
ราชดำาเนิน
ฉบับที่ 30 ประจำาเดือนมกราคม 2559

“อนาคตสื่อไทย
บนเส้นทางสาย 
(แพร่ง) ปฏิรูป”

เจษฎา เดนดวงบริพันธ
ผูถลม myth บาบอ บนโลกออนไลน

หน้า 10 หน้า 17 หน้า 24 หน้า 28

ที่สุดวาทกรรม 
“ประยุทธ” บริภาษสื่อ

สสส. - องคกรส่ือเหน่ือย
หลงัพบเงนิสนบัสนนุไมเกีย่วสขุภาวะ 

สันติภาพ
ที่เปราะบาง



หน้า : 2

CONTENTS

ราชดำาเนิน
RACHADAMNURN  ฉบับประจำาเดือนมกราคม 2559

หน้า  5

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน สปริงนิวส์ การเลิกจ้าง ข่าวลือ
มากมาย สร้างความระส�า่ระสายต่อ พนักงานภายในองค์กร 
และส่งแรงกระเพื่อมไปถึง สื่อดิจิตอลในยุคท่ีมีการแข่งขัน
กันอย่างดุเดือด บนเม็ดเงินค่าสัญญาสัมปทานสูงลิบ แลก
กับ เรตติ้งผู้ชม อันเป็นตัวแปรส�าคัญ หากไม่สมดุลในแง่
ตัวเลข ความไม่พึงพอใจในทิศทาง มันเลยกลายเป็น จุดวก
กลับ มาถึง บุคคลากรในองค์กรอย่างเลี่ยงไม่ได้

2 พนักงาน-ผู้บริหาร
“สปริงนิวส์” ที่เห็นและเป็นไป

หน้า  21

“เส้นทางสายปฏิรูป 
อนาคตสื่อมวลชนไทย
บนทางหลายแพร่ง”

จากข้อเสนอล่าสุดของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ท่ีมีถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ จะเห็นได้ชัดเจนว่าฝ่ายรัฐยังคงมีความต้องการท่ี
จะให้มีกลไกการก�ากับดูแลสื่อมวลชนอยู่อย่างต่อเนื่อง 

หลังข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสาร
มวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ท่ี
เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรม และ
ภายหลังการการสิ้นสุดลงของคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญชุดท่ีมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน
คณะกรรมาธกิาร และสภาปฏิรปูแห่งชาตท่ีิมีนายเทียนฉาย 
กีระนันทน์ เป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
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ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลง เป็นกฎธรรมชาติ ที่เป็นมาและเป็นไป 
สื่อมวลชนก็เช่นนั้นเหมือนกัน การปฏิรูปไม่ใช่ค�าท่ีพวกเราไม่คุ้นเคย
หรอืเป็นสิง่ใหม่ เพราะในแวดวงสือ่มวลชนทกุแขนง ต่างก็ใช้เรยีกร้อง
กับผู้คนในวงการอื่นๆ ของสังคมมาโดยตลอด อย่างน้อยก็กว่า 60 ปี
นับแต่มผีูค้ดิค้นค�าขึน้มาแทนภาษาองักฤษ และดเูหมอืนจะเป็นอาชพี
เดยีวกระมงั ทีค่อยต่อสูด้ิน้รน คอยเป็นปากเป็นเสยีงให้ผูค้นในประเทศ 
ได้เหน็การเปลีย่นแปลงท้ังสงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืงของประเทศ 
ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  ไม่ว่าจะเรียกว่า “การปฏิรูป” หรืออะไรก็ตามที 
เป็นการเรียกร้องเอากับผู้คนในแวดวงอื่นๆ ซึ่งอันท่ีจริงก็เป็นหน้าท่ีท่ี
พึงปฏิบัติของสื่อมวลชนทั้งหลายอยู่แล้ว ท�าให้หลายคนไม่คิดไม่ฝัน
ว่า วันหนึง่จะมผีูค้นเป็นอนัมากหันกลบัมาเรยีกร้องให้สือ่มวลชนปฏริปู
ตัวเอง อันท่ีจริงอาจต้องใช้ค�าว่าตราหน้าพวกเราด้วยซ�้าไป ทั้งน้ีเป็น
เพราะวิกฤตการเมอืงในรอบทศวรรษท่ีผ่านมาทีไ่ด้กลายเป็นบาดแผล
ไปในทุกหย่อมหญ้าของประเทศ  “สื่อ” คือหน่ึงในผู้ถูกมองว่าเป็นผู้
เติมเชื้อไฟให้ลุกโหม แทนท่ีจะมีบทบาทในการคลี่คลายสถานการณ์
ที่ตรึงเครียดทางการเมือง

แม้จะมี “สื่อ” ไม่น้อยที่พยายามท�าหน้าที่น้ันอย่างแข็งขัน แต่
ที่สุดดูเหมือนพวกเราบางกลุ่มบางพวกไม่อาจต้านทานกระแสแห่ง
การเหมารวมในทางการเมืองไปได้ ย่ิงเมื่อเห็นได้ชัดว่า “สื่อ” บาง
กลุ่มบางพวกได้กระโดดเข้าร่วมวงไพบูลย์แห่งความขัดแย้งด้วยแล้ว 
กระแสการเรียกร้องปฏิรูปสื่อก็ย่ิงถ่ีและทรงพลังมากย่ิงข้ึน กระท่ัง
แวดวงสือ่มวลชนเองก็ต้องตอบรบักระแสนัน้ ถึงแม้วิธีการและขัน้ตอน
ต่างๆ ในการปฏิรูปที่ส่วนใหญ่ฟากฝั่งของรัฐจะเป็นผู้ออกหลักเกณฑ์
มาควบคุม ถึงเสนอให้มีองค์กรวิชาชีพสื่อตามกฎหมาย ซึ่งผิดหลัก
การทั่วๆ ไป ของสื่อมวลชนโดยในระบอบเสรีประชาธิปไตยทั่วโลก ที่
เลือกใช้วิธีการควบคุมก�ากับดูแลกันเอง ถือเป็นการลงโทษทางสังคม

หากละเมิดกฎหมาย วงการสื่อมวลชนก็เห็นว่ากฎหมายต่างๆ 
มีและตราขึ้นด้วยเจตนารมณ์บังคับใช้กับประชาชนทุกคนในรัฐ มีอยู่
และทรงประสิทธิภาพ หากทุกคนในสังคมเรียนรู้อย่าง “เท่าทันสื่อ” 
และใช้กฎหมายในการปกป้องสิทธิของทุกฝ่าย  โดยให้สื่อมวลชนได้
ตระหนักถึงประเดน็ท่ีกล่าวมาเป็นล�าดบัแรกต้น ของการท�าหน้าทีข่อง
นักสื่อสารมวลชนที่พึงมีพึงเป็น  นับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 2557 สื่อมวลชนเป็น 1 ใน 
11 ด้านการปฏิรูปท่ีถูกบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็เริ่มเห็นได้ว่า
แนวคิดของรัฐและสังคมส่วนหน่ึง เห็นควรให้มีองค์กรก�ากับดูแลสื่อ
ตามกฎหมาย เพราะเห็นว่าการควบคุมหรือก�ากับกันเองล้มเหลว

ซึ่งนั่นก็ยากที่จะปฏิเสธเช่นกัน แต่แน่ชัดแล้วหรือว่า เส้นทางที่
เราก�าลงัจะถูกรฐัและสงัคมบางส่วนขดีเส้นให้เดนิเป็นเส้นทางทีจ่ะเอือ้
และรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของสาธารณะ ไม่ใช่การมแีละคงไว้ซึง่สทิธิ
และเสรภีาพตามท่ีรฐัชีน้ิว้บงการ  ในท่ามกลางความเปลีย่นแปลงครัง้
ส�าคัญของวงการสื่อมวลชนไทย จึงเป็นสถานการณ์ที่พวกเราไม่อาจ
จะน่ิงนอนใจ เพราะถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญในมิติทางสังคม ที่
จะส่งผลถึงทศิทางทางการเมอืงและกลไกลทางเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เพราะอย่างน้อยก็เกิดมติทิางสงัคมในแวดวงสือ่
ด้วยกันเองตลอดระยะเวลา 1 ปีเศษที่ผ่านมา

 แม้จะมีแนวคิดในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและ
ประชาชนเป็นพ้ืนฐาน แต่รูปลักษณ์การออกแบบ ก็ยังไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และถึงแม้จะไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดปลีก
ย่อยก็แตกต่างกันไป การออกรบในสงครามแห่งการปฏิรูปในวงการ
สื่อมวลชนไทยจึงอยู่ในสถานะของ “กองทัพ” ที่อ่อนเปลี้ย และนับวัน
แม่ทัพนายกองหรือแม้แต่ไพร่พลก็เริ่มหดหาย เพราะจะเห็นได้ว่าถึง
ขนาดที่ฝ่ายรัฐน�าคลื่นสาธารณะเข้าไปบรรจุไว้ในหมวดแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ ก�าหนดให้คลื่นเป็นสมบัติของรัฐ แทนที่จะเป็นการ
บรรจไุว้ในหมวดสทิธิและเสรภีาพดังเช่นเดมิ ตามเจตนารมณ์การต่อสู้
เรยีกร้องท่ีต้องการปลดแอกจากรฐั โดยเฉพาะจากฝ่ายความมัน่คง แต่
เรายังไม่เห็นการตื่นตัวถึงมหันตภัยนั้น จนอาจกล่าวได้ว่าแทบเงียบ
หายไปกับสายลม ทั้งๆ ที่เราก�าลังถูกน�าเดินทางกลับไปสู่การย้อนยุค 
ทีร่ฐับอกพวกเราและสงัคมว่านีคื่อการปฏริปูไปสูส่ิง่ทีดี่กว่าวันนีจ้งึยัง
ไม่สายจนเกินไปส�าหรับการผนึกก�าลังครั้งส�าคัญของสื่อมวลชนไทย
บนทางหลายแพร่ง  “รบเถิด..อรชุน”             

 
มานพ ทิพย์โอสถ

บรรณาธิการ 

บนทางแพร่งแห่งการปฏิรูป

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

หลังข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปสื่ อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ท่ีเสนอไป
ยังคณะรัฐมนตรี ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรม 
และภายหลังการการส้ินสุดลงของคณะ
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดท่ีมีนาย
บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เป็นประธานคณะ
กรรมาธิการ และสภาปฏิรูปแห่งชาติท่ีมี

นายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธานสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ

 แม ้ข ้ อ เสนอขององค ์กรวิชาชีพ
ส่ือมวลชนอันประกอบไปด้วย สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคม
นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะสามารถ

“เส้นทางสายปฏิรูป 
อนาคตสื่อมวลชนไทย
บนทางหลายแพร่ง”
จากข้อเสนอล่าสุดของคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการ
สื่อสารมวลชน สภาขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศ ทีม่ถีงึประธานสภาขบัเคลือ่นการ
ปฏรูิปประเทศ จะเหน็ได้ชดัเจนว่าฝ่ายรฐัยงั
คงมคีวามต้องการทีจ่ะให้มกีลไกการก�ากบั
ดแูลสือ่มวลชนอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง 
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บรรลุ เจตนารมณ ์ ท่ี ไม ่ ให ้มีการบรรจุ
ข้อความก�าหนดให้มีองค์กรตามกฎหมาย
ขึ้นมาก�ากับควบคุมดูแลสื่อมวลชนไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ฉบับ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ และ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตกต่าง
ไปจากฉบับของนายบวรศักดิ์ ท่ีท�าให้ผล
ของรฐัธรรมนญูมสีภาพบงัคบัให้รฐัต้องออก
กฎหมายลูกตามมา

แต่ถึงแม้รัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยจะ
ยังไม่ระบุข้อความดังกล่าวไว้ แต่กลไกของ
รฐัก็ยังคงสามารถตรากฎหมายข้ึนมาก�ากับ
ดูแลได้อยู่เช่นเดิม เพราะทั้งสัญญาณที่เคย
ส่งผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติในอดีตและสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในปัจจุบันมี
ความแจ่มชัดมาเป็นล�าดับ

ย่ิงเมื่อเห็นข้อเสนอท่ี พล.อ.อ.คณิต 
สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับ
เคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ส่งถึงประธาน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวัน
ที่ 11 มกราคม 2559 จ�านวน 5 ข้อ แนวคิด
ของรฐัท่ีมต่ีอสือ่มวลชน ก็ย่ิงแจ่มชดัมากข้ึน 
เพราะเป็นข้อเสนอท่ีต้องการให้บรรจุไว้ใน

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประกอบด้วย 
1.ก�าหนดให้มีบทบัญญัติในเรื่องสิทธิ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผย
แพร่ความคิดเห็นของตนโดยวิธีการใดๆ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐและการดูหมิ่นเกลียดชังกันระหว่าง
คนในชาติ

2.เสรีภาพของสื่อมวลชนย่อมด�าเนิน
ได้ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ยกเว้น
กรณีที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยใน
ประเทศ หรือกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล 
หรือก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางศีลธรรม 
จ�าเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองและมีบท
ลงโทษ

3.ผู ้ประกอบกิจการหรือ เจ ้าของ
สื่อมวลชนประเภทใดก็ตามต้องเป็นบุคคล
สญัชาตไิทยและต้องไม่เป็นผูด้�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง

4.ก�าหนดให้มีบทบัญญัติคุ้มครองผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้ังภาครัฐและ
เอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต

และ 5.ให้มีบทบัญญัติเก่ียวกับคลื่น

ความถีท่ี่ใช้ในกิจการวทิยุกระจายเสยีง วิทยุ
โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ที่เป็นทรัพยากร
ของชาติ โดยมีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระท�า
หน้าท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก�ากับดูแล 
ติดตามการใช้งบประมาณ โดยให้ค�านึงถึง
ความมั่นคงแห่งรัฐและประโยชน์ท่ีเกิดต่อ
สาธารณะตลอดจนมีความสัมพันธ์ เชื่อม
โยงกับแผนพัฒนาด้านสื่อสารมวลชนและ
โทรคมนาคมของชาติ

จากข้อเสนอดังกล่าวท�าให้เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศและความต้องการของฝ่ายรัฐได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลักดัน
แพ็กเกจกฎหมายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ท่ีมีกระทบต่อสื่อมวลชน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มสี่อสารมวลชนที่
ใช้คลื่นความถี่

เป ็นความเคลื่อนไหวในแวดวง
สือ่มวลชนท่ีก�าลงัจะเกดิการเปลีย่นแปลง
ครั้งใหญ่ เป็นการเปลี่ยนแปลงบนทาง
หลายแพร่ง ท่ีแม้แต่พวกเรากันเองก็มี
ความเห็นต่าง

ภาพ : www.matichon.co.th
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… ขณะท่ีแผนปฏิรูปสื่อมวลชน  ภาย
ใต้ชดุท�างาน “กรรมาธิการ (กมธ.) ปฏริปูการ
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)” แม้ตัวคน
ท�างานจะหมดวาระไปพร้อมกับองค์กร แต่
แผนงานปฏิรูปที่ถูกผลักดันออกมาสู่สังคม 
เป็นที่รับรู ้กันใน 3 แผนปฏิบัติการ คือ 1.
การปฏิรูปด ้านเสรีภาพสื่อบนความรับ
ผิดชอบ 2.การปฏิรูปด้านการป้องกันการ
แทรกแซงและครอบง�าสือ่ และ 3.การปฏิรปู
ด้านการก�ากับดูแลสื่อ โดยสาระส�าคัญอยู่
ที่ข้อเสนอให้จัดตั้ง “สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
แห่งชาต”ิ เพ่ือเป็นองค์กรกลางในการก�ากับ
กันเองท่ีครอบคลุมสื่อทั้งหมดให้เป็นอิสระ
จากรฐัและทุน แทนกลไกท่ีสือ่มวลชนก�ากับ
กันเองภายใต้สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ ที่
ไร้ประสทิธิภาพในการควบคมุให้อยู่ในกรอบ
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ.....

ค�าถามก็คือ..จ�าเป็นแค่ไหนที่วิชาชีพ
สื่อจะมี “ยักษ์” ตัวใหญ่มาถูกระบอกคอย
ก�ากับ หรอืจ�าเป็นแค่ไหนทีต้่องมกีฎหมายท่ี
เป็นยาแรง มาก�ากับจริยธรรม คนข่าว แทน
การก�ากับกันเองของตัวแทนวิชาชีพ   .....

 ค�าตอบของค�าถามน้ัน  “บุญเลิศ 
คชายุทธเดช อดีตกมธ.ปฏริปูการสือ่สาร
มวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สปช.”  ให ้ความกระจ ่างถึงแนวคิดว ่า 
ตลอด 11 เดือนท่ี กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ  ศึกษา
และวิเคราะห์ จนออกมาเป็นข้อเสนอต่อ
แนวทางปฏิรปู คอื ต้องการส่งเสรมิจรยิธรรม
และยกมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนทุก
แขนงให้อยู่ในระดับเดียวกัน ขณะเดียวกัน
หลักประกันของความมีเสรีภาพยังต้องมี
อยู่ ขณะที่ภายใต้ธุรกิจสื่อฯ ที่เปรียบได้เป็น

อุตสาหกรรมส่ือสารมวลชนท่ีเติบโต ต้อง
เปลี่ยนไปสู่การแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมไม่ใช่
การผูกขาด..... 

“ประเด็นต้นเรื่องคือไทยอยู่ภายใต้
กฎหมายท่ีเป็นเผด็จการและคุกคามเสรี
ภาพส่ือฯ วงการสื่อฯ หวาดกลัวที่จะมี
กฎหมายมาก�ากับ จึงสมัครใจและลงสัตยา
บรรณท่ีจะก�ากับกันเอง แต่เมื่อได้ทดลอง
แล้วว่าการก�ากับกันเอง โดยไม่มีกฎหมาย
รองรบั ไม่สามารถจดัการความขดัแย้งได้ จน
มีปรากฏการณ์ถอนตัวออกจากการก�ากับ
กันเอง ขณะเดยีวกันช่วงวิกฤตการเมอืง สือ่ฯ 
กลับร่วมขบวนความขัดแย้ง เลิกจับปากกา 
ไปจับไมโครโฟน ไม่อยู่ส�านักงาน ไปอยู่บน
ถนน โดยองค์กรวิชาชีพที่ตั้งใจก�ากับกันเอง
ไม่สามารถชีไ้ด้ว่า น่ีผดิจรยิธรรมหรอืไม่”..... 

 ฐานะ นักปฏิรูปสื่อฯ และอดีตคนใน
วิชาชีพสื่อมวลชน  “บุญเลิศ” สะท้อนภาพ
เหตุการณ์ท่ีน�าไปสู่ทิศทางปฏิรูปส่ือมวลชน 
ด้วยข้อก�าหนดให้ม ี“สภาวชิาชพีสือ่มวลชน
แห่งชาติ” ว่า เพราะผลพวงทางธุรกิจ ท�าให้
เครอืข่ายวิชาชพียอมหกัหลงั ละทิง้หลกัการ
ทีเ่ป็นกตกิาร่วมกนั ท�าให้ความเป็นเอกภาพ 
และประสิทธิภาพของการก�ากับกันเองลด
ลง..... 

 “ความเป็นเอกภาพ คือ ความเป็น
หน่ึงเดียว เป็นหลักการท่ีเรายอมรับและ
เคารพซึ่งกันและกัน เมื่อผู ้บริหารของสื่อ
แต่ละองค์กรลงสัตยาบรรณไว้ ต่อมากาล
เวลาเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน สื่อมีตัวเล็ก ตัว
น้อย ก็อยู่ล�าบาก ไม่เคยจัดระบบ ขณะท่ี
การท�างานเมื่อมีความผิดพลาดกลับปล่อย
และไม่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ต่อ
สิ่งท่ีเกิดขึ้น ซึ่งคนท่ีท�าหน้าท่ีไม่ตระหนัก

“เพราะคุมกันเอง ไร้ประสิทธิภาพ 
จำาเป็นต้องมี สภาวิชาชีพสื่อฯแห่งชาติ”

เพรา ะผลพวงทางธุรกิจ 
ทำาให ้ เครือข่ายวิชาชีพยอมหัก
หลัง ละท้ิงหลักการที่เป็นกติกา
ร่วมกัน ทำาให้ความเป็นเอกภาพ 
และประสิทธิภาพของการกำากับ
กันเองลดลง..... 
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ถึงความล้มเหลว และไม่คิดจะเร่ิมต้นคุย
กันเพ่ือเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

. . . ท� า ใ ห ้ แ น ว คิ ด  “ ส ภ า วิ ช า ชี พ
สื่อมวลชนแห่งชาติ” ถูกตั้งบนสมมติฐาน
ที่ว่าวงการวิชาชีพสื่อมวลชนต้องมีบทบาท
ผดุงสังคม   “บุญเลิศ” ตีแผ่รายละเอียด
ว่า สภาวิชาชีพสื่อฯแห่งชาติ ต ้องเป็น
องค์กรท่ีมีหน้าท่ีแบบครบวงจร คือ ก�ากับ
จริยธรรม, ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ, คุ้มครอง
สวัสดิการ, วางหลักเรื่องสวัสดิภาพ ส่วน
กรรมการสภาฯ ต้องคัดสรรเพ่ือให้ได้คนท่ี
เหมาะสมอย่างแท้จริง ขณะท่ีขอบเขตการ
ก�ากับ และดูแลองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมาย ซึ่ง ผู้คร�่าหวอด
ในวงการสื่อมวลชน-นักวิชาชีพร่วมยกร่าง 
มาแล้ว 1 ฉบับ คือ“ร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน” ซึ่งร่าง
กฎหมายนี้ถูกส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ให้พิจารณาเสนอเข้ากระบวนการ
ตรากฎหมายแล้ว..... 

“เมื่อมีคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นร่มใหญ่
ของสภาวิชาชีพเกิดข้ึน ต้องจัดให้มีสภา
วิชาชีพในระดับท้องถิ่น เช่น ระดับภาค หรือ
ระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงงานสู่บอร์ดใหญ่
ในสภาวิชาชีพฯ โดยมีหน้าที่ ส�าคัญ คือ ท�า
สารบบสื่อมวลชน ให้รู้ว่าเป็นใคร รวมถึง
แผนรายปีต่อการพัฒนาบคุลการ การอบรม
ทีเ่ชือ่มโยงงานวิชาการ เสนอให้สภาวิชาชพีฯ 
พิจารณา ขณะเดียวกันบริษัทท่ีท�าสื่อต้อง
ดูแลพนักงานของตนเอง   เพราะกรรมการ
จะไม่ไปก้าวก่ายงานภายในหรือเร่ืองส่วน
บุคคล”บุญเลิศขยายความ......

  “บุญเลิศ” ขยายความประเด็นสิ่ง
ที่มุ ่งหวังต่อสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่ง
ประเทศไทย คือ การก�ากับจริยธรรมที่
ครอบคลุมถึงชีวิตความเป็นอยู่ การสร้าง
ขวัญก�าลังใจ ขณะที่บทบาทต่อการดูแล
เนื้อหา เป็นสิ่งท่ีต้องคิดต่อ เน่ืองจากขณะ

นี้มีหน่วยงานรัฐ คือ “กสทช.”มีหน้าที่ดูแล
เนื้อหาตามกฎหมาย  หากสภาวิชาชีพฯ จะ
ดูแลต้องก�าหนดเงื่อนไขอย่างไร เช่น ร้อง
เรียนผ่านสภาวิชาชีพฯ ระดับจังหวัด หาก
ไม่พอใจสามารถอุทธรณ์มายังระดับภาค 
เป็นต้น.....

  ขณะที่บทบาท “สภาวิชาชีพฯ” ท่ีถูก
คาดหวังว่าจะเป็นด่านหน้าชนกับผูม้อี�านาจ 
เมื่อถึงสถานการณ์คับขัน “บุญเลิศ” บอก
ได้ว่า ต้องประสานงานภาครัฐ ให้ร่วมกัน
เป็นกิจลักษณะมากข้ึน แต่ไม่ใช่ในบทบาท
พิพาทกับภาครัฐ

 มุมมองต่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ และส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธาน
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 “ผมไม ่ เชื่ อว ่าการมีกฎหมายต้ัง
องค์กรวิชาชีพกลางมาครอบจะท�าให้เกิด
ประสิทธิภาพ และจะยุ่งถึงขนาดมีการเมือง
เข้ามาแทรกแซง มีการชี้น�า ท�าให้การ
ก�ากับดูแลกันเองผิดเพี้ยนไป”

 »  ท่ีมาท่ีไปของร่างกฎหมายฉบบัน้ี
 เดิมทีร่างกฎหมายฉบับน้ีมีการ

พูดถึงมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี 40 และ
ปี 50 ซึ่ง มีบทบัญญัตติถึงผู้ประกอบ
วิชาชีพ ย่อมได้รับการคุ้มครองในการ
เสนอข่าวและแสดงความคิดเห็น ซึ่ง
ผู ้ประกอบวิชาชีพในท่ีน้ีหมายถึงท้ัง
เอกชนและสื่อของรัฐ โดยแรกเริ่มก็
มุง่เน้นคุม้ครองสือ่ในภาครฐัมากกว่า 
เพราะจะมีปัญหาเก่ียวกับคนท�าสื่อ
ในภาครัฐที่ถูกย้ายถูกปลดหากท�า
หน้าท่ีไม่ ถูกใจใครเข้า แต่หลักคิดน้ี
จะท�าเฉพาะภาครัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้ 
เมื่อเขียนแล้วก็ให้ครอบคลุมไปท้ังหมด
เลย จึงพูดกันมานานแล้วว ่ามีความ
จ�าเป็นและควรมีกฎหมายประกอบออก
มาเพื่อขยายความ ตรงนี้ให้มีความชัดเจน

 » แต่ล่าสุดในการพิจารณาเม่ือสมัย 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ  (สปช.)  ก็มีเสียง
คัดค้านพอสมควร

 ในร ่ า ง รั ฐธรรมนูญ ท่ีตกไป  ก็มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองส่ือ คล้าย
กับรัฐธรรมนูญ ปี 40 และปี 50 แต่ถือว่า
ไปไกลมาก เพราะมีการเขียนเก่ียวกับการ
จัดต้ังองค์กรวิชาชีพสื่อท่ีจะก�ากับกันเอง 
ซึ่งปัญหาอยู ่ท่ีว่าการจะให้มีองค์กรดูแล
สื่อ โดยมีกฎหมายรองรับ ไม่เคยมีประเทศ
ประชาธิปไตยท่ีไหนเขาท�ากัน เพราะการมี
องค์กรข้ึนมาโดยมีกฎหมายรองรับ ก็ต้อง

ใช้อ�านาจตามกฎหมาย
ซึ่งก็เป็นอ�านาจทาง
ปกครองหรืออาญา
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ก็เป็นอ�านาจรัฐ ประเด็นคือ เมื่อมีการใช้
อ�านาจรัฐ ใครจะเป็นคนเข้ามาใช้ ซึ่งจะมี
ปัญหาแน่ ตัง้แต่ กระบวนการสรรหาผูเ้ข้ามา
ท�าหน้าทีใ่นองค์กรท่ีว่า ก็ย่อมมกีารวิง่เต้น ที่
ส�าคญัเมือ่เรากลบัเข้าสูร่ะบบประชาธิปไตย 
มีพรรคการเมือง โอกาสท่ีจะถูกแทรกแซงมี
สูง ส่วนตัวก็เห็นว่า เราต้องยืนยันหลักการ
ในการก�ากับดูแลกันเอง ซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว
การก�ากับดูแลกันเองร้อยเปอร์เซ็นต์ เฉพาะ
ในส่วนของสื่อหนังสือพิมพ์เท่าน้ัน เพราะ
สื่อวิทยุโทรทัศน์ เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการ
ก�ากับดูแลท่ีต้องท�าร่วมกับ กสทช.อยู่แล้ว 
ขณะท่ีในส่วนของสื่อออนไลน์ก็ก�ากับดูแล
ทางกฎหมายเป็นหลกั ทีก่ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดูแล ส่วนการ
ก�ากับทางจริยธรรมก็มีสมาคมผู้ผลิตข่าว
ออนไลน์ก็ต้องก�ากับดแูลกันเอง และสมาชกิ
บางส่วนก็เป็นสมาชิกสภาฯ ซึ่งสามารถ
ก�ากับดูแลกันได้อยู่แล้ว

 
 »  แบบ น้ีกฎหมายคุ ้มครองสิทธิ

เสรีภาพยังมีความจ�าเป็นอยู่ไหม
 ต้อง ยอมรับว่าสาเหตุที่เป็นท่ีมาของ

ร่าง พ.ร.บ.นี้ คือสื่อก�ากับดูแลกันเองไม่ได้ 
อย่างสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เมื่อไม่พอใจ
ก็ลาออก ตรงน้ีเป็นโจทย์ที่ต้องคิดกันว่า
จะมีหลักประกันอะไรให้สังคมมองว่าคุณ
ก�ากับ ดูแลกันได้ ในส่วนของวิทยุโทรทัศน์
วันนีก็้ยังไม่ชดัเจน เพราะ กสทช.ยังไม่มกีาร
ประกาศเรือ่งการรวมกลุม่ขององค์กรวิชาชพี 
ทั้งน้ีเบื้องต้นควรสนับสนุนให้สื่อแต่ละแห่ง
เริ่มดูแลทางจริยธรรมกันเองภายในองค์กร
ก่อน เริ่มจาก

