต่บางแห่งอาจไม่สนใจเลย

ซึ่งมันต้องย้อนไปท่ีตัวนักข่าวว่ามี
ความสงสยัมากน้อยแค่ไหน คอืความสงสยั
มันจะเป็นปัจจัยหลักของนักข่าว นอกจาก
นัน้ ต้องมคีวามอตุสาหะด้วย แต่ปัจจบุนัการ
ท�าข่าวมธีรุกจิเข้ามาเอีย่ว มนัอาจส่งผลกระ
ทบต่อธุรกิจอื่นๆ รวมถึงธุรกิจส่ือด้วย และ
เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไร อย่างไร

 » ถ้าวันหนึ่งไม่ได้ท�าข่าวแบบนี้อีก ไม่
ว่าด้วยข้อจ�ากดัอะไรกแ็ล้วแต่ เสยีใจไหม

ก็คงผิดหวัง ว่าไม่ได้ท�าในสิ่งที่เรา
อยากท�า

 » ตอนนี้พื้นที่ท�าข่าวแบบนี้หดแคบลง
ในวงการสื่อ มันจะเป็นอย่างไรต่อไป

มันเป็นช่วงภาวะหน่ึง คือเมื่อถึงจุดๆ 
หนึ่ง เราเชื่อว่ามันจะกลับมาได้ แต่เวทีข่าว
พวกนี้มันอาจไม่ค่อยเห็นมากนักเหมือนใน
อดีต เพราะคนรุ่นก่อนเขาท�ามากกว่าพวก
เรา เขามองเรื่องอุดมการณ์มากกว่า เรา
อยู่ในช่วงปลายๆ ระหว่างอุดมการณ์และ
เศรษฐกิจมาชนกัน

 » สังคมอยู่ได้ไหม ถ้าไม่มีใครท�าข่าว
ตรวจสอบรัฐบาล

อยู่ได้ แต่อาจอยู่ได้ด้วยความมืดบอด 
กลายเป็นสังคมท่ีไม่มีหลักเกณฑ์ยึด ไม่
ต้องสนใจเรือ่งสทิธขิองตวัเอง ใครจะโกงกนิ
อย่างไรก็ไม่ว่ากัน

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ยกระดบัชมุชน เป็นโครงการของรฐับาลที่
ต้องการสร้างเศรษฐกจิระดบัชมุชนให้เข้มแขง็อย่างยัง่ยนื ตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลมุ่งจัดสรรงบประมาณโดยตรงไปยังชุมชนทั่ว
ประเทศ ให้ทุกชุมชนมีโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือจากงบประมาณของ
ภาครัฐอย่างรวดเร็ว ก�าหนดเปาหมายการใช้เงินไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา

อาชีพส�าหรับผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์
พลังงาน โดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่
อย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ การลดต้นทุนและปัจจัยการผลิต พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติระดับชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสในการพัฒนาหรือเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน
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ก็ท�าเอานักข่าวไทยต้องวุ่นวายกับ 
ข่าวนี้อยู่หลายวัน ก่อนที่ต�ารวจพม่าจะ
ออกมายืนยันว่า การจับอาวุธสงคราม
จากชนกลุ ่มน ้อย บริ เวณชายแดน 
ไทย-พม่า ไม่เกี่ยวข้องกับแผนลอบฆ่า 
พ.ต.ท.ทักษิณ ที่เดินทางมาพบ นายเต็ง 
เส่ง ประธานาธิบดีพม่า ในช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน 2555 แต่อย่างใด

ความจรงิ เหตกุารณ์ดงักล่าว ไม่ใช่ครัง้
แรกที่สื่อไทยถูกลวงด้วย “ข้อมูลไม่จริง” 
เพราะหากยังจ�ากันได้ ช่วงปลายปี 2551 
ก็เคยเกิดกรณีที่ใกล้เคียงกัน ที่ส�าคัญยัง
เกีย่วข้องกบัคนชือ่ พ.ต.ท.ทกัษณิ ทีเ่วลานัน้
อยูร่ะหว่างลีภ้ยัในต่างประเทศ หลงัศาลฎกีา
แผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการ

ข่าวในตำานาน
ชวาลา 161

เต้าข่าวลวงโลก เมื่อสื่อไทยถูก 
“ข่าวทักษิณ” แหกตา

เมืองตัดสินให้จ�าคุกเป็นเวลา 2 ปี จากคดี
ทุจริตการจัดซื้อที่ดินรัชดา

ทั้งนี้  ขอสมมุติตัวละครส�าคัญ ใน
เร่ืองนี้เป็น “ส�านักข่าว ก.” และ “เว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ ข.” โดยขอปกปิดชื่อจริงของ
องค์กรสื่อทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้ผู้อ่านเพ่งความ
สนใจไปที่เรื่องราวที่เกิดขึ้น และช่วยกัน
ค้นหาบทเรยีนจากเหตกุารณ์ดงักล่าว แทนที่
จะตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล หรือระหว่างองค์กรหรือไม่

โดยเวลานั้น “ส�านักข่าว ก.” ได้น�า
เสนอข่าวอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ เกีย่วกบัชายชือ่ 
“ทักษิณ ชินวัตร”  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 
2551 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 รวมทั้ง
สิ้น 13 ชิ้น มีประเด็นส�าคัญๆ ดังนี้

-นายกฯหมู ่ เกาะเบอร ์มิวดาชวน 
พ.ต.ท.ทักษิณลี้ภัยในประเทศ? 

-รัฐบาลบาฮามาสเตรียมเสนอแต่งตั้ง
อดตีนายกฯไทยให้เป็นพลเมอืงกติตมิศกัดิ?์ 

-ประธานาธิบดีแอฟริกากลางเล็ง
ทาบทาม พ.ต.ท.ทักษิณมาเป็นประธาน
โครงการแก้จน? 

-ผู ้น�าแชดและผู ้น�าโตโกเล็งขอให้ 
พ.ต.ท.ทักษิณมาเป็นที่ปรึกษา? 

-ประธานาธิบดีโบลีเวียเตรียมมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบิดาของนาย
พานทองแท้?

ซึ่งด้วยความน่าเชื่อของ ส�านักข่าว ก. 
ท่ีผลิตข่าวคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง
มายาวนานหลายสิบปี ท�าให้ “เว็บไซต์

กว่าสื่อไทยจะรู้ว่าข้อมูลเรื่อง “แผนลอบฆ่าทักษิณ” ที่ถูกเปิดประเด็น โดยแฟนเพจ Oak 
Panthongtae Shinawatra ที่อ้างกันว่าเป็นของ “โอ๊ค-นายพานทองแท้ ชินวัตร” บุตรชาย
คนโตของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี “ไม่มีมูลความจริง” 
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หนังสือพิมพ์ ข.” หยิบข่าวดังกล่าวไปน�า
เสนอต่อ จนกลายเป็นทอล์ค ออฟ เดอะ 
ทาวน์ และสื่อต่างๆ ในเมืองไทยหยิบไปเผย
แพร่ต่อ ในเวลาต่อมา

ก่อนที่สิ่งผิดปกติจะแดงออกมา เมื่อ 
“นายเบรนด์ ไซโมเน็ตต์” รองนายกฯและ
รัฐมนตรีกิจการต่างประเทศบาฮามาส ใน
เวลานั้น ให้สัมภาษณ์กับส�านักขาวเอพี ใน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ว่า ตนไม่เคย
ได้รับเรื่องการขอสถานภาพพิเศษให้กับ 
พ.ต.ท.ทักษิณเลย

ขณะที่ “นายเอ็ดเวิร์ด บราวน์” นา
ยกฯหมู่เกาะเบอร์มิวดาในขณะนั้น ก็กล่าว
กับส�านักข่าวเอพีเช่นกัน ว่า “ผมไม่เคยรู้
เรือ่งการขอลีภ้ยัของ พ.ต.ท.ทกัษณิ และรูส้กึ
งุนงงกับข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้น”

ทั้งนี้ นายบราวน์ยังยืนยันว่ากับส�านัก
ข่าวเดอะ รอยลั กาเซต็เต้ ของเบอร์มวิด้า ว่า 
รายงานข่าวที่ว่า รัฐบาลเบอร์มิวด้าเตรียม
เสนอให้ พ.ต.ท.ทักษิณลี้ภัยในประเทศ ไม่
เป็นความจริงแม้แต่น้อย

ผู้น�าหมูเ่กาะสวรรค์ในทะเลแครบิเบยีน 
ถึงกับกล่าวบอกว่า “รายงานข่าวเหล่านั้น 
ถูกกุขึ้นมาโดยสิ้นเชิง” !

ค�าสัมภาษณ์ของ 2 แกนน�ารัฐบาล
ของประเทศในข่าวร้อน ที่ขัดแย้งกับเนื้อหา
ในข่าวที่ส�านักข่าว ก.น�าเสนอ น�าไปสู่การ
ไล่ตรวจสอบย้อนหลังถึง “ที่มา” ของข่าวดัง
กล่าวทั้ง 13 ชิ้น ก่อนจะพบว่า ไม่สามารถ
ค้นหาแหล่งที่มาของข่าวเกี่ยวกับอดีต 
นายกฯไทยรายนั้นได้เลย ???

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ ข. ถึงกับท�า
รายงานพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ รวม 4 
ตอน โดยเรียกข่าวที่ส�านักข่าว ก. น�าเสนอ
ทั้ง 13 ชิ้นดังกล่าว ว่าเป็น “ข่าวลวงโลก” !

ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาดัง
กล่าว สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊คหรือ 
ทวิตเตอร์ ยังไม่ได ้รับความนิยมหรือมี
อิทธิพลเช่นในปัจจุบัน ส่ือกระแสหลักใน

เมืองไทย ยังคงเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุและ
โทรทัศน์ ขณะที่สื่อกระแสรองต่างๆ อย่าง
เว็บไซต์ เร่ิมก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
เรื่อยๆ แต่ยังไม่มากเช่นปัจจุบัน

ดังนั้น “บทเรียน” จากการ “แชร์-รีทวิต” 
ข่าวของโลกออนไลน์ ที่ถูกเน้นย�้าเสมอ ว่าการ 
“เช็คซ�้า (double check)” แหล่งที่มาของข่าว
ก่อนน�าเสนอ เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ จึงยังไม่
เข้มข้นเช่นในปัจจุบัน

เมือ่เวบ็ไซต์หนงัสอืพมิพ์ ข.ท�าสกูป๊ข่าว
ตรวจสอบเบือ้งหลงัของ “ข่าวทกัษณิ” ทัง้ 13 
ชิ้น โดยตั้งสมมุติฐานว่า อาจจะเป็นการปั้น
ข่าวขึ้นมาเพื่อกลบข่าวบางอย่าง หรือท่ีใน
วงการสื่อเรียกว่า “สปิน (spin) ข่าว” ด้วย
วัตถุประสงค์ 2 ประการ

“1.เป็นการเสนอข่าวเพื่อต่อต้านข่าว
ด้านลบเกี่ยวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ เช่น การถูก
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืงออกหมายจบั การถูกศาลฎกีาฯ
พพิากษาจ�าคกุ 2 ปี คดทีีด่นิ ถนนรชัดาภเิษก 
การเรียกร้องให้เรียกคืนเครื่องราชอิสรายา
ภรณ์จาก พ.ต.ท.ทักษิณ พ.ต.ท.ทักษิณ ถูก
ทางการอังกฤษเพิกถอนวีซ่า  

“2.เป็นการเสนอข่าวสนับสนุนการ
เคลื่อนไหวของ พ.ต.ท.ทักษิณ เพื่อขยายผล
ทางการเมือง เช่น การที่ พ.ต.ท.ทักษิณโฟน
อนิมาทีม่อ็บเสือ้แดงวนัเสาร์ที ่1 พฤศจกิายน 
2551 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

“ทัง้นี ้ข่าวทัง้สองประเภทจะสอดคล้อง
กบัสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึนในประเทศไทยอย่าง
เหมาะเจาะเหมือนกับผู้น�าประเทศท่ีมีการ
อ้างถึงในข่าวติดตามสถานการณ์การเมือง
ในไทยอย่างใกล้ชิดแทบจะทุกนาที ทั้งๆ ที่
อยู่คนละมุมโลกและเป็นประเทศท่ีคนไทย
เกือบทั้งประเทศไม่รู้จัก”

แม้เวลาต่อมา ส�านักข่าว ก. จะออก
มาชี้แจงถึง ที่มา-ที่ไปของข่าวทั้ง 13 ชิ้นดัง
กล่าว อย่างละเอียด 

แต่เมือ่ทมีงานของเวบ็ไซต์หนงัสอืพมิพ์ 

ข. ตรวจสอบจากข้อมูลท่ีได้รับ กลับพบว่า 
เว็บไซต์ท่ีน่าจะมีต้นฉบับของท้ัง 13 ข่าว
อยู่ มีทั้งปิดปรับปรุง เข้าไม่ได้ หรือกระทั่ง
สืบค้นไม่พบ 

จนไม่สามารถหา “ต้นฉบับ” ของข่าว
เกี่ยวท้ัง พ.ต.ท.ทักษิณดังกล่าวมาอ่านได้
เลย แม้แต่ชิ้นเดียว !

ท ้ายที่สุด ส�านักข ่าว ก. จึงออก
แถลงการณ์อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ที่แม้จะยังยืนยันว่าน�าเสนอข่าวด้วยความ
บริสุทธิ์ใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณใน
วิชาชีพที่มีมาตลอดเกือบ 20 ปี แต่ก็ยอมรับ
ว่าอาจมีความผิดพลาดในการน�าข่าวดัง
กล่าว และพร้อมน�าไปเป็นบทเรียนเพื่อ
ปรบัปรงุการท�างานต่อไป ดงัถ้อยค�าต่อไปนี้

“เราขอแสดงความเห็นด้วยและขอ
น้อมรับต่อการตรวจสอบดังกล่าวอย่าง
จริงใจ โดยเฉพาะในข้อสังเกตที่เกิดขึ้น
ส�าหรับส่ิงผิดปกติในปรากฏการณ์ข่าว ทั้ง
ห้วงเวลาและเน้ือหา เพื่อน�ากลับไปตรวจ
สอบทบทวนกระบวนการท�าข่าวที่ผ่านมา
ของเรา

“ขณะเดยีวกนั เรากพ็ร้อมน�าเหตกุารณ์
ที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าในการ
ท�าหน้าท่ีส่ือมวลชน ต่อการท�าข่าวน�าเสนอ
ข่าวทีม่คีวามรอบคอบและรดักมุเพิม่มากขึน้
ต่อไป” แถลงการณ์ส�านักข่าว ก. ระบุ

แม้หลักการพื้นฐานในการท�าข ่าว 
อย่างการ double check ข้อมูลจะถูก
พร�่าสอนมาตั้งแต่ในมหาวิทยาลัย แต่ใน
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีส่ือไทยอยู่ท่ามกลาง
การแข่งขันที่สูงยิ่ง เป็นความท้าทายของทั้ง
ตัวนักข่าวและองค์กรส่ือเอง ว่าจะมีวิธีการ
อย่างไรที่จะท�าให้ไม่ถูก “ข่าวลวง” ปั่นหัว 
จนเสยีเวลาทีจ่ะน�าเสนอข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ !!!

(อ่านวิธีการป้องกันการตกเป็นเครื่อง
มือในการปล่อยข่าวของแหล่งข่าวได้ใน 
คอลัมน์ - ดับเบิลเช็ค  หน้า 40)
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ฝ่ากระแสโซเซียลมีเดีย
เจนศักดิ์ แซ่อึ้ง

เพจ “วารสารศาสตร์แห่งอนาคต”
วงสนทนา “ลับ” ขับเคลื่อนวงการสื่อเงียบๆ

แม้วันนี้ สมาชิกแฟนเพจดังกล่าวจะมี
อยู่แค่ราว 500 คน แต่ต่างก็เป็น “ตัวจริง” 
ในการขับเคลื่อนแวดวงสื่อไทยยุคปัจจุบัน 
ทั้งนักข่าวภาคสนาม บรรณาธิการ ผู้บริหาร
องค์กรสื่อ อาจารย์นิเทศศาสตร์ ฯลฯ

ม็อตโต้ปักหมุดที่ต้องการให้สมาชิก
ระลึกถึงของกรุ๊ปแห่งนี้ ก็คือ “กลุ่มนี้ ตั้งขึ้น
มาเพื่อเป็นเวทีพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความรู ้ ประสบการณ์ระหว่างนัก
วิชาการด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
รวมทั้งนักข่าว เพื่อก้าวสู่ยุควารสารศาสตร์
แห่งอนาคต” 

ในรอบปี 2555 ทีผ่่านมา มสีถานการณ์
ที่แหลมคมท้าทายบุคคลในวงการข่าว ใน
แฟนเพจ “วารสารศาสตร์แห่งอนาคต” ก็
มีทั้งการแสดงความเห็นอย่างคึกคักเช่นกัน 

อย่างกรณี “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” พิธีกร
ข่าวชื่อดังของช่อง 3 ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความ
ผิดในคดียักยอกเงินโฆษณา 138 ล้านบาท 
ที่ท�าให้สมาชิกเข้ามาทุ่มเถียงเรื่องการท�า
หน้าท่ีเชิงตรวจสอบของคนข่าวในขณะที่มี
คดีทุจริตติดตัว

หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนตัวผู ้บริหาร
ไทยพีบีเอส  จาก “เทพชัย หย่อง” ที่ครบ
วาระด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี มาเป็น “สมชัย 
สวุรรณบรรณ” ในเพจลบัดงักล่าวกม็คีวาม
เคลือ่นไหวหนาแน่น โดยเฉพาะการให้ข้อมลู
โต้แย้งคอลัมนิสต์ออนไลน์บางคนที่เขียน
วจิารณ์ความเป็นไปในทวีสีาธารณะแห่งนัน้ 
ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด

ห รื อ จ ะ ก ร ณี ป ร ะ ธ า น รั ฐ ส ภ า พ า
สื่อมวลชนใกล้ชิดไปเที่ยวยุโรป ที่ เป ็น

การวิพากษ์วิจารณ์กันเองเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงตัวเองให้ดีกว่าเดิม เป็นแนวคิดเริ่มต้นของ
การเปิดแฟนเพจ “วารสารศาสตร์แห่งอนาคต (Journalism of the future)” ขึ้นมาเมื่อปี 
2553 เริ่มจากผู้ก่อการดีกลุ่มเล็กๆ ก่อนจะชักชวนผู้เกี่ยวข้องให้มาแจมในกลุ่มลับเฉพาะนี้ จน
จ�านวนผู้เกี่ยวข้องขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อตั้งหลายสิบเท่า

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
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ประเด็นให้สมาชิกแลกเปลี่ยนความเห็น
เรือ่ง “ระยะห่าง” ทีเ่หมาะสม ระหว่างนกัข่าว
กับแหล่งข่าวขึ้นมา

ขณะที่ในช่วงเวลาปกติ เพจลับกลุ่มนี้
ก็ยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง มีทั้งการตั้ง
ค�าถามถึงสมาชิก-การเปิดเวทีวิวาทะ-การ
ติติงสิ่งที่ไม่เหมาะสม อาทิ ใช้รูปพาดหัว
ไม่เหมาะสม ลงรูปผู้เสียหายเห็นหน้า หรือ
ลงรูปศพไม่เบลอภาพ การใช้ค�าที่ลักษณะ
คล้ายดูหมิ่นทางเพศ เช่น ทรงโต เป็นต้น 
รวมถงึการน�างานวจิยัเกีย่วกบัวงการสือ่ไทย
มาเผยแพร่

เช ่นเดียวกับการน�าเทรนด ์ความ
เปลี่ยนแปลงในวงการสื่อทั่วโลกมาบอกต่อ
ให้คนในกลุ่มได้รับรู้ความเป็นไปของโลก
ใบนี้ อาทิ นิตยสารไทม์ใช้แอพลิเคชั่น Ins-
tagram รายงานข่าวช่วงพายแุซนดีเ้ข้าถล่ม
สหรฐัฯ คอลมันสิต์ดงัของซเีอน็เอน็ถกูสัง่พกั
งานเพราะไปก็อปปี้งานเขียนผู้อื่น คลิปการ
โฆษณาพลงัของสือ่สิง่พมิพ์ในเนเธอร์แลนด์ 
วิธีรายการข่าวฆาตกรรมหมู่ในโรงหนังของ
สื่อนอกแบบไม่เร้าอารมณ์ดราม่า ฯลฯ

“ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์”  รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ในฐานะแอดมินร่วม-ผู้ก่อตั้ง
แฟนเพจแห่งนี ้ให้ข้อมลูกบั “ราชด�าเนนิ” ถงึ
จุดเริ่มต้นในการเปิดเวทีลับๆ ส�าหรับมนุษย์
สื่อนี้ขึ้นมา ว่า เนื่องจากเมื่อ 4-5 ปีก่อนเกิด
วิกฤตสื่อขึ้นทั่วโลก ทั้งด้านธุรกิจ ศรัทธา 
และความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะสื่อการเมือง
ทีถ่กูตัง้ค�าถามเรือ่งบทบาทสงูมาก เราจึงคดิ
กันว่าจะหาเวทีถกเถียงทางวิชาการที่ให้นัก
วิชาการและนักวิชาชีพมาพูดคุยกัน เพราะ
การพูดคุยกันตามเวทีสัมมนาต่างๆ  อาจ
จะไม่เพียงพอ ซึ่งเราก็เห็นว่าการใช้โลก
ออนไลน์ให้เกดิประโยชน์ เพือ่ตัง้ค�าถามและ
หาค�าตอบให้กับสังคมเป็นเรื่องที่ดี

เขากล่าวว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อ
กว่า 10 ปีก่อน ในยุคสมัยที่หนังสือพิมพ์
ยังมีบทบาท-อิทธิพลสูงย่ิง พื้นที่พบปะกัน

ระหว่างนักวิชาการด้านสื่อกับตัวผู้สื่อข่าว
เองจะม ี“ระยะห่าง” ค่อนข้างมาก ดงันัน้การ
เปิดแฟนเพจกรุป๊นีข้ึน้ กเ็พือ่ใช้พืน้ทีอ่อนไลน์
ให้เป็นเวทีให้คน 2 ขั้วนี้ได้มาพูดคุยกัน

“สมัยก่อนเราไม่ค่อยมีพื้นท่ีคุยกัน 
เวลาเกดิปัญหากม็กัจะโทษกนัไปมา คนหนึง่
มองว่านกัวชิาการเหมอืนพวกนัง่บนหอคอย
งานช้าง ดีแต่พูดไม่เคยลงสนามจริง อีกคน
หนึ่งก็มองว่า พวกที่วิ่งอยู่ในสนามหลงลืม
หลักวิชาการไปแล้ว”

ดร.มานะกล่าวว่า หลายครั้งท่ีมีการ
หยบิประเดน็ร้อนมาหารอืในแฟนเพจนี ้กม็กั
จะเกดิการโต้เถยีงหรอืปะทะคารมอย่างช่วย
ไม่ได้ แต่ก็ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้ก่อต้ังท่ี
ต้องการให้เป็น “เวที” ในการดีเบตระหว่าง
คนกลุ่มต่างๆ ในวงการสื่ออยู่แล้ว

อย่างไรกต็าม ครัง้หนึง่เคยมกีารละเมดิ
กติกาการอยู่ร่วมกัน ด้วยการน�าเรื่องราวที่
อยู่ภายในกลุ่ม ซึ่งบางครั้งเป็นเรื่องลับสุด
ยอดในองค์กรส่ือน้ันๆ ไปเผยแพร่โดยไม่
ขออนุญาตจากผู้โพสต์ จนส่งผลสะเทือน
ตามมามากมาย กระทั่งมีแนวคิดที่จะ “ปิด
กลุ่ม” อย่างไรก็ตาม หลังจากแอดมินและ
ผู้เก่ียวข้องจับเข่าพูดคุยกัน แฟนเพจน้ีก็ได้

อยูท่�าหน้าทีเ่ป็น “เวท”ี แลกเปลีย่นความคดิ
เหน็ต่อไป โดยเปิดกว้างยอมให้แชร์ข้อมลูไป
สู่คนนอกกลุ่มมากขึ้น

ขณะท่ีสมาชิกหลายคนออกมาแสดง
ความเหน็ในมมุบวก รวมถงึการสมัผสัถงึคณุ
ประโยชน์ที่ได้รับจากกลุ่ม

อาทิ “ต้ังแต่เปิดห้องน้ีมา ได้ความรู้
นอกห้องเรียนเยอะมาก ได้รู้จักหลายๆ ท่าน
เพิ่มมากขึ้น ได้พี่ เพื่อน น้องเพิ่มขึ้น เข้าใจ
ความคดิทีแ่ตกต่างและหลากหลายมากขึน้ 
แม้แต่เหตุที่น�ามาสู่การตั้งค�าถามในครั้งนี้ก็
ยังนับได้ว่าเป็นบทเรียนที่ดีของการท�างาน” 

“ห้องนีม้ปีระโยชน์และเป็นฐานข้อมลูที่
ดีมาก อย่าปิดเลยแต่น่าจะใช้ social sanc-
tion กับคนที่ไม่เคารพกติกามากกว่าหรือ
ใช้ห้องน้ีเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเดียว 
ถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ก็อีกกลุ่มหน่ึง และมี
เฉพาะสมาชิกที่เคารพกติกา” 

ถงึเวลานี ้“วารสารศาสตร์แห่งอนาคต” 
กเ็ปิดวงดเีบตต่อเนือ่งมากว่า 2 ปี หลายเรือ่ง
นักวิชาการน�าไปเป็นกรณีศึกษา ขยายผลสู่
งานวจิยั หลายเรือ่งน�าไปสูก่ารค้นหาค�าตอบ
ของนักวิชาชีพ

ท้ายท่ีสุดถามว่าวงดีเบตกลุ่มนี้จะน�า
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมสื่อ “ดร.
มานะ” ตอบแบบมลีบัลมคมใน ว่า บางเรือ่ง
ไม่จ�าเป็นต้องมีค�าตอบ 

“ผมคงไม่หวังให้มันเปลี่ยนแปลงอะไร
ในชัว่พรบิตา ตอบตามตรงต่อให้อกี 5 ปีกย็งั
ไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนได้หรือไม่ ที่พูดอย่างนี้
ไม่ใช่แค่นักข่าว แต่นักวิชาการเองก็เช่นกัน 
ท่ียังไม่สามารถตอบรับการเปล่ียนแปลง
ของโลก” 

“อนาคตมันตอบยาก แต่หลายเรื่องที่
เราวิพากษ์วิจารณ์กันในนี้ บางเรื่องเราพูด
กนัมาทุกปี แต่กยั็งคงไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง 
น่ีคือจิตส�านึกของส่ือมวลชนท่ีไม่เปลี่ยน 
เราก็หวังว่าการแลกเปลี่ยนความเห็นของ
พวกเราจะท�าให้พวกเขาฉุกคิดถึงสิ่งเหล่า
นี้ได้บ้าง” อาจารย์หนุ่มรายนี้กล่าวทิ้งท้าย

“สมัยก่อนเราไม่ค่อยมีพื้นที่
คุยกัน เวลาเกิดปัญหาก็มักจะ
โทษกันไปมา คนหนึ่งมองว่า
นักวิชาการเหมือนพวกนั่งบน
หอคอยงานช้าง ดีแต่พูดไม่เคย
ลงสนามจริง อีกคนหนึ่งก็มอง
ว่า พวกที่วิ่งอยู่ในสนามหลงลืม
หลักวิชาการไปแล้ว”
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แม้จ�านวนผู้กดไลค์แฟนเพจนีย้งัไม่
มากนักหากเทียบกับเพจอื่น (ราว 2,700 
คน ในวันที่ 8 ม.ค. 2556) แต่ก็ถือเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น
แวดวงสื่อมวลชน 

ซึ่งขณะเดียวกัน ก็ถูกท้าทายด้วย
ค�าถามในบรรดานักข่าวด้วยกันว่า จุด
ประสงค์ของแฟนเพจนี ้เกดิขึน้เพือ่อะไร หรอื
การน�าภาพนักข่าวสวย-หล่อมาโชว์ มีการ
โหวตนับจ�านวนไลค์ ไปจนถึงมอบรางวัล
ให้กับนักข่าวที่ได้รับผลโหวตสูงสุดนั้น อาจ
ท�าให้ภาพพจน์การเป็น “หมาเฝ้าบ้าน” ที่
คอยตรวจสอบประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม
สูญหายไปหรือไม่

ก๊อฟ กนัต์ปินทัธ์ สถริกลุ อดตีนกัข่าว
สถานโีทรทศัน์เอเชยีอพัเดท ในฐานะผูก่้อตัง้
แฟนเพจนี้ เล่าให้ฟังว่า เคยท�าข่าวในสาย
อาชญากรรม ที่ส�านักข่าวเนชั่น ก่อนจะย้าย
มาลงหลักปักฐานที่สถานีโทรทัศน์มีสีแห่ง
นี้ ส่วนที่มาของเพจ “สื่อมวลชนคนข่าว..
หล่อสวยไม่แพ้ใครไฉไลกว่า” เกดิจากการ
ที่ไปเห็นเพจ “หนุ่มไฉไล By นายรอ้ยครับ
ผม” ที่โพสต์ภาพนักเรียนนายร้อยต�ารวจ
หน้าตาดี จนมีคนกดไลค์แล้วกว่า 2 แสน

เปิดใจแอดมินเพจ “สื่อมวลชนฯ สวยหล่อ” 
“เราอยากเสนอมุมผ่อนคลายของนักข่าว”

คน จึงท�าให้กลับมาคิดว่า ในวงการนักข่าว 
ก็มีคนหน้าตาดีอยู่เยอะมากเช่นเดียวกัน จึง
น่าจะท�าเป็นเพจขึ้นมาบ้าง

ในที่สุดเพจรวมรูปคนข่าวหน้าตาดีก็
เกิดขึ้น ในวันที่ 5 ธ.ค.2555 โดยก๊อฟเป็น
แอดมิน และมีทีมงานได้แก่ เพื่อนอีก 2 
คน พร้อมกับประกาศชัดว่าเพจน้ีไม่ขอยุ่ง
กับเรื่องการเมือง หรือสีเสื้อใด โดยตั้งใจจะ
น�าเสนอมุมผ่อนคลาย รวมถึงสานสัมพันธ์
สื่อมวลชนด้วยกันเท่านั้น พร้อมกับออก

กติกา ให้รูปที่น�ามาแปะลงบนหน้าวอลล์ 
เป็นนักข่าวภาคสนามหรือช่างภาพภาค
สนามเท่าน้ัน ไม่เก่ียวกับผู้ประกาศข่าวใน
สถานี ที่ต้องสวยหล่อโดยอาชีพอยู่แล้ว

“ ช ่ ว ง แ ร ก จ ะ มี แ ต ่ นั ก ข ่ า ว ส า ย
อาชญากรรมท่ีก๊อฟคลุกคลี ต่อมาถงึตามมา
ด้วยสายการเมือง สายเศรษฐกิจ และสาย 
อื่นๆ ท้ังทีเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
และออนไลน์ ส่งรูปเข้ามาขอให้ลงด้วย ซ่ึง
รปูทกุรปูทีน่�ามาลง เราได้ขออนญุาตเจ้าของ
รูปแล้ว ทุกคนก็ยินดี” แอดมินเพจเล่าให้ฟัง

เมื่อคนส่งรูปเข้ามาเยอะเข้า ก๊อฟและ
ทีมงานก็ร่วมกันคิดว่า น่าจะจัดกิจกรรม
ประกวดคนท่ีได้คะแนนโหวตมากทีส่ดุขึน้มา 
และก็ใช้สายสัมพันธ์ที่มีอยู่กับนักข่าวสาย
อาชญากรรม และสมาคมผูส้ือ่ข่าวเศรษฐกจิ
หาสปอนเซอร์ จ�าพวกทีพ่กั โรงแรม สปา มา
ให้กับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด โดยก๊อฟ
เพิ่งทยอยมอบรางวัลใหญ่ อาทิ ห้องพัก 
3 วัน 2 คืนท่ีโรงแรมกบาลถมอ อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 รางวัล ซึ่งผู้ได้รับรางวัล 
“สวยชนะเลศิ” และ “หล่อชนะเลศิ” ได้รบัไป 
ตามมาด้วยกิฟท์เซ็ตส�าหรับหล่อและสวย
ขวัญใจมหาชน 

ฝ่ากระแสโซเซียลมีเดีย
สุภชาติ เล็บนาค

ท้ายปี 2555 หากใครเข้าไปกดไลค์แฟนเพจ “สื่อมวลชนคนข่าว..หล่อสวยไม่แพ้ใครไฉไลกว่า” 
ก็จะพบว่าคึกคักมาก จากการโพสต์ภาพ และจัดประกวดนักข่าวสวย-หล่อ แปะโชว์อยู่บนหน้า
วอลล์ อัพเดทตลอดทุกชั่วโมง

ก๊อฟ กันต์ปินัทธ์ สถิรกุล
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นอกจากนี้ ยังมีรางวัล อย่าง ขาว ห
มวยทีส่ดุ ,เท่ห์ เก๋ ฮอตทีส่ดุ ,หุน่เป๊ะชนะเลศิ, 
สวยเลิศเกิดทุกมุมกล้อง,ขวัญใจสายข่าว
เศรษฐกจิ และขวญัใจสายข่าวอาชญากรรม
ที่ได้รับบัตรรับประทานอาหารบนเรือริเวอร์
ไซด์ ขณะเดียวกันผู้ที่กดไลค์มากที่สุดก็มี
รางวัลให้เช่นเดียวกัน ซ่ึงทั้งหมดนี้ ก๊อฟ
บอกว่าได้รับความร่วมมือจากนักข่าว และ
สมาคมนักข่าวเศรษฐกิจที่ช่วยกันดูแลเร่ือง
ของรางวัล

ส่วนจะโดนมองว่าผิดจรรยาบรรณ
สื่อมวลชนหรือไม่นั้น ก๊อฟอธิบายว่า เพจที่
ตั้งขึ้น เพื่ออยากจะสะท้อนให้เห็นมุมที่ผ่อน
คลายของนักข่าวภาคสนาม รวมถึงเป็น
สีสันอย่างหนึ่ง รวมถึงให้เห็นว่า นักข่าวก็
เหมือนกับอาชีพอื่น ที่รักสวยรักงามได้เช่น
เดียวกัน ไม่ใช่ท�างานหน้าตากแดด หน้าด�า 
คร�า่เครยีดได้อย่างเดยีว ซึง่ได้ปรกึษาผูใ้หญ่
ในวงการ หลายคนก็เห็นตรงกันว่าไม่ได้ผิด
ฐานันดรที่สี่ 

“ทีผ่่านมาเราปรกึษากบัพีอ้่อ (อมรรตัน์ 
จรญูสมทิธิ ์นายกสมาคมผูส้ือ่ข่าวเศรษฐกจิ) 
พี่ไพโรจน์ (ไพโรจน์ เทศนิยมนายกสมาคม
ผู้ส่ือข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่ง
ประเทศไทย) กไ็ด้คยุกนัตลอด ขณะเดยีวกนั
เวลามีประกาศอะไร เราก็แท็กไปหาพี่ป๋อ
ง (ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์) ทุกอย่างอยู่ในสายตา
ผู้ใหญ่ในวงการสื่อหมด ถ้าไม่เหมาะสมจริง 
เขาคงเตือนมา แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหา
อะไร” ก๊อฟเล่าให้ฟัง

เธอบอกอีกว่า อยากให้มอง ในแง่ของ
ความสามัคคีในแวดวงสื่อมวลชน ที่ทุกคน
มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือมีสิทธิ์โหวตได้ทุก
คน และยังช่วยโปรโมตสถานีข่าวเกิดใหม่
หลายแห่งให้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ เพราะนกัข่าว
ทีส่วย-หล่อ ย่อมเป็นหน้าตาให้ส�านกัข่าวได้
ต่อไป และต้องไม่ลืมว่าเพจนี้ไม่ได้มีนักข่าว
เท่านัน้ทีต่ดิตาม แต่คนนอกกส็ามารถเข้ามา
กดไลค์ กดโหวต และได้รางวัลเช่นเดียวกัน

ขณะที่แผนในอนาคตนั้น ก ๊อฟไม่
แน่ใจว่าจะยังมีการโหวตในแบบนี้อยู่หรือ

ไม่ เพราะตัวเธอเอง ก�าลังจะเดินทางไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ ท�าให้อาจไม่มีเวลา
โพสต์รูป หรือหารางวัล แบบที่เป็นอยู่ แต่
ได้หารอืกบัเพือ่นหลายคนแล้วว่า คงจะเปิด
ให้มกีารโพสต์รปูนกัข่าวสวย-หล่อเข้ามาต่อ
ไป แต่อาจจะเหลือมอบรางวัลในช่วงเดียว 
ซึ่งวางไว้เบื้องต้นว่าอาจจะเป็นการมอบ
รางวัลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เหมือนกับ
การประกวด “เทพีสงกรานต์”

“เรามั่นใจว่าทั้งหมดนี้ ไม่กระทบกับ
ความน่าเชื่อถือของนักข่าว เพราะนักข่าว
เองก็เป็นคน เป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ที่มี
มุมสวย-หล่อ หรืออยากแต่งตัวบ้างก็เป็น
เรือ่งปกต ินกัข่าวกค็อือาชพีหนึง่ ถามว่าผดิ
จรรยาบรรณไหม เรากไ็ม่คดิว่าการแต่งตวั
สวย-หล่อจะผิดจรรยาบรรณตรงไหน ใคร
ที่มองไปขนาดนั้น ขอให้ช่วยกันมองใน
ด้านดีที่เกิดขึ้นกันบ้างดีกว่า” ก๊อฟทิ้งท้าย

“ครัง้แรกท่ีเข้าไป กคิ็ดว่าเหมอืนเข้าไปดูเพจ 18+ ท่ีมนัีกศึกษานุ่งส้ัน 
แต่งตวัสวยงามโชว์ เรากไ็ม่แน่ใจว่าเกดิอะไรขึน้กบัวงการสือ่มวลชนของ
เรา ต่อมาเราก็กดไปเรื่อยๆ เผื่อจะเจอคนที่เรารู้จัก และบางครั้งเราก็เจอ
คนที่เรารู้จักจริงๆ ทั้งหมด ก็ดูแต่งตัวสวยงามกันทุกคน แต่พอตั้งค�าถาม
กับตัวเองลึกๆ ว่านักข่าวคืออะไร ก็จะพบว่า หน้าที่ของเราไม่ได้จ�าเป็น
ต้องสวยงาม แต่ต้องเป็นหมาเฝ้าบ้านไม่ใช่หรือ

“เคยมอียูค่รัง้หนึง่ แฟนของคนทีอ่ยูใ่นเพจมาปรกึษาว่าจะท�าอย่างไร 
รปูแฟนไปอยูใ่นนัน้ ทัง้ทีไ่ม่รูต้วั หรอืบางครัง้เหน็รปูนกัข่าวนุง่น้อยห่มน้อย หรอืแต่งตวัเซก็ซี่ 
กก็งัวลพอสมควร เพราะภาพลกัษณ์ของเรามนัต้องสร้างความน่าเชือ่ถอื แต่พอแต่งตัววาบ
หวิวหน่อย ก็คิดไปถึงว่า คนภายนอกเข้ามาจะคิดอย่างไร หรือ นักการเมืองเข้ามาดูจะคิด
อย่างไร พอเริ่มโหวต และแจกรางวัลยิ่งไปกันใหญ่ อยากฝากให้แอดมินนึกถึงความเหมาะ
สมด้วย”

สุกรี เกษมเดชา
ผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์

“ระยะหลัง เราถูกต้ังค�าถามจากคนในวิชาชีพเดียวกัน ไปจนถึง
สังคมภายนอกว่า นักข่าวอ่านหนังสือน้อยลง หรือมีความเฉียบแหลม
ในการต้ังประเด็นกับแหล่งข่าว เพื่อตรวจสอบน้อยลง ซึ่งการท�าเพจ
แบบนี ้เพือ่ตอกย�า้ภาพของนกัข่าวให้เป็นดารา นางแบบ ยิง่เสรมิภาพ
นี้มากขึ้นไปอีก อยากให้ตอกย�า้ภาพของนักข่าวที่ตั้งใจแสวงหาข้อมูล 
ความรู้ หรือความน่าเชื่อถือ มากกว่าที่จะเน้นภาพความสวยงาม จาก
การแต่งตัว แต่งหน้า ซึ่งเป็นเรื่องภายนอกที่ใครๆ ในสังคมไทยเขาก็

ท�ากันอยู่แล้ว
“เมื่อมีเฟซบุ๊คเป็นศูนย์กลางในลักษณะน้ี ในวันท่ีสถานการณ์การเมือง และปัญหา

สังคมสลับซับซ้อน เราน่าจะต้ังเพจท่ีเป็นศูนย์กลางส�าหรับแลกเปล่ียนประเด็น หรือหาค�า
ตอบในหลายเรื่องร่วมกัน แทนที่จะมาเปิดเพจ แต่งตัวสวยงาม แล้วโหวตกันหรือไม่ เพราะ
วันนี้ภาพลักษณ์เราถูกมองในแง่ลบมากกว่าแง่บวกอยู่แล้ว อยากฝากให้ช่วยกันคิดด้วย”

ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวการเมือง นสพ.โพสต์ทูเดย์

เสียงจากนักข่าวหล่อ ถึงเพจ “สื่อมวลชนคนข่าว..
หล่อสวยไม่แพ้ใครไฉไลกว่า”
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ตั้งเทป
ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

ไม่ว่ารัฐบาลใดเมื่อกระโดดเข้ามาบริ
หารประเทศ หน่ึงในข้อหาท่ีมักถูกโยนเข้า
ใส่ ก็คือใช้อ�านาจไม่ทางตรงก็ทางอ้อมใน
การแทรกแซงสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อของ
รฐั อย่างสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
กรมประชาสัมพันธ์ หรือช่อง 11 สื่อภายใต้
อุ้งมือรัฐ และบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 
หรอืโมเดร์ินไนน์ทวี ีหรอืช่อง 9 บรษิทัมหาชน
ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

พฤติกรรมจะเริ่มจากนักการเมืองแต่ง
ตัง้คนของตวัเองเข้าไปเป็นผูบ้รหิารองค์กร

ส่ือน้ันๆ และผู้บริหารที่เป็นเด็ก
นักการเมืองก็จะต้ังคนในกอง
บรรณาธิการข่าวขององค์กร
สื่อนั้น ที่สั่งซ ้ายหัน-ขวาหัน
ได้ ให้ขึ้นมาเป็นใหญ่คุมกอง
บรรณาธิการข่าว เพื่อเข้ามา
ล่วงลูก-ก้าวก่าย-การบริหาร
จัดการข่าวทั้งระบบ 

โดยหวังก�าหนดทิศทาง
ข่าวตอบสนองนักการเมือง

เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต ่  “ คั ด ก ร อ ง ” 
ก�าหนดการข่าว ว่าจะส่งทีมข่าว
ไปท�าหรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปก็สั่ง

“เอนก” ผอ.อสมท. ให้ค�าตอบ
เหตุใด “ช่อง 9” ถึงตรวจสอบรัฐบาลน้อย ?

