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ราชดำาเนิน
RACHADAMNURN  ฉบับประจำาเดือนมิถุนายน 2560

คสช.โดยการน�าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท�า
รัฐประหารถึงตอนนี้เข้าสู่ปีท่ี 4 มาโฟกัสกันว่า ในช่วง3 ปี
ท่ีผ่านมา ภาพรวมความพยายามเข้ามาควบคุมกลไกการ
ท�างานของสื่อมวลชนภายใต้บริบทต่างๆ เช่นค�าสั่งหัวหน้า

คสช.หรือความพยายามจะออกกฎหมายต่างๆ ท่ีผ่านมา
เป็นอย่างไรบ้าง แล้วหลังจากนี้ สื่อมวลชนควรต้องจับตา
มองเรื่องใดต่อไปบ้าง เพื่อให้สื่อมีเสรีภาพในการเสนอข่าว
ได้อย่างเต็มที่

ถึงตอนนี้ “เจ๊ยุ ยุวดี ธัญญสิริ” จะ
ไม่อยู่แล้ว แต่เรื่องราวความทรงจ�าต่างๆ 
เช่น ชีวิตการท�าข่าว การอบรมสั่งสอน
การท�าข่าวให้กับรุ่นลูกรุ ่นหลาน ยังคง
อยู่ในความทรงจ�าของใครต่อหลายคน 
ท่ีอ่านแล้ว คุณจะรู้ว่าท�าไม ใครต่อใคร 
ถึงรัก “เจ๊ยุ”

ก�าลังเข้าสู่ ช่วงคร่ึงปีหลัง ของปี 2560 
เพื่อนสื่อบางแห่ง ที่เคยอยู่ในวิชาชีพเดียวกัน 
ถึงตอนนี้บางส่ือก็โบกมือลาไปแล้ว จาก
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ท�าให้การ
บริโภคข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปเช่น 
การปิดตัวของนิตยสาร เนช่ันสุดสัปดาห์เมื่อ 
2 มิ.ย.2560 ที่ผ่านมา หลังจากอยู่บนแผง
หนังสือมายาวนาน  25 ปี ส่วนภาพรวมธุรกิจ
สื่อปีนี้ แต่ละแห่ง เป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้
ในรายงานพิเศษเรื่อง โค้งแรก ธุรกิจสื่อ ปี’60
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ชุดใหญ่ไฟกะพริบ 
3 ปี กดสื่อเบ็ดเสร็จ 
โรดแมปคุมไซเบอร์ปูทางอยู่ยาว ?

จาก “น้อง” ถึง “เจ๊”  
“ยุวดี ธัญญสิริ”
ใน “ดวงใจคนข่�ว”

โค้งแรก ธุรกิจสื่อ ปี’60
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คณะกรรมการบริหาร

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กองบรรณาธิการจุลสารราชด�าเนิน

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ (ไทยรัฐ)                      

กรรมการบริหาร สมาคมฯ
นายมงคล บางประภา (บางกอกโพสต์)     
อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ และเลขาธิการ
นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม (โพสต์ทูเดย์)  
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายอนุชา เจริญโพธิ์ (บางกอกโพสต์)                     
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นางสาว น.รินี เรืองหนู (มติชน)                               
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์)
โฆษก สมาคมฯ
นายธนัชพงษ์ คงสาย (เดอะเนชั่น)                     
เหรัญญิก  สมาคมฯ
นายไพรัช มิ่งขวัญ (เดลินิวส์)                                 
นายทะเบียน สมาคมฯ
นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล (เดลินิวส์)                            
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
และสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
นายชนะ ผาสุกสกุล (ผู้จัดการ)
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายสุเมธ สมคะเน (ไทยรัฐ)
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายสิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน (แนวหน้า)
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ (สยามรัฐ)
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นายปรวิทย์ เจนสมุทร (แนวหน้า)
กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นายจักร์กฤษ เพิ่มพุล (ลานนาโพสต์)
ที่ปรึกษา กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ
ดร.สุรศักด์ิ จิรวัสต์มงคล (ผู้จัดการ)
กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ

นางสาว น. รินี เรืองหนู   ที่ปรึกษา

นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม   ที่ปรึกษา

นายพงศ์พิพัฒน์  บัญชานนท์  ที่ปรึกษา

นายวรพล กิตติรัตวรางกูร  บรรณาธิการ

นายสุเมธ สมคะเน   กองบรรณาธิการ

นายณัฐวุฒิ  กรัณยโสภณ   กองบรรณาธิการ

นางสาวขนิษฐา  เทพจร   กองบรรณาธิการ

Editor’s Talk

วาระปรารภ

จุลสารราชด�าเนิน กลับมาอีกครั้ง ฉบับน้ีมีหลายเรื่องราวน่าสนใจ ที่
ทีมกองบรรณาธิการ จุลสารราชด�าเนิน น�ามาเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพ
รวม ความเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปสื่อในยุคคสช.ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
บนการตั้งค�าถามจากคนในแวดวงสื่อว่า แท้ท่ีจริงแล้ว คสช.ต้องการปฏิรูป
สื่อ จัดระเบียบสื่อหรือควบคุมสื่อ ส่วนค�าตอบนั้น ก็อยู่ที่คนในสังคมจะมอง
กรณีนี้เช่นใด

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเร่ืองที่น่าสนใจ เชิญพลิกไปอ่านหรือจะคลิก
ไปอ่าน หากอ่านจุลสารราชด�าเนินฉบับนี้ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์ ที่http://www.tja.or.th/ และเพจเฟซบุ๊ก “จุลสารราชด�าเนิน” 
กันได้เลย

                                 

วรพล กิตติรัตวรางกูร 
บรรณาธิการ

ติดต่อ กองบรรณาธิการจุลสารราชดำาเนิน 
ได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร.02-668-9422 โทรสาร. 02-668-7505

พิมพ์ที่ บริษัท ออฟเซ็ท จำากัด 
เลขที่ 58/434 ซอยรามอินทรา 68 แขวง/เขต คันนายาว

กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.02-918-0096 โทรสาร.02-918-0095

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อเขียน หรือบทความ ห้ามคัดลอก แจกจ่าย ท�าซ�้าก่อนได้รับอนุญาต
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นบัต้ังแต่รฐับาลพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา เข้ามาบรหิารประเทศด้วยการรัฐประหารยึดอ�านาจมาจนถงึขณะน้ีเป็นเวลา 3 ปี และ
ประกาศให้มกีารเลอืกตัง้ในปลายปี 2561 นโยบายทีช่ดัเจนอย่างหนึง่ คอื การควบคมุเสรภีาพในการแสดงความคิดเหน็โดยอ้างความ
จ�าเป็นเพือ่ความมัน่คงของประเทศในช่วงสถานการณ์เปล่ียนผ่าน เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาความขดัแย้งเหมอืนทีผ่่านมา 

ชุดใหญ่ไฟกะพริบ 
3 ปี กดสื่อเบ็ดเสร็จ 
โรดแมปคุมไซเบอร์ปูทางอยู่ยาว ?

เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

ข้ออ้างเร่ืองความมัน่คงของชาต ิท�าให้
รฐับาลคสช. ใช้โอกาสนีค้วบคมุการรายงาน
ข่าวของสื่อ โดยอาศัยประกาศหรือค�าสั่ง 
คสช. ท่ีออกมาหลังการรัฐประหารหลาย
ฉบับที่มีสถานะเทียบเท่ากฎหมาย อาทิ

-ประกาศคสช. ฉบับท่ี 18/2557 ห้าม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยต่อความ
มั่นคงของชาติ  ความสงบ และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

-ประกาศคสช. ฉบบัท่ี 12/2557 ขอให้

ผู้ใช้และผู้ประกอบการสื่อสังคมออนไลน์
ป้องกันเน้ือหาที่ย่ัวยุให้เกิดความรุนแรง 
กระตุ้นให้เกิดการประท้วง หรือต่อต้านการ
ปกครองของ คสช.

-ประกาศคสช. ฉบับท่ี 17/2557 ให้ผู้
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ให้บริการอินเทอร์เน็ตเฝ้าระวังและป้องกัน
การเผยแพร่ข้อมูลท่ีบิดเบือนข้อเท็จจริง ที่
อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ หรอืมผีลกระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ

-ประกาศคสช. ฉบับท่ี 26/2557 ให้
ตัวแทนของกองทัพเฝ้าระวังและสอดส่อง
สื่อสังคมออนไลน์

- ประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557  การ
ให้ความร่วมมอืต่อการปฏบัิตงิานของ คสช. 
ห้ามวิจารณ์การปฎิบัติงานของ คสช.เจ้า
หน้าที่ของ คสช. .

- ประกาศ คสช. ฉบับที่ 103 /2557 ให้
แก้ไขข้อความในประกาศฉบับท่ี 97 แต่คง
ว่าห้ามวิจารณ์การปฏบิตังิานของ คสช. โดย
มีเจตนาท�าลายความน่าเชื่อถือของ คสช.
ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ หากใครฝ่าฝืนให้เจ้า
หน้าที่ส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพท่ีผู้น้ันเป็น
สมาชิกด�าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
แห่งการประกอบวิชาชีพ

- ค�าสั่ง หัวหน้าคสช.ที่ 41/2559 ให้
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) มีอ�านาจควบคุมมิให้มีการเสนอ

ข้อมูลข่าวสารหรือการออกอากาศรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการ
ปกครอง หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของรฐั โดยเจ้าหน้าท่ีจะได้รบัความคุม้ครอง 
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และ
ทางวินัย จากการกระท�าดังกล่าว 

การเข้ามาในช่วงปีแรกของรัฐบาล
คสช. มีการเรียกบุคคล กลุ่มต่อต้าน ฝ่าย
การเมอืง ไปควบคุมตัวเพ่ือไม่ให้เคล่ือนไหว
ต่อต้าน มีการด�าเนินคดีกับแกนน�ากลุ ่ม
การเมือง จ�านวนมาก โดยเฉพาะผู้ท่ีฝ่าฝืน
คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 112  หลายสิบคดี

ไม่เท่าน้ัน คสช.ยังกดดัน ควบคุม 
ส�านักข่าวต่างๆ หนังสือพิมพ์ ทีวี ห้าม
รายงานข่าวออฟไซด์เกินประกาศ คสช. 
ทั้งการห้ามวิจารณ์ รัฐบาลคสช. ยังมีการ
เรียกสื่อมวลชน คอลัมนิสต์บางรายที่เขียน
บทความต�าหนิ คสช. ไปปรับทัศนคติเป็น
ระยะ ทั้งยังโทรศัพท์มาเตือนยังผู้บริหาร
สื่อ ขอความร่วมมืองดน�าเสนอข่าวท่ีอ้าง
ว่า กระทบต่อความขัดแย้ง เช่น การชุมนุม
ของกลุ่มต่อต้านคสช. ที่จัดกิจกรรมวิพากษ์

รัฐบาล หรือ วิจารณ์เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ 
รวมถึง กลุ ่มคัดค้านนโยบายรัฐบาลท่ี
สนับสนุนให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

นอกจากน้ียังส่งเจ้าหน้าทีท่หารเข้าไป
ยังสื่อส�านักต่างๆ ระหว่างการออกอากาศ 
หรือ การออกรายการวิทยุ ที่หนักสุดเห็นจะ
เป็นการส่งทหารเข้าไปเฝ้าติดตามนักข่าว
สาวประจ�าท�าเนียบรัฐบาลบางรายบริเวณ
บ้านพัก ที่เคยตั้งค�าถามให้ผู้น�าไม่พอใจ