 1.ก�าหนดให้มคีณะกรรมการจรยิธรรม
ในองค์กร เมือ่มเีรือ่งร้องเรยีนเข้ามา ก็ด�าเนนิ
การภายในเสียก่อน แต่ต้องก�าหนดด้วยว่า 
คณะกรรมการทีว่่าต้องมสีดัส่วนของคนนอก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เป็นต้น หากจัดการ
ตรงนั้นไม่ได้ จึงค่อยมาที่สภาวิชาชีพ

 2.ต้องปรับปรุงเรื่องการรับเรื่องร้อง

เรียนให้เร็วข้ึน มีความชัดเจนมากข้ึน เมื่อ
มีคนร้องมาต้องด�าเนินการเสร็จและมีค�า
ตอบภายในกี่วัน หรือต้องแจ้งความคืบหน้า
อย่างไร

 และ 3.ต้องสร้างหลักประกันร่วมกัน
ในสมาชิกว่า ต้องอยู่ในการเป็นสมาชิกโดย
ลาออกไม่ได้ภายในก่ีปี หากจะลาออกต้อง
เสียค่าปรับ เป็นต้น

  
 » ในฐานะประธานสภาการฯก็มีหน้าที่

ต้องเร่งผลักดันทั้ง 3 ข้อเสนอ
 ต้องเร่งด�าเนินการให้เป็นรปูธรรมและ

อาจต้องมีการปรับปรุงข้อบังคับจริยธรรม
บางข้อที่ไม่ชัดเจนของสภาการฯเองด้วย 
เช่น การเสนอภาพข่าวท่ีอุจาด หรือท�าให้
หวาดเสียว ต้องมีแนวปฏิบัติมาเพิ่มเติม ว่า
แบบไหนเรียกว่าอุจาด แบบไหนเรียกว่า
หวาดเสยีว เพ่ือให้สมาชกิได้ปฏบิตัใิห้ชดัเจน
มากขึ้น ฝ่ายส่ือเองต้องเข้มงวดกันมากข้ึน 
แสดงให้สังคมเห็นว่า เราพยายามในการ
ก�ากับกันเองมากขึ้น แต่ต้องแยกกันให้ชัด
ว่าอะไรเป็นปัญหาจากสื่อกระแสหลัก อะไร
เป็นปัญหาจากโซเชี่ยลมีเดีย เพราะวันนี้ทุก
คนแยกกันไม่ออก  

 » ถ้ามีกฎหมายสิทธิเสรีภาพสื่อขึ้นมา
จริงๆ  จะครอบคลุมปัญหาต่างๆ  ของ
สื่อได้ทั้งหมดไหม

 ผมไม่เชื่อในเรื่องการที่มีกฎหมาย 
เพราะจะวุ ่นวายต้ังแต ่การสรรหาตัว
บุคคล และจะยุ่งถึงขนาดมีการเมืองเข้า
มาแทรกแซง มีการชี้น�า ท�าให้การก�ากับ
ดูแลกันเองผิดเพ้ียนไป และเชื่อว่าจะท�า
อะไรไม่ได้ จะเป็นการสร้างความวุ่นวาย  
สร้างปัญหาให้กับการท�าหน้าท่ีของสื่อ
มากกว่า เพราะในระบอบประชาธิปไตย
ต้องมีสื่อท่ีเป็นอิสระ ภายใต้บรรยากาศ
ปราศจากความหวาดกลัว ต้องไม่มีอะไรที่
เป็นกฎหมายท่ีมาจ�ากัดการท�าหน้าที่ จน
เกิดความลังเลว่า หากท�าแบบน้ีไปแล้วจะ
ถูกฟ้องถูกปรับหรือไม่ ดังน้ัน ไม่สอดคล้อง
กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วย
ประการทั้งปวง

 
 »  ร่างกฎหมายฉบบัของ สปช.ถอืว่าตก

ไปพร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญแล้ว  ถือว่า
จบไปแล้วหรือไม่  หรือเราจะขับเคลื่อน
อย่างไรต่อไป

 เราได้แสดงเจตจ�านงกับกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญแล้วว่า เราไม่ต้องการให้
มีบทบัญญัติที่เขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
ก่อนหน้าน้ี และหากมีโอกาสได้พูดคุยกับ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  
เราคงเสนอไปว่า ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพฯเดิมท่ีเสนอโดย สปช. นั้นเป็น 
ร ่าง ท่ี เราคิดว ่าไม ่มีความจ�าเป ็น ถ ้า
รฐัธรรมนญูไม่ได้เขยีนมาเช่นนัน้ ก็ไม่จ�าเป็น
ต้องเขียนตรงนี้

 
 » จุดยืนตอนนี้เราเสนอให้ท้ิงไปเลย 

หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
 ณ ตอนนี ้ต้องให้ทิง้ไปเลย เพราะหลกั

การเปล่ียนไปแล้ว จากท่ีคิดว่าคุ้มครองคน
ท�างาน กลายมาเป็นการควบคมุสือ่มากกว่า 
เจตนารมณ์มันผิดไปแล้ว

ฝ่ายสื่อเองต้องเข้มงวดกัน
มากขึ้น แสดงให้สังคมเห็นว่า เรา
พยายามในการกำากับกันเองมาก
ขึ้น แต่ต้องแยกกันให้ชัดว่าอะไร
เป ็นปัญหาจากสื่อกระแสหลัก 
อะไรเป็นปัญหาจากโซเชี่ยลมีเดีย
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นอกจากสมคัร สนุทรเวช ท่ีขึน้ชือ่เป็นนกัการเมืองชอบวจิารณ์สือ่แล้ว พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ถอืเป็นหนึง่ในผูน้�าประเทศทีว่พิากษ์สือ่
อย่างเผด็ร้อน รนุแรงมากกว่านายกรฐัมนตรทุีกคนท่ีผ่านมา

โดยเฉพาะคอลมันสิต์ ทีพ่ล.อ.ประยุทธ์ 
ถึงข้ันระบุชื่ออย่างน้อย 3 ราย จากไทยรัฐ
และเอเอสทีวีผู้จัดการ

 พล.อ.ประยุทธ์ พยายามแยกแยะว่า มี
สือ่ทีเ่ป็นกลางอยู่ และส่วนหน่ึงก็เป็นสือ่เลอืก
ข้างท่ีชอบสร้างความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม 
พล.อ.ประยุทธ์ มองว่า น่ีคือ สถานการณ์
ที่ไม่ปกติ ดังน้ัน สื่อควรหยุดเสนอน�าข่าวท่ี
กระทบต่อการแก้ปัญหาประเทศ และควร
หันมาน�าเสนอส่ิงท่ีรัฐบาลท�าให้มากเพ่ือให้
เห็นว่า รัฐบาลชุดนี้ 

พยายามแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยความ
เหน็ดเหน่ือย และไม่เห็นด้วยท่ีสื่อจะตรวจ
สอบรัฐบาลหรือ กระท่ังวิจารณ์ คสช. ตาม
หน้าที่ของสื่อในฐานะสุนัขเฝ้าบ้าน โดยอ้าง
ว่าขดักับประกาศคสช. และกฎอยัการศกึ โดย
ขู่จะใช้กฎหมายด�าเนินกับเจ้าของ ผู้บริหาร
สื่ออย่างเข้มงวด รวมถึงจะฟ้องร้องอีกทาง 
หากน�าเสนอเนื้อหาที่ฝ่าฝืนค�าสั่ง

นอกจากน้ี จากค�าให้สัมภาษณ์ของ

พล.อ.ประยุทธ์ ตอกย�้าให้เห็นว่า มีการเชิญ
คอลัมนิสต์ไปปรับทัศนคติในทางลับอยู ่
ตลอด ขณะเดียวกัน ค�าพูดหลายครั้งแม้จะ
ดูทีเล่นทีจริง เช่น อยากจะชกหน้านักข่าว 
จะจัดการกับสื่อโดยใช้เครื่องประหารหัว
สุนัข ได้สร้างความหวาดกลัวและคุกคาม
สื่อท่ีท�าหน้าท่ีตรงไปตรงมา และอาจมอง
ได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณ ให้คนรอบข้าง
พล.อ.ประยุทธ์ ด�าเนินการกับสื่ออย่างเต็มที่ 
ซึง่ตลอดระยะเวลาท่ีคสช.เข้าบริหารประเทศ 
มกีารเรยีกเชญิ บรรณาธิการ และตวัแทน รบั
ฟังนโยบายเป็นระยะ รวมถึง การเรียกไปปรบั
ทัศนคติทั้งคอลัมนิสต์ การ์ตูนนิสต์  หรือ การ
โทรเตือนโดยตรง

 
 ● 4 ก.ค. 2557 

หลังยึดอ�านาจได ้  2 เดือน พล.อ. 
ประยุทธ์ ในฐานะ หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้พูดในรายการคืน
ความสุขให ้คนในชาติ ออกอากาศทาง

ที่สุดวาทกรรม “ประยุทธ์” บริภาษสื่อ

ด้วยบคุลกิเฉพาะตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ 
ที่ พูดตรงไปตรงมา ดุดัน ตามแบบฉบับ
ของทหารและสถานการณ์ของประเทศที่
ปกครองด้วยทหารจากการยึดอ�านาจ โดย
พล.อ.ประยุทธ์ น�ามาซึ่งการปกครองแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพ่ือหวังจะแก้ปัญหาความ
แตกแยกขัดแย้งทางการเมือง

“จลุสารราชด�าเนนิ” รวบรวม วาทกรรม
ของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่พูดพาดพิงการท�างาน
ของสือ่มวลชน ทัง้การให้สมัภาษณ์ การพูดใน
รายการประจ�าทุกวันศุกร์ คืนความสุขให้กับ
คนในชาติ หรือ การพูดบนเวทีงานปาฐกถา
ต่างๆ ในช่วงปีกว่าท่ีข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรี
นบัแต่ยดึอ�านาจเมือ่วนัท่ี 22 พ.ค.2557  โดย
พบว่า พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต�าหนิ สื่อเฉลี่ย
แทบทุกเดือน ในหลายเวที โดยเตือนในทุก
ระดับตัง้แต่นักข่าวภาคสนามประจ�าท�าเนยีบ
รฐับาล เจ้าของสือ่ ผูบ้รหิารสือ่ พิธีกรรายการ
ทีวี หรือ จะเป็นองค์กรวิชาชีพสื่อ สมาคมนัก
ข่าวฯ กระทั่งแม้แต่ตัวช่างภาพ ก็โดนด้วย

ที่สุดวาทกรรม “ประยุทธ์” บริภาษสื่อ
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โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
 นสพ.หลายฉบับหยิบไปพาดหัวข ่ าว 
“ประยุทธ์ เตือนสื่ออย่าแพร่ข่าวเท็จ”

 พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า ขอท�าความ
เข้าใจในเร่ืองส่ือมวลชนทัง้โทรทัศน์ โทรทศัน์
ดาวเทียม วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน โซ
เชียลมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ วันนี้บ้านเมืองอยู่
ในห้วงไม่ปกติ จ�าเป็นต้องขอร้องให้ลด
การน�าเสนอข่าวที่จะเพ่ิมหรือขยายความ
ขัดแย้ง หากส่ือใดยังน�าเสนอข้อมูลที่ไม่เป็น
ข้อเท็จจริงหรือสร้างความเสียหายให้กับ
ประเทศชาติ ผู้บริหารสื่อต้องรับผิดชอบด้วย 
ทั้งน้ี คสช.ไม่ได้มุ่งหวังใช้อ�านาจจ�ากัดสิทธิ
เสรภีาพของสือ่ เราต้องการความสงบสขุ เพ่ือ
คสช.จะได้แก้ปัญหา

“ที่ผ่านมาจะเห็นว่าก่อนวันท่ี 22 พ.ค. 
ประชาชนบรโิภคข่าวจากสือ่ทกุประเภท ต้อง
ยอมรับว่า มีสื่อทั้งที่เลือกข้าง และเป็นกลาง 
ท�าให้สังคมสับสน มีความเกลียดชัง เพราะ
ต่างฝ่ายต่างก็เชื่อมั่นในข้อมูลของฝ่ายตน 
มีการเขียน หรือโพสต์ หรือวิพากษ์วิจารณ์
ในโซเชียลมีเดียกันอย่างกว้างขวาง ทั้งแชร์
ข ้อมูลของฝ่ายตนเอง และประสงค์ที่จะ
โน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อด้วย ดังนั้น เราจ�าเป็น
ต้องช่วยกัน ท้ัง คสช. สมาคมผู้สื่อข่าว นัก
ข่าว บรรณาธิการ เจ้าของส�านักพิมพ์ต่าง ๆ  
ตลอดจนส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องที่มีหน้าท่ี
โดยตรง”

 “โลกเราเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่มี
พรมแดน การกระจายข่าวสาร รวดเร็วมาก 
หากมีการโพสต์ข้อความ หรือเสนอข่าว
ใดที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ก็มีแต่ข้อมูล
สร้างความเกลียดชัง หรือที่เรียกว่า Hate 
Speech เป็นการประจานประเทศไทยใน 
สายตาของต่างชาติ รวมท้ังสร้างผลกระทบ
ต่อภายในประเทศเราเอง ความขัดแย้งก็จะ
ไม่มีวันจบไม่สิ้น บางทีอาจสร้างผลกระทบ
กับความคิด ความอ่านของเยาวชนไทยที่
เป็นอนาคตของเราด้วย หากปล่อยเป็นเช่น
เดิม ความแตกแยกจะมากขึ้น เด็กไม่เคารพ
ผู้ใหญ่ ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นได้ยาก

 ● 25 ก.ย. 2557 
พล.อ.ประยุทธ์ ตอบโต้นางยุวดี ธัญสิริ 

หรอื เจ๊ยุ ผูส้ือ่ข่าวอาวุโสท�าเนียบรฐับาล กรณี
นติยสารไทม์ โจมตกีระบวนการยุตธิรรมไทย
ต่อคดกีารเสยีชวิีตของนักท่องเทีย่วองักฤษที่
เกาะเต่า โดยระบุว่า สื่ออย่าไปช่วยเขาโจมตี 
เราก็รู้อยู่ว่า การสืบสวนเรื่องนี้คงไม่ง่ายหนัก 
เพราะเป็นพื้นที่เกาะ

 “นิตยสารต่างประเทศพูดอะไรมา ก็
อย่าไปขยายความให้เขา เพราะประเทศชาติ
มันเสียหาย เราก็จะต้องมาแก้ของเรา ถ้าเรา
ไม่แก้กันเอง ใครจะมาแก้ นิตยสารไทม์จะมา
แก้ให้หรือไม่ ถ้าเราไปคล้อยตามเขาอีก จะ
ท�าอย่างไร แสดงว่าท่านไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าว
ไทยหรือ วันน้ีชอบไปรับอ�านาจคนอื่น ท่าน
บอกว่า ต�ารวจไทยไม่ได้เร่ือง ผมถามว่า จะ
มีก�าลังใจท�างานหรือไม่ คนไทยดูถูกคนไทย
ด้วยกัน แล้วมันจะท�าอะไรส�าเร็จ”

 
 ● 24 ต.ค. 2557 

พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
แล้ว 2 เดือน ได้พูดในรายการคืนความ
สุข สื่อน�ามาพาดหัวว่า “ประยุทธ์วอนส่ือ
ท�าความเข้าใจกับต่างประเทศ”

 พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า ติดตามข่าว
ท่ีออกมาว่ามีท่านทูตหลายประเทศของ  
อียู ได้พูดถึงประเด็นการเสนอข่าวของส่ือ
ไทย ซ่ึงบางครั้งก็เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในเรื่องส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของผู้เสียหาย หรือผู้กระท�าก็ตาม ก็มีการ
พูดคุยกันระหว่างคณะทูตกับผู ้แทนของ 
สมาคมผู ้สื่อข ่าวประเทศไทย ก็ขอให ้
ระมัดระวังเพราะผลต่อเน่ืองไปหลายๆ 
เรื่องด้วยกัน

 “ในส่วนของการสถานการณ์ ประเทศ
เราตอนนี้ ก็อาจมีประเด็นหลักๆ อยู่บ้าง ถ้า
สื่อสร้างความเข้าใจ ในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่เคย
เป็นปัญหา ผมว่าเขาก็เข้าใจได้ อันนี้ผมก็
ไม่ไปก้าวล่วงท่าน ฉะน้ันท่านไปพิจารณาว่า
ท่านควรจะต้องแก้ไข หรือท�าอะไร อย่างไร 
ต่อไปเพื่อช่วยให้ประเทศเดินหน้า”

 ● 21 พ.ย. 2557
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในรายการคืน

ความสุข นอกจากกล่าวเตือนนักการเมือง
ฝ่ายตรงข้ามอย่าปลุกระดมแล้ว ยังเตือนสื่อ
ไม่ควรว่ากล่าวรัฐบาล หรือ คสช. เพราะอยู่
ในช่วงแก้ปัญหาความขัดแย้ง

 พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า โซเชียลมีเดีย
ท้ังในและนอกประเทศ ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
สร้างความเกลียดแค้น ชิงชัง ไปสู่ความขัด
แย้ง แตกแยก โดยการเผยแพร่ข้อมูลใน
ลกัษณะ hate speech ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจรงิ 
มีวัตถุประสงค์แอบแฝงบางอย่างอยู่

“ส�าหรับเรื่องสื่อ ผมเรียนขอร้องอีก
ครั้ง ทั้งเจ้าของ บรรณาธิการ ส�านักพิมพ์ 
สื่อมวลชน พิธีกรรายการ ขอให ้เข ้าใจ
สถานการณ์บ้านเมืองว่า ถ้าหากท่านจะ
ใช้เสรีภาพของส่ืออย่างไร้ขอบเขต อาจ
เป็นผลเสียมากกว่าผลดีต่อประเทศชาติใน
สภาวการณ์แบบนี้

 “เราไม่เคยมีปัญหากับท่าน ถ้าท่าน
มาว่ากล่าวรัฐบาล ว่ากล่าว คสช. อันนั้นไม่
ถูกต้อง แต่ท่านสรุปมาว่าประชาชนต้องการ
อะไรแค่นี้ง่าย ง่ายจะตายไป ฉะนั้นท�าให้ถูก
ช่องทางแบบน้ีก็ไม่มีใครมาก้าวล่วงซึ่งกัน
และกัน ในวันน้ีเราจ�าเป็นต้องใช้กฎหมาย
พิเศษ เพราะว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ ฉะนั้น
ก็ขอให้เคารพกฎหมาย และก็ส่งเสริมการ
ปฏิรูป ต้องปรับตัวช่วยกันน�าเสนอข้อเท็จจรงิ
เชิงสร้างสรรค์ ผมยินดีรับฟังทุกส่ือ ทุกช่อง 
ทุกคนด้วยซ�้าไป แต่อย่าไปสร้างปัญหา อย่า
ไปสร้างความเกลียดชังให้กับพวกเรา”

 ● 28 พ.ย. 2557
พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์หลังเดิน

ทางกลับจากการเยือนเวียดนาม  ตอนหน่ึง
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในการเยือนลาว มีการร�าวง
กับผู้น�า สนุกหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า 
ร�าไม่ค่อยเป็น แต่ก็ต้องร�า คนไทยอย่างไร
ก็ต้องร�า เมื่อผู้สื่อข่าวแซวว่า ดูเหมือนท่าน
จะร�าไม่ค่อยเก่ง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอย่าง
มีอารมณ์ และขึ้นเสียงว่า “จะเอาอะไรกัน
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หนักหนา บริหารประเทศก็จะเอา ร�าก็ไม่ดี 
จะอะไรกันวะ”

“ผมกลับมาเหนื่อยๆ ไปประชุม ไม่ได้
นอนเลย กลับมาแทนที่จะถามว่า นายก
รัฐมนตรีเหนื่อยไหม เป็นยังไงบ้าง นี่กลับมา 
มีแต่ถามจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ รัฐธรรมนูญจะ
เสรจ็ไหม ก็ยังไม่ได้ร่างเลย สกัมาตรา จะถาม
อะไรนักหนา ผมเหนื่อยนะ”

พล.อ.ประยุทธ์ ยังตอบค�าถามกรณี
กระทรวงไอซีที ได้บล็อกเว็บไซต์ของฮิวแมน
ไรท์วอทช์ประจ�าประเทศไทย ว่า รัฐบาลไม่
ได้ปิดก้ัน แต่ขอให้สื่อไปดูก่อนว่าเขาเขียน
เอาไว้ว่าอะไร ถ้าบอกว่าทุกคนเสรีหมด จะ
เขียนว่าอะไรใคร ด่าใครได้หมด ก็ท�าไปสิ 
ประเทศไทยก็ไม่ต้องอยู่หรอก

“ผมดูหนังสือพิมพ์บางฉบับ บางเล่ม 
บางคอลัมน์ ท่านว่าผมปิดก้ัน แต่ขอให้ไปดู
ที่ท่านเขียนได้ หนังสือพิมพ์ของท่านทั้งน้ัน 
เขียนท�าไม เรื่องไม่เป็นเรื่อง เรื่องขี้หมากาไก่ 
เขียนส่งเดชไปเรื่อย”

“ผมเนี่ย อ่านทุกฉบับ รู้หมดใครเขียน
อะไร เขียนด่าไม่ว่า แต่ต้องให้ความเป็น
ธรรมผมบ้าง ไปท�างานเหน่ือยแสนเหน่ือย 
ท�างาน กลับมาต้องมาหย่าศึกอีกน่าร�าคาญ 
จะมาอะไรนักหนา โธ่! เอ้ย นี่ไม่ได้อารมณ์
เสียนะ ไม่ได้โมโหมา 3 วันแล้ว แต่จะเอา
อะไรวะ นี่ไม่ได้บ่น นะ แต่เหนื่อย โมโห แต่มี
สติ นะ โมโห แล้วท�ามั้ย ท�างานท�ามากกว่า
เดิม เพราะคนคาดหวัง”

“ผมก�าลังท�าใหม่เป็นร้อยเรื่อง ทั้งหมด
คุณก็เขียนช่วยผมสิ น่ีไม่มีเลยจะช่วยยังไง
ก็ไม่มี ติอย่างเดียว ไอ้ที่ยังไม่เสร็จมีปัญหา
ไม่ช่วยผม แล้วไงจะหากินกันอยู่อย่างน้ีต่อ
ไปรึไง ผมไม่เป็นศัตรูท่านอยู่แล้ว ผมอ่าน
หนังสือท่านทุกวัน แต่จะอ่านที่มันบันเทิง 
และประเทืองปัญญาหน่อย นี่ไม่ได้หงุดหงิด
นะ ไม่ได้โมโหมาหลายวันละ”

 ● 17 ธันวาคม 2557 
พล.อ.ประยุทธ ์  กล ่าวกับเยาวชน

ระหว่างเปิดงานท่ีท้องฟ้าจ�าลอง “คืนความ

สุขให้เธอ...เยาวชน” โดยล�าดับถึงการเข้ามา
แก้ปัญหาประเทศ ช่วงหนึ่ง ระบุว่า

“ยังมีสื่อหนังสือพิมพ์บางฉบับ จะเอา
นี้ เอาโน้น ผมเข้าใจในหน้าท่ีของพวกท่าน 
แต่หลายสื่อจะแบ่งคนเป็นข้างน้ีหรือข้าง
นั้นไม่ได้ มาคอยติติงรัฐบาล เราก�าลังจะ
แก้เพ่ือส่วนรวมก็มาคอยจ้องเล่นงาน จะรัก
ชอบใครผมไม่ว่า แต่เราเป็นศัตรูกันไม่ได้ 
วันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ยังเลือกข้าง
อยู่เหมือนเดิม ผมพูดก็โกรธ แต่ก็ท�าเหมือน
อยากให้ประเทศรบกันอยู่เช่นเดิม ขอให้ทุก
คนยึดประเทศชาติเป็นหลัก”

 
 ● 25 ธค. 2557 

การให้สัมภาษณ์ครั้งน้ี ถือเป็นครั้ง
แรกที่ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศชัดจะเล่น
งานสื่อที่วิจารณ์รัฐบาล ด้วยการใช้อ�านาจ
สั่งปิดทันที โดยพูดระหว่างการแถลงผล
งานรัฐบาลรอบ 3 เดือน ท่ีท�าเนียบรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ ชีแ้จงถงึความตัง้ใจในการแก้
ปัญหาความขัดแย้ง และ การปฏิรูปประเทศ
ที่ต้องเดินหน้า

“สื่อเองก็ต้องปฏิรูป แต่มีหนังสือพิมพ์
บางฉบับ เขียนวิจารณ์ไปหมดไม่ว่ารัฐบาล
ไปไหน ผมอดทนมานาน เป็นไร บ้าหรือไง 
ไม่ว่าใครเป็น ด่าท้ังหมด แล้วมันจะดีตรง
ไหนวะ ผมไม่อยากอ่าน อ่านแล้วมันโมโห 
ท�าให้เสียกริยา เสียมาดผู้น�าหมด คราวนี้ผม
จะปิดจริง ๆ ไม่งั้นจะมีกฎอัยการศึกไว้ท�าไม 
มาตรา 44 ใช้ในทางสร้างสรรค์ ผมยังไม่เคย
เอาใครมาติดคุกสักคน”

 ● 29 มกราคม 2558
พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลัง

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัด
กระทรวง คร้ังน้ีส่ือท�าเนียบรัฐบาลรายงาน
ว่าพล.อ.ประยุทธ์ มอีาการหงดุหงดิมาก บาง
ช่วงแสดงอารมณ์โมโหด้วยการทุบโพเดียม 
และเสียงดัง หลุดค�าสบถออกมาหลายครั้ง

พล.อ.ประยุทธ์ พาดพิงถึงสื่อขณะซัก
ถามถึงกรณี คสช. ทยอยเรียกนักการเมือง

เข้ามารายงานตัวโดยยืนยันว่า ทหารไม่ได้ 
กดดันอย่างที่เข้าใจ

“ใครล่ะ ใครมอง มีคนตรงไหนมองเช่น
น้ันใครอึดอัดบ้าง พลเรือนที่ไหนอึดอัด ไป
ถามคนจนดูบ้าง .... ผมไม่ได้เป็นพวกบ้า
อ�านาจ ไม่เข้าใจกันสักที หาเรื่องกันอยู่นั่น 
เมื่อวาน (28ม.ค.) ก็ครั้งหนึ่งแล้วถ่ายรูปได้
อย่างไร ผมก็ชีน้ิว้ของผมไปเรือ่ย ไอ้ห่า...ถ่าย
ออกมาดีๆ ดันไปถ่ายผมชีน้ิ้วอย่างนัน้อย่างน้ี 
นีแ่หละทีเ่ขาบอกว่าจติใจมนัต�า่ ด่าซะอกี ไม่
กลัวหรอกจะด่าแบบนี้ จะท�าไม”

 
 ● 6 มี.ค. 2558

เป็นครัง้ท่ีดเุดอืดอกีครัง้ พล.อ.ประยุทธ์ 
กล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครฐั ทีโ่รงแรมเซน็ทารา แก
รนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ซึ่งตรงกับวันนัก
ข่าว 5 มี.ค. พอดี โดยระหว่างรายงาน การ
แก้ปัญหาในช่วง 6 เดือน พล.อ.ประยุทธ์ ก็
พูดถึงสื่อว่า

 “วันก่อนเจอนักข่าวถามว่า รัฐบาลมี
ผลงานอะไร ผมแทบจะชกหน้าคนถาม ท�า
มาตั้งเยอะไม่เห็นหรืออย่างไร วันนี้จะพูด
ไปเรื่อยๆ ยอมเหนื่อย ยอมเจ็บคอ ต่อไปน้ี
ทุกคืนวันศุกร์ ข้าราชการทุกกระทรวงต้อง
จดบันทึกให้รัฐมนตรีให้ทราบว่าผมพูดอะไร
ไปบ้าง นักข่าวเองก็ต้องฟังเหมือนกัน เวลา
มาถามจะได้รู้เร่ือง ผมมีแนวคิดจะเปิดเวที
ถามนักข่าวบ้าง เหมือนการสอบ แล้วส่งให้
บรรณาธิการดีไหม”

 ● 25 มีนาคม 2558
ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ดูจะมีอารมณ์กับ

ส่ือมากเป็นพิเศษ ผู้ส่ือข่าวท�าเนียบรัฐบาล
รายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ มสีีหน้าเคร่งเครยีด
และโมโหตลอดระยะเวลาการให้สัมภาษณ์ 
รวมท้ังได้เตรยีมเอกสารเพ่ือชีแ้จงต่อผูส้ือ่ข่าว 
มกีารพาดพิงถึง นสพ.เอเอสทีวีผูจ้ดัการ และ
มติชนโดยตรง

 “ผู้จัดการ เปิดอ่านแล้ว ดูไม่ได้สักหน้า 
เป็นบ้ากันไปหรืออย่างไร เขียนอะไรไม่รู้กัน
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ทุกวัน จะเอาอะไรกันนักหนา เก่งนักหนา มึง
มาบริหารงานมา มาเป็น ส.ส.เลย ไอ้ชัชวาล
ย์ (ชาติสุทธิชัย คอลัมนิสต์) ไอ้โสภณ (องค์
การณ์ คอลัมนิสต์) รัฐบาลนี้พูดจาแบบน้ีจะ
ว่าผมก็ว่ามา ยังไงก็รับอยู่แล้ว แต่ผมเป็น
มนุษย์ ไม่ใช่เป็นนายกฯ ที่ไม่ใช่มนุษย์ ก็มี
จิตใจ มีชีวิตและจิตใจ”