“การตรวจสอบรัฐบาลไม่ใช่หน้าท่ีของสื่อโทรทัศน์ 
เพราะสื่อโทรทัศน์ท�าได้เพียงน�าเสนอข้อเท็จจริง 
ยิ่งในฐานะที่เราเป็นสื่อของรัฐ”

ไม่ว่ารัฐบาลใดเมื่อกระโดดเข้ามาบริ
หารประเทศ หน่ึงในข้อหาท่ีมักถูกโยนเข้า

ไม่ว่ารัฐบาลใดเมื่อกระโดดเข้ามาบริ
หารประเทศ หน่ึงในข้อหาท่ีมักถูกโยนเข้า

ไม่ว่ารัฐบาลใดเมื่อกระโดดเข้ามาบริ

ใส่ ก็คือใช้อ�านาจไม่ทางตรงก็ทางอ้อมใน
การแทรกแซงสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อของ
รฐั อย่างสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
กรมประชาสัมพันธ์ หรือช่อง 11 สื่อภายใต้
รฐั อย่างสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
กรมประชาสัมพันธ์ หรือช่อง 11 สื่อภายใต้
รฐั อย่างสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

อุ้งมือรัฐ และบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 
หรอืโมเดร์ินไนน์ทวี ีหรอืช่อง 9 บรษิทัมหาชน
ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

พฤติกรรมจะเริ่มจากนักการเมืองแต่ง
ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

พฤติกรรมจะเริ่มจากนักการเมืองแต่ง
ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ตัง้คนของตวัเองเข้าไปเป็นผูบ้รหิารองค์กร
พฤติกรรมจะเริ่มจากนักการเมืองแต่ง

ตัง้คนของตวัเองเข้าไปเป็นผูบ้รหิารองค์กร
พฤติกรรมจะเริ่มจากนักการเมืองแต่ง

ส่ือน้ันๆ และผู้บริหารที่เป็นเด็ก
ตัง้คนของตวัเองเข้าไปเป็นผูบ้รหิารองค์กร

ส่ือน้ันๆ และผู้บริหารที่เป็นเด็ก
ตัง้คนของตวัเองเข้าไปเป็นผูบ้รหิารองค์กร

นักการเมืองก็จะต้ังคนในกอง
ส่ือน้ันๆ และผู้บริหารที่เป็นเด็ก

นักการเมืองก็จะต้ังคนในกอง
ส่ือน้ันๆ และผู้บริหารที่เป็นเด็ก

บรรณาธิการข่าวขององค์กร
สื่อนั้น ที่สั่งซ ้ายหัน-ขวาหัน
ได้ ให้ขึ้นมาเป็นใหญ่คุมกอง
บรรณาธิการข่าว เพื่อเข้ามา
ได้ ให้ขึ้นมาเป็นใหญ่คุมกอง
บรรณาธิการข่าว เพื่อเข้ามา
ได้ ให้ขึ้นมาเป็นใหญ่คุมกอง

ล่วงลูก-ก้าวก่าย-การบริหาร
จัดการข่าวทั้งระบบ 
ล่วงลูก-ก้าวก่าย-การบริหาร
จัดการข่าวทั้งระบบ 
ล่วงลูก-ก้าวก่าย-การบริหาร

ข่าวตอบสนองนักการเมือง

ก�าหนดการข่าว ว่าจะส่งทีมข่าว
ไปท�าหรือไม่ เมื่อได้ข้อสรุปก็สั่ง

“การตรวจสอบรัฐบาลไม่ใช่หน้าท่ีของสื่อโทรทัศน์ 
เพราะสื่อโทรทัศน์ท�าได้เพียงน�าเสนอข้อเท็จจริง 
ยิ่งในฐานะที่เราเป็นสื่อของรัฐ”

เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
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นกัข่าวไปท�าข่าว ก่อนกลบัมาพจิารณาเลอืก
ประเด็นน�าเสนอ 

และทุกข่าวก่อนจะออกสู่สาธารณะ
ต้องถูก “กลั่นกรอง” ทุกถ้อยค�า ก่อนมีเสียง
กดโทรศัพท์จากผู้ปฏิบัติไปหา “คนปลาย
สาย” ซึง่อยูเ่บือ้งหลงั เนือ้หาสนทนาเป็นการ
รายงานให้นักการเมืองรับทราบการปฏิบัติ
งานในแต่ละวัน

ผลทีอ่อกมา กค็อืการน�าข่าวทีม่เีนือ้หา
ไม่สมดลุออกอากาศ ปิดบงัเรือ่งทีส่งัคมควร
รู้ บิดเบือนน�าเสนอเฉพาะเร่ืองที่อยากให้
รู้ เรียกได้ว่าเป็น “ยุคเสื่อม” ของฝ่ายข่าว
ก็ว่าได้

เพราะองค์กรข่าวปั่นป่วน มองหน้ากัน
ไม่ติด ถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เชียร์
รัฐบาลสุดลิ่ม กลุ่มที่ 2 ค้านรัฐบาลทุกประตู 
กลุ่มที่ 3 เฉยเมยเย็นชาต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 

สถานการณ์บีบรัดหนักขึ้นเมื่อคน
ท�างานถูกฝ่ายบริหารจิกบีบ บรรยากาศมา
คุทอดปกคลุมองค์กรข่าว จากมิตรกลาย
เป็นศัตรูอย่างไม่น่าเชื่อ กลุ่มเชียร์รัฐบาล
เริ่มออกอาการเกลียด กลุ่มคนไม้เบื่อไม้เมา
ไม่เอารัฐบาลเริ่มเกลียดหนักเข้าไปอีก และ
กลุ่มที่เย็นชากลายพันธุ์เป็นไม่ชอบนักการ
เมืองกันไปเลย

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ถูกตั้ง
ค�าถามเช่นเดียวกัน ว่ามีนักการเมืองงัด
ค�าสั่งทางวาจา-ออกระเบียบมืด ตีกรอบ
การน�าเสนอข่าว “ขีดเส้น” ห้ามน�าเสนอ
ข่าวฝ่ายค้านตรวจสอบโครงการทุจริตต่างๆ 
ของรัฐบาล

“เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์” ผู้กระโดดข้าม
ห้วยจากต�าแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มารับต�าแหน่ง 
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่บริษัท อสมท 
จ�ากัด (มหาชน) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “ผอ.
อสมท.” เปิดใจกับ “ราชด�าเนิน” ถึงสาเหตุที่

ทิศทางข่าวของช่อง 9 เริ่มต้นเปล่ียนไปนับ
ตั้งแต่พรรคเพื่อไทยก้าวมาเป็นรัฐบาล จน
กระทั่งตัวเขาขึ้นมากุมบังเหียนฟรีทีวีโทนสี
ม่วงช่องนี้

เอนกเริ่มต้นโดยกล่าวถึงนโยบายที่
ให้กับกองบรรณาธิการ ว่าในช่วงเช้าและ
ช่วงเย็น จะเป็นเวลาในการน�าเสนอข่าว 
เนื่องจากเป็นเวลาที่ครอบครัวนั่งดูโทรทัศน์
ด้วยกนั เราจงึมนีโยบายเน้นน�าเสนอข่าวสาร 
“เชงิสร้างสรรค์” เป็นประโยชน์กบัประชาชน 
อาทิ การประชุมสภาผู ้แทนราษฎรวันนี้
ออกกฎหมายอะไรมา แล้วประชาชนจะได้
ประโยชน์อะไรจากกฎหมายฉบับนั้น

ผอ.อสมท.บอกชัดว่า ช่อง 9 ยุคนี้
จะลดเนื้อหาข่าวท่ีเก่ียวข้องกับ “ความขัด
แย้ง” ซึ่งไม่ใช่เฉพาะข่าวการเมือง แต่รวม
ถึงข่าวอาชญากรรม ประเภทฆ่ากันตาย
เลือดกระฉูด ข่าวอะไรท่ีไม่ดีต่อความรู้สึก
ประชาชน เราจะเลี่ยงไม่น�าเสนอในช่วงเช้า
หรือช่วงเย็น แต่จะไปเสนอในช่วงดึก ซึ่ง

เด็กๆ หรือเยาวชนนอนกันแล้ว
“ข่าวความขัดแย้งที่มีผลออกมาเป็น

รูปธรรม เช่นการทะเลาะกัน เราก็จะลดโทน
เหล่าน้ีลงไป เพราะถ้าดูข่าวก่อนไปท�างาน 
หรือก่อนไปเรียน ก็จะไม่มีความสุข ท�าให้
คนดูสุขภาพจิตเสีย”

เมื่อเราขอให้ขยายความนโยบาย “ไม่
เสนอข่าวความขัดแย้ง” เอนกก็อธิบาย
ว่า ช่อง 9 จะพยายามเน้นให้เห็นว่า สื่อ
สามารถใช้อิทธิพลในการน�าความคิด หรือ
หาทางออกให้กับสังคม หากสื่อยังวนเวียน
กับการน�าเสนอข่าวใครด่ากันโจมตีกันไป
มา ประชาชนกจ็ะไม่ได้อะไร ยกตวัอย่างข่าว
นโยบายรถคนัแรก ช่อง 9 จะเสนอทกุมติิ ไม่
ว่าฝ่ายไหน ถ้าแสดงความเห็นเชงิสร้างสรรค์ 
เราจะน�าเสนอทั้งหมด

“หลังจากนี้ช่อง 9 จะต้องเปลี่ยน ไม่ไป
เสนอข่าวตามกระแส หรือแค่อ่านข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ ลองสังเกตดูได้ ข่าวของเรา
ไม่เคยเอาข่าวจากหนังสือพิมพ์มาน�าเสนอ 
เพราะเรามีผู้สื่อข่าวของตัวเอง และไม่รู้ว่า
ในอนาคตหนังสือพิมพ์เหล่านั้นจะเก็บค่า
ลิขสิทธิ์ที่เอาข่าวของเขามาอ่านหรือไม่” 

ส�าหรับสัดส่วนการน�าเสนอระหว่าง
ข่าวการเมอืง-ข่าวเศรษฐกจิ-ข่าวสังคม ผอ.อ
สมท.กล่าวว่า จะให้พื้นที่ข่าวเศรษฐกิจมาก
ท่ีสุดราว 30-40% เพราะเป็นข่าวท่ีประชาชน
ให้ความสนใจ เนือ่งจากเกีย่วข้องกบัปัญหา
ปากท้อง อาทิ เรื่องปัญหาสินค้าราคาแพง

ส่วนข่าวการเมืองจะให้สัดส่วนน้อย
กว่าข่าวเศรษฐกิจ เพราะข่าวการเมือง
จ�านวนหน่ึง “ไม่สร้างสรรค์” ท่ีส�าคัญการน�า
เสนอข่าวการเมืองมากๆ จะเป็นการชี้น�า
การเมือง ซึ่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสม

“หากลองสังเกตดูข่าวการเมอืงจ�านวน
ไม่น้อย เป็นข่าวที่ไม่สร้างสรรค์ สมมุติเรื่อง
การท�าประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ แทนที่

ช่อง 9 ยุคนี้จะลดเนื้อหาข่าว
ที่เกี่ยวข้องกับ “ความขัดแย้ง” 
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะข่าวการเมือง แต่
รวมถงึข่าวอาชญากรรม ประเภท
ฆ่ากันตายเลือดกระฉูด ข่าวอะไร
ที่ไม่ดีต่อความรู้สึกประชาชน เรา
จะเลี่ยงไม่นำาเสนอในช่วงเช้าหรือ
ช่วงเย็น

    จ�านวนหุ้น (หุ้น)  % หุ้น

1.  กระทรวงการคลัง   452,134,022  65.80%
2.  ธนาคาร ออมสิน   78,865,978 11.48%
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  15,298,576 2.23%
ข้อมูลจำก http://mcot-th.listedcompany.com/shareholdings.html

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ อสมท. 3 อันดับแรก
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จะมาบอกว่าประชามติมีที่มาอย่างไร แล้ว
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร 
กลับไปบอกว่าจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยเท่าไร ทัง้ๆ ทีเ่ป็นเรือ่งปลายทางทัง้หมด”

เราซักว่าอย่างข่าวประชาชนออกมา
ชุมนุมขับไล่รัฐบาล อสมท.จะน�าเสนอ 
หรอืไม่ ? ซึง่เอนกกต็อบว่า “ช่อง 9 กจ็ะเสนอ
ให้รูว่้ามคีวามเคลือ่นไหวในเรือ่งอะไร แต่จะ
ไม่เกาะติด เพราะถือเป็นแค่ 1 ในการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง ยังไม่ใช่ประเด็น
ส�าคัญของสังคม เพราะชีวิตของประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ตรงนั้น”

ส�าหรับข่าวสังคม ช่อง 9 จะน�าเสนอ
ข่าวที่มีเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจหรือแรง
ใจให้กับคน เช่นคนตกงานจะท�าอย่างไรให้
มีก�าลังใจที่จะหางานท�า

เมื่อถามถึงที่ทางของข่าวตรวจสอบ
รัฐบาลในช่อง 9 เอนกกล่าวว่า จะมีเฉพาะ
ในบางรายการ เช่น คลุกวงข่าว แต่จะหลีก
เลี่ยงการน�าเสนอข่าวคอร์รัปช่ัน เพราะอาจ
มีปัญหาเรื่อง “คดีความ” ตามมา

“การตรวจสอบรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของ
สื่อโทรทัศน์ เพราะสื่อโทรทัศน์ท�าได้เพียง
น�าเสนอข้อเท็จจริงมากกว่า ย่ิงในฐานะที่
เราเป็นสื่อของรัฐ ก็ยิ่งต้องเน้นการน�าเสนอ
ข้อเท็จจริง เพราะบางครั้งการจะไปคลุก
วงใน ไปหาข้อมูลเชิงลึก เราก็ไม่รู้ว่าที่ได้มา
มันถูกต้องหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่เสี่ยง เพราะ
หลายเรือ่งทีพ่อเข้ามาปุบ๊ กไ็ปศาลแล้ว บาง
ครั้งจึงต้องท�าด้วยความระมัดระวัง และ
รอบคอบในการน�าเสนอ ก่อนเสนออะไรเรา
ต้องประเมินว่า ข่าวๆ นั้นจะมีผลกระทบเชิง
ลบหรือไม่”

บิ๊กบอสช่อง 9 ยืนยันว่า ไม่มีฝ่าย
การเมืองเข้ามา “สั่ง” ไม่ให้น�าเสนอข่าวการ
ทุจริตของรัฐบาล อย่างโครงการรับจ�าน�า
ข้าว ก็ไม่มีใครมาแทรกแซง แต่เป้าหมาย
หลักของเราคือน�าเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ 
ให้กระทบต่อบุคคลที่ 3 น้อยที่สุด เพราะนี่
คือสิ่งที่ทั้งบรรณาธิการและนักข่าวเคยมี
ประสบการณ์ต้องตกเป็นจ�าเลยในศาลมา
แล้วทั้งนั้น

“เราไม่ได้ลดการน�าเสนอข่าวทุจริต 
เพียงแต่ต้องหาวิธีน�าเสนอเชิงบวก จึงมี
รายการใหม่โดยนิมนต์พระมาให้ความเห็น
เรื่องการทุจริต เพื่อกระตุกสังคม ว่าการ
โกงก่อให้เกิดผลอย่างไร ท้ังทางธรรมและ
ทางโลก”

ซักว่านโยบายดงักล่าวเพราะหลกีเลีย่ง
แรงปะทะกับฝ่ายการเมือง เอนกตอบสวน

ทันทีว่า “ไม่เกี่ยวกันครับ คนละเรื่องกัน ข่าว
ทุจรติเรากเ็สนอ เพยีงแต่ถ้าผลยงัไม่ออก เรา
น�าเสนอไป มันก็ถูกฟ้อง แต่ถ้ามีองค์กรใด 
อาทิ อย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลแล้ว 
อันนี้ถึงโอเค น�าเสนอได้ เพราะใครก็มาฟ้อง
เราไม่ได้ แต่สมมุติฝ่ายค้านกล่าวหารัฐบาล 
เรากไ็ม่เสนอ เพราะเราไม่รูว่้าเป็นข้อเทจ็จรงิ
หรือเปล่า เสนอไปอาจจะถูกฟ้องได้”

เขากล่าวย�้าอีกครั้งว่า อสมท.จะยัง
เสนอข่าวทุจริตเหมือนเดิม แต่เน้นผลสรุป
ที่ศาลตัดสินหรือ ป.ป.ช.ชี้ขาดไปแล้ว เพื่อ
ลดการพาดพิงบุคคลท่ี 3 จนอาจมีคดีฟ้อง
ร้องตามมา ท้ังน้ี ยังจะมีนโยบายเสนอข่าว
ทจุรติเชงิบวก เพือ่กระตุน้เตอืนสงัคมให้เหน็
โทษทั้งทางธรรมและทางโลก

เอนก กล่าวส่งท้ายโดยยอมรับว่า
ต�าแหน่ง “ผอ.อสมท.” ย่อมถูกการเมืองบีบ
เหมือนกัน แต่ก็เป็นเรื่องปกติ ก็ต้องแยกให้
ออกว่าเราเป็นตัวแสดง และต�าแหน่งนี้มี
ระยะเวลาจ�ากัด จะไปยึดมั่นถือม่ันว่าเป็น
ของเราตลอดชีวิตไม่ได้ วันนี้ได้เป็น ผอ.อ
สมท. พอแสดงเสร็จ กลับบ้านก็จบ เหมือน
ไปรับจ้างแสดงหนังเรื่องหนึ่ง พอจบตอนก็
กลับบ้าน ไปเป็นนายเอนกตามเดิม

ต้องละ ต้องยุติมัน ต้องจบ

 หากลองสังเกตดูข ่าว
การเมอืงจำานวนไม่น้อย เป็นข่าว
ทีไ่ม่สร้างสรรค์ สมมตุเิรือ่งการ
ทำาประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ
จะมาบอกว่าประชามติมีที่มา
อย่างไร แล้วประชาชนจะเข้ามา
มีส่วนร่วมได้อย่างไร กลับไป
บอกว่าจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่ 
เห็นด้วยเท่าไร ทั้งๆ ที่เป็นปลาย
ทางทั้งหมด
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เพราะจากเดมิทีเ่คยน�าเสนอข่าว-สกูป๊
ข่าว โดยเฉพาะประเด็นการเมือง ตามหลัก
ความสมดุลของวิชาชีพสื่อมวลชน คือมี
เนื้อหาทั้ง 2 ด้านให้ผู้ชมได้รับข้อมูลอย่าง
จุใจ และใช้ดุลยพินิจของตัวเองว่าจะเช่ือ
ข้อมูลฝั่งไหน

ทว่า ช่อง 9 ที่มีการพลิกโฉมการน�า
เสนอข่าวเพ่ือต่อกรกบั “ครอบครวัข่าว” ของ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ทั้งน�าเสนอ
ข่าวที่มีเนื้อเข้มข้นมากขึ้น สั่งซื้อจอแอลซีดี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศมาใช้ หรือมีการ
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์รายการข่าวกลางอากาศ 

แต่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็
เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น เมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนทีมงานยกใหญ่ ตั้งแต่ระดับ  
“รอง ผอ.ใหญ่” ที่รับผิดชอบงานข่าว ไป
จนถึง “ผู้ประกาศ”

ด้านโครงสร้างกม็กีารปรบัตาม “ใบสัง่” 
ทางการเมือง มีการเพิ่มจ�านวนผู้บริหารข่าว 
ตั้งคนนอกเข้ามาดูข่าวทับซ้อนกับ ผอ.ที่ดู

งานด้านข่าวอยูแ่ล้ว นอกจากนีย้งัมกีารล้วง
เข้าไปถงึขัน้ย้ายหัวหน้าโต๊ะข่าวบางโต๊ะ โดย
ใครบางคนถงึขัน้เสนอตวัรบัใช้ฝ่ายการเมอืง
เพียงเพื่อให้ย้ายหัวหน้าโต๊ะข่าวคนเก่าพ้น
ต�าแหน่ง

การล้างบางกลุ ่มอ�านาจเก่าอย่าง
ร้อนรน ท�าให้กระทั่งป้ายชื่อผู้บริหารบางคน 
เขียนชื่อ-นามสกุล หรือต�าแหน่งผิด !

หัวหน้าโต๊ะที่มาตามใบสั่ง เมื่อเข้าที่
เข้าทางก็ใช้อ�านาจสั่งนักข่าวในพื้นที่ให้ท�า
ข่าวสนองอ�านาจทางการเมือง โดยมีค�าส่ัง
ส�าคญัคอืห้ามท�าข่าวท่ีกระทบกับใครบางคน

ใบสั่งการเมืองเริ่มผุดข้ึนมาอีกเรื่อยๆ 

บ.ก.ท่ีเคยฝากฝีมือท�าสกู ๊ปข่าวโดดเด่น
เริ่มกลัวจนไม่กล้าเสนออะไร คุณภาพข่าว
ลดลง นักข่าวในพื้นท่ีเริ่มอึดอัด หัวหน้า
โต๊ะข่าวบางคนเอาแต่โทรศัพท์รายงาน
ความเคลือ่นไหวในองค์กรให้กบัผูใ้หญ่และ
นักการเมือง

เหตุการณ์อื้อฉาว มีการย้ายหัวหน้า
โต๊ะข่าวบางโต๊ะ เพียงเพราะมีนักข่าวบาง
โต๊ะไปท�าสกู๊ปเรื่องการโยกย้ายเลขาธิการ 
ป.ป.ท.เน่ืองจากเข้าไปตรวจสอบเครือข่าย
นักการเมืองบางคน โดยคนท่ีคาบข่าวไป
ฟ้องนักการเมืองกระทั่งน�ามาสู่ค�าสั่งเด้ง
ฟ้าผ่า ก็คือหัวหน้าโต๊ะข่าวอีกโต๊ะ ที่หักมุม
ไปกว่าน้ัน คือดันรายงานผิดท�าให้หัวหน้า
โต๊ะข่าวที่ถูกย้ายไม่ใช่หัวหน้าโต๊ะข่าวที่ท�า
สกู๊ปข่าวชิ้นนั้น !

เมื่อเพื่อนร่วมงานเป็นสายลับ เมื่อ
อ�านาจไม่เข้าใครออกใคร การน�าเสนอ
ประเด็นข่าวการเมืองก็เริ่มอ่อนลงเรื่อยๆ 
จนลามไปถงึว่าขนาดข่าวเศรษฐกจิหรอืข่าว
สังคม หากมีเน้ือหากระทบกับนักการเมือง 
ก็มีโอกาสถูก “ปลดกลางอากาศ” ได้ง่ายๆ

ขณะทีม่คี�าสัง่เชิงนโยบายจากผูบ้รหิาร
ใหม่ ให้เน้นท�าข่าวเชิงประสัมพันธ์ คอยแก้
ข่าวให้กับนักการเมืองบางคน จนนักข่าวอา
ชีพหลายๆ คนรู้สึกอึดอัดกับภาวะที่เป็นอยู่

“แดนสนธยา” รีเทิร์น
สมัยก่อนได้ชื่อว ่าเป็น “แดน

สนธยา” ส�าหรับบริษัท อสมท จ�ากัด 
(มหาชน) หรอืช่อง 9 หรือโมเดร์ินไนน์
ทีวี มายุคนี้ก็ถูกวิจารณ์หนักว่าก�าลัง
เดินถอยหลังเข้าคลองเข้าสู่การเป็น
แดนสนธยาอีกครั้ง

การล้างบางกลุ่มอำานาจเก่า
อย่างร้อนรน ทำาให้กระทั่งป้าย
ชื่อผู้บริหารบางคน เขียนช่ือ-
นามสกุล หรือตำาแหน่งผิด !
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ด้วยสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว คือหยิบข้อมูลข่าวสาร หรือเหตุ
บ้านการเมือง มาผลิตเป็นการ์ตูนชนิด  
“ช่องเดยีวจบ” แต่ในลายเส้นเรยีบง่าย กลบั
แฝงความใน บางครั้งก็ลึกซึ้ง  คมคาย หรือ
แสนสนัต์ จนล่าสดุ มหีนงัสอืรวมเล่มผลงาน
ออกมาในชื่อ “อรุณตวัดการเมือง”

“ราชด�าเนิน” บุกไปถึงบ้านพักส่วน
ตัวของอรุณ-สถานที่ผลิตผลงาน ที่มี
เนื้อหาเฉียบขาด เพื่อสืบหาว่า เขามีวิธีคิด-
ไตร่ตรอง-กลั่นกรองข้อมูลข่าวสารรายวัน
อย่างไร ให้ออกมาเป็น “การ์ตูนการเมือง
ช่องเดยีว” ทีห่นกัแน่นด้วยคณุภาพ อ่านแล้ว
แสบๆ คันๆ เช่นปัจจุบัน

 » ท�าไมคนชือ่อรณุถงึต้องเขยีนการ์ตนู
การเมืองช่องเดียว

มันอยู ่ที่ความถนัดของคน ผมเขียน
การ์ตูนหลายช่องไม่เป็น เพราะไม่ถนัดที่จะ
เขยีนแล้วใช้ตวัหนงัสอืเยอะๆ การ์ตนูในโลก
นี้มีทั้งช่องเดียว 2 ช่อง 3 ช่อง หรือเป็นเล่ม 
แล้วแต่ใครจะถนัดอย่างไหน และต้องการ
สื่อไปในเรื่องอะไร การ์ตูนที่ต้องน�าเสนอ
ความคิดมากๆ ก็ต้องเป็นการ์ตูนหลายช่อง 
แต่ถ้าเป็นความคิดเห็น ก็ใช่ช่องเดียวได้

ผมว่าการเขยีนการ์ตนู กเ็หมอืนนกัมวย 
ถ้าไปถามว่า ต่อยมวยสากลกบัมวยไทย อนั
ไหนยากกว่า เขากค็งจะตอบไม่ได้ เพราะเขา
ไม่ช�านาญใช่ไหม ส่วนตัวผมว่าการเขียน
การ์ตนูเป็นช่องเยอะๆ มนัยาก แต่คนทีเ่ขียน
อยู่แล้ว อาจจะบอกว่ามันง่าย ผมก็เคยลอง

เขียนแบบหลายๆ ช่องนะ แต่ปรากฏว่าไม่
ชอบ เพราะภาษาผมไม่ดีนัก ประมาณว่า
คิดมากกว่าเขียน คิดมากกว่าพูด มันเลย
ท�าให้ยากส�าหรับผม

แต่ความยากของการเขียนช่องเดียว 
คือต้องสรุปให้คนเข้าใจทันที แล้วเรื่องของ
เราก็เอามาจากข่าว ดังนั้นจึงต้องใช้ข่าวที่
คนรู้ในวงกว้าง เพราะถ้าไม่รู้ว่าเอาจากข่าว
อะไร คนก็จะอ่านไม่เข้าใจ

 » ใช้เทคนคิอะไรในการเปลีย่นข่าว ให้
มาเป็นมุขการ์ตูน

ตื่นเช้าขึ้นมา ผมก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์  
อ่านไปคิดไปว่า ถ้าจะเปลี่ยนเป็นมุขการ์ตูน
จะเขียนอย่างไร คุณจะมีข่าวดีแค่ไหนก็ตาม 

แต่ถ้าคิดมุขไม่ออกว่าจะเขียนอย่างไร มันก็
เขียนไม่ได้ กลับกันต่อให้มีมุขอย่างไร ถ้าไม่มี
ข่าวมาประกอบ ก็ยังน�ามาเขียนการ์ตูนไม่ได้ 
มนัจึงต้องหาความเช่ือมโยงระหว่างข่าวกบัมขุ

 
 » แล้วมุขส่วนใหญ่มาจากไหน 

เอามาจากประสบการณ์ จากการ์ตูน
ท้ังหมดท่ีดู วันหน่ึงๆ ผมดูการ์ตูนการเมือง
ของท้ังโลก เพราะต้องขวนขวาย ผมก็เอา
ตรงนี้มาพัฒนาเป็นตัวเรา

 » แสดงว่าต้องอ่านการ์ตูนการเมือง
ตลอดเวลา

ใช่ เพราะศาสตร์ของการเขียนการ์ตูน
ทีด่ ีก็เหมือนคณุเป็นนกัมวย ถ้าเรียนท่าทาง
ต่างๆ มา จรเข้ฟาดหาง หรืออะไร พอขึ้นเวที 
เมื่อเจอคู่ต่อสู้ ก็จะรู้ว่าถ้ามาไม้นี้ ต้องเตะ 
ถ้ามาไม้นี้ ต้องถีบ หรือถ้ามีลูกไม้มา เราก็
ต้องใช้ลูกไม้กลับ คือผมเขียนการ์ตูนมาต้ัง 
40 ปี ก็พอจะรู้ว่า ถ้าเป็นข่าวน้ี มันควรจะ
เขียนแบบนี้ จะถีบเบาๆ หรือถีบแรงๆ หรือ
อันนี้อย่าไปยุ่งดีกว่า มันเหมือนการต่อสู้บน
เวที ที่เรามีวิชาความรู้อยู่แล้ว ถามว่าเอามา
จากไหน ก็เอามาจากทุกที่ แล้วมาประยุกต์
ให้เขากับตัวเอง

 » ใช้วธิเีลอืกข่าวมาเขยีนการ์ตนูอย่างไร 
ข่าวไหนเขียนได้ ข่าวไหนเขียนไม่ได้

ก็ต ้องรอสังคมได้ข ้อสรุปพอสมควร
ก่อน ว่าอะไรเป็นอะไร เพราะนักเขียนการ์ตูน
ไม่ใช่นักข่าว ที่จะคอยรายงานว่าเกิดอะไรขึ้น 

เคล็ดวิชา
อนุพนธ์ ศักดิ์ดา, ศักดา เสมอภพ

ล้วงตับ “อรุณ” ตวัดการเมือง
การ์ตูนนิสต์ “ช่องเดียว” ปากกาคม
หากถามถึง “นักเขียนการ์ตูนแนวการเมือง” แถวหน้าเมืองไทย เชื่อได้ว่า ชื่อ “อรุณ วัชระ
สวัสดิ์” จะต้องติดล�าดับต้นๆ ที่คอการเมืองไทยเอ่ยถึง
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การ์ตูนก็คือการวิพากษ์วิจารณ์ แต่มันต้องมี
ข้อสรุประดับหนึ่ง โอเค อาจมีบางเรื่อง ที่เรา
พอจะพดูได้ว่า ท�าอย่างน้ีแล้วผดิแน่ๆ หรอืเรารู้
มาก่อนว่า คนๆ น้ีเป็นคนไม่ด ีถ้าเราพอมข้ีอมลู
เช่นนั้น โอกาสเขียนแล้วพลาดก็จะน้อยลง

 » บางคร้ังกต้็องศกึษาเบือ้งหลงัข่าวการ
ลงมือเขียน

ใช่ เช่นถ้าวันนี้มีการปฏิวัติ ผมก็จะ
เขียนเลยว่ามันไม่ดี เพราะเรารู้แล้วว่ามัน
ไม่ดี โดยไม่จ�าเป็นต้องรอฟังว่า ปฏิวัติแล้ว
จะมาท�าอะไร แต่ก็มีบางกรณีที่เขียนไม่ได้ 
เช่น เราไม่รู้ว่าใครถูกใครผิด อะไรจริงอะไร
เท็จ มันพิสูจน์ไม่ได้ มันยังไม่แน่นอน ถ้าเรา
ไปหยิบเรื่องนั้นมาเขียน โอกาสพลาดมันจะ
สูง จะท�าให้คนรู้สึกได้ว่าคุณมีอคติ เหมือน
แค่มีข่าวเขาขึ้นมา คุณก็หยิบมีดมาฟันหัว
เขาแล้ว ซึ่งมันไม่แฟร์นัก

 » เคยมีกรณีที่เขียนแล้วพลาดบ้างไหม 
แล้วมันเกิดอะไรขึ้น

ก็มีพลาดบ้าง แต่ไม่รุนแรงมาก เพราะ
การ์ตนูช่องเดยีว มนัจะต่างจากการ์ตนูหลาย
ช่อง คือตีความได้เยอะกว่า แล้วไม่มีข้อ
ผูกมัดด้วยภาษาค�าพูด ท่ีจะต้องเป็นอย่าง
นัน้อย่างนี ้...ทีผ่มบอกว่าพลาด คอืเรารนุแรง
กบัเขาไปหน่อย เขาคงไม่ถงึขนาดนัน้ แต่มขุ
มันแรง หรือบางทีเราใช้ภาพเปรียบเทียบ 
แล้วท�าให้ออกมารุนแรงเกินไป

 » เคล็ดลับอย่างไรในการเขียนการ์ตูน
การเมอืงให้ยนืในวงการได้นานๆ โดยไม่
ก่อให้เกิดปัญหากับใคร

คนเราถ้ามีเมตตากับคนที่เราเขียน
ถึง อย่าไปโกรธแค้น อย่าไปเกลียด เพราะ
ถ้าเกลียดแล้วจะขาดความเมตตา มันก็จะ
ต้องออกมาในการ์ตูนอย่างแน่นอน จึงไม่
ควรไปเกลียดเขา บางครั้งก็ต้องคิดว่าเขา
ก็มีลูกมีเมีย ถ้าไปเขียนด่าเขาแรงๆ เขียน

เขาให้หน้าตาออก
มาน่าเกลียด ถ้า
ลูกเขามาเห็น เขา
จะรู ้ สึ กอย ่ า ง ไร 
นอกจากนี้ ผมก็ไม่
คิดว่าการ์ตูนเราจะ
มีอิทธิพลมากมาย 
ดังนั้นต่อให้เขียน
ด่าแรงๆ มันก็คงไม่
ท�าให้เขากลับตัว 

“อย่าไปหวังว่า ถ้าเราใส่มากๆ แล้ว
ประเทศจะเจริญ มันเป็นไปไม่ได้ เพราะคน
อ่านเขาดูแค่เพลินๆ ผมจึงชอบที่จะจิกกัดที
ละนดิมากกว่า คอืถ้าเราจะสอนคนหรอืด่าคน 
มนักม็หีลากหลายวธิทีีท่�าให้รูส้กึได้ ไม่จ�าเป็น
ว่าต้องเขียนให้แรงอย่างเดียวเสมอไป”

 » การเขียนการ์ตูนการเมืองในช่วง
เวลาแบบนี้ควรจะเป็นอย่างไร

(ตอบทันที) คือผมเป็นห่วงประเทศ
มากๆ เพราะเขยีนการ์ตนูมากว่า 40 ปี ไม่เคย
เขียนส่อเสียดฝ่ายค้านเลย แล้วผมก็ไม่เคย
เห็นนักเขียนการ์ตูนเขียนส่อเสียดฝ่ายค้าน
เลยนะ เพราะตามปกติเราจะวิจารณ์รัฐบาล 
เนื่องจากสิ่งที่รัฐบาลท�า ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี 
จะมีผลต่อประเทศชาติ สมัยก่อนเราคิดกัน
แบบนั้น แต่ปัจจุบัน นักเขียนการ์ตูนหลายๆ 
คน ต�าหนิฝ่ายค้านมากกว่ารัฐบาล ซึ่งผมไม่
เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร

 » การเมืองขัดแย้งแบ่งฝ่ายรุนแรง  
จะท�าอย่างไรให้วาดการ์ตูนออกมาเป็น 
กลางที่สุด

มวีธิกีารท�างานของผม สมมตุมินีายเอ 
นายบ ีผมไม่เคยมองว่านายเอ นายบคีอืใคร 
ผมไม่มองเป็นพวก จะดูเฉพาะชิ้นงานที่ท�า 
หากนายเอท�าไม่ถูก ผมก็วิจารณ์เฉพาะชิ้น
งานนั้นๆ หากนายบีทุจริต ผมก็จะวิจารณ์ 
ผมไม่เคยบอกว่า ใครอยู่เสื้อสีไหนแล้วจะ

ท�าอะไรถูกหมด เพราะถ้าผมเป็นอย่างนั้น
เมื่อไร จะท�างานไม่ได้ทันที คือผมคิดเป็น
เรื่องๆ ไม่ได้คิดเป็นพรรคหรือคน

ผมไม่จ�าเป็นท่ีจะต้องมีจุดยืน เพราะ
ผมก็ยืนในจุดของผม ไม่จ�าเป็นต้องไปยืน
ในจุดของใคร เพราะผมก็อยู่สบาย มีกินมี
ใช้ ถ้าผมโดยองิกบักลุม่ กบัส ีสดุท้ายกก็ลาย
เป็นกระบอกเสียงเขา คนอ่านก็ดูรู้ ไม่ใช่ไม่รู้

 » เคยถูกตีกลับผลงานที่เขียนไปบ้าง
หรือไม่

เคย เขาบอกว่าใช้ไม่ได้ มันแรงไป 
ผมก็เขียนใหม่ และผมจะไม่ถามเขาด้วย
ว่าท�าไม ผมยินดี เพราะผมเป็นเฟืองตัว
เล็กๆ ของหนังสือพิมพ์ เพราะถ้าผมดื้อแล้ว
หนังสือพิมพ์โดนปิด จะมีน้องๆ อีกเป็นร้อย
คน เป็นพันคน ที่เดือดร้อนเพราะผม มัน
ไม่คุ้มกับความสะใจของผมคนเดียว ผมไม่
อยากท�าให้ใครเดือดร้อน 

จะให้เขียนอ่อน เขียนเบาเท่าไร ไม่มี
ปัญหา แต่อย่ามาบอกว่าให้ผมเขียนอะไร 
เพราะแบบนั้น ผมไม่เอา อย่ามาบอกว่า พี่
อรุณ วันนี้เขียนด่าคนนั้นมันหน่อย ผมไม่
ค่อยชอบข้ีหน้า ต่อให้คุณมาอธิบายว่าคน
นั้นไม่ดีอย่างไร ผมก็ไม่เขียน เพราะผมไม่รู้
ว่าคุณจะมาไม้ไหน มันต้องรู้สึกเอง หรือจะ
มาบอกว่าให้เขียนเชียร์ใคร ผมก็ไม่เอา นัก
เขียนการ์ตูนมันก็เป็นแบบนี้แหล่ะ โอเค มัน
จะเขียนยากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผมจะไม่ให้สังคม
แตกแยกไปกว่านี้ด้วยผลงานของผม
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รายงาน
พนัสชัย คงศิริขันต์

สะท้อนให้เห็นว่า ในยุคที่โลกไร้
พรมแดน การติดต่อสื่อสารผ่านทางโลก
ออนไลน์มีมากขึ้น ท�าให้พัฒนาการของ
สังคมเข้าสู่ “ยุคแห่งความเร่งรีบ” 

เพราะมนุษย์ต้องท�างานแข่งกับเวลา
มากขึ้น ท�าให้การบริโภคข่าวสารทางสื่ออื่น
จึงมีน้อยลง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่เริ่ม
หนัไปบรโิภคข่าวสารในรปูแบบย่อยข่าว ด้วย
การให้พิธีกรมานั่งเล่าข่าวหรือสรุปข่าวใหฟั้ง