ในส่วนของทีวี กสทช. ซึ่งมีหน้าที่ดูแล
เนื้อหา หัวหน้า คสช. ได้ออกค�าสั่งติดดาบ
ให้ กสทช. เซ็นเซอร์ทีวีได้อย่างเต็มท่ี จนมี
การตักเตือน สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวีหลาย
ครั้งโดยให้เหตุผลว่า น�าเสนอเนื้อหาไม่ได้
ติชมรัฐบาลโดยสุจริต ก่อนจะลงดาบสั่งพัก
ใบอนุญาตวอยซ์ทีวีท้ังสถานี เป็นเวลา 7 วัน 
เน่ืองจากกระท�าผิดซ�้าซากละเมิดประกาศ 
คสช.ฉบับท่ี 97 และ 103 ท่ีว่าด้วยออก
อากาศรายการท่ีมีเนื้อหาไม่เหมาะสมยุยง
ให้มคีวามแตกแยก และ ผิด พ.ร.บ.ประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
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การควบคุมสื่อทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
ในช่วง 3 ปีของ คสช.ท�าได้ไม่ยากเพราะอยู่ 
“ในระบบ” ส่งผลให้สื่อต้องลดการวิพากษ์
วิจารณ์ลง ไม่ก็เซ็นเซอร์ตัวเอง แต่สิ่งที่ รัฐ
บาลคสช.กังวลที่สุดและพยายามเข้ามา
ควบคุมแต่ก็ไม่ส�าเร็จ  คือ การแสดงความ
เห็นในโลกออนไลน์ “นอกระบบ” ท่ีสร้าง
ประเด็นได้มากกว่าสื่อกระแสหลัก 

กล่าวกันว่า รัฐบาลเผด็จการท่ัวโลก
มักกลัวเสียงวิจารณ์จากโลกอินเทอร์เน็ต 
ไม่ว่าในตะวันออกกลาง ในจีน หรือ ใน
แอฟริกา รัฐบาลเข้าคุมเนื้อหาในออนไลน์
อย่างเบด็เสรจ็ปิดก้ันพ้ืนท่ีทางการเมอืงของ
ประชาชน เพราะประชาชนทกุคนเป็นหเูป็น
ตาสร้างกระแสเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง
และรวดเรว็ ซึง่เช่นเดยีวกับ ท่ีคสช. พยายาม
หาวิธีควบคุมโซเชียลมีเดียอยู่ 

ทั้งนี้ วันแรกของการรัฐประหาร เฟซบุ๊ก
ในประเทศไทยใช้การไม่ได้แต่ก็เพียงไม่ก่ี
นาท ีกลบัมาใช้ได้ตามเดมิหลงัจากประชาชน 
รุมต�าหนิ คสช. ขณะที่  คสช.พยายามชี้แจง
ว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง จากนั้นมา ประกาศ คสช. 
หลายฉบบักอ็อกมา เพ่ือควบคมุการน�าเสนอ
ข่าวผ่านสื่อออนไลน์ไม่ให้ปลุกระดมต่อต้าน 

พร้อมกับตั้งคณะท�างานด้านสื่อออนไลน์
มีปลัดกระทรวงไอซีที เป็นประธาน เพ่ือ
มอนิเตอร์รวมถึงการท่ีกองทัพบกตั้ง “ศูนย์
ไซเบอร์” ขึ้นมา จับตาเน้ือหาท่ีอาจกระทบ
ความมั่นคง หรือท�าผิดกฎหมาย 

แต่ท่ีถูกจับตามากท่ีสุด คือ การท่ี
รฐับาลมนีโยบายจะผลกัดนั ซงิเกิล เกทเวย์ 
(Single Gateway) โดยอ้างว่า เพื่อควบคุม
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเน่ืองจากพบว่า 
เยาวชนใช้อนิเทอร์เน็ตและก่อให้เกิดปัญหา
ของการเรียนรู้ มีการสั่งให้กระทรวงไอซีที
ควบคุมทางเข้าออกของอินเทอร์เน็ตไว้ใน
จุดเดียว แต่ ซิงเกิล เกทเวย์ ก็ยังไม่คืบหน้า
เพราะถูกคัดค้านอย่างรุนแรงว่า ละเมิด
เสรีภาพประชาชน เพราะรัฐบาลสามารถ
ล้วงความลบั ข้อมลูทีส่่งผ่านอนิเทอร์เน็ตได้ 

อกีมาตรการท่ีรฐับาลได้ท�า คือ การแก้ 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ และประกาศ
ใช้อย่างเป็นทางการเมือ่ต้นปีทีผ่่านมา  โดย
อ้างว่า เป็นการปรับปรุงเพ่ือให้กฎหมาย
ทันกับยุคสมัย มีการวิจารณ์กันมากถึงการ
แก้ไขเน้ือหาในมาตรา 14 (1) และ (2)  เรือ่ง
การแสดงความคิดเห็นออนไลน์ โดยเพ่ิม
ฐานความผิดให้กว้างกว่าเดิม กรณีหาก

มีผู ้โพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งน่าจะเกิด
ความเสียหายต่อ “การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ การบริการสาธารณะ หรือก่อ
ให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน”ให้
มีโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท

นอกจากนี้ใน มาตรา 20/1 ก�าหนด
ให้มี  “คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล
คอมพิวเตอร ์”  ขึ้นมาพิจารณาปิดก้ัน
เน้ือหาบนเว็บไซต์ซึง่เห็นว่าขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี โดยไม่จ�าเป็น
ต้องผิดกฎหมายอื่นใด

การแก้ไขครั้งนี้ถูกมองว่า จะมีคดี
ท่ีมาจากการใช้กฎหมายในทางที่ผิดเพ่ือ
ฟ้องปิดปากการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น 
เสรภีาพในโลกออนไลน์จะถูกลดิลอน  บ้าง
กลัวว่าจะเป็นการเปิดช่องให้รัฐเข้ามาสอด
ส่องข้อมูล

อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีเป็น “โรดแมปคุม
โซเชยีลมเีดยี” เพ่ือตอกย�า้ให้เห็นว่า รฐับาล
เตรียมออกกฎหมายมาคุมสื่อออนไลน์ใน
ช่วงปีท่ีเหลือก่อนเลือกต้ังแน่ คือ ข้อเสนอ
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ของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน ที่มี
พล.อ.อ.คณิต สวุรรณเนตร เป็นประธาน  ที่
ชงให้รัฐบาลออกมาตรการมาควบคุมเป็น
ชดุ ซึง่หลายเรือ่งรฐับาลยอมรบัว่ามแีนวคดิ
จริงและเตรียมการอยู่ ไม่ว่า การออกร่าง 
พ.ร.บ. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 
หรือ ร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนสื่อ และ อีก
ฉบบั คือ  ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรกัษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สาระของ ร่าง  พ.ร.บ. การคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพสื่อฯ หรือ “ร่าง พ.ร.บ.คุมสื่อ” 
คือ การบังคับให้ส่ือทุกประเภท ไม่เฉพาะ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ยังรวมถึงผู้ใช้
สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บข่าวทุกประเภทที่มี
รายได้ทางตรงทางอ้อมเข้าข่ายขึน้ทะเบยีน
หมด โดยจะมีการออกมาตรฐานกลางห้าม
รายงานข่าวเกินขอบเขต ซึ่งนิยามค่อนข้าง
กว้าง หากพบว่า รายงานออกนอกกติกา 
จะถูกย่ืนฟ้องมคีวามผดิทางปกครอง มโีทษ
ปรับ หรือ ผู้ใช้ออนไลน์รายใด เพจดังที่เข้า
ข่าย หากไม่จดทะเบียนจะมคีวามผดิถึงขัน้
ติดคุก ที่ส�าคัญ คือ “คณะกรรมการสภา
วิชาชีพสื่อ” มีตัวแทนจากภาครัฐเข้าร่วม
ด้วย เปิดทางให้เกิดการแทรกแซงสือ่ได้ง่าย

พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธาน
กมธ. ชุดนี้  ระบุว ่า  สาเหตุท่ีต ้องออก
กฎหมายฉบบันีโ้ดยให้สือ่ต้องมใีบอนญุาต 
เพ่ือที่รัฐบาลจะได้รู้รายละเอียดของผู้ท่ีท�า
อาชพีสือ่มวลชนว่า พักอยู่ทีใ่ด อายุเท่าไหร่ 
จะได้มฐีานข้อมลูสามารถตรวจสอบได้ รวม
ถึงทางสภาวิชาชีพจะได้เข้าไปช่วยเหลือ
หากการท�าหน้าที่เกิดเป็นคดีความขึ้นมา

“การท�างานของสื่อป ัจจุบันควร
ระมัดระวังให้มากโดยเฉพาะเรื่องท่ีกระทบ
ประเทศชาติ และคิดว่ารัฐบาลควรที่จะขอ
ไม่ให้ส่ือลงข่าวบางประเภทได้ถ้ากระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติและภาพลักษณ์
ของประเทศ เช่น กรณีที่รัฐบาลขอไม่ให้สื่อ
ท�าเนียบรัฐบาลตั้งฉายารัฐบาลปีที่ผ่านมา

เรื่องเหล่านี้น่าขอกันได้เพ่ือประเทศชาติ 
มิฉะน้ันจะท�าให้ประเทศเสียหายมาก” 
พล.อ.อ.คณิต เคยระบุไว้ 

แม ้องค ์กร วิชาชีพสื่ อจะออกมา
คัดค้าน แต่รัฐบาลยืนยันว่า จะต้องมี
กฎหมายควบคุมสื่อท่ีละเมิดจริยธรรม 
ออกมาแน่ และยังน่าเป็นห่วงเพราะผู้ที่
ออกกฎหมายคือ รัฐบาลคสช. และ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ องคพายพหลักของ
คสช. หากต้องการเนื้อหาอย่างไร ก็น่าจะ
ได้ตามนั้น 

ข้อเสนออีกเรื่องของกมธ.คือ ให้มี 
ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือสร้างระบบป้องกัน
เครือข ่ายคอมพิวเตอร ์  อินเทอร ์ เน็ต 
ครอบคลุมถึงความมั่นคงทางการทหาร 
ความสงบเรียบร้อยในประเทศ และความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจท่ีอาจถูกโจมตี ซึ่ง
เป ็นการเสนอตามรัฐบาลท่ีผลักดันชุด
กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลรวม 8 ฉบับ 

ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์
นี้ กมธ.ก�าหนดองค์ประกอบของ คณะ
กรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) โดยให้นายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน และ รมว.กลาโหม 
หรือ รมว.ดีอี เป็นรองประธาน เน่ืองจาก 
นายกฯ มีอ�านาจก�ากับดูแลทุกระทรวง 
ทบวง กรม โดย กปช. มีอ�านาจ สั่งการ
หน่วยงานราชการ เอกชน ให้กระท�าการ 
หรือยุติการกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ได้ รวมท้ังมีอ�านาจการเข้าถึงข้อมูล ระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ และเอกชนได้ เมื่อเกิด
เหตุที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์

ท้ังน้ี กมธ. ยังเสนอให้รฐับาล เสนอร่าง
ดงักล่าวต่อ สนช. เพ่ือให้ประกาศใช้โดยเรว็ 
หรอื ให้นายกรฐัมนตรใีช้อ�านาจตามมาตรา 
44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 หรือ 
มาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ตั้ง 
กปช.ขึ้นมาท�าหน้าที่ก่อน 

อย่างไรก็ดี ฝ่ายคัดค้านมองว่า  การ
ก�าหนดค�านิยาม “ไซเบอร์-ภัยความมั่นคง
ทางไซเบอร์” ในร่าง พ.ร.บ.ฉบบันีก้ว้างเกิน
ไป และการให้เอกชนต้องปฏิบัติตามค�าสั่ง
ของรัฐ อาจก้าวล่วงไปถึงการจ�ากัดสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน 

เป้าหมายของรัฐบาลคสช. คือ  การ
ควบคุมสื่อออนไลน์เบ็ดเสร็จเพ่ือปูทางอยู่
ยาวในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านใช่หรือไม่ 
เพราะหากดรูฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัทีผ่่าน
ประชามติก็ล้วนสร้างกลไกให้ คสช. กลับ
เข้ามาเป็นรัฐบาลชุดหน้าอีกครั้ง

 ทั้งหมดล้วนกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพการรับรู ้ข ่าวสารของประชาชน
และเปิดช่องให้ฝ่ายรฐัใช้อ�านาจกลัน่แกล้ง 
ผู้เห็นต่างได้ 

หลงั 22 พ.ค. 2557  เป็นต้นมา ซึง่ครบ
รอบ 3 ปี ของ คสช. และเข้าสู่ปีที่ 4 ในเวลา
นี้ ก็ต้องรอดูว่า ท่าที-ความเคลื่อนไหวของ
ฝ่ายคสช.และแม่น�า้สายต่างๆ ของคสช. จะ
มีความเคลื่อนไหวใดๆ ออกมาเพื่อควบคุม
กลไกการรับรู้ข่าวสารของประชาชนและ
การเสนอข่าวสารของสื่อมวลชน อย่างไร
บ้าง อนัเป็นเรือ่งท่ีคนสือ่และประชาชน ต้อง
จับตาอย่างใกล้ชิด q