พล.อ.ประยุทธ์ ตอบค�าถามกรณีปัญหา
ในทีมเศรษฐกิจว่า “มีแต่พวกคุณพูดกันท้ัง
น้ันว่าจะมีการปรับ ครม. ถ้าปรับแล้วมันดี
ข้ึน แต่ถามว่าสถานการณ์ขณะนี้การปรับ
คนจะท�าให้แก้ปัญหาได้หรือไม่ อยากให้
ตอบ สมมติว่าหนังสือพิมพ์ของพวกคุณ ถ้า
จะให้ขายดีต้องให้ไอ้นักข่าวคนน้ีออกไป 
บรรณาธิการคนน้ีก็ต้องออก แล้วมันจะดีข้ึน
ไหม มันไม่ได้แก้ปัญหาง่ายขนาดนั้น”

“เสรีภาพให้ก็ให้แล้ว ทุกอย่างไม่เคย

ห้ามอะไรเลย ไม่มีใคร
เขาให้แบบน้ีหรอก เด๋ียว
ผมจะดูอีกระยะหน่ึงนะ
ส�าหรับการท�างานของ
สื่อ ท่ีผมและรัฐบาลท�า
มาท้ังหมดก็เพ่ือคนไทย
ทุกคน แต่พอจะมีกลไก
อะไรต่างๆ ออกมาก็ไม่
ยอมกันจะกลับไปยืนที่
เก่า ต่อจากนี้ผมจะดูทุก
สื่อและถ้าจ�าเป็นผมก็
จะใช้อ�านาจของผม ไม่
ให้มาวิจารณ์ วิจารณ์ได้
แต่ต้องเข้าใจเสียหน่อย 
วันน้ีค�าสั่ง คสช.มีอยู ่
แล้วไม่ใช่หรือ หรือลืม
กันไปหมดแล้ว ลืมหรือ
อย่างไร สบายกันเกินไป
แล้วมั้ง”

“ส่ือใดท่ีเสนอข่าว
สร้างความแตกแยกก็จะ
ให้ทางสมาคมฯ ด�าเนิน
การสอบมา แล ้วถ ้า
สมาคมไม่ได้เรื่อง ผมก็

จะให้คณะข้างบนเขาสอบต่อ เอามาดสูว่ิาไอ้
นี่มันสร้างความแตกแยกหรือไม่ ถ้าวิจารณ์
ทัว่ๆ ไป ผมไม่ว่า ติติงนิดหน่อยผมก็รบัได้นะ”

การให้สัมภาษณ์รอบน้ี พล.อ.ประยุทธ์ 
ยังหลุดค�าว่า ประหารชีวิตออกมา เมื่อสื่อ
ถามว่า ทั้งหมดจะถึงขั้นปิดสื่อเลยหรือไม่ 
พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า “ประหารชีวิตมั้ง 
ถามส่งเดชไปได้ ก็อย่าท�ากันส ิระมดัระวังกัน
หน่อย สื่อต้องมี จรรยาบรรณกันหน่อย เห็น
เรียกร้องอยากได้จรรยาบรรณกันนักหนาให้
ไปแล้วก็ใช้ไม่เป็น ไม่รู้จกัใช้ ความจรงิรัฐบาล
เขาก�าลังท�างานอยู่ แต่ทุกวันน้ีไม่เคยเห็น
สักฉบับไม่มีเลย มีน้อยมากหรือมีแค่บางคน
เท่านั้น ผมไม่ได้ขอให้เชียร์”

อย่างไรก็ดี เมื่อผู้สื่อข่าว บอกว่า ไม่มี
ค�าถามจะถามแล้ว เกรงจะถูกค�าสั่งประหาร 
พล.อ.ประยุทธ์พูดทีเล่นทีจริงว่า “ใช้เครื่อง

ประหารหัวสนุขัเลย เดีย๋วจะจดัการกับสือ่สกั
หน่อย รักกันอยู่แล้ว ขอร้องให้ช่วยกันหน่อย 
ไม่ใช่ให้มาแก้ตวัให้ผม แต่ขอให้ช่วยกันสร้าง
ความรัก ความสามัคคี”

หลังให้สมัภาษณ์จบ นายทหารคนสนิท
ได้หยิบหนังสือพิมพ์มติชน และ ASTV ผู ้
จัดการ มาให้ พล.อ.ประยุทธ์ตามค�าสั่ง 
พล.อ.ประยุทธ์ได้หันไปชี้พร้อมระบุว่ามี
หลายฉบับมาก พร้อมหันมาถามกลุ่มผู้สื่อ
ข่าวว่า “ไหน เครือมติชนอยู่ไหน ไปดู เขียน
ให้ดี อย่าเขียนให้มันเข้าข้างฝ่ายโน้นให้มาก
นักนะ ผมจะบอกให้ รัฐบาลท่ีแล้วมติชนน่ะ 
ขายกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด คุณไปรื้อ
ดู กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ซื้อเฉพาะมติชน 
ท�าให้ฉบับอื่นขายกันไม่ออก”

 ● 27 มี.ค. 2558 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในรายการ คืน

ความสุขให้คนในชาติ โดยพยายามปรับ
ความเข้าใจกับสือ่หลงัถูกมองว่าเป็นปฏปัิกษ์
กับสื่อ และเกิดการตอบโต้จากองค์กรสื่อ

“ผมไม่ใช่ศัตรูกับส่ือ หน้าท่ีของสื่อ
เหมอืนกบัเฝ้าบ้าน ต้องคอยแจ้งเตอืนเจ้าของ
บ้าน เหมอืนกับกล้องทีวี เพราะเวลามเีหตรุ้าย 
มีโจรมีขโมยจะขึ้นบ้าน หรือจะเห็นการทุจริต
ผดิกฎหมาย สือ่ท�าหน้าท่ีคอยเตอืนประชาชน 
แต่ไม่ใช่สื่อมาท�าให้เกิดความระแวงกันเอง 
เพราะท่านมีหน้าท่ีในการดูแลบ้านหลังนี้ 
แล้วปรากฏว่าท่านไม่ดู ท่านกลับมาเล่นงาน
เจ้าของบ้าน กลบัเล่นงานคนในบ้าน แล้วโจร
มันก็เข้ามาได้ นั่นคือเรื่องธรรมดา

“ท่านบอกว่าท่านมีหน้าท่ี ท่านบอกว่า
ท่านมีสิทธิ และหน้าที่ของสื่อ จะต้องน่ีต้อง
โน่น อะไรของท่าน ผมไม่ได้ขดัแย้งท่าน ท่าน
นายกสมาคมสื่อฯ นายกสมาคมนักหนังสือ
พิมพ์ฯ บอกว่าขอร้องให้ผมเข้าใจสื่อหน่อย 
เป็นการท�างานของสื่อ เพ่ือติติงอะไรก็ได้ 
แต่ถ้าเล่นงานผมทุกเร่ือง ผมว่าไม่เป็นธรรม 
แล้วพอผมบอกให้ท่านไปดูแลเอง ท่านตอบ
ผมว่าไง ก็ส�าหรับสื่อที่อยู่ใน เป็นสมาชิกของ
สมาคมน้ันจะด�าเนินการต่อไปตามปัญหาท่ี
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เกิดข้ึน แต่เนื่องจากมีสื่อหลายสื่อไม่อยู่ใน 
ไม่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ อันนี้ไม่สามารถ
จะรบัผดิชอบได้ ผมไม่เข้าใจ ท่านไปท�าสคิรบั 
หรือไม่ จะต้องให้ผมออกกฎหมายอีกมั้ยว่า
สื่อทุกสื่อต้องเป็นสมาชิกของสมาคมท่าน

 
“ไปอ่านดูซิ ท่ีเขียนมันสร้างสรรค์ น่ี

สร้างสรรค์ท่านครับ สนับสนุนท่าน ทุกอย่าง
ครับ โอ้โห ด่าทุกวัน บอกว่านี่เป็นการติติง ก็
ผมท�าไปแล้ว ก�าลังท�า ท่านก็บอกว่าผมไม่
ท�าอะไร ยกตัวอย่างง่ายๆ นะ หรือไม่ก็ เรื่อง
นีไ้ม่รูจ้ะกล้าท�า ไม่กล้าผมไม่เข้ามา เอาอย่าง
นี้ก็แล้วกัน เพียงแต่ว่าจะท�าได้เมื่อไร ผมไม่
อยากจะไปบังคับขู่เข็ญคนมากนัก ผมฝากพี่
น้องประชาชนทั่วไปแล้วกัน จะให้ผมท�ายัง
ไง บอกมา จะให้หนักกว่านี้ หรือเบากว่านี้ ใช้
อ�านาจมากกว่าน้ี ว่ามา ผมจะไปพิจารณาอกี
ที ผมเข้ามาแล้วผมก็อยากให้มันส�าเร็จนะ”

 ● 10 เม.ย. 2558 
พล.อ.ประยุทธ์  กล่าวในรายการ คืน

ความสุขให้คนในชาติ ว่า ยังมีสื่อบางส่วนที่
พูดโกหกและจ�าเป็นต้องเรียกตักเตือน โดย
หากยังไม่หยุดกระท�าเช่นนี้จะปิดทุกส�านัก

“สื่อต่างๆ เลือกข้างทั้งหมด สัปดาห์ที่
แล้วได้เตือนกัน 2-3 สถานี พูดอยู่น้ันแหละ 
ผมอยากจะพูดว่าโกหก ผมก็เตือนแล้วอะไร
แล้ว ผมไม่อยากไปยุ่งอะไรกับท่านน่ะ แต่
ที่ผ่านมาท่านก็ท�าแบบน้ี พออีกคนเขามา
สู้ท่าน ท่านก็ไปรังแกอีกพวกเพ่ือจะพูดข้าง
เดียว ไม่ใช่ ถ้าจะปิดก็ปิดทั้งหมด เพราะงั้น
ก็ระมัดระวังกันก็แล้วกัน สื่อที่มีจรรยาบรรณ
เขาเยอะแยะไป ฉะน้ัน ขอให้หยุดซะ แล้วก็
อ้างว่าเป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ ของสื่อ...
ไม่ใช่ ผมไม่ต้องการนะ ฉะนั้นท�าถูกท�าผิด
อะไรก็แล้วแต่ ทุกคนรู้ดีแก่ใจ ว่าใครถูกใคร
ผิด อย่ามาโกหก บิดเบือนกันอีกต่อไป ให้มี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หน่อยแล้วกันนะ”

 ● 17 เม.ย.2558 
พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ ์  แ ถ ล ง ผ ล ง า น

รอบ 6 เดือน ช่วงหน่ึง พาดพิงสื่อชอบพาด

หัวข่าวให้ร้ายทั้งที่เนื้อหาเป็นคนละเรื่อง
“ก่อนอื่นขอติงว่าคนไทยไม่ฟังให้จบ

ก่อน ยกตวัอย่างเรือ่งภาษ ียงัไม่ทันจบกน็�าไป
วิพากษ์วิจารณ์กัน นิสัยท่ีชอบสร้างวาทกรรม 
หรือพาดหัวข่าว โดยเห็นข่าวเราก็โมโห แต่
สาระข้างในมันก็ดี แต่ต้องมาพาดหัวข่าวให้
หวือหวา ซึ่งอาจจะท�าให้สร้างความขัดแย้ง”

 ● 2 ก.ย. 2558 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวขณะลงพ้ืนท่ี

ติดตามผลการด� า เ นินงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก พาดพิงถึงคอลัม
นิสต์ชื่อดังของไทยรัฐ.....

“รัฐบาลพยายามท�างานเต็มท่ี แต่ยังมี
สื่อบางฉบับ อย่างคอลัมน์ลมเปลี่ยนทิศ ซึ่ง
อยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาล เขียนวิพากษ์วิจารณ์
โจมตีรัฐบาล ทั้งที่เรียกมาตักเตือนหลายครั้ง
แล้ว ทุกครั้งก็รับปากจะไม่ท�าอีก แต่ยังคง
เขยีนโจมตีอยู่ ถ้ายังไม่หยุด ก็จะให้หน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้องไปฟ้องร้อง เพ่ือเป็นการเอาคนืบ้าง 
ให้เป็นแบบอย่างว่า การใช้สื่อสร้างความ
เข้าใจผิดต่อประชาชนเป็นอย่างไร”

 ● 9 ก.ย. 2558
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวขณะเป็นประธาน

ในพิธีมอบรางวัลองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศใน
การบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลงัว่า วนั
นีส้ิง่ทีท่�าให้บ้านเมอืงวุน่วายท่ีสดุ คอื สือ่โซเซี
ยลมเีดยี เขียนอะไรมาบางทียังคิดว่าเขยีนไป
ได้อย่างไร บางทีนั่งเขียนอยู่บ้าน มีหน้าที่ใน
การปลุกปั่นจิ้งหรีดหัวทิ่มหัวต�า ท�างานไม่มี
ความสุข ต้องแก้ไขตรงน้ี  ถ้าไม่ไปอ่านก็โง่
ไม่ทันเขา แต่ถ้าเชือ่ท้ังหมดไอ้นีม่นับ้า เพราะ
บางอันใช่ บางอันก็ไม่ใช่

 ● 5 พ.ย. 2558
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวขณะเป็นประธาน

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดส่ือสาร
คดี โดยเมื่อนายกฯเล่าถึงผลงานในการแก้
ปัญหาในช่วงท่ีผ่านมา ก็ได้วิจารณ์สื่อด้วย
ว่า ไม่ยอมเสนอเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อบ้าน
เมือง แต่กลับเขียนทุกเรื่องที่มีปัญหา 

“อย่าหาว่าไปรังแกส่ือแบบน้ี เขาไม่ได้
เรียกว่าสื่อ เพราะสร้างความแตกแยก เคย
เรียกมาคุย บอกจะแก้ไข รับรองไม่มีครับ 
มันก็มีอีก อ้างว่ายังคุมคนเหล่านี้ไม่ได้ ไอ้คน
แบบน้ีถ้าประเทศน้ีมนัล่มสลาย จะขึน้ชือ่ให้ดู
ท้ังหมดว่าใครบ้าง หากินบนความเดือดร้อน 
บนความสญูเสยีของคนอืน่ บ่อนท�าลายชาติ”

 ● 6 พ.ย. 2558
พล.อ.ประยุทธ์ พูดในรายการคืนความ

สุข ขอโทษประชาชน ท่ีช่วงน้ีหงุดหงิด ดูใจ
ร้อน เพราะมีเรื่องต้องแก้ปัญหามาก ขณะ
เดียวกันก็มีการย่ัวยุ มีการให้ข่าวบิดเบือน
ตามส่ือต่างๆ บางสื่อเคยเรียนไปแล้ว ก็ยัง
ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ก็ไม่เคยไป
ละเมิดจรรยาบรรณของสื่ออยู่แล้ว

 “เร่ืองความขัดแย้งอื่น ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ต่างๆ ผมไม่เคยขดัแย้ง ผมพูดหลายครัง้แล้ว 
ถ้ามันผิดกฎหมายอีก จ�าเป็นต้องด�าเนินการ
นะครบั สือ่ก็พยายามจบัภาพว่า ผมหงดุหงดิ
กับสื่อ ละเมิดสื่อ ควบคุมสื่อ ผมไปควบคุม
อะไรท่าน ไอ้ท่ีท่านเขียนกันทุกวันนี้ เพราะ
ผมควบคุมหรือไง ก็ไม่ควบคุมไง ถึงเขียนได้
อย่างน้ี ผมก็ได้แต่เพียงบอกว่าระมดัระวัง วัน
หน้าอาจจะมีปัญหาในเรื่องการท�างาน เรื่อง
กฎหมายทางคดี มันมีอยู่ไม่กี่คนหรอก ไม่ก่ี
ส�านักพิมพ์หรอก มันเดือดร้อนกันไปทั้งหมด
นะ มันท�าให้ประเทศชาติวุ่นวายไปหมด ท่ี
ดีๆ ก็เยอะกว่าอยู่แล้ว ก็ขอบคุณนะครับ 
บางสื่อ บางส�านักพิมพ์ก็ต่อต้านทุกเรื่องไป
เหมือนกัน คือเหมือนกับว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม
รัฐบาลตลอด”

 ● 24 พ.ย. 2558
วอนสื่ออย่าขยายปมราชภักดิ์ 
พล.อ.ประยุทธ ์ ให ้สัมภาษณ์เรียก

ร้องสื่ออย่าขยายความเป็นเครื่องมือให้กับ
ฝ่ายตรงข้ามกรณีการตรวจสอบการทุจริต
โครงการอุทยานราชภักดิ์ เพราะขณะนี้ รมว.
กลาโหมได้ตัง้คณะกรรมการขึน้มาตรวจสอบ
แล้ว ทุกอย่างขอให้เป็นไปตามกระบวนการ
ยุติธรรม
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 พฒันาการรบั-ส่งข่าวสารในโลกเสมอืนของไทยในปี 2558 ดเูหมอืนจะเป็นปีทีค่นในสงัคมออนไลน์หันมาทบทวนตวัเอง หลงัเติบโต
อย่างก้าวกระโดดมายาวนาน (ด้วยความเชือ่ทีว่่า“ใครๆ กเ็ป็นสือ่ได้”) กระท่ังหลายคนท�านายว่า จะเข้ามา “แทนท่ี” สือ่ดัง้เดิม อย่าง
หนงัสอืพมิพ์ โทรทศัน์ และวทิย ุในไม่ช้า

ของผมคือส่งคนเหล่าน้ันให้พระเจ้า) ท่ีอ้าง
ว่าเป็นของประธานาธิบดีวลาดีมร์ี ปติูน ของ
รัสเซีย หลังกลุ่มไอเอสก่อเหตุวินาศกรรม
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ 13 พ.ย.
2558 จนท�าให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อย ซึ่งมีคน
แชร์ล้นหลาม สุดท้ายกลายเป็นว่า “ไม่ใช่
ค�าพดูของปตูนิ” แต่เกิดจากนักข่าวคนหน่ึง
ทวิตยกเมฆขึ้นมา

แน่นอนว่า ไม่มีใครสามารถหมุนเข็น
นาฬิกากลับ และยากที่สื่อดั้งเดิมจะมามี
อิทธิพลได้ดังเดิม

 เห็นได้จากยอดคนอ่านหนังสือพิมพ์

และคนดูทีวีท่ีลดน้อยลงเรื่อยๆ สวนทาง
กับจ�านวนผู้ใช้โซเชียลฯ ท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี โดย
ข้อมลูปี 2557 มคีนไทยใช้ไลน์ 33 ล้านบัญชี 
เฟซบุ๊ก 28 ล้านบัญชี ทวิตเตอร์ 4.5 ล้าน
บัญชี และอินสตาแกรมอีก 1.7 ล้านบัญชี

ค� าถามก็ คือ ส่ือสมัยใหม ่จะปรับ
ตัวอย่างไร ให้ไม่กลายเป็นแค่โลกแฟนตาซี 
ท่ีมีท้ังเรื่องจริงและเรื่องลวงปะปนกันจน
แยกไม่ออก ?

 หน่ึงในการปรับตัวเพ่ือลบจุดอ่อนตัว
เองของส่ือสมัยใหม่ท่ีน่าสนใจ คือการเกิด
ขึน้ของเพจอย่าง “จบข่าว” ท่ีแม้ปัจจบุนัจะมี

$

$

$

แต่การณ์กลับกลายเป็นว่า ย่ิงนานไป 
ส่ือสมยัใหม่กลบัแสดง “จดุอ่อน” ของตัวเอง
ออกมาเรื่อยๆ จาก “จุดเด่น” ที่ตัวเองมีน่ัน
คือความรวดเร็ว ไร้อาณาเขต ไร้กาลเวลา 
ท�าให้เผยแพร่ข่าวสารต่อกันได้กว้างไกล

น�าไปสู่การโหมแชร์ข้อมูลที่บางคร้ัง
ขาดการตรวจสอบ จนกลายเป็นการ “แพร่
ข่าวลือ-กระพือข่าวเท็จ” โดยปริยาย

 อย่างค�าพูด “Forgiveness is be-
tween them and God. It’s my job to 
arrange the meeting.” (การให้อภัยกับ
ผู้ก่อการร้ายเป็นหน้าท่ีของพระเจ้า แต่หน้าที่

จบข่าว เจษฎา ถึง #sharecarefully
โลกออนไลน์ เดินหน้ากำาจัด “จุดอ่อน”
แยก “เรื่องลวง” ออกจาก “เรื่องจริง”

พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์
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ยอดไลค์อยู่ที่แค่กว่า 4 แสนไลค์ แต่การท�า
หน้าท่ีเป็นปฏิปักษ์กับเว็บไซต์ประเภท click-
bait ทีพ่าดหวัลวงให้คนเสยีเวลาคลกิเข้าไป
อ่านข้อมูลที่แทบจะไร้ประโยชน์ (แถมบาง
ครั้งเป็นข้อมูลเท็จ) ด้วยการแหวกวงล้อม
ถ้อยค�าหวือหวาเกินจรงิทัง้หลาย เช่น พลาด
ไม่ได้! รู ้แล้วจะต้องอึ้ง! คุณจะไม่เชื่อใน
ส่ิงท่ีเกิดขึ้น! ฯลฯ ไปสู ่การสรุป “สาระ-
ประเด็น” ของข่าวนั้นๆ สั้นๆ ไม่กี่บรรทัด

  และแม้ปัจจบุนัพวกเว็บ clickbait จะ
ยังมีอยู่ แต่ผู้ใช้เน็ตก็เริ่ม “รู้ทัน” ลูกไม้เก่าๆ 
ของเว็บหากนิกับความอยากรูอ้ยากเห็นของ
คนเหล่านี้ (อ่านต่อ “clickbait เรื่องปวดหัว
ของคนท�าสื่อ”ได้ที่หน้า 19)

  อีกหนึ่งการปรับตัว คือการที่คนดัง
ในโลกออนไลน์หันมาให้ข้อเท็จจริงอีกด้าน
ที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ถูกแชร์กระหน�่า เช่นกรณี
ที ่“จ่าพชิติ ขจัดพาลชน” แอดมนิเพจ Dra-
ma-Addict พยายามให้ข้อมูลแก้ไขความ
เชื่อทางการแพทย์ผิดๆ ที่เผยแพร่กันทาง
ทางโซเชียลมีเดีย ท้ังเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไป
จนถึงไลน์ เช่น กินมะนาวโซดารักษามะเร็ง 
เจาะเลือดปลายน้ิวรักษาอาการเส้นเลือด
ในสมองแตก เด็กจมน�้าให้ห้อยหัวลง ฯลฯ

 หรือกรณี “อ. เจษฎา เด ่นดวง
บรพินัธ์” อาจารย์ประจ�าคณะวทิยาศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท่ีจะคอยแก้ข้อมลู

ที่แชร์กันผิดๆ ในโลกออนไลน์ผ่านทางเฟ
ซบุ๊กส่วนตัว Jessada Denduangbori-
pant อยู่เรื่อยๆ (อ.เจษฎา เป็นหน่ึงในผู้
จบัผดิค�าพูดของปติูนข้างต้นด้วย) (อ่านเรือ่ง
ของ อ.เจษฎา ได้ที่หน้า 17)

ไ ม ่ ร ว ม ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ตั ว  
“ผู้ใช้เน็ต” เอง ที่หันมาตั้งค�าถามกับข้อมูล
ที่เผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์มากข้ึนว่ามี
ความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน และหยุด
คิด-พิจารณาก่อนที่จะแชร์หรือรีทวิต ซึ่ง
ถือเป็นแนวโน้มท่ีน่าสนใจ โดยกรณีน้ีเห็น
ได้ชัดจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณศาล
พระพรหมเอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ เมื่อ

วันท่ี 17 ส.ค.2558 ท่ีแม้จะมีเสียงลือเสียง
เล่าอ้างมากมายเก่ียวกับเหตุการณ์ ทว่า
ก็มีการท้วงติงกันเองผ่านแฮชแท็ก #เช็
กก่อนแชร์ #sharecarefully ซึ่งได้รับความ
นิยมไม่น้อยไปกว่าแฮชแท็กให้ก�าลังใจ
อย่าง #prayforthailand

ในอีกด้าน ส่ือด้ังเดิมก็เปิดพ้ืนที่ช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีเผย
แพร่ในโลกออนไลน์ เช่น คอลัมน์ “คุณแชร์
เราเช็ก” ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฯลฯ 
อันเป็นการน�าข้อได้เปรียบของสื่ออาชีพ
ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสอบและเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้ง่ายกว่า มาปรับใช้

ขณะที่แอดมินเพจชื่อดังต่างๆ ก็เริ่ม
หันมาร่วมมือกับหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์
ในการขยับประเด็นทางสังคมต่างๆ ผ่าน
การแพร่ข่าวสารให้กับลกูเพจทีม่จี�านวนเป็น
แสนเป็นล้าน

สิ่งเหล่านี้ คือเทรนด์ที่น่าสนใจ ใน
ยามท่ีสื่อในโลกจริงและโลกเสมือนไม่
ได้แข่งกันว่า “ใครจะอยู่-ใครจะไป” แต่
ใช้ข้อดีของแต่ละฝ่ายเก้ือหนุนกัน และ
หาท่ีทางท่ี “อยู่ร่วมกันได้” โดยคนท่ีจะ
ได้ประโยชน์ก็คือตัวผู้รับข่าวสารเพราะ
ไม่ต้องมาคอยปวดหัว (หรือปวดหัว
น้อยลง?) กับความลวงท่ีปะปนมากับ
ความจริง

พฤติกรรมของตัว “ผู้ใช้
เน็ต” เอง ที่หันมาตั้งคำาถาม
กับข้อมูลที่ เผยแพร่ผ่านโลก
ออนไลน์มากขึน้ว่ามคีวามน่าเช่ือ
ถือมากน้อยแค่ไหน
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“เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์”
นักวิทย์ฯ ผู้ถล่ม myth บ้าบอ บนโลกออนไลน์
จุดคบไฟนำาทางผู้ใช้เน็ต “คิดก่อนแชร์”
มติรสหายท่านหน่ึง (เป็นค�าเรยีกชือ่บคุคลๆ 
หนึ่งในโลกออนไลน์ที่ไม่ขอระบุนาม เกิดขึ้น
จากเพจชื่อเดียวกันที่มีจุดเด่นคือการดึง
โคว้ททีน่่าสนใจจากโลกโซเชยีลมเีดยีมาเผย
แพร่ต่อ) เคยระบวุ่า 

“อ . เจษฎา เด ่นดวงบริ พันธ ์  น่ี มี
คุณูปการในการถล่ม Myth บ้าๆ บอๆ ใน
โลกอินเทอร์เน็ตของคนไทยมากในระดับที่
ไม่ควรจะให้รางวัลแล้ว แต่ควรจะให้ชื่อแก
เป็นชื่อรางวัลเลย”

ชื่ อ ข อ ง  ด ร . เ จ ษ ฎ า  เ ด ่ น ด ว ง
บริพันธ์ อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โด่งดังมาจาก
การเปิดเผยข้อมูลในห้องหว้ากอของเว็บไซต์
พันทิปราว 5-6 ปีก่อนว่า เคร่ืองตรวจสอบ
วัตถุระเบิด GT200 ที่กองทัพบกซื้อมาใช้
ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ ไม่
น่าจะสามารถใช้งานได้จริง “GT200 ไม่ใช่
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นเพียงการ
อุปทานหมู่ของผู้ใช้ คล้ายกับไม้ล้างป่าช้า
ที่ชี้หาศพไร้ญาติตามความเชื่อ ใช้พลังจิต

หาเอา” ก่อนที่รัฐบาลขณะนั้นจะสั่งให้ยุติ
การซื้อ GT200 หลังตรวจสอบแล้วพบว่า
ไม่สามารถใช้งานได้จริง แม้กองทัพบก
โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. ขณะ
นั้น จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่า กองทัพบกจะยัง
ใช้ GT200 ต่อไป ก็ตาม

  หลังจากน้ัน อ.เจษฎา ก็เดินหน้าใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบข้อมูล
ความเชื่อต่างๆ ที่มีการบอกต่อๆ กันมา โดย
เฉพาะข้อมลูจากฟอร์เวิร์ดเมล์ แต่ช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อค้นพบหลักในขณะน้ัน หาก

 ภาพ : thaipublica.org
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ไม่เป็นในเว็บไซต์พันทิป ก็เป็นการให้ข้อมูล
ตามงานสัมมนาหรือการให้สัมภาษณ์สื่อ
ต่างๆ กระทั่งเริ่มใช้เฟซบุ๊ก เมื่อปี 2556 ใน
ชื่อ Jessada Denduangboripantท�าให้
ได้พบช่องทางสื่อสารกับสาธารณะ ท่ีมีพลัง
มากกว่าเดิม (ปัจจุบัน เขามีจ�านวนผู้ติดตาม
ราว 1.6 แสนคน)

และได ้แสดงบทบาท  “ นักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ (Science Communicator)”
คอยอธิบายเร่ืองเหลือเชือ่ในโซเชยีลเนต็เวิร์ก
ในเชิงวิทยาศาสตร์ อย่างเต็มท่ี และอย่าง
ต่อเนื่อง

กระทั่งมีค�าพูดกันในโลกโซเชียลฯ 
ว่า “ถ้าอยากรู้เร่ืองนี้จริงหรือไม่จริงให้ลอง
ถาม อ.เจษฎา” สื่อกระแสหลักหันมาใช้
บริการอาจารย์จุฬาฯ รายนี้บ่อยครั้งขึ้น เมื่อ
ต้องการค�าอธิบายต่อปรากฎการณ์เหนือ
ธรรมดาใดๆ ที่ชวนสงสัย