ท�าให้มีการเปรียบเทียบหรืออุปมา
อุปไมย ว่า “รายการเล่าข่าว” เปรียบเหมือน 
“บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป” ที่สะดวก กินง่าย ไม่
ต้องผ่านกรรมพิธีขั้นตอนการปรุงที่ยุ่งยาก

นอกจากสังคมเมืองจะชอบบริโภค 
“รายการเล่าข่าว” แล้ว แต่ “รายการเล่าข่าว” 
ก็ยังเข้าไปมีอิทธิพลต่อวิถีคนชนบทอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้

แม้กระทั่ง “ธีระ ธัญไพบูลย์” ผู้ประกาศ

ข่าวรายการข่าวข้น คนข่าว นักเล่าข่าวมือ
ฉมังจากเนชั่นทีวี เคยระบุว่า รายการเล่า
ข่าวถือว่าเป็นทางเลือกหน่ึงของประชาชน 
เพราะท�าให้ข่าวดูมีสีสันมากขึ้น เมื่อคนเล่า
ข่าวสามารถใส่ความคิดเห็น และยงัเท้าความ
ถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์นั้นๆ ได้ ซึ่งถือว่า
เป็นการให้ข้อมูลประชาชนเพิ่มเติม

เมื่อเป ิดผลส�ารวจความคิดเห็นของ 
“ส�านักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม” หรือ  
“ศรปีทมุโพล” เมือ่เดือน ก.พ.2553 ซึง่เคยส�ารวจ
พฤตกิรรมการบรโิภคข่าวสารของประชาชนจาก
รายการโทรทัศน์ประเภทรายการเล่าข่าว จาก
กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 
3,000 คน ปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 46.7 รู้จักและดูรายการโทรทัศน์ประเภท
รายการเล่าข่าวเป็นประจ�า

ในขณะที่ “รายการเรื่องเล่าเช้านี้” ยัง
คงเป็นรายการท่ี “ประชาชน” นิยมดูมากท่ีสุด 
ร้อยละ 58.2 รองลงมาคือ รายการเช้านี้ที่

หมอชิต ร้อยละ 10.99
ส�าหรบัพธิกีรทีป่ระชาชนชืน่ชอบทีส่ดุ คอื 

“สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ร้อยละ 50.44, รอง
ลงมา คือ “เอกราช เก่งทุกทาง” ร้อยละ 9.93

อย่างไรก็ตาม  อุตสาหกรรมรายการ
เล่าข่าว ยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดดใน
ปัจจุบัน เพราะ “ประชาชน” ผู้รับสารยังคง
เกาะตดิและให้ความสนใจกบัการบรโิภคข่าว
ในลักษณะนี้ในชั่วโมงเร่งรีบ

 “สรยุทธ” ซึง่ถือว่าเป็น “นักเล่าข่าว” มอื
หน่ึงในจอแก้ว เป็นแม่เหลก็ดงึดดูให้ผูช้มทาง
บ้านเกาะติดรับชมทุกวัน

แม้ “สรยทุธ” เคยได้รบัค่าตอบแทนราย
วนัทาง ช่อง 9 อสมท ในรายการ “ถงึลกูถงึคน” 
รายวันตอนละ 5,000 บาท ในช่วงปี 2546

และในเวลาต่อมา “สรยุทธ” เสนอท�ารปู
แบบรายการ “คุยคุ้ยขาว” และเกิดมีปัญหา
ในเรื่องเงินค่าโฆษณา 138 ล้านบาทกับ ทาง 
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 

อนาคตอุตสาหกรรม “เล่าข่าว”
สู่ “ข่าวดราม่า” - “ดาราเล่าข่าว”
ปรากฏการณ์ “รายการเล่าข่าว” ผุดขึ้นเป็น “ดอกเห็ด” ตาม “ฟรีทีวี” ในช่วง 10 กว่าปีที่
ผ่านมาในประเทศไทย
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แต่เม่ือ “สรยุทธ” ย้ายไปซบช่อง 3 
ปรากฏว่ารายได้ของเขาได้เพิม่ขึน้ทกุปี ล่าสดุ
เฉพาะปี 2554 บริษัท ไร่ส้ม จ�ากัด มีรายได้ 
455,383,699 บาท ก�าไรสุทธิ 159,431,585 
บาท บริษัท ชัดถ้อยชัดค�า จ�ากัด มีรายได้ 
69,729,311 บาท ก�าไรสุทธิ 24,707,537 
บาท รวม 2 บริษทั รายได้ 525,113,010 บาท 
ก�าไรสุทธิ 184,139,122 บาท

ล่าสุด ถึงแม้ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” 
เจ้าของ “บริษัท ไร่ส้ม จ�ากัด” จะถูกคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเอกฉันท์เม่ือวันที่ 
20 กันยายน 2555 ชี้มูลความผิด เจ้าหน้าที่
ธุรการของบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) กับ
พวกที่ช่วยเหลือบริษัท ไร่ส้ม จ�ากัด ในการ
โฆษณาเกินเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญาโดย
ไม่เรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม กว่า 138 ล้านบาท 
เพื่อช่วยเหลือบริษัท ไร่ส้ม จ�ากัด จนเป็น
เหตุให้ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ
ความเสียหาย

แต่ “นักเล่าข่าวมือหนึ่ง” แห่งเมือง
ไทย เลือกช้ีแจงผ่าน “ช่อง 3” ว่า  พร้อมที่
จะพิสูจน์และรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ถ้า
ได้มีการกระบวนการตรวจสอบจนถึงที่สุดก็
พร้อมจะใช้สิทธิของตนเองแจ้งให้ประชาชน
ได้รับทราบต่อไป

เม่ือพัฒนาการ “อุตสาหกรรมรายการ
เล่าข่าว” ในเมืองไทย ก�าลังอยู่ในช่วง “อู้ฟู่” 
จากรายการทางธุรกิจจากเม็ดเงินโฆษณา
จ�านวนมาก บนความท้าทายทางจริยธรรม
ของวิชาชีพ ที่ถูกเย้ายวนด้วยผลประโยชน์

แล ้วทิศทางอนาคต “อุตสาหกรรม
รายการเล่าข่าว” ในเมอืงไทย จะไปสู่ทิศทางใด

ภายหลังเกิดปรากฎการณ์สรยุทธถูก 
ป.ป.ช. ช้ีมูลในกรณีสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ 
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) โฆษณาเกิน
เวลา

ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์ กุล  สึคา
โมโต้ อาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ 
“ราชด�าเนิน” ถึงอิทธิพลของรายการเล่าข่าว 

ว่า รายการเล่าข่าวมีอิทธิพลต่อสังคมมา
นานแล้ว เพราะเวลาพดูเรือ่งข่าว หลกัจรรยา
บรรณตามปรวิสัยไม่ใช่การใส่อารมณ์ความ
เห็น ยกเว้นนักข่าวไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวท่ี
ให้ความเห็น  

“การเล่าข่าวในประเทศไทยมีรูปแบบ
ที่ท�าให้น่าสนใจ โดยมีข้อดีคือท�าให้คนหัน
มาดูข่าวเยอะ เนื่องจากข่าวจะไม่ใช่การ
รายงานของนักข่าวเท่านั้น แต่ข้อเสียคือมี
การใส่ทัศนคติเข้าไปด้วย การเล่าข่าวใน
ประเทศไทยจงึเป็นการวพิากษ์วจิารณ์เหมอืน
เป็นคอมเมนเตเตอร์คือใส่ความเห็นและ
อารมณ์ของคนเล่าข่าว”

เมื่อถามว่า  รายการเล่าข่าวเป็นการท�า
นาบนหลังคนข่าวที่เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม
หรือไม่ เพราะมีการน�าข่าวจากหนังสือพิมพ์
มาเล่าออกรายการทางโทรทัศน์  ผศ.พิจิต
รา มองว่า ตนเห็นว่าน่าจะเป็นการพึ่งพิงกัน
มากกว่า สะท้อนว่าหนังสือพิมพ์คือแหล่ง
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการน�าไปผลิตซ�้าในสื่อ
โทรทศัน์ แม้ส่ืออย่างหนังสือพมิพ์จะเป็นส่ือท่ี
ช่วงหลงัมวีกิฤตด้านโฆษณาและทางการเงิน 
แต่สื่อโทรทัศน์กลับมาเรตติ้งที่สูงขึ้น 

ผศ.พิจิตรา ยังกล่าวว่า ขณะน้ีมีแนว
โน้มที่นักข่าวหลายคนเริ่มเป็นดารา เช่น การ
ออกมารายงานสดกจ็ะมกีารเปิดหน้า ซึง่เป็น
เหตุผลว่าการเปิดหน้าของนักข่าวบ่อยขึ้น

ก็เพื่อท�าให้ข่าวเป็น “ดราม่า” แนวโน้มข่าว
ดราม่าในลักษณะนี้จึงมีสูงขึ้น อีกทั้งขณะนี้
สื่อโทรทัศน์บางช่องก็เริ่มให้ดารามาเล่าข่าว 

“ดังน้ัน ทิศทางของรายการเล่าข่าวใน
อนาคตก็จะเร่ิมเปล่ียนโดยจะมีดารามาเล่า
ข่าว ขณะน้ีเร่ิมเห็นว่าพิธีกรท่ีเล่าข่าวหน้า
ซ�้าๆ คงต้องมีการปรับตัว” ผศ.พิจิตรากล่าว

เมื่อให้ยกตัวอย่างรูปแบบรายการเล่า
ข่าวในต่างประเทศ ผศ.พิจิตรา กล่าวถึง
รายการเล่าข่าวในช่วงเช้าของ “บีบีซี” ของ
ประเทศอังกฤษ ซึ่งการเล่าข่าวของบีบีซีจะ
ไม่ใช่นกัข่าว แต่จะเป็นพรเีซนเตอร์หรอืดารา
ในเชิงพิธีกรมาเล่าข่าว เนื่องจากช่วงเช้าเป็น
ช่วงท่ีเร่งรีบท�าให้ประชาชนผู้รับสารต้องการ
คนมาย่อยข่าว 

“แต่พรีเซนเตอร์ท่ีเล่าข่าวจะไม่ใช่ผู้น�า
ทางสงัคม เพราะคนท่ีรบัสารจะรูว่้าเป็นเพยีง
พิธีกรเท่าน้ัน การเล่าข่าวในลักษณะนี้จะไม่
ซีเรียส เป็นธรรมชาติ” เธอว่า

ผศ.พิจิตรา กล่าวว่า สไตล์การเล่าข่าว
ของนายสรยุทธยังคงมีเรตติ้งที่สูงอยู่ได้โดย
มีโฆษณา ซึ่งต่อให้นายสรยุทธถูก ป.ป.ช.ชี้
มูลความผิดในคดียักยอกเงินโฆษณาบริษัท 
อสมท จ�ากัด (มหาชน) เกินเวลาในสัญญา 
แต่ช่อง 3 ซึงเป็นสังกัดของนายสรยุทธก็ยัง
ให้นายสรยุทธจัดรายการต่อไป ด้วยเหตุผล
ทางธุรกิจที่ยังต้องพึ่งโฆษณา 

“คุณสรยุทธยังเป็นแบรนด์ของช่อง 
3 อยู่ แม้คน กทม.จะเฉยกับรายการเล่า
ข่าวของคุณสรยุทธ แต่คนในต่างจังหวัดยัง
ดูเยอะ เท่าท่ีอาจารย์เห็นตอนเช้าคนต่าง
จังหวัดจะดูแต่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ เพราะ
คุณสรยุทธยังมีทักษะในการเล่าเรื่องยากให้
เป็นเรื่องง่าย ซึ่งคุณสรยุทธยังคงมีอิทธิพล
ต่อสังคมอยู่ ถึงแม้คุณสรยุทธจะมีปัญหา
ในการถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด แต่ผู้รับสาร
ไม่แคร์ในเรื่องจรรยาบรรณ ซึ่งคงต้องรอ
ให้กระบวนการยุติธรรมได้พิจารณาถึงที่
สุดก่อน” ผศ.พิจิตรากล่าวถึงอนาคตของ 
นกัเล่าข่าวคนดงัทีก่ลายเป็นประเดน็ถกเถียง
ในสังคมไทยช่วงปลายปีที่แล้ว

ข้อมลู ณ วนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2554 จากเฟซบุก๊มจี�านวนสมาชกิทัง้หมด 584,628,480 สมาชกิทัว้โลก โดยเป็นสมาชกิจากประเทศไทย รวม 6,914,800 สมาชกิ

ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล สึคาโมโต้
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รายงาน
สุภชาติ เล็บนาค 

สื่อเลือกข้าง 
กระตุ้นคนไม่ใช้ปัญญา 

ค�าถามท่ีตามมา ก็คือ  ทฤษฎี
บรรทัดฐานและหลักการจริยธรรม
สื่อสารมวลชนจะอยู่ในจุดใด ในวันท่ี
เบื้องหลังของสื่อเปลี่ยนไป 

และความเชื่อเดิมๆ ที่พร�่าสอนกันใน
วชิานเิทศศาสตร์ และหลกัการสือ่สารมวลชน
ทั่วประเทศ จะยังคงใช้ได้อยู่ไหม ในวันที่สื่อ
หลักกลายเป็นสื่อเลือกข้าง 

“พิรงรอง รามสูต”  หัวหน้าภาค
วิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าให้ฟังถึง
สถานการณ์สือ่เลอืกข้างในบ้านเราว่า จากที่
ได้ลงพืน้ทีส่�ารวจ การใช้วาทะเพือ่สร้างความ
เกลียดชังในหลายพื้นท่ี พบว่าสื่อมวลชนที่
เคยยึดหลักความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
ในอดีต รวมถึงตอกย�้าความส�าคัญของการ

เป็นกลาง กลายเป็นผู้
ท่ีประกาศตัวเลือกข้าง
ชัดเจน โดยผู้บริหาร
ของสถานีโทรทัศน ์
ข่าวช่องหนึ่งถึงขั้นพูด
ข้ึนมาว่า หน้าท่ีของ
เขาก็คือการพยายาม
ท�าให้พรรคการเมอืงท่ี

สนับสนุนชนะการเลือกตั้ง ผ่านการน�าเสนอ
ข่าว การสัมภาษณ์ การให้ความคิดเห็น หรือ
การให้พืน้ทีข่่าวกับพรรคการเมอืงท่ีสนับสนุน

 พิรงรอง มองว่าการเปิดโจ่งแจ้ง
มากข้ึนลกัษณะน้ีจะส่งผลร้ายมาก เพราะส่ือ
ที่เคยท�าหน้าท่ีเหมือนส่ือกลางท่ีจะบรรเทา
ความขัดแย้งของสังคม จะยิ่งท�าให้ช่องว่าง
ระหว่างคู ่ขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น จนสุดท้าย

สังคมก็จะหาจุดร่วมไม่ได้ การหาทางออก
ร่วมกันยิ่งจะไม่เกิด เพราะสื่อเลือกข้างได้ฝัง
ชดุความคดิเฉพาะด้านทีท่�าให้ผูร้บัสารเลอืก
เชื่อโดยไม่ใช้ปัญญาอีกต่อไป

“เมื่อเลือกด้วยความเชื่อ การรับฟัง
ความคดิเหน็ของอกีฝ่ายกจ็ะไม่มทีางเกดิขึน้
ง่ายๆ อดุมการณ์ทางการเมอืงทีร่นุแรง ท�าให้
คนเลือกจะรับฟังอีกฝ่ายน้อยลง ทุกคนที่ติด
กับส่ือเลือกข้างเหล่าน้ี ก็จะยังคงเชือ่ในความ
คิดแคบๆ ของตัวเองต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า
เศร้าของสังคมไทย” พิรงรองกล่าว

พิรงรองพูดถึง “จดหมายถึงพี่เด้ง” ที่
บรรดานักข่าวภาคสนามเขียนจดหมายเปิด
ผนึกถึง “บุญระดม จิตรดอน” นักข่าวอาวุโส
สายท�าเนียบรัฐบาล ที่นักข่าวรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก
หลายคนเขียนสะท้อนความอึดอัดผ่านโลก

เป็นอีกประเด็น ที่ถูกตั้งขึ้นส�าหรับนักวิชาการด้านสื่อมวลชนและตัวสื่อมวลชนเอง สปอตไลท์ที่ตาม
มายังองค์กรสื่อมวลชนทุกวันนี้ ถูกมองว่า “หน้าที่” เดิม ถูกแปรสภาพไปภายใต้การเลือกข้างที่
เข้มข้นและชัดเจน ตัวกลางการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน กลายเป็นกระบอกเสียงหนึ่งใน
การสร้างความเกลียดชังให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น แทนที่จะสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับคนในสังคม

พิรงรอง รามสูต
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ออนไลน์ ถึงกระบวนการท�าข่าวที่ตรวจสอบ
น้อยลง และดเูหมอืนจะเอนเอียงเข้าหากลุม่
ทุนและนักการเมืองมากข้ึน ว่าสะท้อนชัด
ถึงกระบวนการท�าข่าวที่เปลี่ยนไปแล้ว และ
ความเชื่อหลักที่ถูกปลูกฝังในอดีต เปลี่ยน
ไปชัดเจน ท�าให้ที่ยืนของสื่อน้อยลงทุกที ยิ่ง
ไปกว่านั้น เสียงเล็กๆ ของนักข่าวเหล่านี้ไม่
ว่าจะระบายความในใจออกไปดังเท่าไร ก็
ไม่สามารถสะท้อนไปถึงนายทุนยักษ์ใหญ่ที่
อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมสื่อได้ด้วย

(อ่านปรากฏการณ์ “จดหมายถึงพีเ่ด้ง” 
ได้ในหน้า 8)

แต่อาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์
ผู ้นี้ ก็ยืนยันว่า วิธีการสอนผ่านหลักสูตร
นเิทศศาสตร์ ทีจ่ะต้องผลติบณัฑติสือ่มวลชน
ออกไปรับใช้สังคมนั้น ก็ยังต้องเน้นย�้าความ
เป็นกลาง ความเป็นธรรม และเน้นการตรวจ
สอบผ่านกระบวนการท�าข่าวอยูเ่สมอ เพราะ
เมื่อใดก็ตามที่นักข่าวไม่ท�าหน้าที่ตรวจสอบ 
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกลุ่มทุน ก็คงไม่
ต่างอะไรกบันกัประชาสมัพนัธ์ และก็ไม่รูด้้วย
ซ�้าว่าสังคมนี้จะมีนักข่าวไปท�าไม

พิรงรองพยากรณ์สังคมในอนาคตว่า 
การปะทะกันทางความคิดจะดุเดือด และ
รุนแรงขึ้น หากยังปล่อยให้สิ่งที่ เรียกว่า
สื่อมวลชน ทั้งวิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ท�าหน้าที่นี้ต่อไป เพราะกระบวนการรู้เท่า
ทันสื่อไม่เคยเกิดขึ้น และหน่วยงานที่รับผิด
ชอบโดยตรง อย่างคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก็ไม่ได้ท�า
หน้าที่สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้รับสื่อ

“สิ่งที่ กสทช.ต้องคิดในวันนี้ก็คือ ต้อง
น�าเรื่องการควบคุมสื่อเลือกข้าง มาจัด
ล�าดับความส�าคัญว่าเป็นเรื่องแรกๆ ที่จะ
ต้องเร่งจัดการ ก่อนที่จะสายเกินไป แล้วเกิด
เหตกุารณ์ทีค่นหยบิอาวธุขึน้มาเข่นฆ่ากนัอกี
ครั้งหนึ่ง” พิรงรองกล่าว

ขณะที่ “อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์” 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็เห็น

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
ว่า การเลือกข้างของสื่อ สะท้อน
ให้เห็นชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะ
บนหน้าหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เร่ือง
การเลือกใช้ภาพ การคัดเลือกข่าว 
หรือแม้กระท่ังการให้พื้นท่ีภาพข่าว 
จนท�าให้มุมมองการ “วิเคราะห์
ข่าว” ซึง่ควรจะเป็นหน้าท่ีส�าคัญของ
สื่อมวลชนขาดหายไปอย่างชัดเจน

“ส่ือเลือกข้างจะเพิ่มความขัด
แย้งของสังคมให้มากขึ้น เพราะคู่
ขัดแย้งท้ัง 2 ฝ่ายจะรับรู้เรื่องราว
ของตัวเองเท่าน้ัน ไม่ได้ท�าความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน และไม่รู้ว่าอีก
ฝ่ายหนึ่งคิดอย่างไรบ้าง ความขัด
แย้งก็จะขยายต่อไปในวงกว้าง” อร
รถจักร์กล่าว

ในมุมมองของคนที่ไม่ได้อยู่
ในแวดวงส่ือมวลชน อรรถจักร์
เหน็ว่าการ “เลอืกข้าง” ไม่
ได ้ เกิด ข้ึนกับ เครือมติ
ชน ที่ผลัก “ข่าวสด” ให้
กลายเป็นหนังสือพิมพ์
ส�าหรับคนเสื้อแดงเต็ม
รู ป แ บ บ  แ ล ะ ค ่ อ ย ๆ 
เปลี่ยน “มติชน” ให ้มี
ทิ ศทางสอดคล ้องกับ
รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพียง
เครือเดียว แต่เครืออ่ืนๆ ก็เลือก
ข้างรัฐบาล หรือเลือกข้างพรรค
ประชาธิปัตย์เช่นเดียวกัน ทว่ามีรูป
แบบท่ีแนบเนียนกว่ามติชนเท่าน้ัน 
รูปแบบนี้สะท้อนผ่านวาระซ่อน
เร้น ทัง้จากบทความ-รายงานพเิศษ
คอยเขยีนเชยีร์ หรอืจากตวัโฆษณา
ท่ีเปล่ียนไป และดูมีแนวโน้มท่ีจะ
เป็นรูปแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ใน
อนาคต

“ผมไม่แน่ใจว่ามติชนเลือกท่ี
จะเป็นฝ่ายนั้น เพราะหวังผลในรูป
ของโฆษณาของรัฐท่ีจะเข้ามามาก

ขึ้น หรือวิเคราะห์แล้วว่าตลาดของ
คนอ่านส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนั้น หรือ
อาจเป็นไปได้ทั้ง 2 เหตุผล ความ
รู้สึกของผมก็คือเสียดาย ความเป็น
มติชนที่เคยติดตามมา เพราะข่าว
หลายๆ อย่างไม่ได้เจาะลึกอย่างที่
เคยติดตามในอดีต การวิเคราะห์
ด้วยปัญญาและมมุมองท่ีแหลมคม
หายไป ส่วนค่ายที่อยู ่ตรงข้าม ก็
ไม่ได้ใช้ปัญญาอย่างที่ควรจะเป็น 
เหน็ว่ามชีือ่ทกัษณิกด่็าไว้ก่อน ใช้ค�า
แรงๆ ไว้ก่อน การเป็นส่ือมวลชน ถ้า
คุณจะด่า ต้องด่าอย่างมีระบบ และ
ต้องมีความพยายามจะฉีกประเด็น
ออกไปให้ได้” อรรถจักร์พดูถงึวงการ
หนังสือพิมพ์

แต่ด้วยรปูแบบการรบัข่าวสาร
ที่ต่างออกไป เขาก็ยังเห็นข้อดีอยู่
บ้างว่า ในวันท่ีใครก็สามารถเป็น

ส่ือมวลชนได้น้ัน คนที่
สนใจในประเด็นที่แตก
ต่างจากการตอบโต้กัน
ไป-มาทางการเมือง ก็ยัง
สามารถหาข้อมูลด้วย
ตัวเองผ่านผู้ที่สนใจ หรือ
สื่อทางเลือกที่ลงไปเจาะ
ลึกจริงๆ ในอินเตอร์เน็ต

ได้ ต่างจากในอดีตที่ทุก
คนต้องรอรับข่าวสารจากส่ือกระแส
หลักอย่างหนังสือพิมพ์ หรือวิทยุ
เพียงอย่างเดียว

ถงึอย่างน้ัน อรรถจกัร์กย็งัมอง
ว่า ในอนาคต ผูท้ีม่คีวามคดิทางการ
เมอืงรนุแรง ไม่ว่าจะเป็นคนเสือ้แดง 
คนเสื้อเหลือง หรือคนเสื้อสีอื่นๆ จะ
หาค�าตอบในประเด็นร้อนทางสงัคม
ด้วยตัวเองมากย่ิงข้ึน มากกว่าจะรอ
ฟังจากสื่อเลือกข้างเท่านั้น เพราะ
เขาเริม่รูส้กึแล้วว่าสือ่เลอืกข้างไม่ได้
ให้ค�าตอบในประเด็นท่ีถูกต้ังค�าถาม 
มากไปกว่าการพยายามปลุกระดม

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
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“สื่อดิจิตอล” ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค  
ทวิตเตอร์ รวมถึงบล็อก ที่เคล่ือนไหว
ด้วยหลักนาที-วินาที จึงเริ่มเข้ามามี
บทบาทแทนที่ “สื่อกระดาษ” อย่าง
หนังสือพิมพ์ ที่เคลื่อนที่ด้วยหลัก “วัน”

ความเปลี่ยนแปลงข้างต้น ท�าให้ทุก
องคาพยพในวิชาชีพสื่อ ตั้งแต่นักข่าวภาค
สนามไปจนถึงเจ้าของกิจการ ต้องปรับตัว
กันขนานใหญ่ จนมีการข้ามสื่อกันอย่าง
อุตลุด จากหนังสือพิมพ์ ไปท�าเว็บไซต์ไม่ก็
โทรทัศน์ หรือจากทีวีก้าวสู่โลกโซเชียลมีเดีย 
ข่าวๆ เดยีวถกูน�าไปเพิม่มลูค่าด้วยการเสนอ
ต่างแพลตฟอร์ม ในยุคที่เรียกกันว่า “สื่อยุค
หลอมรวม-convergence”

บุคลากรในวงจรสื่อหน่วยหนึ่งที่ได้
รับผลกระทบหนักหน่วงไม่แพ้ใคร นั่นคือ 
“พนักงานพิสูจน์อักษร” หรือที่เรียกกัน
ติดปากว่า “ปรู๊ฟ (proof)” ที่ท�าหน้าที่หลาย
คนมองว่า เป็น “ผู้ปิดทองหลังพระ” ของ
วงการหนังสือพิมพ์มาอย่างยาวนาน

โดยกลางปี 2555 ผู้บริหารสื่อเครือ
เนชั่น ได้ตัดสินใจพลิกหน้าที่ “ปรู๊ฟ” ของสื่อ
สิ่งพิมพ์ในเครือ จากการคอยเช็คค�าถูก-ค�า

ผิดบนหน้ากระดาษ ให้มาท�าหน้าที่แบ็คอัพ
ทีมงานข่าวโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต เพื่อ
รองรับการขยายตัวของสื่อดิจิตอล 

เ นื่ อ ง จ า ก ท า ง ผู ้ บ ริ ห า ร เ ห็ น ว ่ า 
กระบวนการผลติหนงัสอืพมิพ์มหีลายหน้าที่
ซ่ึงซ�้าซ้อนกัน โดยเฉพาะการพิสูจน์อักษร 
เพราะมองว่ามีการกลั่นกรองค�าผิด ตั้งแต่
ชั้น 1.นักข่าว 2.รีไรท์เตอร์หรือหัวหน้าข่าว 
และ 3.ซับเอดิเตอร์ อยู่แล้ว

เมื่อ “หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” ขยับ
มาท�าส่ือทีวีคู่ไปกับสิ่งพิมพ์ จึงต้องใช้ทีม
งานผลติ “คอนเทนต์” เพิม่เป็นจ�านวนมาก ผู้
บรหิารเครอืเนชัน่จงึตดัสนิใจขยบั “พนกังาน
พิสูจน์อักษร” ในกองหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ที่มีอยู่ราว 10 คน มาท�าเบื้องหลัง 
“กรุงเทพธุรกิจทีวี” แทน เป็นการน�าร่อง

ทิง้ให้เหลอื “ปรูฟ๊” ส�าหรบัหนงัสอืพมิพ์
กรงุเทพธรุกจิ ไว้เพยีง 1 คนเท่านัน้ โดยให้ท�า
หน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของค�า เฉพาะ
หน้าหนึง่-หน้าสดุท้าย และคอยชีข้าดค�าบาง
ค�า เช่น ค�าราชาศัพท์

ส่วนเนื้อหาด้านใน เป็นหน้าที่ของ “นัก
ข่าว-รีไรท์เตอร์-หัวหน้าข่าว” จะช่วยกัน
ตรวจหาค�าผิด ขณะที่ “ซับเอดิเตอร์” จะ
ต้องน�าข่าวมาใส่ไว้ในโปรแกรม  Microsoft 
Word ที่หากพบค�าที่เขียนผิด จะขึ้นเป็นเส้น
หยักสแีดง และเมือ่แก้ไขให้ถกูต้อง ถงึจะน�า
ไปสู่การจัดหน้า

แหล่งข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธรุกจิ กล่าวว่า เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ เป็นเพราะ
ผู้บริหารเครือเนชั่นมองว่า มีบุคคลหลาย
ต�าแหน่งที่ท�างานซ�้าซ้อนกัน ในโมเดลแบบ
ใหม่จึงจะให้นักข่าวปรู๊ฟเอง 1 รอบ รีไรท์ฯ
หรอืหวัหน้าข่าวปรูฟ๊อกี 1 รอบ และซบัฯปรูฟ๊
อีก 1 รอบปิดท้าย 

“ผลกระทบการลดจ�านวนพนักงาน
พิสูจน์อักษร ท�าให้ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจมีค�าผิดมากขึ้น โดยเฉพาะกรอบแรก
ที่ต้องส่งไปยังต่างจังหวัด เพราะต้องปิดให้
ทนัเวลา 1 ทุม่ ส่วนกรอบสองทีปิ่ดก่อน 4 ทุม่ 
จะพบค�าผดิหรอืค�าตกบรรทดัน้อยลง เพราะ
ได้ผ่านการตรวจสอบครั้งแต่กรอบแรกมาก
แล้ว” เขากล่าวถึงผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเครือเนชั่นมอง
ว่า โมเดลท่ีใช้ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
ค่อนข้างประสบความส�าเร็จ จึงเตรียมที่จะ
ใช้โมเดลดังกล่าวไปปรับปรุงการท�างานใน 
“หนังสือพิมพ์คมชัดลึก” โดยจะให้ (ว่าที่) 
อดีตปรู๊ฟไปช่วยงานด้านอินเตอร์เน็ตแทน

หลงัทราบความเปลีย่นแปลงของสือ่สิง่
พิมพ์เครือเนชั่น ในเวลาต่อมา เราก็เดินทาง
ไปท่ีส�านักงานส่ือแห่งหน่ึงริมถนนวิภาวดี 
เพื่อสอบถามว่า ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีคนอ่านมาก
ท่ีสุดในประเทศ ด้วยยอดจ�าหน่ายกว่าล้าน
ฉบับ อย่าง “หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ได้เตรียม
รับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปนี้ อย่างไร?

“ภิญโญ ทุมมานนท์” ฝ่ายประสาน
งานกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
ผู้ควบคุมการพิสูจน์อักษรของหนังสือพิมพ์
ท่ีมียอดพิมพ์ล้านฉบับท้ัง 6 กรอบ ซึ่งเริ่ม
ต้นกล่าวว่า ไทยรัฐให้ความส�าคัญกับกอง
พิสูจน์อักษร เพราะเป็นงานที่ละเอียดอ่อน 
ที่ส�าคัญ ยังมองว่าเป็นหน้าตาขององค์กร

เขาให้ภาพว่า ในกองพิสูจน์อักษรของ
หนังสือพิมพ์หัวเขียว มีลมหายใจของ “นัก
พิสูจน์อักษร” ทั้งสิ้น 22 ชีวิต รวมกับหัวหน้า
กอง อีก 2 คน โดยจะแบ่งการท�างานออก
เป็น 3 กะ ซึ่งแต่ละกะคนจะไม่เท่ากัน ขึ้น
อยู่กับช่วงเวลา โดยเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 
01.00 น. จะเป็นช่วงเวลาที่งานของกอง

รายงาน
ณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ 

ลมหายใจ “คนพิสูจน์อักษร”
ความสำาคัญที่หายไป ในยุค Convergence
เมื่ อสื่ อสิ่ งพิมพ ์ถูกอนาคต 
ไล่ล่า จากเทคโนโลยีการ
ส่ือสารที่ พัฒนาแบบก ้ าว
กระโดด จนท�าให้การน�าเสนอ
ข่าวในยุคปัจจุบัน หันไปแข่ง
กันเรื่อง “ความเร็ว” มากกว่า 
“ความถูกต้อง”
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พิสูจน์อักษรมากที่สุด ซึ่งจะมีคนตรวจปรู๊ฟ
ยืนฟื้น 12-13 คน ส่วนช่วงเวลาหลังจากนั้น 
จะลดจ�านวนคนลงเหลือเพียง 5-6 คน เอา
ไว้คอยเก็บงาน

“การตรวจปรู๊ฟของไทยรัฐไม่มีสิ้นสุด 
เพราะเรามถีงึ 6 กรอบ ตัง้แต่ 1 ดาวถงึ 6 ดาว 
ซึ่งเนื้อหาจะเปลี่ยนไปตามแต่ละภูมิภาค 
ท�าให้ปรู๊ฟต้องท�างานตลอดเวลา”

ภิญโญ ยังอธิบายว่า พนักงานพิสูจน์
อกัษรของหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั จะต้องมคีวาม
รู้รอบด้าน และอ่านหนังสือให้มาก เพราะ
เป็นนโยบายของผู้ใหญ่ เนื่องจากค�าเฉพาะ
บางค�าทีน่กัข่าวเขยีนมาผดิ เมือ่ไม่รูว่้าหมาย
ถึงอะไร บางครั้งก็ปล่อยให้ผ่านไปเลย จึง
ต้องสะสมองค์ความรูไ้ว้กบัตวัให้มาก เพราะ
บางค�าแค่ขยับไปนิดเดียว ความหมายก็
จะเปลี่ยนไป หรือการเว้นวรรค-ไม่เว้นวรรค 
หลายครั้งก็มีความส�าคัญ

“ที่ส�าคัญ เราจะฝึกให้ปรู๊ฟทุกคนจ�า
หน้าแหล่งข่าว ว่าใครเป็นใครให้ได้ คนดังๆ 
ของโลกต้องรู ้จัก ยศ ต�าแหน่ง สายงาน
ราชการ จะต้องรู้ เพราะบางครั้งเด็กเรียง
พิมพ์อาจรับต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือของ
คอลมันสิต์มาพมิพ์ลงคอมพวิเตอร์ แล้วอาจ
พมิพ์ชือ่หรอืยศผดิ หรอืเรือ่งตวัเลขกม็คีวาม
ส�าคัญ ปรู๊ฟบางคนไม่มีความเข้าใจ ก็คิดว่า
เขาใส่มาเท่านี้ ก็คือเท่านี้ ทั้งที่จริงๆ นักข่าว
อาจจะเขียนผิด”

เขายังกล่าวถึงวิธีการฝึกเด็กใหม่ที่จะ
เข้ามาอยู่ในกองพิสูจน์อักษรของ “ไทยรัฐ” 

ว่า ตามปกติจะต้อง
ถูกฝ ึกอย ่างน ้อย 5 
เดือน ถึงจะสามารถ
ปล่อยให้ตรวจอักษร
โดยล�าพังได้ เพราะ
ลักษณะงานเช ่น น้ี 
ค่อนข้างละเอียดอ่อน 
หากปล่อยให้มีค�าผิด
หลุดรอดไปบ่อยๆ อาจ
ท�าให ้เกิดความเสีย
หายตามมา

ภิญโญยังกล่าว
ว่า ไม่เพยีงเขยีนผดิ หรอื

ใส่ชื่อ ยศ หรือต�าแหน่งไม่ถูกต้องเท่านั้น ที่
สามารถทักท้วงได้ แม้กระท่ังพาดหัว
ไม่ตรงกับเนื้อหา หรือใส่รูปภาพไม่ตรง
กบัเนือ้หา คนทีม่หีน้าทีพ่สิจูน์อกัษรของ
ไทยรัฐ ก็สามารถทักท้วงได้เช่นกัน 

ทั้ ง นี้  ทุ ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะต้องพิถีพิถัน 
เริ่มจาก

1.กระบวนการโต๊ะ
ข่าวหน้าหนึง่ ส่งต้นฉบบั
ให้พนักงานเรียงพิมพ์
เข้าหน้าตามดัมมี่ท่ีฝ่าย
ศิลป์ออกแบบ 

2.ปรู ๊ฟตรวจจับคู ่
กัน อีกคนหน่ึงอ่าน อีก
คนหนึ่งตรวจค�าผิด ก่อน
ส่งต่อให้พนักงานเรียง
พิมพ์จัดเข้าหน้าเต็ม 

3.ปรู ๊ฟตรวจหน้าใหญ่เป็นขั้นตอน
สดุท้าย ก่อนส่งไปยงิฟิล์ม และเข้าสูข่ัน้ตอน
การจัดพิมพ์

นอกจากน้ี ข ่าวทุกชิ้น ท่ีผ ่านกอง
บรรณาธิการแล้ว ยังต้องส่งส�าเนาอีก 2 ชุด
มายังกองพิสูจน์อักษร โดยชุดหนึ่งจะมา
อยู่ที่โต๊ะของภิญโญ อีกชุดไปอยู่ท่ีโต๊ะของ 
“สราวุธ วัชรพล” หัวหน้ากองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อตรวจสอบดูความ
รอบคอบคู่ขนานไปด้วย

“คุณสราวุธเขาจะมอนิเตอร์ข่าวทุกวัน 

ถ้ามาดูแล้วเห็นว่า อ้าว! ไม่ใช่นะ ไม่ตรงกับ
ที่รู้มา ก็จะให้แก้ไข ท่านดูทุกหน้า อ่านเป็น
ปึกๆ อ่านผ่านตาๆ เพราะมันเคยผิดบ่อยๆ 
จึงต้องระวังเยอะขึ้น” ภิญโญเล่า

เขายังกล่าวว่า พนักงานพิสูจน์อักษร
ไม่ใช่ต�าแหน่งปิดทองหลงัพระ ไม่ใช่คนส�าคญั
ทีม่าเกีย่วข้องกบังานข่าว เหมอืนนกัข่าว แต่ก็
เป็นต�าแหน่งทีม่คีวามส�าคญัเพราะท�าให้งาน
หนังสือพิมพ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

“ยอมรับว ่า ส่ือส่ิงพิมพ ์ถึงเวลาที่
ต้องปรับตัวให้รับกับความเปล่ียนแปลง 
แต ่เ น่ืองจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป ็น
หนงัสอืพมิพ์ส�าหรบัชาวบ้าน การปรบัตวัของ
ที่นี่จึงอาจจะท�าแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป 

และคงใช้เวลาอีก
นานกว่าจะเปลี่ยน
ไปแบบที่ เครือเนชั่
นท�า” ภิญโญกล่าว

โ ล ก ข อ ง ก า ร
สื่อสารผันเปลี่ยน
ไปตามเทคโนโลยี 
จากเดิมที่ใช้คน ม้า 
นกพิราบ ดินเหนียว 
หนังสัตว์ กระดาษ

ปาปิรสุ เยือ่ไผ่ มาจนเป็นกระดาษ และ
กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า เช่นปัจจบุนั

และแม ้กระบวนการพิสูจน ์
อักษร จะได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มี
ความส�าคัญต่อการท�าให้ “สาร” ที่
ถูกส่งออกไป ไม่“คลาดเคลื่อน” จาก
ความเป็นจริง แต่ท่ามกลางภาวะ

ปัจจุบัน องค์กรหลายๆ แห่งอาจจะต้องหา
วิธีปรับตัว เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ที่หลั่งไหลเข้ามาดั่งสึนามิ

“พนกังานพสิจูน์อกัษร” อาจถกูมองได้
ท้ังเป็นผู้ไร้ความส�าคัญท�างานซ�า้ซ้อนกบัต�า
แหน่งอื่นๆ หรือเป็นผู้ท�าให้หนังสือพิมพ์มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น

ไม่มีใครรู้ว่า มุมมองแบบไหนถูก
หรอืผดิ คงจะต้องปล่อยให้เวลาคลีค่ลาย
ค�าเฉลยออกมาเอง...