เป้าหมายของรัฐบาล คสช. 
คือ การควบคุมส่ือออนไลน์
เบ็ดเสร็จเพื่อปูทางอยู ่ยาวใน
สถานการณ์เปลี่ยนผ่านใช่หรือ
ไม่ เพราะหากดูรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันที่ผ่านประชามติก็ล้วน
สร้างกลไกให้ คสช. กลับเข้ามา
เป็นรัฐบาลชุดหน้าอีกครั้ง
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“ปราเมศ”
นายกสมาคมนักข่าวฯ
ภารกิจชักธงรบ ขวางล่ามโซ่สื่อ 
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หลังได้รับเลือกให้เป็น นายกสมาคม
นกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย เมือ่ 
5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา “ปราเมศ เหล็ก
เพ็ชร์” หรือ “หมอก ไทยรัฐ” พูดถึงพันธกิจ
และบทบาทในการเคลื่อนไหวขององค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชน เพ่ือแสดงออกในการไม่
เห็นด้วยและคัดค้าน หากจะมีการผลักดัน
ร่าง  พ.ร.บ.การคุ้มครองสทิธิเสรภีาพ ส่งเสรมิ
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 

พ.ร.บ.คุ ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ เพราะเป็น
กฎหมายท่ีจ�ากัดเสรีภาพของส่ือมวลชนและ
ประชาชน และยิ่งไปกว่านั้นยังมีเนื้อหาที่ขัด
กับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน, รวมถึงขอให้
ยกเลิกประกาศ และค�าส่ังคสช. ท่ีมีเนื้อหา
จ�ากัดสิทธิ เสรีภาพสื่อมวลชน เน่ืองจาก
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รับรองเสรีภาพการ
แสดงความเห็นของประชาชนไว้ชัดเจน,

“ให้สื่อมวลชนทุกประเภท ตระหนักถึง
การท�าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคม 
กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
รวมถึงพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบจาก
สังคม,และขอให้ประชาชนฐานะผู้บริโภค
ข่าวสารมีส่วนร่วมในการตรวจสอบควบคุม
การท�าหน้าท่ีของสื่อมวลชนให้อยู่ในกรอบ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างเข้มข้น 

องค ์กร วิชาชีพสื่ อมวลชน ไม ่ขอ
ยอมรับต่อการกระท�าของทุกฝ่ายท่ีละเมิด
ต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนและสื่อมวลชน และพร้อมจะ
ต่อสู้เรียกร้องจนถึงท่ีสุด ท้ังนี้องค์กรวิชาชีพ
ส่ือมวลชนมคีวามต้ังใจและมุง่มัน่ท่ีจะท�าให้
กลไกก�ากับดแูลกันเองทางด้านจรยิธรรมท่ีมี
อยู่แล้ว มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น”แถลงการณ์ดังกล่าวระบุ 

นอกจากนี้ “นายกสมาคมนักข่าวฯ”ย�้า
ว่า ทุกคนเห็นตรงกันว่าต้องขับเคลื่อนทั้ง
เฉพาะหน้า ระยะกลาง ระยะยาว ต่อสู้กัน
ตลอด เพราะที่ผ่านมามีผู้ใหญ่บางท่านระบุ
ว่า ดูเหมือนสังคมยังไม่เข้าใจว่าสื่อก็ต้อง
ปฏริปู แต่องค์กรส่ือทุกองค์กรยอมรบัว่าต้อง
ปฏิรูป โดยปฏริปูให้องค์กรส่ือควบคุมกันเอง
โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน“เสรีภาพบนความรับ
ผิดชอบ” จังหวะตรงน้ีท่ีทางรัฐถือว่าการ
ปฏิรูปสื่อคือการแค่ออกกฎหมายควบคุม
สื่อ ซึ่งมันไม่ใช่

หากรัฐถามว่าถ้าไม่เอากฎหมายฉบับ
นี้ จะเอาอย่างไร คือเรามีกฎหมายอยู่แล้วที่
เราเสนอประกอบไป แต่สุดท้ายทางกรรมาธิ
การของสปท. ท�าได้เพียงแนบท้ายในบันทึก
การประชุมเท่านั้น 

“ดังนั้นจึงท�าให้องค์กรสื่อต้องเดินหน้า

การเคล่ือนไหวของสมาคม
ก็ เคลื่ อน ไหวแบบนี้ ม าตลอด 
เสือกระดาษจะอยู่มาอย่างไรตั้ง 
62 ปี ที่ผ่านมาก็ยกเลิกกฎหมาย
กลิ่นอายเผด็จการได้มาหลาย
ฉบับแล้ว คนที่บอกว่าสมาคมเป็น
เสือกระดาษ ขอให้คนนั้นเข้ามา
ช่วยสมาคมทำางาน เพือ่ให้สมาคม
ไม่เป็นเสือกระดาษ มาเติมเขี้ยว 
เข้ามาช่วยกัน เราน้อมรับในคำา
วิจารณ์ เรื่องที่ทำาคงไม่ถูกใจคน
ทั้งร้อย แต่จะทำาให้ดีที่สุดเพ่ือไม่
ให้เป็นอย่างที่ถูกวิจารณ์

พ.ศ.....ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการส่ือสารมวลชน สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ออก
มาเป็นร่าง พ.ร.บ.เพ่ือประกาศใช้ในอนาคต 
หลงัก่อนหน้าน้ี ท่ีประชมุสปท.ลงมตเิหน็ชอบ
รายงานและข้อเสนอการออกร่าง พ.ร.บ.ดัง
กล่าว เมื่อ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา

ปราเมศ-นายสมาคมนักข่าวฯ “บอก
ถึงทิศทางการเคลื่อนไหวต่อจากน้ี แม้พบ
ว่าหลังสปท.มีมติดังกล่าว แต่ทางรัฐบาล-
คสช.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็ยัง
ไม่ได้แสดงท่าทีอันชัดเจนใดๆออกมาว่า
จะน�าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปต่อยอด เพ่ือ
เสนอเป็นร่าง พ.ร.บ.ออกมาให้มีผลบังคับ
ใช้หรือไม่  โดยทิศทางเร่ืองน้ี ชัดเจนผ่าน
แถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ท่ี 
“ปราเมศ”ได้ประกาศไว้เมือ่ 3 พ.ค. ท่ีสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อัน
มีข้อเสนอหลักๆ คือ ให้รัฐบาล ยับย้ัง ร่าง 
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ต่อสูใ้ห้ถึงทีส่ดุ เรือ่งน้ีต้องสูถึ้งข้ันฎีกา แต่จะ
มีไม้เด็ดอย่างไร ยังบอกไม่ได้”

องค์กรสื่อไม่เห็นด้วยอย่างหนัก ที่ทาง
ตัวแทนภาครัฐจะเข้ามาในสภาวิชาชีพชุดนี้ 
เพราะสุดท้าย ไม่ว่าจะรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม ส่วนใหญ่คนท่ีเป็น
ปลัดกระทรวงซึ่งจะเข้ามาเป็นกรรมการจะ
ฟังนโยบายจากนักการเมือง แม้จะมีแค่ 2 
เสียงแต่ก็มีผลกระทบแน่นอน 

ในขณะท่ีร่าง พ.ร.บ.ควบคุมสื่อฯยัง
ไม่สะเด็ดน�้าดี แต่ทางกสทช.ซึ่งเป็นองค์กร
อิสระได้ใช้อ�านาจและมีค�าสั่งปิด ค�าสั่งพัก
ใบอนุญาตต่างๆ ของทีวีและวทิยุบางช่องไป
แล้ว ซึ่งเป็นการใช้อ�านาจที่ไม่เหมือนองค์กร
อสิระ แต่ตอนนีอ้�านาจทัง้หมดทีเ่ราต่อสูเ้พือ่
ให้เป็นองค์กรอิสระ ก�าลังจะกลับไปสู่อ้อม
กอดของอ�านาจรัฐ บอกได้เลยว่าในอนาคต
เป็นอันตรายแน่ อีกไม่ช้าจะได้เห็น ภาพ
รวมรัฐพยายามจะคุมสื่อโดยเบ็ดเสร็จเด็ด
ขาด ถึงวันนั้นสังคมจะรู้ว่าสิทธิเสรีภาพและ
หน้าท่ีสื่อมวลชนจ�าเป็นต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย จ�าเป็นต่อสิทธิการรับ
รู้ของประชาชนที่จะน�าไปตัดสินใจว่าจะเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐ ถ้าสื่อไม่มีสิทธิ
เสรีภาพก็ยากที่ประชาชนจะได้รับรู้

-นายกรัฐมนตรี บอกจ�าเป็นต้องมี
กฎหมายนี้ เพราะสื่อคุมกันเองไม่ได้?

ทกุฝ่ายเหน็ด้วยว่าทกุวงการต้องปฏริปู 
ไม่เว้นแม้กระทั่งวงการสื่อสารมวลชน แต่
ไม่ได้บอกว่าจะต้องปฏิรูปอย่างไร ซึ่งรัฐ
ได้อาศัยช่องทางนี้ปฏิรูปสื่อ โดยออกเป็น
กฎหมายอย่างเดียว องค์กรสื่อเห็นด้วยใน
สิ่งที่สังคมต้องการ เราก�าลังเดินหน้าอยู่ใน
เรื่องควบคุมตัวเอง แม้จะช้าแต่ก็ควบคุม
ได้อยู่ แค่ไม่ทันใจเท่าน้ัน เราก�าลังปรับ
กระบวนการอยู่ รวมท้ังร่าง พ.ร.บ.ทีเ่ราเสนอ
ประกบเข้าไปก็สามารถบังคับกลไกในการ
ควบคุมกันเองได้ผล แต่รัฐไม่ต้องการตรงนี้ 
เขาต้องการให้อ�านาจรัฐเข้าไปปกครอง

ถามถึงว่าแนวคิดน้ีก็ยังเป็นแค่ของ
สปท.ที่ไม่มีอ�านาจในการออกกฎหมาย 
สุดท้าย หากรัฐบาลมีการเสนอร่างฯเข้าไป
ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็อาจไม่ผ่าน 
“นายกสมาคมนักข่าวฯ”อธิบายข้อสงสัย
ตรงน้ีว่า เวลาท่ีมีร่างกฎหมายดังกล่าวออก
มาแล้ว องค์กรสื่อจะประมาทไม่ได้ เราต้อง
มีความเคลื่อนไหวและท�าความเข้าใจท้ัง
สือ่มวลชนภาคสนาม และส�านักสือ่ต่างๆ อกี
ทั้งสื่อพลเมืองในโซเชียลมีเดีย ร่างกฎหมาย
นี้จะท�าให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ท�าให้
สังคมอึดอัด ดูแล้วอาจมองไม่เห็นภาพ แต่
เกิดขึ้นแน่เพราะอดีตเคยเกิดขึ้นมาแล้ว 
อย่างไรก็ตาม ขอให้ค�ามั่นว่าทางองค์กรสื่อ
จะเดินหน้าต่อสู้ร่วมกับทุกฝ่าย

เพ่ือความสบายใจของทุกฝ่ายไม่อยาก

ให้ใช้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเลย เพราะร่างดัง
กล่าวมีกล่ินอายท่ีรัฐควบคุมเต็มรูปแบบ 
ดังน้ันควรน�าร่างท่ีองค์กรวิชาชีพสื่อก�าลัง
จะเสนอเข้าไปใหม่ให้หน่วยงานเก่ียวข้อง
เป็นร ่างหลักในการเดินหน้าที่จะมีสภา
วิชาชีพ หากไม่ใช้เป็นร่างหลักก็จะเป็นเรื่อง
ยากที่จะตั้งสภาวิชาชีพ เท่าท่ีคุยกับองค์กร
สื่อพร้อมเดินหน้าจะเคลื่อนไหว