ด ร . เ จ ษ ฎ า เ ค ย ใ ห ้ สั ม ภ า ษ ณ ์ กั บ
ส�านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า เมื่อเดือน
กันยายน 2558 ว่า เหตุที่ต้องมาท�าบทบาท
เช่นน้ี ไม่ใช่ความตั้งใจแต่แรก แต่ค่อยๆ 
พัฒนาขึ้นมา

 “สังคมไทยเป็นสังคมเชื่อตามกัน หรือ
สังคมที่ไม่ตั้งค�าถาม แล้วมันก็โยงไปเรื่อง
รอบตัวต่าง ได้ อย่างเรื่องศาสนา เรื่องพ้ืน
บ้าน ท�าไมคนยังถูกหลอกอยู่เรื่อยๆ ให้ไปท�า
พิธีไสยศาสตร์ มันเป็นไปได้อย่างไรว่าคนยัง

เชือ่เรือ่งพวกน้ีอยู่ ก็กลับมาค�าถามเดิม ท�าไม
คนไม่ตั้งค�าถามกับชีวิต ท�าไมยังเชื่อตามกัน 
แล้วมาปีหลังๆ ย่ิงเห็นภาพชัด มันกระเทือน
ไปไกลกว่าน้ัน เป็นเรื่องการเมือง การเมือง
บ้านเราก็เป็นแบบเชื่อตามกัน เราศรัทธาคน
นี้ คนน้ีพูดอะไรก็ถูกหมด เราไม่คิดเลยว่า
เขาจะมีทั้งจุดถูกและจุดผิด ทั้งสองฝ่าย หรือ
หลายๆ ฝ่ายก็ตาม ทุกคนเชื่อแต่ผู้น�าของตัว
เอง แล้วมองว่าฝั่งตรงข้ามผิดหมดเลย ซึ่ง
กระบวนการวิทยาศาสตร์คือการต้ังค�าถาม
ทีละเรื่อง แยกแยะ คิดวิเคราะห์

“ตอนแรกผมก็แอนต้ีสังคม ไม่เล ่น
เฟซบุ๊ก มันไม่ดีหรอก เล่นแล้วติด จนเพ่ือน
บอกว่าต้องเล่นนะ เอาไว้คยุงาน แค่ประมาณ
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว แปบเดียวก็รู้สึกได้ว่ามันเป็น
เครื่องมือที่มีพลังกว่าที่คิดมาก”

เขาว่า นอกจากโลกออนไลน์จะง่าย

ต่อการ “สร้างพลัง” ในการสื่อสาร-ชี้แจง-
อธิบาย-ท�าความเข้าใจ โลกออนไลน์ยังง่าย
ต่อการช่วย “หาข้อมูล” ด้วยว่า เรื่องที่เล่าลือ
กัน มีความจริงมากน้อยขนาดไหน

“บางทีเรื่องท่ีคนท่ัวๆ ไปมองว่ามัน
เป็นเร่ืองไร้สาระ บางทีมีรูปภาพแปลกๆ มี
รอยพญานาค งูตกจากฟ้า ผมก็ตอบให้ 
พยายามหาค�าตอบให้ ประเด็นที่ตามมา 
คนก็เริ่มสงสัยอาจารย์เป็นอะไร ท�าอะไร 
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนกันแน่ อะไรก็ตอบ 
เรื่องไหนถามมาก็ตอบ จริงๆ มันง่ายนะ คือ 
ข้อมูลในยุคเราตอนน้ี มันเป็นยุคท่ีสนุกมาก
เลยส�าหรับข้อมูล ข้อมูลมันเต็มไปหมดใน
อินเทอร์เน็ต ในที่ต่างๆ เพียงแต่คุณหาข้อมูล
เป็นหรอืเปล่า หาแล้วคณุจะวเิคราะห์ได้ไหม”

เขากล ่ าวว ่ า  หลั งจากท� าหน ้ า ท่ี
น้ีมากว่า 2 ปี สังคมไทยเร่ิมมีความเป็น
วิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมีการเช็ก
ข้อมูลก่อนแชร์ว่ามีความเป็นไปได้ไหม ผู้คน
ทัว่ไปหรอืนักข่าวก็ช่วยกันตรวจสอบ บางเรือ่ง
ที่วนกลับมาใหม่ ก็มีคนเอาข้อมูลที่ตนท�าไว้
แล้วไปแชร์ซ�้าเพื่อขจัดข้อสงสัย

ท้ายท่ีสดุ อ.เจษฎาอยากให้ผูค้นในโลก
ออนไลน์รู้จักตั้ง “ค�าถาม” เมื่อพอข้อมูลใดๆ 
บนโลกออนไลน์

“ให้เช็กก่อนแชร์ เวลารับเรื่องราวต่างๆ 
มาปุบ ตั้งค�าถามก่อนว่าจริงหรือเปล่า ถ้าตั้ง
ค�าถามแล้วเห็นอะไรผิดปกติเยอะ เช่น มัน
ไม่มีที่มาชัดเจน มันอ้างเรื่องราวขึ้นมา แต่ว่า
ใครก็ไม่รูไ้ม่มชีือ่คน ไม่มแีหล่งข่าว ไม่มอ้ีางองิ 
ไม่จ�าเป็นต้องรีบร้อนแชร์ไป ถามผู้เชี่ยวชาญ
ก่อน Google เองก็ยังได้ เอาค�าต่างๆ เข้าไป
ใส่ ดูสิว่าค�าๆ นี้ มันโผล่อะไรขึ้นมาบ้าง ถ้ามี
รูปภาพ สั่งGoogle Image Search ก็ได้ มัน
ก็จะช่วยค้นหาว่ารูปนี้ เคยมีคนโพสต์มาก่อน
แล้วไหม บางทเีอารปู 2-3 รปูทีไ่ม่เก่ียวกันมา
จบัรวมกันให้คนตืน่เต้นตกใจ ถ้าเราแค่เชก็รูป
ภาพ เราก็จะรู้แล้ว”

เป็นอีกหน่ึงเสยีงท่ีกระตกุให้หยุดคิด 
ก่อนที่ผู้ใช้เน็ตจะแชร์-รีทวิต ข้อมูลใดๆ

สังคมไทยเป็นสังคมเช่ือตาม
กนั หรือสังคมทีไ่ม่ตัง้คำาถาม แล้ว
มันก็โยงไปเรื่องรอบตัวต่าง ได้ 
อย่างเรื่องศาสนา เรื่องพื้นบ้าน 
ทำาไมคนยังถูกหลอกอยู่เรื่อยๆ
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CLICKBAIT
เรื่องปวดหัวของคนทำาสื่อ

กิตตินันท์ นาคทอง

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา สือ่กระแสหลกัต่างลงมาท�า “เว็บไซต์ข่าว” เพ่ือเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวไปพร้อมกบัการสร้างรายได้จากโฆษณา
อีกทางหนึง่ บางแห่งเป็นรายได้หลกัของออฟฟิศเสียด้วยซ�า้

การแข่งขันของเว็บไซต์ข่าวแต่ละแห่ง 
ถูกจดัอนัดบัโดยเว็บไซต์ truehits ท่ีจะศกึษา
พฤติกรรมการท่องเว็บไซต์แต่ละแห่ง ทั้ง
จ�านวนคลิก คุณภาพเนื้อหา และระยะเวลา
การเข้าชม ซึ่งจะมีผลไปถึงการพิจารณาลง
สื่อโฆษณาอีกด้วย

ในอดีตเว็บไซต์ข ่าวแต่ละแห่ง จะ
ประสบปัญหา ถูก “เว็บท่า” ละเมิดลิขสิทธ์ิ
ด้วยการคัดลอกเนื้อหาข่าวไปโพสต์ในเว็บ
ของตนเอง ปัจจุบันได้แก้ไขโดยการท�า
เอ็มโอยู หรือเว็บท่าบางแห่งลงทุนตั้งกอง
บรรณาธิการข่าวเป็นของตนเอง

ปัจจบุนั พฤตกิรรมการเสพสือ่จากเดมิ

มกัจะเข้าผ่าน URL เว็บไซต์โดยตรง อทิธิพล
ของสมาร์ทโฟน ท�าให้การท่องอินเตอร์เน็ต
ผูกติดอยู่กับโซเชียลมีเดีย ผู้ชมมักจะอ่าน
เน้ือหาท่ีสนใจ “ผ่านลิงก์” มากกว่าเลือก
ชม “ผ่านหน้าเว็บไซต์ข่าว” โดยตรง

เรือ่งท่ีน่าปวดหวัของคนท�าสือ่ในยุคน้ีก็
คือ การที่จะต้องมาแข่งขันกับเว็บไซต์ที่เน้น
พาดหัวล่อเป้า ชวนให้คนสนใจอยากรูอ้ยาก
เห็น ท้ังๆ ท่ีในเน้ือหาน้ันบางทีก็ไม่มอีะไรเสยี
ด้วยซ�้า เรียกกันว่า “คลิกเบท” (clickbait)

วิวัฒนาการของ clickbait เริ่มจาก
เว็บไซต์ข่าวบางแห่งพาดหัวลักษณะดึงดูด
ให้คนอยากรู้อยากเห็น แต่ไม่มีเนื้อหาอย่าง

cl ickbai t เ ร่ิมจากเว็บ ไซต ์
ข่าวบางแห่งพาดหวัลกัษณะดึงดูดให้
คนอยากรู้อยากเห็น แต่ไม่มีเนื้อหา
อย่างละเอียด บางคร้ังแปะเฉพาะ
วดีโีอคลปิ ทำาให้คนในแวดวงเดยีวกนั
มองว่าทำางานแบบฉาบฉวย
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ละเอยีด บางครัง้แปะเฉพาะวีดโีอคลปิ ท�าให้
คนในแวดวงเดียวกันมองว่าท�างานแบบ
ฉาบฉวย หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นหา
รายได้จากแบนเนอร์โฆษณาโดยการเป็น
พาร์ทเนอร์ เช่น Google ก็ใช้วิธีสีเทา ด้วย
การคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์ข่าว กระทู้ 
หรอืเนือ้หาในโซเชยีลมเีดยี พาดหวัหรอืแปะ
ภาพแบบ clickbait เพื่อล่อให้คนเข้าชม

“ต้นต�ารับ” ของเว็บ clickbait ใน
ต�านาน คือเว็บไซต์ Ohozaa ที่มีจุดเริ่ม
ต้นจากการเป็นเว็บท่าเมื่อ 12 ปีก่อน มีทั้ง
บริการรับฝากรูปหรือไฟล์ ชมทีวีออนไลน์
ย้อนหลัง ภายหลังได้หันมาคัดลอกเน้ือหา
ไปท�า clickbait เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก

แต่แม้การกระท�าดังกล่าวจะท�าให้
เว็บไซต์ Ohozaa ก้าวข้ึนมาติด 1 ใน 5 ของ
เว็บไซต์ข ่าวยอดนิยมของเมืองไทย แต่
การละเมิดลิขสิทธ์ิเนื้อหาก็ท�าให้สื่อกระแส
หลัก 5 ส�านัก มอบหมายสมาคมผู ้ผลิต
ข่าวออนไลน์ ด�าเนินคดีกับเจ้าของเว็บไซต์
อย่าง “ณัฐวุฒิ บ�ารุงสรณ์” แม้เจ้าตัวจะไหว
ตัวทัน ประกาศปิดเว็บไซต์ แต่ไม่นานนักก็
เกิดเว็บไซต์ “ตระกูลซ่า” (อาทิ เว็บไซต์ Big-
za เว็บไซต์ Boxza ฯลฯ) กลับมาช่วงชิงเรต
ติ้งกันอีกครั้ง ด้วยวิธีเดิมๆ คือคัดลอกเนื้อหา
และภาพจากเว็บไซต์ข่าว เรียบเรียงเนื้อหา
จากโซเชียลมีเดียโดยไม่มีการตรวจสอบ

ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ clickbait เจ้า

หนึ่งได้หยิบสเตตัสเฟซบุ๊กของผู้ใช้รายหน่ึง 
อ้างว่าเจ้าหน้าท่ีทหารชายแดนใต้ถูกสะเก็ด
ระเบิด ต้องการเลือดกรุ๊ปโอด่วน แต่เมื่อ
สื่อมวลชนตัวจริงตรวจสอบ ท้ังจากต�ารวจ
ภูธรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และท่ีห้อง
คลังเลือด โรงพยาบาลแห่งหน่ึง ยืนยันว่า
ไม่มีการขอรับบริจาค แต่กลับมีผู ้เข้ารับ
บริจาคเลือดจ�านวนมาก

แสดงให้เห็นจุดอ่อนของบรรดา click-
bait ท่ีท�าให้เว็บไซต์ข่าวตัวจริงมีทางออกท่ี
จะรับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ปัจจุบัน นอกจากเว็บไซต์ข่าวทุกแห่ง
ต่างมุ่งที่จะรายงานข่าวโดยใช้แหล่งข้อมูล
จากโซเชียลมีเดียแล้ว บางส�านักเริ่มท่ี
จะพัฒนาตนเอง ด้วยการท�าหน้าท่ีตรวจ
สอบเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียเพ่ือ
แสวงหาความจริงมากขึ้น เฉกเช่น เว็บไซต์
ไทยรัฐออนไลน์ ท่ีนอกจากจะขยายผลผ่าน
สกู๊ปออนไลน์แล้ว ปัจจุบันยังได้มี “สาย
ตรวจโซเชียล” ท�าหน้าท่ีแสวงหาความจริง
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น และยังน�าไปต่อยอด
ในรายการโทรทศัน์ช่องไทยรฐัทวีีของตนเอง
อีกด้วย

นอกจากสื่อกระแสหลักท่ีจ�าเป็นต้อง
ปรบัตวัเพ่ือความอยู่รอดแล้ว ในส่วนของนกั
ท่องโซเชียล ท่ีเห็นพาดหัวแบบ clickbait ก็
เริ่มรู ้สึกร�าคาญ เหมือนถูกหลอกให้คลิก 
เพราะเมื่อเข้าไปดูเน้ือหากลับพบว่าไม่มี

อะไร อีกทั้งเต็มไปด้วยแบนเนอร์โฆษณา
กลายเป็นการแจ้งเกิดเฟซบุ ๊กเพจที่

มีชื่อว่า “จบข่าว” ตอบสนองคนอ่านท่ีไม่
อยากถูกหลอกให้คลิก โดยแปะภาพลิงก์
ข่าวบรรดาคลิกเบทที่แคปเจอร์จากหน้า
จอ ก่อนย่อความเน้ือหาในลิงก์แบบกระชับ
คล้าย SMS ข่าว จบด้วยแฮชแท็ก #จบข่าว

เฟซบุ ๊กเพจ “จบข ่าว”  ถือก�าเนิด
ขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2558 ด้วย
สโลแกน “Data 3G ท่านมีประโยชน์ โปรด
อย่าเสียให้แก่ Clickbait” สร้างปรากฎ
การณ์ผู้คนให้ความสนใจติดตามนับแสน
คนในชั่วข้ามคืน พร้อมกับเสียงชื่นชมตาม
มา แม้ปัจจุบันเฟซบุ๊กเพจดังกล่าวจะมีผู ้
ตดิตามราว 4 แสนยูสเซอร์ ซึง่อาจดนู้อยเมือ่
เทียบกบัผู้เข้าชมบรรดาเว็บ clickbait ต่างๆ 
แต่ก็แสดงให้เห็นว่าในโลกโซเชียลเริ่มมีคน
รู้ทันกับพาดหัวล่อเป้า และต้องการเสพสิ่ง
ที่ได้สาระ สะดวก รวดเร็ว

แม้พฤติกรรมการท�าเว็บแบบล่อเป้า
คนดูจะยังคงมีอยู่ต่อไป ตราบใดที่โซเชียลมี
เดียยังคงมีบทบาทส�าคัญส�าหรับคนเสพสื่อ 
แต่สุดท้ายแล้ว คนท�าสื่อที่ยึดจริยธรรมเป็น
หลกัก็ยังคงมองว่า “กระแสมาแล้วก็ไป สิง่ที่
เหลืออยู่คือคอนเทนต์ดีๆ”

ขึ้นอยู่กับว่า “คอนเทนต์ดีๆ” เหล่า
น้ีจะมีโอกาส มีท่ียืนในโลกโซเชียลหรือ
ไม่ คนอ่าน คนเสพสื่อจะเป็นผู้ตัดสิน.
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สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ใน สปรงินวิส์ การเลกิจ้าง ข่าวลอืมากมาย สร้างความระส�า่ระสายต่อ พนกังานภายในองค์กร และส่งแรง
กระเพือ่มไปถงึ สือ่ดิจิตอลในยุคทีม่กีารแข่งขนักนัอย่างดเุดือด บนเม็ดเงนิค่าสญัญาสมัปทานสงูลบิ แลกกับ เรตติง้ผู้ชม อันเป็นตวัแปร
ส�าคญั หากไม่สมดลุในแง่ตวัเลข ความไม่พงึพอใจในทศิทาง มันเลยกลายเป็น จุดวกกลบั มาถึง บคุคลากรในองค์กรอย่างเลีย่งไม่ได้

2 พนักงาน-ผู้บริหาร
“สปริงนิวส์” ที่เห็นและเป็นไป

ปรากฎการณ์ สปริงนิวส์ เป็นเร่ืองที่
พูดกันหลายแง่มุม จุลสารราชด�าเนิน จึงขอ
หยิบยกมุมมองท้ัง 2 ด้าน ฝั่ง พนักงาน ที่
ได้มาฉายภาพให้เห็นถึง เรื่องที่ผ่านมา ฝั่งผู้
บริหาร ท่ีมาฉายให้เห็นถึง สิ่งท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
ส่ิงท่ีตามมา และสิง่ทีก่�าลงัจะเกิดในอนาคต 

.....หนึง่ในพนกังานสปริงนวิส์ เปดิเผย
ว่า เมื่อช่วงบ่ายวันท่ี 28ต.ค.เบอร์โทรศัพท์
ของฝ่ายบุคคลโทรก�าชับให้เข้าพบภายใน
ช่วงเย็นหลังเสร็จภารกิจ ที่ห้องฝ่ายบุคคล 
ชั้น 24 อาคารเล่าเป้งง้วน นักข่าว ช่างภาพ 
โปรดิวเซอร์รายการบางคน ทยอยเข้าพบ
ฝ่ายบคุคล ทีละคนและทีละคน เพ่ือรบัทราบ
เงื่อนไขในการเซ็นใบลาออกและเงินชดเชย
ที่จะได้รับ หลังออกจากห้อง บางคนมีน�้าตา 
บางคนเงียบเฉย แต่สิ่งหน่ึงท่ีท�าเหมือนกัน 
คือ เก็บเอกสารเครื่องใช้ส่วนตัว

.....วันนั้นเพ่ิงกลับจากภารกิจภาค
สนาม คนยังจบักลุม่คยุกันเป็นกลุม่ๆ นกัข่าว
สาวร่วมสายงานถามว่า ยังไม่รู้หรือ เขาเอา
คนออก ก็มีค�าถามตามมา คือใคร ใช้เกณฑ์
อะไรในการเลือกพนักงานสักคนออกจาก
ต�าแหน่ง ในวันพุธ 28 ต.ค. ยังไม่มีผู้บริหาร
ระดับสงูออกมาตอบค�าถามน้ัน แต่ย่ิงปิดบงั 
รังแต่คนจะขุดคุ้ย

.....    เขาเปรียบเพ่ือให้เห็นภาพชัด

ข้ึนว่า เรืออวนใหญ่ มีนายทุนเป็นเจ้าของ 
แน่นอนว่าเขาขับเรือไม่ได้ คุมเรือไม่เป็น 
จึงต้องจ้างกัปตัน 1 กุมทิศทางเรือ โดย
ยอมแบ่งกรรมสิทธ์ิบางส่วนของเรือให้กับ
กัปตัน1 พลันเวลาผ่านเรือยังไม่เข้าใกล้เป้า
หมาย นายทุนจ�าใจจ้างกัปตัน 2 กุมทิศทาง
เรือ จะปลดกัปตัน1 ก็ไม่ได้ ในเมื่อกลาย
เป็นหุน้ส่วนกันเสยีแล้ว เมือ่กัปตนั2ต้องการ
เลอืดใหม่เสรมิเสถียรภาพ และกปัตัน1 ยอม
ถ่ายเลือดเก่ารักษาที่ยืน

.....ในพฤหัสบดี 29 ต.ค.เบอร์โทรศัพท์
ของฝ่ายบุคคลยังปรากฏบนจอแสดงผล

ของอีกหลายคน เป็นสัญญาณว่า ยกที่ 
2 ก�าลังเริ่มขึ้น จนกระท่ังวันศุกร์ 30 ต.ค.  
‘วทันยา วงศ์โอภาษี’ กรรมการผู้จัดการ 
สถานีข่าวสปริงนิวส์ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวท่อน
หนึ่งของค�าตอบ ระบุว่า ‘ไม่อยากใช้ค�าว่า
ปลด แต่เป็นการลาออกของพนักงาน เพ่ือ
ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความชัดเจน การ
ลาออกครั้งน้ีเป็นไปด้วยความสมัครใจ มี
การพูดคุยกับพนักงาน มีการเซ็นใบลาออก 
ไม่ใช่การเลกิจ้างแต่อย่างใด รวมถึงดแูลการ
ชดเชยตามกฎหมายทุกประการ’

.....เขาเล่าไปอีกว่า สาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในวงการส่ือมวลชน 
แค่เพียง 2 ปี มีส่ือเกิด-ดับ และเจียนดับ
หลายเจ้า ชดัเจนท่ีสดุคอืวงการทีวีดจิิทัล นับ
จากการเลย์ออฟพนกังานของ โพสต์ทีวี ไทย
ทีว ีโลก้า และจบด้วยสปรงินิวส์ (หรอือาจยงั
ไม่จบ) แต่ค�าถามน้ีไม่ใช่ค�าถามทีนั่กวชิาชพี
สื่อมวลชน จะต้องตอบ แต่เป็นข้อเท็จจริง
ท่ีจะต้องเผชิญภายใต้ภูมิทัศน์สื่อยุคใหม่ 
(media landscape) ยุคท่ีมีทีวีหลายเจ้า 
หนังสือพิมพ์หลายหัว ยังไม่นับรวมส่ือแจก
ฟรี-อ่านฟรี ลงแข่งขันในสื่อทุกแฟลตฟอร์ม 
ไม่แน่ เมื่อระฆังยกท่ี 3 ดังขึ้น ลิสต์รายชื่อ
พนักงานที่ถูกปลดอาจเป็นคุณ

..... วทันยา วงศ์โอภาษี หรือ เดียร์ 

ไม ่อยากใช ้คำ าว ่าปลด แต ่
เป็นการลาออกของพนกังาน เพ่ือ
ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความ
ชัดเจน การลาออกครั้งนี้เป็นไป
ด้วยความสมัครใจ มีการพูดคุย
กับพนักงาน มีการเซ็นใบลาออก
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กรรมการผู้จัดการสถานีข่าวสปริงนิวส์ เผย
ถึงเรื่องราวในสปริงนิวส์ “ในช่วงที่ผ่านมา
ของสปริงนิวส์ มีการเปลี่ยนแปลงเยอะ ถ้า
นับจากเดย์วัน ที่เริ่มจากดาวเทียมและ
ก้าวเข้าสู ่ดิจิตอล เรื่องบุคคลากรที่ต ้อง
เปลี่ยนแปลง เพราะช่วงท�าเดียวเทียม
มีประมาณไม่เกิน 260 คนแต่ตอนนี้มี
เกือบ 500 คนในช่วงที่เปลี่ยนผ่านมาสู ่
ดิจิตอล ด้วยหลายปัจจัย ตลาดดิจิตอลเปิด 
มีturnover สูงมาก และคิดว่าโดยเฉพาะ 
หลายๆช่องก็หันมาท�าข่าว มีช่องหลัก 7-8 
ช่องในตลาด ด้วยความที่ Turnover(การ
เปลี่ยนแปลง) สูงมาก และแค่แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าก็จะหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดหาบุคคลากรท่ีจะออกไป การกลับมา
ออกงานทีวีที่ออกอากาศตลอด ลักษณะ
การท�างานช่วงปีก่อนๆก็เป็นลักษณะนี้ อาจ
ท�าให้การควบคุมอัตราพนักงานหลายๆ
อย่างอาจไม่ได้เข้มงวดเท่าทีค่วร ตอนนีห้ลงั
จากเราลองผดิ ถูกช่วง2ปีทีผ่่านมาก็เยอะ วัน
นีส้ปรงิอาจไม่ได้เป็นที1่แบบ stable (เสถียร) 
อาจเป็นบางสปัดาห์ แต่ในเรือ่งของ Growth
(การเจริญเติบโต) เราก็สูง ท�าให้เราพอจับ
ทางได้แล้วว่า ผังควรจะออกมาแบบไหน 
การท�าข่าว บุคคลากรอะไรก็ดี เลยเป็นที่มา 
เรามาท�าการศึกษาเรื่องอัตรา เร่ืองปริมาณ
งาน ก็มาค�านวณว่าควรมีอัตราเท่าใด ท่ี
เหมาะสมกับงานจริงๆ เมื่อมาค�านวณ 
แน่นอน จะมีบุคคลากรจ�านวนหนึ่งท่ี over 
(มาก) เกินไป แต่ปัจจัยที่ท�าให้เกิดกระแส 
อาจเป็นเพราะดิจิตอลที่ถูกจับตาว่าจะไป
รอดไม่รอด แต่ก่อนท่ีจะมี ในช่องอ่ืนๆก็ท�า
เหมือนกันบางที่ก็เป็น 100-200 อัตรา แต่
เมื่อมีพนักงานออก ก็พอทราบมีการไปทิ้ง
บอมบ์ใน กรุ๊ปไลน์ ในพวกนักข่าว พอออก
มา คนก็เลยเห็นว่า เรื่องมันเลยลามเกินกว่า
ความเป็นจริง

.....ตอนที่มีข่าว ก็มีผู้บริหารช่องหนึ่ง
ของทีวีดิจิตอล โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น 
เขาสงสัยรอบน้ีมีเรื่องทุจริตหรือไม่ เพราะ
พนักงานมาสมัครที่เขาเยอะ เลยบอกไป

ว่า ไม่ใช่เรื่องทุจริต สบายใจได้ และเขายัง
บอกก็ท�าอยู่เหมือนกัน จริงๆสุดท้ายแล้ว 
อยู่ที่ว่าดิจิตอลคงพยายามบริหารจัดการ
งานของตัวเอง เพราะทุกวันนี้เปลี่ยนแปลง
เยอะและ action (การกระท�า) ไม่อย่างน้ัน
จะไม่ทันกับการแข่งขัน คนภายนอกอาจดู
เหมือนไม่รู้สึก แต่ผังจริงๆ มีการปรับตลอด 
เพราะทุกช่องก็พยายามท�าทั้งหมด”

 
 » ภาพรวมทีวีดิจิตอล  เริ่มจับทางช่อง

ได้แล้ว แล้วจะมาปรับทาง
.....ใช่ ในช่วงปีท่ีผ่านมาเช่น work-

point เช่นบางรายการเกมโชว์ กว่าจะเริ่ม
สร้างฐานแต่ละช่วงได้ แต่ยอมรับว่า สปริง 
เราก็พยายามท�าเยอะมาก มท้ัีงเกมโชว์ และ
อะไรต่างๆ แต่ไม่ว่าจะท�ายังไง เรตต้ิงที่ดี
ทีส่ดุคอืข่าว เช่นเดยีวกับเวิร์คพ้อยท์ ทีด่ท่ีีสดุ
ก็คอืเกมโชว์ ช่อง 8 ก็คอื ละคร คดิว่าหลายๆ
ช่องก็รู้แล้วว่า position(จุดยืน-ทิศทาง)ตัว
เองจับทางไปยังไง หลังจากลองผิด ลองถูก 
อะไรถูกแล้วก็ไม่แตะ แต่ไปแก้ส่ิงท่ี ไม่ถูก ยัง
ไม่ใช่ ยังไม่ดีเท่าที่ควร

 » แต ่ละช ่อง ก็จะเริ่ ม มีการ   l ayo f f  
(เลิกจ้าง)

 .....อาจจะไม่เป็นทุกช่อง บางช่องมี
การกลั่นกรองพนักงานท่ีดีอยู่แล้ว ก็เลย
อาจไม่ต้องมา lay แบบน้ีก็ได้ บางช่องท่ี

บุคลากรเขา stable ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็ไม่
ต้องท�าก็ได้ ก็ไม่ได้เกิดกับทกุ ๆ  ช่อง แต่สิง่ที ่
เราท�า เพราะเห็นอะไรบางอย ่างและ
พยายามจะจัดการกับปัญหา ก่อนจะบาน
ปลายมากกว่า

 » เป็นเพราะค่าสัญญาสัมปทานท่ีต้อง
ไปจ่ายให้รัฐต่อปีสูงมาก  และผลที่ได้
กลับมาไม่ค่อยสมดุลเลยท�าให้เกิดภาว
การณ์แบบนี้

