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Editor’s Talk

กองบรรณาธิการจุลสารราชดำาเนิน

ปัจจุบันกองบรรณาธิการจุลสารราชด�าเนิน ได้เพ่ิมช่องทางการน�าเสนอ
ข่าวสาร-ความเคลื่อนไหว-กิจกรรมต่างๆ-บทความ-รายงาน ที่เก่ียวข้อง
ในแวดวงวิชาชีพสื่อสารมวลชนรวมถึงเน้ือหาสาระท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์  
ผ่านเฟซบุก๊ “จลุสารราชด�าเนนิ” เพ่ิมขึน้อกีหนึง่ช่องทางมาได้ระยะหนึง่แล้ว ท่ี
ก็เป็นช่องทางการสื่อสารตามยุคสมัย โดยได้รับเสียงตอบรับระดับหนึ่ง

ทางกองบรรณาธิการจุลสารราชด�าเนิน จะมีการพัฒนาเนื้อหาสาระ รูป
แบบการน�าเสนอในเพจ “จุลสารราชด�าเนิน”ให้ดีย่ิงขึ้นเรื่อยๆ ไป แต่ส�าหรับ
จุลสารราชด�าเนิน ฉบับสิ่งพิมพ์ ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ได้ด�าเนิน
การจัดพิมพ์มาหลายปี ก็จะยังคงผลิตออกมาน�าเสนอในรูปเล่มสิ่งพิมพ์เช่น
เดิม  แต่จะมีการพัฒนารูปเล่มให้มีเน้ือหาและ การน�าเสนอท่ีน่าสนใจและ
เป็นประโยชน์มากข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ใน
ฉบับต่อๆ ไป

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

วาระปรารภ

วรพล กิตติรัตวรางกูร 
บรรณาธิการ
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ในโลกทีห่มนุด้วยเทคโนโลยี หมนุเรว็ย่ิงกว่าคล่ืนความถี ่4G แทบไม่น่าเชือ่ว่าในรอบเกือบทศวรรษท่ีผ่านมา ตัง้แต่ 2550 – 2559  
ภมูทิศัน์ส่ือส่ิงพมิพ์ไทยในปัจจบุนัจะเปลีย่นจากหน้ามอืเป็นหลงัมือ  

วิกฤตหนังสือพิมพ์ 
ไม่อวสาน แต่ปาดเหงื่อ  

เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

จากท่ี 10 ปีท่ีแล้วนักข่าวภาคสนาม
ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊กในการ
ส่งข่าว ส่งข้อความผ่านทางอีเมล์ เพียง
แค่ 5-6 ปีให้หลัง นักข่าวก็หันมาพิมพ์ข่าว
บนสมาร์ทโฟน ส่งข้อมูลผ่านทางไลน์ 

กระท่ังวันนี้ Platform ของข่าวสาร
เ ป ลี่ ย น โ ฉ ม จ า ก ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ ท่ี เ ป ็ น 
“กระดาษ” ใช้นิ้วมือท้ัง 5 นิ้ว จับ - สัมผัส
กลิ่นน�้าหมึกได้  ย้ายไปอยู่ในโลกออนไลน์ 
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และ

โทรศัพท์มือถือ
หนังสือพิมพ์ที่เป็น “สื่อกระดาษ” จึง

ถูกจัดว่าเป็นธุรกิจ Sunset เป็นธุรกิจท่ีรอ
วันตกจากฟ้า  

ผนวกกับช่วงที่ธุรกิจซบเซาทั้งโลกมี
ผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจโดยรวมของไทย 
ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ เปลี่ยน
ไป พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของคน
ก็เปลี่ยนแปลง กระทบยอดจ�าหน ่าย - 
จ�านวนโฆษณาอันเป็น “รายได้” หลักของ

หนังสือพิมพ์ ลดลงฮวบฮาบ สื่อทุกฉบับจึง
เผชิญวิกฤตหลายเด้งคล้ายกัน เช่น ภาว
การณ์ “ขาดทุน”  

“ราชด�าเนิน” เล่มน้ีจงึอาสาส�ารวจตลาด 
“หนังสือพิมพ์” ไทย ว่าแต่ละค่ายต้องปรับ
ตัวรับมือปัญหาอย่างไร ในช่วงที่การเมือง
ผันผวนดังพายุ เศรษฐกิจซบเซา น้องๆ ภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 บวกกบัเทรนด์บรโิภค
ข่าวสารของโลกเปลีย่นแบบก้าวกระโดดปาน
สายฟ้าแลบจากอะแนลอ็กมาสูยุ่คดจิติอล    
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เครอืโพสต์พบัลชิชิง่ จ�ากัด (มหาชน) 
นสพ. ในเครือบริษัท โพสต์ พับลิช

ชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) มีด ้วยกัน 3 ฉบับ 
คือ Bangkok Post โพสต์ทเูดย์ และ M2F ที่
ผ่านมาขาดทุนจากการไปลงทุนท�าทีวี จึง
ต้องปรับลดต้นทุน รวมถึงค่าใช้จ่าย โดย
เน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
ข อ ง บ ริ ษั ท  แ ล ะ ไ ด ้ ป ิ ด กิ จ ก า ร  P o s t 
TV ซึ่งมีพนักงานนับร้อยคน โดยจ่ายเงิน
ชดเชยตามกฎหมาย 

โดยภาพรวมเครอืโพสต์ในรอบปีท่ีผ่าน
มา ไม่มกีารปรบัเพ่ิมเงนิเดอืนพนกังาน และ
ลดหน้า นสพ. ในวันท�าการ รวมถึงวันหยุด 
และวันเสาร์-อาทิตย์ ลดการเดินทางไปต่าง
จังหวัดเพื่อลดการใช้ยานพาหนะของบริษัท 
งดเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ลดการท�างานนอก
เวลาเพ่ือประหยัดค่า OT  และหากมนีกัข่าว
ลาออก ก็จะไม่รับคนเพิ่ม 

ส�าหรับมาตรการอ่ืนๆ เช่น ประหยัด
ไฟในบริษัท ลดสวัสดิการพนักงานเจ็บ
ป่วย ให้เน้นใช้ประกันสังคมก่อนใช้บริการ
แพทย์ของออฟฟิศในการส่งตัวไปรักษา
ตามโรงพยาบาลที่มีคู ่สัญญา งดเบี้ยค่า
เลี้ยงรับรอง รวมถึงงดส่ง หนังสือพิมพ์
ให้พนักงานท่ีบ้านอ่านทุกเช้า โดยเฉพาะ
พนักงานของหนั งสื อ พิมพ ์Bangkok 
Post แต่ให้เปลี่ยนมาดูใน e-paper แทน 
 
เครือเนชั่น 

ผู้บริหารของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 
จ�ากัด (มหาชน) ที่มีสื่อในมือหลากหลาย 
ทั้งทีวี อินเตอร์เน็ต และ นสพ. 3 ฉบับ 
ได้แก่ The Nation คมชัดลึก และกรุงเทพ
ธุรกิจ ได้ส่งสัญญาณให้พนักงานรับรู้ตั้งแต่
ปลายปี 2558 ว่าจะมีการรัดเข็มขัดการใช้
จ่ายในองค์กรขนานใหญ่ เนื่องจากยอด
โฆษณาตกลงอย่างน่าใจหาย กระทั่งต้อง
ลดยอดพิมพ์ นสพ. บางฉบับ 

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารเครือเนชั่น ยัง

พยายามท�าให้การบริหารงานภายในอยู่ใน
สภาวะปกติท่ีสุด ยังมีการขึ้นเงินเดือนตาม
ปกติ ตามผลประเมินการท�างาน พนักงาน
ยังได้รับโบนัส ในอัตราสูงสุดคือ 50% ของ
เงินเดือน  

แต่ก็ตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างลง เช่น 
ค่าเขียนรายงานพิเศษลงในหนังสือพิมพ์ท่ี
สมัยก่อนเคยได้ แม้จะไม่มากนัก แต่ต่อไป
ก็ไม่มีแล้ว 

หากมีคนลาออก จะใช้การบริหาร
จัดการบุคลากรภายในเพื่อทดแทนก่อน ถ้า
เป็นต�าแหน่งส�าคัญจริงๆ ถึงจะรับคนเพิ่ม 

ระยะหลังเครือเนชั่นหันไปหารายได้
เพ่ิมจากช่องทางอื่นๆ เช่น การจัดEvent ขี่
จักรยานตามจังหวัดต่างๆ โดยดึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชนในท้องถ่ิน
มาเป็นสปอนเซอร์ 

นสพ. ไทยรัฐ 
แม้ยอดพิมพ์จะไม่แตะหลักล้านฉบับ

เหมือนที่เคยสูงสุดเมื่อกว่า 10 ปีก่อน แต่ 
นสพ. ของบรษิทั วัชรพล จ�ากัด ยังเป็น นสพ.
อันดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่ดี 

ค่ายสื่อหัวเขียวค่อยๆ ปรับลดค่าใช้
จ่ายมาตลอดหลายปีหลงั เน่ืองจากโฆษณา
หายากข้ึน แต่ไม่มกีารลดยอดพิมพ์เดด็ขาด 
แต่หันไปเน้นการเพ่ิมรายได้จากออนไลน์ 
รวมถึงทีวีที่ก�าลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแทน 

มีการขอให้พนักงานร่วมกันประหยัด
ค่าใช้จ่าย เช่น การใช้รถยนต์บริษัท หากไป
ทางเดียวกัน ก็ขอให้ไปด้วยกัน จากท่ีเดิม
ต่างคนต่างไป หรือ car pool  หรือหากต้อง 
การปรินท์งานก็ขอให้เซ็นชื่อก�ากับด้วย รวม
ถึงการย่ืนเอกสารภายในต่างๆ เช่น ใบลา ก็
ไม่ใช้กระดาษ แต่ให้ย่ืนผ่านคอมพิวเตอร์แทน 

ยังรับนักข่าวเพ่ิมหากมีคนลาออกอยู่ 
พร้อมกับข้ึนฐานเงินเดือน ไม่ให้เหลื่อมล�้า
จากค่ายอื่นๆ มาก แต่ลดโบนัสจากที่เคยได้
สูงสุด 6 เดือน เหลือเพียง 3 เดือน ส่วน OT ไม่
ได้ปรับลด เนื่องจากฐานเดิมไม่สูงอยู่แล้ว 

ปรับวิธีการท�างาน เร่งปิดต้นฉบับให้
เร็วขึ้น เพราะทางผู้บริหารไทยรัฐเชื่อว่า ถ้า
วางแผงเร็วขึ้น ก็จะขายได้มากขึ้น 

 นสพ. เดลินิวส์ 
หลังจากแยกทีวีออกไป ท�าให้การ

บริหารจัดการภายในท�าได้มีประสิทธิภาพ
ขึ้น และผลประกอบการดีขึ้น อย่างไรก็ตาม 
นสพ.เดลินิวส์ของ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ 
จ�ากัด ก็เหมือนสื่อสิ่งพิมพ์ค่ายอื่นๆ ที่ต้อง
ปรับลดค่าใช้จ่าย และหาวิธีเพิ่มรายได้จาก
ออนไลน์ ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจย�่าแย่ 

ยังมีการปรับขึ้นเงินเดือนปกติ ตามผล
ประเมินประสิทธิภาพการท�างาน ในอัตรา 
3-5% ไม่รวมถึงพนักงานที่มีอายุงานเกิน 5 
ปี ท่ีได้ปรับอีกครั้ง แต่หันไปลดค่าใช้จ่าย 
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อื่นๆ แทน เช่น ค่าเดินทาง รวมถึงโบนัสท่ี
อาจได้น้อยลงจากเดิม 

ส่วนพนกังาน จะไม่รบัคนเพ่ิมแล้ว หาก
มีใครลาออกก็ให้ไปบริหารจัดการภายใน
โต๊ะกันเอง 

ระยะหลัง ค่ายบานเย็นจะเน้นหาราย
ได้เพิ่ม ด้วยวิธีเดียวกับที่สื่อตะวันตกใช้ คือ
ลงโฆษณาท่ีมีพวกคูปองส่วนลดห้างร้าน
ต่างๆ โดยหวังว่า จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้
คนอ่านซื้อ นสพ.นี้มากขึ้น 

 เครือมติชน 
ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ ค ่ า ย ป ร ะ ช า ชื่ น ที่ มี

หนังสือพิมพ์ 3 หัว คือ มติชน ข่าวสด และ
ประชาชาติธุรกิจ ก็ต้องลดค่าใช้จ่ายของ
ส�านักงาน มีแคมเปญรณรงค์ให้พนักงาน
ช่วยกันประหยัดน�้า – ไฟ   

การเบิกจ่ายค่ารถ ค่าเวรมีการตรวจ
สอบท่ีเข้มงวด รัดกุมจากฝ่ายบัญชีมากขึ้น 
ขณะเดียวกัน ในปี 2559 ที่ผลประกอบการ
ขาดทุนตั้งแต่ไตรมาสแรก ส่งผลถึงการตัด
เงินโบนัสพนักงานครึ่งปีแรก จากช่วงปีที่
ผ่านมาได้โบนัสปีละ 2 ครั้ง  

นอกจากน้ียังลดจ�านวนหน ้าของ 
นสพ.มติชน และ นสพ.ข่าวสด ลงเหลือ
เพียง 24 หน้า

 อย่างไรก็ตาม เครือมติชน ก็เช่นเดียว
กับค่ายหนังสือพิมพ์หัวใหญ่ฉบับอ่ืนๆ ที่

ปรับทิศทางไปท่ีการเสนอข่าวบนแพล็ต
ฟอร์มออนไลน์เพ่ิมมากขึน้ท้ังเว็บไซต์มตชิน
ออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์ และประชาชาติ
ออนไลน์ และจะรุกโลกออนไลน์ด้วยการ
เปิดเวบ็ไซต์ของสือ่สิง่พิมพ์ฉบบัอืน่ๆ ในเครอื  
รวมถึงจัดอีเวนท์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในแต่ละ
ปี เพ่ือดึงดูดเม็ดเงินโฆษณาท่ีขาดหายไป
จากหนังสือพิมพ์  

นสพ.บ้านเมือง  
เป็นหนังสือพิมพ์หัวสีท่ีก่อต้ังมา 44 ปี 

ผ่านร้อนผ่านหนาวกลางวิกฤตปี 2540 มา
ได้ แต่ในยุควิกฤตซึมลึกในปี 2559 บ้าน
เมืองเป็นอีกหนึ่งสื่อต้องรัดเข็มขัด แต่ด้วย
เงนิเดอืนนกัข่าวค่ายน้ีไม่สงูมากนกั ประกอบ
ไม่มโีบนัสมาแต่ดัง้เดมิจงึท�าให้เหลอืนกัข่าว
เก่าๆ ท่ีผูกโยงกับหนังสือพิมพ์มานาน แต่
หากนักข่าวลาออกก็จะไม่รับคนเพิ่ม   

เช ่นเดียวกับฉบับอื่น บ้านเมืองจ�า
ต ้องลดจ�านวนหน้าลง จากเดิมท่ีมี  3  
เซกชัน่ เหลอื 2 เซกชัน่ จ�านวน 24 หน้า เพ่ือ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น และในการ
ประชุมบริษัทครั้งล่าสุด  

ผู ้บริหารขอให ้ทุกกองเน ้นส ่งข ่าว
ลงเว็บไซต์มากขึ้น เพ่ือใช้เว็บไซต์มาหา 
รายได ้ทดแทน โดยมีแพ็คเกจจูงใจให ้
เอกชนมาลงโฆษณาท่ีเว็บไซต์พ่วงกับลง
หนังสือพิมพ์ด้วย    

นสพ.สยามรัฐ  
อาจเปรียบได้ว ่า “สยามรัฐ” เป ็น

หนังสือพิมพ ์ที่อ ยู ่ คู ่ กับประวัติศาสตร ์
การเมืองร่วมสมัยหลายยุค หลายช่วงเวลา 
มีแฟนคลับท่ีเป็นกลุ่มคนรุ ่นเก่าๆ รุ ่นเก๋า
ลายคราม แต่ทว่าช่วงท่ีคนรุ ่นใหม่ไม่ได้
ใส่ใจหนังสือพิมพ์เหมือนในอดีต สยาม
รัฐก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจ
ฝืดเคืองด้วยการลดจ�านวนหน้าลง จาก 2  
เซกชั่น เหลือเพียงเซกชั่นเดียว  

นักข่าวถูกขอให้ส่งข่าวกลับโรงพิมพ์ให้
เร็วขึ้นจากเดิม เพ่ือต้องการปิดต้นฉบับใน
แต่ละวันให้เรว็ข้ึน เพราะจะส่งผลไปถึงการลด
จ�านวนสายส่งหนังสือพิมพ์ไปยังต่างจังหวัด 

ขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของนักข่าวยัง
ได้รับตามปกติ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ ช่วง
ต้นปีท่ีผ่านมาโบนัสเคยได้ประจ�าก็ไม่ได้
เหมือนก่อน 

นสพ.แนวหน้า 
อาจเป็น นสพ.พิมพ์ฉบับกลาง-เล็ก

เพียงฉบับเดียวท่ียังไม่มีการขยับ ปรับ หรือ 
ลดจ�านวนหน้าลง แต่ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ 
เฝ้ามองสถานการณ์การเปล่ียนแปลงภูมิ
ทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์อย่างใกล้ชิด ขณะนี้ ยังไม่มี
การออกมาตรการใดๆ ให้พนกังานประหยดั
ค่าใช้จ่ายในองค์กร หากนักข่าวลาออกก็
ยังให้รับนักข่าวเข้ามาประจ�าการแทนปกติ 
โบนัสให้ครึ่งเดือนเท่ากับปี 2558 แต่ไม่มี
การขึ้นเงินเดือน  

จะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์เกือบทุกค่าย
ในปัจจุบันต้องออกมาตรการ “รัดเข็มขัด” 
เพ่ือรบัมอืกับภาวะเศรษฐกิจซบ โลกเปลีย่น  

หากการออกมาตรการ “รัดเข็มขัด” 
เพ่ือฝ่าแรงเสียดทานจากปัญหาต่างๆ ตาม
ที่ “จุลสารราชด�าเนิน” ส�ารวจมาข้างต้น 
มิใช่เกิดข้ึนครั้งแรก แต่ในวิกฤตเศรษฐกิจ 
ต้มย�ากุ้งเมื่อ 20 ปีท่ีแล้ว ก็ท�าในลักษณะ
เดียวกัน q 
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หลายคนเปรียบ วิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อปี 
2540 ทีท่�าให้มคีนข่าวตกงานจ�านวนมาก 
ว่าไม่ต่างอะไรกบั “สึนาม”ิ  

เพราะเป็นภัยที่มาอย่างเงียบเชียบ แต่
รวดเรว็และรนุแรง รูต้วัอกีทก็ีกวาดเอา “ชวิีต
การท�าข่าว” ของใครหลายคนให้ตกทะเล 
หายวับไปกับตา !  

หนังสือวันนักข่าวประจ�าปี 2541 ที่จัด
ท�าโดยองค์กรวิชาชีพสื่อ ประเมินว่า วิกฤต
ครัง้น้ัน ท�าให้คนในวงการสือ่ (ทัง้นกัข่าวและ
พนักงานอื่นๆ) “ตกงาน” นับพันคน 

ก่อนจะกล่าวถึงวิกฤต ต้องให้บริบท
ก่อนว่า ในเวลานั้น “สื่อมวลชน” ถือเป็น
อาชพีท่ีเฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหลงั
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี 2535 ท่ีโค่นล้ม
เผด็จการทหารไม่ให้สืบทอดอ�านาจส�าเร็จ 
อิทธิพลและเสรีภาพสื่อ โดยเฉพาะ นสพ. 
ก็โจนทะยาน ย่ิงเมื่อมีการเปิดเสรีทางการ
เงนิ และ BIBF ท�าให้เงนิเข้าออกในประเทศ
ย่ิงกว่าน�า้หลาก การค้าขายโตแบบตดิจรวด 
นายทุนหลายคนหันมาลงทุนท�าธุรกิจสื่อ มี 
นสพ.ธุรกิจเปิดใหม่หลายหัว โดยที่น้อยคน
จะรู้ว่า นั่นคือภาวะ “ฟองสบู่” 

 “สุเมธ โตเกษร” บก. ข่าวการเมือง 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ท่ีในขณะน้ัน เป็นคน
ข่าวระดับ “บก. โต๊ะข่าว” ของ นสพ.วัฎจักร 
ฉายภาพว่า ชีวิตของนักข่าวเศรษฐกิจเวลา
นัน้ เป็นช่วง “ชวิีตทองค�า” เพราะ นสพ.ธุรกิจ
เปิดใหม่เยอะ มีการซื้อตัวนักข่าว ขอต่อรอง
เงินเดือนกันมโหฬาร นักข่าวเศรษฐกิจทุก
คนต้องเคยถูกทาบทาม แล้วฐานเงินเดือน
ตอนน้ันสูงมากอยู่ท่ีเฉลี่ย 20,000 บาท  
(ในยุคท่ีก๋วยเตีย๋วชามละไม่ก่ีบาท) โดยทีไ่ม่

ต้องมีวุฒิ ป.ตรี ด้วยซ�้า ขณะที่ นสพ.ไทยรัฐ 
เงินเดือนอยู่ที่แค่ 7,000 บาท ย่ิงตลาดหุ้น
บูม บริษัทไทยจะเข้าตลาด ก็จะเอาหุ้นมา
แจกให้นักข่าวในราคาพาร์ เพ่ือขอให้ช่วย
เขียนเชียร์ พอเปิดตลาด ก็ขายต่อได้ก�าไร
สบายๆ 

“นักข่าวเศรษฐกิจขณะนั้นแต่ละคน

เลยมีรายได้เป็นกอบเป็นก�า หลายคนไป
ถอยรถใหม่ บางคนไปผ่อนคอนโด ไม่มีใคร
รู้เลยว่ามันจะเกิดวิกฤต” 

 เขากล่าวว่า ตอน พล.อ. ชวลิต ยงใจ
ยุทธ ลอยตัวค่าเงินบาท กลางปี 2540 พวก
เราก็ยังท�างานไปตามปกติ จนเริ่มมีเสียง
แว่วว่าจะมี นสพ. บางฉบับถูกปิด ฉบับแรก

ย้อนอดีต “วิกฤตสื่อ” ปี 2540 
“สึนามิ ศก.” กวาดคนข่าวจมน้ำานับพัน 
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ที่ปิดคือ “นสพ.ไทยไฟแนนเชียล” ท่ีซื้อตัว
นักข่าว-จ้างนักข่าวด้วยเงินที่สูงมาก แต่ปิด
เพราะเจ้าของประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ทุก
คนก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

 “กระทั่งไฟแนนซ์ 56 แห่งถูกปิด ภาค
อสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นแหล่งโฆษณาใหญ่
เบิกเงิน ไม่ได้ นสพ.ธุรกิจหลายฉบับก็เลย
เจ๊ง ท้ัง นสพ.วัฏจักร (ทั้งเครือ) นสพ.คู่แข่ง
ธุรกิจ นสพ.สื่อธุรกิจ (อยู่ในเครือเดลินิวส์) 
ส่วนที่เหลืออยู่ก็ต้อง lay off คนจ�านวนมาก 
ส่วน นสพ.การเมอืง ทียั่งอยูไ่ด้ เพราะรายได้
ส่วนใหญ่ยังมาจากยอดขาย และไม่ได้มฐีาน
เงนิเดือนสงูๆ เหมอืน นสพ.ธุรกิจ ขณะท่ีพวก
ทีวี โฆษณาส่วนใหญ่มาจากสินค้าอุปโภค
บริโภค ไม่ใช่อสังหาฯ” 

สุเมธกล่าวว่า วิกฤตครั้งน้ีกินเวลาอยู่
หลายปี นสพ.ทยอยปิดตัว หลายแห่งรัด
เข็มขัดแน่น นักข่าวค่อยๆ ถูกเลิกจ้าง มีไม่
ถึง 10% ท่ีออกไปแล้วกลับมาท�างานข่าว
ได้ ส่วนตัวเองในช่วงตกอับก็ไปเปิดท้าย
ขายของ ก่อนจะมาได้งานพีอาร์ รบัเงนิเดอืน 
7,000 บาท จากที่เคยได้เดือนละ 50,000 
บาท ที่ก็ต้องท�า เพื่อความอยู่รอด 

 ช่วงนัน้ สมาคมนักข่าวฯ ได้เข้ามาช่วย
เหลือนักข่าวตกงานเบื้องต้น ท้ังให้เงินช่วย
เหลอื ไปจนถึงหาพ้ืนทีเ่ปิดท้ายขายของ โดย
สถานท่ีแรกคือ “ห้างมาบุญครอง” ก่อนจะ
ย้ายไปยังสถานที่อื่นๆ เช่น สีลม พหลโยธิน 
ซึ่งนักข่าวสายเศรษฐกิจหลายๆ คนก็จะน�า
ของแจก premium ที่ได้จากแหล่งข่าวมา
ขายถูกๆ พอของหมดก็เริ่มหาของมือสอง 
หรือหาเสื้อผ้ามาขายแทน โดยสมาคมนัก
ข่าวฯ ได้จัดพ้ืนที่ลานจอดรถให้เป็นตลาด
นัดทุกวันพุธ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไป
ได้ประมาณหนึ่ง 

 รายชื่ อสมาชิกสมาคมผู ้สื่ อข ่ าว
เศรษฐกิจในรายงานประจ�าปี (ซึ่งตาม
ระเบียบจะถูกคัดชื่อออกทันทีถ้าตกงาน) 
ก่อนและหลัง “วิกฤตต้มย�ากุ้ง” ลดลงไปถึง 
20% จาก 565 คน ในปี 2539 เหลือเพียง 
382 คน ในปี 2543 สะท้อนความรนุแรงของ
วิกฤตได้เป็นอย่างดี 

ส�าหรับ นสพ.การเมืองแม้ไม่ได้ปิดตัว 
แต่ก็มกีาร “รดัเขม็ขัด” อย่างหนัก “ผู้ส่ือข่าว
เครือมติชนรายหนึ่ง” ย้อนอดีตให้ฟังว่า ช่วง
นั้น มีการเปล่ียนตัว บก.บห. ให้ข้ึนมารีดไข
มันองค์กร โดยขอให้แต่ละโต๊ะประเมินนัก
ข่าวท่ีผลงานไม่เข้าเป้าเพ่ือ “เลกิจ้าง” โดยมี
คนต้องเก็บของหลายสิบราย นอกจากนี้ ยัง
ตัดโบนัส ค่าครองชีพ และเบี้ยเลี้ยงไปงาน
ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ท่ีส�าคัญคือไม่
รับคนเพิ่มอยู่หลายปี 

 ขณะทีเ่มือ่สอบถามจาก “นกัข่าวสาย
การเมือง” หลายๆ คน แม้จะจ�ารายละเอียด
ได้ไม่แน่ชัด เนื่องจากผ่านมา 20 ปีแล้ว แต่
ที่พูดตรงกันคือคนในสนามหลายคน จู่ๆ ก็
หายไป ท�าให้ใจหาย เพราะสนามข่าวใน
อดีต ไม่ได้ใหญ่โตเช่นทุกวันนี้ แต่ละคนเห็น
หน้ากันทุกวัน 

 กล่าวโดยสรุป วิธีรัดเข็มขัดของ นสพ. 
ต่างๆ ที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจปี 40 แต่ก็ผ่าน
มาได้ยังเหลือรอด นอกจากเออร์ลี่รีไทร์ เลิก
จ้าง หรอืไม่รบัคนเพ่ิม ยังมอีาท ิลดหน้า+ลด
โบนัส (ไทยรัฐ) ลดเงินเดือนพนักงาน (แนว
หน้า) ลดหน้า+ลดเงินเดือนพนักงาน (ไทย
โพสต์) ปิดสื่อในเครือ (เดลินิวส์) ฯลฯ 

แต ่ส� าหรับ  นสพ.  ท่ีสาหัสที่ สุด ก็
คือ “เครือผู ้จัดการ” (ขณะน้ันยังเน้นข่าว
ธุรกิจมากกว่าข่าวการเมือง) ท่ีก�าลังเติบโต
อย่างก้าวกระโดด เป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูง 
และขยายธุรกิจไปออก นสพ.ภาษาอังกฤษ 
แถมบริษัทยังเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 
แต่พอลอยตัวค่าเงินบาท ก็เหมือนสวรรค์
ล่ม นักข่าวหลายคนถูกจับไปเซ็นสัญญาลด
เงินเดือน อย่างน้อย 30% คนท่ีไม่ได้อยู่ใน
กอง บ.ก.หลายร้อยคนถูกเลิกจ้าง โดยมีการ
จ่ายเงินค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย ต้องน�า
ของใช้ในออฟฟิศมาเร่ขาย จ�านวนคนท�างาน 
ลดลงจาก 1,400 คน เหลือเพียง 600 คน 

“สุวิชชา เพียราษฎร์” บก.บห. นสพ.ผู้
จดัการรายวัน เล่าว่า ตอนเกิดเหตุเขาท�างาน
อยู่ในศูนย์วิจัยข้อมูลของเครือผู้จัดการ พอ
เกิดวิกฤตท�าให้บริษัทต้องเข้าแผนฟื ้นฟู
กิจการ ห้ามรบัคนเพ่ิมและห้ามซือ้เครือ่งจกัร

ใหม่ ต้องใช้เวลากว่า 10 ปีกว่าจะช�าระหน้ี
ได้หมด พร้อมกับช�าระเงินเดือนท่ีค้างไว้กับ
พนักงานบางส่วน 

“วิธีเอาตัวรอดของพวกเราเวลานั้นคือ
ไปร่วมเปิดท้ายขายของกับสมาคมนักข่าวฯ 
บางคนก็ไปรับสินค้าจากคนท่ัวไปมาขาย
หารายได้พิเศษ หลายคนท�าปิ่นโตมาจาก
บ้าน บางครั้งก็หุงข้าวกินกันในออฟฟิศ พูด
ง่ายๆ คือลดรายจ่ายให้ได้มากท่ีสุด เพราะ
เงินเดือนออกทีละครึ่ง หรือไม่ออกเลย 2-3 
เดอืน วิกฤตครัง้นัน้ท�าให้พนักงานสามคัคกัีน
มากขึ้น เพราะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจริงๆ” 

(ปัจจุบัน เครือผู้จัดการก็ยังอยู่ในช่วง
ภาวะไม่ปกติ หลายครั้งท่ีจ่ายเงินเดือนไม่
ครบ หรอืชะลอจ่ายอยู่หลายเดอืน จนนักข่าว
บางส่วนต้องไปรับจ็อบเพื่อหารายได้เสริม) 

สุวิชชา มองว่า สถานการณ์ปัจจุบัน
น่ากลัวกว่าวิกฤตเมื่อปี 2540 เพราะครั้ง
น้ันมีแค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ im-
pact ของ นสพ. ยังมีอยู่ แต่ครั้งนี้ เป็นเรื่อง
ของพลวัตส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไป ในอดีตแม้
ต้องรัดเข็มขัดแต่วิธีการท�างานยังเหมือน
เดิม แต่ปัจจบุนัจะต้องเปล่ียนวธีิการท�างาน
เพ่ือหารายได้จากแหล่งอื่นๆ จะหวังพ่ึงแค่ 
นสพ. ไม่ได้แล้ว ทีส่�าคัญ impact ของ นสพ. 
ก็เริ่มน้อยลงไป ส่วนตัวเชื่อว่า นสพ. จะหาย
ไปในสักวันหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไร 

ความเห็นของสุวิชชาสอดคล้องกับ
ความเห็นของ “นักข่าวในสนาม” และ” คน
ข่าวอาวุโส” หลายราย ที่มองตรงกันว่า 
วิกฤตรอบใหม่สาหัสกว่าครั้งท่ีแล้ว เพราะ
ส่ือไทย โดยเฉพาะ นสพ. จะได้รับผลกระ
ทบ “3 เด้ง” ทั้งจาก ภาวะเศรษฐกิจที่ย�่าแย่ 
เทคโนโลยีการส่ือสารเปลี่ยน ยังรวมไปถึง
การเมืองใต้ท็อปบู๊ต ท่ีท�าให้การท�าธุรกิจ
ส่ือมีความเส่ียงสูง และให้ผลตอบแทนที่
ไม่คุ้มค่า 

 ไม่มีใครรู้ว่าวิกฤตรอบใหม่ จะระเบิด
ขึน้ในรปูแบบใด เหมอืนปี 2540 หรอืไม่ และ
จะจบลงอย่างไร 