ภิญโญ ทุมมานนท์
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รายงานพิเศษ
จีรพงษ์ ประเสริฐผลกรัง

ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค.2555 วันนัด
หมายที่พิราบรุ ่นเล็กรุ ่นใหญ่จะได้พบปะ
และ “ระเบิดศึกไมตรี” อีกคราเป็นครั้ง
ที่ 8 หลังจากต้องเว้นวรรค-ร้างราไป 6 ปี
กว่าๆ เนื่องจากความวุ่นวายของบ้านเมือง 
ที่ท�าให้ผู้มีอาชีพสื่อมวลชนงานเข้าไม่เว้น
วัน จนยากจะหาวันรวมตัวท�ากิจกรรม
เชื่อมสัมพันธ์เช่นนี้ได้

แต่หลังจากคลื่นลมการเมืองเรื่องสงบ 
สถานการณ์ประเทศทรงตัว พี่น้องกระจิบ

กระจอกข่าวจึงกลับมารวมตัวกันรื้อฟื ้น 
“กีฬาสี” ขึ้นอีกรอบ โดยครั้งนี้ มอบหมายให้ 
“สายรัฐสภา” เป็นเจ้าภาพ

แม้ว่าเรื่องสถานท่ีจะต้องลุ้นจนเกือบ
จะวินาทีทุกท้าย เพราะมีการเปลี่ยนไป
เปลี่ยนมาหลายที่ แต่ด้วยความร่วมแรง
ร่วมใจของฝ่ายประสานงาน ท้ายสุดก็ลงตัว
ที่สนามของ “กองพลทหารปนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน” หรือ ปตอ. สี่แยกเกียกกาย

ส�าหรับชนิดกีฬาท่ีก�าหนดแข่งขันชิง

ความเป็นเลิศในมวลหมู่พี่น้องสื่อ ยังคงไว้ 
2 ชนิด นั่นคือฟุตบอลชายกับวอลเลย์บอล
หญิง

ก่อนถึงวันแข่งขัน นักกีฬาและกอง
เชยีร์แต่ละสายต่างอพัเดทความเคลือ่นไหว
ให้เห็นการ “ซุ่มซ้อมอย่างเปิดเผย” ทาง
โซเชยีลมเีดยี ทัง้เฟซบุค๊ ทวติเตอร์ ฯลฯ อย่าง
คึกคัก มีการ check-in บอกว่าใครซ้อมอยู่
ที่ไหน ใครมาเป็นโค้ชให้ หรือเตรียมท่าดีใจ
ไว้อย่างไร

“จตุรมิตร” รีเทิร์น 
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์นักข่าว
จตุจักรมีไว้ช็อป จตุคามมีไว้บูชา แต่ถ้าถามหากีฬา ต้อง “จตุรมิตรเกม” ชื่อเท่ๆ แต่มีต�านาน 
เป็นงาน “กีฬาสี” ของเหล่าสื่อมวลชนจาก 4 สายข่าว “สายท�าเนียบรัฐบาล สายรัฐสภา 
สายทหาร และสายกระทรวงมหาดไทยที่รวมกับสายองค์กรอิสระ” 
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นอกจากนี้ ยังมีการบลั๊ฟกันไปกันมา
อย่างสนุกสนาน เรียกน�้าย่อย จนกลาย
เป็นกระแส “จตุรมิตรออนไลน์” ที่สื่อภาค
สนามช่วยกันสร้างขึ้น จนบรรยากาศก่อน
การแข่งขันคึกคักขึ้นโข

พอถึงวันแข่งขันจริงทั้ง 2 วัน เร่ิมงาน
ตอนบ่ายสามโมงเย็น ณ ค่ายทหาร แดดจะ
แรงแค่ไหน อากาศจะอบอ้าวเพยีงใด แต่พอ
เหลยีวไปเหน็ภาพทีเ่หน็พีน้่องสือ่พากนัสวม
เสื้อกีฬาสีของตัวเองตีกลองร้องเพลงเชียร์
ลืมวัยลืมอายุตัว เห็นแล้วก็ยิ้มกริ่มอิ่มใจ
อย่างบอกไม่ถูก

ผลการแข่งขนั ฟตุบอลชายทมีท�าเนยีบ
ซิวถ้วยไปนอนกอดในรังนกกระจอก ส่วน
อนัดบั 2 และ 3 เป็นสายทหารและมหาดไทย 
ปล่อยให้ทีมเต็งสายรัฐสภาได้ที่ 4 อย่างไม่
น่าเชื่อ 

ส�าหรับวอลเลย์บอลหญิง ปรากฏว่า
สาววงแขนขาวจากรัฐสภาขนถ้วยแชมป์
กลับไปครอง หลังจากตบเฉือนทีมสาวคละ
เจเนเรชั่นจากท�าเนียบที่ได้เพียงรองแชมป์ 
อันดับ 3 เป็นของสาวละอ่อนจากมหาดไทย 
ปล่อยให้นักตบสาวก�าย�าสายทหารอมบ๊วย 
ท่ามกลางเสียงกองเชียร์ตัวเองที่ตะเพิดไล่
นักกีฬาอยู่ข้างสนาม (ฮา)

มีไฮไลต์หนึ่งในงานระหว่างที่กีฬา
ก�าลังตัดเชือก จู่ๆ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ก็ใส่
เสือ้เชยีร์ทมีท�าเนยีบ (สแีดง) มาร่วมชมกฬีา 
หลังจากนั้นไม่นาน “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” 
ก็ตามมาติดๆ ด้วยเสื้อเชียร์ของทีมรัฐสภา 
(สีส้ม) ทั้งคู่ “ปู-มาร์ค” ได้ทักทายสวัสดีกัน
และนั่งดูกีฬาด้วยกัน โดยมี “นิคม ไวยรัช
พานิช” ประธานวุฒิสภาคั่นกลาง แต่แม้ 
ผู้น�ารัฐบาล-ผู้น�าฝ่ายค้าน จะนั่งเคียงกันไม่
นาน แต่ก็ถือว่าเป็นภาพที่โอเคนะ ส�าหรับ
บรรยากาศประเทศยามนี้

กลับมาที่บรรยากาศของงาน ค�่าวัน
ที่ 15 ธ.ค.2555 หลังจากเหนื่อยเล่นกีฬา 
ตะโกนแซว ร้องเพลงเชยีร์ กถ็งึเวลาดนิเนอร์ 
ที่มีการเหมาร้านอาหารหลากหลายเมนูไว้
เลี้ยง แน่นอนละว่างานเลี้ยงจะกิน อย่าง

เดียวมันก็ใช่เรื่อง ก็ต้องมีสีสันบนเวทีสักกะ
หน่อย 

เร่ิมจากประกวด “ขวัญใจจตุรมิตร” 
ที่แต่ละสายส่งน้องๆ นักข่าววัยเอ๊าะ (โดย
เฉพาะสายทหาร) แต่งตวัจดัเตม็ออกมาวาด
ลวดลายกนัไม่ฟ้าอายดนิกนัเตม็ที ่ผลตดัสนิ
จากคณะกรรมการตัวแทน 4 สาย ที่วัยรวม
กนัข้ึนทะเบยีนยเูนสโกได้ เคาะให้สาวหมวย 
“น้องเพ่ยเพ่ย” สาวฟันทองจากรฐัสภาคว้า
ต�าแหน่งนีไ้ปครอง โดยมข้ีอแม้ว่าถ้าฟันทอง
เธอหลุดหายต�าแหน่งก็หลุดเช่นกัน (555)

ท้ายสุด เด็ดสุด เป็นการประกวดจาก
แต่ละสายที่ขนโชว์ชุดใหญ่จัดเต็มทั้งเสื้อผ้า
หน้าผม มาเรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดเกรียวกราว 
แต่ที่เด็ดและโดนใจแฟนๆ และกรรมการ
อย่างท่วมท้นต้องยกให้ “สาวหางเครื่อง” 
จากรั้วท�าเนียบ ที่แดนซ์กระจุยกระจาย จน
ต้องขอให้โชว์อีกรอบ

แม้ “จตุรมติรเกมคร้ังที ่8” จะรูดม่านไป
แล้ว แต่นี่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้าย หวังว่าโอกาส
หน้าฟ้าใหม่ บ้านเมืองไร้ปัญหาเราจะกลับ
มาพบกันในครั้ง 9 10 11 อีกต่อไปเรื่อยๆ

สีสันบรรยากาศ กีฬา “จตุรมิตร” เชื่อมสัมพันธ์ของนักข่าว 4 สายงาน
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ดับเบิลเช็ค
วรพล กิตติรัตวรางกูร

จากทีส่ื่อจะเป็น “ผูเ้ปิดประเดน็” แต่
เวลานี้ “แหล่งข่าว” ไม่ว่าจะเป็นนักการ
เมอืง นกัธรุกจิ นกักฬีา ฯลฯ กระทัง่ผูอ่้าน 
สามารถเป็น “ผู้สร้างประเด็น” ได้เอง 

โดยเฉพาะในสือ่สมัยใหม่อย่างเฟซบุ๊ค-
ทวิตเตอร์ ที่บางครั้งกลายมาเป็นกระแสให้
สื่อต้องไปตามต่อ

ค�าถามที่ตามมาก็คือ ความน่าเช่ือถือ
ของ ”สาร” ที่แหล่งข่าวก�าหนดวาระขึ้นมา
เอง สือ่จะตรวจสอบ-กลัน่กรอง ก่อนน�าเสนอ
อีกชั้นหรือไม่? และอย่างไร?

หรือจะถ่ายทอด “สาร” ที่ถูกก�าหนด
วาระและเนื้อหา โดยแหล่งข่าวที่อาจเป็น
ข่าวไม่จริง-ข่าวที่สร้างข้ึนหรือปล่อยออกมา
เพื่อท�าลายฝ่ายตรงข้าม 

อย่างเช่นกรณีที่มีการโพสต์ข้อความ
บนแฟนเพจ Oak Panthongtae Shin-
watra ที่อ้างว่าเป็นของ “พานทองแท้ ชิน
วัตร” บุตรชายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรี เรื่องการลอบสังหาร 
พ.ต.ท.ทักษิณ ขณะเดินทางไป จ.ท่าขี้เหล็ก 
ประเทศพม่า ช่วงต้นเดอืนพฤศจกิายน 2555 
โดยโยงกบัการจบัอาวธุสงครามของชนกลุม่
น้อยในช่วงเวลาก่อนหน้าไม่กี่วัน

หรือกรณีที่ มีการโพสต์ข ้อความบน 
เฟซบู๊ค Korn Chatikavanij ที่อ้างว่าเป็น
ของ “กรณ์ จาติกวณิช” รองหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ เรื่องรถติดบนทางด่วนเพราะมี
การกั้นถนนอ�านวยความสะดวกให้กับขบวน
รถยนต์ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ

ขณะเดียวกัน การน�าเสนอข่าวของสื่อ

สร้างข่าวลือ กระพือข่าวเท็จ
“สื่อ” กลั่นกรองแค่ไหน ก่อนนำาเสนอ ?

หลายครั้ง ก็จะมีการอ้าง ”แหล่งข่าว” ใน
การให้ข้อมูล-ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งหากเป็น
เรื่องไม่ได้รุนแรงอะไรการน�าเสนอข่าวส่ือก็
คงไม่ต้องคดิหนกั แต่หากเป็นเรือ่งทีพ่าดพงิ
ถงึบคุคลอืน่โดยเฉพาะอาจก่อให้เกดิปัญหา
การฟ้องร้องตามมา หรือการเสนอข่าวท่ีผิด
พลาดขึ้นได้ 

สื่อจะ “ดับเบิลเช็ค” ข่าวท่ีออกจาก
เฟซบุ๊คของแหล่งข่าว หรือข่าวที่ออกจาก
แหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวตน
อย่างไร เพื่อให้ “สาร” บนหน้าสื่อมีความ
ถูกต้องที่สุด?

“ราชด�าเนิน” ลองไปส�ารวจความเห็น
ในเร่ืองนี้จาก “คนท�าสื่อ” ทั้งระดับหัวหน้า
ข่าว-ผู ้ตัดสินใจน�าเสนอข่าว-นักข่าวภาค
สนาม ว่ามีความเห็นต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไร 

“อรพนิ ลลิติวศิษิฎ์วงศ์” บรรณาธกิาร
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้ทัศนะโดยพูด
ถึงเร่ืองที่แหล่งข่าวก�าหนดข่าวสารขึ้นมา
เองผ่านช่องทางสื่อ สมัยใหม่อย่างเฟซบุ๊ค- 
ทวิสเตอร์ ว่า

“โดยส่วนตวัแล้ว มองการก�าหนดวาระ
ข่าวเหล่านี้ว่า ไม่ต่างจากการที่นักข่าวได้รับ
การบอกเล่าบางประเด็นท่ีส�าคัญจากแหล่ง
ข่าวโดยตรง หรือการท่ีนักข่าวได้รับเอสเอ็ม
เอสเข้ามา เพราะว่าวาระข่าวเหล่าน้ี ท�าให้
คนท�าข่าวต้องเช็คต่อว่า ข่าวเหล่าน้ีมีข้อ
เท็จจริงหรือมีมูลแค่ไหน ก่อนจะน�าเสนอ
ออกไป โดยเฉพาะข่าวเหล่าน้ี ออกมาจาก
ช่องทางการส่ือสารผ่านนิวมีเดีย จากคนท่ี
มีส่วนได้ส่วนเสียในข่าวนั้นๆ จึงยิ่งท�าให้นัก

ข่าว ต้องเพิม่ความรอบคอบ พจิารณาความ
สมดุลในการน�าเสนอและตรวจสอบความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้นไปอีก”

“อรพิน” ตอบค�าถามเรื่องที่ยกกรณี 
“พานทองแท้-กรณ์” ข้ึนมาเป็นหัวข้อการพดู
คุยครั้งนี้ไว้ว่า 

“หากพิจารณา กรณีสองตัวอย่าง
ท่ีหยิบยกขึ้นมา ก็สามารถน�ามาเสนอ
ข่าวได้ เพราะบุคคลในข่าวไม่ว่าจะเป็น 
พ.ต.ท.ทักษิณหรือ น.ส.ย่ิงลักษณ์ ล้วนแต่
เป็นบุคคลสาธารณะที่มีความส�าคัญใน
วงการการเมือง และผู้คนในสังคมต้องการ
รับรู้ความเคล่ือนไหว การน�าเสนอข่าวทีวีก็
สามารถท�าได้ เพยีงแต่การน�าเสนอข่าวเหล่า
นี้ต้องเน้นความรอบด้าน ให้เกิดการสมดุล

“ในกรณีข่าวจากแฟนเพจพานทองแท้ 
ยิ่งเป็นข่าวที่มีความละเอียดอ่อนทางการ
เมือง ก่อนน�าเสนอข่าว นักข่าวควรประเมิน 
ต้ังค�าถามและต้ังข้อสังเกต ต่อความเป็นไป
ได้ของข่าว จากนั้นควรเช็คข้อมูลเชิงลึกจาก
รอบด้านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข่าว 
และตอบค�าถามจากข้อสงัเกตทีต่ัง้ไว้ก่อนหน้า 
โดยใช้การดบัเบลิเชค็ หรอืตรวจสอบข้อมลูซ�า้” 

“อรพิน” ให้เทคนิคว่า กรณีข่าวจาก
แฟนเพจ Oak Panthongtae Shinawatra 
นักข่าวก็อาจะเช็คความเคล่ือนไหวจาก
แหล่งข ่าวในสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) หรือแหล่งข ่าวในพื้นที่รอยต่อ
ชายแดนไทย-พม่า ก็จะท�าให้มีข้อมูลเพียง
พอท่ีจะประเมินความเป็นไปได้ของวาระ
ข่าวที่ออกมา 

ด้วยความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท�าให้รูปแบบ “การน�า
เสนอข่าว” ในปัจจุบัน ต่างจากในอดีต 
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ส่วนกรณีเฟซบุ๊ค Korn Chatikavanij 
ก็อาจจะไปตรวจสอบว่าขบวนรถยนต์ของ 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ท�าเช่นน้ันจริงหรือไม่ แล้ว
ขบวนรถยนต์สมยัรฐับาลพรรคประชาธปัิตย์ 
ที่ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็นนายกฯ เคยมี
พฤติกรรมเช่นเดียวกันหรือไม่

เธอกล่าวย�้าว่า หากมีการตรวจสอบ
และน�าเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ก็จะช่วย
เพิม่คุณภาพของข่าวทีอ่อกมา ให้เป็นข่าวใน
เชิงตรวจสอบมีข้อมูลมาสนับสนุน มากกว่า
เป็นข่าวทีต่อบโต้กนัไปมาในลกัษณะปิงปอง 
ซึ่งจะเสียพื้นที่ข่าวไปกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์
และไม่สร้างสรรค์ 

“หากนักข่าวท�าการบ้าน ตั้งค�าถาม
และหาข้อมูล ตรวจสอบข่าวในลักษณะเช่น
นีอ้ย่างเข้มข้น ในระยะยาว นกัการเมอืงหรอื
ผู้ที่ต้องการจะอาศัยโซเชียลมีเดียเป็นช่อง
ทางในการปล่อยข่าวกจ็ะท�าได้ไม่ง่ายอกีต่อ
ไป” บรรณาธกิารข่าว สถานโีทรทศัน์ไทยพบีี
เอส ให้ความเห็น

อีกทัศนะของคนข่าว  ”ณศักดิ์ อัจจีมา
ธร” หัวหน้าข่าวโพสต์ดิจิตอล ผู้คุมทิศทาง
ข่าวออนไลน์ของค่ายโพสต์ทูเดย์ กล่าวว่า 
ข่าวออนไลน์ของโพสต์ทูเดย์ท่ี เขารับผิดชอบ
เน้นหนักที่ความถูกต้องและรอบด้านในข่าว
ที่น�าเสนอ ไม่ได้เน้นท่ีการแข่งขันเรื่องความ
รวดเร็ว แล้วกลายเป็นการเสนอข่าวที่ผิด

พลาด คลาดเคลือ่น รวมถงึไม่รอบด้าน และ
ยังเน้นมากว่าเมื่อเสนอไปแล้วต้องระวังไม่
ให้เป็นการเพิ่มหรือสร้างความขัดแย้งขึ้นใน
สงัคม ดงันัน้เวบ็ไซต์โพสต์ทเูดย์จงึมนีโยบาย
ชัดเจนในการน�าเสนอข่าวว่าจะเสนอให้ รอบ
ด้านและถูกต้อง 

“ เ ร า จ ะ ห ลี ก เ ลี่ ย ง ม า ก เ รื่ อ ง ก า ร
เสนอข่าวด้านเดียว อย่างเรื่องประเด็น
ข่าวการเมือง หากมีประเด็นอะไรขึ้นมาก็
พยายามเสนอสองด้าน เพื่อไม่ให้กลายเป็น
ข่าวทีเ่ป็นเครือ่งมอืการเมอืงหรอืข่าวตอบโต้
ไปวนัๆ การใช้เฟซบุค๊มาน�าเสนอจะพยายาม
ใช้น้อยทีส่ดุ จะใช้แหล่งข่าวทีเ่ป็นตวัตนเป็น
คนพดูมากกว่า ยกเว้น เป็นเรือ่งหรอืประเดน็
ที่น่าสนใจจริงๆ”

ณศักดิ์ ยกตัวอย่างว่า เนื้อหาในแฟน
เพจ โอ๊ค-พานทองแท้ จะใช้น้อยมาก เพราะ
มองแล้วว่าเป็นการเสนอความเหน็ด้านเดยีว 
ยิง่เป็นการโพสต์โจมตปีระเดน็ทางการเมอืง
ยิ่งไม่ใช้เลย 

เขาว่า กรณีให้ข้อมูลเรื่องลอบสังหาร 
พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ จ.ท่าขี้เหล็ก เมื่อมีประเด็น
นี้มา ก็จะมีการตรวจสอบ “ความเป็นไป
ได้” ของข่าวให้รอบด้าน ประสานกับกอง
บรรณาธิการและนักข่าว รวมทั้งเช็คกับ
แหล่งข่าวจากหลายฝ่าย ทัง้หน่วยงานความ
มัน่คง ข่าวกรอง ต�ารวจ ทหาร เจ้าหน้าท่ีไทย

บริเวณชายแดนไทย-พม่าอย่างที่จังหวัด
ตาก เพื่อดูว่าข้อมูลนี้เป็นไปได้หรือไม่ ถูก
หรือผิด เราตรวจสอบข่าวให้รู้ข้อเท็จจริง

“แต่บางประเด็น เมื่อมีข่าวเข้ามา ก็
จะเสนอไปก่อน แล้วค่อยติดตามข่าวอีกชั้น
หนึ่ง เพื่อน�าเสนอต่อว่าข้อเท็จจริงเรื่องนั้นๆ 
เป็นอย่างไร อย่างกรณีแอร์โฮสเตสโพสต์
ข้อความพาดพงิถงึบตุรสาวของอดตีนายกฯ 
เรากพ็ยายามตรวจสอบไปยงัคนในสายการ
บนิดงักล่าว เพือ่สอบถามเรือ่งนีเ้ป็นยงัไง จะ
ท�าอย่างไร หรอืถามคนกลางทีเ่กีย่วข้อง เพือ่
ให้ข่าวมทีีม่าทีไ่ป นีก่ค็อืการท�าหน้าที ่เพือ่ไม่
ให้สือ่ตกเป็นเครือ่งมอืหรอืกระบอกเสยีงของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง”

เขายืนยันว่า การน�าเสนอข่าวให้ “ถูก
ต้อง” เป็นส่ิงท่ีส่ือต้องให้ความส�าคัญ แม้
บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ก็ต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้องเร็วที่สุด และสมบูรณ์ที่สุด

“เราก็เคยเจอกรณีผิดพลาด เรื่อง
นักศึกษาสาวฆ่าตัวตาย โดยส่ือไปน�าเสนอ
ข้อมูลจากการสันนิษฐานของต�ารวจว่า 
เพราะไปท�าจมูกมาแล้วออกมาไม่สวย 
หลายสื่อก็รีบน�าเสนอข่าวออกไปในท�านอง
น้ี แต่ไม่ก่ีนาทีต่อมาก็พบข้อเท็จจริงว่า ไม่
ได้ฆ่าตัวตายเพราะสาเหตุน้ี ก็ต้องรีบแก้ไข
ใหม่ทันที ด้วยการไปสัมภาษณ์ญาติผู้เสีย
ชีวิตแล้วน�าเสนอว่าข้อเท็จจริงคืออะไร” 

ส่วนกรณีเฟซบุ๊ค Korn Chatikavanij พลาด คลาดเคลือ่น รวมถงึไม่รอบด้าน และ บริเวณชายแดนไทย-พม่าอย่างที่จังหวัด
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(จุลสารราชด�าเนิน ฉบับที่ 24 เคยน�าเสนอ
เรือ่งดงักล่าว ในชือ่เรือ่ง “เมือ่สสีนัฆาตกรรม
ความจริง”)

หัวหน้าข่าวโพสต์ดิจิตอล ยังกล่าวว่า 
การน�าเสนอข่าวออนไลน์ของโพสต์ทเูดย์ จะ
เน้นว่า ข่าวไหนที่ยังไม่แน่ใจ ก็จะไม่พาดหัว
แบบ “ฟันธง” แม้จะพยายามเน้นต้องเรว็ แต่
ถ้าเร็วแล้วผิด ก็ไม่ดี ทุกอย่างจึงต้องแน่ชัด
ก่อนน�าขึ้นสู่เว็บไซต์

กับประเ ด็นชวนถกเถียงแบบ
เดียวกัน มุมมองจากนักข่าวภาคสนาม
จะเป็นอย่างไร? 

“เลอลักษณ์ จนัทร์เทพ” ผูส้ือ่ข่าวสาย
การเมือง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กล่าวว่า 
การที่จะผลิตข่าวออกมาแต่ละชิ้น สื่อควรที่
จะเป็นผู้ที่ก�าหนดและวิเคราะห์ประเด็นเอง 
ไม่ใช่ให้แหล่งข่าวเป็นผู้ก�าหนด มิฉะนั้นสื่อ
จะตกเป็นเหยื่อ ถูกหลอกใช้ได้

“เพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดีย 
เราไม่มทีางรูไ้ด้ว่า เป็นเนือ้หาทีถ่กูกลัน่กรอง
ออกมาจากแหล่งข่าวจริง หรือมีทีมงานที่
ถูกจัดตั้งขึ้นมาช่วยท�าให้ เพื่อให้เป็นกระ
แสรายวัน”

เธอกล่าวว่า หากเราเสนอประเดน็เหล่า
นี้ออกไปโดยขาดการตรวจสอบ “ความน่า

เช่ือถือ” ของข่าวก็จะไม่เกิดขึ้น และเท่าท่ี
สงัเกตเนือ้หาทีป่รากฏส่วนใหญ่ในโซเชยีลมี
เดียของแหล่งข่าว จะเป็นเพียงการตอบโต้
ฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น ซึ่งข่าวลักษณะเช่นนี้ 
สังคมส่วนรวมจะไม่ได้ประโยชน์ ถึงไม่น�า
เสนอก็ไม่มีอะไรเสียหาย หรือว่า “ตกข่าว” 
เพราะข่าวท่ีดีคือการท�าข่าวเชิงตรวจสอบ 
ตามหาข้อเท็จจริง ไม่ใช่ข่าวน�้าเน่า

“เนื้อหาข่าวท่ีไม่มีท่ีมาท่ีไป หรือออก
จากปากแหล่งข่าว ท่ีขอไม่ให้ระบุชื่อ อาจ
จะมวีตัถปุระสงค์เพยีงเพือ่สร้างกระแส หรอื
สร้างประเด็นขึ้นมา สื่อที่ดีจึงควรท�าข่าว
อย่างรอบด้าน มีการดับเบิลเช็คประเด็น
จากหลายทาง หลายฝ่าย และต้องวเิคราะห์
เนื้อหาข่าวท่ีจะน�าเสนอด้วย เพราะข่าวท่ีดี
จะต้องมีความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่ข่าวปิงปอง
ตอบโต้กันไปมาระหว่างคน 2 ฝ่าย โดยท่ี
ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย”

ด้าน “พิสิฐ ภูตินันท์” ผู้ส่ือข่าวสาย
การเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า กล่าวถึง
ประเด็นนี้ โดยพูดถึงข่าวจากลอบสังหาร 
พ.ต.ท.ทกัษณิ ทีถ่กูปล่อยจากแฟนเพจ Oak 
Panthontae Shinawatra ว่า ตอนแรกที่มี
ข่าว หน่วยงานความมัน่คงกบ็อกว่าไม่ม ีแต่
ตอนหลงักก็ลบัล�า ขณะทีค่นอืน่ๆ ในรฐับาล

กอ็อกมารบัลกู เหมอืนเป็นการสร้างความน่า
เชื่อถือมากกว่า

“อาจเพราะมันถูกเปิดมาโดยแฟน
เพจท่ีอ ้างชื่อลูกอดีตนายกฯ สื่อจึงให ้
ความส�าคัญ ที่ส�าคัญยังเกี่ยวข ้องกับ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ยังมีบทบาททางการเมือง
สูง ไม่ว่าจะพูดหรือท�าอะไรก็เป็นข่าว หาก
ไม่น�าเสนอก็อาจจะตกข่าวได้ ดังนั้นการที่
กองบรรณาธิการจะน�าเสนอข่าวอะไร จึง
ขึน้อยูท่ีว่่าใครเปิดเผยและบคุคลในข่าวใคร”

เขายังกล่าวว่า แต่หากข้อมูลที่ปรากฏ
ในโซเชียลมีเดีย เป ็นเพียงการตอบโต้
ทางการเมือง ก็ขึ้นอยู่กันนโยบายของแต่ละ
สื่อแต่ละแห่งว่าจะหยิบเอาไปเล่นหรือไม่

ขณะท่ี ”ณัฐวุฒิ  กรัณยโสภณ” 
 ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ มองว่า การที่แหล่งข่าวบางราย ใช้วิธี
ก�าหนดประเด็นการน�าเสนอขึ้นมาเองผ่าน
โลกออนไลน์สมยัใหม่ เป็นเรือ่งทีต้่อง “ชัง่น�า้
หนกั” ของแหล่งข่าวด้วยตวัเองก่อนว่า คนนี้
โพสต์เองจรงิไหม เชือ่ถอืได้แค่ไหน พจิารณา
ประกอบกับบทบาททางการเมืองของแหล่ง
ข่าวคนน้ันๆ และยังต้องดูค�าพูดของแหล่ง
ข่าวคนน้ันๆ ในช่วงท่ีผ่านมา เพราะเรา
ติดตามค�าพูดเขาทุกวัน รู้พฤติกรรมพอรู้ว่า
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ใครพูดจริง ใครพูดโกหก ใครน่าเชื่อถือมาก
น้อยเพียงใด 

“อย่างแฟนเพจ โอ๊ค-พานทองแท้ เรารู้
อยู่แล้วว่าเขาไม่เคยให้ข่าวที่มาจากการให้
สัมภาษณ์เลย มีแต่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คอย่าง
เดียว และมีข่าวว่าทีมงานท�าให้ ก็ย่ิงท�าให้
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวคนนี้ลดน้อย
ลง และไม่น่าสนใจกลายเป็นแค่การตอบโต้
ทางการเมือง แต่บางเรื่องที่นักการเมือง
โพสต์ในเฟซบุ๊ค เช่น ขบวนรถนายกฯ ท�าให้
รถติด คิดว่ามันเป็นเพียงสีสัน ปล่อยให้เป็น
สีสันบนโลกของโซเชียลมีเดียไป” 

ณัฐวุฒิ กล่าวว่า ถ้าเห็นว่าประเด็นนั้น
น่าสนใจและควรตามต่อ แต่เราไม่สามารถ
เช็คกับคนต้นเรื่องที่เป็นผู ้ปล่อยข่าวออก
มาได้ เราก็ต้องเช็คจากคนใกล้ชิดหรือคน
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ว่าสิ่งที่ปล่อยออก
มาเป็นจริงแค่ไหน เพียงไร หรืออาจดูองค์
ประกอบของข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัแหล่ง
ข่าว ก่อนจะไปหาสัมภาษณ์คนที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 

“เช่น กรณีของแอร์โฮสเตสสาว ที่
โพสต์ข้อความในเฟซบุค๊ว่าอยากสาดกาแฟ
ลูกสาวอดีตนายกฯบนเครื่องบิน แน่นอน
ว่าเราไม่สามารถโทรไปเช็คกับผู ้ที่โพสต์
ข้อความได้ว่าเป็นแอร์ฯ สายการบินนี้จริง
ไหม แต่เราสามารถดูองค์ประกอบอื่นใน
โปรไฟล์ เช่น อยู่สายการบินใด แล้วไปเช็ค
กับต้นสังกัด ซึ่งคิดว่าต้นสังกัดก็น่าจะรู้ว่า
รูปแผ่นกระดาษรายชื่อผุ้โดยสารเป็นของ
จริงหรือไม่ 

“หรอืกรณ ีพล.ต.สนัน่ ชจรประศาสน์ 
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล เราไม่สามารถรู้
ได้เลยว่าอาการเป็นอย่างไร ถ้าเชค็ไปยงัคน
ใกล้ชดิ พล.ต.สนัน่ในพรรคชาตไิทย หากเรา
ไม่สนิทเขาก็จะไม่บอกความจริงกับเรา แต่
เราสามารถดับเบิ้ลเช็คกับแหล่งข่าวที่สนิท
ชิดเชื้อสมัยที่ พล.ต.สนั่น ยังอยู่กับพรรค
ประชาธปัิตย์ได้เช่นเดยีวกนั การดบัเบิล้เชค็
ข่าวในเวลากระชั้นมีหลายหนทาง”

เขายังกล่าวว่า แม้สื่อแต่ละแห่งจะมี
ข้อจ�ากัด โดยเฉพาะเรื่องเวลา ดังนั้นการ 
“ชัง่น�า้หนกั” กส็ามารถเริม่ต้นได้จากนกัข่าว

ภาคสนาม ว่าแหล่งข่าวคนนั้นๆ มีความน่า
เชื่อถือเพียงใด

“ข้ันแรกนักข่าวภาคสนามก็ต้องวัด
จากตัวแหล่งข่าวว่า แหล่งข่าวคนดังกล่าว
มีความน่าเช่ือถือมากน้อยแค่ไหนโดยใช้
วิจารณญาณ หลังจากน้ัน ก็เช็คกับแหล่ง
ข่าวคนที่ 2 ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ันๆ ว่าพูด
ตรงกันหรือไม่ หรือมีอะไรที่ต่อยอดมุมไหน
ได้อีกบ้าง หรือเช็คบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายๆ 
สาย เพื่อความถูกต้องของข้อมูล” 

ณัฐวุฒิยังกล่าวถึง “ข้อควรระวัง” ของ
ข่าวปล่อย-ข่าวลวงบนโลกออนไลน์ว่า เบือ้ง
ต้นนักข่าวภาคสนามก็ต้องมีวิจารณญาณ
ในการตดัสนิใจด้วยตนเอง ว่าควรท�าอย่างไร
กับข้อมูลที่ได้มา อาจไปเช็คจากแหล่งข่าว
คนอ่ืนเพิ่มเติม แต่หากนักข่าวภาคสนาม
ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ ก็ควรแจ้งให้
บรรณาธิการตัดสินใจอีกครั้ง ว่าจะเช็คเพิ่ม
หรือเก็บไว้ต่อยอดในวาระอื่น แต่ถ้าข่าวชิ้น
นั้นไม่ชัวร์จริงๆ รีเช็คไม่ได้ อาจต้องปล่อย
ทิ้งไป

ปิดท้ายด้วย ความเห็นจาก ”วิศรุต 
ชาวนายก” ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมือง 
ประจ�าท�าเนียบรัฐบาล ที่กล่าวถึงหลัก
การน�าเสนอข่าวของสื่อ กับการตรวจสอบ
ข่าวก่อนน�าเสนอว่า 

“วิธีที่ผมใช้ในการพิจารณาว่าจะน�า
เสนอข่าวหรือไม่น�าเสนอข่าวใด นั่นคือหลัก

ความเป็นกลางของส่ือ 1.ส่ิงท่ีน�าเสนอต้อง
ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อส่วนรวม และ 2.สิ่ง
ทีน่�าเสนอต้องเป็นเรือ่งจรงิ ทีเ่สนออย่างครบ
ถ้วน รอบด้าน มองได้หลายมิติ”

วิศรุตกล่าวว่า ในความเป็นจริงแล้ว 
“สื่อหรอืนกัข่าว” ย่อมต้องหาข่าวและข้อมูล
ที่ “เป็นจริง” มากที่สุด ส�าหรับการน�ามา
เสนออย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีความคิด
เห็นของตนเองใส่ไป

 “นอกจากนี ้สือ่ต้องพจิารณากลัน่กรอง
แล้วว่า  ข่าวที่จะน�ามาเสนอนั้น ต้องเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมอย่างไร ควรน�าเสนอหรอื
ไม่อย่างไร ด้วยเหตุนี้ สื่อที่เสนอข่าวประจ�า
วันทุกวันนี้ มีทั้งสื่อของรัฐและไม่ใช่สื่อของ
รัฐ  ซึ่งก็คงต้องแยกแยะให้ออกกันก่อนว่า  
ระหว่างการเสนอข่าวสารและการวิเคราะห์
วิจารณ์ เรื่องการใส่อารมณ์หรือสีสันของ
การให้ข่าวนั้น ไม่ควรน�ามาสับสนปะปนกัน 

เขายงักล่าวว่า หากไม่ใช่การวเิคราะห์-
วิจารณ์ ของผู้เสนอข่าวแล้ว  เราก็ต้องมา
ดูกันว่า ประชาชนต้องการข้อมูลทั้ง 2 ด้าน
หรือไม่ และส่ือเสรีพยายามรักษาสิ่งนี้ไว้
หรือเปล่า  

“สือ่ของรฐั เป็นสือ่ทีถ่กูก�าหนดบทบาท
โดยรัฐ หรือถูกควบคุมโดยรัฐ ข่าวสารที่
น�าเสนอน้ัน ย่อมข้ึนตรงกับนโยบายและ
ความต้องการ สื่อข้อมูลของรัฐต่อภาค
ประชาชน  ในขณะที่สื่อที่ไม่ใช่ของรัฐ  ก็ถูก
ก�าหนดบทบาทโดยระบบทุนนิยมและโดย
อุดมการณ์องค์กร  ซึ่งข่าวสารที่น�าเสนอนั้น 
ย่อมสะท้อนถึงเป้าหมาย และอุดมการณ์
ของสื่อนั้นๆ ในบริบทของตัวมันเอง“  
วิศรุตกล่าว

สรปุรวมได้ว่า สือ่ทกุคน ทกุส�านกั ล้วน
เห็นตรงกันว่า “ความถูกต้อง” ของข่าวที่น�า
เสนอคือสิ่งส�าคัญ 

แต่มันจะเกิดข้ึนได้ต้องผ่านขั้นตอน
การผลติและ “การตรวจสอบ” ของสือ่มวลชน
ทีต้่องตัง้ใจ-ทุม่เท ในการตรวจสอบความถกู
ต้องของข่าวที่ได้รับก่อนน�าเสนอเป็นส�าคัญ 

มเิช่นนัน้ “ข่าวทีไ่ม่ถกูต้อง” นอกจาก
ท�าให้สังคมสับสนแล้ว ส่ือก็ต้องรับผิด
ชอบกับความไม่ถูกต้องนั้นด้วย 

สื่อของรัฐ เป ็นสื่อที่ถูก
กำาหนดบทบาทโดยรัฐ ข่าวสาร
ที่ นำ า เสนอนั้ น  ย ่อมขึ้ นตรง
กับนโยบายและความต้องการ 
ในขณะที่สื่อที่ไม่ใช่ของรัฐ ก็ถูก
กำาหนดบทบาทโดยระบบทุนนิยม
และโดยอุดมการณ์องค์กร
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จับประเด็น
สุริยะ คชินทร

ตามโครงการทีอ้่างว่าเป็นการศกึษา
ดูงาน แต่ในโปรแกรมที่ถูกสืบค้นจน
พบ กลับมีทั้งกินไปอาหารร้านหรู ล่อง
เรือส�าราญ และดูฟุตบอลบิ๊กแมตซ์ 
ลิเวอร์พูล-แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ทั้งๆ ที่งบประมาณที่ใช้ในการเดิน
ทางไปดูงานดังกล่าวมาจาก  “ภาษีของ
ประชาชน” รวมแล้วกว่า 7 ล้านบาท

นอกจากนี้ รายชื่อสื่อที่ได้รับเชิญร่วม
ทริป ส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล 
จึงเกิดข้อสงสัยว่าการใช้เงินหลวงพาทัวร์
ดังกล่าว เป็นการให้ “ผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทน” หรือไม่

ที่ส�าคัญ ยังมีการตรวจสอบพบภาย
หลังว่า สื่อที่เดินทางไปดูงานกับประธาน
สภาฯ ครั้งนี้ นอกจากได้กินฟรี อยู่ฟรี ดูบอล
ฟรี ยังได้รับ pocket money อีกรายละ 1.6 
หมื่นบาท ตลอดการเดินทาง 8 วัน หรือคิด
เป็นวันละ 2 พันบาท จึงเกิดค�าถามขึ้นอีก
ว่าเป็นการ “ซื้อสื่อ” หรือไม่

“ราชด�าเนิน” ถือโอกาสที่เรื่องนี้ยังเป็น
ประเด็นถกเถียงกันในวงการสื่อ ชักชวน 
ผู้อ่านสนทนาถึงกรณีดังกล่าว ว่าหากมีการ
ส่งหนงัสอืเชญิไปต่างประเทศ หรอืมกีารแจก

เงินขวัญถุงจากแหล่งข่าว 
...องค์กรสื่อต่างๆ จะมีวิธีรับมือ

หรือปฏิบัติตัวอย่างไร?
 