.....เรื่องค่าสัมปทานไม่ใช่ประเด็น 
เพราะทุกๆช่องท่ีไปประมูลรู้อยู่แล้วว่าค่า
สัมปทานจะยังไง ยอมรับว่าหลายช่อง 
ประเมินค่าสัญญาไม่ควรแพงขนาดน้ี แต่
เมื่อไปแล้ว ทุกคนก่อนท่ีจะไปประมูล
ก็accept (รับได้) อยู่แล้ว อาจจะผิดคาด 
ครั้งแรกเราไปประมูลมีหลาย condition 
(สภาพการณ์,ข้อจ�ากัด) ท่ีได้ไปคุยกับกสทช.
ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายหรอื pattern (รปูแบบ) 
แล้วจะ coverage (การรายงานข่าว) ไป
ท่ีเท่าไหร่ เรื่องการแจกกล่อง การท�าเลข
ช่องก็มีผลมากกับความนิยมของผู ้คน มี
ท้ังหมด 24 ช่องและอีก 12 ท่ีเตรียมให้
ส�าหรับราชการเป็น 36 ช่อง คนจะหมุนไป
รีโมทขนาดนั้นถ้าไม่รักจริงไม่มีทาง จะถูก
ดักแต่ต้น และการที่ไม่ล็อกช่อง คนที่มา
จาก cable และ satellite จะรู้อยู่แล้วที่เรา
มาดิจิตอล เพราะเรา suffer (ทรมาน,ทน
ทุกข์) กับการcontrol (ควบคุม) กับเลขช่อง
ไม่ได้ แทนท่ีจะบอกสปริงช่องน้ี แต่ต้อง
มาน่ังบอก กล่องน้ี จานน้ีอยู่ช่องนี้ ในเชิง
การตลาดมันผิดกันอย่างรุนแรง และการ
ปล่อยให้มีการซื้อเลขช่องได้ มีผลต่อการ
แข่งขันอย่างมาก ช่องใหญ่มีเงินเยอะ ก็
ดักคนดูไปหมด ยังไม่ห่วงเท่ากับการแจก
กล่องช้า มีผลต่อการแข่งขัน ตอนที่ประมูล
ทีวีดิจิตอล รู้อยู่แล้วใน 22 ล้าน household 
(ครวัเรอืน) 70 เปอร์เซน็ต์ เป็น satellite กับ  
cable ไปแล้ว เหลือ 30% เป็นอนาล็อก ทุก
คนก็รู้แล้ว อย่างท่ีเราประเมิน ก็ไม่คิดว่า
จะ switch (ปรับเปลี่ยน) จาก satellite มา
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เป็น ดิจิตอล มันไม่มีเหตุผล เพราะท�าไม
จะต้องมาเปลี่ยนเป็นกล่องดิจิตอล แต่ท่ี
ทุกคนรอคือ อนาล็อก 30% แต่กลายเป็น
ว่าการแจกกล่องช้า คนจะmigrate (โยก
ย้าย) ไปเรื่อยๆ เขาโยกย้ายไปท่ี satellite  
และยังปล่อยให้มีการซื้อเลขช่อง แน่นอน 
มนัรวนไปหมดทัง้การตลาด และเมือ่ประมลู
ไปแล้ว แผนงานไม่ไปตามน้ัน และกลาย
เป็น กุญแจส�าคัญในเชิงกลยุทธ์การตลาด 
ในการท�าทีวี

 
 » ท�าให้ผิดแผน

 .....โดยเฉลี่ย psi เขาขายได้เดือน 
ตอนท่ีไม่ launce  (ในท่ีนี้หมายถึง การ
ไม่น�าสินค้าใหม่คือกล่องทีวีดิจิตอลออกสู่
ตลาด) จานpsi ขายได้ต่อเดือนประมาณ 2 
แสนจาน ต่อปีก็ 2.4 ล้าน ใน 30 เปอร์เซ็นต์ 
จาก 22 ล้านครวัเรอืนก็ประมาณ 6 ล้านกว่า
จาน อันน้ีแค่ psi การที่ช้าไปหนึ่งวัน satel-
lite ขายจานไปตลอด และซ�า้ร้ายไปย่ิงกว่า
เมื่อกล่องออกมา ก็มีทั้งใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง 
สิ่งที่เกิดข้ึนคือ satellite จับมือท�าแคมเปญ
ร่วมกัน ให้เอากล่องดิจิตอลมาแลกกล่อง
ดาวเทียมได้ฟรี อะไรเหล่านี้ มีผลหมดเลย 
และโยงใยกลับมาเรื่องเรตติ้ง

 
 » การปรับลดพนักงาน

 .....ไม่มอีะไร มกีารบอกกล่าวพนกังาน
ล่วงหน้า และให้ effective (มีผล) เมื่อ 30 
พ.ย. เพียงแต่ว่ามี 2 กรณี พนักงานที่ โอเคก็
ยอมรบัว่า ส�าหรบัพนกังานท่ี complete อยู่
แล้ว เราก็ prefer (ให้ใช้สิทธิ) ใช้โควตาเรื่อง
วันหยุดไปเลย ในแง่การบรหิารจดัการคงไม่
สามารถจริงๆ พนักงานท่ีออกเราก็ไม่รู ้ว่า
ถ้ากลับมาจะยุแยง ก่อหวอด หรือปั่นป่วน
อะไรบ้าง และรวมถึงเครื่องไม้ เคร่ืองมือ 
ในแง่การ protect (ปกป้อง) องค์กร เราก็
ท�าให้เป็นแบบน้ัน แต่พนักงานที่ท�าหน้าที่
อื่น อย่างรายการที่ท�างานล่วงหน้า ก็ยังให้
เขากลับมาเคลียร์งาน จนโอเค ส่งมอบงาน
แล้วเสร็จ ก็ไม่ได้เป็นการเลิกจ้างพนักงาน

ทุกคน เป็นการเซ็นใบลาออก ค่าชดเชยก็
เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน  จ่ายครบถ้วน
ตามที่กฎหมายระบุไว้

 
 » ที่เป็นประเด็น มีข่าวลือเยอะในกลุ่ม

ไลน์ พนักงานเหมือนไม่รู้ล่วงหน้า
 .....เราก็พูดคุยกับพนักงานเหมือน

กัน คงมีการปรับเปลี่ยน อาจจะกระชับเรื่อง
พนักงาน แต่คงไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็น 
นาย A นาง B แต่ก็มีการเกริ่นอยู่แล้ว ไป
ถามพนักงานก็รูว่้า องค์กรมกีารส่งสญัญาณ
แบบนี้ มันมี

 
 » เป็นการปรับเพื่อน�าไปสู ่การปรับ

โครงสร้างใหม่
 .....อาจจะปรับโครงสร้างใหม่ ตอน

น้ีเราอยากจะขยายข่าวเศรษฐกิจ ข่าวต่าง
ประเทศมากขึ้น เพราะพ้ืนที่การเสนอข่าว
มี 24ชั่วโมง แต่สัดส่วนข่าว เมื่อก่อนไม่
ค่อยมีข่าวต่างประเทศ ธุรกิจ น�้าหนักน้อย 
แต่อาจไปเรื่องสังคม การเมือง ท้องถ่ิน 
ใน 100 คน handle (การจัดการ,ด�าเนิน
การ) ใน 24 ชม. พอวันนี้จ�านวนชั่วโมงที่จะ  
handle ลดน้อยลง สมมุติจาก 100 คน
เ ห ลื อ  8 0  ทุ ก อ ย ่ า ง ก็ แ ป ร ผั น ไ ป ใ น
เ ร่ืองปริมาณ การท�างาน ในแนวทาง
องค์กร ปี 2559 เราค่อนข้างจะ ค้นหา 
ใ น ตั ว เ อ ง ไ ด ้ ชั ด แ ล ้ ว  แ ล ะ ห ลั ง จ า ก
พ ย า ย า ม ล อ ง ท� า ทุ ก อ ย ่ า ง  ยั ง คิ ด ว ่ า  
ข่าว คือ สิ่งท่ีดีที่สุดส�าหรับสปริงนิวส์แล้ว 
เมื่อจะท�าให้เต็มเปี ่ยมและให้เป็น pro-
fessional (มืออาชีพ) หลัก ๆ อยู่ที่ ด้วย
ความท่ีเราจะปรับกลยุทธ์ ปรับเปลี่ยน
แผน เลยสะท้อนมาเน้ืองาน จากเน้ืองานก็
สะท้อนมาทีบ่คุคลากร และจะขยายทีมข่าว
เศรษฐกิจ ต่างประเทศ และที่ให้น�้าหนักคือ
เคร่ืองมือ และก�าลังคิดเรื่องการท�างานข่าว
ในรูปแบบใหม่ อาจเป็นคอนเซ็ป digital 
first ก็พยายามดู เทรนด์ผูบ้รโิภคเป็นอย่างไร 
ก็ปรับจูนทีมข่าวให้เป็นแบบนั้น

..... เราเจอเน้ือหาท่ีลงตัวของเราแล้วก

ว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แนวทางปีหน้า คงไม่
เหวี่ยงเท่า 1-2 ปีที่ผ่านมา ที่เหลือคงไปปรับ
เรื่องไส้ใน ท�าให้เนื้อหาที่แหลมคมมากขึ้น 
รวมไปถึง production ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
ท่ีท้ัง content และproductionคนดูสปริง 
บุคคลิกคนดูเฉลี่ยอายุ 35-45 ปี และอยาก
ให้เป็น ทันสมัย สมาร์ท ผู้ชายวัยกลางคน
ท่ียังกระฉับกระเฉง ดูสมาร์ทมีความเป็น
มืออาชีพ ซึ่งสิ่งนี้ผ่านผลส�ารวจ การท�าวิจัย
มาแล้ว  

 
 » บุคลากรที่มีตอนนี้คล่องตัวอยู่แล้ว

 .....    ประมาณ 400 กว่า ๆ  ก็โอเค แต่
เวร์ิกไม่เวิร์ก ท่ีเหลอืเป็นหน้าทีท่ีเ่ราต้องปรบั 
ต้องคยุตวังานท่ีชดัเจน ไปลงในเรือ่ง quality 
(คุณสมบัติ) มากกว่า

 » ในระยะสัน้จะไม่มีการปลดออกอีกแล้ว
. . . . .ไม ่มี  (ตอบทันที) แต ่ ก็พูดกับ

พนักงานชัดเจนแล้วนะว่า แต่ก็ไม่ได้ที่เขา
จะอยู่โดยท่ีจะไม่ alert (กระตือรือร้น) ไม่
ได้ แต่ก็จะวัด performance (การปฏิบัติ
งาน) ใครท�างานไม่ตอบสนอง แบบเช้าชาม 
เย็นชาม ไม่มุมานะ อะไรก็แล้วแต่ ก็ต้อง
พิจารณาอะไรสักอย่าง

 
 » ข่าวลือจะมีอีกล็อต  กระท่ังแม้จะมี

การปรับเปลี่ยนทีมบริหาร
 ..... ก็เป็นข่าวลือมากกว่า ก็ว่าตาม

ทฤษฎีคนไทย ขอฉันเติมอีกนิด เพ่ิมอีก
หน่อย

 
 » ความขัดแย้งระหว่างทีมเดิมกับทีม 

ทีนิวส์
 .....เป ็นการพูดเพ่ือยุยง ปลุกปั ่น  

ทีนิวส์ที่มามี 6 คน และส่งกลับไป 2 เหลือ 4 
คนเท่าน้ัน ท่ีบอกจะเอาใครมาแทน ก็ไม่มี
เลย ก่อนหน้าก็มีแค่ 6 คน ขณะที่สปริงเดิม
มีตั้ง 470 คน และ 6 คนท่ียังอยู่แล้วท�าให้
คนสปริงออกไป ก็ไม่ใช่ แต่คนก็เอาไปลือ
ต่าง ๆ นานา
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ในห้วงเวลาที ่ศนูย์อ�านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ตรวจสอบส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
อย่างเข้มข้น ได้ส่งผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่ ตัง้แต่การปลดคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ7 คน ให้เหลือแต่ตวัแทนจาก “ส่วนราชการ” อยู่
ในบอร์ด รวมไปถงึการแช่แขง็เงินกองทนุ ไม่ให้เบิกจ่ายในโครงการทีเ่กนิกว่า 5 ล้านบาท ซึง่มมีากกว่า 500 โครงการ  ไปจนถงึการให้
กรมสรรพากรไล่เบีย้เกบ็ “ภาษี” จากภาคทีีรั่บเงินสสส.ไปท�าโครงการในแต่ละปี

สสส. “ทุนใหญ่ 4,000 ล้าน” 
องค์กรสื่อเหนื่อย
หลังพบเงินสนับสนุนไม่เกี่ยวสุขภาวะ

ดูเหมือนว ่าองค ์กร ที่บริหาร “ภาษี
บาป” มูลค่า 4,000 ล้าน แห่งน้ี นอกจากจะ
เกิดข้อครหาเรือ่งผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว ยังมี
ความพยายามจากอ�านาจรฐัในการยึดคนื เพ่ือ
กลับมาอยู่ใต้การควบคุมของตัวเองอีกด้วย

ส�าหรับวงการสื่อ ปฏิเสธไม่ได้ว่า หลาย
ปีท่ีผ่านมา ข้อครหาฉกรรจ์ ก็คือ การ “รับ
ทุน” จาก สสส.  ผ่านโฆษณา รวมถึงสาย
สัมพันธ์ส่วนตัว จนเป็นเหตุให้สื่อตรวจสอบ
องค์กรคนดีแห่งนี้น้อยลง ขณะเดียวกัน ใน
องค์กรวิชาชีพสื่อ ไม่ว่าจะเป็น สมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รวมถึง สถาบัน
อิศรา ก็มีสสส. เป็นแหล่งทุนส�าคัญ ซึ่งก็มี
ความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบไปด้วย หาก 
สสส. ต้องเปลี่ยนโครงสร้าง รวมถึงเปลี่ยน
แนวทางการสนับสนุนให้แคบลง จนเหลือ
เพียงเรื่อง “สุขภาพ” เพียงอย่างเดียว

 มีการรวบรวมข้อมูลตัวเลขท่ีกองทุน
สสส. จ่ายให้กับมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่ง
ประเทศไทย พบว่ามีการจ่ายเงินจากกองทุน
สสส. เป็นโครงการระยะเวลา 8 ปี ด้วยเงินสูง
กว่า 96 ล้านบาท โดยกระจายไปใช้สพัเพเหระ 
ตัง้แต่การจดัค่ายอบรมนกัข่าวใหม่ การอบรม
นักข่าวสืบสวนสอบสวน การน�าอาจารย์
นิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ มาศึกษาดูงาน

ไปจนถงึการ อบรมระยะยาว 3 ระดบั คอื 

ผูบ้รหิารการสือ่สารมวลชนระดบัสงู (บสส.) ผู้
บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) 
และการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.)รวม
ถึงเป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญของทั้ง สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์ประเทศไทย และสถาบันอิศรา

ก่อนหน้าน้ี คณะกรรมการพิจารณา
เสนอความเหน็ในการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองทุนสสส. จะ
ไม่แก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ซึ่งเป็นกฎหมาย
แม่ แต่จะเปลี่ยนข้อบังคับล�าดับรอง ลดผล
ประโยชน์ทบัซ้อนระหว่างคณะกรรมการ และ
ผู้รับทุน รวมถึงจะปรับนิยามค�าว่าสุขภาพ 
ส�าหรับให้ทุนให้ “กระชับ” มากขึ้น

แต่ยังไม่ทันได้ท�าตาม ค�าสั่งมาตรา 44 
ก็ปลดบอร์ดที่มาจากสัดส่วนภาคประชาชน
ไปท้ังยวง จนเกิดความไม่แน่นอนว่า ข้อเสนอ
ทีห่ยิบยกขึน้มาก่อนหน้านี ้จะได้รบัการปฏบิติั
ตามหรือไม่ หรือจะมีการ “ล้างไพ่” ปฏิรูป
องค์กรใหม่ทั้งหมด

วิเชียร พงศธร อดีตกรรมการ สสส. 
บอกว่า ท่ีผ่านมา หลักการสนับสนุนสื่อของ
สสส. เป็นเพียงการซื้อโฆษณาตามปกติ 
เหมือนกับหน่วยงานรัฐอ่ืน และเมื่อเน้น
กิจกรรมที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมจ�านวนมาก จงึอาจท�าให้เหน็โฆษณาจาก
สสส.มากกว่าองค์กรอื่น

ส่วนหลักการสนับสนุนองค์กรสื่อฯ ของ
สสส.นั้น ต้องการใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของคนในแวดวง มากกว่าจะจ่ายเงินกองทุน
เพ่ือสนับสนุนการท�างานโดยตรง หรือใช้เพ่ือ
โฆษณา-ประชาสัมพันธ์ผลงานของสสส. แต่
เป็นไปด้วยความหวังดีว่า หากสื่อมวลชน
มีคุณภาพ ก็จะสามารถสร้างสังคมท่ีมี “สุข
ภาวะ” มากขึ้นได้

“เราไม่ได้ห้ามวิจารณ์ ทุกคนสามารถ
วิจารณ์องค์กรสสส.ได้เต็มที่ และในช่วงที่ถูก
ตรวจสอบ ก็จะพบว่า ท้ังด้านบวกและด้านลบ
ของสสส. ถูกเสนออย่างตรงไปตรงมา

วิเชยีร ทิง้ท้ายว่า สสส.ตระหนักด ีว่าการ
ให้ทุนการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเป็น

วิเชียร พงศธร
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เรื่องส�าคัญ และไม่ว่าผลจะออกมาจะเป็น
อย่างไร หลงัจากน้ี จะยืนหลกัการเรือ่งการให้
ทนุเพ่ือพัฒนาสือ่ต่อไป แต่ ขณะน้ีก็ยังไม่อาจ
ทราบได้ว่า ผลการปรบัหลกัเกณฑ์กองทุน จะ
ออกมาในรูปแบบใด

ขณะท่ี นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 
อดีตกรรมการสสส.อีกคน บอกว่า มีความ
พยายามถึง 3 ระลอก ในการจัดการสสส. 
ตัง้แต่ความพยายามตัดภาษเีพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะ (Earmarked tax) ในรฐัธรรมนญูฉบบั 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ก่อนหน้าน้ี ระลอกท่ี 2 
คือการน�าองค์กรตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบ 
จนถูกฟรีซเงิน ให้หลายโครงการไม่สามารถ
ด�าเนินการได้ ไปจนถึงระลอกที ่3 คอืการปลด
บอร์ด โดยอ้างข้อหาผลประโยชน์ทบัซ้อน ทัง้ท่ี
ไม่เคยมีการเข้ามาสอบสวนอย่างจริงจัง

ท้ังนี้ เขาปกป้องจุดยืนขององค์กร โดย
เฉพาะการสนับสนุนแวดวงสื่อว่า ที่ผ่านมา 
ไม่มีการท�าเกินหน้าที่ หรือผิดวัตถุประสงค์
อย่างที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์

“การท่ีมีบางองค์กรท่ีวิพากษ์วิจารณ์รัฐ 
เขาไม่ได้ท�าเพราะรับทุนสสส. ที่ผ่านมา การ
รับทุนสสส.ต้องท�าตามโปรเจกต์เท่าน้ัน ท�า
อย่างอื่นไมได้ แต่องค์กรพวกน้ีเขามีความ
ตั้งใจ มีความสนใจหลายด้าน ฉะนั้น การท่ี 
สถาบันอิศราวิจารณ์รัฐบาล ก็ต้องเข้าใจว่า
เขาไม่ได้ใช้เงินสสส. มาวิจารณ์รัฐ แต่ใช้เงิน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสื่อสารมวลชน 
ให้ท�างานด้านสุขภาวะดีข้ึน ซึ่งก็ต้องถูก
ตรวจสอบว่าได้ท�าตามกิจกรรมที่ขอได้หรือ
ไม่ เพราะฉะน้ันจะเอาไปท�าท�ากิจกรรมอืน่ไม่
ได้เลย” นพ.ยงยุทธระบุ

 ข้อมลูจากสสส. ระบวุ่า ท่ีผ่านมา งบ
ประมาณด้านประชาสมัพนัธ์จัดแคมเปญ 
ประชาสมัพนัธ์องค์กร รวมถงึโฆษณาผ่าน
สือ่ต่างๆ อยู่ท่ี 7% ของงบ 4,000 ล้านบาท 
หรือประมาณ 280 ล้านบาท เท่านั้น โดย
ผู้บริหาร ยืนยันมาตลอดว่ามีความคุ้มค่า 
เน่ืองจากสามารถกระตุ ้นให้ประชาชน
ตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ รวมถึงประสบ
ความส�าเร็จในโครงการต่างๆ อาทิ สวด
มนต์ข้ามปี, ให้เหล้า=แช่ง เป็นต้น

สสส.ไม่ใช่ท่อนำ้าเลี้ยง
 ประสงค์ เลิศรตันวสิทุธ์ิ ผูอ้�านวยการ

บรหิารสถาบนัอศิรา เล่าความเป็นมาว่า ได้
พูดคยุกับ ศ.นพ.ประเวศ วะส ีราษฎรอาวโุส 
ตั้งแต่ก่อนเกิด สสส. ซึ่ง ศ.นพ.ประเวศ 
ได้ปรารภขึ้นมาว่า สื่อมวลชน มีบทบาท
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ และเล็งเห็น
ว่า หากต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ ส่ือมวลชนจะต้องมีคุณภาพก่อน
เป็นอันดับแรก

 ด้วยเหตุนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
จึงเริ่มโครงการฝ ึกอบรม การพัฒนา
บคุลากร ในวิชาชีพ รวมถึงพัฒนาเน้ือหาสือ่ 
โดย สสส.ให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมใน
ทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ หลังจากนั้น 
ก็ตามมาด้วยการอบรมการท�าข่าวสืบสวน
สอบสวน การอบรมนักข่าวใหม่

 ขณะเดียวกัน ก็ร ่วมกับสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดคือ ผู้บริหารการ
สื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) ผู้บริหาร
การสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) และ
การสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นละ 
50 คน

 ส�าหรับส่วนของสถาบันอิศรา รับทุน
จากสสส.ส�าหรับจัดท�าศูนย์ข่าวนโยบาย
สาธารณะ  และศูนย์ข่าวภาคใต้

 ประสงค์บอกอีกว่าโครงการ 8 ปี 96 
ล้านบาท อาจดูว่าเยอะมาก แต่เมื่อเฉลี่ย
ไปหลายหน่วยงาน และเฉลี่ยต่อปี ก็ไม่
ได้มากมายขนาดน้ัน เพราะการให้ทุนก็
ไม่เหมือนกับระบบงบประมาณ เน่ืองจาก
หากบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนแล้ว ยิ่ง
เหลอืเท่าไร ก็ต้องคืนกลับไปสสส. ซึง่บางปี 
สถาบันอิศรา ต้องคืนสสส.กลับไปเป็นล้าน
บาทก็มี ขณะเดียวกัน สสส.ก็ส่งผูต้รวจสอบ
บญัชเีข้ามา เพ่ือให้สถาบนัฯ ต้องท�าถกูต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนทั้งหมด

 ถามว่าการเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับ 

จะกระทบหรือไม่ ประสงค์บอกว่า หาก
ให้ประเมินคิดว่าการอบรมระยะยาว น่า
จะไม่มีปัญหา แต่ในส่วนของศูนย์ศึกษา
จริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อฯ คาด
ว่าจะได้รับผลกระทบ อาจโดนตัดแหล่งทุน 
ขณะท่ีส�านักข่าวอิศราฯ นั้นยังไม่ทราบว่า
จะกระทบมากน้อยเพียงใด

 “ส่วนของส�านกัข่าวอศิราฯ เรายืนยัน
ว่าเราเป็นส�านักข่าวทีป่ลอดจากอ�านาจทุน 
และอ�านาจการเมอืงมากทีส่ดุ ผมไม่ได้บอก
ว่าเราไม่มทีนุและการเมอืงนะ มนัเป็นไปไม่
ได้ แต่เราถูกอ�านาจท้ังสองเข้ามาแทรกแซง
น้อยที่สุดแล้ว หากสสส.ถอนไป ผมก็คิดว่า
น่าจะยังมีเอกชน หรือองค์กรอื่นสนับสนุน
อยู่บ้าง ไม่ได้กระทบเสียทีเดียว” ประสงค์
ประเมิน

 อย่างไรก็ตาม เขาบอกว่า การวาง
โครงการระยะยาวอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง
ในเมื่อแหล่งทุนก้อนส�าคัญหายไป แต่ก็
ต้องเดินหน้าหาทุนสนับสนุนจากทีอ่ืน่ต่อไป 
และยังเชื่อว่าการท�างานของสถาบันอิศรา 
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีผู้ยินดีให้การ
สนับสนุนต่อไป แม้จะขาดทุนจากสสส.

 “แน่นอน ทุกองค์กรจะอยู่ได้ถ้ามีทุน
ชัดเจน และให้ท�างานได้สะดวก เป็นเรื่อง
ปกติ แต่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลขนาดท่ี
ว่าขาดเงินเข้ามาแล้วเราจะต้องยุบไปเลย 
ผมคิดว่าเรายังมีแหล่งทุนอื่นๆ อีกท่ีพร้อม
สนับสนุน นอกจากน้ี เราก็ยังไม่คิดว่าเขา
จะตัดหมดเลย 100% เพราะไม่เก่ียวข้อง
กับสุขภาพ คงไม่ขนาดนั้น” ประสงค์ระบุ

 อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับลงตัว มีการเลือกผู้จัดการสสส.
คนใหม่ และมีการจัดโครงสร้างองค์กร
เรียบร้อยแล้ว ประสงค์บอกว่า จะเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับทุน ตามกระบวนการ
ต่อไป
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สายข่าวเล่าเรื่อง

1. ไทยในฐานะศูนย์รวมคนญี่ปุ ่น
ของอาเซียน

ประเทศไทย มีชาวญ่ีปุ่นเข้ามาท�างาน
และพ�านักอยู่ หรือที่เรียกว่า expat เป็น
อันดับสี่ของโลก จ�านวนกว่า 65,000 คน รอง
จาก สหรัฐอเมริกา จีน และสหราชอาณาจักร 
(บางปีประเทศไทยแซงสหราชอาณาจักรข้ึน
มา) กรุงเทพฯ ยังเป็นเมืองอันดับสี่ของโลกที่
มีชาวญ่ีปุ่นเข้ามาท�างานพ�านักอยู่ รองจาก
เมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ ลอสแอนเจลิส และ
นิวยอร์กเท่าน้ัน และญี่ปุ ่นยังเป็นต่างชาติ
ที่ครองแชมป์ลงทุนสูงที่สุดในประเทศไทย
ติดต่อกันมานานหลายปี 

ด้วยเหตุน้ีเอง จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความส�าคัญต่อ
ประเทศญี่ปุ่นมากท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคงจะไม่แปลกนักท่ี
กรุงเทพฯ จะเป็นศูนย์รวมของสื่อสัญชาติ
ญ่ีปุ ่นกว่า 10 ส�านัก ถือว่าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแม้
กระท่ังในทวีปเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น wire ser-
vice หนังสือพิมพ์ และสถานีโทรทัศน์

ส�าหรับประเด็นข่าวท่ีส�านักข่าวญี่ปุ ่น
สนใจนัน้ แม้อาจมคีวามหลากหลายแตกต่าง
ไปตามนโยบายของแต่ละส�านักข่าว แต่โดย
ภาพรวมแล้วจะเน้นประเด็นข่าวท่ีมีคนญ่ีปุ่น
หรือผลประโยชน์ของประเทศญ่ีปุ ่นเข้าไป
เกี่ยวข้องเป็นจุดร่วมกัน

2. บทเรียนจากข่าว
- ว่าด้วยพ่ออุ้มบุญชาวญี่ปุ่น
การน�าเสนอข ่าวอาชญากรรมของ

สื่อมวลชนไทยท่ีมักจะเปิดชื่อ-นามสกุล-ที่
อยู่ ของผู้ต้องสงสัยหรือบุคคลในข่าวอย่าง
ละเอยีดเป็นขนบทีไ่ม่เป็นทีป่ฎบิตัใินสือ่ญ่ีปุน่
นัก แม้จะมีการแข่งขันสูงเหมือนสื่อไทยใน
ปัจจุบันก็ตาม ที่เป็นเช่นน้ีเพราะสื่อญ่ีปุ่นมี
ธรรมเนียมปฎิบัติว่า “หากบุคคลดังกล่าวยัง
ไม่ถูกหมายจับหรือต้องข้อหาตามกฎหมาย

อีกมุมจากสื่อญี่ปุ่นในไทย
ฆาตกรรมอย่างโหดเหีย้มทีเ่กาะเต่า จนท�าให้
สถานทูตอังกฤษและประเทศในยุโรปต่างพา
กันเข้าพบสมาคมสื่อมาแล้ว 

ส�าหรับญ่ีปุ ่นเองก็เคยเจอกรณีการลง
ภาพผูเ้สยีชวิีตในสือ่หลกัและสือ่สงัคมออนไลน์
เช่นกัน กล่าวคอื เป็นภาพชิน้ส่วนศพของครชูาว
ญ่ีปุน่ทีถู่กภรรยาคนไทยฆาตกรรมและตกเป็น
ข่าวใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ภาพที่ส่งต่อๆ กัน
สร้างความบาดตาบาดใจให้กับผู้พบเห็นและ
ญาติผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก เน่ืองจากผู้เสีย
ชีวิตนั้นถูกฆ่าห่ันศพเป็นชิ้นๆ ก่อนจะน�ามาท้ิง
ลงคลองเพื่อหวังจะท�าลายหลักฐาน การส่งต่อ
ภาพดังกล่าวอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นสิง่
ท่ียอมรับไม่ได้เป็นอย่างย่ิงในทุกสังคมไม่ว่า
บุคคลดังกล่าวจะเป็นใครก็ตาม

