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บทหน่ึงในบันทึกประวัติศาสตร์แห่งความเศร้า เม่ือ
เสรีภาพท่ีสื่อมวลชนโหยหากลับถูกตีตรวนล่ามด้วยมาตรการ
คุมเข้มของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

แต่ละวัน ... มีประกาศและค�าสั่งหลากหลายฉบับถูกบังคับใช้ 
ตั้งแต่ขอความร่วมมือด้วยท่าทีที่แข็งกร้าว ไปจนถึงปิดตายองค์กร
สื่อไม่ให้เผยแพร่หรือออกอากาศ

ซากปรักหักพังทางความรู้สึกขยายวงออกไปเรื่อยๆ ผู้ส่ือข่าว
บางรายถูกเลิกจ้างเพียงเพราะแสดงจุดยืนส่วนตัว ผู้สื่อข่าวบาง

รายถูกเชิญตัวแกมบังคับเพ่ือปรับทัศนคติใหม่ ผู้สื่อข่าวบางราย
ถูกเรียกตัวไปกักขัง 7 วัน หรือแม้แต่ผู้บริหารสื่อบางรายก็ถูกล็อก
ตัวออกจากสถานี

ยังไม่นับก�าลังทหารที่บุกเข้าไปยังส�านักงานสื่อ เข้าไปถึงห้อง
ควบคุมการออกอากาศและห้องประชมุข่าว รวมถึงการแต่งตัง้คณะ
ท�างานเพื่อสอดส่องสื่อมวลชนจ�านวน 5 คณะ

ภายใต้สภาพการณ์เช่นน้ี จริงหรือที่สื่อมวลชนยังหลง
เหลือเกียรติภูมิ ?

ส่องเข้าไปยังการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าว ลงลึกถึงข้อจ�ากัดใน
แต่ละด้าน ปรากฏความจริงที่น่าหดหู่

อปุสรรคในการเข้าถึงแหล่งข่าว-ความหวาดกลวัของแหล่งข่าว คอื
ข้อจ�ากัดประการหนึง่ แต่ไหนเลยจะมดืบอดเท่าการถูกเซน็เซอร์ และถูก
ยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้

“แม้ว่าจะปรบัตวัถงึขัน้ยอมเซน็เซอร์ตวัเองแล้ว แต่ก็ยังมีผู้สือ่
ข่าว หัวหน้าข่าว คอลัมน์นิสต์บางราย ที่ถูกเชิญตัวไปในทางลับ” 
คือบางช่วงบางตอนจากเนื้อนี้

ชะตากรรม “พิราบ” บนปากกระบอกปืน

เกียรติภูมิสื่อมวลชนอันฝันใฝ่ ?
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นางสาวกัลยาวีร์ แววคล้ายหงส์
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นายวรพล กิตติรัตวรางกูร

นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
นายอินทรชัย พาณิชกุล
นายวิจักรพันธุ์ หาญลำายวง
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แม้ว่า “เสรีภาพ” ของสื่อมวลชนภายใต้สถานการณ์
พิเศษ นับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ยัง
หลงเหลืออยู่บ้าง แต่ใช่หรือไม่ว่าคุณค่าอันสัมบูรณ์เหล่า
นั้นถูกลิดรอนไปแล้วโดยสิ้น

หากว่ากันในเชิงปริมาณ ... พ้ืนที่การส�าแดงของ
สือ่มวลชนยังเท่าเดมิ จ�านวนหน้าสิง่พิมพ์หรอืโมงยามการ
ออกอากาศของรายการวิทยุ-โทรทัศน์ ก็สุดแล้วแต่, แต่
ใช่หรือไม่ว่าเราต่างประจักษ์แก่หัวใจของตัวเราเองว่า เรา
ก�าลังตกอยู่ในข้อจ�ากัดเดียวกัน 

ความกระอักกระอ่วนกังวลใจ (ในบรรยากาศความ
กลัวเข้าปกคลุม) ด้วยพ้ืนที่ซึ่งเคยหยัดอยู่ถูกกระชับจน
ทุกตัวอักษรตกอยู่ในอาการแข็งทื่อ ... ใครจะซึมซับได้เท่า
พวกเราเล่า?

ถ้อยค�าค่อนแคะซ�า้แล้วซ�า้เล่าทีเ่ข้าหตูลอด 2 เดอืนท่ี
ผ่านมาอกีเล่า ... “ก็สาสมแล้วน่ีในเมือ่สือ่มวลชนคอืต้นตอ
ของปัญหา” “ตอนมีเสรีภาพไม่เคยรับผิดชอบตอนนี้กลับ
มาตีอกชกตัว” ... เหล่านี้อาจท�าให้หัวใจของเราสุมด้วย
ความน้อยเนื้อต�่าใจระคนอารมณ์หดหู่

ในวันท่ี “เสรภีาพ” กลบักลายเป็นของมคีมทิม่แทงเรา
อย่างไม่รูส้ิ้น วันแล้ววันเล่า ไม่แปลกหรอกท่ีใครจะรูส้กึสัน่
คลอน และย่ิงค�าปรามาสเหล่าน้ันหล่นออกจากปากบคุคล
ในวชิาชพีเดยีวกนัด้วยแล้ว ความเสือ่มศรทัธาจะมต่ีอใคร
ก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอีก

มาตรว่า “เสรีภาพ” คือบุตรสาววัยก�าดัด หากเธอ
ระเรงิเตลดิออกนอกทางก็ด้วยมีพ่อแม่ท่ีไร้ความรบัผดิชอบ
อย่างเรา แต่ถงึแม้เธอจะใจแตกส่อพฤตกิรรมส�าส่อนเพียง

ใดก็ใช่ว่าใครจะอ้างสิทธิเพื่อย�่ายีเธอได้ 
ไม่ใช่เพียง “เสรีภาพในการน�าเสนอ” หากแต่ “เสรีภาพ

ในการรับรู้” ของประชาชน ก็ถูกช�าเราไม่มีเว้น
จริงละหรือท่ีสาระส�าคัญแห่งห้วงเวลานี้ คือการตอกย�า้

ซ�้าเติมกันเอง ? ... “สมน�้าหน้า ก็พวกคุณเลี้ยงเธอไม่ดีเองนี่”
ส ่องกระจกสอบทานตัวเองจากสายตาคนนอก  

สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ ให้สัมภาษณ์กับ 
“ราชด�าเนิน” ฉบับนี้ไว้ตอนหนึ่ง

“ในขณะทีส่ถานการณ์เสรภีาพสือ่ล่วงเลยมาถึงขัน้นี ้แต่
บุคลากรในวงการสื่อกลับยังมานั่งเถียงกันเองอยู่ มันก็คงไป
ไม่รอด และก่อนหน้านี้เคยเชื่อกันว่าเมื่อใดท่ีสื่อมวลชนถูก
ละเมิดคนในแวดวงสื่อจะรวมตัวกันต่อสู้ ซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่า
มันไม่ได้เกิดขึ้นจริง นี่คงหมดหนทางเยียวยาแล้ว”

“เป็นเรื่องท่ีน่าละอายต่อนักคิด-นักเขียน-นักสู้ รุ่น
ก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณอิศรา อมันตกุล หรือคุณกุหลาบ 
สายประดิษฐ์”

“ราชด�าเนิน” ฉบับเดือนตุลาคม 2557 ขออุทิศหน้า
กระดาษ บันทึกความขมขื่น ... แด่ “เสรีภาพ” ที่ขาดวิ่น

ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน
บรรณาธิการจุลสารราชด�าเนิน

แด่เสรีภาพที่ขาดวิ่น

ติดต่อ กองบรรณาธิการจุลสารราชดำาเนิน ได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-668-9422  
โทรสาร. 02-668-7505
พิมพ์ที่ บริษัท ออฟเซ็ท จำากัด เลขที่ 58/434 ซอยรามอินทรา 68 แขวง/เขต คันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.02-918-0096 โทรสาร.02-918-0095

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อเขียน หรือบทความ ห้ามคัดลอก แจกจ่าย ท�าซ�้าก่อนได้รับอนุญาต
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เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

เป็นอกีคร้ังทีส่ือ่มวลชนต้องเผชญิความยากล�าบากในการปฏิบัตหิน้าท่ี ภายใต้โมงยามแห่ง “รฐัประหาร” ทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ตกีรอบการน�าเสนอผ่านประกาศ-ค�าสัง่ คสช.อย่างเข้มงวด

เกียรติภูมิ

สื่อมวลชน
อันฝันใฝ่ ?

ภาพ :  ธิติ วรรณมณฑา

จะว่าไปแล้ว ตั้งแต่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) 
ประกาศใช้ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 
ในวันที่ 20 พ.ค.2557 เป็นต้นมา เสรีภาพของ
สื่อมวลชนทุกส�านักต่างตกอยู่ในสภาพ “ระ
หองระแหง” กันถ้วนหน้า และทีส่ดุแล้วต้องมา 
“ขาดสะบัน้” ในช่วงบ่ายของวันที ่22 พ.ค.2557

แน่นอนว่า ทุกประกาศ-ค�าสัง่ ล้วนอ้างถึง
เหตุผลความมั่นคงและความสงบทั้งสิ้น

ย้อนกลับไปตั้งแต่วันท่ี 20 พ.ค. (ก่อน
รัฐประหาร 2 วัน) กองอ�านวยการรักษาความ
สงบแห่งชาติ (กอ.รส.) มีค�าสั่ง “ขอความร่วม
มือ” มายังส่ือมวลชนและผู้ประกอบการ รวด
เดียว 7 ฉบับ

ประกอบด้วย ค�าส่ังที่1/2557 ให้สถานี
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิลทีวี 
และทีวีดาวเทียมทุกสถานี งดรายการประจ�า
ของสถานีเพ่ือถ่ายทอดรายการของสถานวิีทยุ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ของกองทัพบกเมื่อ
ได้รับการประกาศ

ต่อด้วยค�าส่ังที่ 3/2557 ที่ห้ามน�าเสนอ
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ข่าวสารท้ังวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และ
ห้ามจ�าหน่าย แจกจ่าย สิง่พิมพ์ท่ีมกีารน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารอันอาจจะก่อให้เกิดผล กระทบ
ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย

ดีกรีการจัดระเบียบสื่อมวลชนเข้มข้น
มากย่ิงข้ึนเมื่อ กอ.รส. ออกค�าสั่งที่ 6/2557 
ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 10 แห่งและสถานี
วิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายท่ีก�าหนด “ระงบัการออกอากาศ” โดย
มีสถานีชั้นน�า อาทิ เอเชียอัพเดท บลูสกาย 
ทีนิวส์ เอเอสทีวี 

จากนั้นก็มีค�าสั่งท่ี 7/2557 ให้สถานี
โทรทัศน์ดาวเทียมอีก 4 แห่งระงับการออก
อากาศเช่นกัน โดยมี วอยซ์ทีวี รวมอยู่ด้วย

 ด้านสื่อออนไลน์ก็ถูก กอ.รส. ขอความ
ร่วมมอืผ่านค�าสัง่ท่ี 8/2557 ท่ีระบวุ่า “ขอความ
ร่วมมือ” ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
กับสื่อสังคมออนไลน์ ระงับการให้บริการใน
การส่งข้อความเชิงปลุกระดม และหากยัง
มีการด�าเนินการอยู่ กอ.รส.จะระงับการให้
บริการทันที รวมท้ังเรียกตัวผู ้กระท�าผิดมา
ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

ต่อด ้วย ค�าสั่ งที่  9/2557  ซึ่งห ้าม
เจ้าของกิจการสื่อสิ่งพิมพ์และรายการวิทยุ
โทรทัศน์ทุกประเภท บรรณาธิการ พิธีกร และ
สื่อมวลชน เชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้
ด�ารงต�าแหน่งราชการในปัจจุบัน ทั้งในส่วน
ของนักวิชาการและข้าราชการ รวมท้ังอดีตผู้
ปฏิบัติงานในศาล และกระบวนการยุติธรรม
ตลอดจนองค์กรอิสระ ให้สัมภาษณ์หรือแสดง
ความคิดเห็นในลักษณะท่ีก่อให้เกิดความขัด
แย้ง หากฝ่าฝืนจะถูกด�าเนินคดีและระงับการ
จ�าหน่ายจ่ายแจกสื่อสิ่งพิมพ์และการออก
อากาศรายการดังกล่าวทันที

ขณะท่ีสื่อโทรทัศน์ก็ไม่หลุดรอดจาก
สายตาเพ่งเล็งของ กอ.รส. เมื่อพบว่ายังมี
ความพยายามท้าทายอ�านาจด้วยการน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารสร้างความขัดแย้ง (ในมุมมอง
ของ กอ.รส.) จึงมีการออกค�าสั่งที่ 11/2557 ให้
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 14 แห่ง และสถานี
วิทยุชมุชนท่ีผดิกฎหมายระงบัการออกอากาศ

ในทุกช่องทางทันที

ทว่า เมื่อความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างผู้ชุมนุม กปปส.กับรัฐบาลไม่อาจจบ
ลงบนโต๊ะเจรจา ท่ามกลางความสับสนของ
กระแสข่าวลอื-ข่าวลวง พล.อ.ประยุทธ์ ได้สร้าง
ความชัดเจนด้วยการประกาศ “ยึดอ�านาจ” ใน
วันที่ 22 พ.ค. พร้อมทั้งจัดตั้ง คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ขึ้นมาบริหารประเทศ
ชั่วคราว 

ตั้งแต่นาทีนั้น ... สื่อมวลชนถูกผลักให้
เข้าสูยุ่คคมุเข้ม “ครัง้ประวัตศิาสตร์” เป็นต้นมา

 วันท่ี 22 พ.ค.เพียงวันเดียว มีการออก
ประกาศ “ขอความร่วมมือ” สื่อมวลชนอีก  
6 ฉบับ ไล่มาตั้งแต่ฉบับที่ 4/2557 ให้สถานี
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม เคเบิลทีวี งดรายการประจ�าของ
สถานีเพื่อถ่ายทอดรายการของกองทัพบก 

ฉบับที่  12/2557 ขอความร่วมมือผู ้
ประกอบการสื่อสังคมออนไลน์ ระงับการให้
บรกิารในการส่งข้อความเชงิปลกุระดม ต่อต้าน
การท�างานของ คสช. โดยหากยังมีการด�าเนิน
การอยู่ คสช.จะระงับการให้บริการทันทีและ
ด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ฉบับท่ี 14/2557 ห้ามเจ้าของกิจการสื่อ
สิ่งพิมพ์และรายการวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท 
เชญิบคุคลมาให้สัมภาษณ์หรอืแสดงความคิด
เห็น ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความรุนแรง 
“โดยเด็ดขาด” หากฝ่าฝืนจะถูกเรียกตัวมา
ด�าเนินคดีและระงับการจ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
และการออกอากาศของรายการดังกล่าวทันที 

ฉบับท่ี 15/2557 ระงับการออกอากาศ
ของสถานโีทรทศัน์ดาวเทียม เคเบลิทีว ีโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล และ สถานีวิทยุชุมชน ทันที

ฉบับที่  17 /2557  ให ้ ผู ้ ให ้บริ การ
อินเทอร์เน็ตทุกรายด�าเนินการตรวจสอบและ
ยับย้ังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆ ท่ีมีการ
บิดเบือน ยุยง ปลุกปั่น อันอาจก่อให้เกิดความ
ไม่สงบภายในราชอาณาจักร หรือมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน พร้อมกับให้มา “รายงานตัว” ที่
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (กสทช.)ในวันที่ 23 พ.ค. 

ฉบับที่ 18/2557 วางหลักเกณฑ์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ โดยมี
สาระส�าคัญห้ามไม่ให้ผู้ประกอบกิจการและ
ผู้ให้บริการด้านสื่อมวลชนทุกประเภท งดเว้น
การเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ การวิพากษ์การ
ท�างานของ คสช.

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 22 พ.ค.ยังได้เกิด
เหตุการณ์ส�าคัญกับส่ือมวลชนขึ้นอีกด้วย คือ
การเชิญ (ควบคุม) ตัว วันชัย ตันติวิทยา
พิทักษ์ รองผู้อ�านวยการสถานีฝ่ายรายการ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส หลังจากมีการออก
อากาศผ่านทางเว็บไซต์ยูทูบก่อนที ่“วันชยั” จะ
ได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมา

 ทั้งนี้ ภายหลัง คสช.ออกมาตรการที่เข้ม
งวดกับสื่อมวลชนไปแล้ว เช้าวันต่อมาในวัน
ที่ 23 พ.ค.ทาง คสช.ก็ได้ลดความเข้มงวดลง
มาเล็กน้อย เมื่อได้มีประกาศฉบับที่ 23/2557 
ให้ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 เอ็นบีที โมเดิร์น
ไนน์ ไทยพีบีเอส ช่อง3 และ ช่อง7 สามารถ
ออกอากาศรายการของสถานีได้ตามปกต ิเช่น
เดียวกับสถานีวิทยุกระจายเสยีงท่ีถูกกฎหมาย
ก็ได้ออกอากาศตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของ คสช.อย่างเคร่งครัด

ไม่เพียงเท่านี้ ในวันดังกล่าวเกิดกรณีที่
น่าศึกษาขึ้น เมื่อ พรทิพย์ โม่งใหญ่ ผู้สื่อข่าว
ภาคสนามประจ�าช่องโมโน 29 ถูกองค์กรต้น
สังกัด “เลิกจ้าง” ภายหลังที่เธอแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ด้วยการใช้เทปกาวสีแดงปิดปาก
ตัวเองและถ่ายภาพคู ่กับทหารรักษาความ
ปลอดภัยที่สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 22 พ.ค.

ภาพดังกล่าวแพร่กระจายส่งต่อไปตาม
สือ่ออนไลน์ จนกระทัง่ในวนัที ่23 พ.ค.ผูบ้รหิาร
โมโนกรุ๊ป ได้ออกแถลงการณ์ว่าการกระท�าดัง
กล่าวเป็นความคิดเห็นโดยส่วนบคุคลของ “พร
ทพิย์” ซึง่บรษิทัมไิด้มส่ีวนรูเ้ห็น และ “พรทพิย์” 
ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว

 ขณะที่ “พรทิพย์” ได้ชี้แจงด้วยการออก



ราชดำาเนิน :  ตุลาคม 2557

หน้า : 9

แถลงการณ์ว่า การกระท�าที่เกิดขึ้นเป็นเจตนา
ท่ีต้องการสื่อถึงสถานการณ์การท�างานของ
ส่ือมวลชนท่ามกลางการประกาศกฎอัยการ
ศึก โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนกฎอัยการศึก
แต่อย่างใด หรือท�าไปเพ่ือสนับสนุนฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใด

ทว่า จนถึงวันนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่า 
“พรทิพย์” ถูกเลิกจ้างอย่างเป็นธรรมหรือไม่

ในวันท่ี 24 พ.ค. คสช.ออกประกาศ
ฉบับที่ 26/2557 มอบหมายให้ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) 
แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะท�างานด้านสื่อสังคม
ออนไลน์ มีอ�านาจหน้าที่ “ตรวจสอบการ
ใช้เว็บไซต์-สื่อสังคมออนไลน์” ทั้งข้อความ 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และคลิปเสียงท่ีเผย
แพร่ในเชิงปลุกระดมต่อต้านการท�างานของ 
คสช. โดยมีอ�านาจระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ 
สื่อสังคมออนไลน์ ได้ทันที

ตามมาด้วยประกาศฉบับท่ี 27/2557 
ในวันเดียวกัน โดยให้ผู้บริการโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลและแบบบอกรับสมาชิก ออกอากาศ
ได้ตามปกต ิยกเว้นสถานีโทรทศัน์ตามประกาศ 
คสช.ฉบบัท่ี 15/2557 (สถานีโทรทศัน์วอยซ์ทีวี) 
แต่ห้ามน�าเสนอข้อมูลข่าวสารทีม่ลีกัษณะปลกุ
ปั่น ยั่วยุ ต่อต้าน คสช.

อีกด้านหนึ่ง คสช.ได้ออกค�าสั่งที่ 6/2557 
ให้ ประวติร โรจนพฤกษ์ ผูส้ือ่ข่าวหนงัสอืพิมพ์
เดอะเนชัน่ มารายงานตวั ณ หอประชมุกองทพั
บก ในวันที ่25 พ.ค.โดย คสช.ระบถึุงเหตผุลของ
การให้มารายงานตัวว่าเพ่ือให้การรักษาความ
สงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมอืงเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ก่อนที่ “ประวิตร” จะได้รับการ
ปล่อยตัวในอีก 7 วันต่อมา

มี ป ฏิ กิ ริ ย า จ า ก สื่ อ ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่
แสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนไทยด้วย 
โดยในวันที่ 24 พ.ค. เว็บไซต์ทวิตเตอร์ twit-
ter.com ส�านักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN) ในชื่อ 
CNN International @cnni ได้ทวีตข้อความ
เป็นภาษาไทยจ�านวน 3 ครั้ง โดยระบุว่า “For 
our Thai readers: ประชาชนคนไทยมีสิทธิ

ที่จะรับรู้ความคืบหน้าสถานการณ์ของบ้าน
เมือง และเราจะให้ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง” ซึ่ง
ถือว่าเป็นสื่อต่างประเทศส�านักแรกท่ีรายงาน
ข่าวรัฐประหารในประเทศไทยด้วยภาษาไทย

เช้าวันรุ่งขึ้น คือในวันที่ 25 พ.ค. เป็น
วัน ท่ีประวัติศาสตร ์สื่ อมวลชนไทยต ้อง
บันทึก เมื่อคณะผู้บริหารสื่อสิ่งพิมพ์รวม 19 
ฉบับ ได้แก่ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดอะ
เนชั่น ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์  
แนวหน้า บ้านเมือง บางกอกโพสต์ บางกอก
ทูเดย์ ประชาชาติธุรกิจ เอเอสทีวี-ผู ้จัดการ  
พิมพ ์ ไทย ฐานเศรษฐกิจ  โพสต ์ ทู เดย ์  
มติชน โลกวันนี้รายวัน และสยามรัฐ เข้าร่วม
ประชุมกับ พล.ท.ภาณุวัชร นาควงษ์ ผู้ช่วย
เสนาธิการฝ่ายกิจการพลเรือน เพ่ือรับทราบ
การท�างานเก่ียวกับแนวทางการน�าเสนอข้อมลู
ข่าวสารท่ีน�าไปสูป่ระชาชนภายใต้จรรยาบรรณ
ของสื่อ ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

 วันดังกล่าว คณะผู้บริหารสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างน�าเสนอต่อ คสช.ตรงกันว่า ควรเคารพ 
“เสรีภาพ” ในการท�างานของสื่อมวลชน และ 
“สิทธิในการรับรู้” ข่าวสารของประชาชน และ
ขอให้ คสช.ยกเลิกค�าสั่งทั้งหมดที่ลิดรอน
เสรีภาพสื่อ พร้อมกันนี้ขอให้กองทัพหลีกเลี่ยง
การกระท�าใดๆ ท่ีถูกมองว่าเป็นการคุกคาม
สื่อด้วย

ขณะที ่ทาง คสช. ยืนยันว่าเปิดโอกาสให้
สื่อได้ท�างานตามปกติตามจรรยาบรรณและ
วิชาชีพ และหากสื่อมวลชนมีแนวทางใดที่จะ
น�าเสนอ คสช. เพ่ือน�าไปสูค่วามเรยีบร้อย คสช.
ก็เปิดโอกาสให้เข้ามาพูดคุย

ทว่าเพียง 2 วันให้หลัง คือในวันท่ี 27 
พ.ค. พล.ต.พลภทัร วรรณภกัตร์ เลขานุการ
กองทัพบก กลับเชิญตัว ศุภฤกษ์ ธงไชย
ฤทธ์ิ  ผู้สื่อข่าวสายทหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
และ วาสนา นาน่วม ผู้ส่ือข่าวสายทหาร
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เข้าพบท่ีห้อง
ท�างานเพื่อแจ้งข้อความจาก “พล.อ.ประยุทธ์” 
ให้รับทราบ และขอความร่วมมือกรณีการ
ตั้ งค�าถามกับ พล.อ.ประยุทธ ์  หลังจาก 
พล.อ.ประยุทธ์ ถูกผู ้สื่อข่าวท้ังสองคนตั้ง

ค�าถามในเชิงรุกไล่ จนท�าให้กระทบความเช่ือ
มั่นในตัวผู้น�าประเทศ

 ถัดมาในวันท่ี 3 มิ.ย. คสช. ออกค�าสั่ง
เรียก ขรรค์ชัย บุนปาน ผู้บริหารหนังสือพิมพ์
มตชิน มารายงานตวัทีส่โมสรทหารบก เทเวศร์ 
ในวันที่ 4 มิ.ย. ต่อมา ฐากูร บุนปาน ได้เป็น
ตัวแทนเดินทางไปยังหอประชุมกองทัพบก
ตามนัดหมาย โดยน�าหลักฐานและเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ไปย่ืนต่อ คสช. เพ่ือ
ยืนยันว่า “ขรรค์ชยั” ได้เข้าผ่าตดัตัง้แต่วันที ่30 
เม.ย.และพักรักษาตัวต่อเน่ืองในโรงพยาบาล
มาตลอด ไม่สามารถมารายงานตวัได้ ซึง่คสช.
ได้รับทราบเอกสารทั้งหมด

เป็นเวลาร่วม 10 วัน ที่ คสช.ไม่ออกค�า
สั่งใดๆ เก่ียวกับสื่อมวลชนเพ่ิมเติม กระทั่ง
วันท่ี 14 มิ.ย. คสช. ได้ออกประกาศฉบับ
ที่  65/2557 ผ ่อนปรนให้สถานีโทรทัศน์ 
วอยซ์ทีวี  และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม  
ทีนิวส์ ออกอากาศได้ แต่ห้ามน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่น�าไปสู่ความขัดแย้ง 

 อีก 1 ฉบับในวันเดียวกัน คือประกาศ
ฉบับที่ 66/2557 ให้สถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ (วิทยุ
ชุมชน) จาก กสทช. สามารถออกอากาศได้ก็
ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ กสทช.

สัปดาห์ต่อมา มีค�าสั่งที่ “รุนแรง” และ
พุ่งเป้าตรงต่อ “เสรีภาพ” สื่อมวลชน คือค�า
สั่งเป็นการเฉพาะท่ี 12/2557 ซึ่งออกในวัน
ที่ 19 มิ.ย. แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือติดตาม
การเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ โดยให้ 
พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสงิแก้ว รองหวัหน้า คสช. 
ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน 

คณะกรรมการชุดน้ีมีอ�านาจหน้าที่ใน
การกลั่นกรอง ติดตาม ตรวจสอบ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่มีการบิดเบือนยุยง ปลุกปั่น 
อันจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายใน
ราชอาณาจักร พร้อมทั้งชี้แจงท�าความเข้าใจ
กับประชาชน และสื่อสารมวลชนประเภท
ต่างๆ ให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์และการด�าเนิน
การของ คสช.
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รอง ผบ.ทบ.และ เลขาธิการ คสช. ได้เชิญผู้
บริหารสื่อส่ิงพิมพ์ และโทรทัศน์ จ�านวน 46 
ส�านัก มาหารือ (ถือเป็นการหารือกับผู้บริหาร
สื่อครั้งที่ 2) โดย พล.อ.อุดมเดช ยืนยันว่า ไม่
ได้ปิดก้ันการน�าเสนอข่าว แต่เป็นการประสาน
การท�างานร่วมกัน ซึ่งขึ้นอยู ่กับดุลยพินิจ
ของกองบรรณาธิการแต่ละส�านักข่าว และเชือ่
ว่าแต่ละกองบรรณาธิการจะเข้าใจว่าข้อมลูใด
ที่น�าเสนอจะเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ตลอดระยะเวลาร่วม 2 เดือน ภายใต้
การกุมอ�านาจเบ็ดเสร็จของทหาร ไม่มีค�าส่ัง
ใดรุนแรงและเด็ดขาดเท่า ประกาศฉบับท่ี 
97/2557 ท่ีออกในวันที่ 18 ก.ค. ซึ่งถือเป็น
มาตรการจัดระเบียบสื่อที่ “ถอยหลัง-ย้อนยุค” 
โดยสาระส�าคัญของประกาศฉบับนี้คือ 

ห้ามเชิญบุคคลมาให้สัมภาษณ์หรือ
แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อาจก่อให้
เกิดหรือขยายความขัดแย้งและการวิจารณ์
การท�างานของ คสช. แต่ผู้ให้บริการด้าน
สื่อมวลชนทุกประเภทมีหน้าท่ีเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามท่ีได้รับแจ้งจาก คสช. 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการฝ่าฝืน จะด�าเนินการ
ระงับการจ�าหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่สื่อ
พิมพ์ รวมท้ังการออกอากาศของรายการดัง
กล่าวโดยทันที และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายท่ีก�าหนดความผดิฐานนัน้ด�าเนินการ

ตามกฎหมาย
ผลจากประกาศฉบับท่ี 97/2557 ของ 

คสช. ก่อให้เกิดการรวมตัวกันเพ่ือทวงสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนอีกครั้ง โดยในวันที ่
21 ก.ค. ตัวแทนจาก 4 องค์กรสื่อ ประกอบ
ด้วยสมาคมนักข ่าวนักหนังสือพิมพ์แห ่ง
ประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย 
สภาการนักหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ได้เข้าพบ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัด
กระทรวงกลาโหม เพ่ือขอให้ คสช.ทบทวน
ประกาศฉบบัดังกล่าว ซึง่ พล.อ.สรุศักดิ ์รบัปาก
ว่าจะน�าเรื่องนี้ไปเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ 
พิจารณาโดยเร็ว

ข้อเรียกร้องของ 4 องค์กรส่ือ ได้รับการ
ตอบสนองในวันเดียวกัน คือช่วงกลางดึกของ
วันที่ 21 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ ได้ออกประกาศ
ฉบบัท่ี 103/2557 เพ่ือแก้ไขประกาศ คสช.ฉบับ
ที ่97/2557 โดยยอมให้สามารถน�าเสนอข้อมลู
ข่าวสารทีว่พิากษ์วจิารณ์การท�างานของ คสช.
ได้ แต่ต้องไม่ท�าลายความน่าเชือ่ถือของ คสช.
ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ 

ในกรณีท่ีหากปรากฏว่ามีผู ้ใดน�า
เสนอข่าวสารอันเป็นเท็จพนักงานเจ้า
หน้าท่ีสามารถส่งเร่ืองให้องค์กรวิชาชีพที่
ผู้น้ันเป็นสมาชิกด�าเนินการสอบสวนทาง
จริยธรรมได้ q

ท่ีว ่า  “รุนแรง” เนื่องจากมีการจัด
โครงสร้างคณะท�างานเพ่ือติดตามการเผย
แพร่ข่าวต่อสาธารณะขึ้น จ�านวน 5 คณะ 
ครอบคลุมการท�างานของสื่อมวลชนทุกแขนง 
ได้แก่ 1.คณะท�างานติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสื่อวิทยุ 2.คณะท�างานติดตามการเผย
แพร่ข้อมูลสื่อโทรทัศน์ 3.คณะท�างานติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสื่อสิ่งพิมพ์ 4.คณะ
ท�างานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อ
สังคมออนไลน์ 5.คณะท�างานติดตามการเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศ

วันที่ 23 มิ.ย. ศาลทหารได้ออกหมายจับ 
“ขรรค์ชัย” ในข้อหาฝ่าฝืนค�าสั่งของ คสช. ซึ่งมี
อัตราโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่น
บาท หรือท้ังจ�าทัง้ปรับ อย่างไรก็ตามทีส่ดุแล้ว
ศาลทหารได้เพิกถอนหมายจับหลังจากทราบ
ว่า “ขรรค์ชยั” ไม่ได้มเีจตนาจะฝ่าฝืนค�าสัง่ของ 
คสช. เพราะอยู่ในระหว่างการรักษาตัว

นอกจากประกาศ-ค�าสัง่ ทีอ่อกมาเป็นตวั
อักษรแล้ว มีปฏิบัติการคุมเข้มสื่อด้วยการใช้ 
“ก�าลังทหาร” ซึ่งเกิดขึ้นในวันท่ี 25 มิ.ย. โดย
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของคณะกรรมการ
ติดตามการเผยแพร่ข่าวสารฯ ได้เข้าไปในกอง
บรรณาธิการหนังสอืพิมพ์คมชดัลึก และสถานี
โทรทัศน์เนชั่นทีวี เพ่ือสั่งระงับการน�าเสนอ
ข่าวของ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีต รมว.
มหาดไทย ที่ประกาศก่อตั้งองค์กรเสรีไทยเพื่อ
สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

ส อ ง วั น ต ่ อ ม า  ใ น วั น ที่  2 7  มิ . ย . 
ประดิษฐ ์  เรืองดิษฐ ์  นายกสมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ 
วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้าย่ืนจดหมายเปิด
ผนึกต่อ พล.ต.อ.อดุลย์ แสดงความกังวลต่อ
การต้ังคณะท�างานด้านสื่อของ คสช. โดย 
พล.ต.อ.อดุลย์ ยืนยันว่า ให้ความคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ส่วนแนวทางการ
ปฏิบัตินั้นจะมีขั้นตอนและการติดตามเฝ้า
ระวัง หากพบเหตุการณ์ผิดปกติก็จะมีการพูด
คุยท�าความเข้าใจและตักเตือนกันก่อน

วันเดียวกัน พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร 
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อ�านาจตามประกาศฉบับที่ 103/2557 
บังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
ทันทีท่ีคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ออกค�าสั่ง
ฉบับ 108/2557 เรื่องการตัก
เตือนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งฝ่าฝืนข้อ
ห้าม ในช่วงเย็นของวันที่ 26 
ก.ค.2557

“... หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
สุดสัปดาห์ ฉบับที่ 251 วันที่ 21 
ก.ค.-1ส.ค.2557 ตีพิมพ์ข้อความ
หลายเรื่องด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ 
มีเจตนาไม่สุจริตเพ่ือท�าลายความ
น่าเชื่อถือของ คสช. ถือว่าเป็นการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ
ดังกล่าว ...”