สิ่งที่ทุกคนท�าได้ คงมีเพียงการปรับตัว 
ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วก็ wait and see q
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ณัฐวุฒิ กรัยโสภณ 
Interviews

“ชุติมา” เล่าความหลัง 
“สื่อ” ในสึนามิ “ต้มยำากุ้ง” 
“ไม่ง่ายนะที่เราจะเดินไปพูดว่าคุณถูกเลย์ออฟ”
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ในวกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 “ชตุมิา บรูณ
รัชดา” เป็นหนึง่ในนกัข่าวจ�านวนหลายพนั
คนที่ต้อง “ตกงาน” เพราะหนังสือพิมพ์ 
“สือ่ธรุกจิ” ซึง่เป็นหนงัสอืพมิพ์ในเครอืเดลิ
นวิส์ต้องปิดตวัลงเพราะพษิต้มย�ากุง้ 

ในช่วงที ่ “ตกงาน” เธอก�าลงัสวมหัวโขน
เป็นนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสอืพิมพ์อยู่
ด้วย แต่ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการ
ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของนัก
ข่าวที่ตกงาน  

ก็ต้องคดิในใจว่าท�าไมหัวหน้าไม่เลย์ออฟตวั
เองออกไป ท�าไมมาเลย์ออฟลูกน้อง แค่คน
ท่ีเขามีลูกแล้วเดินไปบอกลูกว่าพ่อตกงาน 
คือบางทีมันเป็นเรื่องยากท่ีต้องเดินไปบอก
ลูก บอกเมียว่าตกงานแล้วนะ ถ้าใครที่
เป็นเสาหลักครอบครัวส่งผลกระทบเยอะ
เหมือนกัน แล้วในส�านักพิมพ์แต่ละแห่ง
บรรยากาศก็เศร้าหมอง มีแต่ความวังเวง 
สลดหดหู่ นอกจากเรื่องของคนยังต้องดูราย
ได้อืน่ว่าจะท�าอย่างไร เพราะไม่ได้ท�ากับกอง 
บก.อย่างเดียว 

 » หรือเป็นเพราะสื่อแตกไลน์ธุรกิจผิด
พลาดท�าให้เกิดการขาดทุน  

ไม่ใช่นะ เพราะก่อนหน้าน้ีสื่อเห็น
เป็นโอกาสว่าควรจะขยายธุรกิจออกไป
ให้ครบวงจรมากขึ้น นสพ.รายวันก็อยาก
มีรายสัปดาห์ หนังสือพิมพ์หัวสีก็อยากมี
หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ หรือเพ่ิมหน้า เพ่ิม
เซกชั่น มันมีการเติบโตของเศรษฐกิจก่อนท่ี
จะซบ ท�าให้แต่ละองค์กรก็เห็นช่องทางที่จะ
ขยายธุรกิจออกไป 

 » นักข่าวตกงานมากขนาดไหน 
ตกงานเยอะนะ เฉพาะนักข่าวเป็น

พันคน ตัวเลขท่ีมีการบอกกัน 3 พันคน แต่
เราไม่มีตัวเลขชัดเจน  หลังจากเกิดภาวะนี้
สมาคมนักข่าวก็ต้องดูแล อันดับแรกช่วย
เหลอืเฉพาะหน้าเป็นค่ากินค่าอยู่เฉพาะหน้า
คนละ 3 พันบาท นักข่าวตกงานส่วนหน่ึงมี
ปัญหาหลายๆ อย่าง เช่น ในบางแห่งไม่มี
เงินจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไม่มี
เงินจ่าย และไม่จ่ายเงิน จึงมีปัญหาฟ้องร้อง
กัน  นักข่าวท่ีได้เงินจากต้นสังกัดที่ชดเชย
ตามกฎหมายแรงงานก็ยังพอประทังชีวิต
อยู่ได้ แต่บางคนไม่ได้ส่วนนี้ก็ล�าบากมาก

 
 » แนวทางการช่วยเหลือจากสมาคม 

นักข่าวเป็นอย่างไร  
หลังจากสมาคมช่วยเรื่องเงินชดเชย

เฉพาะหน้าก็คิดกันว่าจะท�าอย่างไรให้นัก
ข่าวอยู่รอดได้ในช่วงน้ัน มีหลายโครงการที่

วันน้ี “ชุติมา” เป็นรองบรรณาธิการ
บริหาร นสพ.เดลินิวส์ รื้อฟื้นความขมขื่น 
ความเจ็บปวดเมื่อ 20 ปีก่อน ผ่านหน้า
กระดาษ “ราชด�าเนิน”  พร้อมฉายภาพ
มาตรการต่างๆ ที่ช่วยเหลือนักข่าวที่ตกงาน
ในขณะนั้น   

 » บรรยากาศสื่อสิ่ งพิมพ ์ในวิกฤต
เศรษฐกิจปี 2540 เป็นอย่างไร

ปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดสึนา
มิทางการเงิน และเป็นสึนามิของส่ือด้วย 
เพราะฟองสบู่แตก ก่อนหน้าน้ันเป็นช่วงท่ี
ธุรกิจสื่อมีการขยายตัวเองออกไป ไปลงทุน
เพิ่มขึ้น เช่น สื่อที่เป็นหนังสือพิมพ์หัวสี อาจ
จะไปเพ่ิมอกีฉบบัท่ีเป็นธุรกิจ บางฉบบัท่ีเป็น
รายวันก็ท�ารายสัปดาห์ บางฉบับท่ีเป็นราย
วัน รายสัปดาห์ก็ไปท�าหนังสือพิมพ์ธุรกิจ 
การลงทนุตรงน้ีก่อให้เกิดปัญหาในภายหลงั
เมื่อเกิดการโจมตีค่าเงินบาท  

เพราะตอนท่ีลงทุนค่าเงินบาทอยู่ท่ี 
20 – 30 บาท ต่อดอลลาร์ พอฟองสบู่แตก
ค่าเงินทะลุไป 50 – 60 บาท ท�าให้ต้นทุน
เพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัว ใครท่ีไปซื้อแท่นพิมพ์ 
ซื้อรถยนต์ท่ีใช้เป็นสายส่งหนังสือพิมพ์ การ
ขยายงานกต้็องรบัคนเพ่ิมจ�านวนมาก ท�าให้
หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ต้องปิดตัวลง แต่
ก่อนจะเกิดปัญหาทุกที่ก็พยายามประคอง
ตัว ลดขนาดขององค์กรลง ลดก�าลังคน
ลง ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือให้มนัอยู่ให้
ได้ กระท่ังมันอยู่ไม่ได้ ทุกฉบับพยายามท�า
สิง่เหล่านี ้ด้านผูป้ระกอบการก็คงคิดแล้วว่า 
เมื่อประคองไปแล้วเลือดมันไม่หยุดไหล จะ
ท�าอย่างไร ทางที่ดีที่สุดก็ต้องถึงกาลอวสาน
มันดีกว่าปล่อยให้ขาดทุนต่อไป   

 » สิง่ไหนท่ีสือ่ลดต้นทุนเป็นอันดบัแรก 
ง่ายสุดก็ต้องคน ลดขนาดองค์กร แต่

เป็นเรื่องท่ีส่งผลสะเทือนพอสมควร โดย
เฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างาน มันไม่ง่ายนะที่
เราจะเดินไปพูดว่าคุณถูกเลย์ออฟ ท้ังเป็น
ผลด้านจิตวิทยา ด้านจิตใจ เยอะแยะไป
หมด คนท�าก็ขมข่ืนใจ คนท่ีต้องโดนเลย์ออฟ
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เกิดข้ึน จะเรียกว่าโครงการสีสันก็ได้ ชื่อว่า
โครงการ “คนขายข่าว มาขายของ” และคน
ที่คิดชื่อนี้น่าจะเป็น “ชัย ราชวัตร” มีการจัด
งานท่ีมาบุญครองให้นักข่าวที่มีของสะสม
หรอืของอะไรท่ีคดิว่าสามารถขายได้ให้มรีาย
ได้เข้าตัวก็สามารถมาขายได้ 200-300 แผง 
ชายอยู่ 2 วัน ก็ฮือฮา มีคนเข้ามาซื้อในงาน
เยอะ ท�าให้รายได้ของคนท่ีไปเปิดบูธขาย
ของก็มีเงินก้อนหน่ึง บางคนได้หลายหมื่น 
บางคนได้หมื่น  

พวกแหล่งข่าวไม่ว่าภาครฐัหรอืเอกชน
ก็ช่วยเป็นอย่างดี เช่น มาบุญครองก็ให้
สถานที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นักการเมืองก็
ให้สิ่งของที่เป็นของรักมาประมูลเอาเงินเข้า
สมาคม เช่น คุณชวน (หลีกภัย) ก็ให้รูปท่ี
เขียนมาประมูล หรือ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 
จัดการอภิปรายให้พล.อ.ชวลิต มาพูดเพ่ือ
หาเงินมาเข้าสมาคม คุณเนวิน ชิดชอบ ซ่ึง
ตอนนัน้เป็น รมช.เกษตร ก็ช่วยเรือ่งโครงการ
ฝึกอาชีพ โดยเอาสหกรณ์การเกษตรเข้ามา
ท�าเรื่องเพาะเห็ดให้นักข่าวที่ตกงานไปฝึกดู
เรื่องส่งเสริมการเพาะเห็ดเผื่อจะขายได้  

และการขายของไม่ได้ขายครั้งเดียว 
ยังจัดต่อมาอีก คุณวสันต์ โพธิพิมพา
นนท์ เจ้าของเบนซ์ ทองหล่อ ก็ให้ท่ีส�าหรับ
นักข ่าวไปขายของ ใช ้ชื่อว ่า “คนเคย
รวย”  ส่วนภาคเอกชนมาช่วยเปิดคอร์สฝึก
อบรมคอมพิวเตอร์ หรือ เร่ืองการท�าอาหาร 
ขนม นม เนยก็มีคนมาฝึกสอนให้ เพราะ
หนทางที่จะกลับสู่สื่อมวลชน หรือ นักข่าว
มันน้อยลงไป  

ประกอบกับการช่วยเหลอืด้านเงนิจาก
สมาคมนักข่าว โดยนักข่าวต้องเขียนโปร
เจกต์เข้ามาก่อนว่าจะท�าอะไรแล้วค่อยมา
ขอกู้เงิน ใช้เงินของสมาคมและเงินที่เอกชน
ให้การสนบัสนุน แต่ยังไม่ส�าคญัเท่ากับตอน
ที่ถกเถียงกันว่ากลัวหนี้สูญไหม เพราะการ
ปล่อยกู้ก็ไม่ได้เรียกหลักประกันอะไรจาก
นกัข่าว เพราะตวัยังเอาไม่รอดจะไปเอาหลกั
ประกันที่ไหนมา  

ดงันัน้ จงึต้องยอมรบัความเสีย่ง เพราะ
ธนาคารยังมีหน้ีสูญ ถ้าเรามัวแต่คิดว่ากลัว
เป็นหน้ีสูญก็ไม่ต้องท�าอะไรเลย หากเอา
ปัญหาเป็นตวัตัง้ ในท่ีสดุก็ท�าโครงการนีโ้ดย
ปล่อยกู้คนละ 2 หมื่นบาท มีคนขอเข้ามา 
20 – 30 ราย ใครจ่ายคืนมาได้ก็จ่าย จ่าย
คนืไม่ได้ก็ม ีแต่ไม่ถึงขนาดไปฟ้องร้องอะไร  
จากจุดเปลี่ยนตรงนั้นบางคนก็ไม่กลับมา
อาชีพสื่อ บางคนก็เปลี่ยนอาชีพ เช่น ไปท�า
ร้านกาแฟ หรือ ไปเรียนพวกโปรแกรมเมอร์
เพ่ิมเติมแล้วไปเป็นโปรแกรมเมอร์ จึงขอ
ขอบคุณบริษัทห้างร้านที่ไม่ได้เอ่ยถึง รวม
กับหน่วยงานภาครัฐท่ีช่วยเหลือส่ือช่วง
วิกฤตปี 2540

  
 » บทเรียนของสื่อท่ีได้จากเหตุการณ์

นี้คืออะไร  
ใครที่รอดพ้นผ่านสึนามิสื่อตรงน้ันมา

ได้ จะมีการเก็บสะสมประสบการณ์เพ่ือไม่
ให้เกิดขึ้นซ�้าอีก 

ส่วนหน่ึงต้องบอกว่ามีความแข็งแกร่ง
ในตวัเองพอสมควรเพราะผ่านจดุต�า่สดุมา ก็
ต้องเดนิกิจการด้วยความระมดัระวังมากขึน้ 
แทนท่ีจะไปขยายงานแบบก่อน นกึอยากจะ
ขยายงานให้เยอะๆ ก็ต้องดูรอบคอบมากข้ึน
ว่าอะไรที่ท�ารายได้มากจริงๆ  

 »  ยุคปัจจุบันธุรกิจหนังสือพิมพ์ถึงจุด
ต�่าสุดหรือยัง 

เร็วๆ นี้มีการจัดอันดับสื่อสิ่งพิมพ์
ในกลุ่ม sunset (พระอาทิตย์ตกดิน) เป็น
ธรรมดาของยุคการเปล่ียนแปลงเมื่ อ
เทคโนโลยีเข้ามา เหมือนสมัยก่อนกว่าพ่ี
จะได้ดูทีวีนานมาก แต่เด็กยุคใหม่เขาไม่
ได้โตมากับทีวี โตมากับโทรศัพท์มือถือ โซ
เชียลมีเดย ไอแพด ไอโฟน ไม่ได้อยู่กับสื่อ
ส่ิงพิมพ์แล้ว ส่ือส่ิงพิมพ์จึงถูกแย่งคนอ่าน 
ถูกแย่งโฆษณา เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ี
ต้านทานไม่ได้ แต่ละฉบับต้องปรับตัวอย่าง
ไร น่ีสิคือการพิสจูน์ว่าจะอยู่กันได้แค่ไหน ถ้า
เป็นยุคนีต้้องเปลีย่นจากสือ่สิง่พิมพ์ไปหาสือ่
อื่น เว็บไซต์ ทีวีดิจิตอล ผู้ลงทุนก็ต้องไปคิด
ว่าอะไรท่ีจะท�าให้อยู่รอดมากที่สุด หลาย
ค่ายต้องท�าหนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ขึน้มาแล้ว 
ใครก็ตามที่คุยว่าไม่ได้รับผลกระทบเลย อยู่
รอดปลอดภัยพี่ว่าโม้นะ 

 
 »  เศรษฐกิจท่ีฝืดเคืองในช่วงปัจจุบัน 

จะท�าให้ชะตากรรมสื่อสิ่งพิมพ์ย้อนไป
เหมือนปี 2540 หรือไม่  

คงไม่เป็นสึนามิแบบเดิม เพราะคน
ท่ีหันไปท�าทีวีดิจิตอลก็ไม่ได้หันไปทุกค่าย 
และทีท่�าก็ไปกู้ ถ้าได้รบัผลกระทบก็ธนาคาร
ด้วย เพราะกู้กันท้ังน้ันไม่มีใครใช้เงินตัวเอง 
จึงไม่มีการเกิดสึนามิเหมือนครั้งปี 2540 ซึ่ง
ตอนนั้นมีการขยายงานเยอะมากและล้ม
กะทันหัน แต่ท่ีผ่านมาประสบการณ์ตรงนั้น
มาแล้วก็ต้องคิดอย่างรอบคอบ เป็นคนข่าว
ทีวีมากกว่าท่ีได้รับผลกระทบ เพราะทีวีด
ดิจิตอลหลายๆ ช่องอาจอยูไม่รอดเนื่องจาก
ลงทุนสูง ส่วนคนหนังสือพิมพ์ค่อนข้างน่ิง 
นอกจากหนงัสอืพิมพ์ฉบบัเลก็ๆ คดิว่ามกีาร
รับมือแล้วว่าอยู่กันอย่างไร  

นอกจาก น้ีหลายๆ  ฉบับมีความ
ระมัดระวัง ไม่ได้มีการรับคนเพ่ิมเท่าไหร่ มี
แต่ดูว่าส่ิงไหนท่ีเป็นไขมันขององค์กรก็จะ
รีดตรงนั้นออกไปมากกว่า มันสวนทาง ต้อง

ส่วนหนึง่ต้องบอกว่ามคีวาม
แข็งแกร่งในตัวเองพอสมควร
เพราะผ่านจุดตำ่าสุดมา ก็ต้อง
เดินกิจการด้วยความระมัดระวัง
มากขึ้น 
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ประคบัประคองให้อยู่นานท่ีสดุ บางคนบอก
จะอยูอ่กี 20 ปี แต่จะอยูอ่ย่างไร มนัคงไม่อยู่
เติบโตอย่างเดิมแล้ว แต่จะรักษาสภาพเดิม
ให้ก้าวลงช้าทีส่ดุอย่างไรมากกว่า เพราะทกุ
คนรู้อยู่แก่ใจว่าสื่อสิ่งพิมพ์ถดถอยลงมาทั้ง
ในแง่คนอ่านและรายได้ที่จะเข้ามา

  
 » เม่ือสือ่สิง่พมิพ์ขยบัไปท�าเวบ็ข่าว คิด

ว่าเว็บข่าวจะเป็นทางออกหรือไม่ 
สื่อสิ่งพิมพ์คงไม่สูญหายไปจากโลก 

หรือหายไปจากตลาดเลย อย่าลืมว่าส่ือ
แต่ละชนิดมันให้คุณค่าไม่เหมือนกัน อย่าง
สือ่สิง่พิมพ์การท่ีเราน่ังอ่าน มนัท�าให้เราหยุด
คิดได้ ตัวหนังสือที่ออกมาเราคิดตามได้ แต่
ในสือ่ออนไลน์บางทก็ีไม่สะดวกหลายอย่าง 
อ่านเยอะๆ ก็ไม่ไหว เพราะจอมันเล็ก ส่วน
เรื่องความลึกของข่าวมันเติมเข้ามาได้ แล้ว
มีหลายมิติมีภาพให้ดู แต่ส่ือสิ่งพิมพ์มันมี
เสน่ห์ ขณะที่สื่อออนไลน์มันเร็ว ไม่ท�าให้เรา
หยุดคิดหยุดจินตนาการได้  

และในประเทศเรา ในต่างจงัหวัดใช่ว่า
ทุกคนจะเข้าถึงออนไลน์ได้ แต่หนังสือพิมพ์
เล่มหนึ่งคุณยืนอ่านได้ตั้ง 20 คน เป็นจุด
เสริมช่องว่างได้ ความน่าเชื่อถือในขณะน้ี
สื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังเสนอข่าวอย่างรับผิดชอบ
มากกว่าเยอะ แต่จะอยู่ถึงก่ีปีก็ไม่มีใคร
ท�านายได้ บางคนบอก 20 ปี แต่บางคนบอก
ไม่ถึงหรอก 5 ปี 10 ปี ไม่มีใครท�านายได้ แต่
มนัคงไม่หาย อยู่ท่ีคนอ่านนีแ่หละจะผนัแปร
มากน้อยแค่ไหนยังตอบไม่ได้ q

หนึ่งในหนังสือพิมพ์ที่เลิกกิจการ
ในช่วงวิกฤตปี 2540 ก็คือ “นสพ.สยาม
โพสต์” ซึ่งสาเหตุไม ่ได ้มาจากภาวะ
เศรษฐกิจอย่างเดียว แต่เป็นมีเรื่องของ
การเมืองภายในประกอบ 

สยามโพสต์ (เริ่มวางแผงปี 2535) 
แจ้งเกิดในฐานะ นสพ.การเมือง ที่มี
เอกลักษณ์คือพาดหัวอันดุดัน ขณะน้ัน
อยู่ในเครือบริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง โดยมี
หวัเรอืใหญ่คือ “โรจน์ งามแมน้” (เจ้าของ
นามปากกา “เปลว สีเงิน”) 

ผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า ด้วยสไตล์
ของสยามโพสต์ ที่ท�าข่าวการเมืองเข้ม
ข้น และพาดหัวหวือหวารุนแรง แม้จะ
สร้างเสียงฮือฮาในวงการ แต่ก็ท�าให้ถูก
ฟ้องเป็นคดีความมากมาย และรัฐบาล
หลายชุดไม่พอใจ ท�าให้ต ่อมา เครือ
โพสต์ฯจึงตัดสินใจขายหัวหนังสือพิมพ์
ให ้  “ม .ล .ตรีทศ เทวกุล”  นัก ธุ ร กิจ
อสังหาริมทรัพย์ เข้ามาบริหารงาน นสพ. 
นี้แทน แต่ปรากฏว่ามีความขัดแย้งกับ
กอง บก. เดิม เพราะ ม.ล.ตรีทศขอให้
ลดโทนการท�าข่าวให้เบาลงจากเดิมมาก 
ท�าให้ “เปลว สีเงิน” ตัดสินใจยกทีมออก
ไปตั้ง นสพ.ไทยโพสต์ (ก่อตั้งปี 2539) 

ต่อมา ม.ล. ตรีทศ ก็ดึง “ปีย์ มาลา
กุล ณ อยุธยา” เจ้าของคลืน่ จส.100 และ
สื่อในเครือนิตยสารดิฉันมาร่วมหุ้นและ
ช่วยบริหาร โดยปีย์ได้ดึงทีมข่าวแปซิฟิก

กรณีศึกษา ปิดตำานาน “สยามโพสต์” 
เกิดและดับเพราะ “การเมือง”

มาไว้ท่ีตึกสยามโพสต์ด้วย  กระท่ังเมื่อเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ จนต้องรัดเข็มขัด มีการลด
เงินเดือนพนักงานตามฐานเงินเดือน เช่น 
ถ้าเงินเดือนเกิน 20,000 บาท ก็ต้องลดเกิน 
10% พร้อมกับปลด-เลิกจ้าง กองบก.บาง
ส่วนท่ีไม่ค่อยมบีทบาทออกไปหลายสบิคน  

แต่เมื่อประเมินแล้วว่า วิกฤตรอบนั้น
น่าจะรุนแรงและยาวนาน ผู้บริหารสยาม
โพสต์ จงึเริม่ส่งสญัญาไปยังกอง บก. ว่าอาจ
มปัีญหาเรือ่งสภาพคล่อง ก่อนท่ีจะตัดสินใจ 
“หยุดผลติ” แบบดือ้ๆ ไม่แจ้งคนอ่าน สายส่ง 
หรือแผงหนังสือล่วงหน้า เมื่อช่วงปลายปี 
2540 แต่ก็ยังไม่ได้เลิกจ้างพนักงานท่ีเหลือ

อยู่ ท�าให้สถานการณ์ค่อนข้างอึมครึม  
แหล่งข่าวเล่าว่า “ช่วงน้ันผู้บริหาร

สยามโพสต์ก็ประชุมกับกอง บก. หลาย
ครัง้ เพ่ือหาข้อยุตว่ิาจะแก้ปัญหาอย่างไร 
เช่น ลดหน้าเหลือ 12-16 หน้า แต่ก็มี
เสียงโต้แย้งว่า อาจกระทบยอดขาย
และยอดโฆษณา สุดท้ายเมื่อถกกันไม่
ลงตัว และ นสพ. ไม่ได้ผลิตมาร่วม 1-2 
สัปดาห์ ขณะท่ีปีย์ก็ถอนตัวออกไปพอดี 
ท่ีสดุ ม.ล.ตรทีศจงึตัดสนิใจเลิกกิจการ”  

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้บริหารสยาม
โพสต์จ่ายค่าเลิกจ้างเพียง 1 เดือนให้
กับพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าจะท�ามากี่
ปีแล้ว ท�าให้พนักงานหลายส่วนก็ยังไม่
พอใจและย่ืนฟ้องศาลแรงงาน แต่พบว่า
พนกังานส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะระดบัหวัหน้า
กองบก.ไปจนถึงแม่บ้านบริษัทก็ต้อง
ยอมรบัเงนิค่าเลิกจ้างเพียงหน่ึงเดือน แม้
จะท�างานมาหลายปี  เพราะรู้ว่าบริษัท
เหลือเงินไม่มากนัก และเงินที่น�ามาจ่าย
ค่าชดเชยก็เป็นการวิ่งแลกเช็กเอามา
ให้พนักงาน ท�าให้พนักงานส่วนใหญ่ได้
เงินชดเชยเท่ากัน คือเพียง 1 เดือน  และ
เป็นการปิดต�านาน นสพ.สยามโพสต์ ไป
โดยปริยาย ในช่วงต้นปี 2541 
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สือ่สิง่พมิพ์ทัง้หลายไม่ว่าจะเป็นหนังสือพมิพ์ 
– นติยสาร-จลุสาร นอกจากเนือ้หา การน�า
เสนอข้อมูลภายในเล่มที่เป็นส่ิงส�าคัญแล้ว 
องค์ประกอบส�าคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเร่ือง
ของการท�าอาร์ตเวิร์ก (Artwork) ทั้ง
หลายไม่ว่าจะเป็น การออกแบบหน้าปก – 
การออกแบบหนงัสือพมิพ์หน้า 1 – การ
เลอืกแบบปก-การออกแบบหวัหนงัสอื-การ
เลอืกภาพประกอบ เรยีกได้ว่าสิง่น้ีคอืหวัใจ
หลักของการท�าสื่อสิ่งพิมพ์ มาตั้งแต่ไม่มี
คอมพวิเตอร์ใช้กนัเลยกว่็าได้ 

และหลายครั้งจะเห็นได้ว่า ผู้บริโภค
ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ –นิตยสาร 
ก็เพราะชอบ-สะดุดใจ กับพาดหัวข ่าว
หนังสือพิมพ์ การจัดหน้าหนังสือพิมพ์ หรือ
การออกแบบหน้าปกนิตยสาร โดยไม่จ�าเป็น
ต้องเห็นเนื้อหาข้างในก่อน นิตยสารหลาย
เล่ม ก็เห็นกันมาแล้ว ที่ท�ายอดขายถล่ม
ทลายก็เพราะการออกแบบหน้าปก เช่นเดียว
กับหนังสือพิมพ์บางฉบับท่ีบางวันก็ขายดี
เพราะคนชอบการพาดหัวข่าว การจัดวาง
รูปเล่มหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ 

กองบรรณาธิการจุลสารราชด�าเนิน 
ได้สัมภาษณ์ “ปิติ นันทวโนทยาน” หรือ  
“อาเป ีย  ไทยรัฐ ”  หัวหน ้าฝ ่ายศิลป ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในวัย 71 ปี ท่ีทุกวันนี้ 
ยังคงเป็นมือหนึ่งฝ่ายศิลป์ของหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ หลังท�างานอยู่หนังสือพิมพ์แห่ง
นี้มาร่วม 42 ปี และยังมีประสบการณ์ใน
การท�าฝ่ายศิลป์ให้กับหนังสือพิมพ์และ
นติยสารต่างๆอกีหลายสบิเล่มรวมเวลาแล้ว
ก็โลดแล่นอยู่ในยุทธจักรฝ่ายศิลป์วงการ
หนงัสอืพิมพ์-นิตยสาร-สือ่สิง่พิมพ์มาร่วม 50 
กว่าปี โดยผลงานการออกแบบจัดวางหน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ 

The Creative
วรพล กิตติรัตวรางกูร 
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…ท�าอันน้ันไปแล้วต่อมา ก็คิดไปอีก
ว่าจะท�าอย่างไร ให้หน้าหนังสือพิมพ์มัน
เคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลง ก็คิดไปอีก
ว่าหากไม่ให้ออกมาเป็น 12 คอลัมน์จะท�า
อย่างไรให้พาดหัวไม้หนังสือพิมพ์มีความ
เด่นขึ้น ก็ไปบอกกองบก.เขาว่ามันต้องมี
การเปลี่ยนแปลง ก็เลยใช้ท�าเป็น พาดหัว 
3 ชั้น  แบบที่ไทยรัฐท�าตอนนี้ พอท�าออกไป 
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็ท�าตามแบบไทยรัฐ
หมด ตอนนั้นเป็นช่วงปี 2522 เป็นการ
เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าหน้า 1 หนังสือพิมพ์  

แน่นอนว่าความท่ีออกแบบจัดหน้า
ให้กับไทยรัฐ ท่ีเป็นหนังสือพิมพ์รายวัน
มาร่วม 42 ปี และเป็นหนังสือพิมพ์ท่ีมี
การออกจ�าหน่ายหลายกรอบในแต่ละวัน
เพราะต้องจัดหน้าใหม่ส�าหรับกรอบบ่าย-
กรอบต่างจังหวัดให้แตกต่างจากกรอบเช้า
ด้วย จึงท�าให้ “อาเปีย” ออกแบบจัดหน้า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมามากมายนับไม่ถ้วน 
ดังนั้นหากไปถามว่าที่ออกแบบจัดหน้ามา

ชอบอันไหนมากท่ีสุด “อาเปีย”เลยตอบ
ว่า”จ�าไม่ได้เพราะที่ท�างานมาแต่ละวันใน
รอบหลายสิบปีนี้มันเยอะมาก”

อย่างไรกต็าม ก็มกีารออกแบบจดัหน้า 
1 ไทยรฐั หลายครัง้มากท่ี “อาเปีย”บอกว่าท�า
ไปแล้วหนังสือพิมพ์ถูกพูดถึงเพราะมีความ
โดดเด่น แตกต่างจากหนังสือพิมพ์ฉบับ
อื่นๆ  ซึ่งจริง ๆก็มีมากมาย แต่ที่ยกตัวอย่าง
ก็เช่น ตอนเกิดเหตุสงครามอ่าวเปอร์เซีย ที่
สหรัฐอเมริกาในยุค จอร์จ ดับเบิลยู บุช  ท�า
สงครามยกพลไปถล่มอิรัก ในช่วงประมาณ
ปี 2534 ซึ่งยุคนั้น การได้รูปมาลงจะล�าบาก
มากไม่เหมือนสมัยนี้ สื่อไทยก็ต้องรอภาพ
จากสื่อต่างประเทศเช่น  newsweek  พอ
เกิดเหตุ เราก็เลยคิดว่าควรน�าภาพผู ้น�า
สหรัฐฯกับอิรักมาลง แล้วภาพสองคนนี้ต้อง
มีองค์ประกอบ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ อย่างซัดดัม 
ฮสุเซนก็ต้อง ข่ีม้า ถือปืนยาว ก็พอดีทีไ่ทยรฐั
ก็มีรูปเดิมของเราท่ีเก็บไว้จากหนังสือต่าง
ประเทศ ท่ีจะน�ามาลงประกบคู่กับภาพของ 
บุช ก็เป็นภาพท่ีเราเก็บไว้อีกเช่นกัน เป็น
รูป บุช ก�าลังชี้น้ิว ก็เลยน�ารูปสองรูปน้ีมา
ลงประกบกัน คือบุช ก�าลังชี้น้ิว แล้วซัดดัม
ก็ถือปืนขี่ม้าอยู่ ส่วนพาดหัวข่าว เราท�าเป็น
รูประเบิดตกแล้วมีภาพบึ้ม  แล้วให้พื้นพาด
หัวเป็นสีด�า แล้วให้ตัวพาดหัวเป็นตัวสีขาว 

“ผลปรากฏว่า ยอดพิมพ์ไทยรัฐฉบับ
วันนั้น พิมพ์ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางดึกไปถึง
เช้าอีกวัน ไทยรัฐวันน้ันขายดีมาก ทางท่าน
ผู้อ�านวยการ ก�าพล วัชรพล ก็ขึ้นมาหาผม  
แล้วบอกแบบอารมณ์ดีว่า ลื้อท�าให้แท่น 
พิมพ์อั้วแทบพัง ผมก็งงมาก ผอ.ก�าพล ก็
บอกว่าหนงัสอืพิมพ์ไทยรฐัฉบบัวันน้ัน  ป่าน
น้ีแท่นพิมพ์ยังพิมพ์ไม่เลิก พิมพ์ต้ังแต่เช้า
ยันค�่า เอเยนต์โทรมาสั่งหนังสือพิมพ์ตลอด
ทั้งวัน”

“อาเปีย ไทยรัฐ” มีมากมาย 
เริ่มต้นการสนทนา “อา

เปีย” เล ่าให้ฟังว ่า ในการ
ท�างาน สิ่งที่คิดมาตลอดก็
คือ จะพยายามคิดวิธีการจัด
วางหน้า 1 หนังสือพิมพ์ให้มี
การเปลี่ยนแปลง มีความน่า
สนใจตลอดเวลา หลายครั้ง
สิ่งท่ีคิดก็ไม่เคยมีใครท�ามา
ก่อน  เช่นพอได้รับมอบหมาย
ให้ไปรับผิดชอบการจัดหน้า 
1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐใหม่ๆ
เมื่อหลายสิบปีก่อน ตอนนั้น
ก็ไปนั่งคิดอยู่หลายวันว่าจะ
ออกแบบการจัดหน้า 1 ของ
หนังสือพิมพ์ออกมาอย่างไร
ให้แตกต่างและฉีกไปจาก
หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ 

“ผมดูแล้วตอนน้ันหน้า 
1 พวกการจัดหน้าพาดหัว
หนังสือพิมพ์ท่ีมีอยู่ ก็ไม่ค่อย
เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร 
ก็คิดว่า การจะพาดหัวสมัย
ก่อนที่ใช้ 12 คอลัมน์ พาดหัว 
3 ชั้น ผมเห็นว่าข้อความเยอะ
ในพาดหัว มันยืดยาดเกินไป 
คืออ่านพาดหัวแล้วไมต้อง
อ่านข่าวเลย แล้วคนมันจะซื้อ
หนังสือพิมพ์หรือ?