3. ไทยในฐานะประเทศเปิดส�าหรับ
สื่อมวลชน

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยถือได้ว่าเป็น
ประเทศหนึง่ทีส่ือ่มวลชนมอีสิรภาพสงูในการ
ท�าข่าว และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง (หากไม่ค�านึงถึง
เสรภีาพสือ่ในประเดน็ท่ีเข้าข่าย “ความมัน่คง” 
ภายใต้รัฐบาลไม่ปกติ) เห็นได้จากทุกครั้งที่มี
คดีหรือกรณีใดที่ได้รับความสนใจจากสังคม
อย่างมาก สื่อมวลชนจะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลและแหล่งข่าวได้ในเชิงลึก
และสามารถน�าเสนอข่าวได้ครอบคลุมหลาก
หลายมิติ อีกทั้งจ�านวนของนักข่าวมากมาย
หลายสัญชาติที่เข้ามาประจ�าในประเทศไทย 
นอกจากญ่ีปุ่น ก็ยังมีตุรกี เวียดนาม สเปน 
มาเลเซยี สงิคโปร์ ฝรัง่เศส เยอรมนั จนี องักฤษ 
อเมรกิา ออสเตรเลยี ญีปุ่น่ ฯลฯ จนนักข่าวชาว
ญ่ีปุน่ยกให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมปัีจจยั
เอื้อหนุนต่อการท�าข่าวมากที่สุดประเทศหนึ่ง 

และด้วยโอกาสท่ีเปิดกว้างน้ีเองน�ามา
ซึ่งภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงและ
วิจารณญาณขั้นสูงที่สื่อมวลชนจ�าต้องมีใน
การท�าข่าวตามมาด้วยเช่นกัน

ทีเ่ป็นการยืนยันได้ว่าเขาเป็นผูต้้องสงสยัอย่าง
เป็นทางการแล้ว การเปิดชื่อและหน้าของ
บุคคลดังกล่าวย่อมเป็นการตีตราว่าเขาเป็น
ผู้กระท�าผิดแล้วเกินสมควร” อีกท้ังยังเสี่ยง
ต่อการถูกฟ้องร้องตามกฎหมายจากบุคคล
ในข่าวอีกด้วย 

กรณีน้ีเห็นได้จากคดพ่ีอชาวญ่ีปุน่ทีจ้่าง
หญิงไทยอุ้มบุญและเป็นข่าวครึกโครมเมื่อปี 
2557 สื่อญี่ปุ่นไม่สามารถลงรายละเอียดชื่อ-
นามสกุล หรือเปิดเผยพาสปอร์ตของพ่อชาว
ญ่ีปุ่นต่อสาธารณะได้ เพราะอาจถูกฟ้องร้อง
ตามกฎหมายจากบคุคลในข่าว จงึได้แต่เรยีก
เขาในท�านองว่า “ชายชาวญ่ีปุ่น อายุ 25 ปี” 
ด้วยในตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองการอุ้มบุญ ท�าให้พ่อชาวญี่ปุ่นไม่อยู่
ในฐานะเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด 
แม้สิง่ทีเ่ขาท�าอาจถูกมองได้ว่าขดัต่อหลกัศลี
ธรรมอันดีก็ตาม

- ว่าด้วยบิ๊กแจ๊สที่สนามบินนาริตะ
ประเทศญ่ีปุน่ยังได้ขึน้ชือ่ว่าเป็นประเทศ

ท่ีให้ความส�าคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่าง
มากแม้กระท่ังกับผูก้ระท�าความผดิ จากกรณี
ที่ “บิ๊กแจ๊ส-พล.ต.ท. ค�ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง” 
อดีตผู ้บัญชาการต�ารวจนครบาล ถูกเจ้า
หน้าที่ต�ารวจญ่ีปุ่นเข้าจับกุมท่ีสนามบินนา
ริตะในข้อหาพกพาอาวุธปืน หลายคนอาจ
สงสัยว่าเพราะเหตุใดบิ๊กแจ๊สถึงต้องสวมเสื้อ
มฮีูด้ คล้ายเสือ้กันฝนสนี�า้เงนิเมือ่ครัง้ต้องเดนิ
ทางออกจากเรือนจ�า น่ันก็เพราะว่าทางการ
ญ่ีปุน่ค�านงึถึงการคุม้ครองสทิธิมนุษยชนของ
ผูต้้องหา จงึออกแบบเสือ้คลมุให้ผูต้้องหาสวม
เพื่อปกปิดกุญแจมือที่คล้องข้อมืออยู่นั่นเอง 

- ว่าด้วยคดีฆาตกรรมครูชาวญี่ปุ่น
การเป ิด เผยภาพของผู ้ เสียชี วิตสู ่

สาธารณะทัง้ในสือ่หลกัและสือ่สงัคมออนไลน์
เป็นอีกประเด็นหน่ึงที่สร้างความไม่พอใจให้
ญาติผู ้เสียชีวิตมาครั้งแล้วครั้งเล่า ดังเช่น 
กรณีท่ีเกิดข้ึนกับนกัท่องเท่ียวชาวองักฤษทีถ่กู

วรรณภร สมุทรอัษฎงค์
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“ท�าไมถงึมาเป็นนกัข่าว...”
นี่คงเป็นค�าถามที่นักข่าวหน้าใหม่

หลายๆ คนจะต้องพบประสบเจอ และน่าจะ
เป็นค�าถามท่ีนักข่าวเก่าหลายๆ คนอยากจะ
รู้มุมมองของเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งตัวผมเองก็เคย
ถูกถามในขณะท่ีไปทานข้าวกับนักข่าวรุ่น
ใหญ่ผูม้ากประสบการณ์ท่านหน่ึง โดยตอน
นัน้ผมก็ได้ตอบไปว่า สาเหตทุีม่าเป็นนกัข่าว
เพราะมีความอยากรู้อยากเห็นถึงเบื้องลึก
และเบื้องหลังของการเมืองไทย อยากจะ
วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองได้ 

นักข่าวรุ ่นพ่ีท่านนั้นได้บอกกับผม
ว่า “หากเป็นเช่นนั้นก็นอนอยู่บ้านอ่าน
หนังสือพิมพ์ ดูข่าวโทรทัศน์ก็ได้”

เมือ่ผมได้คดิใคร่ครวญถึงค�ากล่าวของ
นกัข่าวรุน่พ่ี ก็ได้พบว่าสิง่ทีเ่ขาพูดมาน้ันก็ไม่
ได้ผิดแต่อย่างใด แต่ก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่
ทีผ่มชวนคิดต่อไปว่า สดุท้ายแล้วผมมาเป็น
นักข่าวเพ่ืออะไร ระหว่างทานข้าวผมก็ได้
คุยกับรุ่นพี่ถึงเรื่องประสบการณ์การท�างาน
ของเขา คุยไปคุยมาก็ไปเข้าเรื่องนาฬิกา

ท�าก็คือ “การตรวจสอบ” หรือการเป็น 
Gatekeeper ท่ีเคยมีการกล่าวถึงในต�ารา
เรียนนิเทศศาสตร์ปี 1 ต้องยอมรับว่า ช่วง
ท่ีผมอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย หลังๆ ผมไม่
ค่อยได้นึกถึงค�าๆ นี้ นอกเสียจากคิดถึงแต่
ความสนใจเรื่องข่าวการเมือง และการน�า
เสนอเรื่องจริงเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงมี
หลายๆ เหตุการณ์ที่นักข่าวได้ท�าการเจาะ
ลึกจนน�าไปสู่กระบวนการตรวจสอบโดยผู้
มีอ�านาจ อย่างกรณีซุกหุ้นของอดีตนายก
รัฐมนตรีท่านหนึ่ง เป็นต้น

แม้ว่าในขณะน้ีตัวผมเองยังไม่ได้มี
ประสบการณ์มากมาย อาจจะยังท�าหน้าที่
น้ีในส่วนน้ีไม่ได้มาก แต่ท่ีจะท�าได้ก็คือ 
ไม่ลืมอีกหน้าท่ีหน่ึงของสื่อมวลชนนั่นคือ 
การเป็น Gatekeeper ที่ดี เพ่ือเป็นอีกแรง 
ในการคอยจับตาดูการท�าหน้าท่ีของผู ้มี
อ�านาจ 

และท�าหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของคนในสังคมตามท่ีอาจารย์เคยได้
พร�่าสอนผมในห้องเรียนมา

หน้าที่ ที่ถูกลืม
ดิจิตอลตามผนังอาคารรัฐสภา ท่ีมีราคาสูง
ลิบแบบค้านสายตาของใครหลายๆ คน ซึ่ง
ผมได้ออกความเห็นว่า เรื่องนี้จะโทษแต่
เพียงนักการเมืองไม่ได้ แต่ยังไม่ทันพูดจบ
รุ่นพ่ีของผมก็ได้กล่าวข้ึนมาว่า “เรื่องน้ีก็
อยู่ที่สื่อด้วย”

ค�ากล่าวของรุ่นพ่ีที่ผมเคารพรักท�าให้
ผมสนใจว่า เหตกุารณ์เรือ่งนาฬิกาเก่ียวข้อง
อะไรกับสื่อมวลชน ซึ่งพ่ีเขาเองก็ได้อธิบาย
ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวกระบวนการตรวจ
สอบอ่อนแอ อีกท้ังสื่อเองก็ไม่ได้ขย้ีเรื่องน้ี
เท่าท่ีควร ท�าให้มีเรื่องแบบน้ีเกิดขึ้น แต่จะ
บอกว่าเป็นความผิดท่ีส่ือก็ไม่ถูกต้อง เพราะ
ว่าในแต่ละวันน้ันมข่ีาวสารไหลเข้ามาเยอะ
มาก จึงท�าให้ไม่ค่อยมีเวลาตรวจสอบเรื่อง
ดังกล่าว ดังน้ัน หากมีเวลา ก็ควรจะท�า
หน้าที่ตรวจสอบเรื่องไม่ชอบมาพากลด้วย

และแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานาน ผม
ก็ได้ค�าตอบแล้วว่ามาเป็นนักข่าวท�าไม 
นอกจากอยากจะได้ความรู้ และน�าเสนอ
ความจริงแล้ว อีกหน้าท่ีหนึ่งที่สื่อมวลชน

จักรวาล ส่าเหล่ทู
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“ความสงบ” ในพืน้ทีป่ลายด้ามขวาน อาจดูเหมอืนห่างไกล แต่ส�าหรับคนข่าวในพ้ืนทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้ การได้มา ซึง่ “ความ
สงบ” แม้อาจได้มาไม่ง่ายนกั แต่กใ็ช่ว่า จะไร้ความหวงัไปเสยีเลยทีเดยีว และหนึง่ในความพยายามให้ได้มา 

ติชิลา พุทธสาระพันธ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ศูนย์ข่าวภาคใต้ไทยพีบีเอส

สันติภาพที่เปราะบาง 

ภาพ : บางกอกโพสต์

ทหาร ที่ถือว่าเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง ก็ท�าให้
เกิดความกังวลว่า กระบวนการพูดคุยอาจ
ต้องพบกับปัจจัยท้าทายอย่างมาก

แต่การเปิดตัว พล.อ.อักษรา เกิดผล 
ประธานคณะท่ีปรึกษากองทัพบก ที่ท�า
หน้าท่ีเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฝ่าย
ไทย ระหว่างการเดินทางไปเยือนมาเลเซีย 
ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เมื่อวันที่  1 ธันวาคม ปี 2557 
ก็ท�าให้หลายคนเริ่มกลับมาจับตามอง
กระบวนการพูดคุยสันติสุขรอบใหม่อีก
ครั้ง โดยเฉพาะในวันที่ 27 สิงหาคม ปี 
2558 ซึง่เป็นวนัเปิดตวักลุม่มาราปาตานต่ีอ
สื่อมวลชนครั้งแรก ซึ่งมีนายฮาเร็ม มุกตาร์ 
ผู้แทนจากกลุ่มพูโล นายอาบู ยาซีม ผู้แทน
จากกลุ่มบีไอเอ็มพี นายหะยีอาหะมัด ชูโว  
ผู้แทนจากกลุ่มบีอาร์เอ็น นายอาวัง ยะบะ  
ผู ้แทนจากกลุ ่มบีอาร์เอ็น ประธานกลุ่ม 

มาราปาตานี นายสุกรี ฮารี ผู้แทนจากกลุ่ม 
บีอาร ์ เอ็น  หัวหน ้าคณะมาราปาตาน ี
นายอาบูฮาฟิส อัลฮากิม ผู้แทนจากกลุ่มบี
ไอพีพี และนายอาบูอัครัน บินฮาซัน ผู้แทน
จากกลุ่มพูโล

ค�าถามท่ีดงัทีส่ดุจากสือ่ทัง้ใน และนอก
พ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ  กลุ่ม
มาราปาตานีคือใคร ? และมีอ�านาจในการ
สั่งการกลุ่มก่อเหตุที่เคลื่อนไหวในพ้ืนท่ีจริง
หรือไม่ ? ซึ่งเป็นค�าถามที่ไม่แตกต่างไปจาก
ค�าถามท่ีสื่อมวลชน และคนท่ัวไปเคยถาม 
เมื่อการพูดคุยสันติภาพในรอบแรกเกิดขึ้น 
และปัจจัยท่ียังท�าให้เกิดค�าถามมากมาย 
และเป็นปัจจยัทีบ่ัน่ทอนกระบวนการพูดคุย
สันติภาพท่ีส�าคัญอีกอย่างหน่ึง  คือ ความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ 

เนือ่งจากในการพูดคุยสนัตสุิขรอบใหม่ 
ไม่ได้มีการก�าหนดเงื่อนไข หรือข้อตกลง
อย่างชดัเจนระหว่างการพูดคุย เพ่ือลดความ

ซึ่ ง  “ความสงบ” ก็คือ  การพูดคุย
สันติภาพ หรือ ภาษาที่ชาวบ้านทั่วไปใน
พ้ืนท่ี มกัเรยีกตดิปากว่า การเจรจา โดยเฉพาะ
เมื่อการพูดคุยสันติภาพถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ 
ในรัฐบาลภายใต้การน�าของพล.อ.ประยุทธ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน หลัง
กระบวนการพูดคุยสันติสุขกับผู้กลุ ่มผู ้เห็น
ต่างๆในสมัยของรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ 
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องหยุดชะงัก
นานกว่า 1 ปี

แต่เพราะความเป็นรัฐบาลทหาร ท่ีมา
จากการยึดอ�านาจ ท�าให้ในช่วงแรกของเริ่ม
ต้นการพูดคุยสันติภาพ ที่ใช้ชื่อใหม่ว่า  การ
พูดคุยสันติสุข มีสารพัดค�าถามจากหลาย
ฝ่าย โดยเฉพาะการเปลี่ยนตัวบุคคลที่มา
รับผิดชอบ หรือการเปลี่ยนม้ากลางศึก ใน
กระบวนการพูดคุย  ท่ีมีความจ�าเป็นอย่าง
มากเพ่ือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคู่ 
ขัดแย้ง หรือคู่เจรจา อีกท้ังภาพของรัฐบาล
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รุนแรง ซึ่งแตกต่างจากการพูดคุยสันติภาพ
รอบแรกที่มีการท�าข้อตกลงเพ่ือขอให้ลด
การใช้อาวุธในเดือนถือศีลอด หรือเดือน
รอมฎอน ท�าให้ตัวเลขสถิติเหตุรุนแรงลดลง 

แม้ว่าการขอพ้ืนท่ีปลอดภัยจะเป็น
หนึ่งในข้อเสนอท่ีฝ ่ายไทย ย่ืนต่อกลุ ่ม
มาราปาตานี ไปบ ้างแล ้ว  ค�าถามคือ
ความเคลือบแคลง และความไม่เชื่อมั่น
ต ่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ที่ ถูก
ถ่ายทอดผ่านบทวิเคราะห์ของสื่อต่าง ๆ 
และจากภาคประชาชนใน พ้ืนที่ บาง
กลุ่ม ท�าให้คู่เจรจา ท้ังฝ่ายไทย และกลุ่ม 
มาราปาตานี พยายามสื่อสารมายังคนใน
พ้ืนที่มากขึ้น ท�าให้ในช่วงเดือนตุลาคม  
และพฤศจิกายนท่ีผ่านมา กลุ ่มผู ้ได้รับ 
ผลกระทบ กลุ ่มองค์กรเอกชนที่ท�างาน
เคลื่อนไหวในพ้ืนท่ี หรือแม้แต่สื่อมวลชน
บางส�านัก ได้มีโอกาสเดินทางไปท่ีประเทศ
มาเลเซีย เพื่อพูดคุยกับกลุ่มมาราปาตานี 

พร ้อมเสนอแนะความคิดเห็น ต ่อ
ประเด็นการแก้ปัญหาความรุนแรงในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้   แต่เนื้อหาในการ
พูดคุย ไม่อาจเปิดเผยอย่างเป็นทางการ
ได้ แต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการสื่อสาร
โดยตรง จากคู่ขัดแย้งมายังกลุ่มต่างๆ  เพื่อ
รับฟังข้อเสนอแนะโดยตรง

ขณะท่ีความพยายามที่เห็นได้ชัดอีก
อย่างหนึ่งในการหนุนเสริมกระบวนการ
พูดคุยสันติสุขของรัฐ  คือ  ความพยายาม
สร้างสภาวะแวดล้อมในพ้ืนที ่ให้เอือ้ต่อการ
พูดคุย โดยเฉพาะ “โครงการพาคนกลับ
บ้าน” ของกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คง
ภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้
หลงผิด หรือผู้ท่ีถูกออกหมายจับตาม พรก.
ฉุกเฉิน หรือ ถูกออกหมายจับตามประมวล
กฎหมายอาญา ให้กลบัมาต่อสูค้ด ีและช่วย
เหลือเพ่ือปลดหมายจับ ซึ่งมีผู้หลงผิดกว่า 
1,000 คน เข้าร่วม รวมถึงการแต่งตั้งคณะ
ท�างานประสานงานการพูดคยุสนัตสิขุระดบั
พ้ืนท่ี ท�าให้เสียงสะท้อนต่อกระบวนสร้าง

คุยสันติสุขจะยังอยู ่ในขั้นตอนของ “การ
สร้างความไว้เน้ือเชื่อใจ” ระหว่างคู่ขัดแย้ง 
หรือค�าถามท่ียังมีในใจของหลายคน แต่
ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่า  การพูดคุยสันติสุข ยัง
คงเป็นความหวังของคนในพ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง  
“ความสงบ” ส่งผลท�าให้การส�ารวจความ
คิดเห็นของสถานวิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี พบว่า การสุ่มส�ารวจประชากรจ�านวน 
2,104 ตัวอย่างใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ 4 อ�าเภอของจังหวัดสงขลา มีประชาชน
ร้อยละ 76.9 ให้การยอมรับและเชื่อมั่นต่อ
กระบวนการสันติภาพ ที่รัฐบาลก�าลังด�าเนิน
การกับกลุ ่มที่มีความเห็นและอุดมการณ์
แตกต่างจากรัฐ และร้อยละ 80.2 ยอมรับ
และเชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุข  
ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่จะมีความต่อเน่ืองและ
สามารถเดนิหน้าต่อไปได้ นัน้ก็หมายความว่า 
กระบวนการพูดคุยสันติสุข…แม้จะเปราะ
บาง แต่ก็ยังเป็นความหวังของคนในพ้ืนท่ีเพ่ือ
สร้าง “ความสงบ” ที่ปลายด้ามขวาน

สันติภาพจากคนใน เริ่มดังข้ึนต่อคู่ขัดแย้ง 
เพื่อแก้ปัญหา “ร่วม” ของคนในสามจังหวัด

แม ้ว ่าในป ัจจุบันกระบวนการพูด

ขณะที่ความพยายามที่เห็นได้
ชัดอีกอย่างหนึ่งในการหนุนเสริม
กระบวนการพูดคุยสันติสุขของ
รัฐ คือ ความพยายามสร้างสภาวะ
แวดล้อมในพื้นที่ ให้เอื้อต่อการพูด
คุย โดยเฉพาะ “โครงการพาคน
กลับบ้าน” ซ่ึงเปิดโอกาสผู้ที่ถูก
ออกหมายจับตาม พรก.ฉุกเฉิน 
หรอื ถกูออกหมายจบัตามประมวล
กฎหมายอาญา ให้กลับมาต่อสู้คดี 
และช่วยเหลือเพื่อปลดหมายจับ
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นินทาสื่อโลก
บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์

*****ข่าวใหญ่ข่าวดังในรอบปี เห็นจะไม่มีข่าวใดเกินหน้าข่าว 
แจ็ค หม่า เจ้าของบริษัทอาลีบาบา บริษัทอีคอมเมิร์สยักษ์ใหญ่ของ
แดนมังกรจีน ยอมควักกระเปา 266 ล้านดอลลาร์ (ราว 9,500 ล้าน
บาท) ซื้อหนังสือพิมพ์ เซาธ์ ไชนา มอร์นิง โพสต์ (เอสซีเอ็มพี ) 
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในฮ่องกงท่ียืนหยัดรับใช้ผู้อ่านมานาน
ถึง 112 ปี รวมท้ังสินทรัพย์อื่นๆ ของกลุ่มเอสซีเอ็มพี คลุมไปถึง
นติยสารหลายฉบบั โฆษณากลางแจ้ง และสือ่ดจิติลัหลงัจากส่ือยักษ์
ใหญ่ฉบบันีป้ระสบปัญหาทนุหายก�าไรหด ขณะยอดขายตกต�า่ตลอด
ช่วงหลายปีท่ีผ่านมามา ถึงแม้แจ็ค หม่าจะรับปากว่าการซื้อกิจการ
ของเอสซีเอ็มพี ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายพ้ืนที่ข่าวสารของจีน
แผ่นดินใหญ่ไปยังทั่วทุกมุมโลก พร้อมกับย�้าว่าจะรักษาความเป็น
กลางของสื่อเก่าแก่ฉบับน้ี แต่คนส่วนใหญ่อดวิตกไม่ได้ว่าสัญญานี้
จะเป็นเพียงลมปาก แต่จริงๆ แล้วแจ็ค หม่าจะแปลงเอสซีเอ็มพีเป็น
กระบอกเสยีงของรฐับาลปักก่ิง และจะท�าให้เสรภีาพสือ่บนเกาะไข่มกุ
ยิ่งเลวร้ายลงตามล�าดับ

*****ข ่าวน้ีดังกลบข่าว “นิกเคอิ” ของญ่ีปุ ่นได ้ควักเงิน 
1,300 ล้านดอลลาร์ ซื้อหนังสือพิมพ์ “ไฟแนนเชียลไทม์ส” 
ทีต่พิีมพ์ใน 5 เวอร์ชัน่คอื อังกฤษ ยุโรป สหรฐั เอเชียและตะวันออกกลาง 
และฉบับภาษาจีน จากบริษัทเพียร์สันของอังกฤษที่ก่อตั้งมานาน
กว่า 171 ปี  แต่ไม่ครอบคลุมไปถึงหุ้น 50 เปอร์เซ็นต์ที่ถือครองอยู่
ในนิตยสารอีโคโนมิสต์หรือส�านักงานต่างๆ ในลอนดอน  นับเป็นการ
รวม 2 องค์กรข่าวสารด้านการเงินชั้นน�าจากยุโรปและเอเชียเข้าด้วย

กันซึ่งต่างมีจุดแข็งในเร่ืองแหล่งข่าวท่ียอดเย่ียม มีบทบรรณาธิการ
และการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ครอบคลุมท้ังในแง่ตลาดเงินทุน และ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมือง ขณะนี้กว่า 70 เปอร์เซนต์
ของผู ้อ่านส่วนใหญ่อ่านเอฟทีผ่านเว็บไซต์ “เอฟทีดอตคอม”
 ที่คิดค่าบริการส�าหรับการเข้าถึงเนื้อหา

****ถึงแม้จะไม่ใช่ข่าวดี แต่อาจจะถือได้ว่าเป็นข่าวดี เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า เมื่อกลุ่มนักข่าวไร้พรมแดน (อาร์เอสเอฟ) ได้เผย
แพร่รายงานประจ�าปี ระบุว่าปี 2558 เป็นปีท่ีนักข่าวถูกจับกุมคุมขัง
น้อยลงถึง 14 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว แต่กลับถูกจับเป็นตัว
ประกันมากข้ึน โดยแดนมังกรจีนถูกตราหน้าว่าเป็น “เรือนจ�ากักขัง
นักข่าวใหญ่ท่ีสุดในโลก” ตามด้วยแดนสฟิงซ์อียิปต์ และอิหร่าน 
 ขณะท่ีนักข่าวถูกจับเป็นตัวประกันมากถึง 54 คน เพ่ิมขึ้นจากปีที่
แล้วถึง 15 เปอร์เซ็นต์  โดยซีเรียเป็นประเทศที่กลุ่มสุดโต่งจับนักข่าว
เป็นตัวประกนัมากท่ีสดุถึง 26 ราย ในจ�านวนน้ีตกอยู่ในเง้ือมมอืกลุม่
รัฐอิสลาม (ไอเอส) ในซีเรียและอิรัก 18 คน  ส่วนนักข่าวในเยเมน
ถูกกลุ่มติดอาวุธฮูตีและกลุ่มอัลกออิดะห์ลักพาตัว 33 คน เทียบกับ
เพียง 2 คนเมื่อปีที่แล้ว

*****ในรายงานประจ�าปีว่าด้วย “บรรยากาศท่ีเป็นมติรส�าหรบั
นักข่าวด้านสิ่งแวดล้อม” ของอาร์เอสเอฟระบุว่ากัมพูชาเป็น 1 ใน 
2 แดนอันตรายที่สุดส�าหรับนักข่าวด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากนักข่าว

ชาวกัมพูชาอย่างน้อย 4 คน ถูกฆาตกรรมในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมาระหว่างขุดคุ้ยข่าวการกระท�าผิดกฏหมาย
ส่ิงเเวดล้อม อาทิ ขบวนการลักลอบตัดไม้ท�าลายป่า 
โดยต�ารวจไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้แม้แต่คนเดียว 
อีกประเทศหน่ึงก็คือแดนภารตะอินเดีย รายงานชิ้นนี้
ยังเตือนนักข่าวส่ิงแวดล้อมถึงอันตรายขณะขุดคุ้ยข่าว
สิ่งแวดล้อมในฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและรัสเซียด้วย

*****ต้องขอปรบมือให้กับสื่อสังคมชั้นน�าอย่าง
เฟซบุก ทวิตเตอร์และกูเกิล ที่ท�าตัวเป็นสื่อทางเลือก
น�้าดี มีส�านึกในหน้าท่ีส�าคัญว่าจะต้องช่วยกันคนละ
ไม้คนละมือเพ่ือลดความรุนแรงอันเน่ืองจากความ
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เกลียดชังในเชื้อชาติและศาสนา  สื่อโซเชียลมีเดียชั้นน�าจึงยินยอม
ท�าตามค�าขอร้องของรฐับาลเยอรมนีด้วยการลบเฮทสปีชหรอืถ้อยค�า
ที่กระตุ้นย่ัวยุให้เกิดความเกลียดชังออกไปภายใน 24 ชั่วโมงหลัง
เผชิญแรงกดดันอย่างหนักให้สกัดกระแสความเกลียดชังทางเชื้อ
ชาติบนโลกออนไลน์ ท่ีปะทขุึน้จากกระแสการอพยพของผูอ้พยพจาก
ตะวันออกกลางโดยเฉพาะซเีรยีถึงล้านคนภายในชัว่ไม่ก่ีเดอืนเท่านัน้

*****ความร่วมมือด้วยดีดังกล่าวคงจะช่วยลดโศกนาฎกรรมอัน
เนื่องจากความไม่รอบคอบและไม่รับผิดชอบของสื่อขณะน�าเสนอ
ประเด็นอ่อนไหวเรื่องการเหยียดผิวดังที่เกิดข้ึนที่สหรัฐ จนอาจเป็น
เหตุให้ เอลิสัน พาร์คเกอร์ นักข่าววัย 24 ปี และ อดัม วอร์ด ช่าง
ภาพวัย 27 ปี ของสถานีโทรทัศน์ WDBJ ในรัฐเวอร์จิเนียถูกมือปืนยิง
ตายขณะก�าลังออกอากาศสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหน่ึง โดยคนร้ายท้ิง
ข้อความที่ทวีตถึงเหย่ือทั้ง 2 รายว่าได้แสดงความเห็นในเชิงเหยียด
ผวิกรณีชายผวิขาวคนหน่ึงก่อเหตกุราดยิงคนผวิด�าท่ีโบสถ์ชาร์ลส์ตัน 
รัฐเซาท์ แคโรไลนา ในช่วงกลางปี

*****เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อีกฉบับหนึ่งที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับกระแส
ออนไลน์ เมือ่ “จาการ์ตาโกล้บ” สือ่ภาษาองักฤษของอนิโดนเีซยีต้อง
จ�าใจแถลงเมื่อกลางเดือนธ.ค.ว่าได้ยกเลิกการรายงานข่าวบนหน้า
หนังสือพิมพ์หลังให้บริการมานานกว่า 7 ปี โดยจะหันไปให้บริการ
บนหน้าเว็บไซต์มากขึน้นับตัง้แต่เริม่ให้บรกิารมาตัง้แต่ปลายปีท่ีผ่าน
มา ปรากฎว่าผู้บริโภคหันมาติดตามข่าวออนไลน์อย่างล้นหลามและ
ยังได้รับการตอบรับจากโฆษณาอย่างดี