“จึงเห็นสมควรตักเตือนผู้เขียน
บทความ บรรณาธิการ ผู ้พิมพ์ ผู ้
โฆษณา ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 
ซึง่หากฝ่าฝืนอกีจะด�าเนนิการตามกฎ
อยัการศกึ ... พร้อมทัง้ให้องค์กรวิชาชพี
ท่ีผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นสมาชิกท�าการ
สอบสวนจริยธรรมแห่งการประกอบ
วิชาชีพกับบุคคลเหล่าน้ัน แล้วรายงานให้ทาง 
คสช.ทราบโดยเร็ว”

สิ้นสุดค�าส่ัง เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
อย่างหนักว่า ที่สุดแล้ว คสช. ได้ใช้อ�านาจ 
“ควบคุม-สั่งการ” ให้องค์กรวิชาชีพ (ซึ่งหมาย
ถึงสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ) ปฏิบัติตาม 
คือสั่งให้สอบสวน “ผู้จัดการสุดสัปดาห์” และ
ให้รายงานผลกลับมาโดยเร็วหรือไม่ ?

ในขณะทีท่่าทขีองสภาการหนังสอืพิมพ์ฯ 
ก็ไม่เป็นที่ปรากฏว่าจะ “แข็งขืน” หรือ “สยบ
ยอม” น่ันเพราะล่วงเข้าสู่วันที่ 28 ก.ค. (หลัง
จากมีค�าสั่งถึง 2 วัน) แล้ว ก็ยังไม่มีค�าอธิบาย
ต่อสังคม

คำาสั่งเชือดวิพากษ ์“ท่านผู้น�า”
ผู้จัดการ “ปกดำา” หยุดพิมพ์ 1 เดือน

อย่างไรก็ดี แม้ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะ
ดังข้ึน-สังคมเคลือบแคลงและตั้งค�าถาม แต่ก็
ใช่ว่าสภาการฯ จะนิ่งเฉยราวกับว่าไม่ยี่หระต่อ
สิ่งเร้า นั่นเพราะเบื้องลึกเบื้องหลังเหตุการณ์
นี้มีการ “เจรจาในทางลับ” ระหว่างสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ กับ คสช. เกิดขึ้นแล้ว

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยืนยันใน
หลักการไม่ยอมให้อ�านาจนอกระบบมาช้ีนิ้ว
ส่ัง และเตรียม “ออกแถลงการณ์” ประกาศ
จดุยืน หากแต่ก็พร้อมจะสอบสวนหนงัสอืพิมพ์
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ถ้า คสช.ร้องเรียนมาตาม 
กระบวนการในฐานะ “ผู้เสียหาย”

ด้าน คสช. ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว โดย
รับปากว่าจะย่ืนหนังสือร้องเรียนสู ่สภาการ

หนังสือพิมพ์แห่งชาติตามขั้นตอน แต่ขอให้
สภาการหนงัสอืพิมพ์แห่งชาต ิ“ระงบั” การออก
แถลงการณ์ เพื่อบรรยากาศปรองดอง-ลดการ
เผชิญหน้าระหว่าง คสช.กับสื่อมวลชน

ในเมื่อทั้ง 2 ฝ่าย ต่างถอยคนละก้าวเพื่อ 
“เปิดช่องหายใจ” ให้แก่กันและกัน จึงน�ามาซึ่ง
การประชมุคณะกรรมการสภาการหนังสอืพิมพ์
แห่งชาติ ในวันที่ 29 ก.ค.2557 

จากถ้อยแถลงของ จักร์กฤษณ์ เพิ่ม
พูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ภายหลัง
ประชุมคณะกรรมการฯ นานกว่า 2 ชั่วโมง 
ได้อธิบายต่อสังคมว่า คสช. ยอมย่ืนข้อร้อง
เรียนตามขั้นตอนในฐานะผู้เสียหาย และท่ี
ประชุมได้รับทราบข้อร้องเรียนที่เป็น “ลาย
ลักษณ์อักษร” จาก คสช.แล้ว จึงมีมติ
ให้ สิทธิโชค ศรีเจริญ รองประธานสภา
การฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเรือ่งร้องทุกข์ น�าเรือ่งดังกล่าวไป
ตรวจสอบต่อไป

“คณะอนุกรรมการพิจารณาเร่ือง
ร้องทุกข์ จะส่งข้อร้องเรียนดังกล่าวไป

ให้หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการสุดสัปดาห์
ด�าเนินการชี้แจงแก้ไขตามที่ คสช.ร้องเรียน 
หากทางหนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู ้จัดการสุด
สัปดาห์พิจารณาแก้ไขและขอโทษผู้ร้องเรียน
แล้ว หากผู้ร้องเรียนพอใจถือว่าเรื่องเป็นที่ยุติ” 
จักร์กฤษณ์ ระบุ

ถัดจากวันประชมุคณะกรรมการสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ มาอีก 3 วัน คือในวันที่ 1 
ส.ค.2557 กองบรรณาธิการหนงัสอืพิมพ์เอเอส
ทีวีผู้จัดการสุดสัปดาห์ ได้ส่ง “ค�าชี้แจง” ต่อ
คณะอนกุรรมการรบัเรือ่งราวร้องทุกข์ฯ เพ่ือเข้า
สู่การพิจารณาตามกระบวนการต่อไป

แ ล ้ ว ก็ เ ป ็ น อี ก ห นึ่ ง บ ท ใ น ห น ้ า
ประวัติศาสตร์สื่อมวลชนไทยที่ต้องจารึกไว้ 
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เมื่อหนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการสุดสัปดาห์
แสดงออกเชงิ “สญัลักษณ์” ต่อค�าสัง่ คสช.ฉบบั
ที ่103/2557 ด้วยการตพิีมพ์ “ปกด�า” ในหนังสอื
ฉบับที่ 252 วันที่ 2-8 ส.ค.2557

ตอนหนึ่ งของบทบรรณาธิการเ ร่ือง 
“จนกว่าจะพบกันใหม่” ของหนังสือพิมพ์ฉบับ
นี้ ระบุไว้ว่า 

... เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมือง
ในขณะนี้ท�าให้ ASTV ผู ้จัดการสุดสัปดาห์
ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพได้อย่างเป็นปกติเพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนโดยส ่วนรวม 
รวมถึงสร้างความล�าบากใจให้แก่สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติในการปฏิบัติหน้าที่

ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์จึงตัดสินใจท่ี
จะยุติการตีพิมพ์หนังสือเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่ง
ก็เชื่อว่าผู้อ่าน โดยเฉพาะผู้เป็นสมาชิก ASTV 
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ เข้าใจในการตัดสินใจของ
เราในครั้งนี้

สุดท้าย เราขอยืนยันว่า ASTV ผู้จัดการ
สุดสัปดาห์และสื่อในเครือเอเอสทีวีผู้จัดการ
เป็นสื่อที่ไม่หว่ันเกรงต่อการตรวจสอบที่ผู ้มี
อ�านาจกระท�าอย่างต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัย 
และจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หวาดกลัวเพ่ือ
เป็น “เทียน” ส่องทางให้แก่สงัคม ... อกี 1 เดอืน
พบกันครับ

ขณะท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้า คสช. ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อค�่าวันที่ 1 ส.ค.
2557 ตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณสมาคมสื่อที่
ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งและจริยธรรมให้
กับองค์กรสื่อด้วยกัน คสช. ไม่ได้มุ่งหวังจะ
ปิดกั้นเพียงแต่ขอร้องให้อยู่ในกฎกติกา มี
จรรยาบรรณกันบ้าง และปรับปรุงคุณภาพ 
วิสัยทัศน์ของสื่อทุกประเภทเพ่ือช่วยกันลด
ความขัดแย้ง

“เราเป็นคนไทยด้วยกัน ถ้าหากมา 
กล่าวหาในทางเสยีหาย เดก็ไม่เคารพนับถอื
กันซึง่จะเกดิความเสยีหาย ต้องให้เกียรตซิึง่
กันและกัน จะวิพากษ์วิจารณ์ไปพอสมควร 
ผมขอขอบคุณทุกคน” พล.อ.ประยุทธ์ 
ระบุ q

หนังสือร้องเรียนสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรียน ประธานคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนาค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 108/2557 เรื่อง

การตักเตือนสื่อสิ่งพิมพ์ที่ฝ่าฝืนข้อห้าม ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 จ�านวน 1 ฉบับ 
      ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 108/2557 เรื่องการตักเตือนส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีฝ่าฝืนข้อห้าม ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 
2557 อันสืบเนื่องจากกรณีที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 251 วันที่ 26 
กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ได้มีการตีพิมพ์ข้อความหลายเรื่อง เช่น บนหน้าปก
หนังสือและในหน้า 4 ซึ่งมีข้อความว่า “ธรรมนูญ “บิ๊กตู่” คสช.พ่อทุกสถาบัน” ซึ่ง
เป็นข้อความท่ีเสียดสี และอาจท�าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ว่าหัวหน้ารักษาความ
สงบแห่งชาติอยู่เหนือสถาบันเบื้องสูง 

และในหน้าท่ี 16 ท่ีมีข้อความตอนหน่ึงว่า “ส่วนคนท่ีได้รับอ�านาจตรงในการ
เลือกสรรเครื่องสุขภัณฑ์นั้น ไม่ใช่ “บิ๊ก คสช.” อย่างที่เข้าใจกัน แต่เป็นทายาทของ 
“บิ๊ก คสช.” รายหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเล่นว่า “น้องตาล” ฟังผิวเผินชื่อ “ตาล” คล้ายกับชื่อ “ตู่” 
ที่มี ต.เต่า เหมือนกัน จนนึกไปว่า “น้องตาล” เป็นลูก “บิ๊กตู่” แต่หากลองคลิกเข้าไป
ใน “อาจารย์กูเกิล” แล้วคงจะถึงบางอ้อว่า “บิ๊กตู่” มีลูก 2 คน เป็นผู้หญิงทั้ง 2 คน 
และไม่ได้ชื่อใกล้เคียงกับ “ตาล” เลย แต่ “น้องตาล” กลับเป็นชื่อทายาทของ “บิ๊ก 
คสช.” ผู้ที่ยังมากบารมี แต่ขอลดบทบาท เพื่อแต่งตัวรอบางสิ่งบางอย่างที่ก�าลังจะ
เกิดขึ้นหรือไม่ เพราะอย่าลืมว่า การให้ “ลูกตาล” ซึ่งถือเป็นคนรู้ใจมาเลือกสิ่งอ�า
นายความสะดวกใน “ท�าเนียบรัฐบาล-ตึกไทยคู่ฟ้า” อาจจะส่งสัญญาณบางอย่าง
ออกมาให้เห็น “บิ๊ก คสช.” ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี อาจจะไม่ใช่ “บิ๊กตู่” อย่างที่
คาดเดากัน แต่มี “ตาอยู่” ที่ “บิ๊กตู่” วางใจให้มาสานงานต่อ ก็เป็นได้ซึ่งก็ไม่ใช่ใคร
ที่ไหน ก็คนกันเองใน คสช.นั่นแล”

กับข้อความในหน้า 18 ซึ่งมีข้อความที่กล่าวถึง “การคัดสรรสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติว่ามีลักษณะเป็นการต่างตอบแทน เอาโควตามาแบ่งเค้ก” ซึ่ง
ข้อความดังกล่าวเป็นความเทจ็ จงึถอืว่าการกระท�าดงักล่าวของหนังสอืพิมพ์ผูจ้ดัการ
สดุสปัดาห์มเีจตนาไม่สจุรติเพ่ือท�าลายความน่าเชือ่ถือของคณะรกัษาความสงบแห่ง
ชาต ิถือว่าเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏบิตัติามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติฉบบั
ที่ 97/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงาน
ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิและการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่อสาธารณะ และ
ประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาตฉิบบัท่ี 103/2557 เรือ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ราย
ละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงขอให้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
พจิารณาด�าเนินการสอบสวนทางจรยิธรรมแห่งการประกอบวชิาชพีกับบคุคล
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และรายงานผลให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทราบ ทั้งนี้ ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร
 เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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‘บทนำา’ 
แสดงจุดยืน - สะท้อนความกล้าหาญ

บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ ฉบับ
วนัที ่23 พ.ค. 2557 ภายหลงัคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิ (คสช.) เข้ายึดอ�านาจ
สะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรสื่อที่มีต่อการ
รฐัประหาร และทศิทางการแก้ปัญหาประเทศ

ที่น่าสนใจคือ หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ
เลือกที่จะแสดงจุดยืนในมุมมองท่ีแตกต่าง
กันออกไป “ราชด�าเนนิ” คดัลอกเฉพาะสาระ
ส�าคัญ มาน�าเสนอดังนี้  

“คมชัดลึก”
 : หยุดเพื่อตั้งต้น

“ในที่สุดคณะนายทหารในนาม คสช.
ได้ควบคุมอ�านาจการปกครองนับตั้งแต่
เวลา 16.30 น. วันพฤหสับดทีี ่22 พฤษภาคม 
2557 เอาไว้เป็นท่ีเรียบร้อย หลังจากท่ีได้
ประกาศใช้กฎอัยการศึก การประชุม 7 ฝ่าย
เป็นเวลา 2 วัน อาจเรยีกได้ว่าล้มเหลวลงโดย
สิ้นเชิง ด้วยท่าทีของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มนักการเมืองที่ยังคงยืนยันในหลักการ
เดมิ ทียึ่ดประโยชน์แห่งตนและพวกพ้องเป็น
ที่ตั้งจนถึงนาทีสุดท้าย ไม่สนใจไยดีว่าการ

ประกาศกฎอัยการศึกครั้งน้ีมีขึ้นก็เพราะ
การเมืองเดินมาถึงทางตันจริงๆ

 อย่างไรก็ตาม แม้เป็นท่ีเข้าใจได้ว่า
คณะทหารได้เข้าควบคุมอ�านาจด้วยความ
จ�าเป็นย่ิงดังกล่าวมา แต่ก็พึงตระหนักด้วย
ว่าการได้มาซึ่งอ�านาจโดยไม่เป็นไปตาม
หลักการประชาธิปไตยครั้งนี้ เป ็นภาวะ
เพียงชั่วคราวเพ่ือคล่ีคลายสถานการณ์
เท่านั้น หากแต่ในล�าดับถัดไป คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจะต้องเร่งกระท�าการให้
เกิดกระบวนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไป
ตามความต้องการของทุกฝ่าย ดังค�ามั่นท่ี 
พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศให้ไว้ก่อนหน้าน้ี เพ่ือ
คนือ�านาจให้ประชาชนด้วยการจดัการเลอืก
ตัง้ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ โดยเรว็
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้”

“โพสต์ทูเดย์” 
: ต้นทุนความขัดแย้ง

 “...  สาเหตุท่ีทหารต้องตัดสินใจก่อ
รัฐประหารในรอบนี้ก็เพราะการหาทางออก
ตามกระบวนการประชาธิปไตยมีอุปสรรค

หลายด้านจนไม่สามารถเดินหน้าต่อไป
ได้ ส่วนหน่ึงเพราะทุกกลุม่ทุกฝ่ายต่างยึดมัน่
ในจุดยืนและผลประโยชน์ของฝ่ายตนเป็น
ท่ีต้ัง ดังน้ันจึงไม่อาจปฏิเสธว่าทุกกลุ่มทุก
ฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับสถานการณ์ความ
ขัดแย้งในครั้งน้ีต่างก็มีส่วนอย่างส�าคัญให้
สถานการณ์เดินมาสู่จุดจบเช่นนี้

แน่นอนว่าประวัตศิาสตร์การแก้ปัญหา
ความขดัแย้งทางการเมอืงด้วยกองทพัได้ให้
บทเรียนต่อระบบการเมืองการปกครองของ
เรามาเป็นอย่างดี ในโอกาสน้ีทางกองทัพ
จึงควรน�าความล้มเหลวในอดีตมาปรับวิธี
การ และการด�าเนินการเพ่ือน�าไปสู่ความ
สงบเรียบร้อยสู่สังคมโดยเร็ว

ฉะน้ัน เพ่ือความสงบสุขและความ
สมานฉันท์ของคนในชาติ ให้กองทัพได้ใช้
เครื่องมือและอ�านาจที่มีจัดตั้งรัฐบาลมาบริ
หารบ้านเมืองโดยเร็ว เพ่ือให้คณะรัฐมนตรี
ได้เร่งฟ้ืนฟูความเสือ่มทรดุของประเทศ รวม
ทั้งให ้เร ่งคืนความเป็นประชาธิปไตยสู ่
ระบอบการปกครองท่ีให้สทิธิและเสรภีาพแก่
ประชาชน เพื่อให้ภาคส่วนของสังคมได้ร่วม
กันก�าหนดอนาคตที่ดีของประเทศต่อไป”



ราชดำาเนิน : ตุลาคม 2557

หน้า : 14

“แนวหน้า” 
: รัฐประหารเพราะจ�าเป็น

 “การเข ้ายึดอ�านาจทางการเมือง
ของกองทัพแห่งชาติทั้ง 2 ครั้งหลังสุด
นั้น มีสาเหตุที่คล้ายคลึงกันน่ันคือเกิดการ
แตกแยกทางด้านการเมืองในประเทศไทย
อย่างรุนแรงระหว่างประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย ที่
แบ่งขัว้กันระหว่างประชาชนฝ่ายทีส่นบัสนนุ
ระบอบทักษณิ ชนิวัตร และประชาชนฝ่ายต่อ
ต้านระบอบทักษิณ

ด้วยเหตผุลทีส่�าคญักค็อืประชาชนสอง
ฝ่ายมีทีท่าว่าจะใช้ก�าลังอาวุธเข้ามาต่อสู้
กันจนกลายสภาพเป็นสงครามกลางเมือง 
และเมื่อมีการประชุมหาทางออกแก้ไข
ปัญหาความแตกแยกของประเทศ แต่
ปรากฏว่าต่างตกลงกันไม่ได้ จึงเป็นเหตุผล
ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการ
ทหารบก จ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาผ่าทางตัน 

ปัญหาที่ คสช. ต้องเร่งด�าเนินการ
โดยเร่งด่วนก็คือการรักษาสถานการณ์ใน
ประเทศไม่ให้เกิดเหตรุ้ายรนุแรงหรอืป้องกัน
ไม่ให้ประชาชนออกมาต่อสู้กันหรือป้องกัน 
และต้องรีบตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาบริหาร
ประเทศโดยเรว็เพ่ือให้ชาตกิลบัคนืไปสูภ่าวะ
ปกติ ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจการค้าทุกๆ สาขา
สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง”   

“ข่าวสด” 
: ปฏิวัติอีกครั้ง

“ สิ่ ง ท่ี  ค ส ช . พึ ง พิ จ า ร ณ า ก็ คื อ
ประสบการณ์ของคณะปฏิวัติต ่างๆ ใน
อดีต ซึ่งแม้จะประสบความส�าเร็จในการ
ยึดอ�านาจได้ แต่แทบจะไม่มีรัฐบาลชุด
ไหนเลยภายหลังการปฏิวัติท่ีประสบความ
ส�าเร็จในการบริหารประเทศ และสร้าง
ความปรองดองให้เกิดข้ึน โดยเฉพาะการ
ท�ารัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อปี 2549 ท่ีสุม
เชื้อชนวนแห่งความขัดแย้งมาจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน

โอกาสท่ีรัฐประหารครั้งล่าสุดจะเดิน

ซ�้ารอยคือสร้างปัญหาให้หนักหน่วงย่ิง
ขึ้นมากกว่าจะแก้ปัญหาอย่างท่ีต้ังใจ ก็มี
ความเป็นไปได้สูงย่ิงและโดยตนเอง การ
ท�ารัฐประหารเป ็นสิ่ง ท่ีสังคมอารยะท้ัง
หลายไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ
ไม่ให้การยอมรับอยู่แล้วต้ังแต่เบื้องต้น ต่อ
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังใจเอาไว้โดยไม่มี
เหตุแทรกซ้อนอื่นข้ึนมา ผลลัพธ์ของผู้ท�า
รัฐประหารก็เพียงเสมอตัว แต่สิ่งท่ีส�าคัญ
กว่าความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของ
บคุคลหรอืหมูค่ณะ ก็คอืความสงบสนัตหิรอื
ความอลหม่าน ความรุง่เรอืงหรอืหายนะของ
สังคมโดยรวม”

“กรุงเทพธุรกิจ” 
: ประเทศไทยต้องเดินหน้า

“ ท ่ า ม ก ล า ง ค ว า ม ตึ ง เ ค รี ย ด ใ น
สถานการณ์ทางการเมืองท่ีถอยหลัง หาก
มองอีกด้านหน่ึงก็เป็นความท้าทายท่ีจะ
ต้องท�าทุกอย่างให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะ

ปกติโดยเร็ว โดยเร่งยุติความสับสนของ
สายตานานาชาติท่ีมองมายังไทย ขณะที่
สื่อต่างชาติ รายงานว่าเลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติก็แสดงความเป็นห่วงว่าค�า
สัง่ของทหารอาจละเมดิสทิธิและเสรภีาพขัน้
พ้ืนฐาน ขณะท่ีอังกฤษนั้น ไม่โจมตีการยึด
อ�านาจของกองทัพแต่เรยีกร้องให้ทกุฝ่ายหนั
หน้าเข้าเจรจา น่ีอาจเป็นต้นทุนแสนแพงที่
ประเทศไทยต้องจ่ายเมือ่เกิดวิกฤตกิารเมอืง
ท่ีลุกลามมาถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่ง
เป็นโจทย์ท้าทายอย่างน้อยใน 2 ปีนี้ 

แต่ความจริงท่ีคนไทยต้องร ่วมกัน
แบกรับ ท�าให้ทหารต้องออกมาเอ็กเซอร์
ไซส์เพ่ือให้ความมั่นคงของประเทศกลับ
คืนมา โดยเฉพาะการเรียกความเชื่อมั่นให้
กับท้ังนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงการเร่งคล่ีคลายปัญหาใหญ่เฉพาะ
หน้าให้กับปัญหาของชาวนาและปัญหาอื่น
ให้เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอีกครั้ง ก่อนท่ีจะน�า
ประเทศไทยเดินหน้าสู่วาระของการปฏิรูป
เชิงโครงสร้างอย่างจริงจัง”

“ฐานเศรษฐกิจ” 
: คืนอ�านาจให้ประชาชนโดยเร็ว
“ปัญหาทางการเมืองที่ยุ่งเหยิงอยู่ทุก

วันน้ี ส่วนหน่ึงมาจากการรัฐประหารใน
ปี 2549 ตามด้วยการด�าเนินการของทหาร 
ทีท่�าให้เกิดรฐับาลจากเสยีงข้างน้อยทีม่นีาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี จน
เกิดการประท้วงของคนเส้ือแดง แสดงให้
เห็นชัดว่าการรัฐประหารครั้งน้ัน นอกจาก
จะแก้ปัญหาให้กับประเทศไม่ได้แล้ว ยังได้
กลายเป็นรากเหง้าจนเกิดปัญหาในวันนีด้้วย

หากนายทหารทั้งหลายยึดกุมอยู่กับ
อ�านาจเบ็ดเสร็จนานเกินความจ�าเป็น การ
รัฐประหารครั้งน้ีอาจจะไม่ใช่เป็นการผ่า
ทางตันทางการเมืองหรือกฎหมาย แต่
เป็นการเดินย้อนประวัติศาสตร์กลับไปใน
ยุคเผด็จการทหาร ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับ
ประเทศหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิม 
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 จึงขอเรียกร้องให้ คสช. เร่งคืนสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนให้ครบ
ถ้วนโดยเรว็ทีส่ดุ และขอให้สร้างความชดัเจน
ให้แก่ประชาชนคนไทยและนานาชาติว่า 
คสช. มีแผนการ และก�าหนดการอย่างไร
ในการคืนอ�านาจให้แก่ประชาชนภายใต้
กระบวนการประชาธิปไตย”

“มติชน” 
: รัฐประหาร

 “การรัฐประหารทุกครั้งน�ามาซึ่งความ
ตระหนกตกใจของทุกฝ่ายในประเทศ ขณะ
เดียวกันก็ได้รับการจับตามอง และมักมี
ท่าทอีย่างเป็นพิเศษจากนานาประเทศ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติแถลงเจตนารมณ์
บอกกล่าวโดยตรงกับประชาชนในประเทศ 
ขณะเดียวกันก็ย่อมเป็นการสื่อสารกับชาติ
ต่างๆ ให้ได้รับรู้ถึงเหตุผล ความจ�าเป็น รวม
ถึงเป้าหมายการน�าความสงบสุขกลับมาสู่
ประเทศ 

 การสื่อสารท�าความเข้าใจในทุกระดับ
น้ีมีความส�าคัญอย่างย่ิง เพ่ือที่จะได้บอก
กล่าวว่าจะมีการด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ี
แถลงไว้เป็นจังหวะข้ันตอนอย่างไร คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติมีหน้าที่ต้องน�า
ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หรือสู่ระบบที่
เป็นที่ยอมรับโดยเร็วที่สุด ตามที่ได้ประกาศ
เอาไว้เป็นค�ามั่นสัญญา”      

“ไทยรัฐ”
: ในที่สุดก็ต้องเกิดรัฐประหาร
“ถึงแม้ผลการหารือเพ่ือหาทางออกให้

ประเทศวันแรก ระหว่างองค์กร 7 ฝ่ายจะ
ยังหาข้อสรุปไม่ได้ แต่ก็ต้องถือว่าเป็นนิมิต
หมายที่ดี ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้
บัญชาการทหารบก สามารถน�าคู่ขัดแย้ง
มาพบเจรจากันเป็นครั้งแรก ในเวลาเกือบ 
7 เดอืน นบัแต่มกีารชมุนุมทางการเมอืงและ
เกิดความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนาน

ในการพบกันวันแรก ผบ.ทบ.ได้ให้ 

“การบ้าน” 5 ข้อ ให้ทกุฝ่ายน�ากลบัไปปรกึษา
หารือกัน และขอค�าตอบในวัน ประชุมนัด
ต่อไป ถึงแม้จะไม่มีการเปิดเผยการบ้านท้ัง 
5 ข้อ แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นต่างๆ ที่คู่
ขัดแย้งยืนกรานจุดยืนของตน เช่น เลือกตั้ง
ก่อนปฏิรูปหรือปฏิรูปก่อนเลือกต้ัง มีนายก
รฐัมนตรคีนกลางได้หรอืไม่? รวมถึงบทบาท
ของวุฒิสภา

เ ร่ืองนี้ เป ็นการพิสูจน ์ธาตุแท ้ของ
นักการเมืองไทย จะเห็นแก่ประโยชน์
ประเทศชาติเป็นส่วนรวมหรือยึดมั่นใน
ประโยชน์ส่วนตน เมื่อนักการเมืองตกลงกัน
ไม่ได้ ในที่สุดจึงน�าไปสู่การรัฐประหาร เพื่อ
ให้ฝ่ายทหารมอี�านาจเตม็ในการหาทางออก
ให้ประเทศ โดยให้รัฐธรรมนูญ 2550 สิ้นสุด
ลงชั่วคราว แต่วุฒิสภาและองค์กรอิสระยัง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป”

“โลกวันนี้รายวัน”
 : รัฐประหารครั้งที่ 13

“การท�ารัฐประหารครั้งน้ีเป็นการยุติ
ความขัดแย้งและแตกแยกทางการเมืองซึ่ง
ยืดเย้ือมานานหลายเดือน หรืออาจกล่าว

ได้ว ่าเป็นความขัดแย้งท่ีร ้าวลึกมานาน
เกือบทศวรรษ นับต้ังแต่การโค่นล้มรัฐบาล 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ประเทศไทยถูกจัดอันดับว่ามีการท�า
รัฐประหารมากท่ีสุดเป็นอันดับ 4 ของ
โลก และการท�ารัฐประหารเท่ากับการฉีก
รฐัธรรมนูญอกีครัง้ ซึง่กว่า 80 ปีประเทศไทย
มีรัฐธรรมนูญแล้วถึง 17 ฉบับ มีรัฐสภาท้ัง
จากการแต่งตั้งและเลือกตั้งมากกว่า 50 ชุด 
มีนายกรัฐมนตรี 24 คน และรัฐบาลบริหาร
ประเทศมากกว่า 60 ชุด”

“ไทยโพสต์”
: ยึดอ�านาจจาก คมช.ถึง คสช.

บทเรียนที่ต้องระวัง
 “การแก้ไขปัญหาและลดความขัด

แย้งอันน�าไปสู่ความรุนแรง ในห้วงเวลาที่ 
คสช.ด�าเนนิการอยู่นัน้ต้องท�าอย่างเบด็เสรจ็ 
และไม่ก่อให้เกิดปมขัดแย้งตามมาอย่างที่
เคยเป็น อีกท้ังต้องไม่มีผู้ที่เข้ามาเก่ียวข้อง
หรือชี้น�าการแก้ไขปัญหา เหมือนเช่นที่ 
พล.อ.สนธิ บญุยรตักลนิ ประธานคณะรกัษา
ความมั่นคงแห่งชาติ เคยยึดอ�านาจมา 
เพราะแน่นอนว่าคนเหล่านั้นย่อมต้องการ
ผลประโยชน์หรือได้รับส่วนแบ่งอ�านาจ น�า
มาซึ่งความยุ่งยากและท�าให้การยึดอ�านาจ
โดยทหารจบไม่สวยเน่ืองจากตกหล่มอ�านาจ
และผลประโยชน์

อย่างไรก็ตาม เราเชือ่ว่าจากบทบาท 
คมช.ท่ีรุงรัง เทอะทะ ด้วยคนท่ีเข้าร่วม
กระท�าการหลายฝ่ายจะเป็นบทเรียน
ส�าคัญของ คสช.ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง และบริหารประเทศอย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แก้ไขปัญหาอย่าง
ลุล่วงและย่ังยืน ไม่ต้องกลับมาแก้ไข
ปัญหาซ�า้อีก และท่ีส�าคัญต้องระมดัระวงั
กิเลสท่ีมาพร้อมผลประโยชน์จากอ�านาจ
ท่ีได้มา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาเบื้อง
แรกในการเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศ
อย่างแท้จริง” q
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รายงาน
กันติพิชญ์ ใจบุญ

ผลพวงจากค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบบัที ่15/2557 เรือ่งขอให้ระงบัการถ่ายทอดออกอากาศของสถานโีทรทศัน์
ดาวเทียม เคเบลิ โทรทศัน์ระบบดจิติอล และสถานวีทิยชุมุชน ท�าให้สถานโีทรทศัน์ทีเ่ข้าข่าย “ทวีกีารเมอืง” ไม่สามารถเผยแพร่ออกอากาศ
ได้ ส่งผลโดยตรงต่อความไม่ม่ันคงในชวีติบคุลากรในองค์กร

ส่องอนาคต ‘ทีวีการเมือง’ จอดับ
เอเอสทีวี-บลูสกาย-เอเชียอัพเดท

ระยะเวลากว่า 3 เดือน 
ท่ีต้องจ�ายอม “จอดับ” นาน
เพียงพอที่จะท�าให้ “ธุรกิจ
สื่อ” พังครืน

แน่นอนว่า “ผู้สื่อข่าว” 
หลากหลายชีวิตได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ
เรื่องปากท้องค่าครองชีพ ผู้สื่อข่าวบางส�านัก
ถูกตัดเงินเดือนลง บางส�านักจ่ายไม่ตรงตาม
ก�าหนด บางส�านักระงับการจ่ายเงินเดือน
ชั่วคราว

บางส�านกัหนักถึงขัน้อยู่ระหว่างประเมนิ
สถานการณ์เพ่ือตดัสนิใจ “เลย์ออฟ” พนักงาน

แม้ว่าปัจจบุนั คสช.จะผ่อนผนัลดระดับ
ความตึงเครียดลงแล้ว โดยเปิดให้เข้ามาพูด
คยุ หารอื ให้ผูป้ระกอบการปฏบิตัติามเงือ่นไข 
ที่ประกอบด้วย การเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ การ
ปรับผังรายการ มุ่งหวังให้ “ทีวีการเมือง” ลด
ความบาดหมางในสงัคม และหยุดเป็นเครือ่ง
มือในการขับเคลื่อนทางการเมืองให้กับกลุ่ม
ผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และถึงแม้ว่า
จะมีส่ือมวลชนหลายส�านักท่ียินยอมปรับผัง
รายการไปแล้ว

แต่สิทธิขาดการตัดสินใจ “คืนความสุข
สถานีโทรทัศน์การเมือง” ก็ขึ้นอยู่กับ คสช.
เพียงผู้เดียว

“ราชด�าเนิน” ส�ารวจชะตากรรม “ทีวี
การเมือง” ผ่านผู้บริหาร 3 สถานีโทรทัศน์
ชื่อดัง

ASTVผู้จัดการ
“การที่เราเป็นสื่อมวลชนอาชีพ ก�าลัง

ท�าให้เราตกที่ น่ังล�าบาก” คือค�าพูดของ 
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ จากเอเอสทีวี ท่ี
บอกเล่าถึงสถานการณ์เอาตัวรอดในห้วงท่ี
ถูกปิดสถานี

ปานเทพ ขยายความว่า เอเอสทีวีจะ
แตกต่างจากสถานีอื่นๆ ที่ถูกปิดเหมือนกัน
ในขณะน้ี เพราะเอเอสทีวีคอืสือ่มวลชนอาชพี
ที่แท้จริง ใช้วิชาชีพตรวจสอบความโปร่งใส
ของทกุฝา่ยไมว่่าจะเป็นรฐับาลมาจากพรรค
ใด หรือมาจากรัฐประหารก็ตาม แตกต่าง
จากสถานีอื่นท่ีถูกปิดเพราะพวกน้ันถือเป็น
เครือ่งมอืทางการเมอืง และเมือ่ถูกปิดก็ยงัคง
มีทุนของพรรคการเมืองคอยหนุนอยู่ เพราะ
ฉะนั้นพวกเขาก็อยู่ได้ แต่ส�าหรับเอเอสทีวี
เมื่อถูกค�าสั่งให้ปิดตัวชั่วคราว ผลกระทบก็
ต้องมากมายมหาศาล โดยเฉพาะความเป็น
อยู่ขององค์กร

“เอเอสทีวีก็ไม่มีทุนการเมือง ไม่มีภาค
เอกชนมาสนับสนุน รายได้หลักก็ต้องมาจาก
โฆษณาเหมือนกับองค์กรสื่ออื่นๆ ทั่วไป ผิด
ต่างท่ีเอเอสทีวีมคีวามชดัเจน เสนอข่าวตรวจ
สอบอย่างตรงไปตรงมา องค์กรภาคเอกชน
ที่อยากเข้ามาท�าธุรกิจลงโฆษณาก็มีน้อยอยู่
แล้ว เพราะเขาเองก็ต้องระมัดระวังหากจะ
มาสนับสนุนเรา แล้วนี่มาปิดกั้นกันอีก เราจึง
ล�าบากไม่มีน�้าเลี้ยงมาหล่อองค์กร”