 ก็คิดว่า จะท�าอย่างไร 
ก็เลยหาวิธีการน�าเสนอแบบ
ใหม่ๆ เช่น ให้เป็นพาดหัวพ้ืน
ด�า แล้วก็ให้มีลายกรอบล้อม
พ้ืนด�า เพราะตอนนั้นยังไม่มี
สี ท�ากรอบล้อมเป็นลายเส้น 
ออกไปได้สักสองวัน คู่แข่งก็
ท�าตาม เพราะท�าแล้วมนัเด่น”

ก า ร อ อ ก แ บ บ ห น ้ า  1 
หนังสือพิมพ์จะมีส่วนอย่างมาก
ต่อการทำาให้คนซือ้หนังสอืพมิพ์..
นสพ. ต้องปรับหลายส่วนเช่น
เนื้อหา ก็ต้องเสนอข่าวที่ลงลึก 
..ต้องมีเบื้องหลังข่าวต่างๆ มา
นำาเสนอ
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ก็เคยนั่งรถรางไปดู เปี๊ยก โปสเตอร์วาดรูปที่
บางขุนพรหม จากนั้นก็หัดวาดสีน�้า เพื่อนพี่
ชาย ก็น�าภาพเหมือนต่างๆ มาให้วาด ก็หัด
วาดด้วยสีฝุ่น เริ่มฝึกตั้งแต่เด็กๆ ไม่ได้เงิน 
ไม่ได้เรียนมาด้านนี้ ฝึกด้วยตัวเองท้ังหมด 
จากนั้นพอโตขึ้น ก็มาสนใจการออกแบบตัว
หนังสือ ก็มีเพ่ือนพ่ีท�างานรับจ้างออกแบบ
หนังสือ ผมก็หัดออกแบบก็มีงานอะไรให้
ฝึกมาเรื่อยๆ บางทีไปช่วยวาดอะไรต่างๆ ก็
ไม่ได้เงินอะไร คิดอย่างเดียว อยากเขียน 
อยากวาด พอเข้าช่วงวัยรุ่น ก็ไปฝึกงานท่ี
ร้านท�าป้ายแถววงเวียน 22 กรกฎาคม ก็เริ่ม
ฝึกหลายอย่างเช่น  ฝึกเขียนโฆษณา เป็น
โฆษณา แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นการ์ตูน 3 
ช่อง พอเขาบอกให้เขียน ผมก็กลับไปบ้าน
เขียนตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึงตี 2 เป็นงานแรกใน
ชวิีต ตัง้ใจมาก เขยีนทิง้ เขียนแก้ จนถึงเช้าก็
มาแก้ใหม่ จนเอาไปส่งเจ้าของร้าน แล้วน�า
ไปให้ลูกค้า เขาก็พอใจ ให้เงินมา 500 บาท
สมัยก่อนถือว่าเยอะมาก 

..จากนั้นไปฝึกงานท�างานอีกหลาย
แห่งเช่น เคยมีช่วงหน่ึงไปท�างานบริษัทเอ
เจนซี่ ชื่อบริษัทยูนิเวอร์แซลฯ ท่ีถือเป็นเอ
เจนซ่ีเจ้าแรกๆ ในเมืองไทย ก็ไปฝึกท�างาน
สเก็ตซ์ พวกงานโฆษณาต่างๆ ให้ลูกค้า เช่น
วาดขวดบรั่นดี แต่อยู่ได้ไม่นาน ก็ประมาณ
หน่ึงเดือน  ก็พอดีมีเพื่อนพ่ีชาย ชวนไป
ท�างานหนังสือพิมพ์ 

โดยหนังสือพิมพ์ท่ีแรกซึ่ง “อาเปีย-
ไทยรัฐ” เดินเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์ ก็คือ
หนังสือพิมพ์ “เกียรติศักดิ์” ของ โดม แดน
ไทย หรอืชาญชยัศร ีพลกุล นกัข่าวพูลติเซอร์
คนแรกๆ ของไทย  ซึ่งก็เป็นหนังสือพิมพ์ท่ี
เสนอท้ัง ข่าวการเมือง อาชญากรรม ซึ่งท่ีน่ี
ท�าให้ได้รู้จักกับ โรจน์ งามแม้น หรือเปลว 
สีเงิน เจ้าของไทยโพสต์ปัจจุบัน ท่ีทุกวันน้ี
เป็นเพ่ือนรักกันมาก ท�าอยู่ได้สักพัก ก็เกิด
ปัญหาภายในจนมีการเปลี่ยนแปลงในกอง
บก. ท�าให้ต้องลาออกมา แล้วก็ไปตระเวน
รับงานออกแบบ พวกโลโก้ ออกแบบปก ให้

กับหนังสอือะไรต่างๆ ถึง 7 ฉบบัต่อเดอืน ถ้า
เป็นสมัยนี้เขาก็เรียก ฟรีแลนซ์ สมัยนั้น ราย
ได้ดีมาก ตอนนั้น ทองบาทละ 400 บาท แต่
รายได้ผมตอนน้ันได้หลายหมืน่บาทต่อเดือน 
แต่งานก็หนัก ก็ท�าแบบนี้ทุกวัน จนร่างกาย
ไม่ไหว เพราะร่างกายไม่ได้พักผ่อน ชีวิต
หักโหมมาก ท�าให้ต้องเลิก แล้วก็ไปท�างาน
อย่างอื่นที่ต่างจังหวัดสักพักก็ประมาณ 3ปี 

“อาเปีย” เล่าให้ฟังอีกว่า ต่อมาเพ่ือน
ชวนให้ไปท�าฝ่ายศิลป์ท่ีหนังสือพิมพ์ “ดาว
ทอง” เป็นหนังสือพิมพ์เล็กๆ เน้นข่าวทั่วไป 
พวกเบือ้งหลังข่าว เป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ 
อยู่ได้สัก 2ปี  ต่อมากองบก.ก็มีปัญหากับ 
ผู้บริหาร หนังสือก็เลยเลิก จากนั้นก็ไปรับ 
งานอื่นๆ ทั่วไป แล้วก็ไปท�าหนังสือพิมพ์ 
“ไทยเสรี” เป็นหนังสือพิมพ์แนวการเมือง
และข่าวท่ัวไป ท่ีเจ้าของคือเจ้าของรถเมล์
ประจ�าทางสมัยก่อน  ก็ไปอยู่ได้หน่ึงปี ทุน
หมด ก็เลิก แล้วก็ไปอยู่หนังสือพิมพ์ “เอกรฐั” 
เป็นแนวการเมือง อาชญากรรม ก็คุมฝ่าย
ศิลป์ท้ังหมด แต่ก็ท�าได้ไม่นาน ก็ประมาณ
สองปี หนังสือพิมพ์ก็เลิกอีก

 ต่อมาคุณสุเทพ เหมือนประสิทธิเวช 
ท่ีคุ ้นเคยกันมาก ก็ชวนไปท�าฝ่ายศิลป์ที ่
แมกกาซนีชือ่ “วปิแมกกาซนี” เป็นนติยสาร
ท่ีสมัยก่อนใช้กระดาษอาร์ตด้านท้ังเล่ม 
ถือว่าทันสมัยมากในยุคน้ัน เน้ือหาในเล่มก็
มีทั้ง ข่าวการเมือง เรื่องราวในแวดวงสังคม
ชั้นสูง ก็ท�าไปได้สักพัก ก็ลาออกมาแล้วรับ
งานต่างๆ ไปเรื่อย เช่นรับออกแบบท�าฝ่าย
ศลิป์ให้หนงัสอืพิมพ์ไทยรฐัฉบบัพิเศษ ในวัน
อาทิตย์ ตอนน้ันไทยรัฐเขามาจ้างผมเขียน
เป็นรายชิ้นเช่นเขียนโลโก้หัวเรื่อง 

จนกระท่ังสุดท้าย “อาเปีย” ก็เข้าไป
เป็นขุนพลฝ่ายศิลป์ให้กับไทยรัฐ ในช่วงปี 
2517 ซึ่งงานช่วงแรกๆ ท่ีรับผิดชอบก็เช่น 
ออกแบบหน้าใน -ออกแบบจัดหน้า วาง 
ดัมมี ่เขียนโลโก้คอลัมน์ต่างๆ ในหนงัสอืพิมพ์ 
จนผลงานเข้าตา เพราะท�าไปได้สองปี ก็ได้
รับการโปรโมตให้ขึ้นไปรับผิดชอบจัดหน้า 1 

 “อาเปีย” เล่าให้ฟังถึงเคล็ดลับการ
ท�างานอีกว่า ในการท�างานนั้น ต้องคิดตาม
สถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนแต่ละวัน ตลอด
เวลา อย่างก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์ยังไม่มี
การน�ารูปมาไดคัทในหน้า 1 หนังสือพิมพ์ 
ตอนนั้นก็พยายามคิดว่าต้องหาทางออก
แบบหน้า 1 ให้แตกต่างจากหนังสือพิมพ์
อื่นๆ เช่นการออกแบบรูปไดคัท เพ่ือน�ามา
ขึน้หน้า 1 ให้เด่นจะท�าอย่างไร ก็เลยใช้วธีิ น�า
รูปมาไดคัทแล้วเจาะเป็นพาดหัวใหญ่ แบบ
ที่หนังสือพิมพ์รายวันสมัยนี้ท�ากันมาก ผม
ก็เริ่มท�าเป็นคนแรก  เพราะเรามีแนวความ
คิดชอบท�าอะไรให้มันหวือหวา การน�าภาพ
ไดคัทเหตกุารณ์ใหญ่ๆ หรอืหารปูแอคชัน่มา
น�าเสนอให้น่าสนใจ 

..อย่างเมื่อสิบปีก่อน ตอนนั้น “ปุ ๋ย- 
ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก”ไปคว้ารางวัล 
นางงามจักรวาล ปี 2531  สมัยก่อน ยังไม่มี
ระบบพิมพ์สี ต้องไปจ้างข้างนอกพิมพ์ ผมก็
ออกแบบโดยน�าภาพตอนงานได้รางวัล ซึ่ง
เป็นภาพสี ก็นั่งคิดตอนแรกว่าจะออกแบบ 
จัดวางภาพอย่างไรให้พาดหัวข่าวกับรูปที่มี 
มันกลืนเข้าหากันได้ สมัยนี้การท�าอาจเป็น
เรื่องปกติ แต่สมัยก่อนโน้นมันไม่มีเคร่ือง
มือ ก็เลยใช้วิธีการแบบที่เคยท�าสมัยที่ท�า
แมกกาซีนตอนยังไม่ได้อยู่ไทยรัฐ  ก็คือ
ให้ภาพของปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ตอนสวมมงกุฎ
นางงามจักรวาล  ให้สีมันกลืนเข้าไปกับ
ตัวหนังสือพิมพ์  ท�าให้พอภาพน้ันออกไป 
ไทยรัฐถูกพูดถึงมากและขายดีมาก 

แต่ก่อนจะมาเป็นผู ้ รับผิดชอบการ
ออกแบบ-จัดหน้า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่
มียอดขายอันดับหน่ึงมาหลายสิบปี เส้น
ทางกว่าจะมาถึงวันนี้ของ “อาเปีย” ก็ไม่
ธรรมดา เพราะเคล็ดวิชาต่างๆ ท่ีสะสมมา
จนถึงวันนี้ ต้องต่อสู้ดิ้นรนศึกษาหาความ
รู้ หาประสบการณ์ด้วยตัวเองท้ังสิ้น บนพ้ืน
ฐานคือ”ใจรัก-สู้งาน”ล้วนๆ 

..คือผมชอบวาดรูปตั้งแต่อายุ 7 ขวบ 
ก็ใช้ถ่านวาดรูปที่ฟุตบาท ตอนอายุ 10 ขวบ
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หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จนถึงทุกวันนี้ 
ด้วยความที่อยู่ในวงการหนังสือพิมพ์

หลายสิบปี จึงมีเพ่ือน-คนรู ้จักมากมายใน
ยุทธจักรคนท�าหนังสือพิมพ์ ท�าให้หลาย
ครั้งก็มีคนมาติดต่อขอให้ช่วยออกแบบหัว
หนังสือ –โลโก้-หัวคอลัมน์ต่างๆ ให้ทั้งใน
หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ มากมายนับ
ไม่ถ้วน  เช่นก่อนหน้านี้ก็เคยไปช่วยออกแบบ 
การพาดหัวหนังสือพิมพ์ให้กับหนังสือพิมพ์
สยามโพสต์ หรือตอนเพ่ือนรัก เปลว สีเงิน 
ออกหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เม่ือเกือบ 20 ปี
ที่แล้ว ก็ให้ค�าแนะน�าเรื่องการใช้สีในโลโก้
หนังสือพิมพ์ เช่นเดยีวกับการไปช่วยออกแบบ
พวกหัวคอลัมน์ โลโก้ต่างๆให้กับหนังสือใน
เครือสยามกีฬา เพราะคุ้นเคยกับ “ระวิ โหล
ทอง” อดีตหัวหน้าข่าวไทยรัฐ  เป็นต้น 

การออกแบบหวัหนงัสอื ตวัหวัคอลมัน์ 
ก็ท�ามาเยอะ แต่ถามว่าชอบอนัไหนมากท่ีสดุ
ที่เคยออกแบบตัวหนังสือมา ก็เป็นไปตาม
ยุคสมัย การที่เราจะออกแบบหัวหนังสือ ตัว
หัวคอลัมน์อะไรต่างๆ เราก็ต้องคุยกับคนท่ี
ต้องการให้เราท�า ต้องถามเขาว่าต้องการ
แบบไหน หรือหนังสือของเขาเป็นแนวไหน 
เป็นแนวการเมือง อาชญากรรม หรือบันเทิง 
เพราะการออกแบบตวัหนังสอือะไรต่างๆ มนั

ต้องเข้ากับเนื้อหาลักษณะของหนังสือน้ันๆ 
เช่นหากเป็นหนังสือหรือคอลัมน์บันเทิง ก็
ต้องออกแบบให้มันมีลูกเล่น มีความอ่อน
ช้อยอะไรต่างๆ แต่หากเป็นหนังสือแนว
อาชญากรรม มนัก็ต้องให้ตวัหนังสอืมคีวาม
แหลมคม ดูแล้วมีมุมมีเหลี่ยม ถ้าแนวทาง
การเมือง ก็ต้องดู ชื่อหนังสือเป็นตัวหลัก ก็
ต้องท�าให้มนัออกมาดูแล้ว เป็นแนวเข้มแข็ง 
หนักหน่วง ให้ความรู้สึกจริงจัง 

 “อาเปีย”เล่าให้ฟังว่า มาท�างานท่ี
ไทยรัฐทุกวัน มาถึงท่ีท�างานก็ต้องคิด ต้อง
คอยดูและติดตามข่าวแต่ละวันมีข่าวอะไร
บ้าง แล้วก็คอยค�านวณการจดัหน้าต่างๆ ให้
มีองค์ประกอบที่เพอร์เฟค บางทีก็มาน่ังฟัง
นักข่าวเขาคุยกัน เช่นไปฟังนักข่าวการเมือง
คุยกันว่าวันนั้นๆ มีข่าวอะไร มีประเด็นอะไร
น่าสนใจ ทีก็่จะช่วยได้มากในการจดัวางหน้า 
ยกตัวอย่าง เช่น  วันที่ มูฮัมหมัด อาลี อดีต
ยอดนักมวยรุ่นเฮฟว่ีเวท เสียชีวิต พอเรารู้
ข่าว ก็ต้องมาคดิว่าการจดัหน้าจะท�าอย่างไร 
ก็คิดว่าต้องน�ารูปท่ีคนไทยส่วนใหญ่จ�าการ
ชกของมูฮัมหมัด อาลี ได้ ก็น�ามาลง  

“การจัดหน้านั้น หากเห็นรูปด้วยก็จะ
ย่ิงท�าให้การจัดหน้าง่ายขึ้น เพราะภาพมัน
สามารถบรรยายแทนตวัหนงัสอืได้เป็นหมืน่

เป็นพันค�า แม้แต่คนอ่านหนงัสอืไม่ออก มอง
ภาพเขาก็ยังรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะภาพ
มันบรรยายในตัวมันเสร็จ” 

“อาเปีย”ย�้าว่า เรื่องการน�าภาพข่าว
มาขึ้นหน้า 1 หนังสือพิมพ์ ส�าคัญมาก การ
ท�างานส่วนนี ้ มนัมมีมุมองหลายอย่าง ภาพ
ที่ช่างภาพถ่ายแล้วส่งมาสมัยก่อน ที่ยังไม่มี
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถน�าภาพไปเข้าเครือ่งดู
ได้เลย แต่สมยัก่อน ท่ีมกีารถ่ายกันมาแต่ละ
วัน บางวันมี 30-50 ภาพจากท่ัวประเทศ 
แต่ภาพท่ีดีท่ีสุดมันก็จะเด่นข้ึนมาเองโดย
ธรรมชาติ การมองภาพข่าว สมัยก่อนเรา
แทบไม่ต้องไปเลือกภาพเลย คือพอปรินต์
ภาพออกมา แม้ให้มี  30-40 ภาพ แต่ภาพที่
มันเด่น มันจะลอยขึ้นมาให้เราเห็นเอง ผมดู
ภาพข่าวแต่ละวัน ผมก็จะเห็นเลยว่าภาพทีด่ี
ที่สุด มันจะปรากฏออกมาของมันเอง 

..การท�างานก็ต้องมีการปรับได้ตาม
สถานการณ์ บางทีตีหน้าไปแล้วก็ต้องมา
เปล่ียน โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุใหญ่ๆ ท่ีเรา
กจ็ะไม่รู้มาก่อนเช่นการท�ารัฐประหาร อย่าง
สมัยก่อน ตอนดึกๆ พอมีเหตุการณ์อะไร
ส�าคัญๆ โรงพิมพ์ ก็จะให้คนเอารถไปรับท่ี
บ้านให้มาโรงพิมพ์ ก็ให้มาเปลี่ยนการจัด
หน้าใหม่ ซึ่งก็มีเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้ง   
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การจัดหน้าหนังสือพิมพ์ ทางฝ่ายศิลป์
ที่ท�าหน้า 1 จะต้องค�านึงถึงองค์ประกอบ
หลายอย่าง โดยเฉพาะการคิดว่า เมื่อตีหน้า
ออกมาแล้ว เวลาพาดหัวข่าวใหญ่ของ
หนังสือพิมพ์หรือพาดหัวตัวไม้ หากมี 3 
บรรทัด ก็ต้องให้เห็นหมดท้ัง 3 แถวเวลา
หนังสือพิมพ์ไปวางบนแผง การตีหน้า เราก็
ต้องดูรายละเอียดต่างๆ ค่อนข้างเยอะ ต้อง
คิดถึงว่าเวลาหนังสือพิมพ์ไปวางบนแผง 
คนเห็นแล้วเขาจะเห็นพาดหัวได้กี่แถว ต้อง
ตีหน้าเพ่ือให้สามารถขายพาดหัวตัวไม้ได้
เต็มทั้งหมด ซึ่งการตีหน้าแต่ละวัน มันก็อยู่
ที่ข่าวและเหตุการณ์แต่ละวัน 

“การออกแบบหน้า 1 หนังสือพิมพ์
จะมีส่วนอย่างมากต่อการท�าให้คนซื้อและ
หนังสือพิมพ์”

.. อย่างการดันหัวทั้งหมด อย่างฉบับ
อื่น เขาจะดันพาดหัวไม้ข้ึนข้างบน 2 แถว 
หรอืให้มพีาดหวัข่าว 2 ข่าว จะออกแบบหน้า  
1 เพ่ือให้สามารถวางหัวข่าวข้างบนตอน
หนังสอืพิมพ์พับครึง่ ให้ได้ 3 ข่าวหรอื 3 พาด
หัวที่ก็จะต่างกับฉบับอื่น  จากที่ไทยรัฐปกติ
จะมข่ีาวหน้า 1 ประมาณ  7 ข่าวในแต่ละวนั  
แล้วก็มีการเพิ่มสีสันต่างๆ เข้าไป เช่น มีการ
ออกสี ในตรงบริเวณโลโก้ของหนังสือพิมพ์ 
อย่างวันจันทร์ก็ให้เป็นสีเหลือง ตอนหลังก็
เริ่มมีฉบับอื่น มาเล่นสีประจ�าวันใส่ลงมา
เหมือนกับไทยรัฐ 

.อย่างเรื่อง การให้สีในหนังสือพิมพ์ 
ผมจะไม่ค่อยให้สีในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผม
ชอบให้สีตามเปอร์เซ็นต์ของสี ผมมีฐาน
ข้อมูลอยู่ในหัวสมองของผมในการผสม
สีอยู่ 3 พันกว่าสี เพราะเมื่อก่อนตอนผม
ออกแบบปกหนังสือ ออกแบบอะไรต่างๆ 
ผมจะใช้การค�านวณเปอร์เซ็นต์สี มาบวก
ลบ ให้ออกมาเป็นสีต่างๆ ซ่ึงมันไม่ใช่สีท่ี
อยู่ในระบบ แต่ท�าให้มันออกมาเป็นสีที่เรา
ต้องการ แต่เด็กปัจจุบัน เขาจะท�าโดยใช้สี
ในเครื่องคอมพิวเตอร์  เพราะมันง่าย แต่

เราก็ไม่อยากจะใช้ เพราะบางทีออกมามัน
ไม่ได้อย่างทีใ่จเราต้องการ เดก็รุน่ใหม่จะไม่
ค่อยเป็นเรื่องการใส่เปอร์เซนต์สี เพราะเรื่อง
พวกนี้ ครูก็ไม่ได้สอน  

ถือเป็นการพูดคุยท่ีได้แง่มุม วิธีคิด 
หลักการท�างาน ท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิง
ส�าหรับคนท�าหนังสือพิมพ์รุ่นหลัง 

ส่วนสภาพการณ์ของหนังสือพิมพ์ยุค
ปัจจุบันที่พบว่าคนอ่าน-ซื้อหนังสือพิมพ์ลด
ลง เพราะหันไปอ่านข่าวจากส่ือต่างๆ เช่น
ข่าวออนไลน์ –การรับข่าวจากสื่อโซเชียลมี
เดยี ในฐานะคนอยู่ในวงการหนังสอืพิมพ์มา
ร่วม 50 ปี “อาเปีย”มองสิง่ทีเ่กดิขึน้กับวงการ

หนังสือพิมพ์เวลานี้ว่า  ต้องยอมรับว่า ภาพ
รวม เด็กรุ่นใหม่แทบไม่อ่านหนังสือพิมพ ์
ชวีติเขาก็ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นหลกัใน
การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน  

“หนังสือพิมพ์ก็ต้องมีการปรับตัว ต้อง
ปรับหลายส่วนเช่นเนื้อหา ก็ต้องเสนอข่าวที่
ลงลึก มากกว่าเดิม เพราะส่ือออนไลน์ก็ยัง
เสนอข่าวไม่ได้มีเบื้องลึกเบื้องหลังเหมือน
หนังสือพิมพ์ ดังน้ันหนังสือพิมพ์ต้องเน้นท่ี
การเจาะข้อมูลข่าวเชิงลึก ต้องมีเบื้องหลัง
ข่าวต่างๆ มาน�าเสนอ” คือค�ากล่าวทิ้งท้าย
จาก อาเปีย ไทยรัฐ หลังการสนทนาสิ้น
สุดลง q
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เกาะติดพฤติกรรมสื่อ

มากกว่านั้นเข้ามาตรวจสอบ วิจารณ์การ
เสนอข่าวของสื่อกระแสหลักมากขึ้น

สมยัก่อนเรามคี�าว่า “แมลงวนัไม่ตอม
แมลงวัน”  แต่ค�าดังกล่าวอาจล้าสมัยไป
แล้วในปัจจุบัน เมื่อสื่อไม่ตรวจสอบกันเอง  
องค์กรวิชาชีพ ไม่สามารถควบคุม ก�ากับ
กันเองได้ ประชาชน ภาคประชาสังคม จึง
เข้ามีบทบาท ก�ากับสื่อท่ีออกนอกลู ่นอก
ทางแทน 

สือ่มวลชนถกูวจิารณ์หนกัซ�า้แล้วซ�า้เล่าว่า 
กระท�าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพเพราะน�า
เสนอเนือ้หา ภาพข่าวทีล่ะเมดิสทิธิ หวังขาย
ข่าวสร้างเรตต้ิง โดยไม่ค�านึงถงึความรู้สกึ
ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากข่าวชิน้นัน้  

โลกปัจจบุนัเปลีย่นไปอย่างสิน้เชงิ ต่าง
จากยุค 2.0 ที่สื่อกระดาษไม่ก่ีเจ้า ทีวีไม่กี่
ช่อง ครองความเป็นใหญ่  ผูกขาดความคิด

คน ทว่า วันนี ้สทิธิ ความเสมอภาค ต่างๆ ได้
รับการรับรองมากขึ้น โลกดิจิตอลได้กลาย
เป็นอภิมหาสึนามิลูกใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงทุก
อย่าง สร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ิมอ�านาจต่อ
รองให้กับประชาชน จนสามารถเข้าถึงข้อมลู
ข่าวสารได้รวดเร็วและฟรี  ไม่ต้องไปรอซื้อ
หนังสือพิมพ์ตอนเช้าบนแผง

ท่ีส�าคัญประชาชนท�าหน้าท่ีเป็น “นัก
ข่าวพลเมอืง” เขยีนเรือ่งราวผ่านสือ่ออนไลน์ 

เสรีภาพที่ไร้จรรยาบรรณ
วิกฤตศรัทธากัดกร่อนสื่อมวลชน

ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
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นัดเดียว ตายทั้งจอ
เหตุการณ์ ที่สื่อทีวีหลายส�านักร่วม 

มหกรรมถ่ายทอดสดเหตุการณ์เมื่อวันท่ี 
19 พ.ค. 2559 หลังจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
เกลี้ยกล่อม ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้ก่อเหตุยิง
อาจารย์สถาบันเดียวกัน 2 คนเสียชีวิต แต่
ไม่ยอมมอบตัว กลับพยายามใช้ปืนจ่อ
ขมับตัวเองเพ่ือฆ่าตัวตาย ที่โรงแรมย่าน
สะพานควาย  การเจรจาด�าเนินยาวนาน
ร่วม 6 ชั่วโมง โทรทัศน์หลายช่อง แม้แต่
สื่อสาธารณะ อย่างไทยพีบีเอสก็ร่วมพันตู
ถ่ายทอดสดฉากปืนจ่อหวั   สดุท้าย ดร.วันชยั 
ยอมลั่นไกดับชีวิตตัวเอง กระสุนนัดน้ันดัง
ปังได้ยินกันท่ัวประเทศจากการออกอากาศ
ถ่ายทอดสด

ไม่เฉพาะ ดร.วันชัย จะขอตายจาก
ลาโลกใบนี้ ทว่า กระสุนนัดนี้ยังท�าให้สื่อทีวี
จ�านวนไม่น้อยบาดเจ็บเกลื่อนจากปัญหา
จรรยาบรรณถ้วนหน้า เพราะแพร่ภาพที่ไม่
เหมาะสม กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงต่อ
เยาวชน ครอบครัว ที่ติดตามดู

มีทีวีอย่างน้อย 5 ช่อง เช่น ไทยรัฐทีวี 
เนชั่นทีวี ทีเอ็นเอ็น 24 สปริงนิวส์ ทีนิวส์   ที่
ถูกอนกุรรมการก�ากับผงัรายการและเน้ือหา
รายการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช.  เรียกสอบในเวลา
ต่อมา เพราะเห็นว่า การถ่ายทอดภาพ
ความรุนแรงไม่เพียงแต่ละเมิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพของสื่อเอง ยังเข้าข่ายขัดกฎหมาย
ความสงบเรียบร้อยในสังคมตาม มาตรา 
37 ขณะเดียวกัน ยังผิดกฎเรื่องผังรายการ
ของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 และเข้าข่าย
ขัดกฎหมายการประกอบกิจการโทรทัศน์ 
สถานีต้องรับผิดชอบผลทางกฎหมายตาม
กระบวนการต่อไป

 ค�าชี้แจงของตัวแทนทีวีช่องต่างๆ มี
เหตุผลหลากหลาย  บ้างยอมรับว่า การ
ถ ่ายทอดสดครั้ง น้ีเป ็นภาพท่ีไม ่เหมาะ
สมจริง แต่สื่อต้องท�าหน้าท่ีรายงานให้
ประชาชนทราบเพราะเป็นเหตุการณ์ส�าคัญ
ทีป่ระชาชนต้องการเอาใจช่วย ดร.วันชยั  แต่
ทัง้หมดยอมรบัว่า เกิดความผดิพลาด เพราะ
เป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าคาดคิดไม่ทัน 
ภาพความรุนแรงจึงปรากฏออกไป 

เหตุผลดังน้ีน่าจะให้โอกาสสื่อในการ
ปรับปรุงตัวเอง แต่หลายเสียงไม่เชื่อว่า ส่ือ
จะน�าบทเรียนมาแก้ไขเพราะน่ีไม่ใช่ครั้ง
แรก หรือจะเป็นครั้งสุดท้าย บทเรียนท่ีผ่าน
มาสะท้อนว่าส่ือบางส�านัก ไม่แยแส เมิน
เฉย ละเมิดสิทธิประชาชน เหย่ือผู้ตกเป็น
ข่าวซ�้าแล้วซ�้าเล่า

ทั้งที่ การท�าหน้าท่ีของสื่อทีวี สื่อส่ิง
พิมพ์ หรือ การปฏิบัติหน้าท่ีของส่ือมวลชน
โดยรวม ล้วนอยู่ภายใต้ประมวลคุณธรรม 
จรรยาบรรณ จริยธรรมวิชาชีพสื่อสาร
มวลชนหลายฉบับ ไม่ว่า ธรรมนูญ สภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไข
ครั้งท่ีสอง พ.ศ. 2548  ข้อบังคับว่าด้วย
จริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์  พ.ศ. 
2541  จริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ธรรมนูญ
สภาวิชาชีพข ่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
พ.ศ. 2552  ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทยว่าด้วยจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ พ.ศ. 2553   แนวปฏิบัติในการใช้
สื่อออนไลน์ของส่ือมวลชนของสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย ฯลฯ

ธรรมนูญ และ ข้อบังคับต่างๆเหล่าน้ี
เขียน ข้อห้ามและก�าหนดหลักเกณฑ์การ
รายงานข่าวไว้ชดั ท่ีต้องค�านึงหลักจรยิธรรม 
คุณธรรมด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิ
ส่วนบคุคล ไม่เสนอภาพความรนุแรง กระท�า

ผิดกฎหมายและศีลธรรม แต่ท�าไมสื่อยัง
ละเมิดอยู่ นั่นเท่ากับว่า ธรรมนูญของสื่อคือ 
กระดาษเปล่าที่ไม่มีความหมาย ไม่มีสภาพ
บงัคบัใช้ได้จรงิ สือ่จงึไม่เกรงกลวัและละเมดิ
จรรยาบรรณเป็นประจ�า 

เพราะอะไร? หรือเพราะเหตุผลเดียว 
...เพ่ือความอยู่รอดในยุคที่การแข่งขันสูง  
เม็ดเงินโฆษณาน้อยลงเพราะต้องไปแบ่ง
กับส่ือใหม่ท่ีขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็ว  
สื่อจึงต้องน�าเสนอทุกอย่าง ท้ังเรื่องเซ็กซ์ 
การเปลื้องผ้า ดิบๆ  ภาพศพเลือดสาด โดย
ไม่เซ็นเซอร์เพื่อเร้าอารมณ์ให้ผู้บริโภคมาดู