ทุกวิชาชีพมี “จรรยาบรรณ” คุม
กรณีการพาสื่อไปดูงานและทัวร์ต่าง

ประเทศไม่ได้พึ่งเกิดข้ึน หรือเกิดกับองค์กร
นิติบัญญัติ อย่างสภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาเท่านั้น  

แต่ยังเกิดขึ้นกับหน่วยงานรัฐแทบทุก
แห่ง ตั้งแต่กระทรวงไล่ลงไปถึงกรมต่างๆ 
อาทิ กรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ในยุค “ด�ารงค์ พิเดช” เป็นอธิบดี 
ก็พานักข่าวไปต่างประเทศ  กระท่ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้เทศบาล  อบต. หรอื 
อบจ.บางแห่ง ก็ยังเคยมีข่าวเรื่องการใช้เงิน
หลวงพาคนใกล้ชิดรวมถึงสื่อไปเที่ยวเมือง
นอกมาแล้ว

ทั้งนี้ สื่อสายเศรษฐกิจจะได้รับเชิญไป
ต่างประเทศค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะหมาย
จากกระทรวงพาณิชย์

ไม่ต้องพูดถึงองค์กรเอกชน ท้ังบริษัท
ค้าขายขนาดใหญ่ ธนาคารทั้งของรัฐและ
เอกชน บรษิทัประกนัภยั บรษิทัวสัดกุ่อสร้าง 

ฯลฯ ก็มีการ “เลี้ยงดูปูเสื่อ” สื่อ ด้วยการพา
ไปต่างประเทศ หรือที่มักเรียกกันว่า งาน
แถลงข่าวเพือ่ขอบคณุสือ่ หรอื thank press 
ในต่างแดน

อย่างไรก็ตาม การเดินทางไป thank 
press ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะจดัโดยหน่วย
งานของรัฐหรือโดยบริษัทเอกชน ย่อมต้อง
มีเส้นขีดแบ่งความเหมาะสม เป็นกรอบ
จริยธรรมในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติ

ซึ่งในฐานะส่ือมวลชน ไม่ว ่าจะนัก
หนังสือพิมพ์ นักข่าวโทรทัศน์วิทยุ รวมถึง
ช่างภาพ ไม่อาจจะปฏิเสธ “กรอบจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ” ของตนเอง เฉกเช่นกับวิชาชี
พอืน่ๆ ทีม่จีรรยาบรรณ เป็นจรยิธรรมพืน้ฐาน
ของบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านั้นอย่าง
ชัดเจน  เช่น ประมวลจริยธรรมของนักการ
เมือง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม ฯลฯ

ส�าหรับนักข่าวหรือนักหนังสือพิมพ์ใน
แต่ละค่าย อาจจะมี “ระเบียบการปฏิบัติ” 
เพือ่ควบคมุอกีชัน้ นอกเหนอืจากปฏบัิตติาม
กรอบของ “ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์

“เลี้ยงดูปูเสื่อ” ขั้นเทพ
แจกเงิน-พาทัวร์ข้ามทวีป
แหล่งข่าวเสนอ นักข่าวต้อง...?
จากกรณีอื้อฉาวที่ “สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์” ประธานสภาผู้แทนราษฎร น�าคนใกล้ชิด พร้อม
คณะสื่อมวลชน รวมแล้ว 39 คน ไปทัวร์ประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และ
เบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ 19-27 กันยายน 2555
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หัวหน้ากอง บ.ก.หรือ บ.ก.โต๊ะ เป็น
ผู้คัดเลือก 

โดยจะให้ให้สิทธิผู้ท่ีแหล่งข่าวเชิญมา
เป็นอันดับแรก ถ้าเคยไปแล้วก็หมุนเวียน
ให้คนอ่ืนไปแทนจนครบทุกคน  หรือเลือก
หมายให้โต๊ะอื่นไปแทนบ้าง (ตามปกติ โต๊ะ
เศรษฐกิจมักมีหมาย “ไปนอก” เยอะกว่า
โต๊ะอื่นๆ)

แต่หากเป็นหมายกลาง-หมายท่อง
เที่ยว-หมาย thank press ที่ไม่ระบุเจาะจง 
ก็เป็นหน้าที่ของ บ.ก.เป็นผู้คัดเลือกคนที่
เหมาะสมให้เดินทางไป

ยกเว้นหมายที่ต้องไปท�าข่าว ซึ่งใช้
ความเช่ียวชาญเฉพาะ อาท ิไปดกูารทดสอบ
รถยนต์รุน่ใหม่ กจ็ะเลอืกนกัข่าวตามภารกจิ
ข่าวที่จะต้องไปท�าในต่างประเทศ 

หรือหากเป็นหมายไปท�าข่าวนายก
รัฐมนตรี ก็ต้องให้นักข่าวสายการเมืองเป็น
อันดับแรก

อย่างไรก็ตาม มีหนังสือพิมพ์รายวัน 2 
ฉบับ ที่จะให้เป็นระบบหมุนเวียนกันไปตาม
ล�าดับ “คิว” ที่ก�าหนดเอาไว้ โดยจะเวียนให้
นักข่าวทุกคนได้ไป แม้จะใช้เวลาหลายปีก

ว่าจะวนกันครบก็ตาม
ค�าถามที่ 2 ผู้ที่มีบทบาท

ในการคัดเลือกบุคคล และอนุมัติให้นักข่าว
ไปท�าข่าวในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหัวข้อนี้จะ
แตกต่างกันไป บางค่าย “บ.ก.บริหาร” จะ
เป็นผู้เลือกตามกติกาที่ตั้งไว้

บางส�านักพิมพ์ให้อ�านาจ “บ.ก.โต๊ะ” 
ในการคัดเลือกนักข่าว เพื่อให้ บ.ก.บริหาร 
หรือหัวหน้ากอง บ.ก.อนุมัติ  ซึ่งมักจะ
พิจารณาตามที่เสนอไป และเจ้าของกิจการ
หรอืเจ้าหนงัสอืพมิพ์มกัจะไม่เข้าไปก้าวก่าย
ในเรื่องนี้  

แต่ก็มีหนังสือรายวันบางฉบับที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติจาก “เจ้าของกิจการ” หรือ
ผู้มีอ�านาจสูงสุด ซึ่งเจ้าของกิจการก็มีสิทธิ์
เปลี่ยนชื่อนักข่าวที่ถูกเสนอไป 

ค�าถามที ่3 ผลตอบแทนอืน่ๆ (ถ้าม)ี ที่
ส�านักพิมพ์จะให้กับนักข่าว กรณีได้รับเชิญ
ไปต่างประเทศ

หากเป็นกรณทีีไ่ปกบัแหล่งข่าว ซึง่จ่าย
ค่ารถ ค่าอาหารและค่าที่พักให้อยู่แล้ว 

ผู้ตอบสัมภาษณ์ 80% ระบุว่า มี “เบี้ย

แห่งชาติ พ.ศ.2541” อย่างเครือเนช่ัน ก็มี
คู่มอืหลกัจรยิธรรมของคนข่าว “Nation Way 
(ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา)”

จากการประมวลค�าสัมภาษณ์ของ
กลุ่มตัวอย่าง ระดับ “บรรณาธิการ(บ.ก.)-
หัวหน้ากอง บ.ก.-บ.ก.โต๊ะข่าว-หัวหน้า
ข่าว” ซึง่มทีัง้หนงัสอืพมิพ์ ค่ายเลก็-ค่ายใหญ่ 
และโทรทัศน์ ทั้งฟรีทีวี-เคเบิลทีวี 

ในหัวข ้อสัมภาษณ ์ เดียวกันจาก 
6 ค�าถาม โดยไม่ได้เปิดเผยรายช่ือผู ้ให้
สัมภาษณ์และที่ท�างานของต้นสังกัด ทั้งนี้
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ใกล้เคียงกับข้อเท็จ
จริงมากที่สุดและไม่ต้องการให้เกิดส่งผลก
ระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

ปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้...

“6 ค�าถาม” กับค�าตอบที่สังคม
ต้องรับรู้

ค�าถามที ่1 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก
บคุคล (นกัข่าว) ทีจ่ะไปท�าข่าวกบัแหล่งข่าว
ในต่างประเทศ   

ทุกค่ายจะมีหลักเกณฑ์คล้ายๆ กันคือ
จะให้บุคคลระดับ “บรรณาธิการ” ไม่ว่าจะ

หัวหน้ากอง บ.ก.หรือ บ.ก.โต๊ะ เป็น ว่าจะวนกันครบก็ตาม
 ผู้ที่มีบทบาท
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เลี้ยง” ให้ โดยบางค่ายระบุว่าค�านวณจาก
ค่าครองชีพในประเทศนั้นๆ โดยมีการแบ่ง
เป็นโซนหรือทวีปอย่างชัดเจน อาทิ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรอืญีปุ่น่จะได้เบีย้เลีย้ง 1,000 
บาท/วัน ประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียได้เบ้ีย
เลี้ยง 500 บาท/วัน

บ.ก.โต๊ะเศรษฐกิจเคเบิลทีวีชื่อดังช่อง
หนึง่ กล่าวว่า การจ่ายเบีย้เลีย้งจะดปูระเทศ
ที่ไป อาทิ ประเทศลาว 25 เหรียญสหรัฐฯ/
วัน ประเทศสิงคโปร์ 50 เหรียญสหรัฐฯ/วัน

แต่ก็มีบางค่ายที่ให้แบบเหมาจ่ายคือ
ระดับหัวหน้าข่าวขึ้นไปได้ 2,000 บาท/วัน 
นักข่าวได้ 1,000 บาท/วัน

มีเพียงผู้ตอบสัมภาษณ์ 20% ที่ระบุว่า 
“ไม่มีการให้เบี้ยเลี้ยง”

ค�าถามที่ 4 ในกรณีที่แหล่งข่าวให้ 
pocket money เพื่อจับจ่ายใช้สอยค่าใช้
จ่ายอื่นๆ นักข่าวในสังกัดสามารถรับเงินได้
หรือไม่ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ 8 ใน 10 ระบุว่า โดย
หลักปฏิบัติไม่ควรรับไว้ โดยจ�านวนหนึ่งที่
บอกว่า มข้ีอบงัคบับรษิทัทีเ่ขียนไว้ชดัเจนว่า 
“ไม่ให้รับอย่างเด็ดขาด”

มีเพียง 1 คนที่ระบุว่า ถ้าเงินดังกล่าวมี
มูลค่าไม่สูงมากนัก ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ขณะที่อีก 1 คน กล่าวว่า หากมีการให้ 
pocket money จรงิๆ ควรจะให้เฉพาะบคุคล 
ไม่ควรให้ไปทั้งคณะ

ค�าถามที่  5 คิดอย่างไรกับกรณีที่

ประธานสภาฯ พาสื่อไปทัวร์เมืองนอก
มี บ.ก.ร้อยละ 30 ท่ีมีความเห็นว่า 

“เฉยๆ” เพราะมองว่า ทุกวงการไม่ว่ารัฐหรือ
เอกชน ก็มักจะพานักข่าวไปต่างประเทศอยู่
แล้ว อย่างบางกรมก็มีการเอางบไม่รู้จากที่
ใดพานกัข่าวไปต่างประเทศแบบ exclusive 
เช่นพาไปทัวร์อุทยานแห่งชาติในประเทศ
สหรัฐฯ ขณะที่ระดับกระทรวงกลับไม่มีการ
จัดงบพาสื่อทัวร์ต่างประเทศ

ร้อยละ 10 ขอ “งด” แสดงความเห็น 
โดยอ้างว่าไม่ได้อยู่ในสายข่าวการเมือง จึง
ไม่สามารถเข้าถงึเหตุและปัจจยัท่ีแท้จรงิ ใน
การพาสื่อไปทัวร์ต่างประเทศของประธาน
สภาฯได้

อย่างไรก็ตาม บ.ก.ท่ีถูกสอบถามส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 60 เห็นว่า หากไปท�าข่าวหรือ
ทัศนศึกษาเพียง 1-2 วัน ท่ีเหลือไปเท่ียว
ถือว่า “ไม่สมควร” อย่างยิ่งในการน�าภาษี
ไปใช้ในทางที่เหมาะสม  แต่หากไปตาม
กติกาและกฎเกณฑ์ราชการ  ด้วยการเลือก
นักข่าวสายรัฐสภาไป โดยไม่เลือกที่รักมัก
ที่ชังหรือเน้นกลุ่มที่มีความสนิทสนมเท่านั้น 
ก็ยังพอรับได้ แต่ยังถือว่าเป็นการสิ้นเปลือง
เงินภาษีอากรอย่างมาก เพราะถึงจะอ้างว่า
ไปดูงานแต่กลับมาก็ไม่มีอะไรดีข้ึน อีกท้ัง
ไม่มีการรายงานข่าวผลจากการไปดูงาน
กันเลย ประชาชนทั่วไปผู้เสียภาษีจึงไม่ได้
รบัประโยชน์อะไรจากโครงการดงูานรฐัสภา 
สื่อ และวิชาการในครั้งนี้

บ .ก.บางส�านักข ่าว
ถึงกับบอกว่ารับไม่ได้กับ
พฤติกรรมของประธาน
สภาฯ ที่พานักข่าวไปทัวร์
ต ่างประเทศ  เนื่องจาก
พิจารณาจากก�าหนดการ
แล้ว เป็นการใช้งบประมาณ
ที่ไม่มีประโยชน์ก่อเกิดกับ
ประเทศเลย 

ขณะที่ บ.ก.บางคนก็
บอกว่า เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะ
สม เพราะหากสภาฯใช้งบ
ฟุ่มเฟือย ก็จะเป็นตัวอย่าง
ที่ไม่ดีกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ 

ค�าถามที่ 6 การรักษา 
“ระยะห่าง” กับแหล่งข่าว 
มีผลกระทบต่อการท�าข่าว
และทิศทางการท�าข่าวของ
นักข่าวในยุคปัจจุบันหรือ
ไม่? 

ผู ้ถูกสัมภาษณ์ส ่วน
ใหญ่ตอบว่า “ไม่มีผลกระ
ทบ” ต่อการท�างาน เพราะ
การท�าข่าวไม่จ�าเป็นว่าต้อง
สนิทชิดเชื้อกับแหล่งข่าว 
ถึงจะได้ข่าวดีๆ ขึ้นอยู่กับวิธี
การและความสามารถใน
การท�าข่าวมากกว่า จึงควร
จะมีการรักษาระยะห่างไว้ 
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เพื่อให้ข่าวไม่เอนเอียง
แต่ก็มีส่วนหนึ่งตอบว่า การ “ใกล้ชิด” 

กับแหล่งข่าวเป็นเรื่องที่ดี หากนักข่าวใช้
ไปในทางที่ถูกต้อง เช่น ให้ประเด็น ให้ข่าว 
แนะน�าแหล่งข่าวคนอื่นๆ รู้จัก หรือได้ข้อมูล
เชิงลึกมาท�างานข่าว แต่ไม่ใช่ให้เพื่อท�า
ประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งข่าวนั้นๆ โดยได้
รับเงินค่าตอบแทนกลับมา หรือใช้ไปในการ
หาผลประโยชน์อืน่ๆ ซึง่ไม่เหมาะสมอย่างยิง่ 
และยังผิดจรรยาบรรณสื่ออีกด้วย

“ดังนั้นนักข่าวยุคนี้ควรต้องใช้ความ
รอบคอบในการรักษาระยะห่างกับแหล่ง
ข่าวให้ดี เช่นเดียวกับนักข่าวรุ่นเก่าก็ควรละ
พฤติกรรมนี้เช่นกัน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับรุ่นน้อง”

บ.ก.หนังสือพิมพ์หัวสีค่ายหนึ่ง กล่าว
ว่า การรักษาระยะห่างกับแหล่งข่าว น่าจะ
เป็นส่ิงทีส่มควรยดึถอืปฏบิตั ิแต่ต้องยอมรบั
ว่า ในการท�าข่าว โดยเฉพาะข่าว exclusive 
หรือ “ข่าวซีฟ-ข่าวเดี่ยว” ผู้สื่อข่าวย่อมต้อง
มคีวามสนทิชดิเชือ้และได้รบัความไว้วางใจ
จากแหล่งข่าวในระดับหนึ่ง

เขาว่าการจัดงาน thank press ไม่ว่า
จะในต่างประเทศหรือในประเทศ บางคร้ัง
นักข่าวต้องไปร่วมงานเพราะอาจตกข่าวที่
เกิดขึ้นในงานนั้นๆ แต่หากได้รับรางวัล ไม่
ว่าจะให้โดยตรงหรือท�าเป็นจับฉลากให้ ก็
ไม่ควรรับ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของใดๆ

“เราไม่จ�าเป็นต้องกินอาหารหรู มื้อ
แพงๆ กินหูฉลาม เพื่อให้ได้ข่าวซีฟ เพราะ
บางคร้ังข ่าวซีฟอาจจะได ้จากการกิน
ก๋วยเตี๋ยวข้างถนนกับแหล่งข่าว”

บ.ก.โต๊ะเศรษฐกิจจากโทรทัศน์ช่อง
หนึง่ กล่าวว่า ความใกล้ชดิกบัแหล่งข่าวอาจ
จะท�าให้ได้ข่าวง่ายขึ้นก็จริง แต่หากสนิท
สนมมากเกินไป ก็อาจจะส่งผลให้การเสนอ
ข่าวเชงิวพิากษ์วจิารณ์งานหรอืตวัของแหล่ง
ข่าวรายนั้นๆ ลดลงไป เพราะก็มีตัวอย่าง
กรณีที่แหล่งข่าวขอกันมา โดยเฉพาะข่าว
สายการเมือง ที่เกื้อหนุนกันมากในแต่ละขั้ว 
รวมทั้งขอให้ช่วยไปท�าข่าวได้

“ดังนั้นจึงต้องแยกแยะระหว่างความ

ประเทศและต่างประเทศ” ทีก่�าหนดให้ทัง้นกั
ข่าว หัวหน้าข่าว หัวหน้ากอง บ.ก. บ.ก.ข่าว 
บ.ก.บริหาร รวมถึงเจ้าของกิจการสื่อ ต้อง
ยึดถือปฏิบัติ

เป็น “กฎเหล็ก” จ�านวน 4 ข้อ ที่ต้องท�า
ตามเมื่อถูกแหล่งข่าวเชิญร่วมทริป

1.องค์กรสมาชิกควรใช้วิจารณญาณ
ในการตอบรับหรืออนุญาตให้ผู ้ประกอบ
วิชาชีพส่ือมวลชนในสังกัดเดินทางไปร่วม
ท�าข่าวในประเทศและต่างประเทศ เพื่อไม่
ให้ขัดกับข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 2. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เรียกร้อง
ค่าตอบแทนอื่นใดจากองค์กรผู้เชิญ ซ่ึงได้
ออกค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางอยู่แล้ว 

3. องค์กรสมาชิกที่จ่ายเบี้ยเลี้ยงการ
เดินทางให้ผู้ปฏิบัติงานข่าวในสังกัดเมื่อไป
ปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศและต่างประเทศ
อยูแ่ล้ว ต้องแจ้งให้ผูป้ฏบิตังิานข่าวไม่รบัค่า
ตอบแทนที่ซ�้าซ้อนจากองค์กรผู้เชิญ

4. ผู้ปฏิบัติงานข่าวควรใช้ดุลพินิจใน
การรับค่าตอบแทนกรณีองค์กรผู้เชิญจ่าย
เป็นค่าอาหารบางมือ้ทีไ่ม่ได้มกีารรบัรอง ซึง่
มีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่าง ระดับ “บ.ก.-หัวหน้ากอง 
บ.ก.-บ.ก.โต๊ะข่าว-หวัหน้าข่าว” ทีร่าชด�าเนนิ
ท�าการส�ารวจ กพ็บว่า หลายๆ สือ่ได้วางแนว
ปฏิบัติท่ีสอดรับกับแนวปฏิบัติท่ีสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติก�าหนด

โดยเฉพาะเรือ่งการรบั pocket money 
ที่ไม่ว่าต้นสังกัดจะให้ “เบี้ยเลี้ยง” หรือไม่ ก็
ไม่สามารถรับจากแหล่งข่าวได้ในทุกกรณี

ดังนั้น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
ต้องรีบหาทางประกาศแนวปฏิบัติ เรื่อง 
“การรับเชิญไปท�าข่าวในประเทศและต่าง
ประเทศ” ให้ท้ังองค์กรส่ือและสาธารณชน
รบัรูอ้ย่างกว้างขวาง เพือ่จะได้ช่วยตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรา 

เฉกเช่นเดียวกับท่ีส่ือมักเรียกร้องให้
นักการเมอืงผู้ทรงเกยีรติ “พกกระจก” ไว้เพือ่
สะท้อนจริยธรรมของตัวเอง 

ดั งนั้ น จึ งต ้ อง แยก แย ะ
ระหว่างความสนิทสนมส่วนตัว
กับแหล่งข่าว และการทำาหน้าที่
ในฐานะนักข่าว โดยคำานึงถึง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่สังคม 
ประชาชนส่วนใหญ่ และประเทศ
ชาต ิเป็นปัจจยัสำาคญัทีสุ่ด เร่ือง
นีเ้ป็นสิง่ทีน่กัข่าวแต่ละคนจะต้อง
ใช้วิจารณญาณ ดุลยพินิจ และ
เทคนคิส่วนตวัในการตดัสินใจว่า
เส้นแบ่งของความพอดนีัน้ ควร
จะอยู่ที่ตรงไหน

สนิทสนมส่วนตัวกับแหล่ง
ข ่าว และการท�าหน้าที่ใน
ฐานะนักข่าว โดยค�านึงถึง
ผลประโยชน ์ที่ จะเกิดแก ่
สังคม ประชาชนส่วนใหญ่ 
และประเทศชาติ เป็นปัจจัย
ส�าคัญที่สุด เรื่องนี้เป็นสิ่งที่
นักข่าวแต่ละคนจะต้องใช้
วิจารณญาณ ดุลยพินิจ และ
เทคนิคส่วนตัวในการตัดสิน
ใจว่าเส้นแบ่งของความพอดี
นั้น ควรจะอยู่ที่ตรงไหน” เขา
กล่าว

4 กฎเหล็กไปท�าข่าว
นอก

ทั้ ง นี้  ส ภ า ก า ร
หนังสือพิมพ์แห ่งชาติ  ได ้
พยายามยกร่าง “แนวปฏิบัติ 
เรื่อง การรับเชิญไปท�าข่าวใน
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ชีวิตคนข่าว - สายตระเวน
ณัฐกมล ไชยสุวรรณ

คนข่าวเงี่ยหูฟัง ว. จนทราบปลายทาง
ที่แน่นชัด จึงบอกคนขับรถให้ออกเดินทาง 
เพื่อนคู่ใจ 4 ล้อครางเบาๆ ก่อนทะยานฝ่า
ความมืดมิด

แม้เร่ืองราวจากนีไ้ป เหมอืนจะมแีต่ข่าว
ร้าย.. เศร้าสลด... ซ�า้ซาก จ�าเจ.... คราบเลอืด
บนถนนจากรถทัวร์ที่เพิ่งพลิกคว�่าตายยกคัน 
รอยน�า้ตาของญาตผิูส้ญูเสยีถูกคนร้ายลัน่ไก
ปลดิชวีติ กลิน่ศพจากเหตไุฟไหม้โรงงานทีค่น

งานหนีออกมาไม่ทัน ฯลฯ
แต่จะกลัวไปใย เพราะแม้วิถีชีวิตคน

ข่าวสายตะเวน-อาชญากรรม จะแตกต่างจาก
คนข่าวสายอื่นๆ อยู่บ้าง แต่ “จิตวิญญาณ” 
กลบัไม่แตกต่างกัน คือการเป็นนักข่าวท่ีดี ท�า
ข่าวคุณภาพ เพื่อประชาชน

บรรทัดฐานจากนีไ้ป จะเป็นชวีติของคน
ข่าว ที่บางส่วนต้องใช้ชีวิตในมุมมืด หาข่าว
จากบุคคลท่ีอาจมีประวัติสีเทา พลิกมุมหา

แง่คิดจาก “เร่ืองร้าย” ให้กลับกลายมาเป็น 
“อุทาหรณ์” กับสังคม

ค่อยๆ อ่าน... ไม่ต้องรีบท�าความ
รู้จักพวกเรา 

ยังมีเวลาเหลือเฟือ... ก่อนจะถึง “ที่
เกิดเหตุ”

“พสินัต์ ใจการณุ” ท�างานสายตระเวน-
อาชญากรรม ภายใต้สังกัดหนังสือพิมพ์

ตามติดชีวิต “เหยี่ยวราตรี” 
ทีมข่าว “สายตระเวน” ภาคสนาม
รายงาน “ข่าวร้าย” เพื่อให้ “แง่คิด” กับสังคม

เสียงวิทยุสื่อสาร หรือ ว.ในรถยนต์ที่ปรับคลื่นความถี่ให้ตรงกับคลื่นของมูลนิธิแห่งหนึ่งดัง
ลั่น บอกเหตุร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียง ว่าค�่าคืนนี้ มีการเหตุยิงกันจนมีผู้เสียชีวิต
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ไทยรัฐมากว่า 20 ปี จนน้องๆ สายข่าว
เดียวกนัต่างนบัถอื เรยีกหาความด้วยคุน้เคย
ว่า “พี่สัน” มาบอกเล่นประสบการณ์ท�าข่าว
สายนี้ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

“นักข่าวตระเวนยุคก่อนมีการชิงไหวชิง
พรบิกนั เม่ือก่อนจะไปตามสถานตี�ารวจต่างๆ 
ไปศูนย์วิทยุของต�ารวจ ไปกินนอนในมูลนิธิ 
ได้แหล่งข่าว สมัยก่อนรถยังไม่มากแบบนี้ 
บางทีมีเหตุ เราวิ่งสวนเลนได้เลย ติดไฟแดง
ก็ ว.ให้ต�ารวจกดไฟเขียวได้ แล้วใครไปถึงที่
เกิดเหตุก่อน พอถ่ายรูปได้ จดข่าวได้ ก็บอก
มลูนธิใิห้เกบ็ศพไปเลย แกล้งเพือ่นฉบบัอืน่ๆ”

“พ่ีสัน” เล่าอีกว่า สมัยนั้นบางทีถึงจะ
เข้าเวรตรงกัน แต่ก็ไม่เคยเจอหน้ากันเลย 
เพราะแต่ละคนจะไปขลุกอยู ่ตามสถานี
ต�ารวจนครบาล หรือ สน.ต่างๆ  ตีหัวฉบับ
อ่ืนบ้าง โดนตหีวับ้าง สมยันัน้ท�าข่าวเดีย่ว ไม่
โกรธกัน แค่รู้สึกเสียหน้า และมีศัพท์ 2 ค�าที่
ต้องระวังตัว คือ “ตกเดี่ยว” หมายถึงตกอยู่
ฉบบัเดีย่ว และ “ได้เดีย่ว” คอืได้อยู่ฉบับเดยีว

“เวลาไปที่เกิดเหตุสมัยก่อน นักข่าว
จะต้องละเอียดมาก เพราะเจ้าหน้าที่พิสูจน์
หลักฐานยังไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย
เหมือนสมัยนี้ ถ้ามีการยิงกัน นักข่าวต้อง
เดินหารูกระสุน บางทีคนจมน�้าตาย ไม่มี
บัตรประชาชน ก็ต้องดูยี่ห้อเสื้อผ้า การแต่ง
ตัว เผลอๆ อาจต้องดูถึงย่ีห้อกางเกงใน พูด
ง่ายๆ คือต้องเก็บรายละเอียดให้หมด แล้ว
ค่อยกลับไปส่งข่าว”

มอืข่าวรุน่เก่าจากค่ายหวัเขียว ยังกล่าว
ว่า ตอนมาท�างานใหม่ๆ ได้ยินเหตศุพหวัขาด
ในวัดแห่งหนึ่ง ตอนอยู่ในรถก็กลัว ตัวสั่น ใจ
เต้นแรง 

“แต่พอไปถงึ โอ้โห คนมงุเป็นร้อย ความ
กลัวก็หาย พอท�าข่าวบ่อยๆ เจอศพเยอะๆ ก็
ชิน แต่ไม่เคยเจอผีนะ อาจเพราะเราท�างาน
ช่วยเขา ให้จับคนร้ายได้” พี่สันพูดเห็นภาพ

ด้วยความเป็นนักข่าวสายตระเวน ที่
ต้อง “ไปทุกที่ๆ มีข่าว” ท�าให้ “พี่สัน” เข้าไป
มีส ่วนร่วมกับเหตุการณ์ส�าคัญของบ้าน

เมืองหลายครั้ง ตั้งแต่การรัฐประหารรัฐบาล 
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ในปี 2534 มา
จนถึงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 ที่เวลา
นัน้ เขาอยูท่�าข่าวจนไม่ได้กลบับ้านแรมเดอืน 
โดยกินนอนอยูใ่กล้ๆ ทีเ่กดิเหต ุเรือ่ยมาจนถงึ
เหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเส้ือแดง ท่ีส่ี
แยกราชประสงค์ เมื่อปี 2553

หลักคิดในการท�างาน ที่ “พี่สัน” มักจะ
สอนน้องๆ อยู่เสมอ ก็คือ “จงท�างานอย่างมี
ความสุขและปลอดภัย”

“รถตระเวนข่าว” มขีึน้เมือ่หนงัสอืพมิพ์
หลายฉบบั แข่งกนัรายงานข่าวอาชญากรรม 
ในลักษณะว่า ใครเร็วกว่าฉบับนั้นชนะ !

ปัจจุบันการท�าข่าวของทีมตระเวน จะ
แบ่งเวรการท�างานออกเป็นกะๆ ละ 8 ชั่วโมง 
ได้แก่ “กะเช้า” ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. 
”กะบ่าย” ตั้งแต่เวลา 16.00-24.00 น. และ 
“กะดึก” ตั้งแต่เวลา 00.00 -08.00 น. แต่
ก็มีหนังสือพิมพ์บางฉบับเหลื่อมเวลาเข้า
และออกกะให้เร็วกว่าหนังสือพิมพ์คู่แข่ง 1 
ชั่วโมง อาทิ “กะเช้า” ให้เข้าเวรตั้งแต่เวลา 
07.00-15.00 น.

ส่วนการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการ “วิ่งข่าว” ในพื้นท่ี กทม.จะแบ่งออก
เป็น 1.เขตเหนือ 2.เขตใต้ และ 3.เขตธนบุรี 
โดยจะอิงจากการแบ่งเขตรับผิดชอบของเจ้า
หน้าที่ต�ารวจ เพื่อให้ง่ายต่อการตามประเด็น

ข่าว โดยนักข่าวจะไปท�าความคุ้ยเคยกับ
แหล่งข่าวในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบ แต่ระยะ
หลังเมื่อเมืองมีการขยายตัว จึงมีการจัดเป็น 
4.เขตรอบนอก ขึ้นมาเพิ่มเติม

ขณะทีอ่ปุกรณ์ซึง่ต้องมใีนรถข่าว ได้แก่ 
ว. ไว้ดักฟังคลื่นของ สน.ในเขตรับผิดชอบ 
รวมถึงคล่ืนของมลูนิธต่ิางๆ โดยเฉพาะมลูนธิิ
ป่อเต๊กตึ๊งและมูลนิธิร่วมกตัญญู

นอกจากนี้ ในรถตระเวนข่าวแต่ละคัน 
จะมีหนังสือพิมพ์ของต้นสังกัดตัวเองปึกหนึ่ง
ไว้แจกแหล่งข่าวใน สน.ต่างๆ บางครั้งเมื่อ
รถตระเวนข่าวเจอกนั กจ็ะเอาหนังสือพิมพ์มา
แลกกันอ่าน ส่วนฉบบัไหนท่ีไม่แลก กต็คีวาม
ไว้ก่อนเลยว่าแจกแหล่งข่าวหมดแล้ว

. . .หรือไม ่ก็มีข ่าวเดี่ยวท่ีพึ่ งไป “ตี
หัว” ฉบับอื่น ปรากฏหราอยู่ในหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์ตัวเอง

ชีวิตนักข่าวสายตระเวนก็เป็นเช่นนี้ แม้
ค�าว่า “เจอกันบนแผง” จะเริ่มคลายความ
ศักดิ์สิทธิ์ แต่การโดนหักเงินเดือนหรือถูกสั่งให้
เขยีนรายงาน เพือ่ชีแ้จงต่อต้นสงักดัว่าท�าไมถงึ 
“ตกข่าว” กย็งัเป็นเรือ่งแซวข�าขนักนัในวงเหล้า

เพียงแต่เสน่ห์เช่นนี้ จะคงอยู่ได้อีก
นานแค่ไหน ?

ผู้เขียนเข้ามาเป็นนักข่าวสายตระเวน
เต็มตัวเมื่อ 3 ปีก่อน ในหนังสือพิมพ์หัวสี
ฉบับหนึ่ง
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การท�างานที่แบ่งเวรออกเป็น 3 กะ 
ท�าให้ปฏิทินชีวิตไม่เหมือนคนอื่น

ครั้งแรกที่เห็นศพ จ�าได้ว่าปากซีดและ
มือสั่น จนเกือบท�าอะไรไม่ถูก

เพราะนัน่เป็นร่างมนษุย์ไร้วญิญาณคน
แรกที่เห็นในชีวิต

จ�าได้ว่าคืนนั้นนอนไม่หลับไปทั้งคืน...
แม้เวลาต่อมา ความชาชินจะเพิ่มมาก

ขึ้นตามจ�านวนของศพที่ได้พบเห็น แต่ถึงวัน
นี้ แทบไม่มีศพไหนที่จ�าหน้าไม่ได้ ไม่ว่าจะมี
สภาพครบ 32 หรือร่างกายแหลกเหลวก็ตาม

เหตุการณ์ใหญ่ที่สุด ที่เคยพบมาก็คือ
กรณี “นางสาวเอ” (นามสมมุติ) เด็กสาวอายุ 
16 ที่ขับรถยนต์ฮอนด้าซีวิคด้วยความเร็วสูง
จนเฉี่ยวชนรถตู้โดยสารของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ บนทางด่วนโทลล์เวย์หน้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลายคนบอกว่า รู ้สึกสยดสยองเมื่อ
เห็นภาพผู้เสียชีวิตที่กระเด็นจากรถตู้ลงจาก
โทลล์เวย์ เพราะบางศพไปค้างอยู่บนเสา
ไฟฟ้า บางศพลงมากองที่ถนน

แต่ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกตกใจกับสภาพที่
เกดิขึน้ อาจเพราะชว่งเวลาทีเ่กดิเหต ุใกล้กบั
เวลาทีต้่องปิดต้นฉบบัพอด ีท�าให้ผูเ้ขยีนต้อง
เร่งข้อมูลของเหตกุารณ์พร้อมกบัถ่ายภาพส่ง
เข้าโรงพิมพ์ให้เร็วที่สุด

ความจริงทีมตระเวนก็ท�างาน ทั้ ง
กลางวันและกลางคืน แต่แน่นอนว่า “ข่าว
อาชญากรรม” ที่มีผู้เสียชีวิตบ่อย มักเกิดขึ้น
ในช่วงกลางคืนบ่อยกว่ากลางวัน เพราะเป็น
เวลาที่เกิดเหตุได้ง่าย แต่ชีวิตแบบ “เหยี่ยว
ราตร”ี ของทมีตระเวน ก็ใช่ว่าจะท�าได้แต่ข่าว
เศร้าสลด-สยดสยอง อยูต่ลอดเวลา เพราะไม่
ว่าจะเป็นข่าวอุบัติเหตุหรือข่าวฆาตกรรม จะ
ต้องหามุมน�าเสนอที่เป็น “อุทาหรณ์” กระตุก
ให้สังคมได้ฉุกคิด

อย่างข่าวฆาตกรรม ที่มักมีรูปแบบใกล้
เคียงกัน คือมีมูลเหตุจูงใจ ถ้าไม่ใช่จากธุรกิจ 
ชูส้าว กท็ะเลาะเบาะแว้ง ผูเ้ขยีนเหน็ว่าหน้าที่
ของทีมตระเวนกค็อืหามมุในการน�าเสนอ ให้
ผู้อ่านได้คิดว่า เฮ้ย แค่นี้ก็ถึงกับต้องเอาชีวิต
กันเลยเหรอ? หรือจะหาทางไม่ให้มีเหตุแบบ

นี้ได้อย่างไร?
ที่ส�าคัญ คือคนข่าวสายนี้ได้ใกล้ชิด

ประชาชน ท�าให้พบเจอในบางกรณีที่ต�ารวจ
สรปุเหตเุสยีชวีติไม่สอดคล้องกบัสิง่ท่ีปรากฏ
ในที่เกิดเหตุ พวกเราก็มีหน้าที่เป็นปากเป็น
เสียงแทนคนเล็กๆ 

. . .ทวงถาม ตรวจสอบ ติดตาม 
จนกว่า “ความจริง” จะปรากฏ

ภาพถ่ายเสีย้ววนิาททีีต่�ารวจจากหน่วย
อรินทราชยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่กลางหลังหนุ่ม
คุ ้มคลั่งที่ใช้มีดจี้คอภรรยาตัวเองเป็นตัว
ประกัน ช่วงสายของวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.
2555 ส่งผลให้ “กัมปนาท ละออง” หรือ 
“น้องโน้ต” นักข่าวสายตระเวน หนังสือพิมพ์
เดลินิ วส ์  ได ้ รางวัลชนะเ ลิศภาพข ่าว
อาชญากรรมของสมาคมช่างภาพสือ่มวลชน
แห่งประเทศไทย ในปี 2554-2555 และรางวลั
ชนะเลศิจากสมาคมนกัข่าวอาชญากรรมแห่ง
ประเทศไทย ในปี 2555

ทั้งๆ ที่ ในวันซึ่งโน้ตลั่นชัตเตอร์จังหวะ
ส�าคัญ เขาเพิ่งท�างานมาได้เพียงเดือนเศษๆ 
เท่านั้น

“กัมปนาท” เล่าว่า เมื่อมาท�างานเป็น
นักข่าวสายตระเวน เขาต้องปรับตารางการ
ใช้ชีวิตใหม่ เพราะแทบไม่มีวันหยุดเมื่อนัก
ข่าวสายอื่นๆ โดยเขาต้องไปท�าความเข้าใจ

กับครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆ ว่าการท�างาน
ลกัษณะเช่นนีม้ ี“ข้อแตกต่าง” จากการท�างาน
แบบอื่นอย่างไร

“แรกๆ ทีเ่จอศพกร็ูส้กึหววิๆ แต่นานเข้า
ก็ชิน เรื่องศพผมไม่กลัว แต่ยอมรับว่ากลัวผี”

น้องโน้ต เล่าว่า ข่าวอาชญากรรมยุค
ใหม่ต้องเน้นเจาะ ลงลึก จะรายงานแบบ
ธรรมดาไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงใช้เทคนิคการหา
แหล่งข่าว ด้วยการคงแหล่งข่าวใน สน.เขต
ท่ีตัวเองรับผิดชอบไว้อย่างน้อย สน.ละ 1 
คน และหาแหล่งข่าวจากคนในอาชีพอ่ืนๆ 
ประกอบ เช่น แม่ค้าหรือโชเฟอร์แท็กซี่

ส�าหรบั “กมัปนาท” นักข่าวสายตระเวน
เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน 
เป็นฮีโร่ที่ไม่ใส่หน้ากาก

แต่กับ “เกรียงไกร บัวศรี” หรือ “พี่โก้” 
หวัหน้าแผนกอาชญากรรม ค่ายบานเยน็เช่น
กนั ผูเ้คยใช้ชวีติเป็นนกัข่าวสายตระเวนต้ังแต่
ปี 2538 ได้ฉายภาพความเปลี่ยนแปลงที่
ท�าให้ “ฮีโร่” ต้องปรับตัวขนานใหญ่ 

เขาว่า จากช่วงเร่ิมต้นท่ี ว.จะดังลั่น
รถ เพราะนักข่าว ช่างภาพ คนขับจะมี ว.กัน
คนละตัว เพื่อช่วงกันฟังว่าเกิดเหตุที่ไหน แต่
เมื่อเทคโนโลยีเปล่ียนไป มีโทรทัศน์มือถือ 
กล้องดิจิตอล และคอมพิวเตอร์พกพาเข้า
มา ท�าให้สมาชิกครอบครัวข่าวในรถตระเวน
ข่าว ลดจาก 3 คน ได้แก่ นักข่าว ช่างภาพ 

กัมปนาท ละออง
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และคนขับ เหลือเพียง 2 คน คือนักข่าวและ
คนขับ โดยนักข่าวยุคหลังๆ จะต้องท�าข่าว
พร้อมถ่ายรูปด้วย

ความเปลี่ยนแปลงอีกอย่าง จนการ
เปลีย่นผ่านของยคุสมยั คอื “ช่องว่าง” ระหว่าง
นักข่าว-แหล่งข่าว ที่กว้างขึ้นกว่าเดิม โดย 
“พ่ีโก้” ยกตัวอย่างว่า ต�ารวจสมัยก่อนจะรู้
ประเด็นข่าวและจะแจ้งนักข่าวทันทีเวลาที่
เกิดเหตุที่คิดว่าน่าจะเป็นข่าวได้ แต่เวลานี้
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาตเิปลีย่นนโยบาย การ
ให้ข่าวต้องรายงานผู้บังคับบัญชา แหล่งข่าว
ก็ไม่กล้าบอกเพราะต้องรายงานผู้ใหญ่ ข่าว
อาชญากรรมทกุวนันีจ้งึหนกัไปทางข่าวแถลง

“เรื่องรถติดก็มีส่วน เพราะท�าให้นักข่าว
มีเวลาตระเวนไปตาม สน.ได้อย่างมากคนืละ 
1-2 สน.เท่านัน้ ท�าให้มีโอกาสไปตซีีแ้หล่งข่าว
น้อยลง การฝังตวัเพือ่หาข่าวจงึท�าได้ยากขึน้”

สิง่เหล่านีค้อืความเปลีย่นแปลงที ่“ฮโีร่” 
ผู้ถือ ว. กล้องและปากกา ต้องเผชิญ

อย่างที่เกริ่นน�าไปแล้วว่า นักข่าว
ตระเวนท�างานตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กะๆ ละ 8 ชั่วโมง

แต่ด้วยวิธีการท�าเฉพาะ ที่เป็นนักข่าว
สายเดียวที่ต้องท�างานกระทั่งช่วงเวลากลาง
คืน ท�าให้นักข่าวสายอื่นๆ เข้าใจว่านักข่าว
สายตระเวนเป็น “เหยี่ยวราตรี” ...ซึ่งก็ไม่
ผิดนัก

ลักษณะเฉพาะของนักข่าวสายนี้ ก็คือ 
ส่วนใหญ่ของมักเป็นผูช้าย ด้วยรปูแบบงานที่
ต้องท�างานทัง้เช้าตรู่ยนัดกึดืน่ และต้องลยุได้
ในทกุสถานการณ์ ลกัษณะทางกายภาพทาง
ร่างกายของ “เพศชาย” จงึเอ้ือกว่า “เพศหญิง”

แต่ใช่ว่าจะไม่มีสาวๆ อยู่เลย เพราะนัก
ข่าวโทรทัศน์หลายๆ ช่องก็เป็นผู้หญิง เพียง
แต่จะไปนอนฟัง ว.ตามสถานี (และแบ่ง
ช่วงเวลาเข้าเวรต่างกัน คือมีแค่ 2 กะๆ 12 
ชั่วโมง) มากกว่าจะมาอยู่โยงกับหนุ่มๆ ของ
สื่อกระดาษ

หลายคนคงสงสัยว่า ในช่วงค�่าคืน 
“เหยี่ยวข่าว” อย่างพวกเราจะไปซุ่มรอโฉบ
ประเด็นอยู่ที่ใด? 