*****ถึงจะไม่คุ้มค่ากับการเสี่ยงชีวิต แต่ก็ปลื้มใจผลการตัดสิน
รางวัลเหย่ียวข่าวสงครามยอดเย่ียม “บาโย-กัลวาโด” อันทรง
เกียรติ ประจ�าปี 2558 ของฝรั่งเศส ปรากฎว่ารายงานข่าวเก่ียวกับ
แผนการสู้รบ และความโหดเห้ียมของกลุ่มไอเอส และความขัดแย้ง
ทางภาคตะวันออกของยูเครน คว้า 2 รางวัลข่าวยอดเย่ียม โดยข่าว
หนงัสอืพิมพ์ยอดเย่ียมได้แก่ ครสิตอฟ รอยเตอร์ นกัข่าวของหนังสอื
พิมพ์แดร์ สปีเกล แห่งเยอรมน ีซึง่เขยีนวเิคราะห์เจาะลกึเก่ียวกับบรุษุ
ลึกลับ ผู้วางแผนยุทธศาสตร์ให้กลุ่มไอเอสในซีเรียและอิรัก  ส่วน
รางวัลบทความสารคดีโทรทัศน์ยอดเย่ียมตกเป็นของซาเวียร์ มุนท์ 
นักข่าวชาวฝร่ังเศส สังกัดสถานีโทรทัศน ์Arte ของฝรั่งเศส-เยอรมนี 
จากการรายงานข่าวเก่ียวกับกลุ่มไอเอส ในเขตเทือกเขาซินจาร์ใน
อิรัก ซึ่งปีท่ีแล้วกลายเป็นสัญลักษณ์ความโหดเห้ียม เมื่อนักรบกลุ่ม
ไอเอสสังหารหมู่ชนกลุ่มน้อยชนเผ่ายาซิดี

*****บานปลายกลายเป็นเรือ่งใหญ่โตข้ึนมาอย่างไม่น่าเชือ่ เมือ่
รฐับาลตรุกีได้จบักุม แคน ดนัดาร์ บรรณาธิการใหญ่ของหนงัสอืพิมพ์ 
“คุมเฮอริเอ็ต” และ เออร์เด็ม กุล นักข่าวประจ�าส�านักงานในกรุง
อังการาในข้อหาจารกรรมข้อมูลลับของรัฐบาล กรณีรายงานข่าวว่า
รฐับาลได้แอบส่งอาวุธช่วยกลุม่กบฏซเีรยี และอาจรวมถึงกลุม่ไอเอส 
ด้วย ส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนไปชมุนุมกันท่ีหน้าส�านักงานของ
หนังสือพิมพ์แห่งนี้จนเกิดปะทะกับต�ารวจปราบจลาจล

*****เป็นเรื่องท่ีต้องจับตามองไม่ใช่น้อยว่านับวันจรรยาบรรณ
สือ่เริม่เสือ่มถอย เมือ่มเีรือ่งของทนุและผลประโยชน์ทางการเมอืงเข้า
มาเกี่ยวข้อง จนท�าให้สื่อบางกลุ่มพร้อมจะบิดเบือนข่าวหรือน�าเสนอ
ข่าวอย่างมีอคติ ไม่เป็นกลางและปราศจากความรับผิดชอบเพียง
มุ่งหวังจะสร้างความสับสนหรือกระพือความขัดแย้งให้บานปลาย
ออกไป ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดก็คือ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส ซึ่ง
ประกาศยุติการตีพิมพ์และวางจ�าหน่ายในไทยต้ังแต่ปลายปี 2558 
เป็นต้นไปเน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานมีแต่สูงขึ้น แต่ก่อน
จะยุติการพิมพ์ นิวยอร์กไทม์สก็อาละวาดฟาดหางยกใหญ่ น�าเสนอ
แต่ข่าวหมิน่เบือ้งสงูด้วยถ้อยค�าท่ีเกินเลยความจรงิ หรอืบดิเบอืนข่าว
โดยเจตนาถึง 3 ครัง้ภายในช่วงหนึง่เดอืน กระท่ังโรงพิมพ์ในกรงุเทพฯ
ต้องยกข่าวน้ันท้ิงปล่อยให้พ้ืนทีข่่าวว่างไว้ ซึง่เข้าทางนวิยอร์กไทม์สท่ี
โวยวายว่าถูกจ�ากัดเสรีภาพสื่อ

*****การกระท�าของนวิยอร์กไทม์สดงักล่าว ช่างแตกต่างไปจาก
การกระท�าท่ีกล้าหาญและยึดมั่นในอุดมการณ์ของสื่อของนิวยอร์ก
ไทม์ส ยามเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันตอบโต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐว่า
พยายามจ�ากัดเสรภีาพสือ่จนท�าให้นักข่าวอาจตกอยู่ในอนัตราย กรณี
เพนตากอนได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการท�าข่าวสงครามของนักข่าว 
โดยระบุว่านักข่าวมีสถานภาพเดียวกับจารชน ทั้งยังเขียนไว้ชัดว่าใน
บางกรณี นักข่าวก็สมควรได้รับการปฏิบัติเฉกเช่น ปรปักษ์ที่ไม่ได้รับ
อภิสิทธิ์ใดๆ แล้วนิวยอร์กไทม์สโต้ว่า กฎระบียบนี้ท�าให้นักข่าวตกอยู่
ในอันตรายและเสี่ยงต่อการถูกเซนเซอร์
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Light of Myanmar, Thairath ได้ท�าการ 
วิเคราะห์ประเด็นเน้ือหาหลักที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นอาเซียนที่ปรากฏในรายงานข่าว
ของหนังสือพิมพ์ รวมทั้งยังแยกแยะแนวคิด
และการให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านการ
พัฒนาในรายงาน ในช่วงหลังการประกาศ
การเชื่อมโยงอาเซียนในช่วงปี 2552 ซึ่งเป็น
หมุดหมายส�าคัญท่ีปูทางให้กับการรวมตัว
ของอาเซียนในปัจจุบัน

จากการศกึษาของ รศ.ดร.อบุลรตัน์ ซึง่
ได้รับการสนับสนุนโดย IPS Asia-Pacific 
และ IDRC พบว่าประเด็นข่าวอาเซียนท่ี
ปรากฏอยู ่ในหนังสือพิมพ์ดังกล่าว มาก
ถึง 73 % เป็นการรายงานข่าวกระแสราย
วัน มีเพียง 10.6% ท่ีเป็นบทวิเคราะห์ และ
เพียง 9.3% เป็นบทความหรอืคอลมัน์แสดง
ความคิดเห็น

ในหนังสือ พิมพ ์ เหล ่านั้น  รศ.ดร .
อุบลรัตน์ พบว่ารายงานข่าวเชิงสารคดีมี
น้อยมาก โดยพบเพียงราว 4% ของเน้ือหา
ที่ปรากฏ และเพียง0.3% ท่ีเป็นรายงาน
ข ่ า ว เ ชิ ง ลึ ก สื บ ส ว น ส อ บ ส ว น  โ ด ย อี ก
ประมาณ 3% เป็นบทสัมภาษณ์หรือการ์ตูน

รายงานศึกษาชิ้นดังกล ่าว ยังพบ
ว่าบรรดาหนังสือพิมพ์รายงานประเด็นท่ี
เ ก่ียวข ้องกับการต ่างประเทศหรือการ
ทูตและความขัดแย้งของพรมแดนมาก
ที่สุด  โดยมีสัดส ่วนของเ น้ือหาข ่าวอยู ่

ที่ประมาณ 21.8% โดยน�้าหนักจะอยู ่ที่
ก า ร ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ม า ก ที่ สุ ด ท่ี  1 5 . 8 % 
ป ร ะ เ ด็ น ข ่ า ว ที่ ไ ด ้ รั บ ค ว า ม ส น ใ จ จ า ก
กองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ต่างๆ
คือประเด็นด ้านเศรษฐกิจ การค ้าการ
ลงทุน การเชื่อมพรมแดน การขนส่ง และ
การโทรคมนาคม โดบพบว่ามีสัดส่วนใน
การรายงานข่าวราว 21.2% ถัดจากเรื่อง
เศรษฐกิจการค้าคือเรื่องการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซียนการค้าเสรี และประชาคม
ต่างๆ ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนราว 18.6%

นอกเหนือจากน้ัน จะเป ็นประเด็น
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ก ่ อ ก า ร ร ้ า ย  พ ลั ง ง า น   
ส่ิงแวดล้อม คิดเป็น 10.2%, ประเด็นสิทธิ
มนุษยชน คิดเป็น 0.8% โดยมีการตั้งข้อ
สังเกตว่าประเด็นที่ได้รับความสนใจน้อย
กว่ายังเป็นประเด็นด้านสังคม ไม่ว ่าจะ
เป็นเรื่องวัฒนธรรม บันเทิง กีฬา สุขภาพ 
ภัยพิบัติและอื่นๆ

รายงานการศึกษายังพบว่าประเด็น
ท่ียังมีการรายงานน้อยมากจะเก่ียวข้อง
กับสังคมภาพกว้างเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว ่า
จะเป็น ความยากจนหรือชนกลุ ่มน้อย ที่
พบการรายงานข ่าวเพียง 1.6%, การ
ศึกษา 1%, ความเท่าเทียม 0.7% , เพศ
สภาพ สิทธิสตรี 0.54% และเรื่องราวเก่ียว
กับภูมิภาคแม่โขงราว 0.29%

รายงานการศึกษายังได้ลงลึกถึงแหล่ง

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ค�าขวัญที่สวย
หรู ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนได้จับตามมอง
การรวมตัวดังกล่าวของประเทศสมาชิก ว่า
จะสามารถเป็นจริงได ้มากน้อยแค่ไหน
เพราะเป็นทีร่บัรูกั้นในวงกว้างว่าเอาเข้าจรงิๆ
แล้ว อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความแตกต่าง
หลากหลายและมีพลวัตรสูง

การผลักดันให้อาเซียนเกิดการรวมตัว
กันอย่างแท้จรงิได้ นอกจากการขับเคลือ่นเชงิ
นโยบายแล้ว สือ่มวลชน นบัเป็นอกีหนึง่ภาค
ส่วนท่ีมีบทบาทสูงและเป็นที่จับตามองใน
ขณะน้ีว่าจะสามารถช่วยให้สมาชิกอาเซียน
รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ค�าขวัญดัง
กล่าวได้มากน้อยอย่างไร

แม้จะยังไม่มีการศึกษาวิจัยบทบาท
ของสื่อในภูมิภาคน้ีอย่างจริงจังหลังการ
รวมตัวของประชาคม แต ่งานศึกษาใน
อดีตท่ีผ่านมาๆ รวมทั้งงานศึกษาโดย รศ.
ดร.อบุลรตัน์ ศริยุิวศกัดิ ์อดตีอาจารย์ประจ�า
คณะนิเทศศาตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและการท�างานของ
สื่อในภูมิภาคย่างมีนัยส�าคัญ

งาน วิจั ย ท่ีชื่ อ ว ่ า  REPORT ING  
DEVELOPMENT IN ASEAN ซึ่งได้ท�าการ 
ส�ารวจการท�างานของหนังสือพิมพ์ชั้นน�า 
ในภมูภิาคเกือบ 20 ฉบบัทัง้ภาคภาษาท้องถ่ิน 
และภาษาอังกฤษ อาทิ The Jakarta Post, 
The Bangkok Post, Vietnam News, New 

ปิยะภรณ์ วงศ์เรือง บรรณาธิการข่าวการเมือง The Nation

การรวมตัวกนัเป็นหน่ึงเดยีวของประชาคมอาเซยีนได้เกดิขึน้อย่างเป็นทางการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วหลังเดอืนธนัวาคมปีทีผ่่านมาภายใต้
ค�าขวญัทีว่่า หนึง่วสิยัทศัน์ หนึง่อตัตลกัษณ์ หนึง่ประชาคม

“ภูมิทัศน์สื่อ ภาพฝัน 
หนึ่งภูมิภาคอาเซียน”
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ว่า ส่ือในภูมิภาคควรให้พ้ืนท่ีข่าวส�าหรับ
ประเด็นเชิงลึก บทความหรือบทวิเคราะห์
ข่าวให้มากข้ึน โดยสื่อควรมีการใช้ข้อมูล
จากแหล่งข่าวท่ีหลากหลายกว่านี้เพ่ือความ
สมบรูณ์ครบถ้วนของข่าวโดยเฉพาะจากภาค
ประชาสังคมหรือคนธรรมดาสามัญ

การสร้างความสมดุลของเนื้อหาใน
รายงานข่าวเป็นความท้าทายของสื่อใน
ภูมิภาค และการท�างานร ่วมกันของสื่อ
ข้ามพรมแดน อาจเป็นแนวทางหนึ่งในการ
เอาชนะความท้าทายดังกล่าว เธอได้เสนอ

และท่ีส�าคัญเหนือส่ิงอื่นใดคือการให้
มมุมองเชงิลกึกบัการรายงานข่าว เพ่ิมเน้ือหา
ที่เก่ียวข้องกับชีวิตของผู้คน รวมทั้งเสียงของ
คนชายขอบ 

แม้ภาพฝันของประชาคมอาเซียน
ยังดูลงเลือนในเวลาน้ี แต่ภาพสะท้อน
ท่ีปรากฏในเน้ือหาสื่อในภูมิภาคก�าลัง
บอกผู้คนในภูมิภาคว่ายังมีงานท่ีต้องท�า
อีกมาก หากจะท�าให้ภาพฝันน้ันกลาย
เป็นความจริง ดังค�าขวัญท่ีว่า “หน่ึงวิสัย
ทัศน์ หนึ่งอัตตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”

ข่าวท่ีหนงัสอืพิมพ์ใช้ในการรายงานข่าว และ
พบข้อมลูทีน่่าสนใจว่าหนังสอืพิมพ์ส่วนใหญ่
ยังเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักการทูต หรือ
นักการเมือง ซึ่งมีสัดส ่วนในเนื้อหาข่าว
ถึง 54.7% นอกเหนือจากนั้น จะเป็นกลุ่ม
เจ้าหน้าท่ีของ ASEANหรือมูลนิธิที่เก่ียวข้อง
ซึ่งมีสัดส่วนเป็น 12.8% โดยข่าวแจกและ
รายงานมีสัดส่วนประมาณ 0.9%

จากข้อมูลดังกล่าว รศ.ดร.อุบลรัตน์ ได้
ท�าการวิเคราะห์ไว้ว่า เนื้อหาข่าวได้สะท้อน
ให ้ เห็นถึงความพยายามในการรวมตัว
ของ ASEAN อยู่พอสมควร ผ่านประเด็น
เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนจ�านวนมาก

อย่างไรก็ตาม มันยังเป ็นเรื่องของ
แนวคิดและความพยายามที่จะผลักดันซึ่ง
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในแผนหรือเอกสารของเจ้า
หน้าท่ีเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นแล้ว เน้ือหา
ข่าวยังเน้นกระบวนการรัฐ ซึ่งมักเก่ียวข้อง
กับการประชุมของเจ้าหน้าท่ีระดับสูง ทอด
ทิ้งประเด็นที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่ไว้เบื้องหลัง
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสุขภาวะของประชากร ภัย
พิบตั ิและอืน่ๆ ท�าให้ประเดน็ท่ีเป็นนยัส�าคญั

จรงิๆของการรวมตัวของประชาคมอาเซยีนได้
รับการรายงานในหน้าหนังสือพิมพ์น้อย

แม้ว ่าหนังสือพิมพ์จะมีการรายงาน
ข่าวการต่างประเทศ หรือแม้กระมั่งความ
ขัดแย้งด้านพรมแดนเป็นจ�านวนมาก แต่น่ัน
สะท้อนให้เหน็ถึงความกังวลของภูมภิาคและ
ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ
สมาชิกด้วยกันเอง 

ด ้วยการให ้น�้ าหนักข ่าวดั งกล ่าว   
ประเด็นสังคมภาพกว ้างที่ เป ็นฐานของ
การพัฒนาประชาคมจึงถูกละเลยเป็นอัน
มาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความยากจน ความเท่า
เทียม ไปจนกระท่ังเร่ืองเยาวชนท่ีเป็นความ
หวังของประชาคม

รศ .ดร .อุบลรัตน ์  ได ้ ต้ั งข ้ อ สั ง เกต
ว่า การรายงานข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ท่ี
ปรากฏ ท�าให้เห็นว่า ผู้ส่ือข่าวยังตามประเด็น
จากรัฐเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้ความพยายามท่ี
จะหาประเด็นข่าวท่ีมีนัยส�าคัญต่อภูมิภาคเอง
หรอืข่าวเชงิลกึน้อยกว่าข่าวท่ีมาจากรฐัอยู่มาก

รศ.ดร.อบุลรตัน์ ได้เสนอข้อเสนอต่อการ
ท�างานของสือ่ในภูมภิาคในรายงานการศกึษา

บุญลาภ ภูสุวรรณ
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หยิบอัลบั้มท่ีไม่อ้อมค้อมในการตั้งชื่อ 
ตรงไปตรงมาแบบบทเพลงประท้วงท่ีพุ่งตรง
ดิง่สูค่วามรูส้กึของคนฟัง น�าสูญ่าณทศันะใน
การกลั่นกรองถึงความถูกต้องดีงามมาฟัง

อลับัม้น้ีมชีือ่ว่า ‘The Monsanto Years’ 
ถือเป็นอัลบั้มท่ีเป็นการประกาศศึก

กับบรรษัทข้ามชาติในประเด็นเรื่องจีเอ็มโอ 
(Genetically Modified Organisms - 
GMOs) หรืออรรถาธิบายได้ว่าคือสิ่งมีชีวิต
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ หรือแบคทีเรีย 
หรือ จุลินทรีย์ ที่ถูกดัดแปลง พันธุกรรม จาก
กระบวนการทาง พันธุวิศวกรรม (Genetic 
Engineering) อย่างมยิอมอ่อนข้อและปล่อย
วาง ให้ดนตรแีละเสยีงเพลงของเขาเป็นอาวุธ
เปิดประตูทางปัญญาให้กับคนอเมริกันและ
ผู ้คนทั้งโลกที่ถูกคุกคามจากบรรษัทยักษ์
ใหญ่ที่ใช้ยุทธศาสตร์จีเอ็มโอในการควบคุม
พันธุ์พืชซึ่งเป็นแหล่งอาหารของคนทั้งโลก

นีล ยัง เป็นนักร้อง-นักเขียนเพลงชาว
แคนาเดียน เขาท�างานมาตั้งแต่วัยหนุ่ม โด่ง
ดังจากยุคทศวรรษที่ 60 สมัยเพลงประท้วง
ในสไตล์โฟล์คยังเป็นกระแสหลักในสังคม

ยุคสงครามเวียดนาม บทเพลงประท้วง
ที่เป็นจ�าหลักของยุคสมัยอย่าง ‘Ohio’ ซึ่ง
เป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่นักศึกษาถูก
ทหารปราบจลาจลยิงเสยีชวีติ 4 คน หลงัจาก
เสียบดอกไม้บนปลายปืนได้ไม่นาน 

เขามีชื่อเสียงอย่างมากในยุคที่รวมตัว
กับเพ่ือนนักร้องและนักดนตรีอีก 3 คน ใน

นาม ครอสบี้ สติลส์ แนช แอนด์ ยัง โดย
เฉพาะอัลบั้ม ‘Deja Vu’ ในสไตล์โฟล์คร๊อค
ประสานเสยีงอันแสนไพเราะและทรงพลังดุจ
บทกวีที่เปี่ยมความหมายต่อชีวิตและสังคม
ในยุคบุปผาชน

 การเป็นศิลปินเด่ียวออกท้ังโซโล่อลับัม้
และในชื่อตัวเอง รวมกับวงท่ีมีช่ือว่า เครซี 
ฮอร์ส ก็ท�างานเพลงในแนวร๊อคท่ีจัดจ้าน
ทั้งดนตรีและเน้ือหาในแบบของเขาเอง แม้
จะไม่ใช่เพลงประท้วงที่หนักแน่นและเข้ม
ข้น แต่ก็มีการแฝงความหมายทางสังคมไว้
อย่างต่อเนื่อง

 การท่ี นีล ยัง กลับมาสู่รอยทางของ
เพลงประท้วงอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา
อีกครั้งในรอบ 10 ปีหลังสุด เนื่องจากความ
ไม่ไว้เน้ือเชื่อใจในนโยบายและการออก
กฎหมายของนกัการเมอืงท้ังในระดบัประเทศ
และระดับโลก ซึ่งมีความซับซ้อนซ่อนทับผล
ประโยชน์และค้าสงครามอย่างแนบเนียน

 วงดนตรีท่ีเล่นกับนีล ยัง ปัจจุบันมีชื่อ

ว่า โพรมิส ออฟ เดอะ เรียล หรือแปลเป็น
ไทยว่า ค�ามัน่สญัญาแห่งความจรงิ มสีมาชกิ 
2 คนที่เป็นลูกชายของ วิลลี เนลสัน ต�านาน
ดนตรีคันทรีนอกคอก คือ ลูคัส และมิคาห์ 
แน่นอน วิลลี เนลสัน ก็คือผู้สร้างคอนเสิร์ต
ฟาร์มเอดท่ีจัดขึ้นทุกปีเพ่ือน�าเงินมาช่วย
เหลือเกษตรกรอเมริกัน

มูลเหตุที่ท�าให้ นีล ยัง ต้องออกมาเปิด
หน้าสูร้ณรงค์ต่อต้านมอนซานโต ก็เน่ืองจาก
มีกลุ่มคณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม (Envi-
ronmental Working Group) กล่าวหาว่า
มีการล็อบบี้ ส.ส. ในสภาสหรัฐฯ ให้รีบผ่าน
ร่างกฎหมายเพ่ือใช้อ�านาจยับย้ังไม่ให้รัฐ
เวอร์มอนต์สามารถอ้างใช้กฎหมายแปะ
ฉลากจีเอ็มโอได้ โดยองค์กรอุตสาหกรรม
อาหารท่ีทรงอิทธิพลในสหรัฐฯ ได้ใช้เงิน
หลายล้านดอลลาร์ไปกับการฟ้องร้องคดแีละ
การล็อบบี้ให้มีการห้ามออกกฎหมายบังคับ
แปะฉลากจีเอ็มโอ

หากมีการติดตามรายงานข่าวเรื่อง
ความขัดแย้งในการติดฉลากจีเอ็มโอใน
ผลิตภัณฑ์อาหารในสหรัฐอเมริกา จะพบว่า
เป็นเรื่องมหากาพย์ท่ีต้องสู้กันยาวนาน เว็บ
ไซต์การ์เดียน ออนไลน์ ได้ท�าสกู๊ปรายงาน
ว่า บริษัทไบโอเทค และซูเปอร์มาเก็ตราย
ใหญ่ ทุ่มงบกว่า 25 ล้านดอลลาร์ (ราว 900 
ล้านบาท) เพ่ือขัดขวางกฎหมายบังคับติด
ฉลากผลติภัณฑ์อาหาร เพ่ือให้ผู้บรโิภครูก่้อน
ตัดสินใจว่า จะซื้ออาหารท่ีมีส่วนประกอบ

นีล ยัง
พลังเพลงประท้วงยังกู่ก้อง 

SONG
พอล เฮง paulheng_2000@yahoo.com

โฉมหน้าของโลกทีเ่ปล่ียนแปลงการล่าอาณานคิมแบบใช้อาวธุเป็นหลกั มาสูว่ธิแียบยลกว่าด้วยการใช้กฎหมายพันธสญัญาทางการค้า 
สทิธบัิตร และอกีมากมายมาครอบครองควบคมุประเทศทีด้่อยพัฒนากว่าให้อยูใ่ต้อาณตั ิเพราะการใช้ก�าลงัอาวธุไม่คุ้มค่ากับทนุทีล่งไป
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ของพืช/สตัว์ทีม่าจากการดดัแปลงพันธุกรรม 
(จีเอ็ม) หรือไม่ 

 โดยมีการน�าเอกสารบันทึกการใช้จ่าย
หาเสียงมาแฉ ซึ่งมีการระบุว่า มอนซานโต 
เป็นก�าลังหลักในการต่อต้านกฎหมายติด
ฉลากอาหารจีเอ็มในทั้งรัฐโอเรกอนและรัฐ
โคโลลาโด ส่วนผู้บริจาครายอื่นๆ มี เป็ปซีโค 
คราฟต์ ฟู้ด เจเนรัล มิลส์ เฮอร์ชีย์ โคคา โค
ลา เคลล็อก และฟลาวเวอร์ ฟู้ด โดยพวกเขา
เคยประสบความส�าเร็จในการคว�่ากฎหมาย
ฉลากอาหารจีเอ็มในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐ
วอชิงตันในปี 2555 และ 2556 มาแล้ว

สิ่งที่มอนซานโต และบรรษัทอาหาร
ยักษ์ใหญ่ รวมถึงบริษัทไบโอเทคต่างๆ กลัว
มาก ก็คือ รัฐเวอร์มอนต์ ซึ่งเป็นรัฐแรกใน
สหรัฐ ท่ีผ่านกฎหมายติดฉลากอาหารจีเอ็ม
ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติ แต่ยังไม่มีผล
บังคับใช้จนกว่าในปี 2559 และก�าลังถูก
ฟ้องร้องจากการรวมพลังกันของบรรษัท
อาหารเหล่านี้

นี่เป็นเหตุที่ให้ นีล ยัง ต้องออกมาขับ

ขานบทเพลงเพ่ือเรียกร้องให้คนอเมริกัน
ตื่นข้ึนมาสู้ หากชนะก็จะเป็นมาตรฐานท้ัง
สหรัฐอเมริกาและทั่วโลก บทเพลง ‘Mon-
santo Years’ ที่ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มและน�า
มาตั้งชื่ออัลบั้มแบบไม่เกรงกลัวอิทธิพลของ
บรรษัทยักษ์ใหญ่ ถือเป็นความกล้าหาญ
อย่างยิ่ง วิพากษ์บอกเล่าออกมาตรงๆ อย่าง
ไม่ประนีประนอมจากมุมมองของเขาเอง

และมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือ
บทเพลง ‘A Rock Star Bucks A Coffee 
Shop’ ที่อยู่ในอัลบั้มชุดนี้เช่นกัน ก็เป็นการ
ประท้วงร้านกาแฟยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมรกัิน
ท่ีครองตลาดทั่วโลก ซึ่งมีส ่วนสนับสนุน
ทุนเพ่ือผนึกก�าลังกับมอนซานโตฟ้องรัฐ
เวอร์มอนต์ให้หยุดกฎหมายการติดฉลาก
อาหารจีเอ็มโอ

โดยนีล ยัง เคยให้สัมภาษณ์อย่าง
เกรี้ยวกราดในปี 2557 ก่อนท่ีจะเขียนเพลง
นี้ว่า เขาจะไม่เข้าและซื้อกาแฟร้านนี้อีกต่อ
ไป แม้ทุกเช้ากิจวัตรประจ�าวันของเขาต้อง
ออกจากบ้านไปท่ีร้านเพ่ือซือ้กาแฟลาเต้หน่ึง

แก้วเสมอ เรียกว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยเทศนา
หรอืเขยีนเพลงสิง่ทีตั่วเองไม่เชือ่และไม่กระท�า 
นีล ยัง ท�าตัวเหมือนกับเพลงที่เขาบอกกล่าว
และกู่ก้องประท้วงออกมาให้ทุกคนรู้

 ท้ังหลายท้ังปวง ท�าให้เข้าใจได้ว่า
อัลบั้มของเขาชุดนี้ ‘The Monsanto Years’ 
mew,จึงไม่ขึ้นติดชาร์ตในอเมริกาแต่อย่าง
ใด หรือเว็บไซต์สตรีมมิ่งต่างๆ ก็ไม่มีเพลง
ในอัลบั้มชุดนี้ของเขา หรือแม้แต่ในยูทูบก็มี
อยู่น้อยมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวรบด้าน
ดนตรแีละบทเพลงประท้วงในยุคน้ี แม้ยังทรง
พลังแต่ไม่ใช่วาระของสังคมอีกต่อไป

 และเมื่อมาคิดถึงเพลงประท้วงของ
ไทย ที่แต่งขึ้นมาเพ่ือความถูกต้องเป็นธรรม
ในสังคมอย่างตรงไปตรงมาในยุคปัจจุบัน 
ไม่มีและเลือนหายไป ท้ังท่ีสภาพการณ์ของ
สังคมถึงยุคที่เรียกว่า หม่นหมองมืดมัวทั้ง
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ทุกอย่างๆ อยู่ในภาวะวิกฤต 
แต่กลับไม่มีเสียงเพลงกู่ก้องบอกกล่าวเรื่อง
ราวเหมือนในวันเก่าก่อนอีกแล้ว...
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ท่านสมาชกิสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาติอาจสงัเกตเหน็ถึงความเปลีย่นแปลงในโครงสร้างสภาการหนงัสอืพิมพ์ฯ นัน่คือมีการจดัตัง้
คณะท�างานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ที่ท�างานร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
การจดัตัง้คณะท�างานฯ ชดุนีด้�ารมิาจากอดตีประธานสภาการหนงัสอืพิมพ์ฯ คุณภทัระ ค�าพิทักษ์ ท่ีต้องการเห็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพือ่เป็นกระจกสะท้อนการท�างานของสือ่มวลชน และสร้างความเข้มแขง็ให้กับสือ่มวลชน 

บทบาทคณะทำางานคุ้มครองผู้บริโภค สื่อในสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

คณะท�างานชุดนี้ ประกอบไปด้วย สื่อมวลชน นักวิชาการสายสื่อ นักกฎหมาย และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่จะท�างานร่วม
กันเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการเห็นสื่อที่มีคุณภาพ และประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่กันในทุกรูปแบบ