ยุฟ้องนสพ.ละเมิดให้เป็นตัวอย่าง
เสียงจากองค์กรส่ือก็รับว่า  สื่อต้อง

เผชญิกับวกิฤตด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ประธานสภาวิชาชีพข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวในงานเสวนา 
“สื่อในวิกฤต...ทางออกประเทศไทย”  จัด
ขึ้นคล้อยหลังไม่กี่วันหลังสื่อถูกถล่มจากทุก
สารทิศ โดยเขายอมรับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นถือ
เป็นวิกฤตหนึง่ ทีส่ือ่ต้องทบทวน และต้องหา
ทางเร่งกู้วิกฤตนี้ให้ได้   สิ่งที่ต้องท�า คือ  
บรรณาธิการ ผู้บริหารสื่อ ต้องเอาจริงเอา
จัง มิฉะน้ันนักข่าว ช่างภาพซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
งานจะล�าบากท่ีสุด ทุกฝ่ายต้องมาทบทวน
ร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสม

เขมทัตต์  พลเดช นายกสมาพันธ ์
สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ สะท้อนว่า ถ้าปัญหาน้ีไม่ถูกแก้ก็
อาจเป็นวิกฤตเกิดข้ึนมาอีกเพราะท่ีผ่านมา
เกิดจากผู้ส่งและผู้รบัสารไม่มคีวามเข้าใจใน
เรื่องของจริยธรรม จึงเกิดการช่วงชิงโอกาส
ซึ่งกันและกัน ประกอบกับการขยายตัวของ
สื่อมีมากขึ้น ดังน้ันเรื่องเหล่าน้ีควรต้องถูก
ควบคุม และเป็นวิกฤติท่ีองค์กรสื่อควรช่วย
กันดูแล

แม้เหตุการณ์นี้อาจกระทบภาพพจน์
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ของสื่อทีวีเป็นส่วนใหญ่ท่ีถ่ายทอดสดลาก
ยาวหลายชั่วโมง กระนั้น หนังสือพิมพ์ยักษ์
ใหญ่ ก็ยังพบปัญหาการละเมิดสิทธิเป็น
ประจ�า ทัง้การรายงานข่าวเดก็ เหย่ือ ศพ จน
มีผู้เรียกร้องให้ผู้ที่ถูกสื่อละเมิด ใช้สิทธ์ิฟ้อง
สื่อเป็นกรณีตัวอย่างจะได้หลาบจ�า

มีกรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมสื่อจาก
การน�าเสนอข่าว รวบรวมโดยนักวิชาชีพ 
และนักวิชาการ ได้แก่ บรรยงค์ สุวรรณ
ผ่อง ปฏิวัติ วสิกชาติ ผศ.บุปผา บุญสมสุข 
ในหนังสือ “จริยธรรมสื่อ” จัดท�าโดย คณะ
กรรมการศูนย์ศึกษาจริยธรรมสื่อมวลชน  
เบื้องต้นน�ากรณีตัวอย่างที่ผิดจริยธรรมไว้
ถึง 14 กรณี

อาทิ   หมวยฮ่องกง , ชายพิการขาขาด
และลูกสาววัย 12 ปี ,รักเพ่ือนด้วยภาพบน
อนิสตาแกรม , ปอ- ทฤษฎี สหวงษ์ , ประกวด
นางงาม , โรฮีนจา , เหตุการณ์จ�าลองระเบิด
ราชประสงค์  , คลปิหลดุ , โฆษณาผลติภัณฑ์
สุขภาพ  , ดาราโพสต์ภาพกับเครื่องดื่ม
แอลกฮอล์ , ก่อนวันหวยออก , การซ�้าเติม
ผู้เสียหายและเหย่ืออาชญากรรม , การถูก
ข่มขืนซ�้า 

จุลสารราชด�าเนิน ขอคัดบางหัวข้อมา
น�าเสนอ ท่ีโด่งดงั คอื ข่าวดาราสาว “แตงโม” 
กินยานอนหลับเกินขนาด จนต้องเข้าโรง
พยาบาล ในภาพเธอนอนบนรถเข็นคนไข้
ในสภาพท่ีไม่ปกติ มีท่อพลาสติกสอดผ่าน
จมูกเข้าไปในกระเพาะ แล้วน�าขึ้นบน อิน
สตาแกรมของเพ่ือนนักแสดงหญิงพร้อม
ข้อความ โดยแตงโมสวมเสื้อผ้าของแฟน
หนุม่นักแสดงชายจนคดิว่า ไม่ได้ฟ้ืนกลบัมา
อีก  และขอให้แฟนคลับของนักแสดงหญิง
อย่าซ�้าเติม เพราะเชื่อว่า นักแสดงหญิงบูชา
ความรักจนยอมแลกชีวิตของตน  

ภาพดังกล่าวท�าให้สื่อลงข่าวภาพ
หน้า1 ครึกโครม  นักเล่าข่าวสถานีโทรทัศน์
ช่องหน่ึง รายงานเรื่องนี้และฉายภาพนัก

แสดงหญิงอยู่หลายนาที 
ประเด็นท่ีเป็นปัญหาจริยธรรมกรณีนี้  

คือ การน�าเสนอท่ีไม่เหมาะสม ข้อมูลด้าน
สุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล 
ผู้ใดน�าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาต
จากเจ้าตัว มีความผิดกฎหมายเฉพาะ 
โทษจ�าคกุไม่เกิน 6 เดอืน ปรบัไม่เกิน 1 หมืน่
บาท และผิด พ.รบ.คอมพิวเตอร์ น�าภาพ
ข้อมูลด้านสุขภาพไปเผยแพร่โดยเกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น จ�าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่
เกิน 1 แสนบาท

ที่ถูกวิจารณ์หนักอีกกรณี คือ ข่าว 
“ปอ- ทฤษฎี สหวงษ์”  หลังสื่อเกาะติดน�า
เสนออาการขณะเข้ารักษาโรคไข้เลือดออก
ที่โรงพยาบาลนับเดือน มีการน�าภาพ “ปอ” 
ในห้องผู ้ป่วยฉุกเฉินมาน�าเสนอต่อเนื่อง
ทั้งทีวี หนังสือพิมพ์ จนถูกวิจารณ์ถึงความ
เหมาะสม แม้ว่า ปอ จะเป็นบุคลาธารณะ 
แต่ก็ย่อมมีสิทธิส่วนบุคคลที่ควรได้รับการ
ปกป้อง  ระเบียบของสมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทยว่าด้วยจริยธรรมแห่ง
วิชาชพี ระบดุ้วยว่า สือ่ต้องเคารพสทิธิมนษุย
ชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วน
บุคคลของผู้เกี่ยวข้องในข่าว 

อกีกรณีทีพ่บเหน็ประจ�า สือ่มกัลงภาพ
ข่าวเด็กด้อยโอกาสเพ่ือให้เกิดความรู ้สึก
เห็นอกเห็นใจ แต่หารู้ไม่การลงเน้ือหาท่ีลึก 
เปิดหมดชื่อ นามสกุล ใบหน้า กลับเป็นการ
ละเมิดสิทธิเด็ก

กรณีตัวอย่างท่ีน�ามาศึกษา คือ ส่ือลง
ภาพชายพิการขาขาด และลูกสาววัย 12 
ปี  นั่งหลังป้ายท่ีเป็นกล่องกระดาษ เขียน
ข้อความประกาศหาผู้มีอุปการะลูกสาววัย 
12 ปี เหตุตัวเองต้องถูกจ�าคุก มีการเปิดเผย
ชือ่นามสกุล ท่ีอยู่ ท้ังหมดของชายพิการ และ 
เด็ก ซึ่งเป็นการผิด พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ข้อมูลเก่ียว
กับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยมีเจตนาท�าให้

เสื่อมเสียแก่จิตใจ ชื่อเสียง หรือเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ตนเอง โทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน 
ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

ปัญหาจรรยาบรรณสื่อ กลายเป็นเรื่อง
ปกติส�าหรับส่ือไทย กระน้ันถ้าพูดเหมารวม
คงไม่ถูกนัก มสีือ่ดจี�านวนไม่น้อยทีพ่ยายาม
รักษามาตรฐานแห่งวิชาชีพ ขณะที่สื่อบาง
ส�านักมักถูกวิจารณ์ร้องเรียนเป็นประจ�า 
องค์กรวิชาชีพก็ท�าอะไรไม่ได้  ไม่มีการสอบ
สวนปรากฎเป็นข่าวหรอืลงโทษ นอกจากว่า
กล่าวตักเตือนพอเป็นพิธี 

องค์กรสื่อ เสือกระดาษ 
อุปสรรคส�าคัญ ท่ีท�าให้องค์กรวิชาชีพ

ไม่สามารถก�ากับสือ่ให้อยู่ในกรอบจริยธรรม 
จรรรยาบรรณ ได้มข้ีอสรปุจาก อังธดิา ลมิป์
ปัทมปาณี  อาจารย์คณะส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท่ีเขียนบทความ
ในหนังสือ “จริยธรรมสื่อ” ว่า สมาคมนัก
ข่าวนักหนังสอืพิมพ์ มคีณะกรรมการควบคุม
จริยธรรมส่ืออยู่ แต่คณะกรรมการชุดน้ีก็
ดูแลเฉพาะบุคคลที่เป็นสมาชิกของสมาคม
เท่าน้ัน อย่างไรก็ดี การดูแลท่ีผ่านมาก็ไม่
ปรากฎเป็นรูปธรรม และก็ไม่ได้ท�างานเชิง
รุก ที่ผ่านมามีน้อยครั้งมากที่คณะกรรมการ
จริยธรรมจัดให้มีการพูดคุย อีกทั้งกรรมการ
จริยธรรมส่วนใหญ่ก็เป็นนักหนังสือพิมพ์
อาวุโสที่เกษียณแล้ว

 ส�าหรับ สภาการหนังสือพิมพ์ อัง
ธิดา วิพากษ์ว่า 18 ปีแห่งการก่อตั้งสภา
การหนังสือพิมพ์ ยังไม่ประสบความส�าเร็จ
ในการก�ากับกันเอง  เมื่อไม่มีอ�านาจที่แท้
จริงท่ีจะให้คุณให้โทษแก่ผู้ละเมิดจริยธรรม
เหมือนสภาวิชาชีพอื่นๆ ที่มีกฎหมายรองรับ 
เช ่น สภาทนายความแห่งประเทศไทย 
สภาวิชาชีพบัญชี แพทยสภา สภาวิชาชีพ
การพยาบาล สภาวิศวกร สภาสถาปนิก   
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ด้านสื่อควรสร้างแนวทางที่ชัดเจนขึ้นว่าจะ
น�าเสนอข่าวอย่างไรหรืออาจต้องร่วมกันหา
มาตรการในเรื่องบทลงโทษด้วย”

เธอ ขยายความเพ่ิมเติมว่า สื่อต้อง
แก้วิกฤตของตัวเองให้ได้ก่อนแก้วิกฤต
ประเทศ วิกฤตท่ีสื่อเผชิญอยู่อาจแยกได้
เป็น 4 ประเภท 

1.วิกฤตนิเวศสื่อ...ส่ือโทรทัศน์ดิจิทัล
ต้องรับมือกับแพลตฟอร์มใหม่ๆท่ีเป็นคู่แข่ง
แย่งชงิผูร้บัสาร ซึง่สถานการณ์บงัคับให้ต้อง
เชื่อมต่อ วางเนื้อหาบนแพลตฟอร์มใหม่แต่
ยังไม่มีวิธีหารายได้จากส่วนนี้ 

2.วิกฤติเงินตรา...ค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินการมหาศาล ท้ังค่า license ค่าใช้
โครงข่าย ค่าประกอบสร้างองค์กร ค่าผลิต 
ไม่เท่าน้ันยงัต้องแข่งกนัเองระหว่างทวีีดจิทิลั
เพ่ือแย่งชิงเม็ดเงินโฆษณาท่ีไม่ได้มากข้ึน
กว่าเดมิ แต่ตัวหารเพ่ิมข้ึนส่ีห้าเท่า กับคนดูท่ี
น้อยลง ในขณะที่องค์กรรัฐที่เกี่ยวข้องสนใจ
แต่การเก็บเงิน  และก�ากับ มากกว่าดูแล ส่ง
เสริม สนับสนุน หรือวางรากฐานโครงสร้าง

3.วิกฤตการบริหารจัดการสื่อ.. .ผู ้
บริหารสื่อท่ีไม่สามารถเป็นท่ีพ่ึงของสังคม 
ไม่มีจริยธรรมในจิตวิญญาณ มุ่งแต่ดึงเอา
ความสดใหม่live ได้ทุกสถานการณ์มาเล่น
สร้างเรตติ้งโดยยังไม่มีการวางกฏกติกา ให้
ชดัเจน และยังไม่เข้าใจการสร้างความสมดลุ
ระหว่าง ประโยชน์สาธารณะ กับความเป็น
ส่วนตัว และสิทธิของผู้ป่วย และไม่เข้าใจ
ว่าการถ่ายทอดความรุนแรงจากคลิปรถชน

รถคว�่าที่เปิดกันทุกเช้า ละครที่ตบสร้างเรต
ติง้ จนถึงการถ่ายทอดสดทีน่�าไปสูก่ารฆ่าตวั
ตายท่ีผ่านมา น�าไปสู่ความคุ้นชินต่อความ
รุนแรง สร้างสังคมที่ป่วยใจอีกมากมาย

4.วิกฤตศรัทธา....สื่อสะสมความ
เกลียดชัง ความไม่น่าเชื่อถือ ความไม่
สามารถเป็นที่ พ่ึงของสังคม ความไม่มี
วิจารณญาณอันเป็นที่น่าเชื่อถือได้แบบ
วิญญูชนต่างกรรมต่างวาระ กลายเป็นภาพ
เหมารวม น�าไปสู่วิกฤตศรทัธาท่ีมต่ีอสถาบนั
สื่อมวลชน

“วิกฤตวันน้ี ต้องคิดอีกที วาทกรรมท่ี
สร้างความชอบธรรมต่อการกระท�าทีผ่่านมา
ไม่ได้ท�าให้สื่อพ้นวิกฤต แต่ท�าให้วิกฤตมาก
ข้ึน เพราะแสดงให้เห็นความบกพร่องทาง
วิจารณญาณ.มีแต่ต้องคิดใหม่ คิดรวมกัน 
วางกฏกตกิา ข้อตกลงกันใหม่ เพ่ือไม่ให้เกิด
ซ�า้ๆ จนคนเออืมระอา อยากมเีสรภีาพก็ต้อง
มีความรับผิดชอบก่อน ต้องควบคุมตัวเอง
ได้ก่อนที่คนอื่นจะย่ืนมือเข้ามาควบคุมสื่อ  
แล้วเดินหน้าท�างานคุณภาพ เรียกศรัทธา
กลับคืนมา.ท�าวิกฤตน้ีให ้ เป ็นโอกาส..
แก้ไขสิ่งท่ีผิดพลาดกันเถอะ” คณบดีคณะ
นิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิ
วัฒน์ ทิ้งท้าย 

ท้ังหมด คงกล่าวได้ว่า เสรีภาพท่ี
ปราศจากความรับผิดชอบ และไร้ซึ่ง
คุณธรรมและจรยิธรรม ก�าลงัจะกัดกร่อน
และท�าลายความน่าเชื่อถือต่อวงการสื่อ
เอง q

ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อซึ่งเป็นพนักงานของ
องค์กรสมาชิกจึงไม่มีความเกรงกลัว หรือ
ไม่กังวลต่อการน�าเสนอข้อความข่าวสารที่
หมิ่นเหม่ต่อจริยธรรม

อังธิดา ระบุว ่า คณะอนุกรรมการ
รับเรื่องร้องทุกข์ของสภาการหนังสือพิมพ์ 
เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว กว่าจะมีมติ
สอบสวนเรือ่งใด ใช้เวลานานถึง 6 เดอืน บาง
เรื่องยาวนานข้ามปี จึงไม่เป็นธรรมต่อผู้เสีย
หาย ท�าให้เกิดความเสื่อมถอย ความขลัง
ของสภาการหนังสือพิมพ์ จึงลดลง  

“เมื่อเกิดประเด็นจริยธรรม ไม่มีการ
ตอบสนองที่ทันการณ์ ปล่อยให้เรื่องเป็นไป
ตามกลไกของสภาการหนังสือพิมพ์ จนได้
ข้อยุตเิสยีก่อนจงึเปิดเผย ท�าให้เรือ่งน้ันเงยีบ
หายตามกาลเวลา”

 ภาพสรุปของสื่อไทย  สุดารัตน์ ดิษย
วรรธนะ จันทราวัฒนากุล  คณบดีคณะ
นิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิ
วัฒน์ ระบใุนเฟสบุ๊คไว้อย่างน่าสนใจว่า ภาพ
ลกัษณ์ของสือ่ไทยค่อนข้างแย่ วิกฤตของสือ่
ตอนนี ้เกิดจากการเปลีย่นไปของเทคโนโลยี
ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนบางคนปรับ
ตัวไม่ทัน และลืมมองว่าการถ่ายทอดสดนั้น
มีขอบเขตแค่ไหน

“การเรียกเรตติ้งเพ่ือให้สปอนเซอร์เข้า
มา เปรยีบเสมอืนแย่งเค้กก้อนเดยีว ซึง่เทียบ
สัดส่วนแล้ว มีน้อยกว่าจ�านวนคนที่ต้องการ
มากจึงต้องท�าให้เกิดการแข่งขันที่เสนอ
ความแปลกใหม่ วิกฤตครั้งน้ีแต่ละองค์กร
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คุณธรรม จรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิส่วนบุคคล
ของวิชาชีพสื่อมวลชน ตามท่ี  บุปผา บุญสมสุข หัวหน้าสาขาวิชา
วารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวบรวมใน
หนังสือ “จริยธรรมสื่อ”  สรุปสาระส�าคัญได้ว่า

การเสนอข่าวหรือภาพใดๆ หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ต้อง
ค�านงึมใิห้ล่วงละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของบุคคลทีต่กเป็นข่าว
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ต้องให้ความคุม้ครองอย่างเคร่งครดัต่อสทิธิมนุษย
ชนของเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส

1.ข้อบงัคบัว่าด้วยจรยิธรรมแห่งวชิาชพีหนังสอืพิมพ์ พ.ศ. 2541
- การเสนอข่าวหรือภาพใดๆ หนังสือพิมพ์ต้องค�านึงมิให้ล่วง

ละเมิด ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ บุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ต้องให้ความคุม้ครองอย่างเคร่งครดัต่อสทิธิมนุษยชนของเด็ก 
สตรแีละผูด้้อยโอกาส ต้องไม่ซ�า้เตมิความทกุข์ หรอืโศกนาฎกรรมอนั
เกิดแก่เด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาสนั้น

- หนังสือพิมพ์จะต้องไม่เสนอภาพข่าวท่ีอุจาด ลามกอนาจาร 
หรือน่าหวาดเสียว โดยไม่ค�านึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนอย่าง
ถี่ถ้วน

2.ข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยว่าด้วย
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2553  

-การน�าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารต้องค�านึงถึง สิทธิมนุษย
ชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่เป็นการซ�้าเติมความทุกข์และ
โศกนาฏกรรมแก่ผู้ที่ตกเป็นข่าว

- การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การน�าเสนอ และการแสดงความ
คิดเห็น ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พึงระวังการละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเด็กและสตรี ภาพอุจาด ลามก 
อนาจาร หวาดเสียว และรุนแรง

3.ระเบียบ สมาคมนักข่าวและวิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วย
จริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมฯ  พ.ศ. 2555

- เคารพสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วน
บุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องในข่าว

4.พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2551

- การเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์  ความเป็นส่วนตวั และการ
คุ้มครอง สิทธิส่วนบุคคล

- การคุ้มครองเด็กเยาวชน จากรายการท่ีแสดงออกถึงความ
รนุแรง  การกระท�าอนัผดิกฎหมาย หรอื ศลีธรรม อบายมขุ และภาษา
อันหยาบคาย

5.จรรยาบรรณของนักโฆษณาโดยฝ่ายวิชาการสมาคมโฆษณา
ธุรกิจแห่งประเทศไทย

-ไม่ควรกระท�าการโฆษณาโดยใช้เสียงที่เป็นการก่อกวนความ
รู้สึกให้กับผู้ฟัง

- ไม่ควรกระท�าการโฆษณาโดยท�าให้เกิดความกลัวโดยไม่มี
เหตุอันควร

- ไม่ควรโฆษณาอันอาจมีผลเป็นอันตรายต่อเด็ก หรือ เยาวชน 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือ ท�าให้ขาดความรู้สึกผิดชอบ หรือ โดย
อาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือ ใน
การจูงใจโดยไม่สมควร

6.ระเบียบ บริษัท อสมท จ�ากัด  (มหาชน) ว่าด้วยจริยธรรมและ
จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพข่าว

- การน�าเสนอข่าว ต้องไม่ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
และให้ความคุ้มครองต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก  สตรี และ ผู้ด้อย
โอกาส q

เปิดธรรมนูญ-ข้อบังคับ
สื่อต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
เปิดธรรมนูญ-ข้อบังคับ
สื่อต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
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อาจจะมีข่าวไม่บ่อยนักที่สื่อมวลชนจะได้
รับการต�าหนิในการปฏิบัติหน้าที่ ล่าสุดก็
คือ การน�าเสนอข่าวการเกลี้ยกล่อมล้อม
จับอาจารย์ท่านหน่ึงที่ก่อคดีฆาตกรรม
อาจารย์ด้วยกนัถงึสองท่าน แล้วผูท้ีก่ระท�า
ผดิกต็ดัสินใจฆ่าตวัตาย

 ที่สื่อมวลชนถูกต�าหนิมากก็คือ บาง
สื่อบางส�านักนั้นติดตามการท�าข่าวชนิดที่
เรยีกว่า ถ่ายทอดสดเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และ
สื่อออกไปอย่างแพร่หลายจนดูไม่เหมาะ
สม และสร้างความไม่พอใจแก่ญาติของผู้
ตาย และมีการกระทบกระท่ังกันบนจุดยืน
ของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะด้านสื่อมวลชน
ก็อ้างว่าเป็นการท�าหน้าที่น�าเสนอข่าวสาร
ต่อสังคม ท่ีผ่านมาการไม่มีข่าวต�าหนิติ
เตียนการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนมาก
นั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าการท�าหน้าที่ของ
สื่อมวลชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมา
โดยตลอด มองในอีกแง่หน่ึงปัญหาเก่ียว
กับเรื่องนี้อาจจะมีตามปกติ แต่ชาวบ้านผู้

และยึดมัน่ประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนด้าน 
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถท�า
หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นมือ
อาชีพ สามารถมีส่วนปกป้องคุ้มครองสังคม
ได้อย่างแท้จริง

สภาพการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวท�าให้
ส่ือมวลชนอยู่ในฐานะของผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ
เรื่องราวส�าคัญต่าง ๆ มีโอกาสทราบหรือ
คาดการณ์ข้อเท็จจริงต่างๆ ได้มากกว่าคน
อื่น และได้รับการยกย่องยอมรับจากบุคคล
ท่ัวไป หรือบางครั้งอาจจะถึงขั้นเกรงใจหรือ
เกรงกลัวก็ได้ เนื่องจากปากกาหรือการน�า
เสนอข่าวในรูปแบบต่างๆ ของสื่อมวลชน
น้ันทรงอานุภาพนัก บางครั้งการท�าหน้าที่
ของสื่อมวลชนก็อาจจะมีการล่วงล�้าก�้าเกิน
สิทธิเสรีภาพของคนท่ัวไป มากบ้างน้อย
บ้างตามแต่เหตุการณ์ บางครั้งก็อาจจะถึง
ขัน้น่าเกลยีดหรอืเหลอืทน สือ่มวลชนจงึต้อง
ระมัดระวัง สิ่งใดที่ไม่แน่ใจว่าสามารถท�าได้
หรือไม่ก็ไม่ควรท�า สิ่งใดท่ีท�าได้แต่ท�าแล้ว
เหมาะสมหรือไม่ เกิดผลกระทบติดตามมา

ได้รับผลกระทบ ถูกแทรกแซงละเมิดสิทธ์ิก็
อาจจะอดทน ไม่ต้องการร้องเรียนเอาความ
แต่อย่างใด หรือหนักใจหากจะต้องมีคู่กรณี
เป็นสื่อมวลชน การที่มีการโวยวายหรือเกิด
เป็นข่าวน้ันก็อาจจะเป็นอย่างหน่ึงท่ีแสดง
ให้เห็นว่า ผูท่ี้ได้รบัผลกระทบนัน้อยู่ในสภาพ
เหลืออดเหลือทน ทนต่อไปไม่ไหวแล้ว

สื่อมวลชนน้ันได้รับการยกย่องชมเชย
ในฐานะฐานันดรท่ี 4 (The Fourth Es-
tate) เป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลสามารถผลัก
ดัน เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคม 
เป็นเสมือนกระจกสะท้อนภาพความจริง
ในด้านต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา เพราะ
ท�าหน้าที่ด้านการติดตาม ท้วงติง เสนอ
แนะ ตลอดจนรายงานต่อประชาชนผ่าน
ผลงานต่างๆ สื่อมวลชนจึงมีสภาพของการ
เป็นวิชาชีพที่ต้องผ่านกระบวนการศึกษา
อบรมบ่มเพาะทางด้านสติปัญญา ความ
คิด มีความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจท่ี
ดี มีอุดมการณ์ บูชาความถูกต้อง เป็นธรรม 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างตรงไปตรงมา 

สุพิศ ประณีตพลกรัง 

สถานะและเสรีภาพของสื่อมวลชน

บทความพิเศษ
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มากน้อยเพียงใด ไม่แน่ใจในผลท่ีจะตดิตาม
มาก็ไม่ควรกระท�า จะตั้งเกณฑ์ว่ามีอะไร
ก็พร้อมยอมรับการถูกฟ้องร้อง  ยอมเสี่ยง
กระท�าลงไปนั้น ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

สื่อมวลชนในสมัยก่อนๆ จึงมักจะหลีก
เลีย่งให้เกิดการฟ้องร้องน้อยท่ีสดุ แม้ในเรือ่ง
ของความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ
การละเมดิต่อชือ่เสยีงหรอืทัว่ไป หากหลกีไม่
ได้ มีการฟ้องร้องข้ึนมา ก็ต้องพยายามไกล่
เกลี่ยหาทางยุติคดีให้เร็วท่ีสุด แสดงให้เห็น
ถึงความทระนงองอาจ การยอมรบัความจรงิ  
การมีความเป็นสุภาพบุรุษ มีน�้าใจนักกีฬา 
ยอมรับความผิดถูกต่างๆ ตามข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เมื่อเกิดผิดพลาดก็ต้องยอมรับและ
แก้ไขให้ดีที่สุด จิตใจของสื่อมวลชนต้อง
กว้างไปไกลกว่าขอบเขตทางกฎหมาย กล่าว
คือ ต้องสนใจยึดมั่นอยู่กับศีลธรรม จรรยา
วิชาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนมากกว่า
กฎหมาย และต้องอาศัยจติส�านกึแห่งความ
ดงีาม ความถูกต้อง และการยึดถือประโยชน์
ของสงัคมส่วนรวมเป็นท่ีตัง้ เป็นเครือ่งก�ากับ 
ท�าให้การปฏิบตัหิน้าทีข่องสือ่มวลชนเป็นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นท่ียอมรับของ
ทุกฝ่าย

ในการดูแลแก้ไขปัญหาน้ัน อาจจะ
เคยได้ยินได้ฟังว่าสื่อมวลชนนั้นดูแลกันเอง 
แก้ไขกันเองเป็นหลัก สภาพการณ์ดังกล่าว
จงึต้องกระท�าให้เกิดผลทีย่อมรบัได้ มเีหตผุล
ทีถู่กต้องแน่นอนชดัเจน เพราะมฉิะน้ันแล้วก็
อาจจะท�าให้ชื่อเสียง ภาพพจน์ของวิชาชีพ
สื่อมวลชนต้องตกต�่ามัวหมอง ไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมเท่าที่ควรจะเป็น สังคม
จะเกิดความรู้สึกว่าสื่อมวลชนมีอ�านาจ มี
สถานะทางสังคมที่สูง มีการใช้เสรีภาพเกิน
ขอบเขต และสร้างความเดือดร้อนร�าคาญ
แก่ผู้เก่ียวข้องโดยไม่มีการแก้ไขปัญหาจาก
ฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบอย่างแท้จริง

ภาพทีพ่บเหน็จนชินตาอาจจะเป็นการ
รุมล้อมสัมภาษณ์แหล่งข่าว จนไม่เหลือ
สภาพแห่งความเป็นส่วนตวัแม้แต่น้อย การ
เกิดอุบัติเหตุไมค์ท่ิมปาก การผลักการดัน 
การกรูเข้าไปแย่งถ่ายภาพศพคนดัง  การ
เข้าไปในสถานท่ีเกิดเหตใุนลกัษณะของการ
ไม่น�าพาต่อการเหยียบย�่าท�าลายหลักฐาน
ส�าคญัท่ียังรอการเก็บรวบรวมจากเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองไม่ต่างจากไทยมุง การใช้ค�าถาม
ที่ไม่เหมาะสม การเสนอภาพข่าวเรื่องราวที่
ไม่กลั่นกรองให้ดี ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีก็อาจจะ
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อีกต่อไป เพราะ
ในต่างประเทศก็มีสื่อมวลชนที่ท�าหน้าที่เช่น
กัน แต่ก็ดูจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
กรอบขอบเขตท่ีเหมาะสม มีระยะห่างของ
การท�าหน้าท่ีกับความเป็นส่วนตัวของบคุคล
ที่เป็นข่าว และความรับผิดชอบในการกลั่น
กรองน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ

เมือ่มปัีญหาเกิดขึน้ การแก้ไขดเูหมอืน

จะไม่ทันการณ์กับความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ ดงั
กรณีท่ีวิพากษ์วิจารณ์เกีย่วกับกรณีถ่ายทอด
สดเหตุการณ์ผู้ต้องหาฆ่าตัวตาย ซึ่งมีระยะ
เวลายาวนานหลายชั่วโมง แต่ก็ไม่มีผู ้ ท่ี
เกีย่วข้องดแูลรบัผดิชอบออกมาแก้ไขปัญหา 
หรือจัดการให้เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีสมควร
กระท�าหรือไม่ ถูกต้องตามหน้าที่หรือไม่ มี
ความเหมาะสมในด้านขอบเขตของการท�า
หน้าท่ีหรอืไม่ อย่างไร ค�านึงถึงผล กระทบแค่
ไหน เพียงใด จนกระทัง่เหตกุารณ์บานปลาย
ออกไป เกิดผลท่ีทุกฝ่ายไม่อยากให้เกิด
ขึ้น  เมื่อกระแสสังคมแสดงความรู้สึกออก
มามากจึงเริ่มมีการทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ 
จากหลายฝ่าย แต่ก็ยังไม่ปรากฏอะไรที่เป็น
รูปธรรมพอที่จะเป็นหลักประกันในอนาคต
ได้ การปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นเรื่องจิตส�านึก
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ ต้องก้าวเลย
ขัน้ขอบเขตของกฎหมายไปสูข่ัน้ข้อพิจารณา
ทางด้านศีลธรรม ความถูกต้องเหมาะสม 
เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และยึดมั่น
ต่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง

 เมื่อต้ังกรอบกติกา แนวทางท่ีถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว ก็ควรส่ือให้สังคมได้ทราบ
และเข้าใจอย่างง่ายๆ ด้วยว่าท�าอะไรได้
บ้าง อะไรที่ห้ามท�า อะไรท่ีไม่สมควรท�า 
ประชาชนท่ัวไปจะได้รับรู ้และร่วมยึดถือ
เป็นแนว ไม่ต้องเกิดกรณีข้อขัดแย้งหรือเกิด
ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดกรณี
ผิดพลาดบกพร่องก็ต้องแก้ไขอย่างรวดเร็ว
และเกิดผลท่ีย่ังยืนในทางปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้
จะท�าให้สือ่มวลชนคงสภาพทีม่เีกียรต ิได้รบั
การยกย่อง สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
เกียรติมีศักดิ์ศรีได้ต่อไป q

(บทความน้ีตีพิมพ ์ครั้ งแรกใน
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์มอง
หลายมุม เมื่อ  29 พ.ค. 2559) 

การปฏบิตัหิน้าทีจ่งึเป็นเร่ือง
จติสำานกึของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง
ที่จะต้องพิจารณาความเหมาะ
สมในด้านต่างๆ ต้องก้าวเลย
ขั้นขอบเขตของกฎหมายไปสู่ขั้น
ข้อพิจารณาทางด้านศีลธรรม 
ความถูกต้องเหมาะสม เคารพ
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และยึด
มั่นต่อประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
แท้จริง
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หลายปีทีผ่่านมา องค์กรวชิาชพีสือ่ถกูมอง
ว่า “ล้มเหลว” ในการก�ากบัดแูลกนัเอง เมือ่
มปีระเดน็กล่าวหาส่ือใด ละเมดิจรยิธรรม-
จรรยาบรรณ

โดยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีกรณีที่สังคม
ให้ความสนใจ และองค์กรวิชาชีพสื่อได้ต้ัง 
“คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง” แล้ว 2 
กรณี คือ 1.กรณีปรากฏเอกสารนักข่าวรับ
เงินจากส�านักวิจัย ABAC Poll รวม 4.4 ล้าน
บาท และ 2.กรณีอเีมล์หลดุ ปรากฏข้อมลูว่า 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทเกษตรยักษ์ใหญ่ 
CPF จ่ายเงินให้กับสื่อ ตั้งแต่ บ.ก. จนถึง
นักข่าวภาคสนาม อย่างน้อย 19 ราย เพ่ือ
คอยแก้ข่าวและลงข่าวเชิงบวกให้กับบริษัท 
(เบื้องต้น CPF ได้ปฏิเสธข่าวดังกล่าว)

กรณีแรก มีการสรุปผลออกมาอย่าง
เป็นทางการแล้วว่า มนีกัข่าวเข้าไปเก่ียวข้อง
อย่างน้อย 9 ราย ทั้งจากสื่อโทรทัศน์ สื่อ
หนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์

ทว่าบคุคลทีถู่กด�าเนนิการ กลบัมเีพียง 
2 ราย คือ อดีตนักข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 
5 (ปัจจุบันอยู่สถานีโทรทัศน์ PPTV ถูกต้น
สังกัดพักงานแล้ว) ซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้รับ
เงินค่าตอบแทนมากที่สุด กว่า 2.1 ล้าน

รูโหว่การตรวจสอบ “จริยธรรมสื่อ”

ภาพ : บางกอกโพสต์

บาท และอดีตผู้ประสานงานโครงการพิเศษ 
สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS  ได้รับเงินไปหลัก
พันบาท 

โดยผลสรุปชี้ว่า เงินท่ีได้จาก ABAC 
Poll ถือเป็นการรับ “ค่าตอบแทน” (จาก
แหล่งข่าว)

ส่วนบุคคลอื่นท่ีมีรายชื่อ อาทิ อดีตผู้
สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 และนักข่าว
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ แนวหน้า ข่าวสด และ
บางกอกทูเดย์ และนักข่าว InfoQuest กลับ
ไม่ถูกด�าเนินการ โดยเหตผุลหลกัก็คอื บคุคล
เหล่านั้นไม่ได้เดินทางมาชี้แจงกับคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริง

จนเกิดเป็นค�าถามท่ีน่าสนใจ ชีจ้ดุอ่อน
การตรวจสอบกันเองในองค์กรวิชาชีพส่ือ ก็
คือ ..คนท่ีมาชี้แจงถูกเล่นงาน ส่วนคนที่ไม่
มาชี้แจง กลับรอด ..ทั้งๆ ที่ปรากฎข้อมูลว่า
มีการรับเงิน

แค่ไม่มาชีแ้จงก็จบแล้ว อย่างน้ันหรอื ?
จะกลายเป็นว่าต่อไป ใครถกูตรวจสอบ

อะไรในกรณีคล้ายๆ กัน แล้วไม่ได้ไปชี้แจง
ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิ ก็จะกลาย
เป็น “ผู้รอด” ไปเสียทุกครั้ง ใช่หรือไม่ ?