ตามความเป็นจริงแบ่งได้ 2 แหล่งหลัก
ใหญ่ๆ 1.หากไม่ไปรวมกันท่ีลานจอดรถใกล้
ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรง
เขตพญาไทที่มีทางขึ้นทางด่วนพระราม 6 
หรอืทีพ่วกเราเรียกกันส้ันๆ ว่า “พระราม” ก็จะ 
2.ไปอยู่ตาม สน.ที่มีแหล่งข่าวสนิทๆ เพื่อนั่ง
ฟัง ว. รอข่าวร้าย ยามค�่าคืนด้วยกัน

อาจจะมีบางครั้งที่แอบงีบหลับบ้าง แต่
ทนัททีีม่ ีว.ส�าคญั เราจะสะดุง้ขึน้มาเงีย่หฟัูง...

เมื่อรับทราบเหตุร ้ายท่ีเกิด และจุด
หมายปลายทางครบถ้วน

“เหยี่ยวราตรี” ก็จะเริ่มกางปีก เคลื่อน
ตัวฉวัดเฉวียนไปยัง “เป้าหมาย”

อกีเรือ่งทีส่�าคญั ส�าหรบัทมีตระเวน กค็อื
ความรู้ไม้รู้มือระหว่าง “คนข่าว” กับ “คนขับ”

หนังสือพิมพ์บางฉบับมักจะจับคู่ให้เข้า
เวรพร้อมกัน คนขับบางคนรู้เส้นทางลัดมาก 
ก็ยิ่งเพิ่มสมรรถภาพการท�างานของคนข่าว

แต่ก็มีบางครั้งที่ “โชเฟอร์” ถูกโยกมา
จากสายอื่น ยังไม่ชินกับวิธีท�างานของสาย
ตระเวน รวมถึงไม่รู้เส้นทางลัดต่างๆ บางครั้ง
พาอ้อมไปไกลกว่าจะถึงที่หมาย

เ มื่ อ ถู ก พ า อ ้ อ ม โ ล ก บ ่ อ ย ค รั้ ง เ ข ้ า  

“รีพอร์ทเตอร์” บางคน ถึงกับต้องเสนอว่า “พี่ 
ผมซื้อจีพีเอส (ระบบน�าทาง) มาติดให้ในรถ
เอาไหม๊” !

นีแ่ค่ส่วนหนึง่ของชีวิตคนข่าวสายตระเวน

ในฐานะผู้อ่าน “รศ.นรินทร์ น�าเจริญ” 
อาจารย์ประจ�าคณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มองว่า แม้การน�า
เสนอข่าวอาชญากรรมในปัจจุบันจะมีแนว
โน้มท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะภาพข่าวที่มีภาพ
อุจาดหรือมีการปิดบังหน้าตาและชื่อของ
เยาวชนทีร่่วมกระท�าผดิ แต่ยงัม ี2 เรือ่งทีข่่าว
อาชญากรรมไม่เคยเปลี่ยน คือ 1.วิธีน�าเสนอ
ทีซ่�า้ซาก เหตกุารณ์คล้ายๆ เดมิ ท�าให้คนข่าว
มคี�าอธบิายส�าเร็จรูป ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ 
ก็ต้องอธิบายแบบนี้ เช่น ถ้าเจอศพเด็กทารก
ก็ต้องมาจากวัยรุ่นใจแตก ท�าให้มิติข่าวคับ
แคบไม่มีความหลากหลาย 

และ 2.มมุมองของนกัข่าวอาชญากรรม
มักเป็นมุมมองของต�ารวจที่เป็นแหล่งข่าว 
เช่นต�ารวจคิดอย่างไร สันนิษฐานว่าอย่างไร 
ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด แต่นักข่าวควรจะมีมุมมองที่
กว้างกว่าต�ารวจ เพราะโลกเปล่ียนไปแล้ว นกั
ข่าวอาชญากรรมควรจะมแีหล่งข่าวมากกว่า
กลุม่เดยีว เพือ่ให้ข่าวมมีมุมองทีส่ร้างปรากฏ
การณ์ใหม่ๆ ให้กับสังคม

อย่างไรก็ตาม “อาจารย์นรินทร์” ก็
เข้าใจว่า การท�างานของนกัข่าวอาชญากรรม
อาจจะต้องอิงกับกระแสหลักของสังคม ซึ่ง
ปลอดภัยกว่าไปเล่นตามกระแสรอง เช่นถ้า
ไปตีข่าวที่เป็นอันตรายกับต�ารวจก็อาจจะ
ท�าให้ท�างานล�าบาก

“ข่าวอาชญากรรมปัจจุบันยังเน้น
เสนอว่าอะไร อย่างไรมากกว่าท�าไม เช่น
พอมีเหตุฆาตกรรม ก็รายงานแค่ว่าเกิด
อะไรขึ้นอย่างไร มากกว่าจะไปหาเหตุว่า
ท�าไมถึงเกิดเหตุแบบนี้ ท�าให้ข่าวไม่ลึก 
แล้วต้องไม่ลมืว่าทกุวนันีค้นอ่านหาข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น หากนักข่าวไม่
ท�าข่าวที่ลึกไปกว่าข้อมูลที่หาได้ดาษด่ืน 
ประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะไปอ่านข่าวจากสื่อ
กระแสหลักท�าไม”

เกรียงไกร บัวศรี
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ค�าประกาศของ “อาจารย์โป้ง” หรือ 
“จักษุ ตะกรุดแก้ว” หัวหน้าแขนงวิชา
วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ หลักสูตร
วชิานเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม ในการพร�่าสอนเหล่า “พิราบน้อย
จันทรเกษม” มากว่า 10 ปี

 หากย้อนไปเมื่อปี 2535 “อาจารย์
โป้ง” เคยผ่านการเป็น “ผู้ส่ือข่าว” ของ 
“หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ” ในสาย
อาชญากรรม-เศรษฐกิจ โดยประจ�าที่กอง
บังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ 
(บก.สศก.) 

เมื่อเป็น “ผู้สื่อข่าว” มาได้ 8 ปีกว่า 
กระทั่งปี 2543 ในฐานะที่ “อาจารย์โป้ง” 
เป็นศิษย์เก่า “จันทรเกษม” ตัดสินใจเบน
เข็มจาก “ผู ้สื่อข่าว” ในวิชาชีพ” มาเป็น 
 “ผู้สอน” เพื่อฝึกปรือ “นักศึกษา” ให้เป็น  
“นกัวชิาชพี” มากกว่าการเป็น “นกัศกึษา” ที่
อยู่แต่ในห้องเรียนเรียนตามทฤษฎี

ต ล อ ด  1 0  ก ว ่ า ป ี ใ น ก า ร เ ป ็ น  
“ครผููใ้ห้” ของ “จกัษ”ุ ผลงานทีส่ร้างชือ่ให้กบั 
“มหาวิทยาลัย” มาโดยตลอด

คือการ “ปลุกปั้น” หนังสือพิมพ์ฝึก
ปฏิบัติจันทรเกษมโพสต์ จนได้รับรางวัล
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติระดับอุดมศึกษา
มาอย่างนับไม่ถ้วน ภายหลังการก้าวเข้า
มาเป็น “อาจารย์” ด้วยการเคี่ยวเข็ญของ 
“จักษุ”

 การน�าเสนอข่าวตรวจสอบผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยอย่างหนักของ “จันทรเกษม” 
ที่มี “อาจารย์โป้ง” เป็นที่ปรึกษา

น�าไปสู่การปลดอธิการบดี 3 คน และ
คณบดี 4 คน และมีนักศึกษาถูกผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยแจ้งความด�าเนินคดีในข้อหา
หมิ่นประมาทแล้ว 1 คน

“เราไม่ได้ใหญ่ แต่ทีผ่่านมาไม่ได้เคยมี
การตัง้ค�าถาม” ค�าอธบิายของ “อาจารย์โป้ง” 
ทีก่�าหนดให้ “จนัทรเกษมโพสต์” ไม่ผกูตดิกบั
รายวิชาที่ศึกษา แต่ให้แยกออกมาเป็นการ
ฝึกปฏิบัติเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีเกรด แต่
ขึน้อยูก่บัความสมคัรใจของนกัศกึษาเท่านัน้

ด้วยสไตล์การสอนของ “อาจารย์โป้ง” 
ให้ “นักศึกษา” ท�าข่าวอย่างเข้มข้นเพื่อตีแผ่
ต่อสังคมของ “จันทรเกษมโพสต์”

 หลายครั้งเขาจึงถูกมหาวิทยาลัยต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน

 และหลายครั้งมีความพยายามจะ
ก�าจัดเขาออกจากมหาวิทยาลัย ในข้อหา
ปลุกระดมนักศึกษาให้สร้างความวุ่นวาย

 “สอบสวนผมไม่ได้ผล วิธีการต่อๆ มา
คือตัดงบประมาณ เราก็ไม่ง้อ หางบฯเอง
ก็ได้ เมื่อไม่ปิด ไม่ฟ้อง ไม่ให้งบฯ แต่ใช้การ
ไม่ให้ความร่วมมือ พอไม่ให้ความร่วมมือก็
คือไม่ให้สัมภาษณ์ เมื่อก่อนนี้เรียกเด็กไปขู่ 
แต่ย่ิงขู่ย่ิงเป็นข่าว มีแม้กระท่ังไสยศาสตร์
เอาช่ือผมไปท�าพิธีฝังไว้หน้ามหาวิทยาลัย 
มีถึงขั้นส่งพัสดุเป็นลูกปืนในห้องฝึกปฏิบัติ
การหนังสือพิมพ์ แรกๆ แค่เด็กไปขึ้นศาล 
หลังๆ ขู่ผมเยอะ”

 จักษุ บอกว่า “หนังสือพิมพ์ก็เหมือน
ข่าว ถ้าคุณคิดว่าผมผิด ผมพูดเสมอเลย
ว่า คุณฟ้องเลย ตัวผมไม่เคยโดนคดีหมิ่น
ประมาทในมหาวิทยาลัยแม้แต่ครั้งเดียว มี

แต่ถกูตัง้กรรมการสอบสวนข้อกล่าวหาปลกุ
ระดมสร้างความวุ่นวาย ถ้าคุณคิดว่าผมผิด
ไล่ผมออก ถ้าคุณคิดว่าได้รับกระทบสิทธิก็
ฟ้องหมิ่นประมาท”

“อาจารย์โป้ง” เผยถึงแทคติกการสอน 
“นักศึกษา” ว่า ตลอด 1 ภาคเรียนในแต่ละ
วิชา อาทิ วิชาสื่อข่าว วิชาวิเคราะห์ข่าว วิชา
ถ่ายภาพ เป็นต้น เขาจะใช้เวลากับการสอน
นักศึกษาในห้องเรียนเพียงวิชาละ 3-4 ครั้ง
เท่านั้นจากทั้งหมด 16 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน

 ดงันัน้ เมือ่นกัศกึษาคนใดคดิทีจ่ะก้าว
เข้ามาเรียน “วารสารศาสตร์” ซึ่งมี “จักษุ” 
เป็นผู้สอน ทุกคนล้วนต้องผ่านการ “ท�าข่าว” 
จริงทันทีตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็น “เฟรชชี่”

 “วิธีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่คิด
จะเข้ามาเรียนวารสารศาสตร์ ผมจะไม่สอบ
สัมภาษณ์ทีละคน แต่จะเอาทั้งหมดมานั่ง
เป็นกลุ่มรวมกัน แล้วผมจะถามว่า ถ้าคุณ
ไม่คิดที่จะเป็นนักข่าวคุณอย่ามาเรียนที่นี่ 
ให้ตัดสินใจตั้งแต่วันแรกที่จะเข้าเรียนเลย”

 การสอนของ “จักษุ”  จึงเน ้นให ้ 
“นักศึกษา” ของเขาเริ่มตั้งแต่ปี 1 เมื่อเริ่ม
เรียนสื่อข่าว ก็จะให้รุ่นพี่ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าซึ่ง
เป็นนักข่าวในสนามข่าวคอยประกบให้ท�า
ข่าวภายในมหาวิทยาลัย

 เมื่อเข้าสู่ปี 2 “อาจารย์โป้ง” เน้นให้
นักศึกษาลงพื้นท่ีจริงและสนามจริง ดังนั้น 
เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ปีที่ 3 จะสามารถท�าข่าว
และท�าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติได้จริงทันที

 “ความคิดเรา ไม่จ�าเป็นว่านักศึกษา
ต้องฝึกงานตอนปี 4 พอเวลาฝึกงานกเ็หมอืน
ท�างานจริง ไม่ใช่ฝึกงาน”

 ด้วยจดุแขง็ของ “วารสารศาสตร์จันทร
เกษม” คือการผลิตนักศึกษาออกสู่ตลาด  
“ผู้สื่อข่าว” เป็นการเฉพาะ

เปิดห้องเรียน
พนัสชัย คงศิริขันต์

ห้องเรียน “คนข่าวจันทรเกษม”
สนามข่าวจริง 24 ชม.
แทคติก “โค้ชโป้ง-จักษุ”

“อา วุธสิ่ ง เดี ยวของพวก
เราคือการตั้งค�าถาม เราก็
ต้องสอนให้เขามีระบบคิดที่
ไม่เหมือนคนอื่น จนหลายคน
มองว่าเด็กของเราก้าวร้าว 
เด็กเราขบถ ผมบอกว่าเรา
ต้องแยกกัน อหังการ์ ไม่ใช่
โอหัง”
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ตลอดกว่า 10 ปี “อาจารย์โป้ง” ยืนยัน
ว่า มีลูกศิษย์ออกไปเป็น “นักข่าว” มาแล้ว
รวมทั้งหมดไม่ต�่ากว่าหลักร้อยคน ในแต่ละ
ชั้นปี จะมีนักศึกษามุ่งมั่นจะเข้าสู่ “วิชาชีพ
นักข่าว” กว่าร้อยละ 40

 “ส่วนใหญ่ผมจะปล่อยให้นักศึกษา
เรียนรู้เอง ผมอาจเป็นครูที่ไม่ดี แต่ผมอยาก
ให้นักศึกษาลืมค�าว่าห้องเรียน แต่ห้องเรียน
ของผมคือสนามข่าวจริงๆ ผมเหมือนคนชี้
ช่องว่า ผมเป็นเหมือนโค้ชว่าคุณเหมาะสม
ตรงนี้ ก็ไปอยู่กับครูคนน้ี โดยครูคือรุ่นพี่ใน
วิชาชีพ ดังนั้น ในห้องเรียนผมจะสอนน้อย
มาก ส่วนใหญ่ผมจะเปิดโลกการท�างานให้
นักศึกษามากกว่า”

 เทคนิคการสอนของ “จักษุ” จึงเน้น
ให้การเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นวิชาชีพ
มากกว่าการเน้นทฤษฎี

 “ที่ผ่านมาเราไปเน้นวิชาการท�าให้
เวลาไปฝึกงานจะเห็นว่าเด็กท�างานไม่ได้ 
ท�างานไม่เป็น หลักคิดของผมส�าคัญคือท�า
ยังไงเอาวิชาชีพเข้ามาในมหาวิทยาลัยให้
มากที่สุด โดยวิธีการใช้ทรัพยากรให้มาก
ที่สุดโดยไม่ต้องเสียเงิน ใช้ทรัพยากรศิษย์
เก่าให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพมากที่สุด”

 นิเทศศาสตร์ สาขาวารศาสตร์ แห่ง 
“รั้วจันทรเกษม” จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกทีฝึ่กนกัศกึษาให้เป็นคนข่าวอย่างจรงิจงั 

ด้วยการให้ “รุ่นพี่” ซึ่งออกไปเป็นคนข่าว
ในวิชาชีพ มาเทรนรุ่นน้อง ในการออกค่าย
อบรม “พิราบน้อยจันทรเกษม”

“ของเราไม ่มีพลัง เหมือนสมาคม
นักข่าวฯ เราก็เอาศิษย์เก่ามาเป็นพี่เล้ียง 
วิทยากร ไม่เสียเงินสักบาท เพราะวันท่ีเป็น
นักศึกษา เมื่อเห็นรุ่นพี่ทุ่มเทให้เขา ในวัน
หนึ่งที่เขามีวิชาชีพก็จะกลับมาตอบแทนรุ่น
น้องแบบนี้เหมือนกัน”

 แม้ในรั้วมหาวิทยาลัย “จักษุ” จะท�า

หน้าท่ี “อาจารย์” แต่นอกรั้วมหาวิทยาลัย 
เขายังท�าหน้าที่เสมือน “เพื่อน” ของบรรดา
นักศึกษาด้วย

 “ห้องเรียนของผมจะ 24 ชั่วโมง ห้อง
ผมที่บ้านผมมีคอมฯ 3 ตัว อินเตอร์เน็ตแรง
มาก ใครอยากท�าอะไรไปเลย ห้องผมเปิด 
24 ชั่วโมง ทุกวันจะมีรุ่นพี่ไป ใครอยากไป 
เจอรุ่นพี่ มีปัญหาเรื่องฝึกงานไปห้องผมจะ
เจอเป็นเหมือนออฟฟิศ เด็กจะเรียกกันว่า  
รั ง พิ ร าบ  2  นอ กจ ากรั ง พิ ร าบ1  ใน
มหาวิทยาลัย”

“ผมเข้ามาพยายามเปล่ียนความคิด
นักศึกษาทุกอย่าง เช่น เด็กเข้ามาปี 1 เราไม่
ส่งเสริมรับน้อง เพราะเราไม่รับอ�านาจนิยม 
แต่เรามีท�ารับน้องด้วยการออกค่ายอาสา 
จะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ เปลี่ยนความคิดการใช้
ชีวิต คนเป็นนักข่าวคิดเหมือนเด็กคนอื่นไม่
ได้ ท่ีเข้ามาศึกษาแล้วรบัใบปรญิญา แต่เดก็
ที่มาเรียนวิชาชีพสื่อมวลชน เขามาแล้วต้อง
กล้าตั้งค�าถาม”

 แม้สไตล์การสอนของ “จักษุ” จะไม่มี
ใครเหมือน เพราะการสอนเพียงไม่กี่ครั้งใน
แต่ละรายวิชา จึงมีลูกศิษย์และคณาจารย์
ต้ังค�าถามว่า เขาไม่ค่อยให้ความใส่ใจกับ
การสอนในห้องเรียน?

แต่อาจารย์โป้งอธิบายว่า “ปีหนึ่งมี
นักศึกษาบ่นเยอะที่บอกว่าท�าไมผมไม่สอน 
เพียงแต่ผมตั้งธง ปี 1 ข้อตกลงภารกิจ ผลิต
คนไปเป็นสือ่มวลชน เพราะฉะนัน้ต้องทุม่เท
กับคนท่ีเดินตามภารกิจ ถ้าคุณไม่ใช่ก็เดิน
ตามหลังมา”

“ถ้าผมเป็นโค้ช ผมจะเป็นโค้ชนัก
กรฑีา ถ้าเมือ่ไรปล่อยวิง่ไปแล้ว โค้ชจะเรยีก
มาระหว่างทางไม่ได้ ไม่เหมือนฟุตบอลหรือ
วอลเลย์บอล ผมใช้วิธีน้ีเตรียมเด็กจนรู้สึก
พร้อมกับวิชาชีพ ปล่อยให้ลงสนามเอง ให้
อยู่กับรุ่นพี่ แก้ปัญหาด้วยตัวเอง”

“ โค ้ ช โป ้ ง ”  ให ้ค� า เตือนไปยัง 
“นักศึกษา” ที่คิดจะก้าวเข้ามาเป็น “นัก
สื่อสารมวลชน” ว่า “ถ้าคนนิเทศศาสตร์ 
ไม่อ่านข่าวไม่สมควรเรียนนิเทศศาสตร์ 
คุณไปเรียนอย่างอื่นดีกว่า”

ส ่วนใหญ่ผมจะปล ่อยให ้
นักศึกษาเรียนรู้เอง ผมอาจเป็น
ครูที่ไม่ดี แต่ผมอยากให้นักศึกษา
ลืมคำาว่าห้องเรียน แต่ห้องเรียน
ของผมคือสนามข่าวจริงๆ ผม
เหมอืนคนชีช่้องว่า ผมเป็นเหมอืน
โค้ชว่าคุณเหมาะสมตรงนี้ ก็ไปอยู่
กับครูคนนี้

จักษุ ตะกรุดแก้ว
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ส่องสำารวจ
สิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน

และตราบโลกยังหมุน เมล็ดพันธุ์ใหม่
ย่อมเกดิขึน้ทกุโมงยาม ไล่หลงัการเตบิใหญ่
ของเมลด็พนัธุก่์อนหน้า ทีเ่ตบิโตเป็นไม้ใหญ่

“ราชด�าเนิน” สุ่มพูดคุยกับนักข่าวรุ่น
ใหม่ เพื่อดูว่า “กิจวัตร-ทัศนคติ-วิธีคิด” ของ
เฟรชชีเ่หล่านี ้แตกต่างหรอืเหมอืนกบัซเีนยีร์
อย่างไร

บุษยา แก้วก�าพล
ผูส้ือ่ข่าวหนังสอืพมิพ์

สยามรัฐ ประจ�ากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (เร่ิมท�างาน
เดือนกันยายน 2555)

อ ย า ก เ ป ็ น นั ก ข ่ า ว
ต้ังแต่เรียนแล้ว และเคย
ฝึกงานทีวีสายบันเทิงมา
ก่อน พอจบก็ไปสมัครโต๊ะ
ข่าวบันเทิง แต่สุดท้ายได้
มาอยู่ที่หนังสือพิมพ์สยาม
รัฐ เขาก็ให้ท�าโต๊ะการเมือง 
ซึง่ไม่รูร้ะบบของหนงัสอืพมิพ์ว่าเขาจะต้องมี
สายอยูป่ระจ�า เคยท�าแต่ทวีทีีต้่องวิง่ไปวิง่มา

งานที่วิ่งประจ�าอยู่ตอนนี้คือที่กระทร
วงทรัพย์ฯกับท�าเนียบรัฐบาล ที่กระทรวง
จริงๆ ไม่ค่อยได้เข้าไป จะใช้วิธีโทรศัพท์เช็ค
ข่าว นอกจากนี้ ก็จะวิ่งไปช่วยพี่ๆ ที่รัฐสภา
หรือองค์กรอิสระบ้าง ตามแต่ออฟฟิศจะสั่ง 

ตอนแรกไม่รู้เลยว่า มีการบรีฟ (brief-
สรปุประเดน็ข่าว) ข่าวกนั เพราะตอนฝึกงาน
ไม่มีแบบนี้ รู้สึกดีที่พี่ๆ ช่วยเหลือ ไม่กดดัน 

เพราะตอนอยู่สายบันเทิง รุ่นใหญ่เขาจะไม่
ค่อยอยากยุง่กบัรุน่เล็กหรอืนักศึกษาฝึกงาน 
บางคนไหว้ไปกไ็ม่รบั แต่ในสายการเมอืงจะ
หาได้น้อย พี่ๆ นักข่าวหลายคนจะช่วยกัน
เยอะมาก พดูตรงๆ ว่าระบบนกัข่าวการเมอืง
อยูง่่ายกว่านักข่าวบนัเทิง ไม่รูว่้านักข่าวสาย
อื่นเป็นอย่างไร แต่ประทับใจตรงนี้

เ รื่ องตกข ่าวเคยมีบ ้าง  เป ็นการ
สั ม ภ า ษ ณ ์ ที่ ท� า เ นี ย บ ฯ 
เพราะมาไม ่ ทัน แล ้วพี่
สังกัดเดียวกันก็มาไม่ทัน 
แต ่ไม ่ได ้มีป ัญหาอะไร
มาก เพราะพี่ก็ขอความ
ช่วยเหลือจากพี่คนอื่นที่
ทันข่าว แต่เวลาตกข่าวจะ
รู้สึกว่าตัวเองแย่มาก แย่
ในสายตาคนท่ีเขามาท�า
ข่าวทัน ส่วนตัวก็ไม่กล้า
ขอข่าวใคร และแทบจะไม่
ขอข่าวเลย ยิ่งกับรุ่นใหญ่ 
แต่ถ้ารุ ่นเดียวกัน อาจจะ

บอกตรงๆ ว่ามาไม่ทัน ขอข่าวหน่อย แต่จะ
มข้ีอแลกเปล่ียนว่าข่าวต่อไป เราจะท�าส่งให้ 
เหมือนแลกข่าวกัน

ส่วนการติดตามข่าวสาร ก ่อนมา
ท�างานจะเปิดดูทีวีก่อน ท้ังส่ือเหลือง-ส่ือ
แดง ทั้ง ASTV DNN Spring News ไม่ได้
ดูเร่ืองเล่าเช้าน้ีของสรยุทธ (สุทัศนะจินดา 
พิธีกรชื่อดังช่อง 3) แต่จะดูช่อง 7 มากกว่า 
ชอบดูรายการวิเคราะห์ข่าว เพราะฟังแล้ว
ได้ประโยชน์

อนุชา ทองเติม
ผูส้ือ่ข่าวหนงัสอืพมิพ์มตชิน ประจ�า

ท�าเนียบรัฐบาล (เริ่มท�างานเดือน
เมษายน 2555)

ตอนแรกอยู ่โต๊ะเฉพาะกิจ แต่โต๊ะ
การเมืองขาดคน เลยได้มาอยู่โต๊ะการเมือง 
และประจ�าท่ีท�าเนียบฯ งานหลักคือท�า
ข่าวรูทีน (routine-ข่าวรายวัน) ข่าวเจาะ 
สัมภาษณ์พิเศษ ซึ่งจะแตกต่างจากเขียน
สกู ๊ปท่ีเคยท�า เพราะข่าวต้องใช ้ความ
ละเอียดมากกว่า และมีผลกระทบมากกว่า

ชอบข ่าวการเมือง  เพราะสนใจ
ปรากฏการณ์ทางการเมือง เช่นมีม็อบเสื้อ
แดง-เสื้อเหลืองออกมา แต่ไม่ค่อยสนใจว่า
นักการเมืองแต่ละคนมีภูมิหลังอย่างไร

กิจวัตรประจ�าวัน ตื่นเช้ามาก็ดูข่าวที่
เราเขียนว่าได้ลงไหม และอ่านข่าวการเมือง
เป็นหลัก จะได้รู้ความเคลื่อนไหวในแต่ละ
วัน ว่าเขาไปถึงไหนแล้ว หากมีเวลาเพิ่มถึง
จะอ่านท้ังฉบับ และอ่านฉบับอื่นๆ แต่ตาม
ปกติจะตามอ่านข่าวจากเว็บไซต์ ที่ดูปกติ
คือโพสต์ทูเดย์ เนชั่น ไทยรัฐ และเอเอสทีวี 

สอดส่อง “กิจวัตร-ทัศนคติ” นักข่าวเฟรชชี่ 
ตราบโลกยังหมุน การแข่งขันย่อมเกิดขึ้นเสมอ ในทุกอณูของสังคม ไม่เว้นแม้แต่วงการ
สื่อมวลชน ที่การขับเคี่ยว-แข่งขัน เพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นข่าวที่ “ตอบโจทย์” สังคมและต้น
สังกัดได้ครบถ้วนที่สุด ยังเป็นภาระที่นักข่าวพกเข้าชิงชัยในสนามข่าว
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ผู้จัดการ ส่วนรายการโทรทัศน์ 
เช้าๆ จะดเูรือ่งเล่าเช้านี ้เพราะช่วย
ผมได้เยอะ โดยเฉพาะช่วงที่พูด
ข่าวการเมือง ที่จะท�าให้รู้ประเด็น
คร่าวๆ แล้วมาอ่านรายละเอียด
จากหนังสือพิมพ์

เ ร่ืองตกข่าวก็มีบ ้าง เช ่น
ข่าวนายกรัฐมนตรี บางทีหมาย
สุดท้าย ที่นายกฯยกเลิก แต่เรา
ก็ไม่ได้เช็คต่อว่าท�าไมถึงยกเลิก 
เพราะไม่ได้คิดอะไร แต่ฉบับอ่ืน
เขากลับเช็คต่อ ปรากฏว่านายกฯ
ไม่สบาย แล้วเขาลง มารู้อีกวันว่า
เราตกข่าว แต่ออฟฟิศมองว่าไม่ใช่
ประเดน็ส�าคญั เขาเลยไม่คดิอะไร 
แต่ลึกๆ ก็รู้สึกเจ็บ เพราะเราเป็น
คนที่รับหน้าที่ตามนายกฯ ก็ควร
จะท�าให้ครบทุกประเด็น

 เป้าหมายในตอนนีค้อือยาก
จะสร้างแหล่งข่าวให้แน่นข้ึน และ
มีข่าวเชิงลึกให้มากกว่านี้ เพราะ
ช่วงนี้ ส่วนใหญ่ท�าแต่ข่าวรูทีน 
แต่ยังไม่มีข่าวซีฟ (exclusive-
ข่าวเฉพาะ) ของตัวเอง จึงต้อง
สร้างให้ได้เพื่อพัฒนาตัวเอง

จิตชนัย อภัย
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บ้าน

เมอืง ประจ�ากระทรวงมหาดไทย
และองค์กรอิสระ (เริ่มท�างาน
เดือนมกราคม 2555)

ถ ้า เกิดไม ่มีหมายให ้ ไปที่ 
ท�าเนียบฯ รัฐสภา หรือม็อบ ก็จะ

เข้ากระทรวงตอนประมาณเทีย่งไม่กบ่็าย 
เพราะรัฐมนตรีไม่ค่อยอยู่ เวลาหาข่าว
ในกระทรวงก็จะสอบถามจากที่ปรึกษา
หรอืคนสนทิของรฐัมนตรแีทน การเข้าหา
แหล่งข่าวค่อนข้างง่าย เพราะแค่เขาไป
กินกาแฟนกับเขา ท�าให้เข้าใจว่าเป็น
เพือ่นกบัเขา คยุกนัทกุวนัสร้างความสนทิ
สนม ก็จะช่วยสร้างแหล่งข่าวให้เราได้

ก ่ อ น ท� า ง า น จ ะ พ ย า ย า ม อ ่ า น
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เพื่อดูว่าเขาเล่น
ประเด็นอะไรบ้าง และฉบับของเรา
ก�าลังเล่นประเด็นอะไร ก็ต้องพยายาม
หาประเด็นที่แตกต่าง เพื่อให้คนซื้อ
หนังสือพิมพ์เราอ่าน นอกจากนี้ จะฟัง
ข่าวจากวิทยุบ้าง

ทีก่ระทรวงกม็ตีกข่าวบ้าง แต่ทีน่ีจ่ะ
ท�างานกันเป็นทีม พยายามช่วยกันไม่ให้
ตกข่าว มพีีค่นหนึง่อยูก่ระทรวงมานาน ก็
ขอความรู้เกี่ยวกับสิงห์ด�า-สิงห์แดง และ
รู้ว่ารุ่นไหนจบปีไหน ส่วนตัวมองว่าการที่
มีรุ่นพี่คอยสอนรุ่นน้องเป็นเรื่องดี เพราะ
ก่อนที่จะไปคุยกับแหล่งข่าว ควรจะรู้ภูมิ
หลังแต่ละคนก่อน นอกจากนี้ พี่ๆ จะเป็น
เหมอืนคนคอยกระตุน้การท�างานของเรา 
การท�างานที่กระทรวงห้ามช้า เพราะถ้า

ช้าจะตกข่าวอีกฝั่งได้ เมื่อตกข่าว
กจ็ะรูส้กึว่าตวัเองขยนัน้อยไปหรอื
เปล่า เราคุยกับแหล่งข่าวน้อยไป
หรือเปล่า

เคยได้ยินรุ่นใหญ่พูดข่มกัน
ว่า “เดี๋ยวเจอกันบนแผง” ก็อยาก
ท�าอย่างนั้นบ้างเหมือนกัน แต่นัก
ข่าวต้องมีเพื่อน หักหลังกันเอง
ก็ไม่ดี พยายามจะดูรุ่นพี่ท�างาน 
และพยายามศึกษาเก็บข้อมูล 

ดูในสิ่งที่เรายังขาด แต่คิดว่ากว่าจะ
เก่งขนาดนั้นได้ คงต้องใช้เวลา 2-3 ปี 
เพราะเขาแหล่งข่าวแน่นมาก ส่วนการตัง้
ค�าถามกับแหล่งข่าว ก็มีทั้งออฟฟิศฝาก
มา และเตรียมมาเองบ้าง แต่บางครั้งคน
อืน่ถามในสิง่ทีเ่ราเตรยีมมาแล้วกเ็ลยไม่รู้
จะถามอะไร

ลักษิกา แพทอง
ผู้ส่ือข่าวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 

บลูสกาย ประจ�าศาลาว่าการกรุงเทพ 
มหานคร (เริม่ท�างานเดอืนเมษายน 2555)

ทุกวันตั้งเป้าว่าจะไปท�างานไม่เกิน 9 
โมงเช้า เพราะหมายของ กทม.มทีัง้เช้าและ
บ่าย ซึ่งต้องท�าทุกหมาย ก่อนไปท�างานจะ
เชค็ข่าวจากอนิเตอร์เน็ต เวบ็ข่าวท่ีเข้าบ่อย
สุดคือเอเอสทีวีผู้จัดการ เพราะอ่านข่าว
จากเวบ็น้ีมาต้ังแต่เรยีน จงึไม่อยากเปลีย่น

ข่าวที่ กทม.ส่วนใหญ่จะคิดประเด็น
ขึ้นมากันเอง เพราะบางหมายไม่น่าสนใจ 
เช่นผู้บริหาร กทม.ไปเปิดงาน จะท�าข่าว
ทุกหมาย แต่ออฟฟิศเราใช้แค่บางข่าว ซึ่ง
บางเรื่องเราก็ตั้งใจเต็มที่จะให้ประชาชนรู้ 
แต่หลังๆ ก็เคยชิน คิดว่าแม้ไม่ได้ออก แต่
เราก็ได้ไปท�า

เรื่องตกหมายไม่เคยมี เพราะต้ังเป้า
กับตัวเองอยู่ตลอด ว่าจะท�างานตรงเวลา 
คือต้องถึงก่อนหมายเริ่มประมาณครึ่ง
ชั่วโมง ส่วนเรื่องตกข่าวก็เคยในประเด็น 
แต่ไม่ใช่ความผดิเรา คอืสือ่อืน่ไปถามก่อน 
หรอืไปถามในข่าวทีเ่รายงัไม่ได้น�าเสนอ ซึง่
ออฟฟิศก็เครียดในประเด็นนี้อยู่เหมือนกัน

สังคมนักข่าวสาย กทม.จะมีรุ่นใหญ่
อยู่เยอะ แต่ก็เข้ากันได้กับพี่ๆ ทุกคน 

ปัญหาในการท�างานท่ีเจอก็คือถูก
โยกด่วน แต่ก็พยายามรับให้ได้ในทุก
สถานการณ์ เพราะเข้าใจว่าทีมงานน้อย 
เลยต้องพยายามแก้ปัญหาตรงหน้าให้ดี
ที่สุด
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สายข่าวเล่าเรื่อง
หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ

เพราะพลเมืองสหรัฐฯ ประกาศตัว
เป็น “ฝ่ายเสรนียิม” (liberalism) หรอื “ฝ่าย
อนุรักษ์นิยม” (conservatism) ชัดแจ้ง

หรือเพราะอุดมการณ์ส ่วนตนของ  
“ผู้ก่อตั้ง” ที่ท�าให้ “หนังสือพิมพ์นักศึกษา
มหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ-แมดสินั” ทัง้ 2 ฉบบั 
“เลือกข้าง” อย่างไม่ปิดบัง

ฉบับหนึ่งคือ “เดอะ เดลิ คาร์ดินัล” 
ก ่อต้ังในปี ค.ศ.1892 ประกาศตัวเป็น  
“ปีกซ้าย-ฝ่ายเสรนียิม” ตัง้แต่ยคุสงครามโลก 

อีกฉบับคือ “เดอะ แบดเจอร์ เฮอรัลด์” 
ก่อตั้งในปี ค.ศ.1969 โดย 4 นักศึกษาสถาบัน
เดยีวกนัผูฝั้กใฝ่ “ฝ่ายขวา-ขาอนรุกัษ์นยิม” จงึ
แยกวงออกไปตั้งอีกกองบรรณาธิการ (บก.) 

เพราะรับไม่ได้กับความเป็น “เสรีนิยมจ๋า” 
เป็นผลให้มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-

แมดิสัน เป็นมหาวิทยาลัยเดียวของสหรัฐฯ 
ที่มี “หนังสือพิมพ์นักศึกษา” 2 ฉบับ!

ทว่าเมื่อศตวรรษผ่านไป “จุดตัด” ทาง
ความคิดในอดีตเริ่มจางลง กลายเป็น “จุด
นัดพบ” ของกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Inde-
pendent) และกลุ่มหัวเอียงซ้ายอ่อนๆ 
สะท้อนผ่านสมาชิกในทั้ง 2 กอง บก. 

ปัจจุบัน “เดอะ เดลิ คาร์ดินัล” จัด
พิมพ์ในรูปแบบแทบลอยด์ (tabloid) มี
ยอดพิมพ์ 10,000 ฉบับ/วัน มีสมาชิกใน
กอง บก. ประมาณ 25 คน ส่วน “เดอะ แบด
เจอร์ เฮอรัลด์” จัดพิมพ์ในรูปแบบบรอดชีท 

(broadsheet) มียอดพิมพ์ 15,000 ฉบับ/วัน 
มีสมาชิกในกอง บก. ราว 40-50 คน

อะไรท�าให้ส่ือท่ีเกิดจาก “ต้นขั้วความ
คดิ” แตกต่าง ยงัธ�ารงอยูไ่ด้ในสงัคมเดยีวกนั 
ในเมืองแมดิสัน รัฐวิสคอนซิน 

อะไรคือนิยาม “การเมือง” และ 
“กระบอกเสียง” ในทัศนะ “นักข่าวรุ่นเยาว์”

“ราชด�าเนิน” ไม่พลาดโอกาสสนทนา
กับ “2 บรรณาธิการ” ในบรรยากาศการ
ต่อสูด้เุดอืดระหว่างพรรคเดโมแครต-ตัวแทน
ฝ่ายเสรนียิม กบัพรรครพีบัลกินั-ตวัแทนฝ่าย
อนุรักษ์นิยม เพื่อกรุยทางเข้าสู่ท�าเนียบขาว
ในฐานะ “ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของ
สหรัฐฯ”

เพราะระบบการเมืองสหรัฐฯ แบ่งเป็น 2 ขั้วชัดเจน

เปิด “นิวส์รูม” มะกัน กลางศึกชิงท�าเนียบขาว
ความยุติธรรมของสื่อเลือกข้าง ?
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“เมืองแมดิสันจัดเป็นพื้นที่สีฟ้ากลาง
ดงแดง เพราะถ้าดูภาพรวมการเลือกตั้ง
ในหลายปีที่ผ่านมา พรรครีพลับลิกันได้
คะแนนยกรัฐวิสคอนซิน แต่ถ้าดูเฉพาะ
เมืองแมดิสัน จะเห็นว่าคนโหวตให้พรรคเด
โมแครต แต่เดอะ เดลิ คาร์ดินัล ไม่ฝักใฝ่
พรรคไหน เราเป็นอิสระ หน้าที่เราคือการรับ
ใช้วัตถุประสงค์ชุมชนมหาวิทยาลัย และคิด
ว่าสภาพการณ์ของเดอะ แบดเจอร์ เฮอรัลด์ 
ในปัจจุบันก็ไม่ต่างกัน” 

“สก ๊อต กิราร ์ด”  บรรณาธิการข ่าว
หนงัสอืพิมพ์เดอะ เดลิ คาร์ดนัิล เปิดฉากอธบิาย 
“จุดยืน” ใน “พื้นที่การเมือง” เป็นปฐมบท

ความเป ็น 2 ขั้วความคิดหายไป
เมื่อไร ไม่มีผู้บันทึกไว้แน่ชัด แต่ “บก.เลือด
ใหม่” คาดการณ์ว่าเกิดข้ึนหลังปี ค.ศ.
1990 ที่คนอเมริกันรุ่นใหม่เลิกสวามิภักดิ์ 2 
พรรคการเมืองใหญ่ แล้วหันมาประกาศตัว
เป็นกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมากขึ้น

แล้วคนอ่านรู ้หรือไม่ว่า “เดอะ เดลิ 
คาร์ดินัล” ไม่ได้เป็นหนังสือพิมพ์ของฝ่าย
เสรีนิยมแล้ว?