“เอเอสทีวีไม่ได้ดื้อกับคสช.
หรือท�าอะไรท่ีผิด ล่าสุด คสช.ให้
ย่ืนปรับผังรายการ หรือก่อนหน้า
ก็ให้ย่ืนเรื่องขอเปิดสถานี เราย่ืน
ขอพร้อมกับส�านักข่าวทีนิวส์ และ

วอยซท์วี ีซึง่สององค์กรสือ่ตรงนีถ้อืว่าเป็นสือ่
ทีร่บัใช้ทางการเมอืงอย่างชดัเจน แบ่งฝักฝ่าย
อย่างเห็นชดั แต่สององค์กรท่ีผมบอกเขากลบั
ได้รบัการอนุญาตให้ด�าเนินการเปิดสถานีต่อ
ไป แต่เอเอสทีวีทีท�าหน้าที่สื่ออย่างแท้จริง
กลับถูกส่ังปิดต่อไป ผมก็ไม่เข้าใจ แต่คิดว่า
นี่คือการเลือกปฏิบัติแน่นอน”

“เรามกีลุม่คนท่ีชืน่ชอบและสนบัสนนุเอ
เอสทวีีอยู่ ผมเองก็ได้แรงจากพนักงานออกไป
ท�ากิจกรรมหาเงนิทุน ระดมสนิค้าไปขาย เพ่ือ
เปลี่ยนเงินตรงนั้นมาต่อยอดเป็นทุนส�าหรับ
การท�างานสื่อมวลชนต่อไป ยอมรับว่าหนัก 
แต่เราก็ต้องพยุงสถานการณ์ต่อไปให้ได้นาน
ท่ีสดุ เงินเดือนของนักข่าวหรือพนักงานเอเอส
ทีวีก็อาจจ่ายช้าลง แต่ยืนยันว่าครบทุกเดือน 
พยายามหาเงินกันอยู่”ปานเทพ ระบุ

Bluesky
เช่นเดียวกับ “บลูสกาย” ท่ีตกอยู่ภาย

ใต้อ�านาจของค�าสั่ง คสช.ให้ปิดเช่นกัน 
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เถกิง สมทรพัย์ ผู้อ�านวยการสถานีดาวเทียม
บลูสกาย ท่ีเทียบเคียงสถานการณ์ปัจจุบัน
อย่างเห็นภาพ

“มนัเหมอืนคนก�าลงัจมน�า้ อากาศก็ไม่มี 
ต้องขอยืมอากาศคนอื่นเพื่อต่อชีวิต”

“เถกิง” เล่าว่า ได้น�าเงินก�าไรสุทธิของ
บริษัทที่เก็บสะสมไว้ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา มา
ใช้จนุเจอืจ่ายเป็นเงนิเดือนให้กับพนกังานอกี
เกือบ 100 ชวิีต แต่ทว่าเงนิดงักล่าวก็ช่วยพยุง
ได้เพียงแค่ 2 เดอืน เท่านัน้ เมือ่ล่วงเข้าสูเ่ดอืน
ที่ 3 ต้องกู้เงินจากภายนอกราว 2-3 ล้านบาท 
มาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน

เถกิง บอกว่า ในทางธุรกิจถือว่าเป็น
เรื่องที่สาหัส มันเหมือนกับเรามีร้านค้าแต่ไม่
ได้เปิดขายเพื่อท�าก�าไร มีแต่จ่ายอย่างเดียว

“อย่างน้ีก็รอวันเจ๊งเท่าน้ัน อย่าลืมว่า
เราไม่มีทุนทางการเมืองมาสนับสนุนอย่างที่
เข้าใจกัน บลูสกายอยู่ได้ด้วยวิชาชีพสื่อสาร
มวลชน” เถกิง กล่าวชัด และเรียกร้องหา 
“ความชดัเจน” จาก คสช.ซึง่เป็นสิง่ท่ีต้องการ
มากที่สุด

“ความชัดเจนท่ีว่าคือจะปิดเราไปอีก
นานแค่ไหน เท่าไหร่ บลูสกายไม่เคยขัด
แย้งกับ คสช.หลายอย่างก็สนับสนุนเสีย
ด้วยซ�้า หรือหากจะให้ปิดถาวรเลยก็ขอ
ให้บอกมา ผมจะได้เอาอุปกรณ์ต่างๆ 
ขายทิง้เพ่ือเอาเงนิมาชดเชยให้นกัข่าว 
ให้ลูกน้อง”

“ตอนน้ีพนักงานก็ไม่มีความ
สุข เงินเดือนได้รับทุกเดือนตาม
ปกติ แต่เงินโอทีไม่มีแล้ว 
โบนัสปลายปีก็ไม่ต้องพูดถึง 
ที่ท�าอยู ่มันก็ช�้าใจท�าข่าวไปก็
ไม่มีที่เผยแพร่ ส่ิงท่ีอยากได้คือความชัดเจน 
เพราะเราก็อยากท�าอาชีพนี่ต่อไป พนักงาน
ส่วนใหญ่ของบลูสกายก็ยังไม่ทิ้งกัน เพราะ
เราอยู่กันด้วยใจ ปลุกปั้นกันมาจนถึงขณะน้ี 
ดังนัน้ทุกคนอยากเหน็บลูสกายกลบัมาผงาด

ดังเดิม” เถกิง ระบุ
 

Asia update
อีกแห่งคือเอเชียอัพเดท วรุธ ทัฬห

สุคนธ์ ผู ้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์ ซึ่ง
สถานการณ์ก็ไม่ต่างไปจาก 2 สถานี

ข้างต้น
เจ้าตวัยอมรบัว่า “ล�าบากพอ

สมควร” แต่กระน้ันก็ยังพอถูไถ
ต่อไปได้จากเงินบริจาคของ

ประชาชนท่ีชื่นชอบและมี
อุดมการณ์เดียวกัน รวม

ถึงรับจ้างจัดรายการ 
ท�าสปอตโฆษณา 
สิ่งเหล่าน้ีน�ามาซึ่ง

รายได้เพ่ือเลี้ยงปาก ท้องพนักงานในบรษิทั
แต่อีกด้าน วรุธ บอกว่า ก็ต้องยอมรับ

อีกเช่นกัน สถานีของเอเชียอัพเดทที่ผ่านมา
มีส่วนในความขัดแย้งจนท�าให้น�าไปสู่การ
ยึดอ�านาจจากทางทหาร เมื่อค�าสั่งและผลอ

อกมาให้ปิดสถานีก็ต้องเข้าใจ
วรุธ ขยายความว่า เอเชียอัพเดทก็มี

ความเดือดร้อนเรื่องของค่าใช้จ่าย เพราะทุก
อย่างต้องเช่ามาทั้งหมด ทั้งอาคารส�านักงาน 
อปุกรณ์ และท่ีส�าคัญคือเงนิเดือนของพนักงาน 
แต่หากถึงเดือน ก.ย.น้ี ยังไม่มีความคืบหน้า 
ก็ต้องเรียกพนักงานทั้งหมดมาพูดคุยถึงชะตา
กรรมว่าจะเอาอย่างไรกันต่อไป เพราะหาก
คสช.ไม่อนุญาตให้เปิดสถานี ทุกคนก็ถึงเวลา
อันสมควรที่ต้องแยกย้ายกันออกไป

“มันยังไม่มีความชัดเจน แต่เอเชีย
อพัเดทในช่วงน้ีก็พยายามเป็นเดก็ดมีากทีส่ดุ 
ไม่ก่อเรื่องให้กับคสช. เขาสั่งอะไรมาเราก็ท�า
ทัง้หมด ทัง้ปรบัผงัรายการ เปลีย่นชือ่ และให้
ย่ืนการขออนญุาตใหม่ เราท�าทัง้หมด รวมถึง
ชื่อช่องสถานีที่จะเปลี่ยนเป็นช่อง OPEN TV 
เราก็เปลีย่นแล้ว แต่ก็ยังไม่รูว่้าจะเป็นอย่างไร
ต่อไป” วรุธ กล่าว

              
ปลดล็อกแบบมีเงื่อนไข

24 ส.ค.2557 คสช.ท�าหนังสือถึง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) เหน็ชอบให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทยีม
ที่ถูกระงับการออกอากาศทั้ง 12 สถานี ตาม
ค�าสั่งฉบับที่  15/2557 ภายใต้เงื่อนไขท่ี
ก�าหนด

 ประกอบด้วย 1.ให้เปลี่ยนชื่อช่อง
รายการ 2.ปรบัผงัรายการใหม่ทัง้หมด 3.ห้าม
ละเมิดค�าส่ังตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี 
97/2557 เรื่องขอความร่วมมือต่อการปฏิบัติ
งานของ คสช.และการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ต่อสาธารณะเพ่ือให้การปฏิบติังานของ คสช.
เป็นไปได้ความเรียบร้อย และเพื่อให้การเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือนและ
ความเข้าใจผิดอันจะส่งผลกระทบต่อการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม q

ตอนน้ีพนักงานก็ไม่มีความ
สุข เงินเดือนได้รับทุกเดือนตาม
ปกติ แต่เงินโอทีไม่มีแล้ว โบนัส
ปลายปีก็ไม ่ต ้องพูดถึง ที่ทำา
อยู ่มันก็ชำ้าใจทำาข่าวไปก็ไม ่มีที่
เผยแพร่ สิ่งที่อยากได้คือความ
ชัดเจน 
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สัมภาษณ์
วรพล กิตติรัตวรางกูร

กับสื่ออย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น-
การเสนอข่าวสารและการวิพากษ์วิจารณ์ 
คสช. แต่บริบทการใช้อ�านาจของ คสช.บาง
อย่างโดยเฉพาะประกาศ คสช.บางฉบับ  ก็
ยังท�าให้คนมองว่า คสช.ยังไม่ปล่อยให้สื่อมี
เสรภีาพเตม็ท่ี 100 เปอร์เซน็ต์ ย่ิงกับส่ือวิทยุ-
โทรทศัน์ โดยเฉพาะวิทยุชมุชน-ทีวีดาวเทียม 
หรอืแม้แต่ทีวิดิจติอลเอง ท่ีต่างก็ได้รับผลกระ
ทบไปเต็มๆ ในช่วงคสช.

ต ่อกรณีดังกล ่าว  ความเห็นของ  
สุภิญญา กลางณรงค์ หน่ึงในกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ
กรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

(กสท.) ซึ่งเป็นอดีตนักเคลื่อนไหวเร่ืองสิทธิ
ของสื่อมานับสิบกว่าปี ให้มุมมองกับเรื่อง
สิทธิ-เสรีภาพส่ือในยุคคสช.ไว้อย่างน่าสนใจ

การสัมภาษณ์ครั้งนี้ พูดคุยกันในช่วง
หลังกสทช.-คสช.ไฟเขียวให้ Voice TV และ ที
นวิส์ กลบัมาออกอากาศได้หลงัโดนค�าสัง่คสช.
สั่งยุติการแพร่ภาพมาหลายสัปดาห์ แต่ทีวี
ดาวเทียมอีกหลายช่องเช่น ASTV –Bluesky 
–Asia update รวมถึงวิทยุชุมชนจ�านวนหนึ่ง
ยังต้องลุ้นการกลับมาออนแอร์กันต่อไป 

เมื่อถามไปว่า การท่ีส่ือบางส่วนเช่น 
ทีนิวส์ –Voice TV ต้องยอมปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ด้วยการปรับผังรายการเช่น
น�ารายการเก่ียวกับการเมืองออกท้ังที่เป็น

เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่การท�างาน-การใช้
ชีวิตของประชาชนตลอดจนองค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในช่วงหลังการ
รัฐประหาร แม้ต่อให้มีการจัดต้ังรัฐบาล
หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทยฉบบัชัว่คราวปี 2557 แล้ว 
แต่ “สทิธ-ิเสรภีาพ” ของประชาชนกย่็อม
แตกต่างจากตอนที่ประเทศมีรัฐบาลท่ีมา
จากการเลอืกตัง้ของประชาชน

เช่นเดียวกับสิทธิ-เสรีภาพสื่อมวลชน 
แม้ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
จะย�้าหลายครั้งว่า คสช.จะให้สิทธิเสรีภาพ

มหากาพย์แห่งความเศร้า
จองจำา ‘เสรีภาพ’ เพื่อความอยู่รอด
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จุดขายส�าคัญของสถานีมีเรตติ้งเป็นอันดับ 
1 ของสถานีออกไป  คิดว่าสื่อท�าแบบน้ี 
เป็นการปรับตัวเองให้อยู ่รอดในยุคท็อบ
บู๊ตหรือไม่ ? สุภิญญา ฟังค�าถามแล้วถอน
หายใจและบอกว่า เธอเองในฐานะกรรมการ 
กสท.ที่เป็นคนตรวจผังรายการทั้งหมดที่ทุก
สถานีโทรทัศน์ซึ่งโดน คสช.ระงับการออก
อากาศย่ืนเรื่องปรับผังรายการมายังกสทช.
เพ่ือให้กลับมาออกอากาศอีกครั้ง  ก็รู ้สึก
เห็นใจที่สื่อต้องยอมปรับตัวเช่นน้ีเพ่ือให้ตัว
เองอยู่รอดได้กลับมาออกอากาศอีกครั้ง ที่
เชื่อว่าสื่อเอง ก็เจ็บปวดที่ต้องท�าแบบนี้

“ก็เจ็บปวดไง คือเขายอมปรับโดยลด
จติวญิญาณลดเสรภีาพเขาเอง เพ่ือให้ตวัเอง
อยู่รอด แต่หากเขาหยิ่งไปสถานีก็ไม่ได้กลับ
มาออกอากาศ แล้วพนักงานของเขาจ�านวน
มากหลายร้อยคนจะท�ายังไง” 

กรรมการกสทช.รายนี้ ชี้ว่า ค�าสั่งของ 
คสช.ท่ีออกมาแล้วกระทบกับการท�างานของ
สื่อหลักๆ มีด้วยกันท้ังสิ้น 3 ฉบับ คือฉบับที่ 
14 -15 และ 18 ทีค่สช.ควรต้องทบทวน เพราะ
ท�าให้แทนท่ีจะเป็นสือ่ทีต้่องตรวจสอบอ�านาจ
รฐัท่ีก็คือ คสช. ก็เลีย่งขอเป็นสือ่แบบ “สายลม
แสงแดด” เพื่อให้รอดพ้นช่วงนี้ไปก่อน 

… อย่างประกาศฉบับที่ 14 และฉบับที่ 
18 ท่ีจ�ากัดกรอบการท�างานของสื่อมวลชน
และกระทบไปทุกสื่อ ห้ามวิจารณ์ ห้ามตั้ง
ค�าถาม ห้ามเชิญใครมา อันนี้มันขัดกับหลัก
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเลย 

“เพราะสื่อหากไปเป็นกระบอกเสียง
หรือคอยเชียร์อ�านาจรัฐอย่างเดียว มันก็
ไม่ใช่สือ่มวลชน จะให้แค่รายงานว่า ใคร
ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร ตามหลัก 5 W 
1  H มันไม่ใช่ เพราะหลักการท�าข่าวมัน
ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุล หากไม่ให้สือ่
ท�าเลย แต่ให้แค่รายงานว่าใครท�าอะไร 
ที่ไหน อย่างไรและกึ่งๆ ต้องเชียร์รัฐด้วย 
ถ้าชั่วคราวสักพักหน่ึงอาจได้ แต่ถ้าเป็น
แบบนี้ตลอดไป มันก็ย้อนยุคไปมาก”

… อย่าไปห้ามเขาสมัภาษณ์คน อย่าไป
ห้ามเขาตั้งค�าถาม ไม่อย่างนั้นจะเป็นการไป
ผลักสื่อให้กลายเป็นสายลมแสงแดด คือไม่

กล้าท�าอะไรที่แหกคอกหรือไม่กล้าวิพากษ์
วิจารณ์ ต้องมาเซ็นเซอร์ตัวเอง

สุภิญญา กล่าวต่อไปว่า ด้วยค�าสั่งของ 
คสช. ที่ห้ามวิจารณ์ คสช. ก็ท�าให้เหมือนกับ
มือที่จะเขียนมันถูกล่ามโซ่ไว้ ท�าอะไรต้อง
ระวังไปหมด เกิดการเซน็เซอร์ตัวเองขัน้สงูสุด 
สร้างบรรยากาศแห่งความกลัว ซึง่มนัไม่ควร 
ควรต้องคืนสิทธิการท�าหน้าที่ข้ันพ้ืนฐานให้
สือ่ เช่นสทิธิในการตัง้ค�าถามต่อแนวทางของ
รัฐ น่าจะต้องคืนกลับมา 

“เพราะถ้าไม่ให้เขาท�าหน้าท่ีตรงนี ้ก็
ไม่ใช่สื่อมวลชน” กรรมการกสทช.วิพากษ์
แบบไม่มีอ้อมค้อม 

อย่างไรก็ตาม สุภิญญา ยอมรับว่า 
สภาวะจ�ายอมในช่วงนีข้องสือ่ โดยเฉพาะสือ่
ทวีีท่ีต้องยอมปรบัตวัเองเพือ่ขอให้ได้กลบัมา
ออกอากาศอกีครัง้ มนัก็คงเกิดข้ึนเฉพาะช่วง 
คสช.เท่านั้น เมื่ออ�านาจเปลี่ยนมือ สภาวะที่
เป็นอยู่แบบน้ี ก็ต้องเปล่ียนไป โดย เธอ นิยาม 
บรบิทนีว่้า “เม่ือสายลมเปลีย่นทิศ ทศิทาง
มันก็ต้องเปลี่ยน”

ถามความเห็นว่า จากท่ีรับผิดชอบกับ
เรื่องการดูผังรายการต่างๆ ท่ีแต่ละสถานี
โทรทัศน์ส่งเรื่องมายัง กสท.คิดว่าสื่อยอม
ปรับเพราะโดนจ�ากัดหรือเพ่ือให้อยู่รอด? 
กรรมการกสทช. บอกว่า เธอก็เศร้าเหมือน
กันเพราะเป็นคนตรวจผงัท่ีเขายอมรบั แต่จะ
ไปบอกเขาว่าไม่ควรปรบัมนัก็ไม่ได้ เพราะถ้า
เขาไม่ปรับ เขาก็ไม่ได้ออกอากาศ เขาก็ต้อง
เลือกเพื่อความอยู่รอด 

“ความเศร้าตรงน้ีก็คือว่า เรื่องสิทธิ
เสรีภาพ เรื่องจิตวิญญาณเหมือนกับ
ว่าต้องเก็บไว้ในใจก่อน เอาความอยู ่
รอดก่อน เขายอมปรับเพื่อให้สถานีได้
กลับมา มีชีวิตต่อไปได้ ก็ต้องแลกกับ
เสรีภาพ ที่ทางเขาเป็นฝ่ายยอมเอง แต่
มันก็เหมือนกับถูกบังคับให้ยอม เพราะ
หากไม่ปรับก็ไม่รู ้วันไหนจะได้กลับมา
ออกอากาศ”

จากนโยบายท่ี คสช.ต้องการท�าเรื่อง
ปรองดองแล้วบทบาทสื่อกับเรื่องปรองดอง 
มองแล้วจะเป็นยังไง? สุภิญญา ตอบว่า สื่อ

กบัการสร้างความปรองดอง สือ่ต้องเยียวยา
บาดแผลคนด้วยเพราะช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา คนที่เขามีบาดแผลเขากระจายไปอยู่กับ
คนกลุ่มต่างๆ สื่อถ้าจะให้มีบทบาทด้านการ
สร้างความปรองดอง สื่อก็ต้องมีบทบาทใน
การเยียวยาบาดแผลสังคม บาดแผลผู้คน
ที่มีความคิดขัดแย้งด้วย การเยียวยาก็คือ
การต้องเปิดพ้ืนท่ีให้เขาได้สะท้อนความคิด
ความอ่านของเขาให้ได้สื่อสารความคิดเห็น
กับผู้น�าว่าเขาคิดและต้องการอะไร ให้เขา
ได้แลกเปลี่ยนกันเองจากที่เคยทะเลาะกัน

“แต่เมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบน้ี ถูก
ปิดเหมือนกัน แต่สื่อก็ไม่กล้าท�า เพราะหาก
ท�าแบบน้ัน ก็เหมือนกับไม่ยอมสลายสีเสื้อ 
หรือไปแตะการเมือง สื่อก็จะเลี่ยงไปท�า
อะไรสายลมแสงแดด ท�าเป็นเสมือนไม่เคย
มีบาดแผลเกิดขึ้น อันนั้นมันจะไม่ปรองดอง 
มันเหมือนกับเราซุกอะไรไว้ใต้พรม ก็ต้องให้
สื่อได้สะท้อนความจริง”

... อยากให้ส่ือมวลชนได้กลับมาท�างาน
ของตัวเอง และได้ท�าหน้าท่ีอย่างท่ีเขาควรจะ
ท�า ได้ท�าหน้าที่ในความเป็นสื่อ คือสามารถ
ต้ังค�าถาม ตรวจสอบ ผู้มีอ�านาจรัฐได้ด้วย 
เพราะการเชยีร์อย่างเดยีวก็คอืกระบอกเสยีง

เป็นค�าสรุปส่งท้าย ของ สุภิญญา ต่อ
ทิศทางการท�างานของส่ือมวลชนในยุค คสช.
เรืองอ�านาจ 

ขณะนี้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 
2557 ประกาศใช้แล้ว หลายฝ่ายเชื่อว่า
คงท�าให้บรรยากาศประชาธิปไตย-สิทธิ
เสรีภาพอะไรหลายอย่างน่าจะดีขึ้น รวมถึง
สิทธิ-เสรีภาพสื่อ ท่ีจะน�าเสนอข่าว วิพากษ์
วิจารณ์การท�างานของ คสช.ได้แบบไม่ต้อง
หวั่นเกรงอะไร 

อย่างไรก็ตาม เสรีภาพสื่อจะดีข้ึนก่อน
จะมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
หรือไม่ คงยากที่จะบอกได้ เพราะก็ต้องไม่
ลืมว่าส่ือจะท�าหน้าท่ีแบบสายลม-แสงแดด
หรือไม่ จริงๆ แล้ว หาใช่เพราะรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราว-ประกาศ-ค�าสั่ง คสช. 

แต ่น ่าจะอยู ่ ท่ีจิตส�านึกภายใน
มากกว่า q 
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ส่อง ‘ห้องแถลงข่าว’ คสช.
คุมเข้มเนื้อหา !!?

ภารกิจแถลงข ่ าวจากแหล ่งข ่ าว ท่ี
กระจัดกระจายตามพรรคการเมือง-
รฐัสภา-กระทรวง ทบวง กรม ถกูจ�ากดั
ให้เลก็ลงทนัทหีลังการรฐัประหาร 

เหลือเพียงการให้ข่าวผ่านทีมโฆษก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่ง
ทุกคนมีต�าแหน่งเป็นรองโฆษกกองทัพบก
อยู่แล้ว ได้แก่ พี่น่ิม พ.อ.หญิงศิริจันทร์  
งาทอง และ พ.อ.ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ 
ขณะท่ีการชี้แจงเป ็นภาษาอังกฤษ ม ี
พ.อ.วีรชน สุคนธปฏิภาค เป็นตัวหลัก 

แต่ที่สปอตไลท์ฉายโดดเด่นท่ีสุดก็
คือ เสธ.ต๊อด - พ.อ.วินธัย สุวารี ที่มี
บทบาทส�าคัญต้ังแต่การพูดแทนความรู้สึก 
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา หวัหน้าคสช. รวม
ถึงมิติด้านความมั่นคง ซึ่งก็น่าสังเกตว่าห้วง
เวลาที ่เสธ.ต๊อด ออกทีวีถ่ียิบหลงัรฐัประหาร 
เป็นหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ “ต�านานสมเด็จพระ
นเรศวร ภาค 5” ท่ีตัวเขาร่วมแสดงจะเข้า
ฉายพอดิบพอดี

นอกจากน้ัน คสช. ได้เชิญมืออาชีพ
อีก 2 คนอย่าง นพ.ยงยุทธ มัยลาภ อดีตผู้
ประกาศข่าวช่อง 5 และ ปัฐมาภรณ์ รัตน
ดลิก ณ ภูเกต็ อดตีผูป้ระกาศข่าวช่อง 11 มา
ร่วมทีม  โดยแบ่งงานให้ เสธ.ต๊อด พูดเรื่อง
ความมั่นคง พ.อ.หญิงศิริจันทร์ และปัฐมา
ภรณ์ พดูเรื่องเศรษฐกจิ นพ.ยงยทุธ พดูเรื่อง
ต่างประเทศ ส่วน พ.อ.วีรชน รับหน้าที่แจง
ผู้ช่วยทูตทหารและสื่อต่างประเทศ ขณะที่ 
พ.อ.ณัฐวัฒน์ ท�างานด้านปรองดอง

อี กคน ท่ีแม ้ จะ ไม ่ ใช ่ โฆษกแต ่มี
ประเด็นให้สัมภาษณ์นักข่าวทุกวัน คือ “พี่
เหลน” ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดส�านัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งท�าให้ท�าเนียบรัฐบาลมี

บรรยากาศไม่เงียบเหงา ในวันที่ทีมโฆษก 
คสช. งดแถลงข่าว

หลงัจากนัน้ไม่นาน มกีารตัง้ “ไลน์กรุป๊” 
นกัข่าวและทีมโฆษก คสช.  ซึง่เปิดได้ไม่นาน
ก็แน่นขนัดไปด้วยสมาชิกกว่า 200 คน ห้อง
แรก “สื่อ คสช.1” คราคร�่าไปด้วยนักข่าว
การเมอืง-สายทหาร และห้อง “สือ่คสช. (2)” 
เต็มไปด้วยนักข่าวเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ของห้องไลน์ คือแจ้ง
ก�าหนดการ รวมถึงส่งต่อข่าวแจกจาก
ทีมโฆษก และยังมี พ.ท.หญิงทักษดา  
สังขจันทร ์ หรือ “พี่ลิซซ ่า”  หัวหน้า
แผนกแถลงข่าว ส�านักงานเลขานุการ 
กองทัพบก เป็นคนแจ้งก�าหนดการให้นัก
ข่าวทราบด้วย

ข่าวแจกผ่านไลน์กรุ๊ป มีต้ังแต่ เรื่อง
การตรวจสต๊อกข้าว การจับอาวุธสงคราม 
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การจัดงาน
คืนความสุข ไปจนถึงการประชุมซุปเปอร์
บอร์ดรฐัวสิาหกิจ การประชมุคณะกรรมการ
กองทุนอนุรักษ์พลังงาน การประชุมบอร์ดบี
โอไอ หรือการประชุมโครงการน�้า

ค�าถามที่นักข่าวถามไปยังทีมโฆษก 
คสช. เป็นประจ�าก็คือ “วันนี้มีแถลงมั้ยคะ” 
หรือ “วันนี้แถลงกี่โมงคะ” 

“วันนี้ไม่มีแถลงค่ะ ประชุมท้ังวันเลย” 
เสียงตอบกลับจากพ่ีลิซซ่า ก่อนจะตามมา
ด้วยข่าว Press Release ตามมาในเวลา
ไม่นาน 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเดิมๆ ก็ยังเกิด
ขึ้น เนื่องจากทีมโฆษกตอบค�าถามได้เพียง
กรอบของการประชมุ ไม่มเีบือ้งหลงั-ปมูหลงั
นโยบายเดมิ คสช.จงึแก้ปัญหาด้วยการเชญิ
ผูบ้รหิารของแต่ละหน่วยงานมานัง่แถลงข่าว
ด้วยตวัเอง ส่วนเรือ่งข่าวแจก “ไม่มปีระเด็น” 

น้ัน ทีมโฆษก คสช. ได้ให้แต่ละหน่วยงาน
ต้นสังกัดจากแต่ละกระทรวงเพ่ิมเติมข้อมูล 
ตัวเลข และประเมินเรื่องท่ีสื่อมวลชนสนใจ
เข้าไปในข่าวแจกให้มนี�า้หนกั และมทิีศทาง
ในการเดินเรื่องมากขึ้น 

“ผูบ้งัคบับญัชาเน้นประเด็นการเตบิโต 
การลงทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวม
ถึงการน�าเข้า-ส่งออก ท่ีเพ่ิมขึ้น ส่วนน�้า
หนักประเด็นที่ให้ลดน้อยลง ได้แก่ ความ
เคลื่อนไหวของกลุ ่มต้านโดยเฉพาะกลุ ่ม 
“เสรีไทย” รวมถึงเรื่องท่ีให้รายละเอียดไม่
ได้เลย ได้แก่เรื่อง ธรรมนูญการปกครอง
ชั่วคราว คณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี 
โดยจะให้หัวหน้า คสช.เป็นผู้แถลงด้วย 
ตัวเองเท่าน้ัน” แหล่งข่าวใกล้ชิดหัวหน้า 
คสช.กล่าว

ห้วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา สื่อในห้อง
แถลงข่าวทัง้ในพ้ืนทีจ่รงิ-ในพ้ืนทีไ่ลน์ หลาย
ร้อยชีวิตปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่จ�านวนไม่
น้อยก็ยังรู้สึกคิดถึงเสรีภาพท่ีเคยมี เพราะ
อย่างน้อยในรัฐบาลก่อนๆ สื่อมวลชนก็ยัง 
“ตั้งค�าถามแย้ง” หรือวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่
ตอนนีก้ลบัต้องรูส้กึระมดัระวงัมากขึน้ เพราะ
นอกจากจะมีกฎหมายและคณะกรรมการ
จับตาสื่อแล้ว ผู้น�าสูงสุดของประเทศยังตัก
เตอืนทุกสปัดาห์ว่า ... ขอให้สือ่ท�าหน้าท่ีเพ่ือ
สร้างความปรองดองเท่านั้น

นักข่าวที่อายุงานสูงๆ อาจรู ้สึก
ว่า “เวลาแห่งความสุข” น้ี จะผ่านไป
อีกไม่นาน แต่นักข่าวเด็กๆ ที่น่ังกันอยู่
เต็มท�าเนียบรัฐบาลต่างก็พูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า หากยังเป็นแบบนี้ไปอีก 5-6 
เดอืน น่ีอาจเป็นช่วงเวลาท่ีดท่ีีสดุส�าหรบั
การ “ลาออก” เพื่อไปเรียนต่อ หรือหา
ประสบการณ์ด้านอื่นต่อไป q
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การยึดอ�านาจของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
แน่นอนว่ามีผลกระทบต่อหน้าท่ีบันทึก
ประวัติศาสตร์โดยตรง โดยเฉพาะค�าสั่ง-
ประกาศข้อห้ามต่างๆ ท่ีท�าให้ผู้สื่อข่าวต้อง
ปรับตัวขนานใหญ่ ... แม้แต่ “ราชด�าเนิน” ก็
ใช่ว่าจะอยู่เหนือข้อจ�ากัดนี้ไปได้

ในเมื่อหน้าที่ของเราคือการบันทึก

ประวัติศาสตร์ และ “อุปสรรค” ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ทรง
คุณค่าต่อการบันทึก โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับ
ผู้สื่อข่าวภาคสนามและข้อจ�ากัดของกอง
บรรณาธิการด้วยแล้ว เราจงึต้องใช้พ้ืนทีแ่ห่ง
นี้บันทึกเอาไว้

อุปสรรคการเข้าถึงแหล่งข่าว
วัฒนธรรมของเมืองไทยที่สืบต่อกันมา 

คือการเคารพผู้อาวุโสและความเกรงใจต่อผู้
ทีม่อี�านาจ โดยเฉพาะยามนีท่ี้ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ท�าให้ 
“แหล่งข่าว” รายอ่ืนๆ ไม่กล้าล�้าเส้นให้
สมัภาษณ์ ผูส้ือ่ข่าวจงึได้รบัผลกระทบโดยตรง 

การแถลงข่าวประจ�าวันของทีมงาน
โฆษก คสช.ที่ท�าเนียบรัฐบาล ซึ่งน�าโดย 
พ.อ.วนิธยั สวุาร ีรองโฆษกกองทัพบก ก็มกัไม่
ตอบค�าถามในประเด็นการเมืองและประเด็น

ชะตากรรม “พิราบ” บนปากกระบอกปืน
หน้าที่ของ “ผู้สื่อข่าว” คือการ “บันทึกประวัติศาสตร์” และการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ก็เป็นหนึ่งในหน้า
ประวตัศิาสตร์ทีถ่กูบนัทกึไว้

ณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ
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ที่เป็นอ�านาจการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ 
เช่นเดียวกับ “บิ๊กข้าราชการ” ระดับปลัด
กระทรวง อธิบดี ท่ีไม่กล้าให้รายละเอียดใดๆ 
เพราะหาก “ล�้าเส้น” ย่อมมีผลต่อต�าแหน่ง

แม้แต่ตัว พล.อ.ประยุทธ์ เอง นาทีนี้ผู้
สือ่ข่าวไม่สามารถเข้าไปสมัภาษณ์ได้เหมอืน
ก่อน ได้แต่มองเห็นไกลๆ รวมถึงเหล่าบ๊ิกสี
เขียว ตั้งแต่ระดับรองหัวหน้า คสช. ลงมา ก็
ไม่มทีางทีผู่ส้ือ่ข่าวจะเข้าถึงเพ่ือขอสมัภาษณ์
พิเศษได้

เม่ือแหล่งข่าวกลวัการสมัภาษณ์พเิศษ
ภายหลังการยึดอ�านาจ “แหล่งข่าว” 

จ�าพวกนักการเมืองส่วนใหญ่ถูกเรียกเข้าไป
รายงานตัวกับ คสช. และกลับออกมา
พร้อมเงื่อนไข-ข้อจ�ากัด โดยเฉพาะการห้าม
เคลื่อนไหวทางการเมือง และห้ามปลุกปั่น
ย่ัวยุ ท่ีท�าให้แหล่งข่าวเหล่านี้หวาดผวา 
ในการให ้สัมภาษณ์  เพราะทุกค�าพูด 
สุม่เสีย่งจะถูกตคีวามให้เข้าเงือ่นไขต้องห้าม
ได้ทั้งสิ้น

72 ชั่วโมงหลังการยึดอ�านาจ “นัก
วิชาการ” ผู ้ที่ ให ้สัมภาษณ์ลงบนหน ้า
หนังสือพิมพ์ถูกเรียกให้เข้าไปรายงานตัว 
ส่วน “นักการเมือง” พรรคเพ่ือไทยยินยอม
ที่จะพูดคุยแบบ “ออฟเรคคอร์ด” กับผู้สื่อ
ข่าวประจ�าพรรคเท่าน้ัน แต่หากขอให้เปิด
ชื่อ-เปิดหน้าทุกรายล้วนปฏิเสธ ... “อย่าเลย 
คสช.ปล่อยตัวมาก็บุญแล้ว” 