ขณะที่ในการตรวจสอบกรณี ABAC 

Poll ก็ไม่เปิดโอกาสให้สื่อแขนงอื่นได้ตรวจ
สอบการเข้าชี้แจง หรือไม่เปิดเผยรายงาน
ความคืบหน้าอยู่เป็นระยะ มาโผล่ครั้งเดียว
คือตอนท่ีสรปุผลสอบเลย แล้วผู้คนจะมัน่ใจ
ได้อย่างไรว่าเรื่องนี้ ไม่มี “ลับลมคมใน” ?

สิ่งท่ีคนในวงแวดวงวิชาชีพสื่อต้อง
จับตากันต่อไป คือกรณี CPF ทั้งมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมาเกือบ
ครบ 2 ปีแล้ว มีการเปลี่ยนตัวประธานจาก  
กล้าณรงค์ จันทิก มาเป็น “สกั กอแสงเรอืง” 
และมีข่าวหลายครั้งว่า ใกล้จะสรุปผลแล้ว

โดยหน่ึงในสาเหตุท่ีท�าให้ต้องติดตาม
กรณีนีอ้ย่างใกล้ชดิ เพราะต้องไม่ลมืว่า CPF 
เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP 
ท่ีให้ทุนสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของ
องค์กรวิชาชีพสื่อหลายกิจกรรม สังคมจึง
ตั้งธงไว้ก่อนว่า พวกท่านจะกล้าท�าอะไรท่ี
เป็นการ “หยิกเล็กเจ็บเนื้อ” หรือไม่ หากผล
สรุปออกมา ยังท�าให้เกิดข้อสงสัย เหมือน
กรณี ABAC Poll

อย่าแปลกใจ ถ้าใครจะเรียกองค์กร
วิชาชีพสื่อว่า “เสือกระดาษ” และท�าให้
ผู้คนเลิกคาดหวังว่า “สื่อจะก�ากับดูแล
กันเอง” ได้ !!! q

สายข่าวเล่าเรื่อง
วิษุวัต
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หลายคนอาจมองว่า “นกัข่าวสายรถยนต์” 
ได้ท�างานอย่างมคีวามสขุ เพราะเหมอืนได้
เดนิทางท่องเทีย่วตลอดเวลา

หากรู ้ไม่ว่า การเดินทางแต่ละคร้ัง
เป็นการ  “ไปท�าข่าว-ไปท�างาน” เพราะ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ อยากให้รถยนต์ค่าย
ของตัวเอง ได้แสดงสมรรถนะบนท้องถนน
จริง ด้วยสภาพการใช้งานจริง ท้ังสภาพ
อากาศ สภาพพ้ืนถนน สภาพการจราจร และ
อื่นๆ ที่หาไม่ได้จากในสนามแข่งรถ อย่างที่
หลายคนเข้าใจว่าทดสอบแค่ในสนามก็พอ

ในการหาข่าวของนักข่าวสายนี้ หลาย
คร้ังก็ไม่ได้ข้อมูลแค่จากผู ้บริหารบริษัท
รถยนต์เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้มาจาก
วิศวกรผู้พัฒนารถยนต์ของแต่ละบริษัท ซ่ึง
สถานที่ท่ีจะได้เจอกับ “แหล่งข่าว” แบบน้ี
ก็ตามงานทดสอบรถยนต์นี้ไง เพราะไม่ใช่
ว่าเดินทางไปหาที่โรงงานแล้วจะพบคน
เหล่านี้ได้

ข้อมูลที่น่าสนใจในการท�าข่าวสายนี้ 
ซึง่อยู่ในส่วนของ “ข่าวเศรษฐกิจ” นอกเหนือ

ปลอดภยั เน่ืองจากนักข่าวจะต้องรบัผดิชอบ
ในต�าแหน่งคนขับ ซึ่งหมายถึงว่าชีวิตของผู้
โดยสารทั้งคันอยู่ในมือของเรา

ท้ังน้ี ยังไม่รวมถึงการเดินทางไปขับ
รถยนต์ในต่างประเทศ ซึ่งหลายประเทศมี
ต�าแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางซ้ายมือ แตกต่าง
จากบ้านเราท่ีพวงมาลัยอยู่ทางขวามือ ซึ่ง
การขับชิดฝั่งถนนท่ีแตกต่างกัน หากไม่มี
ประสบการณ์ คงจะน่ากลัวไม่น้อย เพราะ
เสมือนโลกกลับด้าน

หลายๆ ครั้ง ยังจ�าเป็นต้องขับเป็น
ระยะทางไกลนับพันกิโลเมตร ซึ่งหากไม่ใช่ 
ผู ้ ท่ีมีความช�านาญในการขับข่ี ก็คงได ้ 
เป็นแค่ภาระของเพ่ือนทีร่่วมเดนิทางไปด้วย
เท่านั้น

กล่าวโดยสรปุก็คอื นกัข่าวสายรถยนต์
ก็มีความท้าทายและอุปสรรคในรูปแบบ
เฉพาะตัวที่นักข่าวสายอื่นๆ อาจไม่มี

แต่สิง่ทีม่เีหมอืนกนัคือภาระ หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบ ในฐานะคนข่าว ที่
จะหาข้อมูลมาน�าเสนอต่อประชาชน q

จากข้อมูลที่เก่ียวกับ “ตลาดรถยนต์” อาทิ 
ยอดขาย เป้าหมาย การแข่งขันทางธุรกิจ 
การส่งออก ฯลฯ ของค่ายรถยนต์แต่ละค่าย
แล้ว ยังรวมไปถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และการปรบั
เปลี่ยน supplier

ห า ก ถ า ม ถึ ง ค ว า ม ส� า คั ญ ข อ ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย คง
บอกได้ว่า เป็นอุตสาหกรรมอันดับหน่ึงท่ี
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีราว 10% ของ 
GDP และยังเป็นฐานการผลิตส�าคัญของ
ภูมิภาคอาเซียน 

เอาเป็นว่า แม้รายละเอียดการท�างาน
ข่าวในแต่ละสายจะต่างกันออกไป แต่
พ้ืนฐานการรายงานข่าวคงไม่แตกต่างกัน
เท่าไรนัก

เพียงแต่ “คุณสมบัติเฉพาะ” ที่จ�าเป็น
ส�าหรับนักข่าวสายรถยนต์ คือทักษะการขับ
รถยนต์ ท่ีไม่เพียง “ขับรถได้” แต่ต้อง “ขับ
รถเป็น” ด้วย เพราะหากเกิดกรณีไม่คาดฝัน 
จะต้องแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง

พลพัต สาเลยยกานนท์

เบื้องหลังพวงมาลัย 
“นักข่าวสายรถยนต์”

สายข่าวเล่าเรื่อง
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ขยับปีกสื่อเทศ
กรชนก รักษาเสรี

สมาคมเครือข่ายผู้สือ่ข่าวในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้ (ซป้ีา) จดัการประชมุเพือ่ให้องค์กร
ภาคนี�าเสนอรายงานสถานการณ์ของการ
ใช้ส่ือออนไลน์ในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้ ในบรบิทเสรภีาพในการแสดงออก โดย
เน้นบรบิททางกฎหมายและสงัคม

ในการประชุม หัวข้อ Cyber Law 
Mapping ทีโ่รงแรมไอบสิ รเิวอร์ไซด์ กรงุเทพ 
ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2559 มี
การน�าเสนอโดยองค์กรจาก 9 ประเทศใน
ภมูภิาค ยกเว้นบรไูนและตมิอร์ เลสเต พบว่า
หลายประเทศมีปัญหาคล้ายกัน คือ ย่ิงการ
ใช้งานสื่อออนไลน์เฟื่องฟูได้รับความนิยม
มากเท่าไหร่ รัฐบาลก็ย่ิงหาทางตรวจสอบ
และออกมาตรการมาควบคุมมากเท่านั้น 
นอกจากน้ี การที่กฎหมายไม่มีความชัดเจน
และมีการตีความอย่างกว้างเพื่อลงโทษผู้
ละเมิด ส่วนใหญ่จะเป็นการอ้างความมั่นคง
แห่งชาติและความสงบเรียบร้อยของสังคม 
บางประเทศ เช่น ลาวและเวียดนาม พบการ
ข่มขู่และท�าร้ายร่างกายผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า
ละเมิดกฎหมายโดยผู้มีอ�านาจ และแม้แต่
ในเมียนมาร์ก็พบการที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์ด้วย
กันข่มขู่คุกคามกันเองเพราะมีความเห็นที่
แตกต่างทางการเมือง

อย่างไรก็ตาม มาเลเซยีและอนิโดนเีซยี
มีการเฝ ้าระวังการก่อการร ้ายผ่านทาง
ไซเบอร์มากเป็นพิเศษ โดยมาเลเซียต้องการ
ยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้ง
ภูมิภาค 

ในตอนท้ายของการประชุม มีการพูด
ถึงปัญหาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่การวาง
บทบาทของสื่อทางเลือกและสื่อพลเมืองที่
เกิดค�าถามว่า สถานะของสื่อทางเลือกและ
สื่อพลเมืองอยู่ตรงไหน สังคมแยกแยะและ
ก�าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างไร 
รวมถึงบทบาทความรับผิดชอบของผู้ใช้สื่อ
ออนไลน์ในฐานะผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ผู้บริโภค 
และผู้ที่ท�าธุรกิจออนไลน์ควรเป็นอย่างไร 

ต่างก็ใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและความคิดเห็นทางการเมือง จาก
เดิมท่ีอินเทอร์เน็ตเคยเป็นพ้ืนที่เสรี  ในช่วง
ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมารัฐบาลกัมพูชากลับมาจบัจ้อง
การใช้สื่อนี้อย่างเข้มงวดเสียแล้ว 

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 มีคนถูกจับ
เพราะแสดงความคดิเห็นออนไลน์อย่างน้อย 
7 คนและเกือบทั้งหมดยังอยู่ในคุก นอกจาก

กัมพูชา
จ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกัมพูชาเพ่ิม

ขึ้นอย่างรวดเร็วมาก เปรียบเทียบจากอัตรา
ร้อยละ 41 ของประชากรในกลางปี 2558 
กับสถิติของธนาคารโลกที่มีเพียงร้อยละ 1.3 
ในปี 2553 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเหล่านี้ที่รวมทั้ง
บลอ็กเกอร์ นักข่าว องค์กรข่าว องค์กรพัฒนา
เอกชน (เอ็นจีโอ) นักเคล่ือนไหว นักศึกษา 

กฎหมายดิจิตอล
ความมั่นคงและสงบเรียบร้อย
เหตุผลหลักควบคุมอินเทอร์เน็ตในประเทศอาเซียน

https://www.law.georgetown.edu
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นี้มีอย่างน้อย 23 คนที่ถูกข่มขู่เพราะการ
แสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย

ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2556 พรรค 
CNRP พรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาท�าคะแนน
ตีตื้นหายใจรดต้นคอพรรครัฐบาลเพราะจับ
กลุ่มเป้าหมายคนใช้สื่อออนไลน์ คนรุ่นใหม่
และคนเมอืง ท�าให้พรรครฐับาลหนัมาหาทาง
ควบคุมการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากขึ้น

ปลายป ี  2557 มีการประกาศตั้ ง  
“Cyber War Team” โดยระบวุ่าเพ่ือเป็นการ
ปกป ้องจุดยืนและศักดิ์ศรีของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทยก็ประกาศว่าจะติดตั้ง
อุปกรณ์เฝ้าระวังที่เครือข่ายและผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตทุกรายในกมัพชูา นอกจากนี้ยัง
มีการเสนอร่างกฎหมายท่ีอาจคุกคามสิทธิ
ทางดิจิตอลของประชาชนอีกด้วย อย่างไร

ก็ตาม การใช้กฎหมายอาญาด�าเนินคดีกับ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็เพิ่มและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 
นายกรฐัมนตรฮีนุ เซน เองประกาศว่ารฐับาล
สามารถสืบหาต้นตอของข้อมูลและผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ตท่ียุยงปลุกปั่นได้ในระยะเวลา
ไม่ก่ีชั่วโมง นับเป็นการปรามผู้ที่จะวิจารณ์
รัฐบาลและชนชั้นสูงของกัมพูชา ดังนั้น การ
ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเพ่ือแสดงความคิด
เห็นทางการเมืองจึงให้ผลทั้งบวกและลบ
ต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิ
มนุษยชนในกัมพูชาไปในเวลาเดียวกัน ผล
ต่อเน่ืองคือ องค์กรเพ่ือสังคมท้ังหลายออก
มาบอกและรณรงค์ให้ประชาชนใช้สื่อน้ี 
อย่างมีความรับผิดชอบ 

ฮุน มาเนต ลูกชายของนายกรัฐมนตรี
ฮุน เซน ได้ฟ้องผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหน่ึงท่ีเขา

บอกว่ากุเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของครอบครัวของเขา นอกจากน้ี 
นักศึกษามหาวิทยาลัยอายุ 25 ปีคนหนึ่ง 
ชื่อ กง ไรยา ถูกคุมขังเพราะเป็นผู้ริเริ่มการ
รณรงค์ที่เรียกว่า การปฏิวัติสี (Color Revo-
lution) ที่เรียกร้องให้เปลี่ยนระบอบ (กลุ่ม
คน) ท่ีปกครองประเทศอยู่ เขาถูกตั้งข้อหา
ภายใต้กฎหมายอาญามาตรา 495 ท่ีห้าม
การปลุกปั่นให้ก่ออาชญากรรม โทษอาจสูง
ถึงจ�าคุกสองปี 

ในช่วงเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา มี
การจับกุมผู ้ท่ีร่วมรณรงค์ให้ปล่อยตัวนัก
เคลื่อนไหวโดยการสวมเสื้อผ้าสีด�าในวัน
จันทร์ ที่เรียกว่า Black Monday แต่รัฐบาล
กัมพูชาอ้างว่าเป็นการ “เชิญตัวอย่างสงบ” 
เพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคม การ
สวมใส่เสื้อผ้าสีด�าในวันจันทร์เพ่ือเป็นการ
ประท้วงยังคงมีอยู่ต่อไป 

อันท่ีจริงแล้ว รัฐบาลประกาศว่าจะ
ร่างกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ตัง้แต่ปี 2555โดยระบวุ่าเพ่ือป้องกันการเผย
แพร่ข้อมลูเทจ็ท่ีน�าไปสูค่วามเข้าใจผดิและมี
ผลต่อความมั่นคงและสังคม อย่างไรก็ตาม 
ประชาชนและภาคประชาสังคมไม่มีโอกาส
ได้เห็นเพ่ือจะวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมายนี้
ก่อนท่ีจะผ่านออกมาใช้เป็นกฎหมาย มเีพียง
ร่างกฎหมายท่ีเล็ดลอดออกมาแบบไม่เป็น
ทางการโดยไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหน

ในร่างกฎหมายน้ีให้อ�านาจต�ารวจ
และพนักงานสืบสวนในการตรวจค้นและ
ยึดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยได้ นอกจากน้ี
ยังมีบางข้อท่ีอ่อนไหว เช่น ข้อที่ห้ามการได้
มาของข้อมูล ซึ่งมุ่งหมายท่ีจะป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่จะเกิด
อะไรขึ้นหากผู้ท่ีถูกกล่าวหาเกิดได้รับข้อมูล
นี้มาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมีผู้ส่งอีเมลผิดมา
ให้ ค�าถามอีกประการหน่ึงคือ กฎหมายน้ี
จะซ�้าซ้อนกับประมวลกฎหมายอาญาท่ีมี
อยู่แล้วหรือไม่

ทั้งนี้  กฎหมายด้านโทรคมนาคมท่ี



ราชดำาเนิน : กรกฎาคม 2559

หน้า : 30

ใช้กฎหมาย EIT เพ่ือปิดปากผู้เปิดโปงการ
ทุจริตหรือนักข่าว ด้วยการฟ้องร้องเพ่ือแก้
แค้นหรอืใช้เพ่ือการต่อรอง เป็นต้น ท่ีผ่านมา
มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย EIT แต่ไม่ใช่
ยกเลิกข้อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นี้ เพียงแต่ลด
โทษลงมาเท่านั้น

กฎหมายเซ็นเซอร์ออนไลน์ 
กฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลสามารถ

ใช้ระบบคัดกรอง TRUST +TM POSITIF 
ที่สามารถก�าหนดแบล็คลิสต์เว็บไซต์ที่ต้อง
คัดกรองได้ โดยจะดักคัดกรองท่ีผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต ไม่เหมือนกับการใช้ Single 
Gateway ในปี 2558 มกีารต้ังคณะกรรมการ
รับมือเนื้อหาอินเทอร์เน็ตด้านลบข้ึนมาเพ่ือ
น�าเสนอกับกระทรวงไอซีทีว่าเว็บไหนควร
จะถกูจดัในลิสต์ท่ีถกูคัดกรอง แบ่งเป็นคณะ
กรรมการย่อย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มภาพลามก
อนาจาร การทารุณกรรมเด็กและความ
ปลอดภัยออนไลน์ กลุ่มก่อการร้ายและแบ่ง
แยกทางเชื้อชาติ ศาสนา กลุ่มการลงทุนท่ี
ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง การพนัน อาหารและ
ยา และกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญา 

เมื่อไม่นานมานี้ มีค�าขอให้พิจารณา
บล็อคเน้ือหาจากปาปัวตะวันตก และ
เว็บไซต์เกี่ยวกับคนข้ามเพศ 

ประเดน็ท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย
อีกประการหน่ึงคือ ร่างกฎหมายการแพร่
ภาพกระจายเสียง ซึ่งจะอนุญาตให้มีการ
เซน็เซอร์เน้ือหารวมถึงรายการข่าวด้วย ท้ังน้ี 
ถือว่าขัดกับกฎหมายสื่อที่มีอยู่ 

ลาว
ลาวเป็นหน่ึงในไม่ก่ีประเทศในโลกท่ี

ยังมีระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ 
ซึ่งมีการควบคุมท่ีเข้มงวดมากถึงขนาดมี
โทษประหารชีวิตส�าหรับผู ้ ท่ีเป็นสายลับ
ล้วงข้อมูล นอกจากน้ี ยังจ�ากัดการวิพากษ์
วิจารณ์ท�าให้มีการลงโทษท่ีรุนแรงส�าหรับ
นักเคลื่อนไหวด้วยเช่นกัน 

เมือ่ไม่นานมาน้ี ส�านักข่าว Radio Free 
Asia เสนอข่าวที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กจ�านวน 3 คน
ถูกจับตัวไปโดยไม่ทราบข้อหา แต่เชื่อว่ามา
จากการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กวิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาลในเรื่องสิทธิมนุษยชน

การเข้าถึงข้อมูลในลาวได้พัฒนาข้ึน
มาก โดยเฉพาะในเมื่อปี พ.ศ. 2558 เป็นปี
ที่ครบรอบ 60 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์ลาว 
และการเป็นประธานอาเซยีนในปี 2559 รวม
ถึงแผนการเยือนของประธานาธิบดบีารคั โอ
บามาแห่งสหรัฐอเมริกา ท�าให้การควบคุม
มีความเข้มข้นขึ้นด้วยเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ลาวมีอินเทอร์เน็ตใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2540 เพ่ิงมาใช้กันอย่างกว้างขวางในปี 
2551 แต่ก็มีคนเข้าถึงเพียง 5 เปอร์เซ็นต์
ของประชากรจ�านวน 7 ล้านคน เพ่ิงมา
ขยายเป็นร้อยละ 20 ในปี 2558 เทคโนโลยี 
4G เข้าไปในลาวตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ปีที่แล้ว
มีคนใช้เฟซบุ๊ก 1 ล้านคน และคาดว่าจะถึง 
2 ล้านคนในปีนี้

ด ้ ว ย ส ภ า พ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
คมนาคมท่ีไม่สะดวกท�าให้คนนิยมใช้มือ
ถือกันมากถึงร้อยละ 63

นอกจากเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้ว มีเพจชื่อ 
Lao Tholakong (ลาว โทรโข่ง) ซึ่งเป็นท่ี
นยิมมาก แต่รฐับาลก็เฝ้าดอูยู่ เวบ็ไซต์ต่าง ๆ   
มักน�าเสนอเน้ือหากลาง ๆ เพราะรัฐบาล
เฝ้าดูอยู่

เมื่อ 2 ปีก่อน เน้ือหาในอินเทอร์เน็ตมี
ความหลากหลายมากทัง้เรือ่งจรงิและไม่จรงิ 
รฐับาลจงึใช้เป็นเหตผุลในการออกกฎหมาย
เพ่ิม รฐับาลเคยประกาศว่าจะให้อนิเทอร์เนต็
มีเสรี แต่ต่อมาก็กลับมีกฎหมายออกมา
ควบคุมมากข้ึนและมีแม้กระท่ังแผนท่ีจะ
ใช้ Single Gateway โดยท่ีมีกฎหมายสื่อ 
กฎหมายส่ิงพิมพ์และกฎหมายความมั่นคง 
ในขณะท่ีการเปิดเผยความลับของรัฐ หรือ
มีส่วนร่วมจัดการรณรงค์ที่เป็นการต่อต้าน
รัฐ ก็มีโทษรุนแรงอยู่แล้ว

ผ่านโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อเดือน
พฤศจกิายน 2558 คอืกฎหมายโทรคมนาคม 
มีข ้อความท่ีคลุมเครือเช ่นเดียวกันเช ่น
สามารถสั่งให้ส่งมอบข้อมูล อุปกรณ์ หรือ
ถ่ายเทข้อมูลในระบบให้กับทางการเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยในสังคม ในขณะ
ที่บทลงโทษส�าหรับผู้ท่ีวางแผนกิจกรรมท่ี
เป็นอาชญากรรมหรอืสร้างความเสยีหายแก่
ทรัพย์สินมีตั้งแต่การปรับ 2,400 - 250,000 
ดอลลาร์สหรัฐ (84,550- 8,800,000 บาท) 
หรือจ�าคุกตั้งแต่ 1 สัปดาห์ถึง 15 ปี

จะเห็นได้ว่าสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
ในการใช้อินเทอร์เน็ตในกัมพูชาก�าลังอยู่
ในสภาวะถูกคุกคาม โดยเฉพาะเมื่อการ
เลือกตั้งระดับชาติในคร้ังถัดไปจะมีข้ึนใน
ปี 2018 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างหลัก
ประกันสทิธิเสรภีาพทางดจิติอลเพ่ือปกป้อง
ประชาธิปไตยในกัมพูชา

อินโดนีเซีย
กฏหมายเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตของ

อินโดนีเซีย เรียกว่า Electronic Informa-
tion and Transaction Law (EIT Law) ใช้
มาตั้งแต่ปี 2008 เป็นกฎหมายที่ห้ามการ
ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ เช่น ภาพลามก
อนาจาร การฉ้อโกงหรือฟอกเงิน การพนัน
ออนไลน์ แต่ท่ีเป็นปัญหามากคือ การหมิ่น
ประมาทออนไลน์ การดูหมิ่นทางศาสนา 
และการข่มขู่ออนไลน์ โทษของการฝ่าฝืน
กฎหมายนี้คือจ�าคุกสูงสุด 6 ปีและปรับ 
71,000 ดอลลาร์สหรัฐ (250,000 บาท)  
นอกจากน้ี อาจถูกคุมขังก่อนการไต่สวนได้
นานถึง 100 วัน 

มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อก�าหนดท่ี
เก่ียวกับ 3 เรื่องนี้อาจขัดกับกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน อีกทั้งยังมีข้อก�าหนดในกฎหมาย
อาญาอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในกฎหมาย 
EIT ที่ซ�้าซ้อน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา 
มี 165 คดีที่กลุ่ม SAFENET พบว่ามีการ
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เข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โดยในระดับ
ครัวเรือนมีอัตรราการเข้าถึงร้อยละ 72.2 
และระดับบุคคลเข้าถึงร้อยละ 91.7 ในขณะ
ท่ีจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์มอืถือเพ่ิมมากกว่าจ�านวนประชากร

ความนยิมในการใช้สือ่อนิเทอร์เนต็เผย
แพร่เน้ือหาท่ีสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ ผ่านบล็อก
และโซเชียล เน็ตเวิร์ก กลายเป็นสิ่งที่ท้าทาย
สื่อกระแสหลักที่เป็นที่รู้กันว่าสนับสนุนฝ่าย
รัฐบาลของมาเลเซีย ในขณะที่กลุ่มประชา
สังคมพยายามต้านแรงกดดันจากรัฐบาล
ท่ีมากขึ้น ธุรกิจและผู ้ให้บริการต่าง ๆ ก็
พยายามให้ความร่วมมือกับรัฐบาลตราบใด
ที่ยังไม่เป็นผู้เสียหายเสียเอง

มาเลเซียมีหน่วยงานที่เรียกว่า Malay-
sian Communication and Multimedia 
Commission (MCMC) เป็นผู้ก�ากับดูแล
ด้านโทรคมนาคม การกระจายเสียงและ
อินเทอร์เน็ต มีตัวแทนรัฐบาลนั่งในคณะ
กรรมการและมอีดตีข้าราชการจากกระทรวง
การส่ือสารและมัลติมีเดียมาเป็นประธาน 
มีหน้าที่รวมถึงการท�างานตามท่ีกระทรวง
สั่งมาด้วย มีกรรมการย่อยฝ่ายเน้ือหา ฝ่าย
ผู้บริโภค และฝ่ายเทคนิค ท�างานร่วมกับ
ต�ารวจในการสืบสวนสอบสวน และมีคณะ
กรรมการเฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์ด้วย

นอกจากน้ี ยังมีหน่วยงานในรูปแบบ
ของบริษัทชื่อ MyCERT อยู่ภายใต้กระทรวง

มาตรา 65 ของประมวลกฎหมาย
อาญา ก�าหนดโทษส�าหรับผู ้ที่เป็นภัยต่อ
ความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อย
ของชาติ มีโทษจ�าคุก 3-20 ปี 

PM Decree No. 327 คุมเนื้อหา
ออนไลน์ ให้ใช้อนิเทอร์เนต็ในทางสร้างสรรค์
เท่านั้น แต่การวิพากษ์วิจารณ์ก็อาจถูกจัด
เป็นการละเมิดได้ เพราะระบุไว้ว่า ห้ามน�า
เสนอข้อมูลที่บิดเบือนและต่อต้านพรรค
คอมมิวนิสต์ หรือการรณรงค์ท่ีก่อให้เกิด
ความแตกแยก 

ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ให้
บรกิาร เว็บมาสเตอร์หรอืตวัผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็
เองต้องรับผิดชอบเท่า ๆ กัน ด้วยเหตุนี้จึงมี
การเซ็นเซอร์ตัวเองกันมาก ไม่มีกฎหมาย
ระบุไว้ว่าหากเว็บมาสเตอร์หรือผู้ให้บริการ
พบการกระท�าที่ละเมิดจะต้องท�าอย่างไร

ที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีสื่อมวลชนใน
ลาวถูกด�าเนินคดี อาจเป็นเพราะมีการ
ควบคุมอย่างเข้มงวด พรรคคอมมิวนิสต์มี
การประชุมกับ บ.ก. อยู่เสมอว่าควรหรือไม่
ควรน�าเสนออะไร

มีการควบคุมสื่อและองค์กรระหว่าง
ประเทศด้วยเช่นกัน ก่อนจะน�าเสนอเน้ือหา
สิ่งพิมพ์เก่ียวกับลาวต้องน�าเสนอรายงาน
นั้นให้กับกระทรวงการต่างประเทศก่อนเพื่อ
ตรวจเนื้อหา ออนไลน์ด้วย ไม่จ�าเป็นต้องใช้
กฎหมายอินเทอร์เน็ต 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลลาวยังจ�าเป็น
ต้องอดทนกับข้อมูลจากนอกประเทศเพราะ
อยากได้การลงทุนจากต่างประเทศ  

มาเลเซีย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มาเลเซียตั้งเป้าจะ

เป็นศนูย์กลาง (hub: ฮบั) ด้านมลัติมเีดยีเพ่ือ
ดึงดูดบริษัทแนวหน้าด้านเทคโนโลยีเข้ามา
ลงทุนในประเทศ มีการออกกฎหมายและ
ประกาศว่าจะไม่มีการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต 
อย่างไรก็ตาม เสรีภาพบนอินเทอร์เน็ต
เป็นช่องทางให้ผู ้คนใช้แสดงออกในทาง
สังคมและการเมืองจนกระท่ังรัฐบาลรู ้สึก
ไม่ปลอดภัย แม้ท่ีผ่านมาจะไม่มีการกรอง
หรือปิดก้ันเนื้อหาอย่างเป็นระบบแต่มีแนว
โน้มว่าการเซ็นเซอร์จะถูกน�ามาใช้อย่างมาก 
เกิดปัญหาที่รัฐบาลท�าลายเสรีภาพด้านการ
แสดงออกออนไลน์ ข่มขู่ผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตและ
มีการสอดส่องจากรัฐมากขึ้นเรื่อย ๆ 