“บางคนที่อ่านอาจยังคิดว่าเราเป็น
ลิเบอรัล (เสรีนิยม) อยู่” เขาสารภาพ

จึงน่าสนใจว่าการเปลี่ยนจุดยืนคร้ัง
ใหญ่ ท�าให้เกดิปัญหาต่อการยดึตลาดผูอ่้าน
หัวเอียงซ้ายหรือไม่?

“ผมคิดว่าคนอ่านไม่ได้หายไปไหน 
เพราะถึงที่สุดแล้ว คนอ่านย่อมอยากได้
ข้อมูลที่เป็นกลาง”

อย่างไรก็ตาม “สก๊อต” ยอมรับว่า 
“นักศึกษาใหม่” หลายคนที่เดินเข้ามาสมัคร
เป็น “นกัข่าว” ของเดอะ เดล ิคาร์นนิลั ตดัสนิ
ใจจาก “ประวัติศาสตร์” และ “รากเหง้า” 
ของพวกเขา ทั้งนี้ในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 
(กันยายน-ธันวาคม ค.ศ.2012) มีสมาชิกใน
กองบรรณาธิการ 25 คน ซึ่งจะมีการประชุม
กอง บก. ทุก 2 สัปดาห์ และมีการประชุม
หัวหน้าข่าวทุกวันอาทิตย์เพื่อวางแผนข่าว
ประจ�าสัปดาห์ 

“ ใ น ช ่ ว ง เ ลื อ ก ตั้ ง
ประธานาธบิดสีหรฐัฯ (วนัหย่อน
บัตรเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ คนท่ี 45 คือวันที่  6 
พฤศจิกายน ค.ศ.2012) เป็น
ช่วงที่พวกเราต้องคุยกันมาก 
เพราะส่วนตัวผมไม่ฝักใฝ่พรรค
ไหน ขณะที่คนในกอง บก. บาง
ส่วนเป็นพวกลิเบอรัล แต่เวลา
ประชมุ เวลาเลือกข่าว เรากต้็อง
โต้เถียง ต้องให้เหตุผลกัน”

ทว ่าข ้อสังเกตประการ
หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้าย
ก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้ง หนีไม่
พ้นกรณีหนังสือพิมพ์นักศึกษา 
2 ฉบบัพาดหัวข่าวเดียวกนัแบบ
คนละเรื่องเดียวกัน โดยเฉพาะ
ข่าวการดีเบตระหว่าง “บารัค 
โอบามา”  ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครต 
กับ “มิตต์ รอมนีย์” ผู้ท้าชิง
เก้าอี้จากพรรครีพับลิกัน  

ค�าอธิบายของ “สก๊อต” 
คอื “เป็นธรรมดาทีห่นงัสอืพมิพ์
แต่ละฉบับจะพาดหัวข่าวแตก
ต่างกัน และเชื่อว่าประชาชน
ไม่ต ้องการอ่านข่าวเหมือน
กันบนหน้าหนังสือพิมพ์ ข่าว
ดี เ บ ต มั น ข้ึ น อ ยู ่ กั บ ก า ร
สร้างสรรค์ เราพยายามหยิบ
ประเด็นระดับชาติท่ีแคนดิเดต
พูด แล้วหาจุดเชื่อมโยงกับ
ชุมชนมหาวิทยาลัย อย่างกา
รดเีบตครัง้แรก (วนัที ่3 ตลุาคม 
ค.ศ.2012) ที่เราหยิบค�าพูดรอ
มนีย์มาพาดหัวใหญ่ ก็เพราะ
เขาพูดถึงปัญหาคนว่างงาน 
ในรอบปีท่ีผ่านมา มีนักศึกษา
อเมรกิาตกงานหลายคน เพราะ
เศรษฐกิจไม่ดี เลยไม่มีคนจ้าง

เป็นธรรมดาที่หนังสือพิมพ์
แต ่ล ะฉบับจะพาดหัวข ่ าวแตก
ต่างกัน และเชื่อว่าประชาชนไม่
ต้องการอ่านข่าวเหมือนกันบน
หน้าหนังสือพิมพ์ ข่าวดีเบตมัน
ขึ้นอยู ่กับการสร้างสรรค์ เรา
พยายามหยิบประเด็นระดับชาติที่
แคนดิเดตพูด แล้วหาจุดเชื่อมโยง
กับชุมชนมหาวิทยาลัย

บำรัก ฮุสเซน โอบำมำ ที่ 2 (อังกฤษ: Barack Hussein Obama II, เกิด 4 สิงหาคม ค.ศ. 1961) เป็นประธานาธิบดีคนที่ 44 และคนปัจจุบันของ
สหรัฐอเมริกา เป็นชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง ก่อนหน้านี้โอบามาเคยด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐอิลลินอยส์ ใน 
ค.ศ. 2005 จนถงึวนัที ่16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 กระทัง่ลาออกจากต�าแหน่งหลงัได้รบัชยัชนะในการเลอืกตัง้ประธานาธบิดีสหรฐัอเมรกิา ค.ศ. 2008

บำรัก ฮุสเซน โอบำมำ ที่ 2 
สหรัฐอเมริกา เป็นชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง ก่อนหน้านี้โอบามาเคยด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐอิลลินอยส์ ใน 
ค.ศ. 2005 จนถงึวนัที ่16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 กระทัง่ลาออกจากต�าแหน่งหลงัได้รบัชยัชนะในการเลอืกตัง้ประธานาธบิดีสหรฐัอเมรกิา ค.ศ. 2008
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งาน และเมือ่สิน้เทอมนี ้(ธนัวาคม ค.ศ.2012) 
กจ็ะมผีูส้�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัอกี
จ�านวนมาก เราจึงเลือกประเด็นนี้”  

นอกจากค�าการันตีมาตรฐานการ
รายงานข่าวแล้ว เขายังพูดถึงการท�าโพลล์
ของสื่ออเมริกาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือก
ตั้ง ซึ่งเกือบทุกส�านักระดมยิงโพลล์ของตน
ออกมา โดยยืนยันว่าเป็นไปเพื่อหยั่งกระแส
นิยมในตัวผู้สมัคร หาใช่จงใจเป็นกระบอก
เสียงของพรรคไหนไม่ 

“คนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วว่าจะเลือกใคร 
ดังนั้นไม่มีผล แต่อาจครอบง�ากลุ่มที่ยังไม่
ตัดสินใจได้บ้าง” สก๊อตทิ้งท้าย

 ขณะที่ “ไรอัน เรนนี” บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์เดอะ แบดเจอร์ เฮอรัลด์ เล่า
ต�านานฉบับย่อของหนังสือพิมพ์ฝ่ายขวา 
ว่า หลังแยกตัวออกจากจากเดอะ เดลิ 
คาร์ดินัล ในปี ค.ศ.1969 หนังสือพิมพ์น้อง
ใหม่ประกาศจุดยืนเคียงฝ่ายอนุรักษ์นิยม 
ก่อนกลายเป็นสื่ออิสระราวปี ค.ศ.1983-
1984 แล้วสวิงขั้วมาเป็น “เสรีนิยมเล็กๆ” 
ในปัจจุบัน

“ป ัจจุบันแมดิสันเป ็นเมืองลิเบอรัล
มากๆ และกอง บก. ก็มีพวกลิเบอรัลมาก 
หนงัสอืพมิพ์เลยค่อนไปทางลิเบอรลัเล็กน้อย” 

และกลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให ้ 
“เดอะ  แบดเจอร์ เฮอรัลด์” ประกาศ
สนับสนุน (endorsement) “โอบามา” 
เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ อีกคร้ังผ่าน
บทบรรณาธิการ 

“ใช่ เราสนับสนุนโอบามา ที่เราเปลี่ยน
เป็นเพราะในกอง บก. มีการเปลี่ยนคน
ท�างานทุกเทอม บางเทอมก็มีพวกคอนเซอร์
เวทีฟ (อนุรักษ์นิยม) เข้ามามากหน่อย บาง
เทอมก็เป็นลิเบอรัล เทอมนี้ส่วนใหญ่เป็น
พวกลิเบอรัล แต่ก่อนเราจะประกาศจุดยืน
ได้ เราถกเถียงกันมาก ดูสิ่งที่โอบามาท�า
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ดูนโยบายของพรรคเด
โมแครตเทียบกับพรรครีพับลิกัน และดูไปที่
ผู้สมัครอิสระอื่นๆ ซึ่งเราเห็นแล้วว่าผู้สมัคร

อิสระไม่มีนัยยะทางการเมือง ท่ีส�าคัญคือเสียงคนส่วน
ใหญ่ในเมืองแมดิสันและในมหาวิทยาลัยสนับสนุนโอ
บามาให้เข้าไปสานนโยบายต่อ” 

 ถือเป็นค�าอธิบายปรากฏการณ์ “คอนเซอร์
เวทีฟกลายพันธุ์” !

 การประกาศ “เลือกข้าง-ถือหาง” แคนดิเดต ถือ
เป็นเรื่องปกติของส่ือมวลชนสหรัฐฯ ทว่าเป็น “เรื่อง
ต้องห้าม” ของสื่อหลายชาติ รวมถึงสื่อไทยด้วย เพราะ
ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ “ไม่เป็นกลาง” ทว่า “นักข่าวรุ่น
เยาว์” มองมุมกลับว่าธรรมเนียมปฏิบัตินี้ท�าให้พวกเขา
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และยุติธรรมกับคนอ่าน เพราะท�าให้
รู้สถานการณ์ก่อนเสพข้อมูล ซึ่งย่อมเป็นผลดีกว่าการ
อ�าพราง-ปิดบัง

นอกจาก “เดอะ แบดเจอร์ เฮอรลัด์” แล้ว “เดอะ 
เดลิ คาร์ดินัล” และสื่อยักษ์ใหญ่อีกหลายส�านักก็
ประกาศยืนแนวหลัง “ผู้น�า Forward” เช่นกัน อาทิ 
วอชิงตัน โพสต์, นิวยอร์ค ไทม์ส ฯลฯ 

ทว่าไม่ใช่ “ส่ือขาใหญ่ของรัฐวิสคอนซิน” อย่าง 
“เดอะ วิสคอนซิน สเตรท เจอนัล” ท่ีประกาศดัน  

บารัก โอบามา
คะแนนนิยม  
61,681,462
ร้อยละ   
50.6% 

มิตต์ รอมนีย์
คะแนนนิยม 
58,488,199
ร้อยละ
47.9%   
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“รอมนีย์” เป็นประธานาธิบดีคน
ใหม่ ก่อนที่แคนดิเดตรายนี้จะเป็น
ฝ่ายปราชัย

แ ล ้ ว เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น กั บ
หนังสือพิมพ์ท่ีสนับสนุนแคนดิเดต
ผิดหรือไม่?

“พวกเขาไม่ได้สนับสนุนแคน
ดเิดตผดิ เขาแค่สนบัสนนุแคนดเิดต
ทีเ่ป็นผูแ้พ้ต่างหาก” เขาแย้งทนัควนั 
ก่อนขยายความต่อว่า “เรื่องแบบนี้
เกิดข้ึนได้เสมอ เพราะหนังสือพิมพ์
บางฉบับมีจุดยืนทางการเมืองของ
ตน อย่างเดอะ วิสคอนซิน สเตรท 
เจอนัล จะสนับสนุนแคนดิเดตจาก
พรรครีพับลิกันเสมอ นี่คือเหตุผล
ว่าท�าไหมเขาถึงสนับสนุนรอมนีย์ 
แต่ถ ้าคุณไปเมืองชิคาโก มลรัฐ
อิลลินอยส์ ก็จะพบว่าหนังสือพิมพ์
ยักษ์ใหญ่ของเมืองอย่างชิคาโก 
ทริบูน เปลี่ยนมาสนับสนุนโอบามา 
ทั้งที่หลายปีก่อนหน้านี้ พวกเขา
สนับสนุนแคนดิเดตจากพรรครีพับลิกันตลอด” 

 “ไรอัน” ยืนยันว่าการแทงหวยผิดข้างไม่ส่งผลก
ระทบต่อความน่าเชื่อถือของสื่อส�านักนั้นๆ เพราะใน
อเมริกามีความแตกต่างจากที่อ่ืน มีการแยกกันชัดเจน
ระหว่าง “พื้นที่ความคิดเห็น” ที่สะท้อนต่อสังคม กับ 
“ตัวตน” ที่หนังพิมพ์เป็น อย่างการประกาศสนับสนุน 
“โอบามา” ก็อยู่ในพื้นที่ความเห็นของกองบก. ซ่ึงเป็น
อิสระจากการรายงานข่าวของนักข่าว

ใ น บ ริ บ ท สั ง ค ม ที่ เ ป ลี่ ยนไ ป  ภ าพจ� า เ รื่ อ ง 
“หนังสือพิมพ์หัวอนุรักษ์นิยม” ท�าให้ “เดอะ แบดเจอร์ 
เฮอรัลด์” ท�างานยากใน “เมืองเสรีนิยม” หรือไม่?

เขาหัวเราะเล็กๆ ก่อนตอบว่า “ก็ไม่เลวร้ายขนาด
น้ัน ไม่ได้ยากอะไร เพราะคนส่วนใหญ่ในแมดิสัน
ต้องการรบัฟังความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย และเรากบ็อก
ว่าเราสนับสนุนโอบามา ผมเองก็โหวตให้โอบามา แม้
จะมีพวกลิเบอรัลหลายคนในกองบก. แต่เราทุกคนก็
ท�าหน้าทีข่องตวัเองอย่างตรงไปตรงมา ส่วนการวพิากษ์
วิจารณ์ทางทางการเมือง ก็เป็นเรื่องของคอลัมนิสต์ ซึ่ง
บางคนก็เป็นลิเบอรัล บางคนก็เป็นคอนเซอร์เวทีฟ ใคร

อยากจะเขียนอะไรก็เขียนเข้ามาได้ แต่ใน
พืน้ท่ีข่าว เราไม่สนับสนุนอดุมการณ์ทางการ
เมืองไม่ว่าฝ่ายไหน และเวลาพาดหัวข่าว 
ส่วนใหญ่ผมเป็นคนตดัสนิใจ เพราะต้องการ
แน่ใจในความเป็นกลาง ไม่มีความล�าเอียง
ในพาดหัวข่าว”

สรุปแล้ว “บก.ไรอัน” เป็นอิสระชน 
หรอืปถุชุนผูฝั้กใฝ่อดุมการณ์พรรคเดโมแคร
ตกันแน่?

“ถามผมหรือ ผมไม่สามารถพูดได้ ไม่
สามารถบอกว่าสนับสนุนแคมเปญ หรือ
บุคคลไหนในพื้นท่ีสาธารณะ แต่ในฐานะ
พลเมืองสหรัฐฯ ผมพูดได้ว่าผมโหวตให้โอ
บามาเป็นประธานาธบิดี ผมเลือกแทมม ีแบ
ลด์วิน (ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต) เป็น
สมาชิกวุฒิสภา” 

ท้ายทีส่ดุไม่ว่าพวกเขาจะยนืปีกซ้าย 
หรอืมหีวัเอยีงขวา แต่เมือ่สวมหมวก “นัก
ข่าว” พวกเขากล้าพดูได้เตม็ปากว่าเป็นก
ลางอย่างที่สื่อควรจะเป็น !!!

ผลกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ
สีเข้ม แสดงถึงรัฐหรือเขตที่โอบามา/ไบเดนชนะ
สีอ่อน แสดงถึงรัฐหรือเขตที่รอมนีย์/ไรอันชนะ
ตัวเลขหมายถึงจ�านวนคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้งซึ่งจะเป็นของผู้ชนะในเขตนั้น (ที่มา : วิกิพิเดีย)
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สายข่าวเล่าเรื่อง
หทัยรัตน์ พหลทัพ 

เราส�ารวจการน�าเข้าน�้ามันหนีภาษีท้ัง 5 
จังหวัด เริ่มจากด่านวังประจัน อ.เมือง จ.สตูล
ก่อนพื้นที่อื่น เพราะพื้นที่นี้ถูกระบุว่า เป็นเส้น
ทางล�าเลียงส�าคัญของพ่อค้ารายใหญ่ที่น�า
น�้ามันจากฝั่งมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่ไม่ต�่า
กว่าวันละ 2-3 หมื่นลิตร ที่ส�าคัญปลายเดือน
สิงหาคมปีเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้จับกุมน�้ามัน
หนีภาษีกว่า 5 หมื่นลิตร แต่ของกลางกลับ
หายไปอย่างไร้ร่องรอย ทั้งที่ๆ มีเจ้าหน้าที่
ต�ารวจเฝ้าอยู่ ! 

เราพบว่า ภายใน จ.สตูล ทั้งในเมือง
และนอกเมือง ต่างมีปั๊มน�้ามันขวดและน�้ามัน
แกลลอนวางขายข้างถนนอย่างโจ๋งครึ่ม 

เม่ือเข้าไปในหมู่บ้านใน ต.วังประจัน ที่
ถูกระบุว่า เป็นเส้นทางล�าเลียงน�้ามันหนีภาษี 
ก็ยิ่งแปลกใจมากขึ้น เพราะความหนาแน่นข
องปั้มน�้ามันขวดมีถี่ขึ้น เรียกได้ว่า มีแทบทุก
หลังคาเรือน 

ยิ่งไปกว่านั้นเรายังเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่
ดัดแปลงน�าถังขนาดบรรจุ 40 ลิตร วางขนาบ
ข้าง คนัละไม่ต�า่กว่า 4 ถัง ซึง่มอเตอร์ไซค์เหล่า
นัน้รบัจ้างขนส่งน�า้มนัจากแหล่งพกัน�า้มนัของ
พ่อค้ารายใหญ่ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “บ่อน�้ามัน” 

น�้ามันเถื่อน...ชนวนป่วนใต้

เพื่อไปส่งยังปั๊มน�้ามันขวดต่างๆ 
พ่อค้าจะน�ารถกระบะมาดัดแปลงให้ตัว

ถงัใหญ่ขึน้เพือ่น�าไปขนน�า้มนัจากฝ่ังมาเลเซยี
ที่อยู่ห่างจากด่านวังประจันไม่ถึง 5 กิโลเมตร 
โดยสามารถผ่านด่านวังประจันได้อย ่าง
ง่ายดาย จากนัน้จงึจะน�าน�า้มนัทีไ่ด้มาพกัไว้ใน
ถังแกลลอนที่มีอยู่ตามหมู่บ้านเพื่อรอขายต่อ  

มีผู้ให้ข้อมูลว่า พ่อค้าน�้ามันส่วนใหญ่
มักจะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ที่สามารถเจรจา
กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เพื่อให้อ�านวยความ
สะดวกในการขนส่ง โดยข้อมลู จากกองอ�านวย
การรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 
4 ส่วนหน้า จ.สตลู ระบวุ่า กลุม่พ่อค้าน�้ามนัจะ
จ่ายส่วยให้เจ้าหน้าที่ไม่ต�่ากว่ารายละ 8 หมื่น
บาทต่อเดือน เพื่อให้ง่ายต่อการผ่านด่าน

 วิถีชีวิตเช่นนี้เราพบอีกในหลายพื้นที่ 
โดยเฉพาะใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และอีก 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คนพื้นที่ต่างน�า
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไปเติมน�้ามันจากปั๊ม
น�้ามันชุมชน ถือเป็นวิถีชีวิตที่กลายเป็นเรื่อง
ธรรมดาไปแล้ว 

เหตผุลทีพ่วกเขาอธบิาย คือ น�า้มนัขวดมี
ราคาถกูกว่าน�า้มนัในป๊ัมถงึ 10 บาท แล้วท�าไม

พวกเขาจะไม่เลือกสิ่งที่ถูกกว่า
หน่วยงานความมั่นคงมีข้อมูลว่า น�้ามัน

เถ่ือนมีมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ ่านมา และ
กระจายไปอย่างรวดเร็ว จากเดิมมีเฉพาะ
บริเวณด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 
แต่ก็ขยายไปยังพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ และขณะนี้ขยายไปยัง จ.สตูลแล้ว 

พ.อ.จตุพร กลัมพสุต หัวหน้าชุดภัย
แทรกซ้อน กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า เชื่อว่า 
รายได้จากการน�าเข้าน�้ามันที่ผิดกฎหมาย ทั้ง
ทางบกและทางทะเล ส่วนหนึ่งน�ามาสนับ
สนุนขบวนการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ ่มผู ้ค ้ารายย่อย
กว่า 400 ราย จ่ายเงินสนับสนุนให้กลุ ่ม 
ผู้ก่อการร้าย  

เขาบอกอีกว่า เหตุการณ์ระเบิดโรงแรม
ซี.เอส. ปัตตานี จ.ปัตตานี เมื่อปี 2551 เป็น
จุดเริ่มต้นที่ท�าให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
ขบวนการค้าน�้ามันเถ่ือนกับกลุ่มผู้ก่อความ
ไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่เจ้าหน้าที่แกะรอยจนพบว่า รถท่ีใช้ก่อเหตุ
มาจากเต๊นท์รถมือสองแห่งหนึ่งใน อ.สายบุรี 

กลางเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ผู้เขียนและทีมข่าวไทยพีบีเอส ลงพื้นที่ติดตามขบวนการค้าน�้ามันที่ไม่
เสียภาษีหรือน�้ามันเถื่อนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ คือ จ.สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานีและยะลา
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จ.ปัตตานี โดยเจ้าของเต๊นท์รถเป็นผู้จัดหา
รถยนต์มือสองให้กับห้างหุ้นส่วนแห่งหน่ึงท่ี
ท�ากิจการขายสินค้าหนีภาษีและค้าน�้ามัน
เถื่อนใน จ.ปัตตานี เพื่อน�ามาขนส่งน�้ามันและ
รถยนต์ในที่เกิดเหตุเป็นรถยนต์ที่ห้างหุ้นส่วน
นั้นเป็นผู้ครอบครอง 

“เมื่อตรวจสอบลึกลงไปก็พบหลักฐาน
ส�าคัญเป็นบัญชีการโอนเงินจากพ่อค้าน�้ามัน
รายนี้ไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ก่อความ
ไม่สงบก็ยิ่งท�าให้มั่นใจว่า น�้ามันเถื่อนกับ 
ผู ้ก่อการร้ายเป็นพวกเดียวกัน” พ.อ.จตุพร 
กล่าว 

ข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อ
ทีมงานได้ร่วมปฏิบัติการตรวจค้นโรงผลิตไม้
แปรรูปแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ปัตตานี ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งพบข้อมูลว่า พ่อค้าไม้แปรรูปราย
นี้เป็น 1 ใน 10 ของพ่อค้าน�า้มันเถื่อนรายใหญ่
ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ระหว่างการตรวจค้น เราพบรถห้องเย็น
ขนาด 6 ล้อที่สามารถบรรจุของเหลวขนาด 2 
หม่ืนลติรได้ และภายในตวัถังยังคงมนี�า้มนัอยู่
ก้นถงั เจ้าหน้าท่ีเชือ่ว่า น่าจะเป็นการดดัแปลง
รถเพื่อน�ามาขนถ่ายน�้ามัน 

เมื่อได้เข้าตรวจค้นภายในบ้านพักก็พบ
บัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีผู ้ร ่วมงานท่ี
หลายคนอยู่ในบัญชีของผู้ก่อความไม่สงบ 

นอกจากนีเ้รายงัพบบญัชกีารจ่ายสนิบน
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในรูปแบบเงินสด
และการให้สิ่งของที่มีมูลค่าสูง หากรวมค่าใช้
จ่ายส่วนนี้แล้ว พ่อค้าน�้ามันเถื่อนรายนี้น่าจะ
จ่ายเงินสินบนไม่ต�่ากว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน

แต่ทีน่่าตกใจ คอื มีรายชือ่ผูร้บัสนิบน
เป็นสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมอยู่ในนั้นด้วย 

ช่วงต้นเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว ส�านักข่าว 
อิศรา (www.isranews.org) ได้สัมภาษณ์ 
“ไชยยงค์ มณีรุ ่งสกุล” หัวหน้าศูนย์ข่าว 
เดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่าง ในฐานะนายก
ส ม า ค ม นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ ภ า ค ใ ต ้ แ ห ่ ง
ประเทศไทย ถึงอุปสรรคในการเสนอข่าว
เกี่ยวกับขบวนการค้าน�า้มันเถื่อน ที่หากไม่อยู่
ในบัญชีจ่ายส่วย ก็จะถูกคุกคามทุกรูปแบบ

โดยหลายๆ ครั้งเมื่อมี ส่ือมวลชนไป
รายงานข่าวการจับกุมน�้ามันเถ่ือนของเจ้า
หน้าที ่กจ็ะถกูกลุม่ผูค้้าน�า้มนัเถือ่นพดูจาข่มขู่
ผู้สื่อข่าวต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าท่ีมาแล้ว บาง
รายก็อ้างตัวเป็นเด็กของนักการเมืองคนดังที่
เอ่ยชื่อไปใครๆ ก็รู้จัก

“ไชยยงค์” ให้ภาพว่า ขบวนการค้าน�า้มันเถื่อน มีกลุ่มบุคคลทุกระดับ ตั้งแต่
นักการเมือง ข้าราชการ ผู้มีอิทธิพล และพ่อค้าประชาชน เข้าไปมีส่วนได้เสีย
กับธุรกิจน้ี เมื่อมีการน�าเสนอข่าวเก่ียวกับน�้ามันเถ่ือนจึงท�าให้ขบวนการเสียผล
ประโยชน์ และกระทบชิ่งหลายกลุ่ม จึงต้องพยายามตอบโต้นักข่าวที่น�าเสนอข่าว
ทุกวิธี ตั้งแต่ติดต่อขอเข้ามาเจรจา ขับรถติดตาม ข่มขู่ และหนักที่สุดคือการลงขัน
จ้างมือปืนมาเก็บนักข่าว

“เมื่อปลายเดือนตุลาคม (ปี 2555) ผมไปสังเกตการณ์การลักลอบค้าน�้ามัน
เถื่อนใน อ.ควนโดน จ.สตูล หลังมีข่าวว่าน�า้มันเถื่อนของกลาง 3 หมื่นลิตร จาก 5 
หมื่นลิตร ที่ถูกจับกุมได้หายไป ระหว่างไปท�าข่าวและถ่ายรูปอยู่นั้น ปรากฏว่ามีรถ
กระบะโตโยต้า วีโก้ สีด�า ขับติดตามและตรงเข้าประกบเพื่อให้หยุดรถลงมาเจรจา 
ทแีรกกถ็ามว่ามาจากไหน มาท�าอะไร เมือ่ตอบไปว่ามาถ่ายภาพท�าข่าวน�า้มนัเถือ่น 
คนในรถซึง่ม ี2 คนได้แสดงท่าทไีม่พอใจ และพยายามอ้างว่าไม่มกีารค้าน�า้มนัเถือ่น
บริเวณนี้แล้ว ผมจึงขับรถออกมา แต่รถกระบะคันดังกล่าวยังพยายามขับติดตาม
ตลอด และพยายามจะให้หยุดรถ จนเมื่อถึงถนนสายหลัก รถกระบะคันดังกล่าว
จึงหยุดติดตาม และขับหายไป”

“หรือครั้งหน่ึงผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ได้ปิดกั้นการน�าเข้าน�้ามันเถื่อนบริเวณ
ด่านชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา กม็คีนในเครอืข่ายนกัการเมอืงท้องถิน่พยายามเข้า
มาเจรจา และน�าเงนิมาจ่ายนกัข่าวเพือ่ไม่ให้ท�าข่าว โดยอ้างว่าเคลยีร์กบัเจ้าหน้าที่
ทกุฝ่ายแล้ว ซึง่ผมไม่รบัและขอให้กลับไป สร้างความไม่พอใจกบักลุ่มขบวนการค้า
น�้ามันเถื่อนอย่างมาก ถึงขั้นมีข่าวออกมาว่าได้ลงขันกันเพื่อจ้างมือปืนมายิงผม”

นี่คืออุปสรรคในการท�ารายงานข่าวจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เมื่อขบวนการผลประโยชน์ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ ใช้สารพัดวิธีในการข่มขู่
คุกคามเพื่อปิดปากนักข่าว !!!

เปิดสารพัดวิธี “คุกคาม-ปิดปาก” สื่อใต้
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เพื่อนบ้าน
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

สัมผัสสื่อเขมร หาค�าตอบมีเสรีภาพจริงหรือ ?
“ราชอาณาจักรกัมพูชา” คือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของประเทศกัมพูชา เพื่อนบ้านใกล้
เคียงของประเทศไทย ที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนาน ทั้งสุข ทุกข์และขมขื่น 

บางครั้งก็มีการกระทบกระทั่งกันจนถึง
ขัน้รบพุง่ ใช้ก�าลงัทหารเข้าประหตัประหารกนั 

ขณะที่บางคร้ังก็กลายเป็นมิตรประเทศ
แน่นแฟ้นจนน่าอิจฉา ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้น
มา เมื่อสงครามกลางเมืองส้ินสุดลง ประเทศ
กัมพูชาก็ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย
พรรคการเมอืงทีค่รองอ�านาจมาอย่างยาวนาน
และมีแนวโน้มจะมีอ�านาจเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด
ขึ้นเรื่อยๆ คือ พรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) 
โดยมี “สมเด็จฮุน เซน” ผู้น�าพรรค CPP เป็น
นายกรัฐมนตรี

ตามทฤษฎีแล้ว สื่อมวลชนในประเทศ

กั ม พู ช า น ่ า จ ะ มี เ ส รี ภ า พ ใ น ก า ร เ ส น อ
ข่าวสารค่อนข้างมาก ไม่ต่างกับสื่อมวลชน
ในประเทศไทย แต่ในสภาพความเป็นจริง
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ทั้งๆ ที่องค์กรนักข่าวไร้
พรมแดน (Reporters sans frontières - RSF) 
ของประเทศฝรั่งเศสจัดอันดับเสรีภาพของ
สื่อมวลชน ล่าสุดเมื่อปี 2011 ให้กัมพูชาอยู่
ในล�าดับที่ 117 ขณะท่ีไทยอยู่ในอันดับที่ 137

ในด้าน “สื่อสิ่งพิมพ์” ประเทศกัมพูชา
มีหนังสือกว่า 500 ฉบับ แต่มีที่ออกจ�าหน่าย
สม�่าเสมอเพียงประมาณ 50 ฉบับ โดยมี
หนงัสอืพมิพ์รายวนัฉบบัหลกัๆ เพยีง 4-5 ฉบบั
เท่านั้น ทั้งนี้ เกือบทั้งหมดมีเนื้อหาสนับสนุน

รัฐบาล เพราะเจ้าของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมเด็จฮุน เซน และ
ไม่อยากมีปัญหากับรัฐบาล

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หลายคนใน
กัมพูชาบอกตรงกันว ่า พวกเขาสามารถ
รายงานการข ่าวการทุจริตคอร ์รัปชั่นได ้
ทุกกระทรวง ทบวง กรม กับทุกรัฐมนตรี 
ยกเว้นสมเด็จฮุน เซน ที่พร้อมจะใช้อ�านาจ
ทั้งทางกฎหมายและทางธุรกิจมาเล่นงาน
หนังสือพิมพ์ได้ตลอดเวลา

“การท�างานของนักข่าวในกัมพูชามี
ความยากล�าบากในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
ของภาครัฐ หน่วยราชการส่วนใหญ่มักบ่าย
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เบี่ยงไม่ยอมให้ข้อมูลแก่นักข่าว ดังนั้น หาก
หนังสือพิมพ์น�าเสนอข่าวโดยไม่ครบถ้วน
รอบด้าน หรือมีหลักฐานเพียงพอ ก็มีโอกาส
ที่จะถูกฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาท หรือ
เป็นยุยงปลุกปั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงได้” 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันยักษ์ใหญ่ใน
กัมพูชาให้ข้อมูล

อย่างไรกต็าม ในกมัพชูาจะมหีนงัสอืพมิพ์
ที่ วิพากษ ์ วิจารณ ์ รั ฐบาลและสนับสนุน
พรรคการเมืองฝ่ายค้านเหลืออยู ่เพียงฉบับ
เดียว ซึ่งมียอดจ�าหน่ายไม่มากนัก อีกทั้งไม่ได้
ออกเผยแพร่เป็นรายวัน จึงไม่ค่อยมีอิทธิพล
ต่อความคิดของประชาชนในกัมพูชามากนัก

ด้าน “สื่อโทรทัศน์” ที่ถือเป็นส่ือหลักที่
ชาวกัมพูชานิยมบริโภคมากท่ีสุด ปัจจุบันมี
ออกอากาศแบบฟรีทีวีท้ังหมด 10 ช่อง บาง
ช่องออกมาอากาศในระบบดจิติอลแล้ว ขณะที่
ก�าลงัจะมทีีวดีจิติอลเพิม่ขึน้อกี 3 ช่องในปีหน้า 
นอกจากน้ี ยงัมบีริษทัท่ีให้บรกิารในระบบบอก
รับเป็นสมาชิกหรือเคเบิลทีวีอีก 3 ราย

สถานี โทรทัศน์เกือบทั้งหมดเป็นของ
หน่วยงานรัฐบาล หรือพรรครัฐบาล คงมี
โทรทัศน์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของคือ ช่อง CTN 
และ CBC ในเครือของบริษัท Cambodia 
Broadcasting Service หรือ CBS ที่มีการน�า
เสนอข่าวสารและสาระบันเทิงค่อนข้างมาก 
แต่ข่าวสารที่น�าเสนอส่วนใหญ่ เป็นข่าวสารท่ี
สนับสนุนการท�างานของรัฐบาลมากกว่าที่จะ
ให้น�า้หนกักบัความคดิ เหน็และข้อมลูจากฝ่าย
ตรงข้ามรัฐบาล

“ประเทศเราบอบช�้าจากปัญหาความ
ไม่สงบภายในประเทศมานาน เพิ่งจะมามี
เสถียรภาพทางการเมืองเมื่อไม่นานมานี้ ใน
ฐานะสื่อ แม้จะมีเสรีภาพในการน�าเสนอ
ข่าวสารพอสมควร กไ็ม่อยากท�าให้บรรยากาศ
การพัฒนาประเทศที่ก�าลังเดินไปได้ด้วยดีสูญ
เสียไป” บรรณาธิการข่าวของสถานีโทรทัศน์
เอกชนในกมัพชูาตอบค�าถามถงึเสรภีาพทีม่อียู่

ส่วนสือ่วทิยกุระจายเสยีงถอืเป็นอกีสือ่ที่
มีความส�าคัญ เพราะแม้สถานีวิทยุส่วนใหญ่
จะเน้นรายการบนัเทงิ แต่กม็ ี3 สถานีท่ีมกีารน�า
เสนอข้อมูลท่ีหลากหลาย ทัง้ฝ่ายค้านและฝ่าย

รัฐบาล อย่างตรงไปตรงมา แต่เจ้าของสถานี 
1 ใน 3 แห่งถูกจับกุมคุมขังในข้อหาเป็นภัย
ต่อความมัน่คงดว้ยการยุยงปลกุปั่นประชาชน 

อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่า “สื่อวิทยุ” เป็น
ส่ือท่ีมีเสรีภาพมากที่สุดในกัมพูชา เพราะ
สถานีวทิยุต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวทิยเุอเชยี
เสรี และวอยซ์ ออฟ อเมริกา หรือ VOA ของ
สหรัฐอเมริกา หรือวิทยุฝรั่งเศส ออสเตรเลีย 
ต่างมผีูส้ือ่ข่าวและน�าเสนอข่าวเป็นภาษาเขมร 
แต่โครงข่ายของสถานีวิทยุเหล่านี้ จ�ากัดอยู่
เพยีงกรงุพนมเปญและจงัหวดัใกล้เคยีงเท่านัน้

สื่อประเภทสุด ท้ายที่ก�าลังมาแรงและ
ได้ความนิยมมากขึ้นในหมู ่คนรุ ่นใหม่คือ 
“เว็บไซต์ข่าว” โดยทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุ
คอื เวบ็ไซต์ของส�านกัข่าวต้นมะขามหรอื www.
dap-news.com ทีเ่น้นจดุแขง็คอื การน�าเสนอ
ข่าวที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ และพยายามเน้น
ความถูกต้องของข้อมูล 

แม้ว่าเจ้าของเวบ็ไซต์ข่าวแห่งนี ้จะยนืยนั
การท�าหน้าท่ีอย่างเป็นกลาง โดยพร้อมจะน�า
เสนอข่าวทั้งจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล แต่
องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนกลับมองว่า 
เว็บไซต์แห่งนี้ ค่อนข้างน�าเสนอข่าวไปทาง
สนบัสนนุรฐับาล แม้ว่าจะเปิดพืน้ทีใ่ห้กับความ
เห็นที่แตกต่างจากฝ่ายรัฐบาลได้บ้างก็ตาม

ทางด้านฝ่ายรัฐบาล “เขียว กัณณฤทธิ์” 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารยืนยันว่า 
รัฐบาลกัมพูชาให้เสรีภาพในการเสนอข้อมูล
ข่าวสารแก่สือ่มวลชนอย่างเตม็ที ่รวมทัง้พร้อม
จะปกป้องสื่อมวลชนให้พ้นจากการคุกคาม
ของอ�านาจอทิธพิลใดๆ และยนิดรีบัฟังข้อตติงิ
จากสื่อมวลชนตลอดเวลา

“ความสัมพันธ ์ระหว ่าง รัฐบาลกับ
สื่อมวลชน ถือว่าเป็นไปด้วยดี หากสื่อมวลชน

เสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องต่อความเป็นจริง เราก็
พยายามที่จะท�าความเข้าใจและขอให้แก้ไข 
ส่วนการฟ้องร้องสือ่เป็นมาตรการสดุท้ายทีเ่รา
จะท�า” รัฐมนตรีข่าวสารกัมพูชายืนยัน

ดังนั้น เมื่อดูในภาพรวมแล้ว แม้ว ่า
ประเทศกมัพชูาจะไม่มกีฎหมายจ�ากดัเสรภีาพ
ส่ือ เช่น กฎหมายอาญาในโทษหมิ่นประมาท 
(ประเทศไทยยังมีอยู่) หรือกฎหมายการพิมพ์
ที่เข้มงวด แต่ด้วยอ�านาจที่เบ็ดเสร็จของฝ่าย
รัฐบาล โดยสมเด็จฮุน เซน จึงท�าให้สื่อมวลชน
ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด หลีกเลี่ยงที่จะน�า
เสนอข่าวสารในทางลบของฝ่ายรัฐบาล เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาต่อธุรกิจ 

หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการน�าเสนอข่าว
แบบ “เซ็นเซอร์” ตัวเองมากกว่าการน�าเสนอ
ข่าวโดยอิสระ

นอกจากนี้ การที่ประเทศกัมพูชา ยังไม่มี
กฎหมายรับรองการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
รัฐ การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน
ย่อมมีข้อจ�ากัด และไม่สามารถน�าเสนอข่าว
ได้อย่างครบถ้วน ขณะเดียวกัน การคงไว้ซึ่ง
กฎหมายด้านความมั่นคงอื่นๆ ที่น�ามาใช้เล่น
งานคนท�างานสือ่มวลชนได้ ย่อมท�าให้เสรภีาพ
ของสื่อมวลชนในกัมพูชามีข้อจ�ากัดมากมาย 
จนไม่มีใครกล้าที่ลุกขึ้นมาท�าหน้าที่ตรวจสอบ
การท�างานของรัฐบาลอย่างเต็มที่

ส�าหรับเรื่องเสรีภาพของส่ือมวลชนใน
กัมพูชาที่องค์กรสื่อฝรั่งเศสจัดล�าดับให้อยู่ใน
อันดับที่มีเสรีภาพมากกว่าสื่อมวลชนในไทย 
จงึเป็นประเดน็ข้อสงสยัทีน่่าจะต้องค้นหาต่อไป 

แต ่สุดท ้ายแล ้ว การมีหรือไม ่มี
เสรีภาพของสื่อมวลชน ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อความโปร่งใสในการบริหารงานของ
รัฐบาลกัมพูชาอย่างไม่มีข้อสงสัย...
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นินทาสื่อโลก
บุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์

 ปี 2555 ปีแห่งการปลุกกระแสข่าวลือว่า
โลกจะแตก ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ส่ือมวลชนถูก
คุกคามมากที่สุด

โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้สื่อข่าว (CPJ) 
องค์กรตรวจสอบเสรีภาพสื่อที่มีส�านักงานอยู่ใน
นิวยอร์กรายงานว่าตลอดทั้งปี มีนักข่าวเสียชีวิต
ขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 88 คน มากกว่าปี
ที่แล้ว 42 เปอร์เซนต์ โดยประเทศที่เป็นอันตราย
ต่อคนในวงการสื่อมากที่สุดก็คือ “ซีเรีย” ซึ่งมีนัก
ข่าวพลีชีพแล้ว 28 คนระหว่างที่ทหารรัฐบาลกับ
ฝ่ายกบฏเปิดฉากสู้รบอย่างดุเดือด