กระท่ังเวลาล่วงเลยผ่านไปร่วม 1 เดอืน 
เริ่มปรากฏความกล้าของ “แหล่งข่าว” มาก
ข้ึน โดยเฉพาะแหล่งข่าวที่บทสัมภาษณ์ไม่
เป็นปฏิปักษ์กับ คสช. เช่น นักวิชาการที่ออก
มาแสดงความเห็นด้านการปฏิรูป

คสช.เริม่โยกย้ายข้าราชการสายพรรคเพือ่
ไทย ก็ถูก คสช.ขอร้องให้เลิกใช้กลางวง
ประชุมระหว่าง คสช.กับบรรณาธิการสื่อ 

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการเซ็นเซอร์
เน้ือหา โดยลดพ้ืนท่ีการน�าเสนอของ “กลุ่ม
ต่อต้านรฐัประหาร” แต่เน้นกิจกรรมคืนความ
สุขแทน หนักเข้าถึงกับมีหนังสือพิมพ์บาง
ฉบับท่ีเจ้าของกิจการส่งอีเมลภายในถึง
ทุกโต๊ะข่าวว่า “ห้ามลงข่าวท่ีกระทบต่อ 
คสช. และขอยกเลิกคอลัมน์สัมภาษณ์
พเิศษแหล่งข่าวไปก่อน และหากเกิดเรือ่ง
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ”

ไม่ใชแ่ค่หนงัสอืพมิพ์เท่านัน้ทีต้่องปรบั
ตัว ... บนโลกออนไลน์ – เว็บไซต์ข่าวต่างๆ ก็
ถูกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ไอซีที) สอดส่องการน�าเสนอข่าว

มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งซึ่งได้น�าเสนอข่าวของ 
ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการด้านเอเชีย
ศึกษา ซึ่งถูกกระทรวงการต่างประเทศเพิก
ถอนหนังสือเดินทางและถูกออกหมายจับ 
โดยทันทีท่ีข่าวน�าเสนอออกไป เจ้าหน้าท่ีไอ
ซทีีได้ตดิต่อมายังผูด้แูลเวบ็ไซต์ดงักล่าว เพ่ือ
ให้ลบข่าวชิ้นนี้ทิ้ง

แม้ว่าจะปรับตัวถึงขั้นยอมเซ็นเซอร์
ตัวเอง แต่ก็ยังมีผู้สื่อข่าว – หัวหน้าข่าว –  
คอลัมนิสต์ บางรายท่ีถูก คสช.เชิญในทาง
ลับ เพ่ือขอความร่วมมือ และสอบถาม
ทัศนคติทางการเมืองเป็นรายบุคคล แม้แต่
นักข่าวโทรทัศน์บางรายก็ถูก คสช.เชิญไป
ให้ข้อมูลด้วย

ท้ังหมดน้ีคือข้อเท็จจรงิ ... คอืชะตา
กรรมของเหล่า “พิราบ” บนปากกระบอก
ปืน q

ส่วน “นกัการเมอืง” พรรค
เพื่อไทยยินยอมที่จะพูดคุยแบบ 
“ออฟเรคคอร์ด” กับผู้สื่อข่าว
ประจำาพรรคเท่านั้น แต่หากขอ
ให้เปิดชื่อ-เปิดหน้าทุกรายล้วน
ปฏเิสธ ... “อย่าเลย คสช.ปล่อย
ตัวมาก็บุญแล้ว” 

การเซ็นเซอร์เนื้อหา – ค�าพูด
ผู้สื่อข่าวภาคสนามส่วนใหญ่บอกกับ 

“ราชด�าเนิน” ในทิศทางเดียวกันว่า ส�าหรับ 
“ข่าว” น้ันไม่ได้ระมัดระวังในการใช้ภาษา
หรือถ้อยค�าอะไรมากนัก แหล่งข่าวสื่อสาร
มาอย่างใดก็พิมพ์ไปตามนั้น ซึ่งแตกต่างกับ
บทวิเคราะห์หรือรายงานพิเศษที่อาจต้อง
ควบคุมความหวือหวา

แต่ส�าหรับกองบรรณาธิการ แม้ยังไม่
ถูก คสช.ไล่บี้มาโดยตรง แต่จากประกาศ
และค�าสั่งต่างๆ ก็ท�าให้ “รีไรท์เตอร์” หรือ
หัวหน้าข่าว เลือกท่ีจะ “เซ็นเซอร์ตัวเอง” 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาเรื่องความ
กระด้างกระเดื่อง โดยเฉพาะการใช้ถ้อยค�า
ที ่“ล่อแหลม” เช่น “ยึดอ�านาจ” “ปฏิวัต”ิ ท่ีจะ
เปลี่ยนมาเป็น “เข้าควบคุมอ�านาจ” 

รวมถงึค�าว่า “ล้างบาง” ทีห่นังสอืพมิพ์
หัวใหญ่ฉบับหน่ึงพาดหัวข่าวตัวไม้ หลัง 
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 แม้การท�าหน้าท่ีสื่อมวลชนภาย
หลังการเข้ายึดอ�านาจของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะไม ่
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ทว่าก็เผชิญกับ
ข้อจ�ากัดอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะการเข้าถงึ
แหล่งข่าวและการน�าเสนอบทวเิคราะห์-
วิพากษ์วิจารณ์การท�าหน้าท่ีของ คสช. 
ท่ีกลายเป็นเรื่อง “ผิดกฎหมาย” ภายใต้
ประกาศ-ค�าสั่ง หลากหลายฉบับ

บุศรินทร์ วรสมิทธิ์ ผู้สื่อข่าวศูนย์
ข่าวแปซิฟิก ฉายภาพความแตกต่าง “ก่อน-
หลัง” การควบคุมอ�านาจบริหารราชการ
ของ คสช.ว่า ก่อนหน้านี้การ “เข้าถึง” แหล่ง
ข่าวที่เป็นผู้น�าทั้งในซีกฝั่งของรัฐบาล หรือ
กลุ ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองจะง่ายกว่า
มาก หากต้องการความคิดเห็นในมิติของ
กฎหมายและความมัน่คงก็สามารถถามจาก
นักวิชาการได้ทันที

แต่เมือ่ คสช.เข้ามากลายเป็นข้อจ�ากัด
ในการท�างาน การเจอหรือพบตัวผู้น�าเป็น
เรื่องยาก ทีมโฆษกก็เลือกแถลงหรือตอบ
ค�าถามในกรอบที่ตัวเองเตรียมมาเท่าน้ัน 
หากต้องการรายละเอียดก็ต้องให้เวลาทีม
งานไปหาค�าตอบ ซึ่งจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่มี
หลักประกันใดๆ ขณะที่นักวิชาการก็ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นในประเด็นการเมือง

“หวัหน้างานหรอืบรรณาธิการบางท่าน
ก็บอกว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ในทุกๆ 
ครัง้ท่ีเกิดรฐัประหาร ก็ต้องยอมรบั พอ คสช.
เข้ามา เราก็ต้องชั่งน�้าหนักก่อนเสนอ มันก็
ท�างานยากข้ึนนะ หรือเวลาไปเฝ้ารอแถลง
ข่าวแล้วกลับถูกล้มเลิก ไม่มีแถลง ยอมรับ
ว่าหงุดหงิดเพราะมาท�างานแล้วไม่ได้งาน”

เช่นเดียวกับ ธัญวัฒน์ อิพภูดม ผู้สื่อ
ข่าวการเมือง เนชั่นทีวี ที่ต้องเผชิญกับข้อ

จ�ากัดในการท�างาน เขาเล่าว่า เมื่อ คสช.
เข้ามายึดอ�านาจท�าให้ต้องเตรียมการใน
การท�างานมากขึ้น คือต้องมีแผนส�ารองเผื่อ
ไว้เสมอ หากเจอแหล่งข่าวท่ีไม่สะดวกใจที่
จะตอบค�าถาม โดยส่วนใหญ่แหล่งข่าวจะ
ไม่ค่อยตอบเรื่องการท�างานของ คสช. หรือ
แหล่งข่าวจากฝ่ายพรรคการเมอืง รฐับาลเก่า 
หรือนักการเมือง ก็สงวนท่าทีมากขึ้น

“เราก็เข้าใจเขานะ แต่บางอย่างมนัแรง
เกินไป เราก็คุยภาพที่กว้างขึ้น เช่น ตอนท่ี
รัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 44 ที่ให้อ�านาจ 
คสช.ท�าอะไรก็ได้ พอเราไปถามความเห็น
จากแหล่งข่าวหลายคน ทุกคนพยายามไม่
ขอพูดเรื่องนี้ เราก็อาจเปลี่ยนเรื่อง หรืออาจ
จะเปลี่ยนค�าถามให้เบาลง แต่ก็พยายาม
อ้างอิงประเด็นเดิม” 

“มองว ่านี่คือความท้าทาย เราจะ
สามารถน�าเสนอประเด็นท่ีต้องการส่ือสาร
ให้ประชาชนเข้าใจและตกผลึกได้อย่างไร
ภายใต้ข้อจ�ากัดที่มี”

จีระพงษ์ ประเสิรฐพลกรัง ผู้สื่อข่าว
การเมือง ส�านักข่าวเนชั่น ที่มีประสบการณ์
ภาคสนามมากว่า 10 ปี และเผชิญกับ

รัฐประหารมาแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2549 และ
ล่าสุดปี 2557 เล่าว่า ส่วนตัวยังคงท�างาน
ตามปกติ เดินหน้าตรวจสอบและท�างาน
ตามเส้นทางของตัวเอง แต่กระบวนภายใน
องค์กรและกองบรรณาธิการก็ต้องปรับ
เปลีย่นบ้างเพ่ือไม่ให้กระทบต่อธุรกิจ แต่นัน่
ไม่ใช่การปรับเปลี่ยนเพ่ือลดเสรีภาพของตัว
เอง แต่เป็นการรู้จักใช้ศิลปะการสื่อสารของ
นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์อย่างไรให้
มีประสิทธิภาพมากกว่า 

“ช่วงแรกๆ พวกเราก็งงว่าจะเล่นข่าวยัง
ไง เล่นข่าวนี้ได้ไหม ก็กังวลกันเองจนไม่กล้า
น�าเสนอ มกีารเซน็เซอร์ตัวเองมากเพราะกลวั 
เดีย๋วจะปิด เดีย๋วจะเรยีกไปรายงานตวั ไม่เอา
ดีกว่าไม่เล่นดีกว่า แต่พอ คสช.ชี้แจงมากขึ้น 
ก็เข้าใจได้ว่ามีสิทธิจะเล่นได้แต่ต้องอยู่ภาย
ใต้กฎอัยการศึก มีโอกาสถูกเรียกไปต�าหนิ 
แต่ก็ไม่ใช่ลิดรอนสิทธิจนท�างานไม่ได้เลย”

สอดคล้องกับ ผูส้ือ่ข่าวการเมอืง ไทยรฐั
ออนไลน์ ที่อายุงานยังไม่ถึง 1 ปีเต็ม บอก
ไว้ว่า มองเห็นอุปสรรคในการท�างานในยุค 
คสช. เช่น การติดต่อขอสัมภาษณ์ความคืบ
หน้าของข่าวในแต่ละวัน รวมถึงประเด็น
ค�าถามท่ีเข้าข่ายขัดค�าส่ัง คสช. เช่น ถาม
ถึงความเห็นต่อการกระท�าต่างๆ ของ คสช. 
ก็มักจะถูกปฏิเสธ หรือหากเป็นประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการท�างาน คสช. ก็ไม่
สามารถตดิต่อผูท้ีเ่ก่ียวข้องได้ หรอืถูกปฏเิสธ
ให้สัมภาษณ์เป็นประจ�า

นอกจากน้ี ยังต้องระวังเรื่องการ
พาดหัวข่าวด้วย เช่น ถ้ามีคนมาร้อง 
คสช. ก็ต้องเซ็นเซอร์ค�าพูด ขณะท่ี
เน้ือหาจากฝ่ายตรงข้าม คสช. ก็อาจ
น�าเสนอได้ไม่หมด หรือไม่ก็ห้ามน�ามา
เสนอเลย q

มองว่านีค่อืความท้าทาย เราจะ
สามารถนำาเสนอประเด็นที่ต้องการ
สือ่สารให้ประชาชนเข้าใจและตกผลกึ
ได้อย่างไรภายใต้ข้อจำากัดที่มี

        กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์

เสียงจากภาคสนาม
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สัมภาษณ์

สถานการณ์สือ่ในประเทศไทยถกูผ่าซกีแบ่ง
เป็น 2 ขัว้ชดัเจนมากขึน้ เมือ่เกดิปมขดัแย้ง
ความคิดทางการเมืองลุกโชนรุนแรงเพิ่ม
มากขึน้เรือ่ยๆ

และแล้วเมื่อผ่านนาทีชิงไหวชิงพริบ 
ตัวแทนฝ่ายแรกย่ืนค�าขาดว่า “วินาทีนี้ไม่
ลาออก” ไม่ขอลาออกจากการเป็นรัฐบาล
รักษาการ อ้างกตกิาขดีเส้นให้อยู่ต่อจนกว่า
จะมีรัฐบาลชุดใหม่มาจากการเลือกตั้ง ... 
ตัวแทนฝ่ายที่สองตัดสินใจเด็ดขาดว่า “งั้น
ผมยึดอ�านาจ” หลังขับกล่อมให้ฝ่ายแรก
จ�ายอมคลายอ�านาจ คาดหวังจะเข้าไป
หย่าศกึป้องกันเกิดสงครามกลางเมอืง

ทางแพร่งแบ่งออกเป็นสอง ... 
ความคิด-อุดมการณ์สื่อมวลชนก็
เช่นกัน

 ปรากฏชัดข้ึนเมื่อสื่อมวลชนซีก
หนึ่ง “สนับสนุนการรัฐประหาร” รู้สึก
ว่าไม่ถูกจ�ากัดสิทธิ์ใดๆ สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ตามปกต ิสือ่มวลชนอีกซกีหนึง่
กลบั “ต่อต้านหัวชนฝา” มองว่าเสรภีาพ
ถูกจ�ากัด-ลิดรอน

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน 
เนตรโพธิ์แก ้ว  ผู ้อ�านวยการหลักสูตร
ปริญญาเอก(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 
คณะนิเทศศาสตร ์และนวัตกรรมการ
จดัการ สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
ไขกุญแจเปิดประตูสู ่โลกของข้อเท็จจริง 
อธิบายให้เห็นภาพชัด

 » เ กิดอะไรขึ้น  ท� าไมอุดมการณ ์
สื่อมวลชนถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้ว

“ขอย้อนสูอ่ดตีถึงพัฒนาการของสงัคม
ไทยตัง้แต่การเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่

ปี 2475 ถึงปี 2535 ตัวผู้เล่นหรือกลุ่มก้อน
ทางสังคมชัดเจน สลับไปมาแย่งชิงอ�านาจ 
ความขัดแย้งทางการเมอืงเกิดข้ึนระหว่างรฐั
กับประชาชน ชัดเจนว่ามีประชาชนขั้วเดียว 
ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมากนัก”

“ขณะที่ส่ือมวลชนเป็นสถาบันหน่ึง
เหมือนเป็นองค์กรท่ีเป็นตัวแทนประชาชน
อย่างเต็มที่ 100 เปอร์เซนต์ ในการจับจ้อง
สภาพความเป็นไปของประเทศ เมื่อระบบ
การเมืองเดินออกนอกวิถีทางจากท่ีเข้าใจ 

ส่ือมวลชนท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทน
ของสังคมเรียกร้องต่อสู้กับผู้
มีอ�านาจ แต่พอประชาชน

กลายเป ็นหลายกลุ ่ ม -
หลากสีชัดเจน บทบาท
ของสื่อมวลชนจากเดิม
ที่พูดในนามประชาชน 
จะมีค�าถามตามมา
ว่าพูดแทนประชาชน
กลุม่ไหน มวลชนกลุม่
ไหน” 

“ ถ ้ า ใ ช ้ แ ว ่ น
กรอบเดิมๆ ส่องมอง
ก็จะเห็นส่ือมวลชน

ท�าหน้าท่ีเหมือนสุนัข
เฝ้าบ้านคอยตรวจสอบ 

มีเรื่องไม่ชอบมาพากลจะ
ส่งเสียงดังในนามประชาชน

เจ้าของเพ่ือกระตุกคนมีอ�านาจ 
แต่เมื่อถอดแว่นกรอบน่ีโยนทิ้ง
ไป ตามทฤษฎีนี้ถือเป็นเชิงหน้าที่
นิยม คือรายงานความจริง ไม่
เอนเอียง เป็นกลาง และถ้าถอด
แว่นกรอบนี้แล้วใส่แว่นกรอบใหม่

ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

ถอดสลักอุดมการณ์สื่อ 2 ขั้ว
“หนุน-ต้าน” รัฐประหาร
สถานการณ์สือ่ในประเทศไทยถกูผ่าซกีแบ่ง
เป็น 2 ขัว้ชดัเจนมากขึน้ เมือ่เกดิปมขดัแย้ง
ความคิดทางการเมืองลุกโชนรุนแรงเพิ่ม

และแล้วเมื่อผ่านนาทีชิงไหวชิงพริบ 
ตัวแทนฝ่ายแรกย่ืนค�าขาดว่า “วินาทีนี้ไม่
ลาออก” ไม่ขอลาออกจากการเป็นรัฐบาล
รักษาการ อ้างกตกิาขดีเส้นให้อยู่ต่อจนกว่า
จะมีรัฐบาลชุดใหม่มาจากการเลือกตั้ง ... 
รักษาการ อ้างกตกิาขดีเส้นให้อยู่ต่อจนกว่า
จะมีรัฐบาลชุดใหม่มาจากการเลือกตั้ง ... 
รักษาการ อ้างกตกิาขดีเส้นให้อยู่ต่อจนกว่า

ตัวแทนฝ่ายที่สองตัดสินใจเด็ดขาดว่า “งั้น
จะมีรัฐบาลชุดใหม่มาจากการเลือกตั้ง ... 
ตัวแทนฝ่ายที่สองตัดสินใจเด็ดขาดว่า “งั้น
จะมีรัฐบาลชุดใหม่มาจากการเลือกตั้ง ... 

ผมยึดอ�านาจ” หลังขับกล่อมให้ฝ่ายแรก
จ�ายอมคลายอ�านาจ คาดหวังจะเข้าไป
หย่าศกึป้องกันเกิดสงครามกลางเมอืง

ทางแพร่งแบ่งออกเป็นสอง ... 
ความคิด-อุดมการณ์สื่อมวลชนก็

 ปรากฏชัดข้ึนเมื่อสื่อมวลชนซีก
“สนับสนุนการรัฐประหาร” รู้สึก

ว่าไม่ถูกจ�ากัดสิทธิ์ใดๆ สามารถปฏิบัติ
“สนับสนุนการรัฐประหาร” 

ว่าไม่ถูกจ�ากัดสิทธิ์ใดๆ สามารถปฏิบัติ
“สนับสนุนการรัฐประหาร” 

หน้าท่ีได้ตามปกต ิสือ่มวลชนอีกซกีหนึง่
ว่าไม่ถูกจ�ากัดสิทธิ์ใดๆ สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ตามปกต ิสือ่มวลชนอีกซกีหนึง่
ว่าไม่ถูกจ�ากัดสิทธิ์ใดๆ สามารถปฏิบัติ

มองว่าเสรภีาพ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน 
 ผู ้อ�านวยการหลักสูตร

ปริญญาเอก(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 
คณะนิเทศศาสตร ์และนวัตกรรมการ
จดัการ สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
ไขกุญแจเปิดประตูสู ่โลกของข้อเท็จจริง 

เ กิดอะไรขึ้น  ท� าไมอุดมการณ ์
สื่อมวลชนถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้ว

เ กิดอะไรขึ้น  ท� าไมอุดมการณ ์
สื่อมวลชนถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้ว

เ กิดอะไรขึ้น  ท� าไมอุดมการณ ์

“ขอย้อนสูอ่ดตีถึงพัฒนาการของสงัคม
ไทยตัง้แต่การเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่

“ขอย้อนสูอ่ดตีถึงพัฒนาการของสงัคม
ไทยตัง้แต่การเปลีย่นแปลงการปกครองเมือ่

“ขอย้อนสูอ่ดตีถึงพัฒนาการของสงัคม

ปี 2475 ถึงปี 2535 ตัวผู้เล่นหรือกลุ่มก้อน
ทางสังคมชัดเจน สลับไปมาแย่งชิงอ�านาจ 
ความขัดแย้งทางการเมอืงเกิดข้ึนระหว่างรฐั
กับประชาชน ชัดเจนว่ามีประชาชนขั้วเดียว 
ความขัดแย้งทางการเมอืงเกิดข้ึนระหว่างรฐั
กับประชาชน ชัดเจนว่ามีประชาชนขั้วเดียว 
ความขัดแย้งทางการเมอืงเกิดข้ึนระหว่างรฐั

ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมากนัก”
“ขณะที่ส่ือมวลชนเป็นสถาบันหน่ึง

เหมือนเป็นองค์กรท่ีเป็นตัวแทนประชาชน
อย่างเต็มที่ 100 เปอร์เซนต์ ในการจับจ้อง
สภาพความเป็นไปของประเทศ เมื่อระบบ
การเมืองเดินออกนอกวิถีทางจากท่ีเข้าใจ 

ส่ือมวลชนท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทน
ของสังคมเรียกร้องต่อสู้กับผู้
มีอ�านาจ แต่พอประชาชน

กลายเป ็นหลายกลุ ่ ม -
หลากสีชัดเจน บทบาท
ของสื่อมวลชนจากเดิม

เฝ้าบ้านคอยตรวจสอบ 
มีเรื่องไม่ชอบมาพากลจะ

ส่งเสียงดังในนามประชาชน
เจ้าของเพ่ือกระตุกคนมีอ�านาจ 

แต่เมื่อถอดแว่นกรอบน่ีโยนทิ้ง
เจ้าของเพ่ือกระตุกคนมีอ�านาจ 

แต่เมื่อถอดแว่นกรอบน่ีโยนทิ้ง
เจ้าของเพ่ือกระตุกคนมีอ�านาจ 

ไป ตามทฤษฎีนี้ถือเป็นเชิงหน้าที่
นิยม คือรายงานความจริง ไม่
เอนเอียง เป็นกลาง และถ้าถอด
แว่นกรอบนี้แล้วใส่แว่นกรอบใหม่
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เข้าไป องค์กรสือ่หรือสถาบนัสือ่จะเป็นส่วน
หนึง่ในสงัคม ท่ีมปีฏิกิรยิา มสีภาพความเป็น
ไปในอ�านาจในสังคม” 

“จะเริ่มเห็นว่าไม่ใช่แค่ประชาชนท่ีมี
ความแตกต่างแบ่งเป็นเฉดสีเท่าน้ัน ทาง
องค์กรสือ่ยังมผีลประโยชน์หรอืจดุยืนทีแ่ตก
ต่างกันแต่ละองค์กรด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อ
มองแว่นตามกรอบน้ีเราเริ่มรู้สึกว่ามีความ
เป็นไปได้และเข้าใจได้ มันอาจมีเหตุมีผลที่
ท่าทขีองสือ่มวลชนทีท่�าวชิาชพีถึงไม่เหมอืน
กัน และในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของความเป็นเจ้าของหรือจุดยืน  ความเชื่อ
ทางอดุมการณ์ เป็นตวัผลกัให้การท�าหน้าที่
ของสื่อแต่ละชนิดและองค์กรไม่เหมือนกัน 
แต่ขอให้แยกสื่อการเมืองที่มีย่ีห้อชัดเจน 
มีหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์ หรือเป็นกระ
บอกเสียงอย่างเต็ม การมองในกรอบแบบ
ใหม่ช่วยท�าให้เราไม่ต้องมาตั้งค�าถามว่า 
สื่อมวลชนเป็นกลางหรือไม่”

 » การแบ่งสีของประชาชนเป็นปัจจัย
หลักท�าให้สื่อกระแสหลักเลือกแบ่งข้าง 
หรือสื่อบางแห่งเลือกข้างไปตามกระแส

“ผมว่า 2 หลักเหตุผลประกอบกัน คือ
ในเชิงองค์กร ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเหตุผล
ที่หนึ่งที่ท�าให้สื่อมีท่าทีเลือกข้างอาจจะ
มาจากปัจจัยการเมือง ผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจนโยบาย
ขององค์กร แต่เหตุผลท่ีสองที่สนับสนุนไป
ในทางเดียวกันว่าสื่ออยู่ที่ผู้รับ ถ้าไม่มีคน
อ่านไม่มีคนดู สื่อก็อยู่ไม่ได้ ซึ่งถูกในแง่ที่
ว่าความแตกแยกภายในสังคมตราบใดที่
กลุ่มก้อนนั้นๆ เข้มแข็งเพียงพอรองรับ และ
สนับสนุนการท�างานของสื่ออยู่ได้ เขาจะ
เป็นพลังอีกก้อนหน่ึงท่ีท�าให้เกิดสื่อที่แตก
ต่างกันไปมากมาย” 

“หากพูดถึงสื่อท่ีเป็นวิชาชีพ ถ้าถึงวัน
หนึ่งเขาบอกว่าน�าเสนอแนวนี้แล้วผู้อ่าน
หรือผู้ชมเริ่มปฏิเสธ ต่อให้มีความเข้มแข็ง

ทั้งองค์กรรองรับ ไม่ช้าไม่นาน ส่ือเหล่า
นี้อาจจะกลายไปเป็นกระบอกเสียงหรือ
สื่อประชาสัมพันธ์ไปเลย และลืมหน้าที่
ทางวิชาชีพไป ถ้าสูญเสียความนิยมจากผู้
อ่านหรือผู้ชม อาจจะมีผู้มีอ�านาจหรือจาก
ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายธุรกิจใหญ่ให้การ
สนับสนุนต่อ”

 » ถ้าสาเหตุสื่อแบ่งข้างมาจากปัจจัย
นโยบายขององค์กร ปัจจัยเชงิธรุกิจ และ
ปัจจัยผู้รบัสาร จะน�าไปสู่ปัญหาเก่ียวกับ
การสร้างความปรองดองหรอืไม่ อย่างไร

“เป็นอุปสรรคแน่นอนในยุคที่ความ
แตกต่างถูกกระพือตอกย�้าผ่านช่องผ่าน
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีเอื้อให้กับ
ทัศนคติแบบน้ี สังคมใหญ่ท่ีจะยึดโยงร่วม
กนัไดอ้ย่างน้อยต้องมีคา่นยิมร่วมกนัระดบั
หน่ึง แต่ปัญหาค่านิยมร่วมตอนน้ีมนัเป็นชดุ
เก่าและเริม่โยกคลอน ผพัุงลงไปพอสมควร 
ถ้าเทียบกับอดีตมันเคยท�างานได้”

“ขณะเดียวกันค่านิยมร่วมน้ีไม่มีการ
พยายามสร้างความคิดชุดใหม่ๆ มาเติม
ทดแทน ที่ซ�้าร้ายค่านิยมร่วมบางส่วนก็
ถูกหยิบยกมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
เพ่ือต่อสู้ทิ่มแทงฝ่ายตรงข้ามด้วย ตรงน้ี
จะท�าให้อุปสรรคความปรองดองเกิดขึ้น
แน่นอน แม้ คสช.คุมเข้มสิทธิเสรีภาพของ
สือ่มวลชน ก�าป้ันเหลก็ทีทุ่บลงมาอาจได้ผล
ในชั่วขณะหน่ึง กฎเหล็กท่ีใช้นานมากเกิน
ไปจะเกิดปฏิกิรยิาจากสงัคมท่ีไม่มทีีร่ะบาย
ย้อนกลบัมา คสช.ต้องเปิดช่อง เปิดรรูะบาย 
ไม่พยายามย้อนกลับไปใช้กฎเหล็ก”

 » การปฏิรูปสื่อเป็นหน่ึงในหัวข้อ
ท่ี คสช.ต้องด�าเนินการน�าไปสู ่การ
ปฏิรูปประเทศ เม่ือปฏิรูปสื่อแล้วใน
อนาคตสื่อมวลชนจะแบ่งออกเป็น 2 
ขั้วอย่างไร

“เชื่อว่าทิศทางของประเทศไทยใน

อนาคต ยังมีแนวทางอนุรักษ์พยายาม
รักษาและย้อนอดีตชัดเจน อีกแนวทาง
จะน�าไปสู่สิ่งใหม่เปิดกว้าง การขับเคลื่อน
แนวทางหลังย่อมกระทบต่อแนวทาง
แรก หากน�าทฤษฎีมาจับอาจจะเกิดขั้ว
อนุรักษ์นิยม กับขั้วเสรีนิยมอย่างชัดเจน 
ในทีส่ดุอยู่ท่ีสือ่มวลชนข้ัวใดขัว้หน่ึงอาจจะ 
ต้องหาพ้ืนที่ตรงกลางเพ่ือรักษาประเทศ
นี้เอาไว้”

“ประชาชนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นตัวชี้ 
ณ จดุใดจดุหน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของ
สังคมไทยว่า เราควรอนุรักษ์นิยมมากกว่า
เสรีนิยม เพื่อเป็นตัวเชื่อมทั้ง 2 ขั้วไม่ให้ขาด
จากกัน ถ้าถามว่าในอดีตเราท�าไมอยู่กันได้ 
แต่วันน้ีมันไม่เหมือนกาลก่อน ความแตก
ต่างทางสังคมได้ขยายตัวออกมามากขึน้ ส่ง
เสียงเรียกร้องผ่านโทรโข่ง ผ่านนกหวีด ผ่าน
ผ่านสือ่ใหม่ ฉะนัน้ค่านิยมหรอืสิง่ทีม่อียู่เดิม
ต้องยอมรับสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไป และสังคมท้ังประเทศจะเดินต่อไปด้วย
กันได้ ไม่ใช่ว่าเราไปด้านใดด้านหน่ึงแล้วปัด
อีกฝั่งทิ้งไป ท�าไม่ได้”

“ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้จะล้อไป
กับสภาพทางการเมือง เช่น ในต่างประเทศ
ทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย มีหลายกรณีที่เห็น
ภาพแบบน้ี อยู่ท่ีค่านิยมหลักของสังคมใน
ประเทศเหล่าน้ันยึดอะไร เช่น อเมรกิา กอด
คัมภีร์เสรีภาพเอาไว้ เสรีภาพต้องมาก่อน 
ต่อให้พรรครีพับลิกันหรือพรรคเดโมแครต
ชนะการเลือกตั้ง เสรีภาพต้องมาก่อน ทั้ง 
2 พรรค มีความแตกต่างกันหลายเรื่อง สิ่ง
ที่หนึ่งที่ไม่แตกต่างกันคือ เสรีภาพ” 

“ถ้าเป็นประเทศในยุโรปมีค่านิยม
หลักด้านประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่ารัฐ
จะเข้มแข็งหรือทุนธุรกิจเติบโต ทั้งสอง
ด้านต้องสะท้อนประโยชน์สาธารณะ 
เฉกเช่นสือ่มวลชนท�าหน้าท่ีหลากหลาย
รูปแบบ แต่ด้านหลักคือมองประโยชน์
สาธารณะเป็นที่ตั้ง” q
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“ในยามแห่งอาวธุ กฎหมายทรดุเงยีบเสยีงลง”
ค�ากล่าวของ ซิเซโร่ นักกฎหมายชาว

โรมันโบราณ เป็นวลีท่ีมักถูกอ้างถึงเมื่อเกิด
รัฐประหารขึ้นไม่ว่าในประเทศใด 

แต่ใช่ว่าจะมีเฉพาะกฎหมายเท่านั้น ... 
“เสรีภาพของสื่อ” ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้อง “หรี่
เสยีงลง” เมือ่คนถืออาวุธก้าวข้ึนมากุมอ�านาจ
ในบ้านเมือง

แทบทุกครั้งท่ีเกิดการยึดอ�านาจขึ้นใน
ประเทศไทย “ส่ือมวลชน” มักเป็นคนกลุ่ม
แรกที่ถูกปิดปากจาก “ประกาศ - ค�าสั่ง” ที่
ออกโดยรัฏฐาธิปัตย์

เพราะการ “ควบคมุข้อมลูข่าวสาร” เป็น
ปัจจัยส�าคัญในการ “ควบคุมบ้านเมือง” ที่
อยู่ในภาวะไม่ปกติ หลังการเข้ามาเว้นวรรค
ระบอบประชาธิปไตยของคณะนายทหาร

ส�าคัญไปกว่าน้ัน ก็คือ “ประกาศ-ค�าสัง่” 
ปิดปากสื่อ ยังมีผลบังคับใช้ไปอีกหลายปี 
แม้ “คณะรัฐประหาร” จะสิ้นอ�านาจไปแล้ว

เป็น “มรดกรัฐประหาร” ที่ต้องใช้เวลา
นับทศวรรษ กว่าจะแก้ไขจนท�าให้ประชาชน
กลับมามี “เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร” อีก
ครั้ง ผ่านการท�าหน้าท่ีของสื่อมวลชนดังที่
ควรจะเป็น

ที่ผ่านมา มีมรดกรัฐประหาร อย่างน้อย 
2 ฉบบั ทีส่ร้างความเจบ็ช�า้ สร้างรอยแผลเป็น
ให้กับวงการสื่อไทย

เริ่มจาก “ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
17” หรือ ปว.17 ที่ออกมาในปี 2501 

แม้ประกาศที่ออกในสมัย จอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ 
ฉบับนี้ จะมีเนื้อหาสั้นๆ เพียง 4 ข้อ

  แต่ความส้ันของเนื้อหาประกาศกลับ
ย่ิงเป็น ”อันตราย” เพราะเปิดโอกาสให้
ทางการใช้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ “ดุลยพินิจ” ใน
การเซ็นเซอร์สื่อ โดยอ้างเหตุว่าเพ่ือความ

มั่นคงและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ได้อย่างเต็มที่

โดยเขียนกฎเหล็กไว้ 8 ข้อ อาทิ ห้าม
วิพากษ์วิจารณ์การเมือง เพราะจะท�าให้ชาว
ต่างชาติเสื่อมความเคารพเชื่อถือในรัฐบาล
ไทย ห้ามเสนอข่าวที่อาจขัดต่อความสงบ
เรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ฯลฯ

แถมยังมีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรง 
ตั้งแต่ยึดหนังสือพิมพ์ ยึดแท่นพิมพ์ ไปจนถึง
เพิกถอนใบอนุญาต!