แผนพัฒนาแห่งชาติฉบับท่ี 11 ของ
มาเลเซีย (ปี ค.ศ. 2016-2020) ระบุให้มี
การปรับโครงสร้างด้านไอซีทีใหม่ ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาผู้มีความสามารถ
และแผ่ขยายให้คนทกุกลุม่สามารถเข้าถึงได้ 

อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคน
มาเลเซียเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด จาก
ประมาณร้อยละ 20 ในปี 2543 เพ่ิมขึ้น
มากกว่า 3 เท่าในปลายปี 2558 ซึ่งเป็นการ
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดูแล
ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รับเรื่องร้องเรียนแต่ไม่มีกรณีการละเมิด
ออนไลน์ 

ในปี 2557 มีการจัดตั้ง Internet Gov-
ernance Forum แต่ก็ยังเป็นการประชุมที่มี
รัฐบาลเป็นแกนน�า ส่วนในระดับนานาชาติ
นั้น รัฐบาลไม่ค่อยดึงคนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมท�าให้ยากท่ีภาคประชาสงัคมจะเข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านกฎหมาย
หรือนโยบาย 

รัฐธรรมนูญของมาเลเซียรับรองสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเช ่นเสรีภาพในการ
แสดงออกแต่ก็มีข้อจ�ากัดบนพ้ืนฐานของ
การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ศีลธรรม และ
ความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม นอกจาก
นี้ กฎหมายที่ควบคุมด้านการแสดงออก 

สื่อมวลชนหรือข้อมูลข่าวสารก็มีพ้ืนฐาน
แนวคิดมาจากยุคอาณานิคม กฎหมาย
ใหม่ ๆ ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีหรือปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลจึงอ่อนแอกว่าและเป็นไป
ในทางควบคุมมากกว่าจะส่งเสริมหรือสร้าง
นวัตกรรมในการแสดงออก มีคนจ�านวน
มากที่ถูกจับกุมจากการใช้กฎหมายต่อต้าน
การปลุกปั่นและก่อความไม่สงบ (Sedition 
Act) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีต้นก�าเนิดจากสมัย
อาณานิคมที่ห้ามการปลุกปั ่นให้ต่อต้าน 
เกลียดชังประมุข ผู้ปกครอง ศาล หรือเกิด
ความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติหรือชนชั้น
ท�าให้มีการตีความอย่างกว้างไปจนถึงการ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ในขณะเดียวกัน 
กฎหมายอาญาก็มีบทบาทมากและถูกน�า
มาใช้โดยทั่วไป 

ภาคประชาสังคมในมาเลเซีย จริง ๆ 
แล้วเป็นผูไ้ด้ประโยชน์จากการใช้สือ่ออนไลน์ 

คือใช้ในการรณรงค์ ท่ีผ่านมาได้ผลดี เช่น 
การประท้วงใหญ่ที่เรียกว่า Bersih 4 ในปี 
2015 แต่พ้ืนท่ีของภาคประชาสังคมก�าลัง
ลดน้อยลงเรื่อย ๆ ด้วยการถูกจ�ากัดและใช้
มาตรการทางกฎหมาย 

ประเด็นทางกฎหมายและนโยบาย มี
การปรับแก้กฎหมายเพ่ือควบคุมเนื้อหา
ออนไลน์มากขึ้น เช่น สามารถบล็อคหรือปิด
เว็บไซต์ เพ่ิมการเฝ้าระวังและสอดส่องทาง
อนิเทอร์เนต็ ยกระดบัความมัน่คงทางไซเบอร์
เป็นระดบัภมูภิาค (ให้ความส�าคญักับปัญหา
น้ีส�าหรับอาเซียน) มีการซื้อสปายแวร์ จาก 
Hacking Team และ FinFisher มาสอด
ส่องการใช้งานภายในประเทศ ใช้มาตรฐาน
เดียวกันท้ังเน้ือหาออนไลน์ องค์กรข่าวและ
โซเชียลมีเดีย 

สิ่งที่ตามมาคือ มีกลุ่ม Net Merdeka 
ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของส่ือและเอ็นจีโอ 9 
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แห่ง ร่วมรณรงค์ต่อต้านการแก้กฎหมายนี้ 
และรณรงค์ให้เห็นความส�าคัญของเสรีภาพ
ทางอนิเทอร์เนต็ และให้ทบทวนเก่ียวกับการ
ใช้กฎหมาย Sedition Act

เมียนมาร์ 
เมียนมาร์มีประชากรประมาณ 52 

ล้านคน มีผู้จดทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนท่ี 18 ล้านคนและมีผู ้ใช ้
เฟซบุ๊ก 15 ล้านคน ในขณะที่มีผู้ให้บริการ
ด้านโทรคมนาคมทั้งหมด 5 ราย เป็นบริษัท
ต่างชาติ 3 ราย

ในฐานะท่ีก�าลังเข้าสู่ยุคใหม่หลังจาก
มีรัฐบาลใหม่ สังคมดิจิตอลของเมียนมาร์จึง
ต้องพบกับความท้าทายใหม่ ๆ 

เริ่มต้นด้วยการจัดทัพกระทรวงใหม่ 
โดยการรวมกระทรวงคมนาคมเข ้ากับ
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสาร
เน่ืองจากชือ่คล้ายกัน เมือ่เป็นดงันี ้ท�าให้เกิด
ข้อสงสัยถึงศกัยภาพของรฐับาลในด้านความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิตอล 

อย ่ าง ไร ก็ตาม  รั ฐบาลจัดล� าดับ
ความส�าคัญให้กับการสร้างสันติภาพและ
สมานฉันท์มาเป็นอันดับหนึ่ง เรื่องอื่นจึง
ต้องมาทีหลัง มีนักเคลื่อนไหวบางองค์กร
ท่ีรณรงค์ด้านสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งก็
เป็นไปด้วยดี 

ความท ้าทายอีกประการหน่ึงคือ
ทัศนคติของผู้คนในการลุกขึ้นมาเคลื่อนไหว

หรือเปลี่ยนแปลง คนชื่นชอบนางอองซาน
ซูจีมากและมองว่าการลุกขึ้นมาเคลื่อนไหว
เรียกร้องความเปล่ียนแปลงใด ๆ เป็นการ
ก่อปัญหาให้กับเธอ จงึเลอืกทีจ่ะอยู่เฉย ๆ  ไม่
เพียงเท่านั้น นักข่าวหรือนักเคลื่อนไหวอาจ
พบการคุกคามออนไลน์ เกิดจากประชาชน
ที่ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวาย หรือเกิดจาก
กลุ่มหัวรุนแรงโดยเฉพาะทางศาสนา 

กฎหมายท่ีใช้ในประเทศเมยีนมาร์เก่ียว
กับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ มีทั้งกฎหมาย
อาญาท่ีใช้มาตั้งแต่ปี 2500 หรือกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เก่ากว่านั้น เช่น กฎหมายความลับ
ทางราชการ หลังปี 2554 มีการร่างและ
ปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมาย
โทรคมนาคม กฎหมายส่ือ กฎหมายการพิมพ์ 
กฎหมายการกระจายเสยีง กฎหมายธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Transaction 
Law) ซึ่งเคยส่งผลให้นักข่าวต้องติดคุกมา
แล้วจ�านวนมาก ได้รบัการแก้ไขปรับปรงุเมือ่ 
พ.ศ. 2557 แต่ยังคงมคีวามไม่ชดัเจนเช่นเดิม 
ความไม่ชดัเจนของกฎหมายและการตีความ
อย่างกว้างนีเ่องท่ีอาจยังคงเป็นปัญหาถูกน�า
มาใช้เพ่ือลงโทษนักข่าวหรอืนักเคล่ือนไหวได้ 

ฟิลิปปินส์ 
สื่อมวลชนของฟิลิปปินส์โดยท่ัวไป

ถือว่ามีเสรีภาพมาก ไม่มีกฎหมายสื่อโดย
เฉพาะ มีนักข่าวพลเมืองและบล็อกเกอร์

จ�านวนมาก อย่างไรก็ตาม มีการฆาตกรรม
นักข่าว เช่น กรณีสังหารหมู่ท่ีเมืองอัมปา 
ตวนในปี 2552

ฟิลิปปินส์มีประชากร 101.1 ล้านคน มี
ผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ตคดิเป็นร้อยละ 44 ใช้โซเชยีล 
มีเดียร้อยละ 42 อัตราการใช้อินเทอร์เน็ต 
จากอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ร้อยละ 113 โดยมี
การใช้โซเชียลมีเดียจากอุปกรณ์เหล่านี้ร้อย
ละ 36 

ประเทศฟิลิปปินส์มีประชากรกว่า 100 
ล้านคนกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นเกาะ 7,100 
เกาะ เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ค่อย ๆ เติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีอัตราความยากจน
อยู่ถึงร้อยละ 26 

อินเทอร์เน็ตเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ใน
ปี 2537 และมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
สูงติดอนัดับ 20 ประเทศแรกของโลก อย่างไร
ก็ตาม ความเร็วของสัญญาณถือว่ามีอัตรา
ต�่า มีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เพียง
ร้อยละ 7 และค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแพง
มาก ท้ังน้ี มีผู ้ให้บริการจริง ๆ อยู่เพียง 2 
บริษัทเท่านั้น คือ PLDT Group และ Globe 
Telecom บรษิทัอืน่ ๆ  เป็นการเช่าช่วงหรือซือ้
สัญญาณไปขายต่อ แม้ว่าแผนยุทธศาสตร์
ดิจิตอลของฟิลิปปินส์ (2011-2016) จะให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารและส่งเสริมให้น�าไปใช้ในด้านต่าง ๆ  
เช่น ธรรมาภิบาล การศึกษา เศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมก็ตาม ความไม่แน่นอน ไม่
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สม�่าเสมอในทางปฏิบัติของรัฐบาลก็ส่งผลก
ระทบต่อการพัฒนาที่ล่าช้านี้ด้วยเช่นกัน 

ในการรณรงค ์หาเสียงเลือกตั้งใน
เดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา ผู ้สมัครทุกคน
ต่างก็ประกาศว่าจะแก้ปัญหาสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่ล่าช้านี้ 

จริง ๆ แล้วกฎหมายก�าหนดให้เปิดเสรี
ด้านโทรคมนาคม แต่ด้วยความท่ีกฎหมาย
ตามไม่ทันเทคโนโลยีส่งผลให้การพัฒนา
ขาดประสิทธิภาพ กฎหมาย e-commerce 
พ.ศ. 2543 ระบใุห้หน่วยงานราชการทัง้หมด
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและให้สาธารณชน
เข้าถึงได้ มีข้อก�าหนดห้ามการแฮ็คข้อมูล 
การปล่อยไวรสัคอมพิวเตอร์และห้ามละเมดิ
ลิขสิทธิ์ออนไลน์ 

นอกจากนี้ กฎหมายของฟิลิปปินส์ยัง
ห้ามการผลิตภาพลามกอนาจารของเด็ก 
ห้ามผลิตภาพหรือวิดีโอโป๊โดยท่ีบุคคลใน
ภาพไม่ยินยอม และห้ามเผยแพร่ ท�าซ�า้ภาพ
เหล่านั้น 

ในขณะที่ไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้
อนิเทอร์เนต็หรอืสือ่ใหม่โดยตรง มีการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลออนไลน์มาโดยตลอด รวม
ถึงการสอดส่องการใช้อินเทอร์เน็ตที่แม้แต่
การใช้งานของประธานาธิบดี 3 คนล่าสุดก็
ยังโดนสอดแนมด้วย 

เคยมีกรณีท่ีนักเรียนสาวโพสต์รูปหวือ
หวาของตัวเองลงบนเฟซบุ๊กแล้วถูกโรงเรียน
คาธอลิคสั่งห้ามไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธี
จบการศึกษา ศาลมีค�าตัดสินในกรณีน้ีว่า 
ไม่มีสิ่งใดเป็นส่วนตัวบนเฟซบุ๊ก 

ในปี พ.ศ. 2555 มีกฎหมายเก่ียวกับ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy 
Act) ซึ่งปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุม
ทั้งจากการท�างานของภาครัฐและเอกชน มี
ข้อก�าหนดให้ตั้งคณะกรรมการความเป็น
ส่วนตัวแห่งชาติเพ่ือร่างกฎระเบียบข้ึนมาใช้ 
ในปีเดยีวกันมกีฎหมายป้องกันอาชญากรรม
ไซเบอร์ (Cybercrime Prevention Act) เป็น
กฎหมายท่ีถูกตัง้ค�าถามว่าละเมดิสทิธิมนษุย
ชนหรอืไม่ แต่ก็ผ่านออกมาเรยีบร้อย อย่างไร
ก็ตาม ในปี 2557 มีค�าตัดสินว่าบางมาตรา

ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ต้องมีการแก้ไข ได้แก่ 
การยินยอมให้มีการสื่อสารทางพาณิชย์
แบบไม่เต็มใจ การเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ 
และการจ�ากดัหรอืบลอ็คการเข้าถึงข้อมลูใน
คอมพิวเตอร์ ท้ังนี้ ยังคงมีข้อกฎหมายบาง
ตอนที่เป็นท่ีถกเถียง เช่น การหมิ่นประมาท
ทางไซเบอร์ การให้ค�านิยาม “cybersex” 

ในปีที่แล้ว มีการออกกฎหมายต่อต้าน
การผูกขาด ซึ่งนับว่าเป็นย่างก้าวท่ีส�าคัญ 
เพราะน่าจะช่วยในการพัฒนาระบบให้ดี
ขึ้นได้ 

ปัจจบุนัยังมร่ีางกฎหมายหลายฉบบัคา
อยู่ในสภาคองเกรส รวมถึงกฎหมาย “การ
ก่อตั้งแมกนาคาร์ตาส�าหรับเสรีภาพทาง
อินเทอร์เน็ตของฟิลิปปินส์” ท่ีวางแนวทาง
ให้ฟิลิปปินส์ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีการส่ือสารของโลก ซึ่งรวมถึง
สงครามไซเบอร์ด้วย

สิงคโปร์
สงิคโปร์ไม่มกีฎหมายโดยตรงเก่ียวกับ

สื่อออนไลน์ ยกเว้น พ.ร.บ.ปกป้องข้อมูล

ส่วนบุคคล ปี 2555 ท้ังนี้ เว็บข่าวออนไลน์
ที่มีคนอ่านมากกว่า 50,000 คนจะต้อง
จดทะเบียนและมีการค�้าประกันความเสีย
หาย (performance bond) ส่วนข้อก�าหนด
เก่ียวกับเนื้อหาออนไลน์เป็นเช่นเดียวกับ
กฎหมายสื่อ

กฎหมายต่อต้านการปลุกปั่นและก่อ
ความไม่สงบก็น�ามาใช้กับบล็อกเกอร์ด้วย
เช่นกัน และในช่วงหลัง ๆ การใช้ถ้อยค�าท่ี
จงใจกระทบกระเทือนความรู ้สึกทางด้าน
เชื้อชาติหรือศาสนาก็อาจถูกด�าเนินคดีตาม
กฎหมายอาญาด้วย 

ไม่เพียงมาตรการทางกฎหมาย แต่ยัง
มีมาตรการทางสังคมอีกด้วย เช่น กรณีมีผู้
โพสต์ข้อความเก่ียวกับความเชื่อของคนอีก
เชื้อชาติหนึ่งก็ถูกบริษัทไล่ออกได้ 

บล็อกเกอร์ อายุ 17 ปีชื่อเอมอส ยี ถูก
จับและพิพากษาจ�าคุกเป็นเวลา 4 สัปดาห์
ในปี 2558 หลังจากวิพากษ์วิจารณ์และ
โพสต์ภาพล้อเลียนภายหลังการอสัญกรรม
ของนายลี กวน ยู นายกรัฐมนตรีคนแรกของ
สิงคโปร์ ในข้อหาท�าร้ายความรู้สึกทางเชื้อ

http://www.media-update.org/
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ชาติและศาสนา ใช้ภาพไม่เหมาะสมและ
ใช้การสื่อสารในเชิงข่มขู่หรือดูถูก นายยีถูก
ปล่อยตัวหลงัฟังค�าพิพากษาเพราะช่วงเวลา
ก่อนหน้านั้นเขาก็ถูกขังมาก่อนแล้ว

นักสิทธิมนุษยชนมองว่านายยีเป็น
นกัโทษทางความคดิ หลงัจากคดอีนัโด่งดงัน้ี 
นายเอมอส ยี ยังคงโพสต์ข้อความและภาพท่ี
ท�าให้ถูกจับในเรื่องอื่น ๆ อีกต่อไป

กลไกการก�ากับดูแล
สื่อมวลชนทั้งหมดถูกก�ากับดูแลโดย

หน่วยงานพัฒนาสื่อ (Media Development 
Authority) ซึ่งจะรวมเข้ากับหน่วยงานด้าน
การพัฒนาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารใน
เดือนตุลาคม ปี 2559 น้ี และประธานเจ้า
หน้าที่บริหารจะมาจากหัวหน้าเลขานุการ
ของนายกรัฐมนตรี ในการท�างานบางครั้งก็
เป็นการให้ค�าปรึกษาแต่บางครั้งก็เป็นการ
ก�าหนดแนวทาง

ภาคประชาสังคมในสิงคโปร์นับว่า
อ่อนแอ และผู้คนมักไม่ไว้ใจคนท่ีท�าอะไร
ให้ฟรี ๆ 

องค์กรชือ่ Internet Society (ISOC) ส่ง
เสริมการใช้อินเทอร์เน็ตในวงกว้าง ซึ่งอาจ
จ�ากัดเสรีภาพในการแสดงออกบ้าง 

มีชุมนุมผู้เชี่ยวชาญด้านไอที (CITE) 
ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับประเด็นปัญหาด้าน
เนื้อหา 

แนวทางนโยบายของสิงคโปร์อาจเป็น
ไปได้ 3 แบบ คือ ออนไลน์หรือออฟไลน์ก็
ใช้เหมือนกัน

พบกันครึ่งทาง (เช่น ก�าหนดระยะ
เวลาอบรมคนขับแท็กซี่อูเบอร์แตกต่างจาก
แบบปกติ)

หรือ ก�าหนดกฎหมายเฉพาะส�าหรับ
ออนไลน์ (แนวทางน้ีมีความเป็นไปได้น้อย 
ยกเว้นมีเทคโนโลยีใหม่) 

ประเทศไทย
ประเทศไทย ซึ่งอยู ่ภายใต้รัฐบาล

ทหารมา 2 ป ี  มีทั้งกฎหมายเดิมที่ระบุ
เ ก่ียวกับสื่อแต ่ละประเภท เช ่น สื่อสิ่ ง
พิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงก็คือ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความ
ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับ พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีไม่ได้
ควบคุมเฉพาะสื่อเช่น ประมวลกฎหมาย
อาญา  ว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาท 
หรือมาตรา 112 ว่าด้วยความผิดต่อองค์
พระมหากษัตริย์ไทย หรือมาตราที่ว่าด้วย
สื่อลามกอนาจารเด็ก กฎหมายทรัพย์สิน
ทางป ัญญา พ.ร.บ.คุ ้มครองผู ้บ ริโภค 
พ.ร.บ.สอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น 

นอกจากน้ี มกีฎหมายใหม่ ๆ  ท่ีก�าลงัจะ
ออกมา เช่น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร่างพระ
ราชบญัญัติการพัฒนาดิจติอลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บคุคล หรอืกฎหมายพิเศษ เช่น ประกาศและ
ค�าส่ังของคณะ คสช. หรือหัวหน้า คสช. ฉบบั
ต่าง ๆ หรือมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ชัว่คราว เป็นต้น ท้ังน้ี การก�าหนดให้คดเีก่ียว
กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เป็นคดีพิเศษท�าให้
พนักงานสอบสวนมอี�านาจสืบค้นข้อมลูแบบ
ล้วงลึก เช่นเดียวกับการใช้มาตรา 44 เพ่ิม
อ�านาจของทหารในการสอบสวนส�าหรับ
คดีบางประเภท ซ่ึงท�าให้เจ้าหน้าท่ีทหารมี
อ�านาจล้วงลึกได้เช่นกัน 

เมื่อเดือนธันวาคม 2557 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซี
ที) ได้แต่งตั้งคณะท�างานทดสอบระบบเฝ้า
ติดตามสื่อออนไลน์ และต่อมาได้มีค�าสั่ง
ให้ทดสอบเครื่องมือและวิธีการพิเศษท่ีใช้
ถอดรหสัข้อมลูท่ีถูกเข้ารหัส นอกจากนี ้ข้อมลู
จากวิกิลีกส์ ยังเปิดเผยว่าสภาความมั่นคง
แห่งชาติของไทยเป็นลูกค้าของ Hacking 
Team อีกด้วย 

การก�าหนดความรับผิดของตัวกลาง 
เช่น ผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็ นบัเป็นอกีจดุหนึง่
ที่อาจท�าให้มีการปิดกั้นในระดับที่ใหญ่ขึ้น 

ในการกลั่นกรองหรือปิดก้ันข้อมูล เคย
มีข่าวว่ารัฐบาลไทยมีแนวคิดจะใช้ Single 
Gateway ควบคุมการเข้าออกของข้อมูล
ข่าวสารออนไลน์ แม้ไม่ได้น�ามาใช้จริง แต่มี
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แนวโน้มของการปิดก้ันท่ีขยายจากเว็บเพจท่ี
มีเนื้อหานั้นเป็นการเฉพาะไปยังระดับเครือ
ข่ายนั้นมีอยู่ เพราะข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้
แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทุกทิศทุกทาง
โดยมีผู้ท�าหน้าท่ีส่งสารได้มาก ๆ ในเวลา
เดียวกัน 

เวียดนาม
ตั้งแต่ปี 2518 เวียดนามอยู่ภายใต้การ

ปกครองของพรรคคอมมวินสิต์เวียดนาม แต่
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเฟื่องฟูของ
องค์กรภาคประชาสังคม ต่อเนื่องมาจาก
กระแสต่อต้านจนีในปี 2554 ท่ามกลางความ
ตึงเครียดระหว่างจีนกับเวียดนามในกรณี
พิพาทด้านเขตแดนในทะเลจีนใต้

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 คนรุ่นใหม่
ได้ลุกขึ้นมาใช้เฟซบุ๊กเพจต่อต้านบริษัทยักษ์
ใหญ่ด้านอาหารและเครื่องดื่มที่เล่นงานคน
ท่ีร้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์มีการปนเปื้อน ต่อ
มาในเดอืนมนีาคมก็มกีลุม่ทีช่ือ่ For a Green 
Hanoi ออกมาต่อต้านแผนการตัดต้นไม้ 
6,700 ต้นของทางการ กลุ่มต่าง ๆ เหล่าน้ี
ประสบความส�าเร็จในการเรียกร้องความ
โปร่งใสและความรับผิดชอบจากรัฐบาล 
ท�าให้ชาวเวียดนามมองเห็นบทบาทภาค
ประชาสังคมซึ่งปัจจุบันมีถึง 1,000 องค์กร 
มองเรือ่งสทิธิมนษุยชนและสทิธิพลเมอืงมาก
ขึน้ เกิดความตระหนักรู้ทางการเมอืงและกล้า
ที่จะลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับรัฐบาลมากขึ้น

ด้วยจ�านวนประชากร 93 ล ้านคน 
เวียดนามมอีตัราการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ ร้อย
ละ 44 เฟซบุ๊กกลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์
ยอดนิยมในหมู่ผู้มีอายุต�่ากว่า 24 ปี รวมถึง
ผูส้งูอายุทีป่กตจิะใช้อนิเทอร์เนต็เพ่ือตดิตาม
ข่าวสาร นอกจากนี้ Facebook Blogspot 
และ WordPress ยังเป็นช่องทางในการ
ติดต่อกับชาวเวียดนามโพ้นทะเลท่ีรัฐบาล
ไม่อาจปิดกั้น การตื่นตัวของประชาชนท�าให้
รัฐบาลตื่นตัวตามไปด้วย 

กฎหมายท่ีควบคุมเน้ือหาเก่ียวกับ
อินเทอร์เน็ตโดยตรงคือ กฎหมายฉบับที่ 72 

(Decree 72) และฉบบัท่ี 174 (Decree 174)
กฎหมายฉบับที่  72 ให้อ�านาจการ 

กลัน่กรองเนือ้หาและเซน็เซอร์บลอ็กและเว็บ
สงัคมต่าง ๆ  นอกจากน้ียังระบวุ่าส่ือเหล่าน้ีไม่
ควรใช้แชร์เน้ือหาข่าวสารแต่ใช้ส�าหรับเรื่อง
ส่วนตวัเท่าน้ัน ตามกฎหมายไม่ให้ยกเน้ือหา
หรือสรุปข้อมูลจากองค์กรส่ือหรือเว็บไซต์
ของรฐัมาลงด้วย และห้ามการน�าเสนอทีเ่ป็น
ไปในทางคัดค้านรัฐบาลหรือ “เป็นอันตราย
ต่อความมั่นคงแห่งชาติ” ในขณะเดียวกัน 
บรษิทัผูใ้ห้บรกิารอินเทอร์เน็ตต่างชาติจะต้อง
พร้อมที่จะให้รัฐบาลตรวจเซิร์ฟเวอร์ได้เสมอ 

ส่วนกฎหมายฉบับที่ 174 นั้นก�าหนด
โทษ 100 ล้านด่อง (4,700 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ 165,000 บาท) ส�าหรับ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีต่อต้านการ
โฆษณาชวนเชื่อของรัฐหรืออุดมการณ์
ในทางตอบโต้อุดมการณ์ของรัฐผ่านทาง 
โซเชียลมีเดีย 

กฎหมายดงักล่าวได้ถูกน�ามาใช้ด�าเนนิ
คดีกับเว็บไซต์จ�านวนมากที่วิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ 

ในบางกรณี รัฐบาลก็ลงมือจัดการกับ
เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ที่ผ่านมาได้ด�าเนิน
การไปแล้ว 7 เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการพัก
ใบอนุญาตและปรับเป็นจ�านวน 212 ล้าน 

ด่อง (ประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 
350,000 บาท) ซึ่งลดความหลากหลายของ
สื่อออนไลน์ในเวียดนามลงมาก 

ในเดือนตุลาคม 2557 ได้ปิดเว็บไซต์ 
Haivl.com ซึ่งเป็นท่ีนิยมอย่างมากท้ังทาง
ด้านสังคมและการแชร์ไฟล์ ด้วยข้อหา “น�า
เสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ง
เป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์และหมิ่น
เกียรติของวีรบุรุษแห่งชาติ” แถมด้วยการ
ปรับเงินเป็นจ�านวน 205 ล้านด่อง (9,500 
ดอลลาร์สหรัฐ หรอืประมาณ 334,000 บาท) 

นอกจากกฎหมายที่ เ ก่ียวข ้องกับ
อินเทอร์เน็ตโดยตรงแล้ว กฎหมายฉบบัอืน่ ๆ  
ก็มกัถูกน�ามาใช้ด้วยถ้อยค�าและการตคีวาม
ท่ีคลุมเครือ เช่น กฎหมายท่ีห้าม “การใช้
เสรภีาพทางประชาธิปไตยไปในทางท่ีละเมดิ
ผลประโยชน์แห่งรัฐ สิทธิอันชอบธรรมและ
ผลประโยชน์แห่งองค์กร และ/หรือประชาชน” 
โทษสงูสดุของการละเมดิกฎหมายน้ีคอืจ�าคกุ 
7 ปี ในช่วงปี 2553-2557 มีนักเคลื่อนไหว
ถูกจ�าคุกด้วยกฎหมายข้อน้ีจ�านวน 23 คน 
กฎหมายต่อต้านการโค่นล้มรฐับาล มโีทษจ�า
คุก 5-15 ปี ในปัจจุบันมีผู ้ถูกจ�าคุกด้วย
กฎหมายนี้อย่างน้อย 40 คน รวมถึงนัก
เคลื่อนไหว บล็อกเกอร์ และผู้น�าทางศาสนา
ซึง่โดนโทษจ�าคุกตลอดชีวิต ส่วนกฎหมายอกี
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ข้อก็ก�าหนดห้ามการโฆษณาชวนเชือ่ต่อต้าน
สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ซึง่ถูกน�าไป
ใช้อย่างกว้างขวางและไม่มีความชัดเจน ไม่
แยกแยะระหว่างการกิจกรรมท่ีสงบกับการ
ใช้ความรนุแรง แต่ก�าหนดโทษจ�าคกุ 3-20 ปี

ที่ผ่านมา หากไม่ใช่เรื่องการเมืองและ
เรื่องสิทธิมนุษยชนแล้ว ผู ้ใช้อินเทอร์เน็ต
จะยังมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที่ มีเพียงเว็บไซต์และองค์กรสื่อที่
ถูกด�าเนินคดีและมีความระมัดระวังมากขึ้น 
แต่หากเป็นเรื่องการเมืองและสิทธิมนุษย
ชน นักเคลื่อนไหวเหล่าน้ันจะต้องพบกับทั้ง
การด�าเนินคดีทางกฎหมายหรือการข่มขู่ 
คุกคาม แม้กระทั่งการท�าร้ายร่างกายโดย
ต�ารวจหรือกลุ่มนักเลง มีการเรียกเข้าไปพบ
ทีส่ถานตี�ารวจหรอืสอบสวนตามทีส่าธารณะ
เช่นร้านกาแฟ 

ผู้นำาเสนอรายงานในที่ประชุม
กัมพูชา : Chhunly Chhay, Cambodian Center for Hu-

man Rights
อินโดนีเซีย : Damar Juniarto, SAFENET และ Widuri, 

ICT Watch Indonesia
ลาว : กุลชาดา ชัยพิพัฒน์ สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA) 
มาเลเซีย : Gayathry Venkiteswaran, International 

Federation of Journalists (IFJ)
เมียนมาร์ : Htaike Htaike Aung, Myanmar ICT for 

Development Organization 
ฟิลิปปินส์ : Liza Garcia, Foundation for Media Alter-

natives
สิงคโปร์ : Ang Peng Hwa, Nanyang Technological 

University Singapore 
ไทย : อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เครือข่ายพลเมืองเน็ต มูลนิธิ

เพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง
เวียดนาม : Anna Nguyen, Vietnamese Overseas 

Initiative for Conscience Empowerment 

เว็บไซต์สื่ออย่าง Danh Lam Bao, 
Thanh Nhien และ Tuoi Tre ขึ้นมาเป็นแถว
หน้าในการรายงานข่าวอย่างอิสระและนัก
ข่าวพลเมืองก็ช่วยกันน�าเสนอข่าวสืบสวน
สอบสวนมากขึ้น ความนิยมแบบใหม่นี้มีผล
ต่อพฤติกรรมของสื่อกระแสหลักด้วย 

ในเดอืนกันยายนปีท่ีแล้ว ต�ารวจบกุสตู
ดิโอของเว็บไซต์ทีวีใต้ดินแห่งหน่ึงและจับ
พนักงานไป 7 คน 

นอกจากน้ี บล็อกและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของนักสิทธิมนุษยชนจะถูกโจมตี
ด้วย DDos หรือการปลดแอคเคาท์ของ
เจ้าของเว็บไซต์ เมื่อปี 2553 ผู้บริหารของ
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ประกาศ
ต่อสือ่มวลชนว่าได้ท�าลายเว็บเพจและบลอ็ก
ที่ไม่ดีไป 300 แห่งด้วยกัน 

เมื่อต ้นป ีที่ผ ่านมา มีการโยกย้าย

ต�าแหน่งส�าคัญในพรรคคอมมิวนิสต์ของ
เวียดนาม แต่เลขาธิการพรรคยังคงเป็นนาย
เหงยีน ฝู จ่อง ซึง่มแีนวคิดอนุรกัษ์นิยมอยู่เช่น
เดมิ มนัีกวิชาการวิเคราะห์ไว้ว่า รฐับาลก�าลงั
อยู่บนทางสองแพร่ง ในด้านหน่ึง รัฐบาลก็
อยากจะรักษาความย่ิงใหญ่ของพรรคไว้ใน
ระบบพรรคเดยีว แต่ในอกีด้านก็ต้องการเปิด
เพื่อให้มีการปฏิรูปสังคมในบางด้าน