นอกจากนี้ ยังมีนักข่าว บรรณาธิการข่าว และช่างภาพ ถูก
จับกุมคุมขังรวมแล้ว 232 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 53 คน  ถือเป็น
สถติสิงูสดุในรอบ 22 ปี นบัแต่ CPJ เริม่ต้นเกบ็รวบรวมข้อมลูทัว่โลก

อนิจจังเป็นของไม่เที่ยงหนอ จาก
อดีตสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลก ในที่สุด
ก็ถึงกาลม้วยมรณ์เมื่อถูกแจ็คหรือ
อกีนยัหนึง่สือ่ออนไลน์พฆิาต ในทีส่ดุ 
นติยสาร “นวิสวคี” นติยสารข่าวราย
สัปดาห์อันดับ 2 ของสหรัฐฯที่มีอายุ
กว่า 80 ปีนับแต่เริ่มวางแผงฉบับ
ปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2476  ก็
ปิดต�านานตัวเองอย่างเป็นทางการ 
โดยได้วางแผงฉบับสุดท้ายเมื่อวัน
คริสต์มาสอีฟ 24 ธ.ค.2555 หน้าปก
เป็นภาพถ่ายขาว-ด�าในมุมสูงของ
ส�านกังานใหญ่นวิสวคีในย่านแมนฮัต
ตนั ในนครนวิยอรก์ พร้อมดว้ยข้อความว่า #LASTPRINTISSUE ซึ่ง
เน้นสแีดงทีค่�าว่า PRINT ก่อนแปลงโฉมเป็น “นวิสวคี โกลบอล” สือ่
ดิจิตอลที่จะเปิดตัวตั้งแต่เดือน ก.พ.2556 เป็นต้นไป

ทีนา บราวน์ บรรณาธิการบริหารนิตยสารนิวสวีค ประกาศ
ยอมรับความพ่ายแพ้ของสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ไม่สามารถแย่งส่วนแบ่ง
ทางการตลาดกบัสือ่ยคุใหม่ได้ สดุท้ายสือ่สิง่พมิพ์กต้็องยอมปรบัตัว 
เพือ่ใหอ้ยู่รอดตอ่ไปในอนาคต ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้า แต่ทกุ
คนก็ต้องยอมรับ และก้าวต่อไป

อวสานของนวิสวคีครัง้นีท้�าให้วงการ
ส่ือสารมวลชนโลกต้องหันไปจับตามอง
แชมป์ตลอดกาลอย่างนิตยสาร “ไทม์” 
ว่าจะยืนยงคงกระพันได้ตลอดไปหรือไม่ 
แต่ถ้าหากไทม์อาจจะต้องเดินตามรอย 
นิวสวคีบ้าง ก็ต้องขอบันทึกไว้ตรงบรรทัด
น้ีว่าสาเหตุส่วนหน่ึงเป็นเพราะนับวัน
ความน่าเชื่อถือของไทม์เริ่มลดลงตาม
ล�าดับ อันเน่ืองจากเริ่มละเลยจรรยา
บรรณว่าด้วยความเป็นกลางของสื่อ

สังเกตได้จากการจัดอันดับ “บุคคลแห่งปี” ซึ่งตลอดช่วงที่
ผ่านมาได้รับความน่าเชื่อถือมาก แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้กลับปล่อย
ให้กระแสชาตินิยมมาแรง พยายามยัดเยียดให้ผู้น�าอเมริกันอย่าง
ประธานาธบิดบีารคั โอบามาได้เป็นบคุคลแห่งปี ทัง้ๆ ทีค้่านสายตา
คนอ่านที่มองว่ามีหลายคนที่มาแรงมากกว่า อย่าง ไซ (PSY) 
นักร้องหนุ่มจากแดนเกาหลีใต้ ที่สร้างประวัติการณ์คลิป “กังนัม
สไตล์” ในยูทูบทะลุพันล้านคลิก หรือ ด.ญ.มาลาลา ยูซาฟไซ 
ชาวอัฟกานิสถานวัย 14 ปี ที่ถูกตาลีบันจ่อยิงในระยะประชิดจน

บาดเจ็บสาหัสจากการยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิในการศึกษาของเด็ก 
ผู้หญิงในอัฟกานิสถาน

ท ่ามกลางข ่าวร ้ายก็มีข ่ าวดี  ก็ต ้องแสดงความยินดี
กับหนังสือพิมพ์ในแดนดินถิ่นลุ ่มน�้าอิรวดี-พม่า ที่ก�าลังเร ่ง
รุดไปข ้างหน ้าอย ่างรั้ งไม ่หยุดฉุดไม ่อยู ่หลังจากรัฐบาลยอม

สื่อถูกคุกคามมากที่สุด

NEWSWEEK ฉบับสุดท้าย

บุคคลแห่งปี TIME ค้านสายตา

สื่อพม่าเฮ

ไมเคิล คริสเตียน และเมล เครก
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ย ก เ ลิ ก ก า ร ค ว บ คุ ม สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ์ ใ น ป ร ะ เ ท ศ เ มื่ อ 
กลางปี 2555 เปิดช่องให้ส่ือพม่าพลัดถ่ินทยอยกลับไป
เปิดส�านกังานในย่างกุง้เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว เริม่จากสถานี
โทรทัศน์ เดโมเครติค วอยซ์ ออฟ เบอร์มา (DBV) 
เวบ็ไซต์อริะวด ี(Irrawaddy) ส�านกัข่าวมสิซมิา นวิส์ 
(Mizzima News) ล่าสุด นิตยสารข่าวพลัดถิ่น

“อิรวดี” ซึ่งตีพิมพ์โดยสื่อพม่าพลัดถิ่นในไทยได้
ฤกษ์วางแผงหนังสือพิมพ์แบบแจกฟรี 5,000 ฉบับ 
ในนครย่างกุ ้งและตามเมืองใหญ่ต่างๆทั่วประเทศ
เป็นครั้งแรกเมื่อกลางเดือน ธ.ค.2555 เพื่อหย่ังเชิง
ความจริงใจของรัฐบาลว่าจะยอมปล่อยให้อิรวดีซึ่ง
เน้นบทวเิคราะห์และวจิารณ์วางแผงจ�าหน่ายอย่างถกู
กฎหมายภายในประเทศหรือไม่

ขณะเดียวกัน หนังสือพิมพ์ของรัฐบาลพม่าอย่างหนังสือพิมพ์
เมียนมาร์ อาห์ลิน หนังสือพิมพ์
เดอะมิร์เรอร์ และหนังสือพิมพ์
นิวไลท์ ออฟ เมียนมาร์ ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ได้เปลี่ยนโฉมเป็น
ฉบับสี่สีทั้งฉบับแล้วและได้วาง
จ�าหน่ายในย่างกุง้ในราคาเดมิ หลงั
จากทดลองจ�าหน่ายรายวันในกรุง
เนปิดอว์และเมอืงมณัฑะเลย์ ตัง้แต่
เดือน ต.ค.2555 เท่ากับว่าขณะนี้
หนังสือพิมพ์ของรัฐทั้ง 5 ฉบับรวม
ไปถึงเมียวดี และยาดานาบอน 

กลายเป็นหนังสือพิมพ์สีสีเรียบร้อยแล้ว

วงการสือ่มวลชนต้องกลายเป็นจ�าเลยของสงัคมอกีครัง้ แม้จะ
เป็นฝีมอืของสือ่เทยีมอย่าง ด.ีเจ.สถานวีทิยขุองออสเตรเลยีกต็าม แต่
สื่อแท้ก็พลอยฟ้าพลอยฝนถูกซัดเข้าเต็มเปาว่าไร้จรรยาบรรณและ
ปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม กรณี เมล เครก และไมเคิล 
คริสเตียน ดีเจของสถานีวิทยุทูเดย์ เอฟเอ็ม ในนครซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลียได้ปลอมเสียงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบ็ธท่ี 2 
แห่งองักฤษและเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ระหว่างโทรศพัท์ไปทีโ่รงพยาบาล
คิง เอด็เวร์ิดที ่7 ในกรงุลอนดอนเพือ่หลอกถามถงึพระอาการของเจ้า
หญงิแคทเธอรนี ดชัเชสแห่งเคมบรดิจ์ พระชายาในเจ้าชายวลิเลยีม 
รัชทายาทล�าดับที่ 2 ที่ก�าลังทรงพระครรภ์อ่อนๆ จนเป็นเหตุท�าให้  

จาซินธา ซัลดันฮา พยาบาลเชื้อสายอินเดียหลงเชื่อว่าเป็นจริง
เพราะไม่คดิว่าจะมคีนพเิรนทร์กล้าท�าเช่นนี ้สดุท้ายเธอกผ็กูคอตาย
ด้วยความเครียดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซึ่งถือว่าละเมิดมาตรการ
รักษาความปลอดภัยเชื้อพระวงศ์อังกฤษอย่างร้ายแรง

ฉาวพอกันก็คือ บรรษัทกระจาย
เสียง (BBC) แห่งเมืองผู้ดีอังกฤษ ที่
ถูกกระชากหน้ากากกรณีช่วยปิดบัง
ความชั่วช้าของ “เซอร์ เจมส์ วิลสัน 
วินเซนต์ ซาวิล”  ผู้เป็นทั้งดีเจ พิธีกร 
ระดบัต�านานของวงการสือ่สารมวลชน
อังกฤษ ที่เคยเป็นตัวตั้งตัวตีในการเรี่ย
ไรเงินเพื่อการกุศลมากมายรวมแล้วร่วม 40 ล้านปอนด์ ซึ่งเสียชีวิต
เมือ่ปีทีแ่ล้วขณะมอีาย ุ84 ปี เมือ่มกีารเปิดโปงว่าได้ก่อคดล่ีวงละเมดิ
และกระท�าช�าเราเด็กหญิงและหญิงสาวมากเป็นประวัติการณ์รวม
แล้วเกือบ 600 รายตลอดช่วง 6 ทศวรรษท่ีเป็นคนดังในวงการสื่อ
เมอืงผูด้ ีในจ�านวนนีม้ถีงึ 450 รายเป็นการทารณุกรรมทางเพศ และ
อีก 31 รายเป็นการข่มขืน

ผีซ�้าด�้าพลอยแท้ๆ ขณะท่ีการสอบสวนคดีของเซอร์วิลสันเพิ่ง
จะเริม่ต้น BBC กเ็กดิเรือ่งฉาวอกี เมือ่รายการข่าวนวิส์ไนท์ ได้กล่าว
หาว่านักการเมืองอาวุโสของพรรคอนุรักษ์นิยมผู้หนึ่งว่าเคยล่วง
ละเมดิทางเพศเยาวชนทีส่ถานสงเคราะห์ในแคว้นเวลส์ เมือ่ทศวรรษ 
2513 จนต้องรีบแถลงขออภัยที่เสนอข่าวผิดพลาด แต่หลังจากนั้น
เพียงวันเดียว จอร์จ เอ็นวิสเทิล ผู้อ�านวยการทั่วไปของบีบีซี วัย 
50 ปีก็ประกาศลาออกทันทีเพื่อรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ทั้งๆที่เพิ่งรับต�าแหน่งนี้ได้เพียง 2 เดือน

ดี.เจ.ออสเตรเลียทำาฉาว

เรื่องวุ่น ๆ ใน บีบีซี
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BOOK
หทัยรัตน์ พหลทัพ

การจัดการกับ “ความจริง”
อ่านหนังสือเรื่อง “สงคราม
เวียดนาม : สงครามกับ
ความจริงของรัฐไทย” แล้ว
อยากน�ามาแบ่งปันให้ผู้อ่านได้
รู้จักหนังสือเล่มนี้บ้าง

แม้จะเป็นหนังสือรวมงานวิจัยของ 
“ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์” อาจารย์ประจ�า
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่ดูเหมือนจะมีแต่สาระหนักอ้ึง อ่านแล้ว
อาจจะเครียด แต่เนื้อหาในเล่มกลับไม่ได้
เป็นเช่นนั้น เพราะผู้เขียนใช้วิธีเนื้อหาเชิง
ประวัติศาสตร์ในลักษณะ “เพื่อนเล่าให้
เพื่อนฟัง”

1 ในเรื่องน่าสนใจของหนังสือเล่มดัง
กล่าว ได้แก่ “บทบาทของสื่อไทย” ในช่วง
สงครามเวียดนาม (ระหว่าง พ.ศ.2498 ถึง 
พ.ศ.2518) โดยเฉพาะการผลติซ�า้วาทกรรม
ที่สร้างความเกลียดชังต่อ “ภัยคอมมิวนิสต์” 
จนรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ใช้เป็น
ข้ออ้างในการน�าประเทศไทยเข้าสู่ค่ายโลก
เสรี พร้อมของบประมาณจ�านวนมากมา
จัดซื้ออาวุธ

หลังจากนั้นการกระพือความโหดร้าย
ของคอมมิวนิสต์ก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ใช้
วิธีตอกย�้าผ่านสื่อเพื่อให้ประชาชนคล้อยตาม
ว่า “คอมมิวนิสต์เป็นคนป่าที่เป็นเสมือนสิ่ง
โสโครก โรคร้ายที่ประเทศก�าลังเผชิญอยู่”

น อ ก จ า ก นี้  ยั ง มี ก า ร จั บ กุ ม นั ก
หนังสือพิมพ์ไปคุมขังอย่างไม่มีก�าหนด
นับร้อยคน โดยอ้างว่าน�าค�าโฆษณาของ
คอมมิวนิสต์มาเผยแพร่ แต่รัฐบาลกลับเปิด
กว้างให้กับบทบาทของ “ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช” ในฐานะสื่อสารมวลชน

ความตื่นกลัวภัยคอมมิวนิสต์ท�าให้คน
ไทยต้องสนบัสนนุนโยบายต่างๆ ของรฐับาล
อย่างเสียมิได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศ
รบัสมคัรทหารไปร่วมรบกบัสหรฐัอเมรกิาใน
สงครามเวียดนาม ก็ปรากฏว่ามีชายคนแห่
ไปสมคัรเป็นจ�านวนมาก ถงึขนาดมพีระสงฆ์
บางรูปสมัครไปรบในเวียดนามด้วย

บทบาทของสือ่ไทยในเวลานัน้น่าสนใจ
เป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะการปกปิดความจรงิ 
กรณีกองทัพสหรัฐฯ ใช้ไทยเป็นฐานทัพใน
การโจมตีเวียดนามเหนือ ลาวและกัมพูชา 

โดยมกีารอ้างถงึค�าพดูของ พล.อ.อ.ทวี 
จุลละทรัพย์ ผู้ช่วย เสธ.ทบ.เรื่องความช่วย
เหลอืจากสหรัฐฯ ว่า เด๋ียวน้ีเครือ่งบนิของเรา 
อาวุธของเรา ทันสมัย แม้จะไม่ทันสมัยที่สุด 
สนามของเรา ก็กลายเป็นท่าอากาศยาน
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในตะวันออกไกล ความ
ก้าวหน้าเหล่าน้ีเกิดจากไทยกับสหรัฐฯร่วม
มือกัน

“ทุกคนคงจะเห็นพ้องด้วยว่า อเมริกา
จ�าเป็นส�าหรับโลกเสรี และโลกเสรีจ�าเป็น
ส�าหรับอเมริกา” พล.อ.อ.ทวีกล่าว

และทั้ งๆ ท่ีช ่วงหลังของสงคราม
เวียดนาม สื่อมวลชนของสหรัฐฯ ได้หันมา
โจมตีทั้งรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลไทยท่ี
ยอมให้สหรัฐฯ เข้ามาต้ังฐานทัพภายใน
ประเทศ โดยที่รัฐบาลไทยได้ปกปิดความ
จริงในเร่ืองนี้ไม่ให้ประชาชนได้รับรู ้ แต่
สื่อมวลชนของไทยกลับน�าเสนอข่าวไปใน
ทางสนับสนุนรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาล
ไทย โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
ที่นอกจากจะไม่ต�าหนิรัฐบาลไทยที่ถูก
โจมตี กลับแสดงท่าทีเข้าใจ ท่ีปกปิดเรื่อง
การตั้งฐานทัพของสหรัฐฯ โดยบทน�าของ
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในวันหนึ่งได้
เขียนไว้ว่า “การเปิดเผยเรื่องฐานทัพจะเปิด
โอกาสให้พวกคอมมวินสิต์กล่าวหาไทยและ
สหรัฐฯ ว่าท�าตัวเป็นจักรวรรดินิยมได้” 

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือพิมพ์ไทยอีก
หลายฉบับ ที่มีท่าทีสนับสนุนรัฐบาลจาก
กรณีดังกล่าว ซึ่งต่อมาหนังสือพิมพ์เหล่า
นั้นมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างวาทกรรม
แห่งความเกลียดชังเวียดนามในเหตุการณ์ 
6 ต.ค.2519 

ดร.พวงทอง ได ้สรุปไว ้ตอนหนึ่ ง
ว่า “บ่อยครั้งที่การโฆษณาชวนเชื่อเรื่อง
คอมมิวนิสต์บุกถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อปราบ
ปรามฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล โศกนาฏกรรม 
6 ตุลาฯ จึงเป็นผลของกระบวนสร้างความ
เกลยีดชงั-หวาดกลวัต่อภยัภายนอกทีถ่กูน�า
มาใช้จัดการกับคนภายใน” 

หนังสือเล่มน้ีไม่ได้เป็นเพียงการเรียบ
เรียงบทบาทของรัฐบาลและสื่อมวลชนที่มี
ต่อสงครามทั้งในประเทศและนอกประเทศ
ในอดีตเท่านั้น 

แต่ยังเป็นหนังสือที่รวบรวมความ
ผิดพลาดคร้ังส�าคัญของส่ือ ที่ควรอย่าง
ยิ่งที่ผู ้เคยผิดพลาดควรน�าบทเรียนมา
พิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดซ�้า 
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เมือ่มองว่า “ข่าว” เป็นเพยีงสนิค้า ตาม
ที ่บ.ก.ของเขายกขึน้มาปราม ความก้าวหน้า
ในอาชพีของนกัข่าวผูมุ้ง่มัน่ในการงาน อย่าง 
โจเซฟ ฟราดี้ (รับบทโดยวอร์เรน เบตตี้)  
จงึให้ผลลพัธ์ เพยีงเป็นเส้นกราฟทีร่าบเรยีบ 
ข่าวที่เขาล่ามาตีพิมพ์ในแต่ละวัน หาได้ขับ
เคลื่อนเขาไปไหนไกลกว่าสิ่งที่ชีวิตประจ�า
วันของคนท�างานหาเช้ากินค�่า ในอาชีพอ่ืน 
ทั่วๆ ไปพึงจะหวังได้

...แต่นัน่กเ็ป็นสิง่ทีฟ่ราดีช้นิชาเสยีแล้ว
กระทั่งวันหนึ่ง โอกาสใช้ศักยภาพของ

การทุ่มเทท�าข่าวสืบสวนก็เวียนมาหา เมื่อ 
ลี คาร์เตอร์ พิธีกรสาวที่เขาเคยสัมภาษณ์
เมื่อ 3 ปีก่อน ในฐานะที่เป็นประจักษ์พยาน
แวดล้อมจากเหตุการณ์ลอบสังหาร ชาร์ลส์ 
แคร์รอล ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาดาวรุ่ง เดิน
ทางมาพบ พร้อมกบัเล่าว่า เธอก�าลงัถกูตาม
ประกบโดยบุคคลลึกลับ 

และยิ่งกว่านั้น ผู้ซึ่งเคยเป็นพยานจาก
เหตุการณ์เดียวกันทั้งหมด 18 คน มีถึง 6 
คนทีล้่มตายอย่างมเีงือ่นง�า ทัง้จากอบุตัเิหตุ 
หัวใจวาย ฯลฯ เป็นการตายที่น่าสงสัย ขัด
แย้งกับที่ต�ารวจ ระบุว่า “ปกติ”

คาร์เตอร์พูดด้วยความหวาดกลัว ว่า
จะมกีารลอบสงัหารเกดิขึน้อกีในอนาคต ใช่! 
ทั้งหมดที่เธอเล่ามานั้น น่าจะปลุกวิญญาณ
นักสืบข่าวของเขาได้ไม่ยาก หากฟราดี้ไม่
มองว่า มันเป็นข่าวที่จบไปแล้ว หมดกระแส
และอาจจะขาย บ.ก.ขอไฟเขียวเพื่อตาม
เรื่องต่อ ไม่ผ่านด้วยซ�้าไป

ที่สุด เมื่อพิธีกรสาวซ่ึงบากหน้ามาหา
เขา กลายเป็นร่างทีไ่ร้ชวีติอยูต่รงหน้า ฟราดี้
กไ็ด้แต่นิง่งนั ตระหนกัคดิถงึความรบัผดิชอบ
ต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้ ด้วยการเริม่สบืหาข้อเทจ็จรงิ
ของการสมคบคิดทางการเมืองคร้ังส�าคัญ
ระดับชาติ เรื่องนี้โยงไปสู่เงื่อนง�า ซึ่งมีเดิม
พนัในการตแีผ่ข้อเทจ็จรงิทีย่ากจะประมาณ
ว่าต้องแลกมาด้วยอะไรบ้าง

ความน่าสนใจของ The Parallax View 
คือน�าเหตกุารณ์หนึง่ มาผนกึเข้ากบั “ทฤษฏี
สมคบคิด” ผูกเป็นเรื่องราว เพื่อจะบอกว่า
หลายสิ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางการเมือง

Movie
ธเนศน์ นุ่นมัน

The Parallax View
ความโดดเดี่ยวของนักค้นหาความจริง

นั้นมี ที่มา-ที่ไป มากกว่าที่เห็นเป็นข่าว 
โดยหากตคีวามสิง่ทีเ่กดิขึน้ในเรือ่ง โดย

ร้อยเรียงเข้ากับความหมายของ “พาราล
แลกซ์ (Parallax)” จากวิชาฟิสิกส์101 ซึ่ง
หมายถงึ หลกัทางการมองเหน็ต�าแหน่งของ
วัตถุเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อเปลี่ยนทิศทาง
ของการมองวัตถุนั้นเปลี่ยน 

หากอ้างจากแนวคดินี ้กช็ดัเจนว่า หนงั
ก�าลงับอกว่า สิง่ทีเ่ราเหน็เป็นข่าวกแ็ค่ความ
จริงส่วนเดียว ยังคงมีส่วนท่ีเข้าไม่ถึงข้อมูล 
หรือกระทั่งไม่สามารถน�ามาเล่าได้ อยู่อีก
เสมอ หรือกระทั่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้

ในตอนหนึ่ง ระหว่างสืบหาข้อเท็จจริง
การลอบสังหารว่าที่วุฒิสมาชิก ฟราดี้ต้อง
แฝงตัวเข้าไปในบริษัทพาราลแลกซ์ คอร์
เปอร์เรชั่นที่สงสัยว่าอยู่เบื้องหลังการสังหาร
ทุกคน โดยต้องผ่านการทดสอบจากฝ่าย
วิศวกรรมของบริษัท ท่ีเปิดชุดภาพสไลด์ 
เหมอืนภาพสะกดจติ เป็นภาพทีพ่ยายามสือ่
ความหมายบังคับมุมคิดต่อสิ่งที่เห็นดี-ร้าย 
วนสลับกัน เหมือนภาพเคลื่อนไหวที่เห็น
จากสื่อโทรทัศน์ 

ภาพที่ฟราดี้เห็นนั้น ชวนขนลุกอย่าง
ยิ่ง หากจะคิดต่อว่า การสบคบคิดครั้งน้ี

ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เป็นผลงานของบริษัทที่
มีอ�านาจสะกดความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้ 
โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว

แน่นอนท่ีสุดหนังอย่าง The Parallax 
View ซึ่งสร้างจากนิยายสืบสวนสอบสวนที่
หมดความไว้เนื้อเชื่อใจรัฐ ท�านองเดียวกับ
ที่นักเขียนอเมริกันผลิตกันออกมามากมาย 
หลังเหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดี
จอห์น เอฟ เคเนดี้ รวมถึงแตกหน่อออกผล
มาเป็นหนังการเมืองสมคบคิดอีกมากมาย 

ดารารุ่นใหญ่อย่าง จอร์จ คลูนี่ย์ เคย
ให้สัมภาษณ์อย่างยกย่องหนังเรื่องนี้ว่าเป็น 
“ต้นแบบของหนังในประเภทเดียวกัน” นี่
งานก�ากับชิ้นท่ี 4 ของผู้ก�ากับอลัน เจ. พา
คูลา ก่อนจะสร้างชื่ออย่างมากจาก All the 
President’s Men ท้ังสองเรื่อง ถือเป็นโรล
โมเดลหนังวิพากษ์การเมืองอเมริกันมา
จนถึงปัจจุบัน    

ในช่วงท้ายเรือ่ง The Parallax View สิง่
ทีเ่รา ซึง่เป็นคนด ูจะสมัผสัได้เหมอืนๆ กนัว่า 
ยิ่งเข้าใกล้ความจริง ฟราดี้ก็ยิ่งถูกโดดเดี่ยว
จากส่ิงรอบข้าง และกลายเป็นผู้ท่ีต่อสู้อยู่
คนเดียวล�าพัง กับส่ิงท่ีกางกรงเล็บยึดครอง
ทุกแห่งหน โดยที่เราทราบดีว่าวิถีการต่อสู้นี้
จะจบลงอย่างไร 

ข่าวนัน้ไม่ใช่สนิค้า หรอื อย่างน้อยกไ็ม่
ควรท่ีจะถูกตีตราว่า “ใช่” ด้วยการหนีห่าง
จากหน้าท่ีขดุหา “ความจรงิ” ในอกีด้านหนึง่ 

...แต่ยุคสมัยปัจจุบันเมินเฉยต่อนิยาม
น้ี เพราะไม่สามารถต้านกระแสอันเชี่ยว
กรากของโลกดิจิตอล ที่ท�าให้ข่าวกลายเป็น
เพียง “ข้อมูลในห่อสินค้า” ความจริงอีกด้าน 
เป็นภาระทีผู่ร้บัสารต้องกลัน่กรองด้วยตัวเอง 

ด้วยเหตุนี้ ชะตากรรมที่แม้จะต่าง
กรรมต่างวาระ แต่ “นักค้นหาความจริง” 
ทกุยคุสมยั กร็ูว่้ามนัมาบรรจบกนัยงัวถิท่ีี 
“ช่างโดดเดี่ยวเหลือเกิน”
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@@@ ในความเคลื่อนไหว สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
(ส.น.ช.) ก่อนจะถึงปีงูเล็ก ...  บุตรดา ศรีเลิศชัย-สวิชย์ บ�ารุงสุข-
สรุยิะ คชนิทร เป็นผูแ้ทน  “ส.น.ช.” ร่วมรบัผดิชอบ รายงานก้าวย่าง
ของ ส.น.ช. ... คณะกรรมการฯ ชดุที ่7 ประจ�าปี 2555-2558  รบังาน
ต่อจาก ปราโมทย์ ฝ่ายอุประ จากไทยรัฐ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2555 น�า
โดย จกัร์กฤษ เพิม่พลู ปธ.คนที ่7 จากเครอืเนช่ัน พร้อมกรรมการ-ที่
ปรึกษา-คณะอนุกรรมการ 7 คณะ

@@@ ชุดนี้มีอนุกรรมการตั้งใหม่โดยเห็นความส�าคัญสมาชิกทุก
องค์กร ได้แก่ อนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ มี อุบลนัดดา สุภาวรรณ 
จากไทยนิวส์ เชียงใหม่ เป็นประธาน  … ส่วน อนุกรรมการส่งเสริม
จริยธรรม ได้รวมกับ อนุฯ ติดตามความเคลื่อนไหวที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพสื่อ เปลี่ยนเป็น อนุกรรมการจริยธรรมและสิทธิเสรีภาพ
สื่อมวลชน ได้ ภัทระ ค�าพิทักษ์ จากโพสต์ทูเดย์ เป็นประธาน

@@@ สภาฯ ประเดิมงานแรก ประธานจักร์กฤษ ระดมสมอง
กรรมการ-ที่ปรึกษา-อนุกรรมการฯ-นักวิชาการ ประชุมจัดท�า “แผน
ยุทธศาสตร์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2555-2558” ที่
อัมพวาเมื่อ 26-27 พ.ค. 2555 ... ตามด้วย รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ 
ประธานอนฯุ วชิาการร่วมกบั บตุรดา ศรเีลศิชยั รองปธ.คนที ่1 อนฯุ 
จรยิธรรม จดัประกวดบทบรรณาธกิารดเีด่น ประจ�าปี 2554  เป็นปีที่ 
2 ... โดยบอร์ดมีมติให้จัดงาน “15 ปี ส.น.ช. ย้อนอดีต สู่ปัจจุบัน 
มุ่งอนาคต คนหนงัสือพมิพ์” เชญิอดตีประธาน มานจิ สขุสมจติร-
พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร-บัญญัติ ทัศนียะเวช-สุวัฒน์ ทองธนา
กุล และ จักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน มาเสวนาเรื่อง “จุดยืนวิชาชีพ
คนหนังสือพิมพ์” และมอบรางวัลเกียรติคุณ บทบรรณาธิการดีเด่น 
ประจ�าปี 2554  ให้กับหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง-ภูมิภาค-หนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติมหาวิทยาลัย เมื่อ 4 ก.ค. 2555  ณ อาคารสมาคมนักข่าว
นกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย … ขณะนีส้ภาฯก�าลงัปรบัปรงุแก้ไข
ธรรมนูญให้เข้ากับปัจจุบัน ได้ มานิจ สุขจิตร เป็นประธาน.…

@@@ ยังไม่ทันหายเหนื่อยต้องมาจัดงานใหญ่ครั้งที่ 2 “ฉลอง 
15 ปี ส.น.ช.”  เมื่อ 24-25 ก.ย. 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
ได้ ผุสดี คีตวรนาฎ รอง ปธ.คนที่1 เป็นประธานกับ พรชัย ปุณณ
วัฒนาพร ปธ.อนุฝ่ายเลขาฯ เป็นเลขานุการจัดงาน “จริยธรรมยุค
หลอมรวมสื่อ” …  นายชาญชัย ลิขิตจิตตะ องคมนตรี ให้เกียรติ
เปิดงานและปาฐกถาพเิศษ ภายในงานมกีจิกรรมมากมาย ... ไม่แพ้
งานฉลอง 14 ปี ส.น.ช. เมื่อ 24-26 มิ.ย.2554 ที่ศูนย์การค้าสยาม

พารากอน ท่ี นายอภสิทิธ์ เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ีให้เกยีรตเิป็น
ประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ... ถือเป็นการจัดงานขึ้นห้าง
ครัง้แรก และเป็นงานแรกทีเ่จ้าของหนงัสอืพมิพ์ยกัษ์ใหญ่ คณุหญงิ
ประณีตศิลป์ วัชรพล จากไทยรัฐ กับ ประสิทธิ์ เหตระกูล จาก
เดลินิวส์ ให้เกียรติมาร่วมงาน “คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน”

@@@ ส่วนงานทีเ่หน็ประจ�าคู ่ส.น.ช. อย่างต่อเนือ่งตามแนวคดิ 
สวิชย์ บ�ารุงสุข อดีต ปธ.อนุฯ ปชส. ที่น�าช่อดอกไม้มอบให้วันเกิด
หนังสือพิมพ์ที่เป็นสมาชิกทุกฉบับที่จัดงาน เพื่อเป็นขวัญและก�าลัง
ใจ มิได้ขาดเป็นปีที่ 4 … ได้ อุบลนัดดา รับงานต่อและจัดประชุม 
อนุฯ สัญจรที่เชียงใหม่ โอกาส 43 ปี นสพ.ไทยนิวส์ ... ภัทระ ค�า
พิทักษ์ ประธานอนุจริยธรรมฯ ได้สรุปจัดท�า “คู่มือจริยธรรมการ
รายงานข่าวกีฬา” เรียบร้อยแล้วเสนอบอร์ดอนุมัติประกาศใช้เมื่อ 
6 พ.ย.2555  มอบให้อนุฯประชาสัมพันธ์  น�าไปจัดพิมพ์เผยแพร่  
ธนดล มีถม ปธ.ก�าลังหาโรงพิมพ์ อีกท้ังท่ีผ่านมาเรียกประชุมท�า 
ปชส.ให้งานสภาฯมากที่สุด

@@@ ศ.พิเศษ สิทธิโชค ศรีเจริญ ปธ.อนุฯ ร้องทุกข์ เชิญ 
ผู้แทน สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์-สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย ประชมุหาแนวทางดูแลข่าวออนไลน์ท่ีจะมปัีญหามากขึน้ ... วทิติ 
ลนุีตพงษ์ ปธ.อนฯุ ฝ่ายกจิการระหว่างต่างประเทศต้อนรบั คณะสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งประเทศอินโดนีเซีย ท่ีบินมาดูงาน ส.น.ช. เมื่อ 
12-15 ธ.ค. 2555 จักร์กฤษ เพิ่มพูล ปธ.สภาฯ น�าคณะเข้าพบ วรา
เทพ รตันากร รมต.ประจ�าส�านกันายกฯ ทีท่�าเนยีบรฐับาล ... รศ.ดร.
ดารุณี ปธ.อนุฯวิชาการ ก�าลังเร่งท�าแผนงาน “โครงการสภาการ
หนงัสอืพมิพ์สญัจรภมูภิาค” …  บอร์ดมอบงานช้างการจดังานรอบ
สอง ฉลอง 15 ปี ส.น.ช.  “ยุคหลอมรวมสื่อภูมิภาค”  ในวันที่ 2-3 
ก.พ. 2556  ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรัลแอร์พอร์ตเชยีงใหม่  ให้ อบุลนดัดา 
เป็นประธาน ... อนุฝ่ายเลขานุการท�าหน้าท่ีแม่บ้านงานล้นมอื พรชยั 
ปธ.อนุฯจับมือ วิโรจน์ วัฒนธาดากุล เลขาธิการสภาฯลุยงานบ่อยั่น

@@@ ทิ้งท้ายเสียใจด้วย! ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย รอง
เลขาธิการสภาฯ ถูกมือมืดคุกคามทุบรถเก๋ง แต่ยังไร้แววคนร้าย
ฝาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ให้ลูกน้องหาตัวมาโขก
หัวให้เข็ดด้วยครับท่าน

ในความเคลื่อนไหว สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
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ในความเคลื่อนไหว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

@@@ อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย รุ่นที่ 15   นาย
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ถ่ายภาพหมูร่่วมกบันกัศกึษาด้านนเิทศศาสตร์สถาบนั
ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวพิราบ
น้อย รุ่นที่15  เมื่อ 5-8  กรกฎาคม 2555  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

@@@ กระจิบกระจาบพิราบน้อยรุ ่นที่   5  ดร.สุรศักดิ์ 
จริวสัตร์มงคล อปุนายกฝ่ายบรหิาร สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์
แห่งประเทศไทย และ นายฤทธิ ์คิว้คชา รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(การตลาดและพฒันาธรุกจิ) บรษิทั ซาฟารเีวลิด์ จ�ากดั มหาชน ร่วม
ถ่ายภาพกบับตุร-ธดิานกัข่าวทีเ่ข้าร่วมโครงการกระจบิกระจาบพริาบ
น้อยรุ่นที่ 5  สนับสนุนโดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จ�ากัด และ
ซาฟารีเวิลด์ เมื่อ 25 ตุลาคม 2555

@@@ อบรมหลกัสตูรอบรมความรูภ้าษาจนี  นายชวรงค์ ลมิป์ปัทม
ปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย 
นางผุสดี คีตวรนาฏ ที่ปรึกษา สมาคมฯ นายธานี ลิมปนารมณ์ ผู้แทน
บริษัท ซีพีออลล์ จ�ากัด มหาชน และ นายจาง   อี้ หมิง อุปทูต สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประจ�าประเทศไทย ให้เกียรติเปิดการอบรมหลักสูตรอบรม
ความรู้ภาษาจีน ของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
สนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และสมาคมวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจไทย-จีน  เมื่อ 27 ตุลาคม 2555

@@@ ลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่องการรับความช่วย
เหลือด้านการด�าเนินอรรถคดี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาทนาย
ความฯ จดัพธิลีงนามบนัทกึความร่วมมอืเรือ่งการรบัความช่วยเหลอื
ด้านการด�าเนนิอรรถคดแีละการส่งเสรมิทางวชิาการขึน้ โดยม ีนาย
สัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความฯ นายชวรงค์ ลิมปปัทม
ปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมวิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็น
ตัวแทน ในการลงนาม เมื่อ 29 ตุลาคม 2555 ณ สภาทนายความ

@@@ ชุมนุมนักข่าวประจ�าปี 2555   นายชวรงค์ ลิมป์ปัทม
ปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็น
ประธานพธิปิีดการชมุนมุนกัข่าวประจ�าปี 2555 ซึง่จดัขึน้เพือ่พฒันา
บุคลากรในวิชาชีพส่ือมวลชน โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนัก
ข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย และสถาบนัอศิรา มลูนธิพิฒันา
ส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก ส�านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) เมือ่ 2-4 พฤศจกิายน 
2555  มนีกัข่าวจากสือ่หนงัสอืพมิพ์ วทิยแุละโทรทศัน์ จ�านวน 25  คน

@@@ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   ชวรงค์  ลิมป์
ปัทมปาณี   นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
และ Pen Samitthy นายกสมาคมนักข่าวประเทศกัมพูชา ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าวประเทศ
กัมพูชา เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2555

@@@ ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน รุ่นที่ 6  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทม
ปาณ ีนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพมิพ์แห่งประเทศไทย และดร. 
สุวิทย์ กิ่งแก้ว  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นนักข่าวเป็นนักเขียน 
รุ่นที่ 6 โดยมีนักข่าวเข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าว 25 คน จากสื่อสิ่งพมิพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์และเว็บไซด์ เมื่อ 17-18 พฤศจิกายน 2556  ณ บ้าน
สวนมะพร้าวอ่อน อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร   

@@@ ความร่วมมือไทย-ลาว   นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี 
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และ นาย
บัวละพัน  ทันพิลม รองประธานสมาคมนักข่าวแห่ง ส.ป.ป.ลาว   
และบรรณาธกิาร หนงัสอืพมิพ์ประชาชน  ร่วมกนัประชมุหาแนวทาง
ความร่วมมือระหว่าง 2   สมาคม เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้าน
วิชาชีพ เมื่อ 18 ธันวาคม 2555
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เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กทม. 10300

“สมัยหนึ่งกว่าคุณจะได้เขียนงานสักชิ้น ตอ้งมีประสบการณ์ มีความรูจ้นตกผลึกก่อน 
เหมือนเหล้าที่บ่มได้ที่ แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนอยากจะมีตัวตน เป็นเซเล็บ ถ้าใครไม่รอบคอบ ก็ใช้
วิธีการไม่ถูกต้อง เช่นต�าหนิคนไว้ก่อน ใช้ค�าแรงไว้ก่อน”

ภัทระ ค�าพิทักษ์ บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

“สือ่เป็นทีค่าดหวงัของประชาชนในการหาข้อมลูข่าวสาร การตรวจสอบการท�างานของ
รฐับาล รวมถงึเรือ่งไม่ชอบมาพากลต่างๆ แต่ต้องตกีรอบให้ชดั ว่าเราไม่ได้ใช้หน้าทีข่องสือ่
ไปท�าลายล้างใคร หรอืสร้างความเสียหายให้กบัใคร เราต้องยนืตรงกลาง และท�าความจรงิ
ให้กระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น”

เฉลา กาญจนา บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

“การตรวจสอบรัฐบาลไม่ใช้หน้าที่ของสื่อโทรทัศน์...ยิ่งในฐานะที่เราเป็นสื่อของรัฐ”
เอนก เพิม่วงศ์เสนย์ี กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั อสมท จ�ากดั (มหาชน)

“การเล่าข่าวในประเทศไทยมีรูปแบบที่น่าสนใจ ข้อดีคือท�าให้คนหันมาดูข่าวเยอะ 
เนื่องจากไม่ใช่แค่การรายงานของนักข่าวเท่านั้น แต่ข้อเสียคือมีการใส่ทัศนคติเข้าไปด้วย 
การเล่าข่าวในประเทศไทยจึงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเป็นคอมเมนเตเตอร์ มีการใส่
ความเห็นและอารมณ์ของคนเล่าข่าวเข้าไปด้วย”

พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล สึคาโมโต้ อาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

“ผมเข้ามาพยายามเปลี่ยนความคิดนักศึกษาทุกอย่าง เช่นเด็กเข้ามาปีหนึ่ง เราไม่ส่ง
เสรมิรบัน้อง เพราะเราไม่รบัอ�านาจนยิม แต่เรามที�ารบัน้องด้วยการออกค่ายอาสา จะไปกไ็ด้ 
ไม่ไปก็ได้ เปลี่ยนความคิด การใช้ชีวิต คนเป็นนักข่าวคิดเหมือนเด็กคนอื่นไม่ได้ ที่เข้ามา
ศกึษาแล้วรบัใบปรญิญา แต่เดก็ทีม่าเรยีนวชิาชพีสือ่มวลชน เข้ามาแล้วต้องกล้าตัง้ค�าถาม”

จักษุ ตะกรุดแก้ว หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ หลักสูตร
วิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