เมือ่ “ปว.17” ถูกบงัคับใช้ มหีนังสือพิมพ์
หลายฉบับถูกปิด สร้างบรรยากาศความ
หวาดกลัวให้กับคนในวงการสื่ออยู่ถึง 16 
ปี กว่าจะถูกยกเลิก ในปี 2517 เมื่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาล 
สัญญา ธรรมศักดิ์ ออกพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) ยกเลิก

ทว่า เสรีภาพสื่อไทยก็เบ่งบานอยู่ได้
เพียง 3 ปีเศษ ก็ต้องกลับไปเงียบเสียงลงอีก
ครัง้ เมือ่ พล.ร.อ.สงดั ชลออยู ่หวัหน้าคณะ
ปฏริปูการปกครองแผ่นดนิ เข้ายึดอ�านาจและ
ออกกฎหมายปิดปากสือ่ท่ีมเีน้ือหารนุแรงกว่า 
ปว.17 โดยการน�า ปว.17 มาปัดฝุ่น และเพิ่ม
เติมเนื้อหาอีกหลายประการ

กลายเป็น “ค�าสั่งของคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42” หรือ ปร.42 
ที่ออกมาในปี 2519

ซึ่งไม่เพียง 8 กฎเหล็กของ “ปว.17” จะ
ถูกยกมาไว้ใน “ปร.42” ยังมีการให้อ�านาจ
เจ้าพนกังานการพมิพ์ในการปดิหนงัสอืพมิพ์

พร้อมก�าหนดโทษอาญากับผู้ฝ่าฝืน ให้
รวมถึงการจ�าคุก ต้ังแต่ 6 เดือน-3 ปี หรอืปรบั 
5,000-50,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

รฐับาล ธานินทร์ กรยัวเิชยีร ใช้อ�านาจ 
ปร.42 ถึง 22 คร้ัง หนังสือพิมพ์ชื่อดังหลาย
ฉบับถูกอิทธิฤทธ์ิของ ปร.42 เล่นงานทั้งสิ้น 

ไม่ว่าจะเป็น “นสพ.มติชน” ถูกต�ารวจเข้า
ตรวจค้น “นสพ.บ้านเมอืง” ถูกสัง่ปิดเป็นเวลา 
5 วัน เจ้าของ “นสพ.ไทยรัฐ” ถูกเพิกถอนใบ
อนุญาต ฯลฯ

 ส่งผลให้หนังสือพิมพ์ต้องเปลี่ยนท่าที
จากการวิจารณ์วิจารณ์รัฐบาล หันไปเสนอ
ข่าวอาชญากรรม เรื่องกามารมณ์ และ
นวนิยายแทน

กระท่ังยุคประชาธิปไตยครึ่งใบผ่าน
พ้นไป ผู้ประกอบวิชาชีพข่าวท่ัวประเทศก็
รวมตัวกันเคลื่อนไหวในนาม “สมัชชานัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” เรียกร้องให้
ยกเลิก ปร.42 จนมีการออกพระราชก�าหนด 
(พ.ร.ก.) ยกเลิกในปี 2533 สมัยรัฐบาล 
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ปลดโซ่ตรวน
เผด็จการท่ีพันธนาการส่ือมา 14 ปีเตม็ ส�าเรจ็

เฉพาะ “ปว.17” และ “ปร.42” ที่ผู้น�า
รฐัประหารเพียงคนเดียวเซน็ออกมาบงัคบัใช้ 
ก็ต้องใช้เวลา ถึง 16 ปี และ 14 ปี ตามล�าดับ 
ในการยกเลิก

ท่ีส�าคัญการจะยกเลิกต้องออกเป็น
กฎหมายระดับ พ.ร.บ. หรืออย่างน้อย 
พ.ร.ก.ขึ้นไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2 
ฉบบัหลงัสดุ ทัง้ฉบบัปี พ.ศ.2540 และปี พ.ศ.
2550 ถึงต้องให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ในการน�าเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็น
ของสื่อมวลชนไว้อย่างชัดเจน

 แต่เมื่อ “กระบอกปืน” ถูกน�ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการ “ยึดอ�านาจ” อีกครั้ง

“กฎหมายสูงสุดของประเทศ” ท่ีรับรอง
สิทธิ-เสรีสื่อ ถูกฉีก

“ประกาศ-ค�าสั่ ง”  หลายฉบับ ถูก
ประกาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

ในยามแห่งอาวุธ... เสรีภาพสื่อก็
ต้องทรุดเงียบลงอีกครั้ง q 

พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์

มรดกรัฐประหาร
เมื่อ “ปืน” มา ... “สื่อ” ก็เงียบเสียงลง
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 ทุกครั้งที่เกิดรัฐประหาร “เสรีภาพสื่อ” 
(ในที่นี้กินความรวมถึง “เสรีภาพของ
ประชาชน”) ย่อมถูกก�ากัดอย่างมิอาจ
หลกีเลีย่ง

 ประชาชนไม่มีสิทธิแสดงออกซึ่งการ
คัดค้าน ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นต่อต้าน
แม้ว่าจะยึดหลกัการหรอืตรรกะใดก็ตาม  ใน
ขณะท่ีสือ่มวลชนไม่มโีอกาสวิพากษ์วจิารณ์ 
ย่ิงเป็นบทบาทการตรวจสอบย่ิงไม่มีทาง
ท�าได้เหมือนรัฐบาลประชาธิปไตย

สองเดือนท่ีผ่านมา ที่คณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) ออกประกาศค�าสัง่ต่างๆ 
ที่เข้าข่ายปิดก้ันสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน 
ไม่ว่าจะปิดโทรทัศน์จอดับ-เปิดเพลงปลุกใจ
กล่อมนาน 3 วัน บล็อกเฟซบุ๊ก เรียกบุคคล
เข้ารายงานตัว ห้ามนักข่าวสัมภาษณ์นัก
วิชาการ รวมถึงตั้งคณะกรรมการเซ็นเซอร์
สื่อ

แม้จะยังไม่ถึงขั้นปิดหนังสือพิมพ์-
เว็บไซต์ หรือระงับการออกอากาศวิทยุและ
โทรทัศน์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ บุคคลใน
วิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะผู้สื่อข่าว 
ต้องท�างานภายใต้บรรยากาศท่ีปกคลมุด้วย
ความกลัว

เธอ มองว่า สื่อมวลชนก�าลังอยู ่
ภายใต้บรรยากาศแห่งความกลัว จนไม่
สามารถพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาได้

“สังเกตว่าช่วงแรกๆ หลังเกิดรัฐประหาร
ก็มีค�าสั่งอย่างชัดเจน เช่น ห้ามไปสัมภาษณ์
นักวิชาการ ห้ามแสดงความคิดเห็น วิพากษ์
วิจารณ์การท�างานของคณะรัฐประหาร 
เนื้อหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคนเสพ
ข่าวถือว่าน้อยลงเยอะ ซึง่เป็นข้อจ�ากัดในการ
ท�างาน ก็เห็นใจนักข่าวเหมือนกัน คงต้องไป
ถามนักข่าวภาคสนามว่าตอนนี้สามารถท�า
ข่าวได้อย่างเป็นอิสระมากน้อยแค่ไหน”

ความหวาดกลัวท่ีก่อตัวข้ึนจนกลาย
เป็นบรรยากาศทะมึน ชวนอึดอัด เธอ 
วิเคราะห์ว่า อาจจะตกไปอยู่ท่ีบรรณาธิการ 
หรือเจ้าของสื่อ มากกว่าตัวผู้สื่อข่าว 

“เท่าท่ีได้สัมผัส นักข่าวภาคสนาม
ยังพยายามท่ีจะท�าหน้าท่ีของตัวเองให้
ดีท่ีสุด แต่สิ่งที่เขาน�าเสนอต้องไปถึงชั้น
บรรณาธิการ ซึ่งอยู่ท่ีตัวบรรณาธิการหรือ
เจ ้าของสื่อจะเป็นผู ้ตัดสิน ยกตัวอย่าง
กรณีของ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ที่เพิ่งเปิด
รายการทีวีใหม่ได้แค่สัปดาห์เดียวแต่ก็ท�า
ต่อไม่ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่แรงกดดันโดยตรง

    อินทรชัย พาณิชกุล /ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน

เท ่ าที่ ได ้สัมผัส นักข ่าว
ภาคสนามยังพยายามที่จะทำา
หน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แต่
สิ่งที่ เขานำาเสนอต้องไปถึงช้ัน
บรรณาธิการ ซ่ึงอยู ่ ที่ ตั ว
บรรณาธิการหรือเจ้าของสื่อ
จะเป็นผู้ตัดสิน

ในม่านหมอก
แห่งความกลัว...
‘กุหลาบ-อิศรา’
ไม่เคยนิ่งเฉย

“เป็นยุคท่ีละเมิดสิทธิเสรีภาพร้าย
แรงที่สุดในรอบ 20 ปี”

เป็นค�ากล่าวของ สฤณี อาชวานันทกุล 
นกัวิชาการอสิระ-นักคิด-นักเขียน และผูร่้วม
ก่อตั้งส�านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ที่เฝ้า
จับตามองแวดวงสื่อมาอย่างต่อเนื่อง

ภาพจากนิตยสาร WAY
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จากคณะรัฐประหาร แต่เห็นได้ชัดว่าเกิด
ความขัดแย้งขึ้นกับเจ้าของสื่อ มุมมองและ
จุดยืนของเจ้าของสื่อไปด้วยกันไม่ได้กับสื่อ
ที่พยายามจะท�างานอย่างตรงไปตรงมา ... 
ตรงไปตรงมาในท่ีน้ีหมายถึงเปิดพ้ืนท่ีให้ทุก
ฝ่ายได้มีเวทีในการแสดงออก”

สฤณี เปรียบเทียบให้เห็นภาพถึงการ
หน้าท่ีของสือ่มวลชนในช่วงสมยัรฐับาลทีม่า
จากประชาธิปไตยกับยุคบรหิารราชการแผ่น
ดินของ คสช.ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

“ก่อนรัฐประหาร ประชาชนมองว่าสื่อ
เลอืกข้าง สือ่การเมอืงชอบใช้ Hate speech 
ส่ือเซน็เซอร์ตวัเอง เรือ่งไม่ดขีองฝ่ังทีเ่ราเชยีร์ 
เราไม่ลงข่าว จะลงแต่เรื่องดีๆ ของฝ่าย
ตัวเอง สื่อเหลืองด่าแดง สื่อแดงด่าเหลือง 
คนอ่านเบื่อแต่ก็ท�าอะไรไม่ได้ นอกจาก
พยายามอ่านทุกค่าย ทุกสี แม้จะเหนื่อย 
แต่ท้ายท่ีสุดก็ยังมีทางออก แต่ตอนน้ีไม่มี
สองฝั่งอีกต่อไปแล้ว เมื่อ คสช.เข้ามา ท�าให้

ต้องตั้งค�าถามว่าทุกวันน้ียังเหลือสื่อที่คาน
อ�านาจ สามารถจะให้เน้ือหาต่างๆ ได้รอบ
ด้านครบถ้วนมากแค่ไหน”

“สมยัรฐับาลย่ิงลกัษณ์ ชนิวัตร ถูกโจมตี
ว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา แต่ถึงอย่างไรสื่อก็ยัง
สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบ แสดงความคิด
เหน็ โต้เถียงอภิปรายกับนักวิชาการหลายฝ่าย
ได้ แต่ตอนน้ีบรรยากาศมนัดสูงบอย่างน่ากลวั 
ราบรื่นจนเหลือเชื่อ (หัวเราะ) เป็นภาวะที่คน
ธรรมดาก็สามารถสัมผัสได้ถึงความไม่ปกติ 
เช่น ผลโพลล์ที่ออกมามันเป็นไปได้ยังไงที่ได้
รบัความนยิมต้ัง 90 % มนัเยอะมาก ผลโพลล์
มันอาจจะจริงก็ได้ แต่ในเมื่อมันยังมีค�าสั่ง 
คสช.ที่ปิดก้ันการวิพากษ์วิจารณ์ โต้เถียงกัน 
มันจะท�าให้เราเชื่อได้อย่างไร”

 เธอ ยอมรับตรงๆ ว่า รู ้สึกผิดหวัง 
... ส่ือมวลชนน่าจะพยายามต่อสู้เพ่ือสิทธิ
เสรีภาพให้มากกว่านี้

“อย่างน้อยต้องแสดงจุดยืน ต้อง

อย่างน้อยต้องแสดงจดุยนื 
ต้องส่ือสารให้ประชาชนรู้ว่าการ
มีคำาสั่งเหล่านี้อยู่ มันจะส่งผล
ต่อการทำาหน้าที่ยังไง ไม่ใช่ก้ม
หน้าก้มตาทำางานไปเหมือนไม่มี
อะไรเกิดขึ้น
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สือ่สารให้ประชาชนรูว่้าการมีค�าสัง่เหล่า
น้ีอยู่ มันจะส่งผลต่อการท�าหน้าท่ียังไง 
ไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาท�างานไปเหมือนไม่มี
อะไรเกิดขึ้น”

เ ห็นได ้ชัดว ่าภายใต ้สถานการณ์
เดียวกัน แต่สื่อหลายส�านักแสดงออก
ถึงจุดยืนที่ผิดแผกแตกต ่างกันไปตาม
เหตุผล วิจารณญาณ ความเชื่อ บ้างต่อ
ต้านรัฐประหาร บ้างเชียร์รัฐประหาร หลาย
ค่ายเลือกที่จะ “เพลย์เซฟ” เพื่อความอยู่
รอดปลอดภัย

“ถ้าให้เดา สื่อบางแห่งจะเชื่อตามวาท
กรรมว่ารัฐประหารครั้งน้ีเป็นรัฐประหาร
ที่พิเศษ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่มี
ทางเลือกอื่น ดังน้ันจึงต้องจ�ายอมสละ
เสรีภาพบางส่วนไปชั่วคราว (เน้นค�า) คณะ
รัฐประหารขอให้ร่วมมือกัน ก็ต้องแสดง
ความร่วมมอืในฐานะท่ีตวัเองก็เป็นพลเมอืง
ไทย เพื่อให้ประเทศเดินหน้า”

“อีกกลุ ่มหนึ่งอาจจะมีคนที่รอรับผล
ประโยชน์ ทุกครั้งที่มีการล้มโต๊ะและเกลี่ย
อ�านาจกันใหม่ มันก็เป็นโอกาสเสมอในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ ต้องยอมรับว่าสื่อเป็น
ธุรกิจที่มีผลประโยชน์เยอะ จนยอมที่จะไม่
พูดอะไร เพิกเฉยเรื่องสิทธิเสรีภาพ เพ่ือให้
ได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่าง”

“มนัน่าเศร้าจรงิๆ คนทีอ่ายุเยอะมนัน่า
จะผ่านสถานการณ์มามากกว่าคนหนุม่สาว 
น่าจะเห็นผลดีผลด้อยมามากกว่า รู้ผลพวง
ของการที่สื่อไม่มีเสรีภาพ น่าจะพยายาม
ต่อสู้ให้มากกว่านี้”

 “และในขณะท่ีสถานการณ์เสรภีาพ
สื่อล่วงเลยมาถึงขั้นน้ี แต่บุคลากรใน
วงการสื่อกลับยังมาน่ังเถียงกันเองอยู่ 
มันก็คงไปไม่รอด ก่อนหน้านี้เคยเชื่อกัน
ว่าเมื่อใดท่ีสื่อมวลชนถูกละเมิดคนใน
แวดวงสื่อจะรวมตัวกันต่อสู้ ซึ่งก็พิสูจน์
แล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น นี่คงหมดหนทาง
เยียวยาแล้วจริงๆ”

 ความน่าสนใจอกีอย่างหน่ึงก็คือ ในวัน
ที่สื่อกระแสหลักถูกกดดัน สื่ออิสระอย่างโซ
เชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ กลับโดดเด่น
ขึ้นมาอย่างมีนัยยะส�าคัญ

“คิดว่านี่เป็นจุดแข็งของสื่อกระแสรอง 
เวทีที่อย่างโซเชียลมีเดียมีความส�าคัญมาก
ขึ้น อย่าลืมว่ารัฐประหารรอบที่แล้ว เราไม่มี
โซเชียลมีเดียไม่มีเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ มี
แต่บล็อกมีแต่เว็บพันทิป อย่างไรก็ตามคน
ก็ยังมีการรวมตัวกันจับกลุ่มในอินเตอร์เน็ต
วิพากษ์วิจารณ์แสดงความไม่เห็นด้วย แต่
พอมาถึงวันนี้เราผ่านเหตุการณ์มามากมาย 
ผ่านเมษาเลือด ผ่านรัฐบาลมาแล้วไม่รู้กี่ชุด 
โซเชียลมีเดียมันเติบโตเร็วมาก” 

 “แม้เพิ่งเกิดมาเมื่อปี 2008-2009  มัน
ก็มีความส�าคัญย่ิงขึ้นในการเป็นช่องทาง
ของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
เพราะว่ามนัจดัการยาก ทุกคนก็ใช้ ไม่เฉพาะ
แต่ประชาชน ผู้มีอ�านาจก็ใช้ ไม่อย่างน้ัน
ตอนที่ คสช.สั่งให้บล็อคเฟซบุ๊ก มันคงไม่ใช่
แค่ 45 นาทีเท่าน้ัน ในความเป็นจริงเขาคง
ตั้งใจจะนานกว่าน้ัน แต่โดนกระแสตีกลับ
แรงมาก ดงัน้ันเป็นข้อพิสจูน์อย่างหนึง่ว่ามนั
เป็นเวทท่ีีเปิดและไม่สามารถปิดก้ันได้ง่ายๆ”

“ความกังวลของสื่อมืออาชีพ เวลาพูด
ถึงโซเชยีลมเีดีย หลายคนพูดว่ามนัเป็นเวทีท่ี
ปล่อยอะไรก็ได้ มัว่ ไม่มวิีจารณญาณ ข้อมลู
จะจริงเท็จก็ไม่รู้ โอเค ไม่เถียง แต่มีดีกว่า
ไม่มี แทนท่ีสื่ออาชีพจะมาตรวจสอบ หรือ
ประณามคนใช้โซเชียลมีเดียอย่างไม่รับผิด
ชอบ ควรจะช่วยประชาชนในการตรวจสอบ 
หรอืเชค็ข้อมลู เช่น สือ่กระแสหลกัรูว่้าตวัเอง
มีข้อจ�ากัดในการท�าข่าว ก็อาจต้องให้คนท่ี
โซเชียลมีเดียช่วยในการตรวจสอบข้อมูล 
ช่วยกันพิทักษ์ช่องทางส่ือสารท่ียังเปิดกว้าง 
ไม่ใช่พอ คสช.สัง่บลอ็กเฟซบุก๊ ก็ไม่มกีารตัง้
ค�าถาม ไม่มีการเรียกร้องสิทธิให้ประชาชน”

นกัวชิาการอิสระรายนี ้กลา่วทิ้งท้ายว่า 
ที่สุดแล้วสิ่งส�าคัญที่สื่อต้องกลับมาทบทวน

ตัวเองคือความเป็นมืออาชีพ
“โดยเฉพาะสือ่การเมอืง พวกทีใ่ช้ Hate 

speech ปลุกระดมอย่างชัดเจน เช่นค�าว่า 
ทรราช ควาย สลิ่ม เห้ีย อะไรต่างๆในการ
โจมตีฝ่ายตรงข้าม น่ีคือส่ือทีย่ั่วยุให้เกิดความ
รุนแรง ก่อให้เกิดความเกลียดชัง สื่อเหล่าน้ี
ต้องหันมาทบทวนว่าถึงเวลาแล้วหรือยังท่ี
จะต้องกลับมายึดมั่นในมาตรฐานวิชาชีพ” 

“การที่สื่อ เลือกข ้าง หรือมีจุดยืน
ทางการเมืองไม่ใช ่เรื่องผิด สื่อหลายๆ 
ประเทศก็เป็น อย่างในอเมริกา ใครอ่าน
เดอะ การ์เดียนก็รู้ว่าอยู่ค่ายไหน ใครอ่าน
นวิยอร์ก ไทม์ วอลสตรที เจอร์นัลก็รูว่้าธงคือ
อะไร แต่เขามคีวามเป็นมอือาชพี ไม่ใช้ Hate 
speech ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เวลาจะน�า
เสนอเรือ่งอะไรก็ให้รอบด้าน เมือ่สือ่การเมอืง
ต้องทบทวนว่าถึงเวลาท่ีจะเป็นมอือาชพีหรอื
ยัง เพราะถ้าคณุไม่มคีวามเป็นมอือาชพีแล้ว 
ประชาชนก็ไม่รู้จะไปหาที่พึ่งจากไหน”

 “เมื่อก่อนเราบอกว่าส่ือเป็นกระบอก
เสียงแทนสังคม ตอนนีไ้ม่จ�าเป็นแล้ว เพราะ
คนก็พูดกันได้ ตะโกนกันเองได้แล้วใน 
โซเชียลมีเดีย แต่สื่อไม่ได้เป็นเพียงแค่
กระบอกเสียง แต่สื่อเป็นเวทีส�าคัญที่จะ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องท่ีประชาชน
ท�าไม่ได้ ทักษะของนักข่าวที่เราเชื่อว่าคน
ธรรมดาไม่มี นักข่าวมีความสามารถในการ
จับประเด็น แยกประเด็นรู้ว่าอะไรจริงอะไร
ไม่จริง มีวิธีในการสืบหาข้อเท็จจริง ภายใต้
มุมมองที่รอบด้าน สิ่งเหล่านี้ยังส�าคัญอยู่” 

“และท่ีส�าคัญท่ีสุด ต้องไม่ยอมรับ
เวลาสิทธิเสรีภาพสื่อถูกละเมิด สมาคม
นักข่าวมีรางวัลตั้งเยอะแยะท่ีตั้งชื่อตาม
นักหนังสือพิมพ์นักต่อสู้ คุณไปดูวิธีการ
ของคุณกุหลาบ สายประดิษฐ์ คุณอิศรา 
อมันตกุล ว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย 
ทันทีท่ีสิทธิเสรีภาพสื่อถูกละเมิด ทันที
ท่ีเขียนไม่ได้ ท้ังหมดน้ีคือความเป็นมือ
อาชีพของสื่อมวลชน” q
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ย้อนรอย ‘อารยะ’ ขัดขืน 
(นัก) หนังสือพิมพ์ในอ้อมกอดเผด็จการ

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐประหาร 
แย่งชิงอ�านาจจาก จอมพลถนอม กิตติ
ขจร เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2501 จากน้ัน
มีค�าสั่งควบคุมการน�าเสนอข่าว ส่งผล
ให้หนังสือพิมพ์หลายส�านักถูกปิด อิศรา 
อมันตกุล กับพวกถูกจับกุม 

 ขณะนั้น อิศรา ด�ารงต�าแหน่งนายก
สมาคมนักข ่าวนักหนังสือพิมพ ์  และ
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกเดลิเมล์ 
เขาถูกจับกุมด้วยข้อหาการกระท�าอันเป็น
คอมมิวนิสต์ ถูกคุมขังนานถึง 5 ปี 10 เดือน 
ก่อนจะถูกปล่อยตวัโดยไม่มกีารส่งฟ้องศาล

แม้ว ่าในสมัยน้ันผู ้ครองอ�านาจจะ
กระท�าอย่างรุนแรงเพียงใด นักหนังสือพิมพ์
กลับยืนหยัดประกาศจุดยืนต่อต้านการยึด
อ�านาจโดยไม่สยบยอม

นิตยสารสารคดีฉบับเดือนเมษายน 
2554 ที่ท�าสารคดีประวัติของ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช อ้างอิงไว้ตอน
หนึ่ งว ่า  ปลายเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2494 หลังความพยายามก่อ
รัฐประหารของกลุ่มทหารเรือ ที่
ต่อมาเรียกกันว่า “กบฏแมนฮัต
ตัน” ล้มเหลว รัฐบาลของจอมพล 
ป.พิบูลสงคราม ประกาศกฎ
อัยการศึก พร้อมกับมีนโยบาย
ให้ตรวจข่าว (เซ็นเซอร์-censor) 
หนงัสอืพิมพ์ทุกฉบบัก่อนจะส่งโรง
พิมพ์อย่างเข้มงวด

ม.ร .ว .คึกฤท ธ์ิ  ซึ่ งขณะน้ันด�ารง
ต�าแหน่งผู ้อ�านวยการหนังสือพิมพ์สยาม
รัฐไม่พอใจอย่างย่ิง ประกาศหยุดคอลัมน์
ประจ�าที่เคยเขียนท้ังหมด รวมทั้งนิยาย “สี่
แผ่นดิน”

พร้อมกันน้ัน “สยามรัฐ” ประท้วงการ
ตรวจข่าวด้วยการหันไปลงข่าวท่ี “ปราศจาก” 
การเมือง ผู้ที่เสียเงิน 50 สตางค์ซื้อ “สยาม
รัฐรายวัน” จะได้อ่านข่าวท่ีหาไม่ได้จาก
หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นใด เช่น ต้นหมากที่หลัง
โรงพิมพ์มก่ีีต้น หน้าต่างตึกกระทรวงกลาโหม
มีก่ีบาน ทราบจ�านวนเมฆคิวมูโลนิมบัสท่ี
ลอยผ่านพระนครไปเมื่อวานนี้ หรือรู้กระท่ัง
ว่าตุก๊แกของไทย ร้องไม่เหมอืนกับตุก๊แกฝรัง่
และตุ๊กแกไหหล�าอย่างไรบ้าง

ข ่าวพาดหัวหน้า 1 ท่ีเป ็นที่จดจ�า
กันมากที่สุดคือฉบับวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2494 “รายงานข่าวด่วนจากคึกฤทธิ์ 

พระอาทิตย์ท่ีหัวหินขึ้นผิดทาง
กับศรีราชา สงสัยพระอาทิตย์มี 
2 ดวง” เนื้อข่าวกล่าวว่า ม.ร.ว.คึก
ฤทธ์ิซึ่ งอยู ่ระหว ่างเดินทางไป
สงัเกตการณ์ทางธรรมชาตวิิทยาท่ี
หัวหิน ค้นพบว่าอาจมีพระอาทิตย์
มากกว่า 1 ดวง เพราะที่ศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  พระอาทิตย ์ขึ้น
จากภูเขาและตกในทะเล ต่าง
จากที่ชายหาดหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ท่ีพระอาทิตย์

พระอาทิตย์ที่หัวหินขึ้นผิดทาง
กับศรีราชา สงสัยพระอาทิตย์มี 
2 ดวง”
ฤทธ์ิซึ่งอยู ่ระหว ่างเดินทางไป
สงัเกตการณ์ทางธรรมชาตวิิทยาท่ี
ฤทธ์ิซึ่ งอยู ่ระหว ่างเดินทางไป
สงัเกตการณ์ทางธรรมชาตวิิทยาท่ี
ฤทธ์ิซึ่ งอยู ่ระหว ่างเดินทางไป

หัวหิน ค้นพบว่าอาจมีพระอาทิตย์
มากกว่า 1 ดวง เพราะที่ศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  พระอาทิตย ์ขึ้น
จากภูเขาและตกในทะเล ต่าง
จากที่ชายหาดหัวหิน จังหวัด
จากภูเขาและตกในทะเล ต่าง
จากที่ชายหาดหัวหิน จังหวัด
จากภูเขาและตกในทะเล ต่าง

ประจวบคีรีขันธ์ ที่พระอาทิตย์

ตลอดการรฐัประหาร 13 ครัง้ ทัง้ทีป่ระสบความส�าเรจ็และไม่ส�าเร็จ กระบวนการหนึง่ท่ี “คณะปฏวิตั”ิ ต่างยดึเป็นแบบแผนคอืการ
ควบคมุส่ือให้เป็นไปในทศิทางทีผู่ค้รองอ�านาจต้องการ โดยในอดตีรุนแรงถึงขัน้ควบคุมท้ังกระบวนการผลติ เร่ิมตัง้แต่ข่มขู ่คุกคาม ยดึ
แท่นพมิพ์ ไปจนถงึจบักมุคมุขงันกัหนงัสอืพมิพ์

สยามรั ฐปร ะ ท ้ ว งก าร
ตรวจข่าวด้วยการหันไปลงข่าว
ที่ “ปราศจาก” การเมือง ผู้ที่
เสียเงิน 50 สตางค์ซื้อ “สยาม
รัฐรายวัน” จะได้อ่านข่าวที่หาไม่
ได้จากหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นใด

วิจักรพันธุ์ หาญล�ายวง
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กลับขึ้นจากทะเลแล้วตกไปทางภูเขาแทน 
แต่ยืนยันว่า ทั้งสองดวงนี้เป็นดวงโต-กลม-
ร้อนเหมือนกัน

ย้อนกลับไป 2534 นับแต่คณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) น�า
โดย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดขณะน้ัน รัฐประหารยึดอ�านาจ 
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี 
เมื่อวนัที่ 23 ก.พ. 2534 ต่อมามีการเสนอชื่อ 
พล.อ.สจิุนดา คราประยรู จากผบ.ทบ.ขึน้
เป็นนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์เร่ิมทวีความ
รุนแรง ผู ้คนออกมาประท้วง สื่อทีวีถูกตี

กรอบให้น�าเสนอแต่ด้านบวก
ของ รสช. 

เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์
ก็ถูกตีกรอบจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ 
ต้นฉบบัต้องผ่านการตรวจสอบ
จากนายทหาร จนกระทั่งเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงสลาย
ผู้ชุมนุมถนนราชด�าเนิน เมื่อ
วันที่ 17 พ.ค.2535 อันเป็น
จุดเริ่มต้นเหตุการณ์พฤษภา
ทมิฬ หนังสือพิมพ์แม้จะถูก
จ�ากัดการน�าเสนอ แต ่ ก็มี
หนังสือพิมพ์บางฉบับที่แสดงจุดยืนต่อต้าน

คณะทหารท่ีใช้ก�าลังสลายผู้
ชุมนุม และบ่งบอกถึงการ
ไม่ยอมรับการเข้ามาควบคุม
ทิศทางการเสนอข่าว 

หนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ (Bangkok Post) ฉบบั
วันท่ี 18 พ.ค.2535 หลายหน้า 
จึงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
“หน้าว่าง”      

รัฐประหารครั้งล ่าสุด 
เมื่อวันท่ี 22 พ.ค. 2557 ดู
เหมือนว่ามีเพียง “โลกวัน

น้ีวันสุข”  ราย
สั ป ด า ห ์ ฉ บั บ
ท่ี  3 1  พ . ค . - 
6  มิ . ย . ท่ี
แสดงออกต่อ
ต้านรฐัประหาร
อย ่างชัดเจน 
ด้วยการตพิีมพ์ 
“หน้าว่าง” จ�านวน 10 หน้า และได้น�า
ประกาศ คสช.ฉบับท่ี 18 เรื่องการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ขึ้นหน้าปก

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางความซับซ้อนใน
สถานการณ์บรบิทการเมอืง ต่างคนต่างมชีดุ
อธิบายจดุยืน ประชาชนแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง 
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีอันเป็นอ�านาจมา
จากประชาชน แต่อีกส่วนก็มองเผด็จการว่า 
แม้ไม่ได้มาจากประชาชนแต่รูปแบบท่ีท�าก็
ไม่ได้เลวร้ายเสมอไป

เช ่นเดียวกับความคิดเห็นผ ่าน
การน�าเสนอของสื่อก็มีความเห็นท่ีแตก
ต่างในจุดยืน เราจึงไม่ได้เห็นมุมมองท่ี
พร้อมใจอารยะขดัขนืเหมือนในอดตี q

ชุมนุม และบ่งบอกถึงการ
ไม่ยอมรับการเข้ามาควบคุม
ทิศทางการเสนอข่าว 

โพสต์ (Bangkok Post)
วันท่ี 18 พ.ค.2535 หลายหน้า 
จึงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
“หน้าว่าง”      

เมื่อวันท่ี 22 พ.ค. 2557 ดู
เหมือนว่ามีเพียง 

หนังสือพิมพ์บางฉบับที่แสดงจุดยืนต่อต้าน

ข้อมูลข่าวสาร ขึ้นหน้าปก

สถานการณ์บรบิทการเมอืง ต่างคนต่างมชีดุ
อธิบายจดุยืน ประชาชนแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง 
สถานการณ์บรบิทการเมอืง ต่างคนต่างมชีดุ
อธิบายจดุยืน ประชาชนแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง 
สถานการณ์บรบิทการเมอืง ต่างคนต่างมชีดุ

ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีอันเป็นอ�านาจมา
อธิบายจดุยืน ประชาชนแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง 
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีอันเป็นอ�านาจมา
อธิบายจดุยืน ประชาชนแบ่งออกเป็นสองฝ่ัง 

จากประชาชน แต่อีกส่วนก็มองเผด็จการว่า 
แม้ไม่ได้มาจากประชาชนแต่รูปแบบท่ีท�าก็
ไม่ได้เลวร้ายเสมอไป

การน�าเสนอของสื่อก็มีความเห็นท่ีแตก
ต่างในจุดยืน เราจึงไม่ได้เห็นมุมมองท่ี
พร้อมใจอารยะขดัขนืเหมือนในอดตี 

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 
(Bangkok Post) ฉบบัวนัที ่18 พ.ค.
2535 หลายหน้า จงึแสดงออกเชงิ
สัญลักษณ์ “หน้าว่าง”      
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“โปรดกระซบิกนัพอได้ยินต่อๆ ไปด้วยว่า ... ยืนอยู่บน
แผ่นดนิอย่างอาจหาญ ต้องอ่านสยามรฐั”

 คือถ้อยความบรรทัดสุดท้ายท่ีกองบรรณาธิการ 
“สยามรฐั’๑๕” จารกึไว้ในหนงัสอืรวบรวมงานเขยีนทรงพลงั
จาก 22 นกัหนังสอืพิมพ์ชัน้ครู ภายใต้บรรยากาศ “เผดจ็การ
เรืองอ�านาจ” หลัง จอมพลถนอม กิตติขจร ยึดอ�านาจตัว
เอง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2514

หนังสือ “สยามรัฐ’๑๕” หน้าปกสีเหลือง ราคา 8 บาท 
จดัพิมพ์ออกมาในเดอืนธันวาคม 2514 หรือหลงัจากเกิดการ
รัฐประหารเพียง 1 เดือน

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาท่ีประกาศชื่อไว้ในหน้า
รองปกคอื นพพร บณุยฤทธิ ์ขณะทีผู่จ้ัดจ�าหน่ายชือ่ ขรรค์
ชัย บุนปาน

“บทน�าร่อง” โดย “ขรรค์ชัย บุนปาน” คือสาระแรกที่
สือ่สารตรงกับผูอ่้าน เสมอืนหนึง่ “บทบรรณาธิการ” ท่ีอธิบาย
รกรากความเป็นมาของ “สยามรัฐ’๑๕”