อัน ท่ีจริ ง  กฎหมายอาญาของ
เวียดนามได้มีการแก้ไขและจะมีผลใน
เดือนกรกฎาคมท่ีจะถึงนี้ แต่ส�าหรับ
บล็อกเกอร์และนักเคลื่อนไหวแล้ว การ
แก้ไขน้ีออกจะไปในแนวทางท่ีเข้มงวด
กว่าเดิมเสียมากกว่า อย่างน้อย กฎหมาย
เหล่าน้ีได้เพ่ิมข้อความว่า “การเตรียม
การ”  ที่จะกระท�าผิดกฎหมายตามที่ระบุ
ไว้นี้มีโทษจ�าคุกตั้งแต่ 1-5 ปี q
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ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครอง
ตามรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวพ.ศ.2557 
ซึง่ถอืเป็นรฐัธรรมนูญฉบบัที ่19 และอย่าง
ที่ทราบกันดีว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่
รองรบัการมสิีทธิและเสรภีาพของประชาชน 
แต่ทราบหรือไม่ว ่าการท�าข่าวการร่าง
รฐัธรรมนูญของผู้ส่ือข่าวในปัจจบุนัน้ันกลบั
ถกูตกีรอบการเข้าถงึข้อมลูและสทิธเิสรภีาพ
อย่างมนัียส�าคญั

มงคล บางประภา ผู้ส่ือข่าวนสพ.บาง
กอกโพสต์ หรอืพ่ีเอกของน้องๆผูส้ือ่ข่าวประจ�า
รัฐสภา ซึ่งผ่านการท�าข่าวการร่างรัฐธรรมนูญ
ตัง้แต่ฉบบัพ.ศ.2540 2550 มาจนถึง 2559 ให้
มุมมองท่ีน่าสนใจว่า ในปี 2539-2540 เป็น
ช่วงที่เกิดกระแสตื่นตัวจากภาคประชาชนท่ี
ต้องการให้เกิดการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ 
ซึ่งอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์
รัฐประหาร 2534 และ พฤษภาประชาธรรม 
2535 กระแสเรียกร้องของประชาชนในเวลา
นัน้ไม่ต้องการให้การเมอืงของประเทศกลับไป
สู่ภาวะล้มลุกคลุกคลาน ส่งผลให้รัฐบาลของ
คุณบรรหาร ศิลปอาชา ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ

“เมื่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเริ่มขึ้น 
ทางฝ่ังคณะกรรมาธิการยกร่างรฐัธรรมนูญทีม่ี
อดีตนายกฯอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน 
ขณะน้ันได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถ
เข้าสังเกตการณ์การท�างานของคณะกรรมาธิ
การฯได้เต็มที่ จะมีบางครั้งท่ีคณะกรรมาธิ
การฯขอความร่วมมือไม่ให้นักข่าวเข้ามาฟัง 
เพราะต้องการพิจารณาเรือ่งท่ีมคีวามละเอยีด
อ่อนเป็นความลับ”

“จากการร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 มา
จนถึง 2550 อาจเรียกได้ว่าการให้ผู้สื่อข่าว
เข้าร่วมฟังการประชุมคณะกรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญกลายเป็นประเพณีท่ีสืบเน่ือง
ปฏิบตัต่ิอกันมา ซึง่ประธานคณะกรรมาธิการฯ
เวลานัน้ คอื น.ต.ประสงค์ สุ่นศริ ิก็เข้าใจด ีและ
อนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมฟังการประชุม เว้น

แต่บางประเดน็ทีเ่ป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนเท่านัน้ 
ซึ่งพอรับได้”

“ทว ่ามาถึงการร ่างรัฐธรรมนูญใน
ปัจจุบันท้ังในช่วงของอาจารย์บวรศักดิ์ อุ
วรรณโณ และ อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ กลับไม่
ได้เป็นเหมือนในอดีต จริงอยู่ที่มีการให้ผู้สื่อ
ข่าวได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมบ้าง แต่ก็เป็น
จ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับในอดีต แม้ที่ผ่านมา 
กลุ่มผู้ส่ือข่าวได้มกีารพยายามท�าความเข้าใจ
กับทางคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ตาม”

“เหตุผลที่ทั้ งอ.บวรศักด์ิ  และ อ.มี
ชัย หยิบยกขึ้นมาเพ่ือขอความร่วมมือกับ
สื่อมวลชนที่ไม่ให้เข ้าฟังการประชุมมาก 
เท่าไหร่นัก คือ ความเป็นอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นของคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ เวลา
ที่กระชั้นชิด ซึ่งผมมองว่าเป็นการเสียโอกาส”

พ่ีเอก ขยายความค�าว่า “การเสยีโอกาส” 

ว่า เป็นการเสียโอกาสผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่ในการ
ได้รับรู ้ถึงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
เป็นกระบวนการนิติบัญญัติท่ีส�าคัญ และที่
ส�าคัญการให้ผู้สื่อข่าวสามารถเข้าไปติดตาม
การร่างรัฐธรรมนูญถึงในห้องประชุมได้ จะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้การ
ร่างรัฐธรรมนูญไปพร้อมกันด้วย

“การไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปน่ังฟังในห้อง
ประชุมของคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน 
อาจส่งผลให้ในอนาคตบรรทัดฐานที่เคยวาง
เอาไว้ตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญ 2540 และ 
2550 ที่ให้ผู้สื่อข่าวได้เข้าร่วมรับฟังมาตลอด
ต้องเสียไปด้วย” พี่เอก ทิ้งท้าย

นอกเหนือไปจากมุมมองของผู้สื่อข่าว
รุ่นใหญ่ มาถึงความคิดเห็นของผู้สื่อข่าวรุ่น
ใหม่ที่ได้มีโอกาสติดตามการร่างรัฐธรรมนูญ
ของอ.บวรศักดิ์และอ.มีชัยกันบ้าง

ข่าวร่างรัฐธรรมนูญ
เขย่าสิทธิเสรีภาพสื่อ

http://www.posttoday.com/

มอนิเตอร์สื่อ
กองบรรณาธิการฯ
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เกษมณี แก้วผลึก หรือ เกษ ผู้สื่อข่าว
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ แสดงความเห็น
ว่า การรายงานการร่างรัฐธรรมนูญในช่วง
ของอ.บวรศักดิ์ และ อ.มีชัย มีความแตก
ต่างกันพอสมควร คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ (กมธ.ยกร่างฯ)ของอ.บวรศักดิ์ 
มีการให้ข่าวในทิศทางที่แตกต่างกันออกไป 
ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะส่วนใหญ่มีที่มาใน
การเข้าสู่ต�าแหน่งที่หลากหลาย ท�าให้การให้
ข่าวของแต่ละคนแม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่
กลับมีหลายครั้งท่ีมีทิศทางท่ีสวนทางกัน จน
ท�าให้เข้าใจได้ว่ามกีารเมอืงภายในค่อนข้างสูง

“ผิดกับการให ้ข ่าวของกรธ. (คณะ
กรรมการร ่างรัฐธรรมนูญ ที่อ.มีชัย เป ็น
ประธาน) จะเห็นได้ชัดว่ามีการให้ข่าวไปใน
ทศิทางเดยีวกันและมคีวามเป็นเอกภาพพร้อม
กับเน้นประเด็นที่อยากให้ผู้สื่อข่าวน�าเสนอ”

“ส่วนเรื่องการให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปท�าข่าว
ในห้องประชุมร่างรัฐธรรมนูญ ยอมรับว่าใน
ช่วงของอ.บวรศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้นักข่าว
เข้าไปนัง่ในห้องประชมุได้มากกว่าของอ.มชียั 
ซึ่งคิดว่าควรให้เปิดโอกาสมากกว่าน้ี เพราะ
การร่างรัฐธรรมนูญถือเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด
เรื่องหน่ึงของประเทศที่สังคมควรได้มีโอกาส

รบัรูข้้อมลูข่าวสารมากท่ีสดุ แต่ส่วนตวัก็เข้าใจ
ถึงเจตนาของการให้ผู้ส่ือข่าวไม่ได้มีโอกาส
เข้าท�าข่าวร่างรัฐธรรมนูญถึงในห้องประชุม 
เพราะเขาอาจเกรงหรือไม่มั่นใจว่าข่าวที่ออก
ไปจะเป็นอย่างไร แต่ก็ยังยืนยันว่าอยากให้
มีการเปิดให้นักข่าวได้เข้าฟังการประชุมได้
อย่างเต็มที่”

อรรถพล ภิญโญ หรือ กอล์ฟ ผู้สื่อข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ระบุว่า ถ้า
มองเฉพาะในตัวของประธานกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญระหว่าง อ.บวรศักดิ์ กับ อ.มีชัย มี
ความแตกต่างกันพอสมควร อย่างของอ.บวร
ศักดิ์ จะมีบุคลิกที่เป็นคนพูดตรง แม้อ.บวร
ศักดิ์ จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่อนข้างบ่อย 
แต่เมื่อถูกถามในเชิงลึกมากขึ้นจะเห็นได้ว่า
อ.บวรศักดิ์จะแสดงออกถึงความไม่พอใจกับ
ค�าถามที่ถูกถามแบบตรงไปตรงมา

กอล ์ฟ บอกว ่า  แต ่ กับอ.มีชัย  ให ้
สัมภาษณ์และข้อมูลกับผู ้สื่อข่าวค่อนข้าง
มาก เรียกได้ว่าถามมาตอบไป อะไรที่ถาม
มาแล้วตอบไม่ได้ก็จะบอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุป 
อะไรท่ีอ.มชียัตอบได้ท่านก็จะตอบออกมาและ
อธิบายหลักการและเหตุผลทันที

“ผมเองคิดว่าการเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับ

การร่างรัฐธรรมนูญของกมธ.ยกร่างฯ เข้าถึง
ได้ยากเหมือนกัน ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะ
คณะบุคคลชุดแรกท่ีเข ้ามาท�าหน้าท่ีร ่าง
รัฐธรรมนูญ อาจอยู่ภายใต้การก�ากับของผู้มี
อ�านาจระดับหน่ึง แต่กับกรธ.ไม่เป็นเช่นน้ัน 
เพราะอ.มีชัย จะบอกชัดเจนว่ากรธ.จะเขียน
รัฐธรรมนูญไปในทิศทางใดต้ังแต่ท่ีเข้ามาใน
ต�าแหน่งแรกๆ จึงท�าให้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาส
เห็นข้อมูลได้มากกว่า”

“โดยรวมการเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับร่าง
รัฐธรรมนูญของอ.บวรศักดิ์และอ.มีชัย ไม่ได้
มีความยากจนท�าให้ผู้สื่อข่าวรู้สึกได้ว่าขาด
เสรีภาพในการท�าข่าวแต่อย่างใด”

ไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชัย หรือ อ้วน ผู้สื่อ
ข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ มองว่า ส่วนตัว
เหน็ว่าการเปิดโอกาสให้นักข่าวมโีอกาสเข้าไป
ฟังการประชุมการร่างรัฐธรรมนูญได้น้อย
นั้น อาจไม่เสียหายถึงข้ันเป็นการละเมิดสิทธิ
เสรภีาพของสือ่มวลชน แต่คดิว่าเป็นการท�าให้
สงัคมขาดการเรยีนรูท้างการเมอืงไปพร้อมกนั

“ต้องไม่ลมืว่ารฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายที่
บงัคบัใช้กับคนไทยทกุคนท่ีอยู่ในประเทศไทย 
ในเมื่อหลักการเป็นเช่นน้ีประชาชนในฐานะ
ท่ีต้องอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดของประเทศ
ก็ควรได้มีโอกาสรับรู้ถึงเหตุผลและท่ีมาท่ีไป
ของรัฐธรรมนูญในแต่ละมาตรา ไม่ใช่แค่การ
ให้ประชาชนมาแสดงความคิดเห็น หรือ แค่
มารับรู้ในสิ่งที่คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการ
น�าเสนอเท่านั้น”

“ได้รับรู ้จากนักข่าวรุ ่นพ่ีมาว่าการร่าง
รัฐธรรมนูญท้ังฉบับพ.ศ.2540 และ 2550 มี
ธรรมเนียมที่ปฏิบัติเหมือนกัน คือ การให้นัก
ข่าวเข้าฟังการประชุม แม้อาจจะไม่ได้เข้า
ประชุมทุกครั้งก็ตาม แต่ก็สามารถอ้างได้ว่า
เป็นการเปิดโอกาสให้สังคมได้เรียนรู้ระบบ
การเมืองการปกครองไปพร้อมกัน จึงอยาก
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติวางหลักการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการร่างรัฐธรรมนูญให้ชัดเจน ไม่ควร
เปลี่ยนหลักปฏิบัติไปตามการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง” ไพบูลย์ สรุป q

http://www.matichon.co.th/
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ภายหลงัจากการเข้ายดึอ�านาจการปกครอง 
โดย “คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)”  
เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 แน่นอน
ว่าการเข้ามาก�ากับ และบริหารประเทศภาย
ใต้ องคาพยพขององค์รัฐฎาธิปัตย์ มีเป้า
หมายทีแ่จ่มชดั คอื จดัรปูและจดัสรรอ�านาจ
ทางการเมอืงใหม่

โดยสิ่งท่ีจะท�าให้ความคาดหมายของ 
“คสช.” เป็นจริง นอกจากใช้อ�านาจพิเศษจัด
ระเบียบในระหว่างอยู่ในอ�านาจแล้ว ยังต้อง
วางกติกาใหม่ ไว้ใน “ร่างรัฐธรรมนูญ” เพ่ือ
สืบทอดและคงการจัดระเบียบไว้เป็นแนวทาง
ที่ถาวร

ส�าหรับ “สื่อมวลชน” ท่ีไม่ว่ายุคไหน จะ
ถูก “รัฐ” จัดให้อยู่ในสารบบ “คู่ขัดแย้ง” เพราะ
ด้วยบทบาท หมาเฝ้าบ้าน ตรวจสอบการใช้
อ�านาจ จึงหลีกหนีการถูกจัดระเบียบไปไม่พ้น

โดยในบทบัญญัติของ “ร่างรัฐธรรมนูญ 
ฉบับออกเสียงประชามติ” ที่ท�าโดย “คณะ
กรรมการร่างรฐัธรรมนญู” (กรธ.)  มบีทบญัญัติ
ท่ีเป็นกรอบการท�าหน้าท่ีส่ือมวลชนโดยตรง  
คือ มาตรา 35 

แม้จะมีมาตราเดียวแต่เน้ือหาถูกแบ่ง
ออกเป็นหกวรรค คือ วรรคแรก “บุคคลซึ่ง
ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพใน
การเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็น
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ”

วรรคสอง “การสัง่ปิดกิจการหนงัสอืพิมพ์
หรอืสือ่มวลชนอืน่เพ่ือลดิรอนสทิธิเสรภีาพตาม
วรรคหนึ่งจะกระท�ามิได้”

วรรคสาม “การให้น�าข่าวสารหรอืหรอืข้อ
ความใดๆ ทีผู่ป้ระกอบวิชาชพีสือ่มวลชนจดัท�า
ข้ึนไปให้เจ้าหน้าท่ีตรวจก่อนน�าไปโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์หรื่อสื่อใดๆ จะกระท�ามิได้ เว้น

Deep Focus

ชำาแหละ กติกา กำากับ “สื่อมวลชน” 
ในร่าง รธน.ฉบับลงประชามติ 2559

ขนิษฐา เทพจร

แต่จะกระท�าในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะ
สงคราม

วรรคสี่ “เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย”

วรรคห้า “การให้เงินหรอืทรพัย์สนิอืน่เพ่ือ
อุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น
ของเอกชน รัฐจะกระท�ามไิด้ หน่วยงานของรฐัที่
ใช้จ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิให้สือ่มวลชนไม่ว่าเพ่ือ
ประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ 
หรือเพื่อการอ่ืนใดในท�านองเดียวกันต้องเปิด
เผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก�าหนดและให้
ประกาศให้ประชาชนทราบด้วย”

และ วรรคหก “เจ้าหน้าท่ีของรฐั ซึง่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 

แต่ให้ค�านึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของ
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย”

โดยสาระส�าคัญในความหมายของ
มาตรา 35 นัน้ “ปกรณ์ นิลประพนัธ์ กรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ” เฉลยว่า “การน�าเสนอ
ข่าวสาร หรอืแสดงความคดิเห็นของผูป้ระกอบ
วิชาชีพสื่อ เจตนารมณ์ของบทบัญญัติเพ่ือ
ให้สื่อมีสิทธิ และมีเสรีภาพของการท�าหน้าท่ี 
แต่เพ่ือให้มีกรอบการปฏิบัติหน้าท่ีบางอย่าง 
เพราะเราเข้าใจว่าสือ่ ชีน้�าสงัคมได้ ดงัน้ันเวลา
ที่สื่อท�าหน้าที่ต้องเป็นไปตามกรอบจริยธรรม
ของการประกอบวิชาชพี โดยผูป้ระกอบวิชาชพี
สื่อ ต้องไปก�าหนดกรอบจริยธรรมด้วยตัว
เอง ไฮไลต์ของประเด็นนี้จะอยู่ท่ีวรรคแรก ที่
ผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนต้องไปก�าหนด

ปกรณ์ นิลประพันธ์
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จริยธรรมของวิชาชีพขึ้นมาเพ่ือดูแล ต�าหนิ ติ
เตียนกันเอง โดยรัฐไม่เข้าไปยุ่งเก่ียว”  แต่แม้ 
“กรธ.” จะตั้งใจดี เปิดให้ ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อ เป็นผู ้ เขียนกรอบจริยธรรมเพ่ือก�ากับ
กันเองได้ แต่การเขียนกรอบปฏิบัติงานนั้น พึง
พิจารณารายละเอียดของบทบัญญัติในร่าง
รัฐธรรมนูญ มาตราท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย 
โดยเฉพาะสถานะความเป็นปวงชนชาวไทย
ของ “สื่อมวลชน” ที่แยกจากกันไม่ออก 

“ปกรณ ์”   ระบุว ่าหากสื่อฯ จะยก
ร ่ า ง ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม  ต ้ อ ง ดู เ น้ื อ ห า
ในร ่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ อีก 
 2 มาตรา ควบคู่ไปด้วย คือ มาตรา 34 ว่าด้วย
เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ การพูด การ
เขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความ
หมายอื่น ท่ีไม่ถูกจ�ากัด ยกเว้นมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายระบุไว้เพ่ือรักษาความมั่นคง
ของรัฐ, คุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
อื่น, รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันสุขภาพของ
ประชาชน และ มาตรา 50 ว่าด้วยหน้าที่ปวง
ชนชาวไทย คือ (6) หน้าที่ที่ต้องเคารพและไม่
ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น รวม
ถึงไม่ท�าสิ่งท่ีก่อให้เกิดความแตกแยกหรือ
เกลียดชังในสังคม เพ่ือให้การเขียนจริยธรรม
แห่งวิชาชีพตอบโจทย์ความคาดหวังอันสูงสุด
ของผู้ท�าร่างรัฐธรรมนูญ คือ “สื่อต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม”

“คงไม่มีประเทศไหนให้สิทธิ เสรีภาพแก่
เอกชน จนเขาใช้เสรีภาพน้ันไปท�าลายความ
มั่นคงของรัฐ เพราะค�าว่ารัฐ ประกอบด้วย 
ประชาชน ดินแดน และอ�านาจของรัฐ หาก
ความเป็นรัฐไม่อยู่ โดยสภาพประชาชนก็จะ
อยู่ไม่ได้ ดงันัน้ตรรกะทางกฎหมาย การใช้สิทธิ 
เสรีภาพทุกอย่างของทุกคนต้องมีความรับผิด
ชอบ และมาตรา 50 น้ันถือเป็นหนึ่งในความ
รับผิดชอบของสื่อ ในฐานะประชาชน ส่วนส่ือ
จะไปเขียนบังคับอย่างไร สื่อต้องดูกันเอง หาก
ถามว่าสือ่ไม่ท�า จะท�าอย่างไร ก็จะมปีระชาชน
ที่ท�าหน้าที่จัดการสื่อเอง เพราะเขาเริ่มจ�าแนก 
แยกแยะได้แล้ว ดังนั้นอยู่ท่ีส่ือเองว่าจะปรับ

เปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยน
ไปอย่างไร” ปกรณ์ ระบุ

กับความพยายามของ  “ ผู ้ ท� า ร ่ าง 
รัฐธรมนูญ” ที่เซ็ทภาพ “สื่อให้เป็นผู้มีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม” และบรรจงเขยีนบทบญัญตัิ
เพ่ือเป็นกรอบของแนวทางท�างานน้ัน เมื่อ
สังเคราะห์เน้ือหา กลับไม่พบบทบัญญัติที่
เป็น “เกราะ” ป้องกันการท�าหน้าที่โดยไม่ถูก
แทรกแซง เหมือนที่เคยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2550 ไว้ว่า ห้ามหน่วยงานราชการ หน่วย
งานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เจ้าของกิจการ รวมไป
ถึงผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองใช้อ�านาจ
แทรกแซง ขัดขวางการเสนอข่าวหรือแสดง
ความคดิเหน็ของสือ่มวลชน ท้ังทีเ่ป็นพนกังาน
หรอืลกูจ้างของเอกชนท่ีประกอบกิจการส่ือสาร
มวลชน และสื่อมวลชนที่สังกัดหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ท�าให้กลายเป็นข้อสงสัยว่า เจตนารมณ์
ของผู ้ร ่างรัฐธรรมนูญ คือ ไม่ให้มีการถ่วง
ดุลอ�านาจ และลดการป้องกันการท�างานของ
สื่อใช่หรือไม่?!?

ในประเด็นนี้  “ปกรณ์” อธิบายว่าไม่
จ�าเป็นต้องเขียนไว้ เพราะข้ึนอยู่กับมโนส�านึก
ของคนเป็นสื่อ เพราะการท�างาน โดยไม่ตก
อยู่ภายใต้อาณัติใคร ขึ้นอยู่ที่ตัวของสื่อเอง ว่า
จะท�าหน้าที่ตรงไปตรงมาตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพสื่อหรือไม่

“หากเจ้าของกิจการสื่อ เป็นคนชี้น�า ผม
ถามว่าสื่อควรท�างานด้วยหรือไม่ ผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ดีๆ ควรไปอยู่กับเจ้าของแบบนี้หรือ
ไม่ ซึ่งผมมองว่า ไม่ควรอยู่ และไม่ต้องท�าตาม 
เหมอืนกับราชการ หากเขาสัง่ให้คุณท�า คุณจะ
ไม่ท�าก็ได้ เพราะไม่ชอบด้วยเหตุและผล ซึ่ง
เรือ่งน้ีไม่จ�าเป็นต้องมกีฎหมายเขียนไว้ หรอืจะ
บอกว่าคนทีส่ัง่คณุเป็นผูจ่้ายค่าจ้าง ดงันัน้ต้อง
ท�าตามก็ไม่ถูกต้อง หากคุณท�าตามท่ีเขาสั่ง 
คุณก็ไม่ใช่ส่ือที่ดี แล้วย่ิงคุณท�าข่าวการเมือง 
การยุติธรรม หรือกฎหมาย ย่ิงต้องตรงไปตรง
มา หากมีคนสั่งให้คุณเขียนแบบใดแบบหน่ึง
เพ่ือหวังผลทางการเมือง แล้ว คุณยอมเขียน 
ผมว่าคุณใช้ไม่ได้ คุณควรลาออกไปท�าอย่าง

อื่น  อย่ามาเป็นสื่อมวลชนเลย” 
ขณะท่ีประเด็นใหม่ในร่างรัฐธรมนูญ

ฉบับลงประชามติ ท่ีก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งท�าหน้าที่สื่อมีเสรีภาพในการท�าหน้าท่ี 
แต่มีข้อจ�ากัดคือ ต้องท�าหน้าที่โดยค�านึงถึง
วัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานท่ีสงักัด 
ความส�าคญัทีต้่องเขยีนไว้ “ปกรณ์” บอกว่า จะ
ไม่กระทบต่อการรายงานข้อเท็จจรงิหรอืปัญหา
ของสือ่ท่ีเป็นของรฐั แต่การจะท�างานให้เหมอืน
อย่างสื่อเอกชนทั้งหมดไม่ได เพราะคุณกิน
เงินเดือนของหน่วยงานรัฐ เช่น หน่วยงานท่ีมี
ภารกิจประชาสัมพันธ์ หน้าท่ีประชาสัมพันธ์
การปฏิบตังิานภาครฐั ต้องท�า ซึง่การท�างานยัง
มีสิทธิบอกว่าตรงไหนดี ตรงไหนไม่ดีตามปกติ

อย่างไรก็ดีในประเด็นว่าด้วยข้อจ�ากัด 
ที่ “ห้ามผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง” เป็น
เจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการของสื่อ ซึ่งขาด
เน้ือหาของ นอมินีนักการเมือง เข้าไปเป็น
เจ ้าของหรือถือหุ ้นกิจการสื่อมวลชน น้ัน 
“ปกรณ์” ย�า้ว่า สามารถเขยีนรายละเอยีดอย่าง
กว้างไว้ได้ในประมวลมาตรฐานทางจริยธรรม 
ทีก่�าหนดไว้ในมาตรา 219 ของร่างรฐัธรรมนญู
ฉบับลงประชามติ  ซึ่งจะออกภายหลังจากท่ี
รัฐธรรมนูญผ่านประชามติ ส่วนที่ไม่เขียนไว้
ในร่างรัฐธรรมนูญนั้น เพราะไม่สามารถเขียน
ทั้งหมดไว้ในนั้นได้ และสามารถท�าได้เพียง
วางหลักการไว้เท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าแม้จะไม่มีราย
ละเอียดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ แต่หากผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมอืงคนใดฝ่าฝืน โทษทัณฑ์ที่
จะได้รบัก็ไม่ต่างจากท่ีเคยเขยีนไว้ในกฎหมาย
แม่บท นั่นคือ “พ้นจากการด�ารงต�าแหน่ง”

ดัง น้ันในข ้อสรุปป ิดท ้าย หากร ่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านประชามติ ผลที่เกิด
ขึ้นต่อผู้ประกอบวิชาชีพส่ือคือ “สิทธิ เสรีภาพ
ที่มีให้ ต้องให้เป็นไปอย่างรับผิดชอบ ต้องมี
วินัย และตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าเหมาะสม
หรอืไม่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรบัตวัให้ได้
ภายใต้ภมูทัิศน์ของสือ่ทีเ่ปลีย่นไป ซึง่การเขยีน
ร่างรัฐธรรมนูญในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อ คือ 
ท�าอย่างไรให้สื่อดูแลกันเองให้ได้ ภายใต้ยุค
สมัยของเทคโนโลยีที่เปลี่ยน” q



ราชดำาเนิน : กรกฎาคม 2559

หน้า : 42

ข่าวอสงัหารมิทรพัย์ / คมนาคม / พรอ็พ
เพอร์ตี้ ฯลฯ แล้วแต่หนังสือพิมพ์-ส�านัก
ข่าวค่ายไหนจะเรียกช่ืออย่างไรหรือจัดไว้
รวมในเซคชั่นไหน แต่โดยคร่าวแล้ว การ
ท�าข่าวสายนีจ้ะแยกเป็น 2 สายย่อย คล้าย
กบัข่าวเศรษฐกจิอืน่ๆ คอื ข่าวภาครัฐ กบั 
ข่าวภาคเอกชน 

หากเป็นภาครัฐ แน่นอนว่าแม่เหล็ก
ใหญ่คือกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะ
ยุคน้ีท่ีการลงทุนโครงสร ้างพ้ืนฐานเป็น
พระเอกในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ประเทศ กระทรวงคมนาคมมเีรือ่งราวส�าคญั
เกิดขึ้นเสมอ ทั้งรถไฟ รถไฟฟ้า ทางด่วน 
สนามบิน ท�าให้นักข่าวสายรัฐจะอยู่โยงเฝ้า
กันท่ีกระทรวงคมนาคม ส่วนหน่วยงานภาค
รัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กรมที่ดิน 

ด ้ านภาคเอกชน หลักๆ  คือการ
ท�าข่าวความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ พัฒนาที่อยู่อาศัย ออฟฟิศ 
หอพัก โรงแรม ศูนย์การค้า บางคร้ังลาม
ไปถึงสนามกอล์ฟ สวนน�้า สวนสนุก รวม
ถึงธุรกิจเก่ียวเน่ือง ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง 
เฟอร์นิเจอร์ 

นกัข่าวอสงัหารมิทรพัย์สายรฐั แน่นอน
ว่าเซนส์ข่าวภาครัฐคือการตรวจสอบการ
ท�างาน วางนโยบายอย่างไร ติดตามความ
คืบหน้า สืบเสาะงัดแงะความสมเหตุสมผล
ในการน�าภาษทุีกสตางค์ไปใช้ประโยชน์ เป็น 
‘หมาเฝ้าบ้าน’ (watchdog) โดยแท้ตามที่
เราๆ ท่านๆ เรียนกันมา แข่งขันกันที่ความ
ไวในการเสนอข่าวความคืบหน้าของรัฐได้
ก่อนเพื่อน โดยเฉพาะประเด็นใหญ่ กลิ่นไม่
ดีทีเ่กิดขึน้หากตแีผ่ท่ีไหนก่อนน่ันคอืการเดนิ
น�าไป 1 ก้าว

ด้านนักข่าวสายเอกชน มองกันว่ามี
ความเป็นซอฟต์นิวส์ (soft news) มากกว่า 
และมคีวามหลากหลายของนักข่าวมากกว่า 
เพราะส่วนผสมมีทั้งนักข่าวเศรษฐกิจท่ีมุ่ง
ประเด็นเรื่องนโยบาย มุมมอง กลยุทธ์การ

เจอกันบนแผง
Burj Khalifa

ศก.ซึม-ฟุบยาว
แต่ข่าวอสังหาฯ แข่งขันเข้มข้น 

ด�าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท และนักข่าว/
นักเขียนจากนิตยสาร เว็บไซต์ บล็อกเกอร์ 
ท่ีจะเน้นมุมมองคนอยู่อาศัยหรือนักลงทุน
รายย่อย วิเคราะห์ความคุ้มค่าถ้าจะซื้อท่ี
อยู่อาศัยนั้นๆ ทั้ง 2 กลุ ่มรับรู ้ประเด็นทั้ง
เชงิกลยุทธ์บรษิทัและตวัสนิค้า แต่อาจโฟกัส
เนื้อหาที่จะน�าเสนอต่างกัน

บริษัทอสังหาฯในไทย แค่เพียงบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีนับ 20-
30 แห่ง แถมด้วยรายกลางรายเล็กอีกนับ
ไม่ถ้วน แล้วการเกาะติดสถานการณ์ของ
สายเอกชนจะอยู่ที่ไหน?