“นายกสมาคมนักข่าวฯ”ทิ้งท้ายว่า ใน
ส่วนของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
หลังวันเสรีภาพสื่อโลกในวันท่ี 3 พ.ค. จะ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เพ่ือท�าความ
เข้าใจกับสังคม ตอนน้ีสื่อต่ืนตัวกันมาก แต่
มีปัญหาว่าระหว่างที่เคลื่อนไหวจะมีสื่อท่ี
ชอบใช้วาทกรรม หรือสื่อที่เสนอข่าวโดย
ละเมิด สิ่งเหล่าน้ีท�าให้สังคมต้ังค�าถามว่ามี
ส่ือแบบน้ีได้อย่างไรและเป็นภาพลบ ตาม
กระบวนการปกติมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว 
ไม่จ�าเป็นต้องมีร่าง พ.ร.บ.ควบคุมอีก แต่
ทีน้ีขาดหน่วยงานท่ีเข้าไปแนะน�าให้ญาติ
เหย่ือได้รู ้เพ่ือด�าเนินการ ซึ่งหน้าที่นี้ไม่ใช่
หน้าที่ของสื่อเพียงอย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่
ของทุกฝ่าย     

“ตอนนี้ถือได้ว่าชักธงรบกันแล้ว จะ
ใครก็ตาม หรือกับบุคคลท่ีมีแนวคิดเป็น
ปฏิปักษ์กับสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและ
ครอบง�าประชาชน ขอให้ทางพี่ๆ น้องๆ ภาค
สนามช่วยกันขยับ ร่วมกันเคลื่อนไหวร่าง 
พ.ร.บ.คุกคามสื่อ และหวังว่าจะได้รับความ
อบอุ่นจากนักข่าวภาคสนามเพ่ือร่วมต่อสู้
แบบเคียงบ่าเคียงไหล่กัน”

ส่วน การขับเคลื่อนเรื่อง”สวัสดิการให้
กับสมาชิกสมาคมฯรวมถึงคนข่าว คนท�า
สื่อ” ในยุคที่เขาเป็นนายกสมาคมนักข่าวฯ
นั้น “ปราเมศ”ให้ความชัดเจนไว้ว่า ส�าหรับ 
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทางสมาคมมีท�า
ไว้มาก ท่ีเห็นได้ชดัคือทุนการศึกษามต่ีอเนือ่ง
โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี ซึ่ง
ปีนี้จะเข้าสู่ปีท่ี 10 เกือบ100ทุน นอกจากนี้

องค์กรส่ือเห็นด้วยในส่ิงที่
สังคมต้องการ เรากำาลังเดินหน้า
อยู่ในเรื่องควบคุมตัวเอง แม้จะ
ช้าแต่ก็ควบคุมได้อยู่ แค่ไม่ทันใจ
เท่านั้น เรากำาลังปรับกระบวนการ
อยู่ ..ตอนนี้ถือได้ว่าชักธงรบกัน
แล้ว จะใครก็ตาม หรือกับบุคคล
ที่มีแนวคิดเป็นปฏิปักษ์กับสิทธิ
เสรีภาพส่ือมวลชนและครอบงำา
ประชาชน ขอให้ทางพี่ๆ น้องๆ
ภาคสนามช่วยกันขยับ
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ยังให้เพ่ิมอีก 10 ทุนส�าหรับนักข่าวที่ท�าข่าว
มีความเสี่ยงและเป็นประโยชน์ต่อสังคม นัก
ข่าวมีเงินเดือนไม่เยอะ เมื่อเทียบกับอาชีพ
อื่น อีกทั้งยังมีทุนการศึกษาแบบปีต่อปีจาก
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามมานานแล้ว นี่คือ
สวัสดิการของสมาชิกที่เห็นภาพที่สุด 

ส่วนคนทีไ่ม่ได้เป็นสมาชกิจะช่วยเหลอื
ก็ต่อเมื่อท�างานแล้วได้รับผลกระทบจากรัฐ 
จากผูช้มุนุม ซึง่ทางสมาคมฯได้ท�าปลอกแขน
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นนักข่าวจริงๆ อย่า
ท�าร้าย มีโครงการ Safety Training ซึ่งเป็น
โครงการทีด่ ีเพราะเป็นการอบรมให้นักข่าวรู้
ว่าเวลาไปฟังวาทกรรมของกลุม่ขัดแย้งต่างๆ 
เราจะถ่ายทอดอย่างไรไม่ให้สงัคมเกิดความ
แตกแยก คือนักข่าวจะไม่กลายเป็นเหย่ือ

ของกลุ่มขัดแย้งที่ต้องการให้สื่อน�า Hate 
Speech ไปเผยแพร่ ถือว่าเป็นข้อดีเพราะ
เป็นการปฏิรูปสื่อขั้นแรกที่เห็นผล 

“ปราเมศ”บอกว่า ที่ผ ่านมา มีบาง
คนโดนนโยบายข้างในกดดันมา แต่ก็มี
เพ่ือนๆ พ่ีๆ ภาคสนามคอยแนะน�าว่าตก
เป็นเหย่ือของวาทกรรม อีกเรื่องหนึ่ง คือ 
ฝ่ายต่างประเทศจะจัดคอร์สอบรมภาษา
อาเซียน แต่ส�าหรับปีนี้จะปรับให้อบรมนิด
หน่อยและเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
เลย ซึ่งจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถเข้า
โครงการได้ ขณะท่ีเครือข่ายสมาคมฯ อย่าง
สหภาพแรงงานกลางพยายามจะย่ืนมือเข้า
ช่วยเก่ียวกับผลคดี อีกท้ังเซ็นMOUกับสภา
ทนายความให้ว่าความให้นักข่าวท่ีได้รับ