“หนังสอืสยามรฐั’๑๕ เล่มนี ้เกิดขึน้ด้วยความอยู่ไม่สขุ
ของพวกเรา เหมือนฝนตกโดยไม่ตั้งเค้า เหมือนการปฏิวัติ
ที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาก่อนว่า น้าหนอมจะแอบปฏิวัติน้า
หนอม อย่างไรอย่างนั้นเชียวหนา จะบอกให้”

“... คุยกันไปคุยกันมาวันน้ันก็ได้เรื่อง ว่าปีใหม่น้ีเรา
น่าท�าหนังสอือะไรสกัเล่มหนึง่เป็นการพักผ่อน และเป็นของ
ขวัญส�าหรับท่านผู้อ่านสยามรัฐ”

“... ระหว่างท่ีจับกลุ่มคุยกันอยู่น้ัน มีเสียงท่ีพวกเรา
คุ้นเคยท่ีสุดเสียงหน่ึงลอยเข้ามาว่า “จะท�าหนังสืออะไรกัน 
ไม่ขอไม่เขียนให้นา บอกให้รู้เสียก่อน” พอสิ้นเสียงนั้นเสียง
พวกเราก็เซ็งแซร่ จับความได้ว่าแย่งกันขอ”

“หลังจากนั้นไม ่กี่วัน ต ้นฉบับ ถ ้าผมปฏิวั ติ -
คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็เสร็จเรียบร้อย”

“ถ้าหนังสอืพิมพ์สยามรฐัเป็นกองทพั ทหารประจ�าการ
ของเราก็เตรียมพร้อมเสมอ ตั้งแต่แม่ทัพจนกระทั่งลงมาถึง
ทหารชั้นประทวน กองทัพของเราจะต้องท�าศึกกับใครหรือ
อะไรบ้าง เห็นจะไม่ต้องบอกในที่นี้”

“ความไม่ดี ความไม่เสมอภาค ความอยุติธรรม 
ฯลฯ เหล่าน้ีล้วนเป็นศตัรขูองเรา และหน้าท่ีของเราทุก
คนคือท�าความจรงิให้ปรากฏเท่าน้ัน หน้าท่ีอืน่นอกจาก
นี้ ไม่มี”

“ราชด�าเนิน” ฉบับเดือนกันยายน ขอคารวะบรมครู
นักหนังสือพิมพ์ และใคร่ขออนุญาต “คัดลอก” บทความใน 
สยามรัฐ’๑๕ มาเผยแพร่อีกครั้ง

ท่ามกลางบรรยากาศของ “รฐัประหาร” เหมือนกนั 
แต่มีบางสิ่งผิดแผกไปชนิดไม่หลงเหลือร่องรอยเดิม

‘ถ้าผมปฏิวัติ’
คึกฤทธิ์ ปราโมช

เปล่าครับ ผมไม่เคยคิดท่ีจะปฏิวัติกับท่านจอมพลถนอม กิตติขจร หรือ
คณะของท่าน หรือปฏิวัติกับใครทั้งนั้น

ความคิดต่อไปนี้ เป็นความคิดเล่นสนุกๆ
ตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมาก่อนว่า “ถ้าผมปฏิวัติส�าเร็จ มีอ�านาจปฏิวัติอยู่ในมือ 

ผมจะท�าอย่างไร?”
ค�าตอบนั้นเห็นจะต้องท�าเป็นข้อๆ ไป จะอ่านสะดวกกว่า
๑.สิ่งแรกที่ผมจะต้องคิดถึงก็คือความแตกต่างกันระหว่างคนที่อยู่ใน

ชนบทอันหมายถึง ชาวไร่ ชาวนา และคนที่อยู่ในเมือง ซึ่งได้แก่คนที่มีอาชีพ
รับจ้าง ท�าราชการ ท�างานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเอกชน

ความแตกต่างที่ส�าคัญก็คือรายได้
คนในเมืองน้ันมีรายได้สูงกว่าคนในชนบทมาก อาจสูงกว่าเท่าตัวหรือ

กว่านั้น
ผมจะต้องพยายามท�าทุกทางที่จะท�าให้ความแตกต่างนี้หายไป ให้คนใน

ชนบทมีรายได้ทัดเทียมกับคนในเมือง
นี่คือเป้าหมายอันแรก
เมืองไทยเราน้ันถึงอย่างไรก็เป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มี

รายได้จากการกสิกรรมซ่ึงเป็นรายได้ที่ต�่าและต้องข้ึนอยู่กับฟ้าดิน ปีไหนดิน

สยามรัฐ’๑๕ 
‘ถ้าผมปฏิวัติ’
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ฟ้าอากาศไม่อ�านวยให้ก็ต้องประสบความ
เดือดร้อน

เมือ่ความจรงิเป็นเช่นน้ี การอุตสาหกรรม
ก็ดีกิจการอื่นๆ ในบ้านเมืองของเราก็ดี ตลอด
จนงานราชการจะต้องหันเหให้เข้ากับการกสิ
กรรมให้หมด

เพ่ือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็น 
กสิกร

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอุตสาหกรรม 
และการเงินไม่ว่าเป็นทางด้านธนาคารหรือ
ในด้านใดๆ จะต้องมีไว้และด�าเนินการเพ่ือ
สนับสนุนการกสิกรรม

การผลิตทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปใดๆ ต้อง
เป็นไปเพื่อการกสิกรรมส่วนใหญ่

แม้แต่สนิค้าบรโิภคก็ต้องผลติเพ่ือกสกิร 
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

การศึกษา การสาธารณสุขต้องเบน
นโยบายมาเพื่อกสิกรทั้งสิ้น

การสาธารณสุข การอนามัย การแพทย์ 
จะต้องกระจายออกไปให้ท่ัวถึงในชนบท ถึงจะ
ยากเย็นอย่างไรก็ต้องท�าให้ได้

การศึกษาต้องวางหลักสูตรกันใหม่เพ่ือ
ให้ในชนบทรับได้ และต้องขยายออกไปให้
ทั่วถึง

การศึกษาแบบชี้ให ้ชมดาวเดือนใน
ท้องฟ้าของเมืองฝรั่งเห็นจะต้องเลิกกันที

มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ จะต้องปิด
เทอมให้ตรงกับเวลาที่กสิกรต้องท�างานหนัก

คือหน้าไถ หน้าหว่าน และหน้าเก็บเก่ียว
มีหลักสูตรบังคับไว้เลยว่าในระหว่าง

มหาวิทยาลัยป ิดนั้น  นิสิตนักศึกษาทุก
มหาวิทยาลัยจะต้องออกไปท�างานร่วมกับ
กสิกร

ต้องอยู่กินเช่นเดียวกับกสิกร
ต้องท�างานหนักเช่นเดียวกับกสิกร
ปีหนึ่งใครไม่ได้ออกไปท�างานกสิกรรม

ครบ ๕ เดือน ไม่ให้ปริญญา
ท้ังหมดน้ีไม่ใช่การอาสาพัฒนา แต่

เป็นการออกไปท�างานหนักกับกสิกร และใช้
ชีวิตกสิกรจริงๆ

ประสบการณ์น้ีจะเป็นประโยชน์เมื่อ
ส�าเร็จปริญญาแล้ว และออกไปเป็นปัญญา
ชน หรือผู้น�าชุมชน หรืออะไรต่ออะไรหรูๆ ที่

ชอบพูดกัน
บัณฑิตเมืองไทยทุกคนจะได้เผชิญกับ

ปัญหาของคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศมา
แล้วก่อนที่จะเริ่มท�างาน คือปัญหาทางสังคม 
ทางเศรษฐกิจ ทางการศึกษา และสวัสดิการ

๒.การที่ผมจะปฏิวัติส�าเร็จได้นั้น ผมจะ
ต้องคบกับทหาร มีทหารเป็นพวก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพบก
เมื่อปฏิวัติส�าเร็จแล้ว ผมก็จะต้องอยู่กับ

ทหารตลอดไป เพ่ือทหารจะได้รักษาอ�านาจ
ปฏิวัติของผมไว้

ผมจงึต้องยกย่องทหาร และท�าให้คนทัง้
ประเทศนิยมทหาร เห็นว่าทหารเป็นสถาบันที่
ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศ

ผมจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหาร
กับประชาชนให้แน่นแฟ้นทีส่ดุ ทัง้นีม้ใิช่ท�าให้
ทหารกลายเป็นพลเรือนไป

ทหารยังจะต้องเป็นทหาร จะเป็นอื่น
ไปไม่ได้

วิธีท่ีจะท�าอย่างน้ีได้ก็คือขยายการปฏิวัติ
ของผมออกไปให้ถึงประชาชนทั่วประเทศ

ไม่เก็บการปฏิวัติไว้ในวงอันแคบ
ไม่มีคณะปฏิวัติอันจ�ากัดจ�านวน
หรอืรบัขนุนางท่ีวิง่มาประจบก่อนว่าเป็น

คณะปฏิวัติ
แต่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การปฏิวัติด้วย
ทุกหมู่บ้าน ทุกต�าบลจะต้องมีกรรมการ

ปฏิวัติซึ่งมาจากคนในท้องถิ่นเท่านั้น
มีทหารเข้าร่วมด้วย
กรมการจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องมี

ตวัแทนของคณะปฏิวัติและทหารเข้าร่วมด้วย
อิทธิพลของคณะปฏิวัติ และทหารจะ

ต้องเข้าไปถึงในโรงงานอุตสาหกรรมทุกโรง 
และโรงเรียนทุกโรงเรียน

ครับ และในวัดทุกวัด
ทหารจะต้องได้รบัการศกึษาอบรมทัง้ใน

ทางสังคมและในทางการเมือง
ศีลธรรมและวินัยของทหารจะต้องอยู่

ในระดับที่เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไปได้
และทหารน้ันเองก็จะต้องเข้าร่วมท�างาน

หนักกับกสิกร และกรรมกรตามโรงงาน
อุตสาหกรรม จะไม่มีเวลาอยู่ในกรมกองเฉยๆ

ผมจะต้องท�าให้ทหารเข้าใจว่าทหารเป็น
ส่วนส�าคัญของการปฏิวัติ

แต่ไม่ใช่การปฏิวัติ
ซึ่งเป็นของประชาชนทั้งประเทศ
ทหารจะต้องมีส่วนในการเมืองอย่าง

แน่นอน แต่ผู้น�าทางการเมืองของประเทศนั้น
จะต้องเป็นผมและคณะปฏิวัติ

๓.กรรมการปฏิวัติซึ่งมีอยู่ทั่วไปทุกแห่ง 
และในทุกกิจการจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการ
ปกครอง และการบริหารเพ่ือที่จะได้สร้าง
การน�าแบบใหม่ข้ึน ตัดระเบียบราชการเก่าๆ 
ให้น้อยลงและยอมรับฟังความเห็น และค�า
แนะน�าจากผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชา และจาก
ประชาชนให้มากขึน้ คณะกรรมการปฏวัิติตาม
หมูบ้่านหรอืตามโรงงานน้ันให้เลอืกกันเอาเอง 
แต่จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะปฏิวัติ
กลาง คือผมเสียก่อน

นโยบายต่างๆ จะมาจากคณะปฏิวัติ 
แต่จะเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานปลีก
ย่อยได้พิจารณานโยบายหรือโครงการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับตน ว่าจะท�าได้ไม่ได้เพียงไร และ
มีผลดีผลเสียเพียงไร

๔.สิง่ทีผ่มจะป้องกันไม่ให้เกิดขึน้ได้ก็คอื
อภิสิทธิ์ชน ไม่ว่าจะเป็นในทางการเมือง หรือ
ทางเศรษฐกิจ หรือในทางใดๆ ทั้งสิ้น

๕.ปรัชญาแห่งการปฏิวัติของผมก็คือ 
อนัตตา ทุกคนจะต้องไม่มีตน จะต้องไม่ถือว่า
ตนส�าคัญ แต่จะต้องถือประโยชน์ส่วนร่วม
เป็นใหญ่

๖.ผมเองจะต้องมีความเป็นอยู่เท่ากับ
กรรมกรในโรงงานคนหน่ึงในขณะที่อยู ่ใน
เมือง เวลาออกไปในชนบทก็จะต้องมีฐานะ
ความเป็นอยูเ่ท่ากับกสกิรทีต้่องใช้แรงงานของ
ตนเองคนหนึ่งเท่านั้น

๗.การปฏิ วัติของผมจะต้องเป ็นทั้ง
เหตุและผล ผมจะไม่ปฏิวัติเพ่ือน�าระบอบ
ประชาธิปไตยหรอืระบอบอืน่ใดมาสูเ่มอืงไทย 
แต่จะปฏิวัตเิพ่ือการปฏิวัต ิและเก็บการปฏวัิติ
นั้นให้มีอยู่ในเมืองไทยตลอดไป

เป็นการปฏิวัติตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อ
ประโยชน์ของคนไทย

๘.หนังสือพิมพ์ฉบับแรกท่ีผมจะสั่ง
ปิดคือ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ q
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“สด กูรมะโรหิต” ประพันธ์นิยาย
ขนาดสัน้เรือ่งนีไ้ว้ เมือ่วันที ่28 กุมภาพันธ์ 
2492 หลังเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
“กบฏวังหลวง” เพียง 2 วันเท่านั้น

ล่วงผ่านเลยมาร่วม 65 ปี แม้ว่า
บรบิทในนยิายจะแปรเปลีย่นไป หากแต่ 
“ตัวละคร” ในงานประพันธ์ชิ้นนี้ยังโดด
เด่นข้ามกาลเวลา

“ในเมื่อคนใหญ่ๆ เขาแย่งอ�านาจ
กัน ราษฎรซึ่งไม่เคยมีต�าแหน่งดีกว่า
หญ้าแพรกก็ต้องแหลกลานไป” 

ราชด�าเนินถอืวสิาสะน�าวรรณกรรม
ชิ้นนี้มาถ่ายทอดอีกครั้ง  

รัฐมนตรีผู้สามารถในอนาคตก็ได้
หมอกมลยกสายตาขึ้นจับอยู่ที่ใบหน้า

อนัเตม็ไปด้วยหยาดเหงือ่ภายใต้หมวกเหลก็
ซึ่งก�าลังจะชะโงกเข้ามาเพื่อดูว่าเขาคือใคร

“คุณเอาปืนออกเสียก่อนได้ไหม อย่า
จ่อผมเช่นนั้นมันอันตราย”

“คุณคือใคร? จะไปไหน?” บุรุษใน
ยูนิฟอร์มผู้นั้นถามต่อไป

“ผมเป็นหมอ” เขาตอบอย่างพยายาม
สงบอารมณ์โกรธ

“คุณจะไปไหน?” อีกฝ ่ายหน่ึงย�้า
ค�าถามต่อไปด้วยน�้าเสียงอันกร้าวและแหบ
แห้ง

“ผู ้หญิงคนหน่ึงก�าลังจะตาย” หมอ 
กมลพูดเสียงค่อนข้างดัง “น่ีคุณจะกักผม
ไว้ท�าไม?”

“คุณผ่านไปไม่ได้” เป็นค�าตอบสั้นๆ 
อย่างเอาการเอางาน

“เอ๊ะ! ท�าไม? ผมท�าผิดอะไรหรือจึง
ผ่านไปไม่ได้”

“อย่าบ้าไปหน่อยเลย” เสียงของผู้พูด
ดังจนเกือบจะกลายเป็นตวาด “ผมบอกว่า
ไปไม่ได้ก็ต้องไปไม่ได้ซี”

“ท�าไม?” หมอกมลพยายามใช้สิทธิใน
การพูดของเขาต่อไป

“คุณไม่ต้องถาม คุณฟังค�าสั่งผม”
“คนไข้ของผมก�าลังจะตาย คุณเข้าใจ

ไหม?” หมอกมลขึ้นเสียงเอาบ้าง
“น่ันไม่ใช่เรือ่งของผม ผมได้รบัค�าส่ังให้

ปิดถนนสายนี้ คุณผ่านไปไม่ได้”
“ปิดท�าไมกัน?”
บุรุษในยูนิฟอร์มมองหน้าเขาอย่าง

โกรธ เพราะดูเหมือนจะเป็นมนุษย์คนแรกที่
พูดกันไม่รู้เรื่อง

“คุณ-ไม่รู ้หรือว่าเกิดปฏิวัติเมื่อตอน
หัวค�่า”

“ปฏิวัติ! ใครปฏิวัติ?”
“อย่าพูดมากดีกว่า ผมไม่มีหน้าท่ีจะ

อธิบาย ผมบอกคุณได้ค�าเดียวว่า คุณต้อง
เอารถจอดไว้ที่นี่ แล้วคุณลงมาข้างล่าง”

“น่ีมันยังไงกัน” หมอกมลบ่มพึมพ�า 
“คุณรู ้ไหมว่าผู ้หญิงคนหน่ึงก�าลังจะตาย 
ถ้าผมไปไม่ทันแกก็ตายแน่ คุณต้องเข้าใจ
ผมบ้างซี”

“เอ คณุนีพู่ดไม่รูเ้รือ่งเสยีแล้ว” บรุษุใน
ยูนิฟอร์มผู้นั้นส่งเสียงดัง “ถ้าคุณไม่ลงจาก
รถ ผมจะออกค�าสั่งให้ลากคุณลงมา คุณ
อยากเจ็บตัวหรือ?”

ค�าพูดและท่าทางอันขึงขังของบุรุษ
หน้าเสี้ยมผู้มีดาวบนบ่าสองดวงท�าให้หมอ 
กมลเริ่มเอาใจใส่กับความปลอดภัยของตัว
เอง ความส�านกึในหน้าท่ีของแพทย์ซึง่ก�าลงั
รับผิดชอบต่อชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งได้ลด
น้อยลงไป เขาเปิดประตูรถแล้วก้าวออกมา
ข้างนอก กวาดตามองดูพลทหารอีกสามคน
ซึ่งถือปืนยืนมองดูเขาอย่างถมึงทึง

หมอกมลไม่ต้องการจะพูดอะไรอีก 
พอจะก้าวเท้าเดินหลีกออกไปด้วยอารมณ์
โกรธ ก็นึกถึงกระเป๋าเครื่องมือข้ึนมาได้ จึง
หันไปท่ีรถเปิดประตู แล้วหยิบเอากระเป๋า
ใบใหญ่ออกมา

“นั่นอะไร?” นายร้อยโทหน้าเสี้ยมถาม
ด้วยน�้าเสียงที่เต็มไปด้วยความเหี้ยมเกรียม

“เครื่องมือ” หมอกมลตอบสั้นๆ 

‘คืนปฏิวัติ’
นยิายสะท้อนภาพความขมขืน่ของบคุคลทีถ่อืปืน โดย สด กูรมะโรหิต เร่ือง “คืนปฏวิติั” เป็นหนึง่ใน 12 เร่ืองสัน้ ชดุ “เร่ืองสัน้สยาม
หมายเลข ๑” ของส�านกัพมิพ์สยาม ตพิีมพ์เมือ่ 9 ธนัวาคม 2512

‘คืนปฏิวัติ’
สด กูรมะโรหิต

หมอกมล เวชกุล หยุดมอริสของเขา
อย่างกะทันหัน ชะโงกหน้ามองออกไปข้าง
นอกก็เห็นเงาด�าของบุรุษในยูนิฟอร์มว่ิงพรู
เข้ามาพร้อมด้วยอาวุธ ในพริบตาเดียวรถ
ของเขาก็ถูกล้อมไว้รอบ

“คุณไปไหน?” คนหนึ่งถามขึ้นด้วยน�้า
เสียงอันแข็งกร้าว และในเวลาเดียวกันก็ยก
ปืนสั้นขึ้นพาดกับประตูรถได้ระดับกับอก
หมอกมลพอดี

น า ย แ พ ท ย ์ แ ห ่ ง โ ร ง พ ย า บ า ล
จุฬาลงกรณ์มองดูปากกระบอกปืนพก
อย่างไม่สบายใจ เขาไม่เคยกลัวตาย เพราะ
ประวัติการรบครั้งอินโดจีนได้เป็นพยานอยู่ 
แต่ในขณะน้ันเขาจะตายไม่ได้ เพราะชีวิต
ของเขามีค่าส�าหรับผู้หญิงคนหนึ่ง และเด็ก
ไทยอีกคนหน่ึง ซึ่งอาจเติบโตไปเป็นนายก
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“ขอดูก่อน” อีกฝ่ายหน่ึงพูดเร็วและ
กระชากกระเป๋านัน้มาจากมอืของผูถื้ออย่าง
ไม่ต้องค�านึงถึงพิธีรีตอง เขาเปิดกระเป๋านั้น
ออกแล้วกราดไฟฉายตรวจดูเครื่องมือทุก
ชิ้นอย่างละเอียดลออ เมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มี
อาวุธก็ปิดประเป๋าเสยีอย่างเดมิแล้วส่งคนืให้
แก่เจ้าของ

“คุณไปได้ แล้วอย่ากลับมาอีก” เขา
ออกค�าสั่งอย่างเฉียบขาด

ทนัใดน้ันเสยีงปืนกลก็ดงัข้ึน ๑ ตบั บรุษุ
ในยูนิฟอร์มทัง้ ๔ วิง่เข้าประจ�ารงัปืนของตน
อย่างว่องไว ต่อจากนั้นปืนกลหนักก็พ่นไฟ
ตอบออกไปทันที

หมอกมลรู้ดีว่าการยืนเก้กังอยู่เช่นนั้น
ไม่มีประโยชน์อันใดเลย เขาหมอบลงโดย
เร็ว แล้วลากกระเป๋าเครื่องมือคลานลงไป
ในคูข้างถนน

ปืนรถถังดงัขึน้ในท่ีใดทีห่นึง่ซึง่ห่างออก
ไปไม่เกิน ๓๐๐ หลา ปืนเล็กยาวและปืนกล
ก็ดงัตามเป็นจงัหวะๆ การยิงโต้ตอบระหว่าง

คนไทยต่อคนไทย ได้ด�าเนินไปอย่างดุเดือด
ตลอดสองชั่วโมงต่อมา หมอกมลหมอบอยู่
ตรงท่ีเดมิ เท้าท้ังสองข้างแช่อยูใ่นโคลน รูสึ้ก
หนาวเย็นจนเป็นเหน็บ 

สองชั่วโมงท่ีผ่านไปช่างนานอะไรเช่น
นั้น! เขารู้สึกคล้ายกับว่าก�าลังอยู่ในเมือง
นรก กระเป๋าเครื่องมือท่ีวางไว้ข้างตัวท�าให้
เขานึกถงึคนไข้หญงิคนน้ัน เขาได้รบัรายงาน
จากนางพยาบาลผู้เฝ้าไข้ทางโทรศัพท์ เมื่อ
นาฬิกาตี ๙ แล้วสัก ๑๕ นาที ว่าคนไข้
ก�าลังอาการหนัก ทารกไม่คลอด และตก
โลหิตมาก ซ่ึงเป็นอาการท่ีผิดปกติอย่างน่า
วิตก เขาถูกเร่งให้รีบไปโดยด่วน ทุกๆ นาที
มค่ีาส�าหรบัชวีติของผู้หญงิคนหน่ึง และของ
ทารกอีกคนหนึ่ง

หมอกมลนึกถึงเวลาสองชั่วโมงท่ีผ่าน
ไปด้วยเสียงปืนกลและปืนรถถังแล้วกระวน
กระวายใจอย่างบอกไม่ถูก เขาจะต้องผ่าน
แนวต้านทานท่ีสระปทุมไปจนถึงซอยนานา
ใต้ แล้วตลอดถนนอันยาวเหยียดนี้ ลูกปืน

ก�าลังปลิวไปปลิวมาเหมือนก้อนกรวดที่ถูก
พายุพัด

ขณะน้ันเป็นเวลาราวตีสาม อากาศ
เริ่มเย็นมากขึ้นท้องฟ้าบนศีรษะแม้จะมีแต่
ดาว แต่เมฆฝนทางทิศใต้ก็ท�าให้เกิดแสง
แปลบปลาบอยู่ตลอดเวลา แสงฟ้าแลบที่
วาบขึ้นเป็นระยะๆ ท�าให้หมอกมลนึกไปถึง
การท้ิงระเบิดสมัยสงคราม ถ้าน่ันไม่ใช่แสง
ฟ้าแลบ ก็ต้องเป็นแสงที่เกิดจากการระเบิด 
คนไทยก�าลังฆ่ากัน เขานึกอยู่ในใจรู้สึกเจ็บ
ปวดท่ีทรวงอกอย่างบอกไม่ถูก ในที่สุดคน
ไทยตัวเล็กๆ ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ก็ต้องฆ่า
กันอีกเหมือนเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ 

คนไทยก�าลังยิงกระสุนหลงก�าลังแหวก
อากาศไปเด็ดชีวิตของราษฎรทั้งเด็ก ผู้หญิง 
และคนแก่ ซึ่งซุกหัวอยู่ในบ้านอย่างตัวสั่น
งันงก เขายิงกันเพ่ืออะไร? หมอกมลถามตัว
เองเบาๆ ขณะท่ีกระสุนปืนลูกหนึ่งแล่นหวือ
ข้ามศีรษะไป กระทบรั้วสังกะสีข้างหลัง คน
ก�าลังตาย เลือดก�าลังนอง อนิจจา! เมืองไทย! 



ราชดำาเนิน : ตุลาคม 2557

หน้า : 36

อนจิจา! ราษฎรท่ีควรเป็นเจ้าของแผ่นดนิไทย!
หมอกมลถอนใจยาว นึกไม่ออกว่าจะ

กล่าวกับตนเองว่ากระไรดี ในท่ีสุดราษฎรก็
ยังคงรับบาปอยู่ตามเคย เราเสียภาษีก็เพ่ือ
จะซื้อลูกปืนมาให้เขายิงกันเล่น และเพ่ือ
เราจะได้ทดลองกับกระสุนหลงว่ามีฤทธ์ิ
เดชอย่างไรหรือไม่ มันช่วยไม่ได้ ในเมื่อคน
ใหญ่ๆ เขาแย่งอ�านาจกัน ราษฎรซึ่งไม่เคย
มีต�าแหน่งดีกว่าหญ้าแพรกก็ต้องแหลก
ลานไป

“ระบบอภิชน!” หมอกมลกล่าวกับ
ตนเองแล้วก็ถอนใจยาวอีกครั้งหนึ่ง

เวลาผ่านไปอีก ๑ ชั่วโมงกว่า เสียง
ปืนที่ยิงต่อสู้กันเบาบางไปบ้าง หมอกมล
ไม่สามารถจะทนหมอบอยู่ในคูต่อไปอีกได้ 
เพราะชวีติของผูห้ญิงคนหน่ึงก�าลงัรอเขาอยู่
ที่บ้านบางกะปิ เขาค่อยๆ ทรงตัวลุกขึ้น มอง
ซ้ายมองขวาคล้ายกับจะดูว่าจะมีกระสุน
หลงแล่นแหวกอากาศมาอีกหรือไม่ ขณะ
ที่เขาก้าวเท้าขึ้นมาจากคู ก็มีมือมือหน่ึงมา
แตะที่แขน

“คุณจะไปไหน?” เจ้าของมือกระซิบ
เบาๆ

“คุณถามท�าไม?” หมอกมลถามอย่าง
ไม่พอใจ เข้าใจว่าจะถูกกักตัวอีกแบบเมื่อ
สามชั่วโมงก่อน

“ผมเข้าใจว่าคุณคงมีธุระร้อน” บุรุษ
ผู้นั้นตอบ “ผมเห็นคุณกระสับกระส่ายมา
ชัว่โมงกว่าแล้ว ผมเป็นพวกหนังสอืพิมพ์ เป็น
พวกเดียวกับคุณ”

“อ้อ” หมอกมลเริ่มมองหน้าเขาอย่าง
พินิจพิเคราะห์ “ผมก�าลังจะไปเอาเด็กออก 
ป่านนี้อาจตายแล้วก็ได้”

“คุณเป็นหมอหรือครับ? คุณจะไปทาง
ไหน-ผมหมายความว่า-เอ้อ-บ้านคนไข้ของ
คุณ?”

“บางกะปิ ซอยนานาใต้ เย้ืองบ้าน
เลขานุการทูตจีน” หมอกมลตอบค่อนข้าง

เร็ว “แต่คงไม่มีหวัง ถนนถูกยึดหมดแล้ว”
“มคีรบั” มติรหน้าใหม่กล่าวอย่างมัน่ใจ
“มีอะไร ?”
“มหีวัง ผมมบีตัรหนังสอืพิมพ์ ผ่านแนว

ได้ตลอด”
หมอกมลเม้มริมฝีปาก
“แล้วคุณเล่า ?”
“ผมก็กลับโรงพิมพ์ไปเขียนข่าว”
“ขอบคุณ แล้วผมจะคืนบัตรคุณได้ท่ี

ไหน?”
“ที่อิสระ-หนังสือพิมพ์อิสระ” เขาตอบ

แล้วควักบัตรยื่นให้
หมอกมลพึมพ�ากล่าวค�าขอบใจพลาง

ย่ืนมือไปสัมผัสแสดงความเป็นมิตรและ
เป็นการอ�าลาในตัว “ผมต้องรีบไป” พูดได้
เท่านั้นเขาก็หิ้วกระเป๋าเครื่องมือเดินเก้กัง
ผ่านสี่แยกสระปทุมไป ขณะน้ันทหารคน
ที่คุมรังปืนกลอยู่ได้หายตัวไปแล้ว คงจะ
เคลื่อนย้ายไปอีกมุมหน่ึง แต่หมอกมลมิได้
เอาใจใส่ต่ออะไรเลย นอกจากจะรีบเดิน-

เดิน-เดิน-เพ่ือให้ถึงซอยนานาใต้อย่างเร็ว
ท่ีสุดท่ีจะเร็วได้ “เราอาจไปไม่ทันก็ได้” เขา
นึกในใจ

ท่ีสามแยกถนนสนามม้า มุมรั้วสันติ
บาล หมอกมลถูกเรียกให้หยุดอีกครั้งหนึ่ง

“คุณจะไปไหน?” บุรุษในเครื่องแบบสี
กากีอ่อนถามอย่างกรรโชก

“หนังสือพิมพ์” หมอกมลรู้สึกตัวว่าพูด
ไม่ค่อยจะเต็มปากนัก เพราะตั้งแต่เกิดมา
ก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์เท่าน้ัน ไม่เคยเขียน
หนังสือพิมพ์สักบรรทัดเดียว

“ขอดูบัตร” บุรุษผู ้น้ันแบมือออกมา
ทันที

หมอกมลควักบัตรออกย่ืนให้ พอเห็น
เป็นบัตรหนังสือพิมพ์เท่านั้น เขาก็คืนให้

“คุณไปได้ แต่โปรดเดินแอบๆ นะครับ 
คุณก�าลังอยู่ในทางกระสุนตลอดถนน”

“ขอบใจมาก” หมอกมลพูดค่อนข้าง
เร็ว ขณะที่จะสาวเท้าออกเดินต่อไป ก็มี
อะไรมาสะกิดใจ เขาจึงหันไปถามบุรุษใน
ยูนิฟอร์มผู้นั้นว่า

“คุณทราบไหมว่าเขายิงกันท�าไม?”
“ไม่ทราบครับ”
“แล้วคุณมายิงกับเขาท�าไม?”
“ผมท�าตามค�าสั่ง”
หมอกมลผละออกเดินทันที “ท�าตามค�า

สัง่” เขาพึมพ�าเบาๆ “คนเราอาจยิงกันได้โดย
ไม่รูเ้รือ่งอะไรเลย ชวีติมนุษย์ช่างมรีาคาน้อย
เสียเหลือเกิน มันเป็นเรื่องของระบบอภิชน” 
แล้วเขาก็หัวเราะอยู่ในคอ

นายแพทย์ผู้ส�านึกในหน้าท่ีมากกว่า
ความตาย ยังคงเดินต่อไปลัดเลาะไปตาม
ใต้ต้นมะฮอกกานี เขาถูกบังคับให้หยุดและ
ขอดูบัตรตลอดทาง แต่ก็ได้รับอนุญาตให้
ผ่านได้ทุกระยะ พอนาฬิกาตี ๕ กว่าๆ เขาก็
ไปถึงปากซอยนานาใต้ เมื่อได้ตอบค�าถาม
แก่ทหารยามคนสุดท้ายแล้ว หมอกมลก็
เดินตัวปลิวมุ่งหน้าไปยังบ้านคนไข้ท่ีก�าลัง

หมอกมลพึมพำ ากล ่ าวคำ า
ขอบใจพลางยื่นมือไปสัมผัสแสดง
ความเป็นมิตรและเป็นการอำาลาใน
ตัว “ผมต้องรีบไป” พูดได้เท่านั้น
เขาก็หิ้วกระเป๋าเคร่ืองมือเดินเก้กัง
ผ่านสีแ่ยกสระปทมุไป ขณะนัน้ทหาร
คนที่คุมรังปืนกลอยู่ได้หายตัวไป
แล้ว คงจะเคลือ่นย้ายไปอกีมมุหนึง่ 
แต่หมอกมลมไิด้เอาใจใส่ต่ออะไรเลย 
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รอความตายอยู่
เพียง ๕ นาที เขาก็ไปหยุดอยู่ที่หน้า

ประตูรั้วเก่าๆ ทางด้านขวามือ คล�าหากะดิ่ง
พบก็ลงมือกด แต่ไม่มีเสียงดังเลย จึงลงมือ
ทุบประตูดังสนั่น

ผู ้หญิงคนหนึ่งว่ิงลงมาจากเรือนปั้น
หยา พอมาถึงประตูก็ถามว่า

“คุณหมอหรือคะ?”
“ฉันเอง-กมล นั่นเธอหรือประไพ?”
ประตเูปิดออกอย่างรบีร้อน ประไพนาง

พยาบาลท่ีเขาส่งมาเฝ้าไข้เมื่อวาน ยืนนิ่ง
ขณะที่เขาก้าวเท้าเข้าไปข้างใน

“อาการเป็นอย่างไรบ้าง?”
“ช้าไปหน่อยค่ะ” เสียงของหล่อนค่อน

ข้างสั่น แม้จะคุ้นกับเหตุการณ์แบบน้ีมา
หลายปีแล้วก็ดี

หมอกมลไม่พูดอะไรต่อไปอีก หิ้ว
กระเป๋าเครื่องมือเดินโซเซขึ้นไปบนเรือน ใน
ห้องนอนที่อยู่ติดห้องรับแขก เขาพบคนไข้
ของเขานอนแน่น่ิงอยู่บนเตียง หน้าซีดขาว
เป็นกระดาษ เพราะโลหิตไหลออกมาตลอด
เวลา ๔-๕ ชัว่โมง ท่ีเขาถูกกักตวัอยู่ตามถนน
ซึ่งคนไทยก�าลังยิงกันเอง

หมอกมลเข้าไปจบัชพีจร มอืน้ันเริม่เย็น
เสียแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่แสดงว่าชีวิตยังแฝงอยู่
ในร่างอันน่ารักนั้น

“สิน้ใจเมือ่ไหร่?” เขาหันมาถามประไพ

“ตีสามกับสิบเจ็ดนาทีค่ะ”
เขาพะยักหน้า
“ตสีามกับสบิเจด็นาท!ี เขาก�าลงัยิงกัน

อย่างสนุกทีเดียว”
ขณะที่แสงอรุณเริ่มส่องขึ้นท่ีขอบฟ้า 

หมอกมลก็เตรยีมตัวจะกลบั เขาได้ดืม่กาแฟ
หนึ่งถ้วยซ่ึงคนในบ้านน�ามาให้ รู้สึกสดชื่น
ขึ้นนิดหน่อย

ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงตบประตูอย่างถ่ี
รัว ประไพรีบวิ่งลงไปเปิดพร้อมกับคนใช้ใน
บ้าน สักครู่หนึ่งหล่อนก็ว่ิงกลับข้ึนมาอย่าง
หน้าตื่น

“คุณชวลิตค่ะ-ร้อยโทชวลิตสามีคุณ
วิภาค่ะ”

“ท�าไม?”
“คุณชวลิตถูกยิงค่ะ แกฝ่าแนวเข้ามา

ทางท้ายทุ่งมาถูกยิงที่ทางรถไฟ แกเป็นห่วง
คุณวิภาค่ะ”

หมอกมลขบกรามแน่นมองดูร่างของ
วิภาซึ่งนอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงเหมือน
ท่อนไม้ท่อนหนึ่ง แล้วก็ถอนหายใจยาว

ขณะท่ีร้อยโทชวลิตเดินโซเซเลือดอาบ
เสื้อเข้ามาในห้องนอน หมอกมลก็มองดูเขา
อย่างตกตะลึง

บุรุษผู้น้ีคือร้อยโทหน้าเสี้ยมซึ่งกักตัว
เขาไว้ที่สี่แยกสระปทุมเมื่อตอนนาฬิกาตี๑!