คณะท�างานชุดนี้ประกอบไปด้วย
นางสาวสุวรรณา จิตประภัสสร์ ประธาน 
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการฯ ด้านผู้บริโภค)
รศ.มาลี บุญศิริพันธ์  คณะท�างานฝ่ายเฝ้าระวังและวิชาการ
นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง คณะท�างานฝ่ายเฝ้าระวังและวิชาการ 
นายสุวิทย์ เชยอุบล  คณะท�างานด้านกฎหมาย
นายวีรศักดิ์ โชติวานิช  คณะท�างานด้านกฎหมาย      
นายธาม เชื้อสถาปนศิริ  คณะท�างานฝ่ายเฝ้าระวังและวิชาการ 
นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้ประสานงานเครือข่าย 
นายชาย ปถะคามินทร์  เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ
นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
นายเสด็จ บุนนานาค  เลขานุการ
นอกจากนั้น คณะท�างานฯ ได้เปิดหน้าเพจ “รู้ทันข่าวสาร” ซึ่งสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ สามารถเข้าไปติดตามความ

เคลือ่นไหวและข้อคดิเห็นในแง่มมุต่างๆ ท้ังทีช่วนคดิชวนสงัเกตเก่ียวกับประเด็นทีส่ือ่มวลชนน�าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้าน
กฎหมาย ความเห็นในแง่มุมที่แตกต่างหรือด้านความเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้จากหน้าเฟซบุ๊ก



ราชดำาเนิน :  มกราคม 2559

หน้า : 37

บทบาทคณะทำางานคุ้มครองผู้บริโภค สื่อในสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สื่อมวลชนบางท ่านอาจจะยังไม ่
ชัดเจนว่าคณะท�างานฯ ชุดนี้ จะเป็นชุดที่
จะเพ่ิมความขัดแย้งระหว่างสื่อมวลชนกับ
ประชาชน หรือไม่ ในทางตรงกันข้าม คณะ
ท�างานฯ ชุดนี้มีความพยายามท่ีจะสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน บนพ้ืนท่ีท่ี
เป็นกลาง ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และ
เสริมสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับท้ัง
สื่อมวลชนและประชาชนในระยะยาว เป็น
ท่ีทราบกันดีว่าขณะนี้ มีประชาชนจ�านวน
หนึง่ถกูละเมดิสทิธิจากการน�าเสนอข่าวท่ีไม่
เป็นธรรม มีการโฆษณาแฝง โฆษณาหลอก
ลวง ทีอ่าจน�ามาซึง่การฟ้องร้องเป็นคดคีวาม
ที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนตามล�าดับ การสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันอาจช่วยลดประเด็น
ละเมิดสิทธิประชาชน หรือโฆษณาผิด
กฎหมายในสื่อ และในขณะเดียวกันก็ช่วย
สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงการร่วม
กันปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ซึ่งสังคม
ต้องร่วมกันปกป้องเพราะเสรีภาพสื่อคือ
เสรีภาพทางความคิดของประชาชน

หน่ึงในประเด็นร้อนที่คณะท�างานฯ 
ชุดนี้หยิบยกมาถกในเวทีสาธารณะคือ 
“สื่อกับการละเมิดสิทธิผู ้ต้องหา” ที่จัด
เสวนาในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๘ ทีส่มาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
กรณีนี้ มีกรณีตัวอย่างการถูกละเมิดสิทธิ
ผู ้ต้องหาท่ีถูกต�ารวจจับกุมและน�าตัวมา
แถลงข่าว และมีสื่อมวลชนจ�านวนหนึ่งท�า
ข่าวพร้อมเปิดเผยใบหน้าและชื่อนามสกุล
ผู้ต้องหา ซึ่งในประเด็นกฎหมาย ผู้ต้องหา
ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิเพราะยังไม่ใช่ผู ้ถูก
ตัดสินว่าผิดแต่การถูกเปิดเผยตัวตนท�าให้
เกิดความเสียหาย ท่ีผู้ต้องหารายดังกล่าว
ก�าลังด�าเนินการฟ้องร้อง การเปิดเวทีครั้งนี ้

สื่อมวลชน นักกฎหมาย นักต่อสู้เพ่ือสิทธิ
มนุษยชนจะช่วยกันขบคิด เพ่ือหาแนว
ปฏิบัติท่ียอมรับได้และเหมาะสมกับการท�า
หน้าที่สื่อที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้ต้องหา

นอกจากน้ัน ยังมีอีกหลายกรณีท่ีผ่าน
มาจากอดีตถึงปัจจุบันที่การท�างานของ
สื่อบางส�านัก ถือหลักการเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีอาจเข้า
ข่ายการละเมิดสิทธิเด็ก การดูหมิ่นศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ของสตรี หรือเหย่ือ หรือ
ในบางกรณี ของชนกลุ่มน้อย หรือผู้ด้อย
โอกาส ทียั่งเป็นแนวปฏบิตัจินถึงปัจจบุนั ใน
การตีความท่ีไม่ชัดเจนว่าประเด็นไหนเป็น
ประเดน็ประโยชน์สาธารณะ ประเดน็ไหนผดิ
กฎหมาย ประเดน็ไหนผดิจรยิธรรม ประเดน็
ไหนขัดกับความเชื่อของประชาชน คณะ
ท�างานมีความพยายามที่จะรวบรวมกรณี
ตวัอย่างหลากหลายรปูแบบมาจดัเวทีเสวนา

เพื่อเรียนรู้ร่วมกันกับสื่อมวลชน เพื่อน�าไปสู่
การแก้ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม ลดการละเมิด
สิทธิและเปิดโอกาสให้สาธารณะชนเข้าใจ
หน้าที่และการท�างานของสื่อมวลชน

 สิ่งท่ีคณะท�างานคาดหวังจากการ
เชื่อมโยงกับส่ือมวลชนในครั้งน้ีคือการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเรียนรู้เท่าทันสื่อ 

การสร้างกระบวนการเรียนรู ้  หรือ 
“การรู้เท่าทันสื่อ” เป็นความจ�าเป็นอย่างย่ิง
ส�าหรับสังคมยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีข้อมูลจ�านวนมากมายมหาศาลไหลบ่า
เข้ามาผ่านทุกช่องทางถึงประชาชนในชั่ว
พริบตา คนจ�านวนมากตกเป็นเหย่ือของ
การใช้เทคโนโลยีส่ือเพ่ือการหลอกลวง เพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้า การครอบง�าหรือชี้น�า
ทางการเมือง หรือแม้แต่การหลงเชื่อความ
งมงายท่ีไร้เหตุผล การรู้เท่าทันสื่อจะท�าให้
ประชาชนหยุดคิดพิจารณาก่อนทีจ่ะหลงเชือ่ 
ซึ่งจะช่วยขจัดบุคคลหลอกลวงท่ีแฝงเข้ามา
ในคราบสื่อมวลชน

ย่ิงไปกว่าน้ัน การรู้เท่าทันส่ือจะช่วย
ให้ประชาชนสามารถแยกแยะสื่อมวลชน
ท่ีมีคุณภาพ กับส่ือมวลชนท่ีไม่มีคุณภาพ
ออกจากกัน 

และท้ายท่ีสุด เมื่อประชาชนรู้เท่าทัน
สื่อ ก็จะสามารถส่งเสริม สนับสนุน หรือ
ช่วยเหลือสื่อมวลชนคุณภาพให้อยู่รอดได้
ในสภาวะการการกดดันทางการเมืองหรือ 
เศรษฐกิจ

มี ตั ว อ ย ่ า ง ก า ร ด� า ร ง อ ยู ่ ไ ด ้ ข อ ง
ส่ือมวลชนคุณภาพ ในหลายๆ ประเทศ มี
ประชาชนช่วยกันลงขันสนับสนุนทางการ
เงิน เพ่ือให้ส่ือน้ีสามารถอยู่รอดได้อย่าง
อิสระ โดยไม่ต้องพ่ึงการสนับสนุนจากทุน 
หรือจากรัฐ  

การสร้างกระบวนการเรยีนรู้ 
หรอื “การรูเ้ท่าทันสือ่” เป็นความ
จำาเป ็นอย่างยิ่งสำาหรับสังคม
ยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ที่
ข้อมูลจำานวนมากมายมหาศาล
ไหลบ่าเข้ามาผ่านทุกช่องทางถึง
ประชาชนในชั่วพริบตา
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เปิดแผล ... น่านฟ้าไทยอลวน พิษสง “มาตรฐานการบินบกพร่อง”
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
10 ก.พ. 2558 โพสต์ทูเดย์ เปิดประเด็นข่าว กรณีที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เข้า

มาตรวจสอบมาตรการการก�ากบัดแูลสายการบนิ การออกใบอนุญาตด้านการบนิของประเทศไทยท้ังหมด พบ
ว่ามข้ีอบกพร่องทางด้านปฏิบตักิารด้านการบนิ ทัง้ในเรือ่งการออกใบอนญุาตสายการบนิ การก�ากับดูแลสาย
การบินของหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่ร้ายแรงอันอาจน�ามาซึ่งความปลอดภัยในชีวิต และการเดินทาง
ของผูโ้ดยสารในแต่ละเส้นทาง ซึง่ถือเป็นเรือ่งส�าคญัในด้านธุรกิจการบนิทีร่ฐับาลประกาศให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค หากมีข้อบกพร่องด้านมาตรฐานการบิน การก�ากับดูแลท่ีไม่ดี จนเกิดปัญหา
เครือ่งบนิตก ไม่เพียงกระทบต่อผูโ้ดยสาร แต่กระทบถึงชือ่เสยีง ภาพลกัษณ์ และความเชือ่มัน่ของท่ัวโลกด้วย 

มหากาพย์...เปิดโปงขบวนการ “แชร์ยูฟัน” ทลายเครือข่ายต้มตุ๋นระดับโลก
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ทมีข่าวหนังสอืพิมพ์ไทยรฐั เปิดข่าวแฉเบือ้งหลงัของแก๊งต้มตุน๋ชาวมาเลเซยี ซึง่เป็นผูบ้รหิารบรษิทั ยูฟัน 

สโตร์ จ�ากัด เข้ามาสวมบัตรประจ�าตัวประชาชนคนไทย และเปิดบริษัทร่วมกับคนไทย ประกอบธุรกิจขายตรง
น�้าผลไม้ อาหารเสริม และครีมทาผิว แต่กลับไปค้าขายในรูปแบบเงินดิจิตอลในชื่อ “ยู โทเคน” และเปิดอีก
บริษัทชื่อ บริษัท ยูฟัน พร็อพเพอร์ต้ี (ไทยแลนด์) จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจประเภทกินกรรมตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรพัย์ เพือ่น�าร่องไปสูข่บวนการแชร์ลกูโซ่ยฟัูน และยงัพบข้อมูลว่ามกีารโอนเงนิออกจากไทยหลาย
พันล้านบาทหลังไปเปิดส�านักงานที่อินโดนีเซีย

แกะรอยขบวนการ “ค้ามนุษย์” ขุดรากถอนโคนกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง
กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนงัสอืพิมพ์ไทยรฐั เริม่เปิดประเดน็ข่าวการพบหลมุฝังศพจ�านวนมากบนเทอืกเขาแก้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 

ซึ่งเป็นค่ายกักกันคนต่างด้าวชาวโรฮีนจา น�าไปสู่การขยายผลหาตัวนายทุนผู้เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลัง กระทั่ง
รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับแก๊งค้ามนุษย์ท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี อาทิ นักการเมือง
ท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีรัฐ สร้างเครือข่ายท่ีสลับซับซ้อนโยงใยกันใน จ.สงขลา  จ.สตูล และจ.ระนอง ท�าให้ 
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร.ในขณะน้ันมีค�าสั่งโยกย้ายต�ารวจที่เข้าไปเก่ียวข้องกับผลประโยชน์จาก
ขบวนการหลายโรงพัก ตั้งแต่ยศ พล.ต.ต. ไปจนถึงยศ ด.ต. ก่อนทยอยสาวไปถึงตัวการใหญ่ที่เต็มไปด้วย
นักการเมืองท้องถิ่นผู้กว้างขวาง 

โกงหมื่นล้าน ... สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โยงหมกเม็ด เงินบุญ “วัดธรรมกาย”
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
พฤตกิรรมการทจุรติในสหกรณ์เครดติยูเน่ียนคลองจัน่ ทีถู่กเผยแพร่อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ช่วงปี 2556– 2557  

ตามสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ถือเป็นเหตุการณ์ท่ีสะเทือนวงการสหกรณ์ในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เป็นสหกรณ์ที่ใหญ่ล�าดับต้นๆ ของประเทศ มีเงินหมุนเวียน 4-5 หมื่นล้านทาท
จากสมาชิกกว่า 5 หมื่นคน และส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มข้าราชการบ�านาญหรือสหกรณ์เล็กในภูมิภาคต่างๆ

สางปมปัญหาธุรกิจนกับญุ ค่ารกัษาแพง-โฆษณาประกันเกินจรงิ หากินบนคราบน�า้ตาผู้ใช้บรกิาร
กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
7 พฤษภาคม 2558 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เปิดประเด็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพง ซึ่งในปัจจุบันต้อง

ยอมรับว่ามีโรงพยาบาลเอกชนเกิดข้ึนจ�านวนมากทั่วประเทศแบ่งออกเป็นหลายระดับโดยคิดอัตราค่ารักษา
พยาบาลท่ีสงูกว่าโรงพยาบาลรฐัหลายเท่า ท่ีส�าคญัมหีลายรายท่ีเข้าไปรกัษาในยามเจบ็ป่วยฉกุเฉนิจนค่ารกัษา
บานปลาย ถึงขั้นถูกจับเซ็นสัญญายอมรับสภาพหนี้ ท�าให้บางครอบครัวต้องขายสมบัติเพื่อใช้หนี้ค่ารักษา 
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จู่โจมจับ
ตชด.43 จูโ่จมจบักุมตวันายเจะอเลน็ หมดัอเุสน็ บรเิวณรมิถนนในเขตเทศบาล

ต�าบลบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา ได้พร้อมของกลางยาบ้า 8,000 เม็ดหลังวางแผน
ล่อซื้อจนผู้ต้องหาหลงกลติดกับ

เดลินิวส์ วันที่ 25 มิ.ย. 58
ช่างภาพ : ธวัช หล�าเบ็ญส๊ะ

สลดใจ
ลูกลิงตัวน้อยพยายามใช้มือเขย่าร่างของแม่ลิงที่นอนจมกองเลือด หายใจ
รวยริน บนถนนรอบเขาสามมุก ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี เพื่อปลุกให้ตื่น
หลงัถูกรถเก๋งพุ่งชนแล้วหลบหนี สร้างความหดหูใ่จกับผูพ้บเห็นเป็นอย่างมาก 

พลเมืองดีน�าแม่ลิงส่ง รพ.สัตว์ แต่สิ้นใจตายในเวลาต่อมา
ไทยรัฐ วันที่ 15 พ.ย. 58
ช่างภาพ : ชินทัต มังกรสุรกาล

แบ่งช่องจราจร
นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินผ่านช่องทางเดินคนใช้โทรศัพท์มือถือ  

ซึง่ขีดเส้นแบ่งทางเดนิส�าหรบัผูใ้ช้โทรศพัท์มอืถือและผูท้ีไ่ม่ได้ใช้ระยะทางประมาณ 
20 เมตร ไอเดียดังกล่าวเป็นของ 4 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 3 ที่ท�าส่งเข้า
ประกวดโตโยต้า แคมปัส ชาเลนจ์ 2015 ซึ่งเปิดรับผลงานจากนักศึกษาทั่วประเทศ

โพสต์ทูเดย์ วันที่  22 ต.ค. 58
ช่างภาพ : ประกฤษณ์ จันทะวงษ์

ลักเลือกตั้ง
นักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ "เลือกตั้งท่ีถูก ลัก" ซึ่งจัดขึ้นโดย

กลุ่มพลเมืองโต้กลับเพ่ือร�าลึกโอกาสครบรอบ 1 ปีการเลือกต้ัง 2 กุมภาพันธ์ 2557 
ตะโกนใส่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจนอกเครื่องแบบที่พยายามเข้ามาจับกุม ณ บริเวณลาน
หน้าหอศิลปวัฒธรรมแห่งกรุงเทพ สี่แยกปทุมวัน

บางกอกโพสต์ วันที่ 16 ก.พ. 58
ช่างภาพ : ปฏิภัทร จันทร์ทอง
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จุลสารราชด�าเนินฉบับนี้ขอต้อนรับ 
นายชวรงค์ ลมิป์ปัทมปาณี ประธานสภาการ
หนงัสอืพิมพ์ฯ คนใหม่ (คนที ่8) สบืแทน นาย
ภัทระ ค�าพิทักษ์ ที่มาท�าหน้าท่ีเมื่อ 6 มี.ค. 
2558 ซึ่งลาออกไปเป็น กก. รธน. ฉบับ คสช. 
เมื่อ 6 ต.ค. 2558 ที่เป็นสื่อมวลชนหนึ่งเดียว 
นายชวรงค์ กล่าววันที่ได้รับต�าแหน่งเมื่อ 17 
พ.ย. 2558 ว่า “ขอบคุณกรรมการทุกท่านที่
ให้ความไว้วางใจ การท�างานท่ีผ่านมามีทั้ง
ดีและต้องปรับปรุง โดยเฉพาะคณะท�างาน
ชุดคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ จะเป็นกลไกส�าคัญ
ในการช่วยเสริมก�าลังท�างานของสภาการ
หนังสือพิมพ์ฯ” เป็นอย่างดี

ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการฯ ชุดต่างๆ ได้ท�าหน้าท่ี
ตามภารกิจมอบหมายท้ังด้านวิชาการและ
วิชาชีพ โดยเฉพาะการจัดงานครบรอบ 18 
ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เมื่อ 3 ก.ค. 
2558 ได้เชิญ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มา
พูดเรื่องสื่อไทยหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มี
มติรับสมาชิกใหม่ 3 ฉบับ นสพ.กระบี่บ้าน
เรา จ.กระบี่ ฟ้าหลวงเชียงราย จ.เชียงราย 
และ อปท.นิวส์ กรุงเทพฯ การพบปะสมาชิก
ในโอกาสส�าคัญๆ จนถึงสิ้นปี 2558 อาทิ 
นสพ.เสรีชนนิวส์ จ.พิษณุโลก บ้านเมือง 
เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร) ซิงเซียนเยอะเป้า 
เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่ สยามรัฐ ซิงจง
เอี๋ยน เอเชียนิวส์ไทม์ เดอะเนชั่น ประชามติ 
จ.ตราด สากล บางกอกโพสต์ ไทยนิวส์ 
จ.เชียงใหม่ นครเชียงราย จ.เชียงราย อปท.
นิวส์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยโพสต์ 
พิทักษ์ไทย จ.พิษณุโลก โลกวันนี้ ASTV 
ผู้จัดการ หลักเมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคใต้
โฟกัส จ.สงขลา สยามธุรกิจ ไทยรัฐ เป็นต้น

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ครบรอบ 18 ปี จัดงานกฎหมายใหม่พลิกโฉมส่ือไทยเชิญ 
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ปธ.กมธ.ปาฐกถาพิเศษเรื่องอนาคตส่ือไทยหลังรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ และมอบรางวัลบทน�าดีเด่น ประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2558 

วันที่ 11 เม.ย. 2558 นายสวิชย์ บ�ารุงสุข 
กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์และคณะ 
ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบวันก่อ
ตั้ง 10 ปี นสพ.เสรีชนนิวส์ จ.พิษณุโลก โดย
มี นายนพดุลย์ ใจอารีย์ บก.บห./ผอ. ให้การ
ต้อนรับ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2558 
น า ย ช า ย  ป ถ ะ ค า มิ น ท ร ์ 
เลขาธิการ และศาสตราจารย์ 
ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ ์  รอง
อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ ่ า ย ว า ง แ ผ น 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร์ ร่วมเป็นประธานเปิด
การประชุม ยุทธศาสตร์เพ่ือ
อนาคตวารสารศาสตร์ ครั้ง
ท่ี 11 ประจ�าปี 2558 หัวข้อ 
“ถอดบทเรียนคอนเวอร์เจ้นท์ 
จากอดีต สู่อนาคต”

ราชดำาเนิน : มกราคม 2559



หน้า : 41

วันท่ี 25 พ.ค. 2558 นายภัทระ ค�าพิทักษ์ ประธานสภาการ
หนังสือพิมพ์ฯ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 43 
ปี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดยมี นายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ หัวหน้ากอง
บรรณาธิการ และผูจ้ดัการท่ัวไป และนายสปุระวัต ิศรลิกัษณ์ หวัหน้า
ข่าวหน้าหนึ่ง เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 8 มิ.ย. 2558 นายสวิชย์ บ�ารุงสุข กรรมการ – ประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์และ
คณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 65 ปี หนังสือพิมพ์
ซงิเสยีนเยอะ-เป้า  โดยม ีนายหลนิ เซิง่ รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
บรรณาธิการ  เป็นผู้รับมอบ

วันท่ี 14 ม.ิย. 2558 นางอบุลนดัดา สภุาวรรณ รองประธานคนท่ี 1
 สภาการหนังสือพิมพ์ฯ และคณะ แสดงความยินดีกับ นายสราวุฒิ 
แซ่เตี๋ยว ผอ.นสพ.เชียงใหม่นิวส์ ก้าวสู่ปีที่ 25

วันท่ี 25 มิ.ย. 2558 นายภัทระ ค�าพิทักษ์ ประธานสภาการ
หนังสือพิมพ์ฯ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 
65 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยมี นายกตพล คงอุดม รองประธาน
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ

นายภัทระ ค�าพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ย่ืน
หนังสือลาออกจากต�าแหน่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ต่อ
นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เมื่อวันที่ 
6 ต.ค. 2558 โดยมี นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานคนที่ 1 
รักษาการประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ 

เมือ่วันที ่17 พ.ย. 2558 นางอบุลนดัดา สภุาวรรณ รองประธาน
คนที่ 1 รักษาการประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และคณะ แสดง
ความยินดกัีบนายชวรงค์ ลมิป์ปัทมปาณี ทีไ่ด้รบัเลอืกเป็นประธาน 
สภาการหนังสือพิมพ์ฯ คนใหม่ แทน นายภัทระ ค�าพิทักษ์

ราชดำาเนิน :  มกราคม 2559
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การประชุ มยุ ทธศาสตร ์ เพื่ ออนาคต
วารสารศาสตร์ ครั้งท่ี 11 ประจ�าปี 2558 หัวข้อ 
“ถอดบทเรยีนคอนเวอร์เจ้นท์ จากอดตี สูอ่นาคต” 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายวันชัย 
วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมการประชุม
ยุทธศาสตร์เพ่ืออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งท่ี 11 
ประจ�าปี 2558 หวัข้อ “ถอดบทเรยีนคอนเวอร์เจ้นท์ 
จากอดตี สูอ่นาคต” ณ ห้อง 3002 อาคารนวมินทราธิ
ราช สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ จดัโดยสมาคม
นกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์ฯ ร่วมกับ สภาการหนังสอืพิมพ์
แห่งชาติ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่ง
ประเทศไทย และ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น สะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อมวลชน ภายใต้สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อใหม่ และเพ่ือให้เกิดการปรับตัวไปในทิศทาง
เดียวกันระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 120 คน

สมาคมนักข ่าวฯจัด
ค่ายกระจิบกระจาบ
พริาบน้อย พาชมเมือง
โบราณและอบรมวาด
ภาพการ์ตูน 

เ มื่ อ วั น ท่ี  2 2 
พฤศจิ กายน  ที่ ผ ่ าน
มา สมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “กระจิบ กระจาบ พิราบน้อย รุ่นท่ี 9 ” ให้แก่
บุตร ธิดา สมาชิก ที่ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ  เพื่อให้ลูกหลานสมาชิกฯที่เป็นนักเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  ได้มีโอกาสสัมผัสกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญๆทั่วประเทศไทย โดยจ�าลองมา
จากสถานทีจ่รงิ เป็นการส่งเสรมิให้เดก็ไทยได้เรยีนรูถึ้งวัฒนธรรมไทยท่ีแตกต่างกันไปตาม 
ภูมิภาค นอกจากจะได้ทัศนศึกษาสถานที่ส�าคัญของประเทศไทยแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะ
ด้านการวาดภาพการ์ตูน โดยมีวิทยากรจากสมาคมการ์ตูนไทยมาอบรมการวาดการ์ตูน
เบื้องต้นส�าหรับเด็กโดย สีไม้ให้ด้วย  สนับสนุนโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โดยมีบุตร-ธิดาสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ 20 ครอบครัว

พธิปิีดการอบรมหลกัสตูร “กฎหมายเพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสื่อ”

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 58 นายวันชัย วงศ์
มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย และนายเดชอุดม ไกร
ฤทธ์ิ นายกสภาทนายความในพระบรมรา
ชูปถัมภ์ฯ ร่วมเป็นประธานพิธิปิดการอบรม
หลกัสูตร “กฎหมายเพ่ือการพัฒนาศกัยภาพ
ผู้บริหารสื่อ” โดยมีผู้บริหารสื่อจ�านวน 30 
คน เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ 
สนับสนุนโครงการโดย ส�านักงาน กสทช. 

 โครงการอบรม กาแฟมืออาชีพ 
เมื่อวันท่ี 17 ต.ค. 58 นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย ร่วมถ่ายรูปผู้เข้าร่วมการหลักสูตร “ กาแฟสร้างอาชีพ ส�าหรับสื่อมวลชน” วัน
เสาร์ท่ี 17 ตุลาคม 2558 ณ บริษัท รีเทลลิงค์(ไทยแลนด์)จ�ากัด จัดโดยสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ และ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) 
จ�ากัด มีสื่อมวลชนเข้าร่วมการอบรมจ�านวน 40 คน
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พธิปิีดการอบรม “เทคนิคการจัดรายการวทิยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบจรยิธรรม”
เมื่อวันที 15 พ.ย. ที่ผ่านมา ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล อุปนายกฝ่ายวิชาการ และ 

นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ รองเลขาฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ 
ถ่ายรปูร่วมกับผูเ้ข้าร่วมการอบรม “เทคนคิการจดัรายการวทิยุอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบ
จริยธรรม” จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ สถาบันอิศรา 
มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 14- 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 20 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 18
วันนี้ 1 พ.ย. 58 ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล อุปนายก

ฝ่ายวิชาการ และ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ รอง
เลขาฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ถ่ายรูป
ร่วมกับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการอบรมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 18 จัดโดยสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 
29 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ ชลพฤกษ์
รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) 
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics 
Responsibility) และเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

คอนเสิร์ตบทเพลงแห่งหวงเหอ ฉลอง 
40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 58 ดร.วิษณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี และ Mr.Wu Zhiwu 
อุปฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�า
ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิด
การแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงแห่งหวงเหอ 
ฉลอง 40 ปี ความสมัพันธ์ทางการ
ทูตไทย-จีน โดยมีนายวันชัย 
วงศ์มีชัย นายกสมาคมนัก
ข ่ าวนักหนั ง สือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย นาย
เขียน ไชยศุภรากุล 
นายกสมาคมแต้จิ๋ว
แห่งประเทศไทย นาย
พินิจ จารุสมบัติ ประธาน
สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่ง
เสรมิความสมัพันธ์ และนางผสุด ีคตีวรนาฏ 
หัวหน้าคณะนักร้องส่งเสริมศิลปินให้การ
ต้อนรับ ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ 

ในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยมี
นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ท่ัวประเทศเข้าร่วมโครงการนี้ 
69 คน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ครั้งที่ ก็เป็นครั้งที่ 18 แล้ว

บริจาคเลือดโครงการ 60 ปี สมาคม
นักข่าวฯ ครั้งที่ 3

เมื่อวันท่ี 12 ต.ค. 58 นายวันชัย 
วงศ ์มีชัย  นายกสมาคมนักข ่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย
สือ่มวลชนจากทกุแขนงร่วมบรจิาคโลหิต
ในโอกาสฉลอง 60 ปีสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
โดยมีผู้ร่วมบริจาครวม 31 คน

ทูตไทย-จีน โดยมีนายวันชัย ทูตไทย-จีน โดยมีนายวันชัย ทูตไทย-จีน โดยมีนายวันชัย ทูตไทย-จีน โดยมีนายวันชัย 
วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักวงศ์มีชัย นายกสมาคมนักวงศ์มีชัย นายกสมาคมนัก
ข ่ าวนักหนั ง สือพิมพ ์ข ่ าวนักหนั ง สือพิมพ ์ข ่ าวนักหนั ง สือพิมพ ์ข ่ าวนักหนั ง สือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย นายแห่งประเทศไทย นายแห่งประเทศไทย นายแห่งประเทศไทย นาย
เขียน ไชยศุภรากุล เขียน ไชยศุภรากุล เขียน ไชยศุภรากุล เขียน ไชยศุภรากุล 
นายกสมาคมแต้จิ๋ว
เขียน ไชยศุภรากุล 
นายกสมาคมแต้จิ๋ว
เขียน ไชยศุภรากุล 

แห่งประเทศไทย นายแห่งประเทศไทย นายแห่งประเทศไทย นาย
พินิจ จารุสมบัติ ประธานพินิจ จารุสมบัติ ประธานพินิจ จารุสมบัติ ประธานพินิจ จารุสมบัติ ประธาน
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