ค�าตอบ เหมือนกับข่าวเศรษฐกิจภาค
เอกชนทุกสายท่ีมองได้ 2 แบบ คือภาพ

ใหญ่ของท้ังภาคธุรกิจ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากนโยบายรฐั เช่น กฎหมายภาษทีีด่นิและ
สิ่งปลูกสร้าง การเปิดประมูลรถไฟฟ้าสาย
ต่างๆ การแก้กฎหมายผังเมือง หรือผลกระ
ทบจากเศรษฐกิจโดยรวม เช่น ปัญหาภัย
แล้ง หรือการจับสังเกตอาการภาคธุรกิจ 
เช่น แบงก์มีอัตราปฏิเสธสินเชื่อสูง ปัญหา
โอเวอร์ซัพพลาย ท�าเลฮอตท่ีผู้ประกอบการ
แห่ลงทุน เมื่อมีประเด็นเกิดขึ้น นักข่าวทุก
คนจะควานหานักธุรกิจมาช่วยวิเคราะห์
สถานการณ์

ส่วนอีกมุมหนึ่ง คือ ภาพองค์กรธุรกิจ 
ซึ่งจะเน้นบริษัทขนาดใหญ่หรือเจ้าของ
บริษัทเป็น ‘บุคคลเด่น’ อาทิ ธุรกิจเครือ
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อสังหาฯของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี, 
ค่ายแลนด์แอนด์เฮ้าส์, ค่ายแสนสิริ, ค่าย
พฤกษา และบิก๊แบรนด์ต่างๆ หรอืเป็นความ
เคลือ่นไหวธุรกิจท่ีน่าสนใจ เช่น การควบรวม
กิจการ การซื้อที่ดินราคาแพง ท่ีดินแปลง
ใหญ่ เป็นอีกมุมข่าวที่ผู้อ่านสนใจ

เหล่านี้เป็นการท�าข่าวเชิงรุก ซึ่งต้อง
สะกิดใจให้ทันว ่ามีภาวะต่างๆ เกิดขึ้น
ในวงการ มีญาณรับรู ้ถึงความกังวลของ  
ดีเวลอปเปอร์ และถ้าจะให้ดีที่สุดคือสนิท
สนมกับผูป้ระกอบการหรอืผูบ้รหิารทีรู่ค้วาม
เป็นไปในบรษิทั และยอมเล่าความลบัให้ฟัง
ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

ส่วนข่าวเชิงรับก็เช่นเดียวกับนักข่าว

สายอ่ืนๆ คือ ไปตามงานแถลงข่าว ไม่ว่า
จะเป็นการแถลงแผนงานประจ�าปี แถลง
ผลประกอบการ เปิดตัวโครงการใหม่ ฯลฯ 
ข่าวเชิงรับประเด็นมักจะไม่หนีกันมาก แต่
การแข่งขันจะเกิดขึ้นจากการช่วงชิงจังหวะ
ซีฟ (exclusive) ผู้บริหาร ถ้าได้ค�าตอบเข้า
เป้า ข่าวเชิงรับจะกลายเป็นข่าวเชิงรุกทันที

สรุปบรรยากาศการท�าข่าวสายอสัง
หาฯ ฝ่ายเอกชน การแข่งขันค่อนข้างสูง ผลดั
กันชนะและแพ้บนหน้าหนังสือพิมพ์ตลอด
เวลา หากเป็นข่าวเชิงรับนักข่าวในวงการ
จะยอมแชร์ข้อมูลซึ่งกันและกัน อาจมีลอก
ข่าวบ้างในวันท่ีมีหมายข่าวหนาแน่น แต่
ถ้าเป็นประเด็นเชิงรุกแปลว่า”เจอกันที่แผง
หนังสือพรุ่งนี้” 

ดังนั้น นักข่าวสายอสังหาริมทรัพย์ มัก
ไม่มีท่ีนั่งประจ�า มีบ้างท่ีจะไปเย่ียมเยียน
ห้องนกัข่าว ณ สยามพารากอน หรอืออฟฟิศ
บางกอกพีอาร์ บนตึกเอ็มควอเทียร์ แต่ถ้ามี
ประเดน็เชก็ข่าวส่วนตวัจะแยกย้ายกลบับ้าน 
โรงพิมพ์ หรือไปร้านกาแฟคนเดียว เพราะที่
นี่ไม่มีใครยอมใคร หน้าจอคอมฯ จอมือถือ 
สมุดจดข่าว มีคนมองเสมอ

ภาพลักษณ์นักข่าวสายน้ีดูเป็นสาย
ข่าวคุณภาพ มีการแข่งขันสูง และการลอก
ข่าว-แชร์ข่าวจะค่อนข้างน้อย 

แ น ่ น อ น ว ่ า ทุ ก ป ร ะ เ ท ศ  ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ คือธุรกิจใหญ่ ท่ีมีเม็ดเงิน
ลงทุน-หมุนเวียนจ�านวนมาก เช่นเดียวกับ
ประเทศไทยทีธุ่รกิจประเภทนี ้ก็เป็นธุรกิจซึง่มี
เมด็เงนิหมนุเวียนปีละกว่า 3.5 แสนล้านบาท 
มนีายทนุใหญ่ท่ีเป็นผูเ้ล่นส�าคัญในเซกเตอร์น้ี
คดิเป็นส่วนแบ่งตลาด 55% ของทัง้หมด และ
จ�านวนผู้เล่นท่ีเป็นบริษัทใหญ่ก็ดูท่าจะเพ่ิม
ขึ้น เพราะมีการข้ามสายจากธุรกิจอื่นมาสู่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นเรื่อยๆ

เพราะฉะนั้นการสร้าง ‘แบรนด์’ ย่อม
ดุเดือด โดยเฉพาะบริษัทท่ีจับกลุ่มสินค้า
ตลาดบน มูลค่าบ้านหนึ่งหลังหรือคอนโดฯ
หนึ่งห้องแตะหลักสิบล้านร้อยล้าน เป็น

ราคาที่คนชนชั้นกลางถึงล่างเอื้อมไม่ถึง คน
ท่ีจะจ่ายเพ่ือท่ีอยู่อาศัยราคาน้ีจึงเป็นชนช้ัน
สูงที่มีก�าลังซื้อ จ่ายเท่าไหร่จ่ายได้แต่ถ้าจะ
จ่ายก็ต้องจ่ายให้กับทรัพย์สินที่ดูดี มีคุณค่า 
และชื่อเสียงเรียงนามสามารถประกาศให้
คนในวงสังคมรู้ได้ว่า ตนมีท่ีอยู่อาศัยอยู่ใน
โครงการแบรนด์นั้นๆ

เป็นท่ีมาให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์
หลายค่ายเทงบให้กับการประชาสัมพันธ์ 
ทั้งผ่านโฆษณา และผ่านสื่อมวลชน ท่ีเดา
ใจยากว่าจะลงข่าวให้หรือไม่ และพาดหัว
ข่าวท่ีออกมาจะเป็นแบบไหน บวกหรือลบ 
สวยหรือเสีย

กระนั้น ก็มีเหมือนกันที่มีข่าวว่า บริษัท
เอกชนบางแห่ง ก็พยายามจะสร้างความ
ประทับใจแก่สื่อท่ีไปท�าข่าว  ตั้งแต่สถานที่
จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ และการ
ดูแลอ�านวยความสะดวกด้านต่างๆ รวมถึง
การพยายามสร้างความประทับใจด้วยการ
มีของก�านัลให้  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วของก�านัล
พิเศษมักจะให้กันปีละครั้ง เช่น ในงาน
เลี้ยงขอบคุณสื่อ ท่ีมักมีการจับสลากแจก
ของรางวัล ของท่ีให้เท่าที่ทราบ มีทั้งของที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ตัวอย่างเช่น  บัตรก�านัล
ร้านอาหาร กอล์ฟคอร์สนัยว่าเป็นการแจก
เพ่ือหวังผลให้นักข่าวได้รับรู้ประสบการณ์
ของสินค้าและบริการในเครือบริษัท 

และหลายครัง้เป็นของท่ีไม่เก่ียวข้อง มี
ตัง้แต่ราคาหลกัร้อยประเภท พาวเวอร์แบงก์ 
แฟลชไดรฟ์ หรือของหลักพัน เช่น จักรยาน 
พอสร้างความสนกุสนานให้งาน จนถึงราคา
ขึ้นร่วมหลักหมื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต 
ที่ราคาสูงขนาดนี้แน่นอนว่าผิดจริยธรรม
สื่อ แต่ใครจะรับหรือไม่รับก็สุดแล้วแต่ บาง
คนรับและน�าไปใช้งานจริง บางคนรับแล้ว
ขอส่งคืนให้ทหีลงัเพ่ือไม่ให้เจ้าภาพเสยีหน้า 
บางคนทราบว่ามกีารหย่อนชือ่จบัสลากก็ขอ
ไม่ลงชือ่แต่แรก เพ่ือจะได้ไม่ตะขิดตะขวงใจ
ภายหลัง อันถือเป็นเรื่องน่าชื่นชม q

ภาพ : http://3.bp.blogspot.com
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นินทาสื่อโลก
บุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์

***** “ลุงตู่” แห่งไทยแลนด์แดนแค่น
ย้ิมคงชิดซ้ายไปเลยถ้าน�าความกร้าวมา
เทียบกับ ปู่โรดริโก ดูเตร์เต ประธานาธิบดี
คนใหม่แห่งฟิลิปปินส์ เพราะอย่างมากลุงตู่
ก็ท�าหน้าด-ุเสยีงกร้าวใส่นักข่าว แต่ปูด่เูตร์เต 
กลับประกาศสนับสนุนให้ลอบฆ่านักข่าว
ที่ทุจริตรับสินบน “เพียงเพราะคุณเป็นนัก
ข่าว ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับยกเว้น
จากการลอบสังหารหรอกหากคุณเป็นลูก
อี-อก” พร้อมกับส�าทับซ�้าว่าเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นที่ระบุในรัฐธรรมนูญนั้น 
ไม่จ�าเป็นต้องปกป้องคนท่ีโหมกระพือความ
วุ่นวายด้วยการใส่ร้ายป้ายสี  เล่นเอานักข่าว
หนาวๆร้อนๆเพราะปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็น
หนึ่งในประเทศท่ีอันตรายท่ีสุดส�าหรับนัก
ข่าวอยู่แล้ว ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา มีกระจิบ
กระจอกข่าวถูกลอบสังหารแล้ว 174 ราย

***** “ปานามา เปเปอร์ส” หรอืเอกสาร
ลับปานามาคงจะไม่ดังเปรี้ยงปร้างสร้างแรง
สั่นสะเทือนไปท่ัวโลกจากการเผยโฉมเครือ
ข่ายซับซ้อนซ่อนเงื่อนธุรกรรมการเงินนอก
อาณาเขตผ่านบริษัทมอสแซ็ก ฟอนเซกา 
บรษิทัให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมายในปานามา 
หากไม่มีเครือข่ายผู้สื่อข่าวสอบสวนระหว่าง
ประเทศ (ไอซีไอเจ) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวง
ผลก�าไร คล้ายกับ วิกิลีกส์ เว็บไซต์ฉาวท่ีมุ่ง
เปิดโปงเคเบิลลับทางการทูตของสหรัฐ  โดย
ไอซีไอเจได้ระดมอาสาสมัครมืออาชีพจาก
องค์กรสื่อและนักข่าวราว 190 ชีวิตในกว่า 
65 ประเทศ ทุ่มเวลากว่า 1 ปี ส�ารวจข้อมูล
กว่า 11.5 ล้านชิ้่น ครอบคลุมเวลาราว 40 ปี 
( 2520-2559 ) เชือ่มโยงบรษิทันอกอาณาเขต
กว่า 2  แสนแห่งกับผูค้นในประเทศต่างๆ รวม
ถึงผู้น�าและอดีตผู้น�าประเทศ 12 คน นักการ
เมืองและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 128 คน จากน้ัน
ก็เป่านกหวีดจนท�าให้เกิดคลื่นยักษ์ถาโถม
ใส่นกัการเมอืงจนหลดุจากต�าแหน่งหลายคน

*****ถึงคิวเชือดบีบีซีอย่างน่ิมๆ แล้ว 
เมื่อรัฐบาลแดนผู้ดีอังกฤษไฟเขียวให้คณะ
ท�างานจากภายนอกเข้าไปตรวจสอบองค์กร
สื่อขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเป็นครั้งแรก

ในรอบ 94 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งสถานี ควบคู่
กับ “ออฟคอม” องค์กรอิสระสังเกตการณ์
การท�างานของสื่อมวลชนในประเทศ ใน 

“สมุดปกขาว” ว่าด้วย
แผนปฏิรูปโครงสร้าง
การท�างานของบรรษัท
แ พ ร ่ ภ า พ ก ร ะ จ า ย
เสียงอังกฤษ (บีบีซี) 
ที่ เสนอโดยรัฐมนตรี
กระทรวงวัฒนธรรม 
ยังได้ย�้าเจตนารมณ์
ของรัฐบาลและจุดยืน
ในการท�างานใหม่ให้
แก่บบีซี ีว่าต้องเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

สือ่ “เพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะ มจีรรยา
บรรณต่อผู้ชมทุกระดับบนพ้ืนฐานของความ

โรดริโก ดูเตร์เต

www.japantimes.co.jp
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ยุติธรรมและมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการน�า
เสนอทั้งสาระและความบันเทิงที่สร้างสรรค์”

*****ได้รบัสมญาว่า “รเูพร์ิต เมอร์ดอ็ก” 
แห่งแดนมังกรเรียบร้อยโรงเรียนจีน ส�าหรับ
แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซชื่อ
ดัง “อาลีบาบา” จากการสยายอาณาจักร
สู ่กลุ ่มสื่อแขนงต่างๆ ท้ังธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อออนไลน ์  และภาพยนตร ์  อาทิ  ซื้อ 
“เซาท์ไชน่ามอร์น่ิงโพสต์” หนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษท่ีเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกงเมื่อ
ปลายปี ท่ีแล ้ว ตามด้วยการซื้อหุ ้นของ  
“ไฉซิน” นิตยสารธุรกิจท่ีทรงอิทธิพลของจีน 
ซื้อหุ้นของ นิตยสารบิสสิเนสรีวิว, เว็บไซต์
วิดีโอ “โหย่วคู่ถู่โต้ว” รวมทั้งไมโครบล็อก

เว่ยปั๋ว ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียรายใหญ่ท่ีสุดใน
แดนมังกร ตลอดจนเข้าไปลงทุนในบริษัทผู้
ผลิตแอปพลิเคชั่น “สแนปแชท” และ “แทง
โก้” ด้วย และเมือ่ 2 ปีก่อนหน้าแจค็ หม่าได้ซือ้
บริษัทภาพยนตร์ไชน่าวิชั่นมีเดียแล้วเปลี่ยน
ชื่อใหม่เป็น อาลีบาบาพิคเจอร์ส  อีกท้ังยัง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 ของบริษัทปัก
ก่ิงเอ็นไลต์มีเดีย ผู้ผลิตภาพยนตร์ตลกยอด
ฮิตเรื่องลอสต์ อิน ไทยแลนด์

*****อนิจจัง อนิจจาไม่มีงานเลี้ยงใดไม่
เลิกรา หนังสือพิมพ์ “ดิ อินดิเพนเดนต์” ก็
ถึงคราต้องปิดต�านานสือ่สิง่พิมพ์ทีอ่ยู่คู่สงัคม
เมอืงผูด้มีานานถึง 30 ปี มุง่สูก่ารท�าข่าวเสนอ
ผู้อ่านในโลกดิจิตอลอย่างเต็มตัว   หลังจาก
ยอดขายที่เคยพุ่งสูงถึงวันละ  420,000 ฉบับ
ในยุคที่รุ ่งเรืองถึงขีดสุด แต่ขณะน้ี เหลือ
ยอดจ�าหน่ายเพียงราวๆ 40,000 ฉบับต่อวัน
เท่านั้น q

http://timesofindia.indiatimes.com/

http://assets.bwbx.io/
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Movie
ธเนศน์ นุ่นมัน

ส�าหรับคนที่อยู ่ในแวดวงสื่อสารมวลชน 
หรือสนใจเร่ืองการสืบหาข่าวเป็นพิเศษ
แล้ว Spotlight ย่อมกลายเป็นอดุมคต ิ เป็น
แบบอย่างของการท�าข่าวสืบสวนสอบสวน
ที่ท�าให้เห็นการท�างานด้านนี้ในอีกหลากแง่
มมุ หลายมติิ

ประเด็นส�าคัญของหนังเรื่องน้ี  เริ่ม
ต้น จาก มาร์ต้ี บารอน (รับบทโดย เลียฟ 
ชไรเบอร์) บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไมอามี่  
เ ฮ อ รั ล ด ์  ที่ ย ้ า ย ม า รั บ ต� า แ ห น ่ ง เ ป ็ น 
บรรณาธิการคนใหม่ของ หนังสือพิมพ์ 
บอสตัน โกล้บ ด้วยความกระหายกลิ่นสิ่งผิด
ปกต ิเมือ่ได้เหน็ข่าว ๆ  หนึง่ เขาจงึก�าชบัให้ทีม
ข่าวท่ีรับผิดชอบ คอลัมน์สปอตไลท์ คอยตาม
ข่าวเล็กๆ จากคดทีี ่บาทหลวงท้องถ่ินรปูหนึง่ 
ถูกกล่าวหา ว่า ล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนที่
ท�างานประจ�าโบสถ์

เมือ่ทมีงานซึง่ประกอบด้วย วอลเตอร์ “ร็
อบบี”้ โรบนิสนั (ไมเคลิ คตีนั) หวัหน้าโต๊ะ, ซา
ช่า ไฟเฟอร์ (เรเชล แม็คอดัมส์) กับ ไมเคิล เร
เซนเดส (มาร์ค รัฟฟาโล) สองนักข่าวที่คอย
ลงพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยกับผู้ท่ีเก่ียวข้องในคดีน้ี 
และตระเวนไปตามหน่วยงานที่รับผิด และ 
แม็ตต์ คาร์โรลล์ (ไบรอัน ดาร์ซี่ เจมส์) ฝ่าย
ข้อมูล ทั้งหมดแบ่งงานกันท�าเป็นทีม

หลังจากที่พูดคุยกับทนายความของ
เหย่ือ สัมภาษณ์เหย่ือที่ถูกล่วงละเมิดทาง
เพศหลายราย ซึ่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ได้อ่าน
บันทึกการไต่สวนที่ถูกปิดผนึกมาช้านาน 
ทีมสปอตไลท์ ก็ได้พบสิ่งท่ีถูกซุกซ่อนไว้ใต้

พรมเพื่อปกปิดเรื่องฉาวของส�านักบาทหลวง
คาทอลกิบอสตัน เร่ืองราวท้ังหมดเกิดขึน้จาก
การสมคบคิดกันอย่างเป็นระบบ  

แม้เรื่องท่ีรวบรวมมาได้ จะถูกน�ามา
ปั้นเป็นข่าวดังได้ไม่ยาก แต่ บก.คนใหม่
ของ บอสตัน โกล้บ ก็ยังใจเย็นรอจนข้อมูล
ครบถ้วนและละเอียดพอที่จะน�ามาตีพิมพ์
ได้เป็นชุดใหญ่

ต่อมาก็ได้ตดัสนิใจตพิีมพ์บทความเรือ่ง
ที่ได้มา ในเดือนมกราคมปี2545 แน่นอน มัน
ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ส่ันสะเทือน คริสตจักร
อย่างลุกลามไปท่ัวโลก น�าไปสู่การเปิดโปง
กรณีล่วงละเมิดทางเพศของบาทหลวงอีก
กว่า 200 เมืองทั่วโลก

มิติส�าคัญที่หนังเรื่องนี้ มอบให้กับคนดู
ก็คือ เรื่องกระบวนการท�างานข่าว ที่แสดงให้
เห็นว่า กว่าจะได้ข่าวชิ้นเยี่ยมมานั้น

 ตั้งแต่ระดับนโยบายของการท�างาน 
แผนการออกไปล่าข้อมูล เพราะเมื่อต้อง
ออกไปสนามจริงน้ัน ต้องล�าบากยากเย็นใน
การหาข้อมูล การออกไปพูดคุยกับเหย่ือท่ี
ประสบเหตุมาน้ัน นักข่าวจะต้องมีจิตวิทยา
ในการพูดคุยอย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่าง
เกิดระยะห่าง หรอืกลายเป็นผูไ้ปซ�า้เติมเหย่ือ 
ในเวลาเดยีวกันพวกเขาต้องหาข้อมลูเพ่ิมเติม
จากห้องสมุดอย่างละเอียด ต้องตามไปค้น
เอกสารทางราชการ หรอืกระท่ังค�าตัดสินของ
ศาล และท่ีส�าคัญคือต้องกลั่นกรองสิ่งท่ีได้
จากแหล่งข่าว จนกว่าจะได้ ข้อมลูท่ีน่าเชือ่ถือ 

ผลพวงจากสิ่งพวกเขาขุดคุ้ยมาได้นอก
เหนือจาก รางวัลพูลิตเซอร์ (Pulitzer Prize) 

ท่ีมอบให้ผู ้ได้รับเกียรติสูงสุดระดับชาติใน
วงการสิ่งพิมพ์ คือ

ปี 2545 ทีมข่าวสปอตไลท์ ตีพิมพ์ข่าว
เกือบ 600 ชิ้น เผยให้รู้เรื่องการล่วงละเมิด
ทางเพศท่ีกระท�าโดยบาทหลวงกว่า 70 รูป 
ที่ ถูกปกปิดมาอย ่างต ่อเ น่ืองโดยส�านัก
บาทหลวงคาทอลิก

ธันวาคม ปีเดียวกัน พระคาร์ดินัล เบอร์
นาร์ด ลอว์ ลาออกจากการเป็นเจ้าคณะ
บาทหลวงของบอสตัน และย้ายไปประจ�าที่
โบสถ์บาซิลิก้า ดิ ซานตามาเรีย มัจจอเร่ ใน
กรุงโรม ประเทศอิตาลี

บาทหลวงจ�านวน 249 รูปในสังกัดของ

Spotlight  
ข่าวสืบสวนยุคสุดท้าย
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เจ้าคณะบาทหลวงบอสตนั ถูกกล่าวหาว่าได้
ท�าการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์

 ปี 2551 เด็กจ�านวน 1,476 คนถูก
ช่วยเหลือจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดย
บาทหลวงในบอสตัน

บาทหลวงทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา
จ�านวน 6,427 รูป ถูกกล ่าวหาว ่าล ่วง
ละเมิดทางเพศเหย่ือเป็นจ�านวนรวมท้ัง
สิ้น 17,259 ราย

ปฏิกิริยาลูกโซ่จากการเปิดโปงการ
ล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนโดยบาทหลวง 
ถูกขยายผลไปจนพบเรื่องน้ี ใน 105 เมือง
ทั่ วอ เม ริกา  และในเขตปกครองสงฆ ์

จ�านวน 102 เขตท่ัวโลก  สร ้างความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงและกลายเป็น
รอยด่างของคริสตจักรอย่างลบไม่ออก

หนังเรื่องนี้ พาเรากลับไปสัมผัสการท�า
ข่าวแบบดั้งเดิมในอุดมคติอย่างท่ีกล่าวไป
แล้ว และเป็นส่ิงท่ีแทบจะไม่มีให้เห็นแล้ว
ในยุคปัจจุบันท่ีคนท่ัวไปสนใจแต่เสพข่าวท่ี
เอาไวเข้าว่า ข่าวฉาวของคนดัง ข่าวคาวของ
ดารา และข่าวสั้นชนิดท่ีกวาดตาผ่านเสพได้
ในไม่ก่ีวินาทีทางอินเทอร์เน็ต โครงสร้างของ
ข่าวยุคใหม่ ที่พาดหัวดึงดูดความสนใจ ล่า
ยอดคลกิเข้าไปดเูพ่ือน�ามาเป็นอ�านาจต่อรอง
ทางการตลาด

แน่นอนท่ีสุดการท�างานข่าวแบบท่ีเห็น
ในหนังเร่ืองน้ี กลายเป็นไอดอลการท�างาน 
เป็นหลักประกันเบื้องต้นว่า คือวิธีท่ีจะท�าให้
ได้ข่าวชิ้นเย่ียมมาอยู่ในมือ ได้อย่างแน่นอน 
แต่ส่ิงท่ีเราเห็นในหนัง ก็ก�าลังจะกลายเป็น
เรือ่งปรมัปรา หนังสอืพิมพ์ของอเมรกิาหลาย
หัวท่ีเคยท�างานแบบท่ีปรากฏในหนังเรื่องนี้ 
ได้ปิดตัวลงไปจ�านวนมาก นักข่าวมือฉมัง
หลายคน กลายเป็นคนตกงาน 

การท�าข่าวสบืสวนลกัษณะนี ้ก�าลงั หาย
ไปจากส�านักข่าวทั่วโลก น่ีจึงอาจจะเป็นยุค
สุดท้าย ของการท�าข่าวสืบสวนสอบสวนก็
เป็นได้ q
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ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 สิทธิเสรีภาพสื่อ
ยุทธศาสตร์ย่อยในยุทธศาสตร์หลักที่ 1  
- สร้างภาคีสื่อและเครือข่ายในการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริม ปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อ

เหตุผลและความเป็นมายุทธศาสตร์หลักที่ 1 
การใช้อ�านาจของผู้มีอ�านาจในบ้านเมือง สุ่มเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพสื่อ การขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านต่าง ๆ 

ของ สถาบนัขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (สปท.)  มปีระเดน็การปฏริปูสือ่บนพ้ืนฐานความเข้าใจทียั่งคลาดเคลือ่น 

ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 การพัฒนาสื่อสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ย่อยในยุทธศาสตร์หลักที่ 2  
- กระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
- ดูแลสวัสดิการ  ส่งเสริมสวัสดิภาพสมาชิก 
- พัฒนาคุณภาพและศักยภาพนักข่าวภายใต้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ
- สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมนักข่าวภาคสนามให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมนักข่าวฯ 

เหตุผลและความเป็นมา ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 
นักข่าวภาคสนามที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกมีจ�านวนมาก มีความรับรู้เกี่ยวกับสมาคมนักข่าวฯ ยังไม่ทั่วถึง  หรือ

คลาดเคลื่อน  ขาดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของสมาคมนักข่าวฯ   จึงสมควรเร่งกระชับความสัมพันธ์และการ
มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานข่าว  เพื่อยกระดับคุณภาพของนักข่าวโดยองค์รวม  ให้สามารถท�าหน้าที่สื่อมวลชนมือ
อาชีพอย่างเป็นอิสระ  ปลอดจากการถูกครอบง�าหรือแทรกแซง

ยุทธศาสตร์
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ประจำาปี 2559
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 » ประชุมใหญ่สามัญประชุมปี  2559 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2559 สมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 และมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัย
ที่ 17 ประจ�าปี 2559 ผลการเลือกตั้งคือ นาย
วนัชยั วงศ์มีชยั เป็นนายกสมาคมฯเป็นวาระ
ที่ 2 และมีกรรมการบริหารคือ นายมงคล 
บางประภา (บางกอกโพสต์) อุปนายกฝ่าย
บริหารสมาคมฯ นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ 
(ไทยรัฐ) อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการ
ปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นายอนุชา เจริญโพธิ์ 
(บางกอกโพสต์) อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ 
สมาคมฯ นางสาว น.รินี เรืองหนู (มติชน)  
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นางสาวนิภา
วรรณ แก้วรากมุกข์ (เดอะเนชั่น) เลขาธิการ 
สมาคมฯ นายชัยฤทธ์ิ ยนเปี ยม (โพสต์
ทูเดย์)  รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ 
นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์)  
รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการ
ปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นางสาวธนิตา อิสรา 
(บ้านเมือง) เหรัญญิก สมาคมฯ  นายไพรัช 
ม่ิงขวัญ (เดลินิวส์) นายทะเบียน สมาคมฯ  
ว่าท่ี ร.ต. กานต์ เหมสมติ ิ(ไทยรฐั) กรรมการ
ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  
นางสาวบุษดี พนมภู (บ้านเมือง) กรรมการ
ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
นายลักษณศักด์ิ โรหิตาจล (เดลินิวส์) 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ 
สมาคมฯ นายชนะ ผาสุกสกุล (ผู้จัดการ)  
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ 
สมาคมฯ นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ 
(สยามรัฐ )  กรรมการฝ ่ายต ่างประเทศ 
สมาคมฯ

 » สมาคมนักข่าวไทย - ลาว จัดสัมมนา
ร่วมสื่อมวลชน 2 ประเทศ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ปร ะเทศไทย ให้การต้อนรับ ท่านสะหวัน
คอน ราดซะมนตรี รองรัฐมนตรีกระทรวง
แถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเทีย่วและนายก

สมาคมนกัข่าวแห่ง สปป.ลาวพร้อมด้วยคณะ
ผู้แทนส่ือมวลชนจาก สปป.ลาวรวมจ�านวน 
7 คน ในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยใน
โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชน
ไทย-ลาว ระหว่างวันเสาร์ที่ 2 – วันศุกร์ที่ 8 
เมษายน 2559

วันท่ี 6 เม.ย.ท่ีผ่านมา ณ สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
สมาคมนักข่าวไทย - ลาว จัดสัมมนาร่วม
สื่อมวลชน 2 ประเทศ เน้นกระชับความ
สัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ร ่วม
กัน ด้านรองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว
วัฒนธรรมและท่องเท่ียว สปป.ลาวท่าน
สะหวันคอน ราดชะมนตรี ระบุเรื่องสังคม
วัฒนธรรมเป็นส่ิงส�าคัญ มุง่ส่งเสรมิอาเซียน
เป็นศนูย์กลางท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากนอกภูมิภาค และเพิ่มการ
เดินทางระหว่างกัน

 » พธิมีอบทุนการศกึษาบตุร-ธดิาสมาชกิ 
สมาคมนักข ่าวนักหนังสือพิมพ ์แห ่ง
ประเทศไทย ประจ�าปี 2559

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และนางสาวสุวิมล 
จิวาลักษณ์ กรรมการและผู ้จัดการมูลนิธิ
เอสซีจี มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก 
ประจ�าปี 2559 จ�านวน 95 ทุน ๆละ 4,000 
บาท เป็นจ�านวนเงิน 380,000 บาท และ
มอบทุนการศึกษาต่อเน่ืองอกี 10 ทุนโดยการ
สนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 24 เมษายน 2559 ณ สมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 » สัมมนายุทธศาสตร์สมาคมนักข่าวฯ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทยจัดสัมมนายุทธศาสตร์สมาคม 
ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2559 ณ นครริม
ขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
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เพ่ือวางแผนการท�างานของสมาคมในปี 2559 
และต้นปี 2560

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อม
ด้วยที่ปรึกษาสมาคมฯ ถ่ายภาพที่ระลึกร่วม
กับพล.ต.ท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่
ปรกึษา บมจ.วิรยิะประกันภยั และนางกานดา 
วัฒนาย่ิงสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
บมจ.วิริยะประกันภัย ในโอกาสที่ให้การ
สนับสนุนการจัดสัมมนายุทธศาสตร์ประจ�า
ปี 2559 ณ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ

 » สมาคมนักข่าวฯ จัดราชด�าเนินสนทนา 
เรื่อง ประชามติ อะไรท�าได้-ไม่ได้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย จะจัดราชด�าเ นินสนทนา 
“ประชามติ” อะไรท�าได้-ไม่ได้ ในวันจันทร์ที่ 
๒ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมฑ์แห่งประเทศไทย โดยมีวิทยากร
คือ พล.ร.อ. ชุมนุม อาจวงษ์ รองประธาน 

คณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ออก
เสียงประชามติร่างรธน.สภานิติบัญญัติแห่ง
ชาต/ิเสร ีสวุรรณภานนท์ ประธาน กรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
(สปท.) / สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการ
เลือกต้ัง /ไพโรจน์ พลเพชร นายกสมาคม
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน / ด�าเนินรายการ
โดย มงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหาร
สมาคมนักข่าวฯ สามารถฟังรายละเอียด
เนื้อหาได้ที่ www.tja.or.th

 » วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก  World 
Press Freedom Day

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Free-
dom Day วันอังคารท่ี ๓ พฤษภาคมที่ผ่าน 
โดยมกิีจกรรม คอื เดนิทางพบ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบเสื้อที่ระลึก 

ท่ีท�าเนียบรัฐบาล /แถลงการณ์ร่วม เน่ือง
ในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก/ เสวนาเรื่อง 
“เสรีภาพส่ือ...ประชาชนได้อะไร?” โดยมี
วิทยากรคือ ดร. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม/วไิลวรรณ แซ่เตยี ประธานคณะ
กรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย/ นิวัฒน์ 
ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มอนุรักษ์เชียงของ/สุ
วรรณี ศรีสูงเนิน ผู้แทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด
บ�าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ/ ด�าเนินรายการโดย 
สภาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา สามารถดูเนื้อหา
ได้ที่ www.tja.or.th

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อม
ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เพ่ือมอบเสื้อที่ระลึก “ถูกต้อง รอบด้าน หลัก
ประกันเสรีภาพ” เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพ
สือ่มวลชนโลก (World Press Freedom Day) 
ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี q

ราชดำาเนิน :  กรกฎาคม 2559



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
โทร. 02-668-9422 โทรสาร. 02-668-7505
E-mail : tjareporter@gmail.com

เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กทม. 10300

เหลียวหลัง-แลหน้า การเมืองไทย กับบันทึก
ประวัติศาสตร์สำาคัญทางการเมือง ตั้งแต่เหตุการณ์
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และ
หลายเหตกุารณ์สำาคัญการเมอืงในอดตี ผ่านหนงัสือ
คณุภาพ “เบือ้งแรกประชาธปิตยั” จดัทำาโดยสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วางจำาหน่าย
เร็วๆ นี้