“วิภาเป็นอย่างไรบ้างครับ?” ร้อยโท

ชวลิตเงยหน้าข้ึนถามเขา หลังจากท่ีได้มอง
ร่างของภรรยาแวบหน่ึง ทนัใดนัน้สหีน้าของ
นายทหารผู้นี้ก็ซีดลงไปอีกถนัดใจ

“คุณคือ-ขอโทษ-ผมไม่รู้เลยว่าคุณจะ
มารักษาวิภา”

“ครับ-ผมคือหมอกมลท่ีคุณกักตัวไว้ที่
สระปทุม” หมอกมลพูดด้วยน�า้เสยีงเป็นปกติ

“แล้ว-วิภา-เป็นอย่างไรบ้างครับ?” เขา
ถามอย่างกระวนกระวาย ตาจ้องดสูหีน้าอนั
ซีดขาวของภรรยาที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียง

หมอกมลมองหน้าเขาด้วยแววตาที่
บอกความจรงิทกุสิง่ทกุอย่าง อาการน่ิงและ
แววตาคู่น้ันท�าให้นายทหารผู้มีเลือดอาบ
เส้ือยืนตะลึงเหมือนก�าลังเผชิญหน้ากับสิ่ง
ที่น่ากลัวที่สุด

ครั้นแล้วร้อยโทชวลิตก็โผไปท่ีเตียง 
คุกเข่าลงกอดศพภรรยายอดรักไว้ในวง
แขน เขาซบหน้าลงกับดวงหน้าอันขาวซีด
น้ันแล้วก็สะอื้น น�้าตาของลูกผู้ชายซึมออก
มาเปียกแก้มอันเย็นของหญิงสาวที่ชีวิตได้
ทอดทิ้งไปแล้ว

หมอกมลเดินเข้าไปใกล้วางมือลงบน
บ่าเขาแล้วก็พูดว่า

“ไม่มีประโยชน์อะไรดอกคุณชวลิต 
คุณกับผมเป็นเพียงหญ้าแพรก เมื่อพวก
อภิชนเขาแย่งกันเป็นใหญ่ บาปก็ตกอยู่
กับเราเสมอไป” q
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ปี 2557 ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ของวงการโทรทศัน์บ้านเรา เป็นช่วงเวลา
แห่งการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศจาก
สญัญาณ “อนาล็อก” ก้าวไปสูส่ญัญาณ
ในระบบ “ดจิติอล” ซึง่พลกิโฉมครัง้ส�าคญั
ของอตุสาหกรรมโทรทศัน์ไทย 

แน่นอนว่า เมื่อสื่อโทรทัศน์กลาย
เป็นระบบดิจิตอล “คนข่าว” ก็มีพ้ืนที่โชว์
ลวดลายเพ่ิมขึ้น น่ันเพราะมีช่องเกิดใหม่
รวมแล้ว 48 ช่อง 

แม้ว่า “ดิจิตอลทีวี” จะยังออกอากาศ
ได้ไม่สมบูรณ์ 100% และยังไม่ได้รับความ
นยิมมากนกั แต่แทบทุกช่องธุรกิจมกีารฟอร์ม
ทีมผลิตเน้ือหาในส่วนของข่าวด้วยตัวเอง 
ท�าให้เราได้เห็นฝีไม้ลายมือ “คนท�าสื่อฯ” ที่
หลากหลายมากขึ้น อย่างในพื้นที่ภาคสนาม
ที่ “คนสื่อฯ ยุคดิจิตอล” พยายามประดิษฐ์
ประเด็น-ค้นหาข้อมูล รวมไปถึงการประยุกต์
วิธีการน�าเสนอในรูปแบบต่างๆ

อย่างไรก็ดี สิ่งที่ยังคงอยู่เช่นเดิมไม่

พรพัฒน์ ชุนชฎาธาร /ขนิษฐา เทพจร

เปิดค่าตอบแทน “นักข่าวยุคดิจิตอล”

เปลีย่นแปลงน่ันคอืคนข่าวทกุคนต้องท�างาน
เพ่ือสนองวัตถุประสงค์ขององค์กรต้นสังกัด 
ขณะเดยีวกันโจทย์ส�าคญัในยุคทีก่ารแข่งขนั
ด้านข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างเข้มข้นคือ 
การสร้างผลงานท่ีสามารถแข่งขันระหว่าง
สื่อด้วยกันเอง หรือแข่งขันโซเชียลมีเดีย

ต่างๆ ที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดได้
เมื่อโจทย์เป็นเช่นน้ี ดูเหมือนว่าคนท�า

ข่าวต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้น ต้องปฏิวัติ
ตัวเองให้ทันยุคทันสมัย-ทันต่อเทคโนโลยีท่ี
เข้ามาให้ได้ และปรับตัวกับช่องทางการน�า
เสนอที่เปลี่ยนไป

ค�าถามหน่ึงท่ีเกิดขึ้นคือ เมื่อโจทย์
ในการท�างานเริ่มยากมากขึ้น รูปแบบการ
ท�างานมีความซับซ้อนข้ึน ... แล้ว “ค่า
ตอบแทน” ของ “คนข่าว” จะเป็นอย่างไร? 

ได้รับการยกระดับตามภาระงานด้วย
หรือไม่?

“ทีมงานราชด�าเนิน” ลงพ้ืนท่ีส�ารวจ
เบือ้งต้นในส่วนของรายได้ค่าตอบแทน “คน
ข่าวภาคสนาม” ท่ีสังกัดทีวีดิจิตอลช่อง
ต่างๆ แบบตัวต่อตัว พบข้อมูลท่ีน่าสนใจ
ว่าฐานเงินเดือนแรกเข้าแต่ละแห่งไม่หนี
กันมากนัก ส่วนใหญ่จะอยู่ระดับเดียวกัน
ตามฐานค่าแรงข้ันต�่าตามกฎหมายก�าหนด
คือ 15,000 บาท

ส่วนสวัสดิการพิเศษอื่นๆ จะขึ้นอยู่

คำ าถามห น่ึงที่ เ กิ ดขึ้ น คือ 
เมื่อโจทย์ในการทำางานเริ่มยาก
มากขึ้น รูปแบบการทำางานมี
ความซับซ้อนขึ้น ... แล้ว “ค่า
ตอบแทน” ของ “คนข่าว” จะ
เป็นอย่างไร? 

ได้รับการยกระดับตามภาระ
งานด้วยหรือไม่?
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กับศักยภาพขององค์กร หรือบริษัทผู้ผลิต
สื่อฯ รวมถึงข้อค�านึงต่อการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับพนกังานในองค์กรต่อการรดีศกัยภาพ
การท�างานเพ่ือสนององค์กรของตนเองด้วย 
(ดูรายละเอียดได้จากตาราง)

จากตัวเลขท่ีปรากฏชี้ให้เห็นว่ารายได้
ของวิชาชพีสือ่สารมวลชนไม่ได้จงูใจมาก หาก
เทียบกับวิชาชีพสาขาอื่นๆ แต่ในวงการสื่อฯ  
เอง ตัวเลขท่ีแตกต่างกันเพียงเลก็น้อยกม็ส่ีวน
ช่วยในการตัดสินใจท่ีจะเข้าไปอยู่ในสังกัด
ใด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคที่องค์กรธุรกิจ
เก่ียวกับสื่อฯ ขยายตัวมากขึ้น แต่บุคลากร
ด้านนี้ยังมีค่อนข้างจ�ากัด และไม่เพียงพอกับ 
ภาวการณ์ในปัจจุบัน

เมื่อค่าตอบแทนไม่จูงใจ บุคลากรมี
จ�ากัด ก็ต้องถามว่าส่งผลไปถึงคุณภาพของ
งานด้วยหรือไม่

 เรือ่งนี ้ก่อเขต จนัทเลศิลกัษณ์ ประธาน
สภาวิชาชพีข่าววทิยุและโทรทัศน์ไทย กล่าว
ไว้อย่างน่าสนใจว่า สือ่มวลชน ฐานะ Gate-
Keeper ในปัจจุบันถูกเบี่ยงเบนไปด้วยเรต
ติง้ข่าวท่ีคนหมูม่ากสนใจ เพ่ือหวังสร้างยอด
ค่าโฆษณา ท�าให้ภูมิทัศน์ของสื่อฯ เปลี่ยน
ไป โดยประเด็นนี้แม้จะมีผลต่อการก�าหนด
ทิศทางข่าวแล้ว เรายังพบว่าความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีก็มีผลเช่นกัน 

“ดังนั้นสื่อฯ ต้องปรับตัวอย่างมาก
ต่อช่องทางการน�าเสนอที่เพ่ิมและปริมาณ
ข่าวสารท่ีเพ่ิมเป็นเงาตามตัว ท�าให้ถูกต้ัง
ค�าถามกับคุณภาพของงานที่น�าเสนอออก
มาว่าให้คุณค่าอะไรกับสังคม”

ในยุคท่ีพื้นท่ีสื่อฯ ท่ีเปิดกว้างมาก
ขึ้น สิ่งท่ีคนท�าข่าวต้องตระหนักให้ม่ัน
คือคุณภาพของงาน และผลสะท้อนท่ี
กลับมาต่อสังคมว่าได้สร้างประโยชน์
อันใดหรือไม่ โดยส่วนหน่ึงองค์กรต้อง
ให้การสนับสนุน ท้ังด้านสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเพื่อให้กรรมกร
ข่าวอยู่ได้  q
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“การหยุดยั้งการคอรัปชั่นที่ชะงัด
ท่ีสุดคือการท�าหนังสือพิมพ์เชิงสืบสวน
สอบสวน ... คอร์รัปชั่นไม่กลัวความ
เห็น แต่กลัวความรู้ ความจริงท�าให้นัก
คอร์รัปชั่นจนมุมกลางกระดานได้” ค�า
กล่าวของ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎร
อาวุโส เร้าให้สื่อมวลชนตระหนัก และ
ต้องหันกลับมาสอบทานบทบาทหน้าที่
ของตัวเอง

ย่ิงเมื่อสอดรับกับความคิดเห็นของ 
กล้านรงค์ จนัทิก อดีตกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใน
การบรรยายโอกาสครบรอบ 17 ปี สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ ย่ิงฉายภาพบทบาท
สือ่กับการตรวจสอบคอร์รปัชัน่ในสงัคมไทย 
ให้ชัดเจนขึ้น

กล้านรงค์ บอกว่า แม้ประชาชนจะตื่น
ตัวกับคอร์รัปชั่นแต่ต้องยอมรับว่าประชาชน
ไม่ได้รูต้ืน่กลวัอะไร น่ันเพราะคอร์รปัชัน่ไม่ได้

กระทบต่อประชาชนโดยตรง 
ทุ กคน ยัง ได ้ รั บประ โยชน ์
จ า ก น โ ย บ า ย ป ร ะ ช า นิ ย ม 
ข้าราชการยังได้รับเงินเดือน
และโบนัสเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม ในขณะ
นี้ถือเป็นโอกาสท่ีดี เพราะภัย
จากการคอร์รัปชั่นแสดงให้
เห็นเป็นรูปธรรม เช่น โครงการ
รบัจ�าน�าข้าวท่ีสร้างความเดือด
ร้อนให้ชาวนาถึงขั้นฆ่าตัวตาย จึงต้องใช้
วิกฤตครั้งน้ีระดมให้คนรังเกียจคอร์รัปชั่น 
ซึ่งแน่นอนว่า “สื่อมวลชน” มีบทบาทส�าคัญ
ที่สุด  

“รัฐธรรมนญูมาตรา 45-48 ให้เสรภีาพ
สือ่มวลชนมาก มหีมวดที ่7 เรือ่งสทิธิเสรภีาพ
ในการแสดงความคิดเหน็ ซึง่ตามบทบญัญัติ
นี้ช่วยปกป้องไม่ให้ถูกใครแทรกแซง แต่
ถามว่าในความเป็นจริงแล้วสื่อมีเสรีภาพ
จริงหรือ ... แน่นอนว่าสื่อมวลชนด�ารงอยู่ได้

เพราะโฆษณาไม่ใช่ยอดขาย 
และผู ้ที่มีอ�านาจลงโฆษณา
มากที่สุดคือรัฐบาล เนื่องจาก
มีงบประชาสัมพันธ์ของหน่วย
งานต่างๆ ดังน้ันรัฐบาลจึงมี
บทบาทเป็น “หางเสือ” กุม
ทิศทางสื่อว่าจะไปทางไหน”

กล้านรงค์ ต้ังค�าถามว่า 
หากสื่อตรวจสอบองค์กรใด
องค์กรหน่ึงอย่างเข้มข้น ที่สุด

แล้วก็จะถูกองค์กรน้ันถอดโฆษณาใช่หรือ
ไม่ นี่คือข้อจ�ากัดที่ท�าให้ “หางเสือ” ของสื่อ
ถูกก�าหนดโดยทุน

ส�าหรับบทบาทของสื่อมวลชน กล้า
นรงค์ บอกว่า สือ่ต้องให้ความรูแ้ก่ประชาชน 
ต้องน�าสาเหตุและผลเสียของการคอร์รัปชั่
นมาน�าเสนอให้ประชาชนรู ้นัน่เพราะสือ่เป็น
องค์กรเดียวที่เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน 
ต�าบล จึงต้องท�าให้ประชาชนเข้าใจว่าเมื่อ
เกิดการคอร์รปัชัน่จะมผีลเสยีหายและท�าให้

Investigative Reporting ปฐมบทล้มรัฐบาล
นิยาม ‘ข่าวเจาะ’ ที่เปลี่ยนแปลงไป

สุริยะ คชินทร

กล้านรงค์ จันทิก
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ชีวิตตกต�่าอย่างไร
“ ค ดี ส� า คั ญ ห รื อ ค ดี ใ ห ญ ่ ๆ  ข อ ง 

ป.ป.ช.หลายครั้งท่ีเกิดจากการท�าข่าวเชิง
สบืสวนสอบสวน (Investigative Reporting) 
ของสื่อมวลชน และส่งข้อมูลหลักฐานมาให้ 
จนน�าไปสู่การเอาผิดผู้กระท�าการได้”

พัวพันเม็ดเงินรัฐ-ละเว้นการตรวจสอบ
จักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการ

หนังสือพิมพ์แห่งชาติ  และบรรณาธิการผู้
พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์คม
ชัดลึก แสดงความคิดเห็นไว้
ว่า ท่ีผ่านมาสื่อมวลชนรับรู ้
เรื่องราว-ทราบถึงข้อมูลการทุ
จริตคอร์รัปชั่นอย่างมากมาย 
มีการแสดงความคิดเห็นและ
เต็มไปด้วยข้อวิพากษ์วิจารณ์ 
ทว ่าความรู ้ส�าหรับการจัด
การคอร ์รัปชั่นกลับปรากฏ 
น้อยมาก

 “ท่ีผ ่านมาสื่อมวลชน
เข้าไปพัวพันกับผลประโยชน์-
งบโฆษณาจากภาครัฐจ�านวนมาก เราจึง
ไม่ค่อยเห็นบทบาทในการตรวจสอบของ
สื่อในสังคม” จักรกฤษ กล่าวและว่า ใน
ปี 2557 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึง
รณรงค์สร้างจิตส�านึกในการตรวจสอบการ
ทจุรติคอร์รปัชัน่ของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้
บรรยากาศที่เอาจริงเอาจัง

“การท�าข่าวขดุคุย้ความจรงิต้องมมีาก
ขึ้น เจ้าของสื่อหรือส�านักพิมพ์อาจจะต้อง
ทบทวนนโยบายมหาสมทุรข่าวสาร โดยเน้น
คณุค่าความเป็นข่าวมากกว่าพ้ืนท่ีโฆษณา”

ทกุวันนีอ้ยู่ในยุค “Media Industrial” ท่ี
เน้นเงินทองมากขึ้น ยึดเอารายได้หรือธุรกิจ
เป็นประเด็นหลักโดยไม่สนใจเรื่องผิดถูก ซึ่ง
ขัดแย้งกับบทบาทหน้าที่และความรับผิด
ชอบของสื่อ ... คุณค่าของอาชีวปฏิญาณท่ี
เป็นเป้าหมายหลักหายไป

“คุณพงษ ์ศั กดิ์  พ ยัฆ วิ เชี ย ร  ครู
หนังสือพิมพ์รุ่นใหญ่ กล่าวถึงค�าว่า “อาชีว
ปฏิญาณ” บ่อยครั้ง คือ การปฏิญาณตนต่อ

สรรพสิ่งศักดิ์สิทธ์ิว่าจะประกอบอาชีพตาม
ธรรมเนียมท่ีวางไว้เป็นบรรทัดฐาน หาใช่
เป็นการท�ามาหากินหรือท�ามาหาเล้ียงชีพ 
แต่เพียงอย่างเดียว”

ดังน้ันการประกอบวิชาชีพส่ือสาร
มวลชนจึงต้องวางตัวให้ถูกระหว่างการ
ประกอบธุรกิจกับอุดมการณ์ ต้องมีเส้น
แบ่งที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาคนข่าวให้เป็น
มืออาชีพ และต้องสร้างสรรค์จริยธรรมใน
องค์กรวิชาชีพ

นิ ย า ม  “ ข ่ า ว เ จ า ะ ” 
เปลี่ยนแปลงไป

 สอดคล ้อง กับความ
เห็นของ ภัทระ ค�าพิทักษ์ 
บรรณาธิการบริหารหนังสือ
พิมพ์โพสต์ทูเดย์ ท่ียอมรับ
อย่างชัดเจนว่า กลุ่มทุนและ
ภาคธุรกิจมีบทบาทต่อการ
ท�างานของส่ือมวลชนมากข้ึน 
ท�าให้ผูบ้รหิารสือ่เปลีย่นไป-คน

ท�างานข่าวเปลีย่นไป และผูอ่้าน
ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน

 “ในสภาพภูมิศาสตร์ของส่ือท่ีเปล่ียน
ไป วิธีการท�างานสื่อจึงไม่เหมือนเดิม และ
จะคงอยู่แบบเดิมคงไม่ได้” 

 ภทัระ อธิบายว่า ข่าวสบืสวนสอบสวน
นอกจากจะอาศยัความมุง่มัน่ตัง้ใจแล้วและ
การลงพ้ืนท่ีแล้ว ยังต้องมพ้ืีนที่
ในหน้าสื่อรองรับ มีการตีพิมพ์
ที่ต่อเนื่อง มีการขยายประเด็น 
และเมื่อน�าเสนอไปถึงจุดๆ 
หนึ่ง จ�าเป็นต้องรีวิวเรื่องราว
ท้ังหมดอีกครั้งเพ่ือให้ผู ้อ่าน
ทราบว่าเร่ืองราวด�าเนินมาถึง
ตอนไหนแล้ว 

อย่างไรก็ดี รูปแบบการ
ท�าข่าวในเชงิสบืสวนสอบสอน
ในช่วงท่ีผ่านมาน่าสนใจมาก 
มีหลายกรณีท่ีสังคมร่วมกันตรวจสอบผ่าน
ทาง Social Network จนท�าให้นิยามข่าว
เชิงสืบสวนสอบเปล่ียนไปไม่เหมือนเดิม ท่ี

ส�าคัญยังพบหลุมพรางที่ท�าให้ข่าวสืบสวน
สอบสวนไม่หลงเหลือในพ้ืนที่สื่อ น่ันคือ 
“การจัดอีเวนท์ทางการเมือง”

ภัทระ กล่าวต่อไปว่า สภาพการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป อาจท�าให้ผู้สื่อข่าวจ�านวน
มากกลายเป็นผู ้ชมและผู ้ เสพข่าว นั่น
หมายความว่ากลายเป็นคนดูว่าคนอื่นเล่น
เฟซบุ๊กอะไร ดูว่าศูนย์รวมข่าวอย่างนิวส์
เซ็นเตอร์มีอะไร 

“ปัจจุบันเราต้องให้เขาเลิกเป็นผู้ชม ผู้
ดู แม้ยังไม่ได้ท�าข่าวสืบสวนสอบสวนอย่าง
เต็มรูป แต่ต้องเลิกห่อของคือ เอาข่าวจาก 
นิวส์เซ็นเตอร์มาห่อของ ตกแต่งแล้วเอาไป
ขาย คือต้องไปหาวัตถุดิบมาเอง พ่ึงคนอื่น
ให้น้อยลง เอาของคนอื่นไว้เผื่อตกข่าวแต่
เราต้องมีประเด็นของเราท่ีไปหา ผมจึงต้อง
ไล่หัวหน้าข่าวเพื่อให้ไปกระตุ้นนักข่าว”

“ ก า ร ซื้ อ ข ่ า ว จ า ก ที่ อื่ น ท� า ใ ห ้
บรรณาธิการไม่เดือดร้อนเท่าไร เมื่อนัก
ข่าวตกข่าวเราก็ไม่รู้ด้วยซ�้า เพ่ือแก้ปัญหา
นี้กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์จะมีการกระ
ตุ้นกันในเวลาประชุมโต๊ะข่าว หัวหน้าข่าว
ต้องรูจ้กัเปรยีบเทยีบกับเล่มอืน่ว่าเขาแหลม
เรื่องอะไร ประเด็นคนอื่นดีกว่าเพราะอะไร 
นักข่าวเราอยู่ในพ้ืนท่ีหรือไม่ ตรงนี้ต้องหา
สาเหตุให้เจอ”

 ส�าหรับการตรวจสอบการท�าหน้าที่
ของรฐับาล ไม่ว่าจะเป็นรฐับาลท่ีมาจากการ

เลอืกตัง้หรอืมาจากรฐัประหาร
เราก็ต้องท�าหน้าที่ตรวจสอบ 
แต่ส่ิงท่ีเป็นปัญหาไม่ใช่เป็น
เพราะรัฐบาลมาจาการเลือก
ต้ังหรือมาจากการรัฐประหาร 
ส่ิงท่ีเราต้องรู ้ สึกมากๆ คือ 
ท�าอย่างไรไม่ให้เราเป็นนัก
ห่อของ ถ้ารัฐประหารมาก็ยัง
ห่อของอยู่ แสดงว่านักข่าวมี
ปัญหาลอกข่าวอย่างเดียว

“ผมว่าปัญหาใหญ่คือ
พวกเราไม่ได้รับรู้บทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เช่น กองบรรณาธิการจ�านวนมากไม่ได้เข้ม
งวดกับนักข่าว หัวหน้าข่าวจ�านวนมากก็ไม่

จักร์กฤษ เพิ่มพูล

ภัทระ ค�าพิทักษ์ 
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อ่านหนังสอืพิมพ์ทัง้ท่ีตวัเองท�าหนังสอืพิมพ์ 
เช้าข้ึนมาไม่ตรวจสอบผลผลติของตวัเองเพ่ือ
เปรียบเทียบกับพรรคพวกแล้วดีกว่าหรือ
ด้อยกว่าอย่างไร แพ้ชนะด้วยเหตุผลอะไร”

“ข้อจ�ากัดที่มีอยู ่ภายใต้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) นักข่าวยัง
ท�างานตรวจสอบได้ แต่เราจะท�าได้ดีไหม 
เพราะคสช.มกีารปรบัปรงุและรือ้ระบบอะไร
หลายมากมาย ถามว่าเราท�าตามทันไหม 
ตรวจสอบทันไหม โดยสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่น
ไป จึงต้องการมืออาชีพมากขึ้น”

เปิดคัมภีร์ข่าวตรวจสอบ “ไทยรัฐ”
ธนดล มีถม  หัวหน้าข ่าวหน้า 1 

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อธิบายว่า สามารถ
จ�าแนกข่าวตรวจสอบได้ 3 รปูแบบ โดยความ
เข้มข้นขึ้นอยู่กับข้อมูลและโอกาสที่ได้รับ

รปูแบบแรกคอืข่าวท่ีรเิริม่โดยผูส้ือ่ข่าว 
โดยขุดคุ้ยจากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข่าว
หรือเบาะแสจากชาวบ้าน รูปแบบต่อมา
คือการต่อยอดจากประเด็นจากท่ีชาวบ้าน
เดือดร้อน-ร้องเรยีน-ประท้วง หรอืย่ืนหนงัสอื
ต่อหน่วยงานรัฐ ส่วนรูปแบบสุดท้ายคือการ
ติดตามเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตรวจสอบ

“แบบแรกถือว่าเป็นข่าวที่โชว์ความ
สามารถของนักข่าวแต่อาจจะมีน้อย เพราะ
ต้องมีหลักฐานชัดเจน ไม่อย่างน้ันอาจถูก
ฟ้องร้อง แบบท่ีสองนั้นมีอยู่เร่ือยๆ แต่บาง
ครั้งเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่สนใจท่ีจะด�าเนิน
การข่าวก็เลยไม่ต่อเนื่อง ส่วนรูปแบบที่สาม
มกีารน�าเสนออยู่บ่อยๆ ดงันัน้ข่าวตรวจสอบ
จะเข้มข้นมากน้อยเท่าใดข้ึนอยู่กับความ
ชัดเจนของข้อมูลและโอกาส”

“แม้ว ่าสื่อจะมีรายได้หลักจากการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ แต่ส่งผลกระ
ทบต่อการตรวจสอบและความเป็นกลาง
น้อยมาก เพราะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่รับ
ลงโฆษณาหน่วยงานของรัฐ หรือหากรับก็
มีน้อยมาก”

ตรวจสอบเข้มข้น-โฆษณาวิง่เข้าหาเอง
มาถึงความเห็นของหนังสือพิมพ์ใน

ภูมิภาคอย่างหนังสือพิมพ์เพชรภูมิซึ่งเป็น
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินรายปักษ์ จ�าหน่ายใน
เขตพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ต่อเนื่องยาวนานกว่า  30  ปี โดย ศักดิ์สิทธิ์ 
วิบูลย์ศิลป์โสภณ บรรณาธิการ เล่าว่า 
ในยุคเริ่มต้นท่ีมี ปรุง สุนทรวาทะ เป็น
บรรณาธิการ ได้แสดงบทบาทน�าเสนอ
ข่าวการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด
รัฐบาลและองค์กรปกครองท้องถ่ิน (อปท.) 
อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะองค์กรท้องถ่ินที่มี
นกัการเมอืงมาจากการเลอืกตัง้มพีฤตกิารณ์
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบร่วมกับเจ้า
หน้าที่รัฐและนายทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

การน�าเสนอข้อเท็จจริงเช่นนี้ น�ามาซึ่ง
ความสูญเสีย บรรณาธิการอย่าง “ปรุง” ถูก
มือปืนสังหารถึงแก่ความตาย

ทว่ากองบรรณาธิการเพชรภูมิยังคง
สานต่ออุดมการณ์ ด้วยเชื่อว่าการเป็นปาก
เสียงแทนชาวบ้านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดยยึดประโยชน์ของชาตบ้ิานเมอืงเป็นหลกั
เท่านั้น จะสามารถสร้างความศรัทธาให้เกิด
ขึ้นในหมู่ประชาชนได้

ปัจจุบันเป็นยุคท่ีส่ือนานาชนิดมีการ
แข่งขันกันสูงมาก การน�าเสนอข้อมูลต่อ
สาธารณะจึงปะปนไปด้วยข้อจริงและข้อ
เท็จ ข่าวจริงและข่าวเต้า ความเข้มข้นของ
ข่าวในการน�าเสนอจงึจ�าต้องเจาะให้ลกึกว่า 
เด่นกว่า และส�านวนการเขียนข่าวจ�าต้องมี
ศิลปะมากกว่า ไม่เช่นนั้นจะ
ยืนบนเส้นทางน้ีอย่างย่ังยืน
ได้ล�าบาก

“ แ ม ้ ร า ย ไ ด ้ จ า ก ก า ร
โฆษณาประชาสัมพันธ์จะมี
ความส�าคัญย่ิงต่อความอยู่
รอดของสื่อ แต่เพชรภูมิยึด
แนวคิดที่ว ่าหากส่ือมีความ
น่าเชื่อถือและเป็นปากเสียง
แ ท น ป ร ะ ช า ช น ไ ด ้ อ ย ่ า ง
แท้จริง กระท่ังสามารถครอง
ยอดจ�าหน่ายได้สูงสุดกว่าฉบับอื่น จะไม่
ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์” 

“ ก า ร ท� า ห น ้ า ที่ สื่ อ อ ย ่ า ง มี อ า ชี ว
ปฏิญาณ สามารถเป็นกระจกเงาสะท้อน
ปัญหาของบ้านเมืองและชาวบ้าน เพ่ือให้ผู้
เก่ียวข้องแก้ไขปัญหาให้พวกเขาได้ ส่งผล
ต่อยอดจ�าหน่ายหนังสือพิมพ์และรายได้
จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น
อย่างน่าสนใจ ประเด็นนี้สื่อจ�านวนมากมัก
ไม่ค�านึงถึง หากหวังรายได้จากค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์โดยละเว้นหรือบิดเบือน
การน�าเสนอข่าวเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะหน้า 
เป็นการไม่ซื่อตรงต่อวิชาชีพมักเข้าท�านอง
คดกินไม่นาน” 

หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  
หนังสือพิมพ์เพชรภูมิเคยถูกรัฐบาลสมัย 
ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี 
สมัคร สุนทรเวช เป็น รมว.มหาดไทย สั่ง
ปิดและเก็บหนังสือพิมพ์ไปท�าลายมาแล้ว 
เพราะน�าเสนอข่าววิพากษ์รัฐบาลท่ีมาจาก
เผด็จการทหาร

 อย่างไรก็ตามการรัฐประหารโดย
เผด็จการทหารในยุคต่อมา หนังสือพิมพ์จ�า
ต้องระวังตามสมควรเน่ืองจาก “‘กฎอัยการ
ศึก” และ “ค�าสั่ง”  ของคณะรัฐประหาร
ถือเป็นกฎหมายไม่เข้าใครออกใคร สิทธิ
เสรีภาพในยุคท่ีคนถือปืนคุมหนังสือพิมพ์
ก็เหมือนน�้าเชี่ยวไม่ควรเอาเรือเข้าไปขวาง 
ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับคณะรัฐประหารหรือรัฐบาลที่
ไม่ได้มาจากการเลือกต้ังจะมีทีท่าผ่อนปรน

มากน้อยเพียงใด
 การแข่งขันและการ

เพิ่มจ�านวนของสื่อในยุค
ปัจจุบัน ท�าให ้เกิดความ
ท ้าทายในแง ่ของการน�า
เสนอ ดงัน้ันเพชรภมิู จ�าต้อง
แสวงหาข่าวในลกัษณะเอ็กซ์
คลูซีฟ หรือข่าวเจาะเพื่อให้
มีประเด็นข่าวท่ีเหนือกว่า
สื่อคู่แข่ง การวางตัวบุคคล
ท�าหน้าท่ี  “นักข่าวประจ�า

อ�าเภอ” และ “นักข่าวพลเมือง” ในทุก
พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบจึงมีความส�าคัญย่ิงใน
งานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน q

ศักดิ์สิทธิ์ วิบูลย์ศิลป์โสภณ
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บ ท เ พ ล ง  “ คื น ค ว า ม สุ ข ใ ห ้
ประเทศไทย” กลายเป็นเพลงฮิตอย่างช่วย
ไม่ได้ ซึง่เป็นผลพวงจากการเปิดผ่านสือ่หรอื
กระบอกเสียงของภาครัฐหรือราชการครบ
ทุกสื่ออย่างรอบด้าน โดยใช้ความถ่ีในการ
ที่คนจะได้ยินอย่างตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่ใน
ทุกช่วงเวลา รวมถึงการบอกต่อในกระแส
โซเชียลมีเดียท่ีสร้างความสนใจอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้

ยิ่งได้นักร้องในระดับร็อคสตาร์ที่อยู่ใน
ระดับต�านานของเมืองไทย อัสนี โชติกุล 
น�าบทเพลงนี้มาขับร้องใหม่ในแบบของตัว
เอง ซึ่งมีทั้งแบบขนาดสั้นกระชับและแบบ
เต็มเพลง ท�าให้ช่วยกระพือโหมเป็นวงกว้าง
มากยิ่งขึ้น

หลังจากท่ีคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) ได้ใช้วิธีการ “แบบเก่า” คือเปิด
เพลงปลุกใจเพื่อคั่นเวลาและสร้างจิตส�านึก
ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู ่
ประชาชนคนไทย ซึ่งก็เป็นวิธีคิดแบบพิมพ์
นิยมสูตรส�าเร็จในการท�ารัฐประหารแต่ละ
ครั้งตั้งแต่ในอดีต และบทเพลงปลุกใจเหล่า
นีก้ถู็กหยบิมาพูดถึงเป็นวาระแห่งชาตกัินอกี
ครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว

ส่ิงท่ีเปลี่ยนไปและน่าสนใจในการ
ท�ารัฐประหารของ คสช. ในมุมของการใช้
เพลงเพ่ือรับใช้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละวัน มีมุมให้พูดถึงในวิธีคิดของ 
บทเพลง “คืนความสุขให้ประเทศไทย” อยู่
ใช่น้อย

บทเพลงนี้มีแนวความคิดในแนวเดียว

กับเพลงปลุกใจ ซึ่งเป็นสกุลเพลงในแนวรัก
ชาติ (Patriotic music) การเขียนเนื้อร้อง
ที่ได้โจทย์ถ้อยความและถ้อยค�ามาจาก 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. 
ถูกน�ามาเรียบเรียงค�าร้องและท�านอง โดย 
วิเชียร ตันติพิมลพันธุ์ ซึ่งใช้ดนตรีแนวไลท์ 
ออร์เคสตร้า ที่สร้างความรู้สึกอลังการทว่า
ไพเราะนุม่นวลและมทีางเพลงแบบป๊อปเข้า
มาเพ่ือให้คนฟังติดหูได้ง่าย ถือว่าเป็นการ
ตอบโจทย์ทีถู่กต้องและท�าได้ร่วมสมยัอย่าง
ที่ต้องการ

แน่นอน การกลับมาของบทเพลง
ปลุกใจแนวรักชาติในรูปแบบประยุกต์สู ่
ความร่วมสมัยของ บทเพลง “คืนความสุข
ให้ประเทศไทย” ถือว่าเป็นเรื่องท่ีไม่เกิน
ความคาดหมายของการใช้อ�านาจผ่านส่ือ

บันเทิงเพ่ืออุดมการณ์ชาตินิยม ซึ่งท�ามา
อย่างต่อเนื่อง

 ในทางกลับกัน บทเพลงเพ่ือชีวิตของ
ไทย ซึง่ถือว่าเป็นบทเพลงประท้วงและรบัใช้
อุดมการณ์เพื่อสังคมเพื่อประชาชน มีความ
เป็นอิสระและเปี่ยมด้วยเสรีภาพในการน�า
เสนอศิลปะการทางดนตรีอย่างมิจ�ากัด
ขอบเขตและไม่มีการเซ็นเซอร์ตัวเองเพ่ือ
เอาใจอ�านาจหนึง่อ�านาจใด แต่เป็นไปเพ่ือกู่
ก้องถึงความไม่เป็นธรรม ความไม่เท่าเทียม
กันในสงัคม มจีติวิญญาณด้านดีงามอยูเ่ตม็
เปี่ยม แม้ยุคหลังจะท�าหน้าท่ีเป็นเพียงสื่อ
หน่ึงในอตุสาหกรรมดนตรแีละบนัเทงิก็ตาม

 ปรากฏการณ์ของบทเพลง “นาวา
รัฐบุรุษ” โดย ยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คา
ราบาว ได้ท�าลายนิยามความเป็นบทเพลง
เพ่ือชีวิตที่เคยเป็นมาในอดีตลงไปอย่างสิ้น
เชิง แม้กระท่ังนักคิดนักเขียน นักวิพากษ์
สังคมนักวิจารณ์เพลงร่วมสมัยหลายคนถึง
กับลงหมุดหมายไว้ว่า

 วันที่  26 พฤษภาคม 2557 ที่บทเพลง
นี้ถูกอัพโหลดเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ยูทูบ 
ถือเป็นการปิดฉากของความส�าคัญของ
บทเพลงเพ่ือชีวิตที่มีผลกระทบต่อสังคม
และผู้คนในสังคมไทยลงอย่างสิ้นเชิง และ
สามารถใช้ค�าว่า “เพลงเพ่ือชีวิตตายแล้ว” 
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

น่ีเป็นเพียงการบันทึกความเป็นไป
ของประวัติศาสตร์ดนตรีร่วมสมัยใน
ระดบัปรากฏการณ์หลงัรฐัประหาร 2557 
ที่เพิ่งผ่านไปเพียง 2-3 เดือนเท่านั้น q

SONG
พอล เฮง

เพลงปลุกใจในวันที่เพลงเพื่อชีวิตตายแล้ว

แน่นอน การกลับมาของ
บทเพลงปลุกใจแนวรักชาติในรูป
แบบประยุกต์สู ่ความร่วมสมัย
ของ บทเพลง “คืนความสุขให้
ประเทศไทย” ถือว่าเป็นเรื่องที่
ไม่เกินความคาดหมายของการ
ใช ้อำานาจผ่านสื่อบัน เทิง เพื่อ
อุดมการณ์ชาตินิยม
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ประชาธิปไตย ใน ‘รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย’
ในปัจจบุนัประเทศไทยก�าลงัอยู่ในช่วง

เปลี่ยนผ่านของการรอคืนประชาธิปไตย
ให ้ กับประชาชน แน ่นอนในระบอบ
ประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ

มี ผู ้ เ ข ้ า ใ จ ผิ ด ว ่ า ป ร ะ เ ท ศ ใ ด มี
รัฐธรรมนูญ ประเทศน้ันก็มีการปกครอง
แบบประชาธิปไตย อนัทีจ่รงินัน้ รฐัธรรมนูญ
เป็นเพียงระเบียบการท่ีเขียนเป็นกฎหมาย
ว่าประเทศ (รัฐ) น้ันๆ ปกครองกันแบบ
ใด แทนที่จะปล่อยให้ผู ้มีอ�านาจปกครอง
กระท�าตามความพอใจของตนโดยไม่มีข้อ
ก�าหนดไว้

รั ฐธรรมนูญแต ่ล� า พั ง ยั ง ไม ่ เป ็ น
แบบการปกครองประชาธิปไตยเสมอ
ไป อาทิ บางประเทศปกครองตามแบบ
เผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเผด็จการของตน 
ฉะนั้นต้องพิจารณารายละเอียดในตัวบท
ของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ

ถ ้ ารั ฐธรรมนูญฉบับใดให ้ ถือมติ
ปวงชนเป็นใหญ่และให้สิทธิของมนุษย
ชนแก่ประชาชน รัฐธรรมนูญน้ันก็เป ็น
ประชาธิปไตย ถ้ารฐัธรรมนญูฉบบัใดถือตาม
ความเหน็ชอบของอภิสทิธ์ิชน และจ�ากัดสทิธิ
มนุษยชนท่ีประชาชนพึงมไีด้ รฐัธรรมนญูน้ัน
ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย

ระหว่างการรอคอยรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ของปวงชนชาวไทย หยิบหนังสือ 
“รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย” ข้ึนมา
อ่านอย่างมีความหวัง เพราะมีนัยยะส�าคัญ
หลายอย่างท่ีส่งผลสะท้อนถึงความคดิเก่ียว
กับประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญในช่วง
เวลาท่ีส�าคัญท่ีสุดอีกคร้ังส�าหรับสังคมไทย 
ภายหลังรัฐประหาร 2557 และอยู่ในช่วง
ปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.)
เพราะการที่จะเข ้าใจลักษณะการ

ปกครองและรูปแบบ
ของรัฐบาลในแต่ละยุค
แต่ละสมัย ควรที่จะดู
จากตัวรัฐธรรมนูญท่ี
บังคับใช้อยู ่ในแต่ละ
สมัย เจตจ�านงท่ีเด่น
ชัดมักปรากฏในตัว
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  แ ล ะ
การดูอย่างเพ่งพินิจ
พิ จ า ร ณ า เ พ่ื อ น� า
ไปสู ่การ วิ เคราะห ์ 
สังเคราะห์องค์ความ
รู ้ต่างๆ ถือเป็นการ
ดูการเมืองตามนัย
ของรัฐธรรมนูญ

หนังสือเล ่มนี้ 
“รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย” เป็น
งานเขียนของ รองศาสตราจารย์ นรนิติ 
เศรษฐบุตร อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สองช่วง
สมัย (พ.ศ.2534-2537 และ พ.ศ.2538-2541) 
รวมถึงเคยเป็นวฒุสิภา เลขาธิการสถาบนัพระ
ปกเกล้า กรรมการกฤษฎีกา และประธานสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550

เพราะ รศ.นรนิติ เป็นผู้สอนทางด้าน
รัฐศาสตร์ ถือเป็นปัญญาชนอาวุโสของ
ศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง และมี
ส่วนร่วมโดยตรงในการร่างรฐัธรรมนูญ พ.ศ.
2550 แม้หนังสือเล่มน้ีจะเขียนข้ึนก่อนการ
รัฐประหาร พ.ศ.2549 ก็ตาม แต่ก็สะท้อน
การคืนประชาธิปไตยที่ผ ่านรัฐธรรมนูญ
ฉบบัใหม่ทีจ่ะเกิดขึน้ตามอย่างแน่นอน และ
เหมือนหนังฉายซ�้าหรือปรากฏการณ์เกิด

ซ้อนซ�้าแบบเดจา วู (Deja Vu)
รัฐธรรมนูญกับพัฒนาการทางการ

เมือง หากคิดตั้งแต่
เวลาเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 
เป็นต้นมา การศึกษา
โดยมากจะ เพ ่ งจุ ด
ศูนย์รวมในแง่มุมทาง
กฎหมายมากกว่าแง่
มุมทางการเมือง และ
มีน ้อยมากที่จะศึกษา
ถึงความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาการเมืองไทย

ทัง้ๆ ท่ีการเมอืงเรือ่ง
ของรัฐธรรมนูญนั้นเป็น
เรื่องท่ีควรจะต้องศึกษา
กันให้รอบด้าน

ก า ร ร อ ค อ ย
รัฐธรรมนูญฉบับ ท่ี  19 

ของประเทศไทย จึงอยู่ในความในความ
ประดักประเดิดเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2550 เน่ืองด้วยไม่ได้อยู่ในภาวะปกติ 
แต่อยูใ่นการควบคมุดแูลของ คสช.จึงมีแรง
เหว่ียงปะทะในสังคมและเดิมพันสูงอีกครั้ง
ของสังคมไทยท่ีจะน�าไปสู่รัฐธรรมนูญอีก
ฉบับหนึ่งในอนาคต เพ่ือผดุงรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้...

ลองหา “รัฐธรรมนูญกับการเมือง
ไทย” มาอ่านแบบไตร่ตรองอย่างครุน่คิด
จะพบมุมใหม่ๆ ของรัฐธรรมนูญแบบ
ไทยๆ ท่ีคาดไม่ถึงและไม่เหมือนใคร
ในโลก เพราะน่ีคือประเทศไทยและ
ประชาธิปไตยท่ีไม่เคยก้าวไปสูจุ่ดสมดลุ
อย่างลงตัวของทุกฝ่ายในสังคม q

Book
พรเทพ เฮง
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ในภาวะสงคราม ปัจเจกชนถูกทวงถาม
ความรับผิดชอบที่มีต่อมาตุภูมิ ภาระความ
เป็นตัวเรากับแผ่นดินเกิดตั้งอยู่บนความ
เปราะบาง เงื่อนไขความสัมพันธ์นี้แตะแผ่น
หลงัเราให้ออกไปท�าสงคราม สละชวิีต ... สิน้
แผ่นดินเกิด ปัจเจกชนก็อยู่ไม่ได้

 ยอซีป บรอซ ประธานาธิบดีของ
ยูโกสลาเวีย หรือท่ีเรียกอีกชื่อว่า “ตีโต” 
สมญานามที่แปลว่า “น่ัน-น่ี” จากการ
อุปนิสัยชอบสั่งการของเขา ครองอ�านาจ
ยาวนานตั้งแต่ พ.ศ. 2496-2523 

 “ตีโต” สร้างวีรกรรมไว้มากมาย โดย
เฉพาะเมื่อ พ.ศ. 2484 เกิดสงครามโลกครั้ง
ที ่2 เขาได้จดัตัง้กองก�าลงัต่อต้านฝ่ายอกัษะ
สู้รบกับเยอรมันที่เข้ายึดครองประเทศ กอง
ก�าลังที่ไม่มีความพร้อมในทุกด้านของเขา
กลับสามารถเอาชนะข้าศึกอย่างนาซีได้
อย่างไม่น่าเชื่อ

หลังสงคราม เขาได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นนายกรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์คนแรก ต่อ
มาได้เพ่ิมอ�านาจตัวเองด้วยการเปลี่ยนเป็น
ประธานาธิบดี ชาวยูโกสลาเวียจ�านวนไม่
น้อยยกให้เป็นมหาบุรุษที่พาประเทศให้
รอดพ้นวิกฤตมาได้หลายครา แต่กระนัน้เมือ่
เวลาผ่านไป ... เส้นทางอ�านาจอนัยาวนานก็
ท�าให้เขาถูกมองว่าเป็น “เผด็จการ”

เรื่ องของ “ตี โต”  เป ็นภาระของ
ประวัติศาสตร์ หากแต่ระยะทางระหว่าง
ก้าวขึ้นเป็นรัฐบุรุษยูโกสลาเวียของเขายังมี
เรือ่งเล่าอืน่ๆ ทาบทบัอยู่ในช่วงเวลาเดยีวกัน
มากมาย เป็นเรื่องของปัจเจกผู้ร่วมชะตาไป
กับ “ตีโต” เช่นเดียวกับบางส่วนที่ปรากฏอยู่
ใน Underground

Movie
ธเนศน์ นุ่นมัน

Underground : เบื้องล่างมาตุภูมิ
น�าแสดงโดย  Miki Manojlovic, Slavko Stimac, Lazar Ristovski
ก�ากับการแสดงโดย  : Emir Kusturica

 ภาพยนตร์เปิดเรื่องด้วยความสัมพันธ์
ของสองสหาย “แบลคกี้” และ “มาร์โก” ที่ใช้
ชวิีตวัยหนุม่ตามประสา จนกระทัง่บ้านเมอืง
ถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยกองทัพนาซี สอง
สหายเริม่จบัอาวุธขึน้มาต่อสู้กับผู้รกุราน ต้ัง
องค์กรลบัๆ ขึน้โดยมฐีานก�าลงัอยู่ใต้ดนิ เป็น
เหมอืนโลกอกีใบหนึง่ทีค่อยสนบัสนนุการซุม่
โจมตีและผลิตอาวุธ

 “แบลคกี้” ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายบู๊และคุม
โรงงานผลิตอาวุธ ขณะที่ “มาร์โก” ท�าหน้าที่
เป็นสายลับแทรกซึมกองก�าลังนาซี คอย
รายงานและส่งสญัญาณให้กองก�าลงัใต้ดนิ
ทราบก่อนวางแผนโจมตี

 กาลเวลาผันผ ่านและบ ่มเพาะ
สองสหายให้เติบโตตามเส้นทางระหว่าง
สงคราม “แบลคกี้” กลายเป็นเป็นวีรบุรุษใน
ต�านานผู้น�าแห่งโลกใต้ดิน “มาร์โก” กลาย
เป็นพ่อค้าอาวุธท่ีมเีส้นทางทีม่กีารเมอืงช่วย
หนุนหลัง

 สงครามโลกสิ้นสุดลงใน พ.ศ.2488 
แต่ “มาร์โก” ก็ยังแอบหลอก “แบลคกี้” ว่า
ยังคงด�าเนินอยู่ เพ่ือท่ีจะให้ผลิตอาวุธแก่
เขาน�าไปขายเป็นต้นทุนทางการเมือง จน
กระทั่งวันหนึ่ง “แบลคกี้” ทราบความจริงว่า
ถูกเพ่ือนหลอก สายสัมพันธ์ของสองสหาย
จึงขาดสะบั้นลง

 แม้จะแตกต่างกันทางเชือ้ชาต ิศาสนา 
ประวัติศาสตร์ แต่ “จอมพลตีโต” ก็เคยรวม 
6 สาธารณรัฐ ยูโกสลาเวียได้อย่างเป็น
เอกภาพเหนียวแน่น กระทั่ง พ.ศ.2523 เมื่อ 
“ตีโต” ถึงแก่อสัญกรรมเอกภาพนั้นก็เริ่มมี
อันเป็นไป ปัญหาท่ีสะสมและซ่อนตัวมา
อย่างยาวนานเริ่มไหลออกมาจากรอยร้าว

  เริ่มจาก พ.ศ.2532 โครเอเชียและ
สโลวีเนียประกาศเอกราชหลังการล่มสลาย
ของระบอบคอมมิวนิสต์ในรัสเซีย จากน้ัน
อีกเพียงปีเดียว บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา ก็
ประกาศแยกตัวเป็นเอกราชเช่นกัน

 ป ัญหาทางการเมืองรอบใหม่ใน
ยูโกสลาเวีย ติดยศให้ “แบลคกี้” กลายเป็น
ผู้น�าทหารท�าสงครามเข่นฆ่าพ่ีน้องร่วมชาติ 
ลุกลามจนกลายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ผู้
ที่มีเชื้อชาติ-ความเชื่อแตกต่างกัน สูญชีวิต
คนทุกเพศวัยรวมกันนับแสน ขณะที่ “มาร์
โก” ยังเป็นนักการเมืองท่ีหาผลประโยชน์
จากสงครามนี้ 

ความแตกต่างท่ีซ่อนตัวอยู่มีอ�านาจ
เหนือความเป็นปัจเจกที่มี และเป็นตรา
ประทับจากอดีตท่ีท้ังคู่ต่างเลือกไม่ได้ และ
แล้วสหายท่ีรักกันประดุจพ่ีน้องร่วมสาย
เลือดก็ต้องมาฆ่ากันเอง

 Underground เป็นภาพยนตร์ที่จับเอ
าประวัติศาสตร์มาผสมผสานกับเรื่องเหนือ
จริงตามแนวทางเดียวกับนิยายแบบ เมจิค
คอลเรยีลสิ หรอืสจัจะนยิมเหนือจรงิ ถ่ายทอด
ภาพความโหดร้ายผสมปนเปกับเรื่องราวผิด
ธรรมชาติและอุปนิสัยของชาวคาบสมุทรบอล
ข่าน ซึ่งรื่นรมย์ได้กับแทบทุกเรื่อง อันเป็นวิถีที่
สงครามไหนๆ ก็ท�าลายลงไม่ได้

สถานะของตัวเรากับแผ่นดินเกิดตั้ง
อยู่บนความเปราะบาง ภายใต้เงื่อนไขน้ีทุก
คนต่างพาตัวเองไปข้างหน้าตามเส้นทาง
ที่ความคิดความเชื่อทางการเมืองก�ากับไว้  
เช่นเดียวกับเรื่องราวของสองสหายที่ลงเอย
ตามที่ “แบลคกี้” ได้ย�้ากับ “มาร์โก” ในโลก
หลังความตายว่า “อภัยได้ แต่ลืมไม่ได้” q
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ในความเคลื่อนไหว สภาการหนังสือพิมพ์แหงชาติ

ผ่านไปด้วยดีจากงาน “ครบรอบ 17 
ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ”  เมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โรงแรมเดอะสุโกศล 
พญาไท กรุงเทพฯ โดยการน�าของ จักร์กฤษ  
เพิ่มพูล ประธานสภาฯ คนท่ี 7 ประจ�า
ปี 2554 - 2558 กับ ผุสดี คีตวรนาฏ รอง
ประธานสภาฯ ในฐานะประธานจดังานพร้อม
คณะกรรมการ-คณะอนุกรรมการ-สมาชิก
องค์กร-ตลอดหน่วยงานและผู้เก่ียวข้องทุก
ภาคส่วน ได้ร่วมงานคับคั่งท้ังภาคเช้าและ
ภาคบ่าย

เริม่จากภาคเช้า ปาฐกถาพิเศษและพิธี
มอบรางวัลบทน�าและคลปิหนงัสัน้ โดย พงษ์
ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมัน
ตกุล และอดีตประธานสภาการฯ ปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “บทบาทสื่อกับการตรวจสอบ
คอร์รัปชั่นในสังคมไทย” โดย กล้านรงค์ 
จันทิก อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษก 

ป.ป.ช. ได้กล่าวสรุปตอนท้ายว่า สาเหตุของ
การคอร์รัปชั่นเกิดจาก เศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม แต่ในปัจจุบันจากผลส�ารวจ
ออกมามีสาเหตุ 5 ประการ คือ วัตถุนิยม 
บริโภคนิยม โครงสร้างสังคมไทยเป็นระบบ
อุปถัมภ์ กระบวนการยุติธรรมไม่เข้มแข็ง ถูก
แทรกแซงจากผูม้อีทิธิพล และเกิดจากความ
เบื่อหน่ายของประชาชน

ส�าหรับบทบาทของสื่อท่ีจะต้องท�าการ
ตรวจสอบคอร์รัปชั่นน้ัน “กล้านรงค์” เสนอ
ว่า สื่อต้องให้ความรู ้ประชาชน โดยต้อง
น�าสาเหตุและผลเสียของคอร์รัปชั่นมาให้
ประชาชนรับรู้ เพราะสื่อจะเป็นองค์กรเดียว
ที่เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน ต�าบล จึงต้อง
ท�าให้เขาเข้าใจและให้รูว่้าการด�ารงชวีติของ
เขา เมื่อเกิดคอร์รัปชั่นมีผลเสียหายและจะมี
ชีวิตตกต�่าอย่างไร

“ยืนยันว่าไม่ต้องการให้สื่อเกลียดชัง

การคอร์รัปชั่น เพราะค�าว่าเกลียดชังเป็น
เรื่องในใจของตัวเอง แต่ต้องการให้สื่อสร้าง
บทบาทประชาชนให้รับรู้ถึงเสียหาย” โดย
เฉพาะการท�าข่าวสืบสวนต้องให้ทุกฝ่าย
ชี้แจง ท้ังน้ีการท�าข่าวเชิงสืบสวนสื่อต้อง
ยึดข้อเท็จจริงและความถูกต้อง อีกทั้งต้อง
เสนอข่าวท่ีให้โอกาสแก่องค์กร หรือบุคคล
ที่สื่อตรวจสอบให้เขามีสิทธิชี้แจงหรือแสดง
เหตุผลข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่าคนที่ถูกลงข่าว
อ้างเหตุผลรับฟังไม่ได้ เรามีเหตุผลอย่างอื่น
ท่ีจะหักล้างได้ แต่ไม่ควรลงข่าวก่อนโดยที่
ไม่ให้เขาชี้แจงข้อเท็จจริง เพราะสิ่งท่ีจะเกิด
ขึ้นจากการกระท�าความผิดพลาดจะมีผลก
ระทบต่อสือ่เอง จึงขอฝากประธานสภาการฯ 
ควรเอามาสานต่อ เพราะการท�าข่าวสืบสวน
ต้องดูแลสื่อจาการฟ้องหมิ่นประมาท

กล้านรงค์ สรุปตอนท้ายว่า การท�า
ข่าวเชิงสืบสวนต้องมีใจบริสุทธ์ิไม่ตกเป็น
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เครื่องมือใคร แกล้งใคร ช่วยเหลือใคร และ
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ใจท่านต้องบริสุทธิ์
จริงๆ ท่านต้องกล้าท�าในสิ่งที่ถูกต้อง ฉะนั้น
ส่ิงเหล่าน้ีจะมีความส�าคัญอย่างที่สุด  “ถ้า
ตราบใดยังมีหางเสือหรือติดยึดกับเงินที่ได้
จากการประชาสัมพันธ์ ยากเหลือเกินท่ีสื่อ
จะท�าข่าวจาการสืบสวนได้” คิดว่าสิ่งที่ได้
พูดให้ท่านฟังนัน้มสีาระส�าคญั สิง่ทีส่ภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ ท�าเป็นสิ่งที่ยาก แต่
ก็เป็นสิ่งท่ีต้องท�า เพราะสื่อจะเป็นหนทาง
เดยีวทีจ่ะเข้าถึงประชาชนได้ และเจ้าของสือ่
ทั้งหลายต้องร่วมมือท�า สภาการฯจะท�าคน
เดียวไม่ได้ เพราะถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องชี้ให้
เหน็ว่าการทจุรติคอรปัชัน่นัน้เป็นการท�าลาย
บ้านเมืองอย่างไร

 ส� าหรับ  พิ ธีมอบราง วัล  บท 
บรรณาธิการ (บทน�า) ดีเด่นประจ�า 2556 
รางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น “หนังสือพิมพ์
ส่วนกลาง” ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง 
ก.ม.ป้องกันรฐัประหาร นสพ.ไทยรฐั ฉบบัวัน
ที ่27 กรกฎาคม 2556 รางวัลชมเชย 2 รางวลั 
ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง ปฏิรูปการเมือง 
ทางออก-ประเทศไทย นสพ.คมชัดลึก ฉบับ
วันที ่12 ธันวาคม 2556  และบทบรรณาธิการ
เรื่อง เมืองไทยไม่ใช่สนามรบของคนไทย 
นสพ. เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม 2556

ร า ง วั ล บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ดี เ ด ่ น 
“หนังสือพิมพ ์ส ่ วนภู มิภาค”  ได ้แก ่ 
บทบรรณาธิการเรื่อง หายไปไหน? นสพ.
เสียงสาริกา จ.นครนายก  ฉบับวันท่ี 1 

ตุลาคม 2556 รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 
บทบรรณาธิการเรื่อง ความหวังของล�าน�้า
วัง         นสพ.ลานนาโพสต์ ฉบับวันที่ 14-20 
มิถุนายน 2556  และบทบรรณาธิการเร่ือง 
หน้าที่ของ “ข้าราชการ” นสพ. ประชามติ 
จ.ตราด

ร า ง วั ล บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร ดี เ ด ่ น 
“หนังสือพิมพ์ฝกปฏิบัติมหาวิทยาลัย”
ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง จิตรกรที่เรียกว่า 
“สื่อ” และกระดาษขาวที่ชื่อ “วัยรุ่น”  นสพ.
บ้านกล้วย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ฉบับ
เดือนพฤศจิกายน 2556 รางวัลชมเชย 2 
รางวัล ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่อง วิชา
ท�าประชามติเพ่ือให้นักศึกษาหาข้อยุติใน
สังคม? นสพ.มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ฉบับ 24-30 กรกฎาคม 2556  
และบทบรรณาธิการเรื่อง เยาวชนต้องรู้เท่า
ทนัโลกออนไลน์ นสพ. หอข่าว  มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ฉบับวันท่ี 26-31 มกราคม 
2556

 รางวัลคลิปหนังสั้นส่งเสริมจริยธรรม
วิชาชีพสื่อ ยอดเย่ียมประจ�าปี 2556 ครั้งท่ี 
1 ผลการพิจารณาตัดสินรางวัลคลิปหนังสั้น
ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพยอดเย่ียม ประจ�า
ปี 2556  คณะกรรมการพิจารณาตัดสินในปี
นี้ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลคลิปหนังสั้นฯ ยอดเยี่ยม 
มตท่ีิประชมุจงึมอบรางวัลดเีด่น 2 รางวัล และ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ประกอบด้วย  รางวัล
คลิปหนังสั้นฯ ดีเด่น ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เชื่อ
หรือคิด” จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับผล

งานเรือ่ง “1+X=X”  จากมหาวิทยาลยัศิลปากร
รางวัลคลิปหนังสั้นฯ ชมเชย  ได้แก่ 

ผลงานเ ร่ือง  “จรรยาบรรณ”  จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ผล
งานเรือ่ง “ประชาชนบนปลายปากกา”  จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส�าหรับภาคบ่ายรายการ เสวนาเรื่อง 
“ภูมิทัศน์สื่อยุคใหม่” โดย จักร์กฤษ เพ่ิม
พูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ประธานสภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สุภาพ คลี่ขจาย 
ประธานชมรมผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบ
ดิจทัิล ชยัประนิน วิสุทธิผล นายกกิตตมิศกัดิ์ 
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ด�าเนิน
รายการโดย มานะ ตรรียาภวัิฒน์ รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เสวนาเรื่อง “จริยธรรมในมุมมองคน
รุ่นใหม่” จากนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์-
นิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย การะเกด นร
เศรษฐาภรณ์ คณะนิเทศศาสตร์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ธัญญา เทอเนอร์ คณะนิ
เทศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิ
วัฒน์ เอกราช ธรรมชัย คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สุขวุฒิ รัตนพล 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
พรพรหม เรืองแสง คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ด�าเนิน
รายการโดย ฐปณีย์  เอียดศรีไชย ผู้ช่วย
บรรณาธิการข่าว 3 มิติ  โทรทัศน์ช่อง 3 q
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ในความเคลื่อนไหว สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ์แหงประเทศไทย

เสรีภาพบทความรับผิดชอบ...เกิดขึ้นได้บนปลายน้ิวเรา  
จุลสารราชด�าเนิน ฉบับที่ 28  ประจ�าเดือนตุลาคม 2557  กลับ
มารายงานความเคลือ่นไหวสมาคมนักข่าวนักหนังสอืพมิพ์แห่ง
ประเทศไทย...ในสถานการณ์ท็อปบู๊ตครองเมือง

l ยกที่1 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) ก�าลังจะผลัด
ใบการปกครองประเทศไทย เข้าสู่เฟสที่ 2    “ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์” 
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ก็เจองาน
หนัก เมือ่ คสช.ออกประกาศฉบบัที ่97 ควบคมุการท�างานสือ่มวลชน 
 ต้องผนึกก�าลัง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการ
หนงัสอืพิมพ์แห่งชาต ิและสภาวิชาชพีข่าววทิยุและโทรทัศน์ไทยต่อ
สายเจรจาบิ๊ก คสช. กันหลายยก  ก่อนที่  คสช.จะยอมถอย ชั่วคราว
แก้ไขประกาศ คสช.97  ยอมให้สื่อมวลชนไทยหายใจ...ยกต่อไป...
ผลเป็นเช่นไร...จับตาให้ดี

l ยังระดมสมองกันต่อเน่ือง  เมื่อเร็วๆ นี้   สมาคมนักข่าว
และนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ
และวชิาชพีสือ่มวลชน   จดัประชมุเครอืข่ายนกัวชิาการและวชิาชพี
สื่อมวลชน ครั้งท่ี 7  โครงการ “60 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือ
พิมพ์ฯ  ปฏิวัตคินข่าว  ก้าวสูโ่ลกดจิทิลั”  ตอน “ต�าราวารสารศาสตร์ 
คอนเวอร์เจนซ์” จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สถาบันอิศรา 
มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศ ณ ห้องสัมมนา อาคาร  5  ชั้น 
2  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

l เหนือ่ยสดุๆ  ยามน้ี ไม่มีใครเกิน “มานพ ทพิย์โอสถ” อปุนายก
ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ เพราะนอกจากเป็นแม่งานจัด
กิจกรรมรณรงค์ “การใช้เสรีภาพ...บนความรับผิดชอบ” รวมทั้งต้อง
ติดตามดแูลสถานการณ์การคกุคามสือ่ในสถานการณ์เปลีย่นผ่านใน
ยุค คสช.แล้ว  ยังต้องรบั หน้าที ่โฆษกสมาคมนักข่าวนกัหนังสอืพิมพ์
แห่งประเทศไทย   คอยชี้แจงท�าความเข้าใจพี่น้องนักข่าวภาคสนาม 
ที่ยังข้องใจสมาคมนักข่าวฯ  ส่งชื่อ “ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์” เป็นตัวแทน
สมาคมฯสมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

l ถึงอยู่ภายใต้กฎอัยการศึก แต่ 2557  แต่  สถาพร พงษ์พิพัฒน์
วัฒนา  แห่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ผู้จัดการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง” เพื่อให้ผู้
สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ  
ได้เรยีนรูเ้ร่ืองการท�าข่าวอย่างปลอดภยัในสถานการณ์ท่ีมคีวามเสีย่ง 
รุ่น 5 ที่ จ.กาญจนบุรี   ระหว่าง 29 พ.ค.– วันที่ 1 มิ.ย.  และ นายก่อ
เขต จันทเลิศลักษณ์ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศไทย ที่
ปรึกษาโครงการ ยังอุตส่าห์จัดหนักจัดเต็มด้วยสถานการณ์จ�าลอง
ทุกชั่วโมงการอบรม  ท�าเอาผู้เข้าอบรมหลายคนประทับใจไม่รู้ลืม

l ท�างานมวลชนต่อเน่ือง “ จรีพงษ์ ประเสรฐิพลกรงั” เลขาธิการ
สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย พอเห็นสถานการณ์การเมือง
คลี่คลายความร้อนแรง  อาสาเป็นแม่งานชวนสมาคมนักข่าวนัก
หนงัสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย จัดงาน”เติมก�าลังใจครั้งที่ 2” ศุกร์ที่ 4 ก.ค.ผ่านมา  เพื่อพี่น้อง
ส่ือมวลชนภาคสนามได้มีโอกาสผ่อนคลาย หลังเหน็ดเหน่ือยกับ
สถานการณ์ชุมนุมและความขัดแย้งทางการเมือง มานานกว่า 8 
เดือน ...ก็ชื่นมื่นกันไป

l ม่วนชื่นสุดๆ ต้อง ค่ายนี้  ค่ายพิราบ Fit & Firm รุ่น 6 ดูแล
สุขภาพกายและใจ  งานนี้ ไพรัช มิ่งขวัญ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
และฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ยิ้มแป้น
ภูมิใจ  เมื่อมีพ่ีน้องนักข่าวสายการเมืองจากทุกส�านักพร้อมใจวาง
แก้วเหล้า มาฝกการบรโิภคอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการและมทัีกษะ
ในการบริหารร่างกายสุขภาวะที่ดีระหว่างวันที่ 28- 29 มิ.ย. 2557 
ณ บ้านผางาม รีสอร์ท อ.นาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  กันอย่างคึกคัก

l ถึงจะออกปากไม่ถนัดฝกอบรมนักข่าวเด็กๆ  แต่“พรรณี อมรวิ
พุธพนิช” หัวหน้าทีมข่าวรายงานพิเศษ คม ชดั ลึก ซึง่เพ่ิงมารบัหน้าท่ี
เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ชมุนมุนักข่าว ปี 
2557 เป็นครัง้แรก  ก็ปฏิวัตหิลักสูตรพัฒนานักข่าวใหม่ ระดมทีมนัก
ข่าวรุน่พ่ีจากทุกสายข่าว สมุหัวสอนน้องท�าข่าวสืบสวนสอบสวนแบบ
ทีมเวิร์ค  ที่รร.เดอะเบย์วิว พัทยา จ.ชลบุรี ได้สนุกมิรู้ลืม q
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