การฟ้องร้อง
ส�าหรับโครงการจัดอบรมให้กับนักข่าว

ภาคสนามที่มีอายุการท�างานไม่เกิน 3 ปี ซึ่ง
ก่อนหน้าน้ีเคยท�ากันทุกปีแต่ช่วงหลังไม่มี
การจัดอบรมแล้ว เร่ืองน้ี “นายกสมาคมนัก
ข่าวฯ”แจงว่า จรงิๆ โอนไปอยู่กับสถาบนัอศิรา 
รวมท้ังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของสื่อ 
และปรับเน้ือหาอบรม โดยให้สถาบันอิศรา 
 ไปดูในส่วนน้ี ไม่ได้หายไปไหน นอกจาก
น้ีฝ่ายวิชาการหน้าที่หลัก คือ การจัดอบรม
พิราบน้อย ซึ่งสถานการณ์เปล่ียนไป ดังน้ัน
จึงต้องปรับหลักสูตร ก็จะเป็นคลังข้อมูลใน
การเชื่อมต่อกับฝ่ายต่างๆ  โดยเฉพาะเชื่อม
โยงกับฝ่ายเสรีภาพที่ก�าลังหาผู้รู้เพ่ือจะย่อย
กฎหมาย สื่อสารกับสังคมว่าอันตรายจริงๆ 
ขณะเดียวกันฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็งานหนัก 
เนื่องจากว่าอุตสาหกรรมสื่อในภาพรวมได้
รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะมีการปรับ
เปลีย่นโครงสร้างองค์กร ประกอบกับมีวิกฤต
เศรษฐกิจถาโถมเข้ามาในจังหวะเดียวกัน จงึ
ท�าให้ทุกองค์กรต้องปรับตัว และสื่อมวลชน
ก็ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ซึ่งทางฝ่าย
สมาชิกสัมพันธ์ก็มีโครงการจะเข้าไปรับมือ 
อย่างน้อยก็ต้องเติมก�าลังใจหรือฝึกอบรม
อาชีพให้นักข่าวที่ได้รับผลกระทบ

ส�าหรับเสียงปรามาสจากคนนอกสมา
คมฯรวมถึงคนท�าข่าว คนท�าหนังสือพิมพ์
ด้วยกันเองว่า สมาคมฯไม่มบีทบาทอะไร เป็น
ได้แค่เสือกระดาษ”ปราเมศ”พูดถึงประเดน็น้ี
ว่า จะท�าอย่างไรไม่ให้เป็นเสือกระดาษ การ
เคลื่อนไหวของสมาคมก็เคล่ือนไหวแบบนี้
มาตลอด เสือกระดาษจะอยู่มาอย่างไรตั้ง 
62 ปี ท่ีผ่านมาก็ยกเลิกกฎหมายกลิ่นอาย
เผด็จการได้มาหลายฉบับแล้ว คนที่บอกว่า
สมาคมเป็นเสือกระดาษ ขอให้คนนั้นเข้ามา
ช่วยสมาคมท�างาน เพ่ือให้สมาคมไม่เป็น
เสือกระดาษ มาเติมเขี้ยว เข้ามาช่วยกัน เรา
น้อมรบัในค�าวิจารณ์ เรือ่งท่ีท�าคงไม่ถูกใจคน
ทัง้ร้อย แต่จะท�าให้ดท่ีีสดุเพ่ือไม่ให้เป็นอย่าง
ที่ถูกวิจารณ์ q
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เข้าสูช่่วงผ่านพ้นครึง่ปีแรก 2560 โดยช่วงหลายเดือนทีผ่่านมาของปีนี ้หลายภาคส่วนทัง้ภาคธรุกจิ และการด�าเนนิชวีติของผูค้น ยงัคง
ประสบปัญหาสภาพเศรษฐกจิทีย่�า่แย่ ค่าครองชพีสงู รายได้ลด ความมัน่คงในอาชพีการงานเริม่สัน่คลอน ซึง่อาชพี “สือ่สารมวลชน”ก็
เป็นอกีอาชพีหนึง่ ทีต้่องประสบปัญหาจากสภาพเศรษฐกจิรวมถงึการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ สภาพการรับสือ่ของผูบ้รโิภค
ต่างไปจากอดตี 

โค้งแรก ธุรกิจสื่อ ปี’60
ค่ายไหน ขาดทุน-กำาไร-กระเตื้อง? 
ปิดตำานาน “25 ปี เนชั่นสุดสัปดาห์”

รูปการณ์ท่ีเกิดขึ้น เป็นเรื่องท่ีเกิดทั่ว
โลก เห็นได้จากเช่นเมื่อเร็วๆ น้ี ที่ประเทศ
ออสเตรเลีย ที่  Fairfax Media ธุรกิจองค์กร
สื่อขนาดใหญ่และเก่าแก่ของออสเตรเลีย 
เจ้าของหนังสือพิมพ์ยักษ์ของออสเตรเลีย 
“ซิดนีย์ มอร์นิง เฮรัลด์”ปรับลดนักข่าวลง 
125 อัตรา หรือคิดเป็น 25% ของจ�านวนกอง
บรรณาธิการข่าวทั้งหมด เพ่ือลดต้นทุน จน
ท�าให้นักข่าวออกมาประท้วง อันแสดงให้
เห็นว่า ธุรกิจสื่อทั่วโลกต่างประสบปัญหาไม่
แตกต่างกัน 

ส�าหรับในประเทศไทย เมื่อช่วงกลาง

เดอืน พ.ค.ท่ีผ่านมา มกีารเปิดเผยผลประกอบ
การของธุรกิจสื่อที่น่าสนใจ ซึ่งน่าจะสะท้อน
ให้เห็นภาพรวมและทิศทางของธุรกิจสื่อได้
ระดับหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ 

โดยหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ รายงาน
ข่าวไว้เมือ่ 17 พ.ค.2560 ท่ีผ่านมาถึงภาพรวม
ธุรกิจทวีีดจิทิลัในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560

เนื้อหาข่าวดังกล่าวระบุว่า กลุ่มธุรกิจ
ทีวีดิจิทัล 8 แห่ง ประกาศผลการด�าเนินงาน
ไตรมาสแรกขาดทุน 3.5 ล้านบาท พลิกจาก
ก�าไร 127 ล้านบาท ช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยบรษิทั เนชัน่ มลัติมเีดยี กรุป๊ (NMG) 

ขาดทุน 255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 537.5% รอง
ลงมา คอื บรษิทั บอีซีเีวลิด์ (BEC) อนัดบัสาม 
อาร์เอส อันดับสี่ อสมท (MCOT) ขาดทุนลด
ลง อันดับห้า บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ 
พับลิชชิ่ง (AMARIN) ขาดทุนลดลง อันดับ
หก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 
(WORK) ก�าไรเพ่ิมขึ้น อันดับเจ็ด บริษัท โม
โนเทคโน โลยี (MONO) พลิกมีก�าไร อันดับ
แปด จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ พลิกมีก�าไร 3.5 ล้าน

ข่าวดังกล่าวอ้างอิงว่า  บริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุ๊ป ชี้แจงว่ารายได้จากการขาย
และบริการลดลง 19% ตามภาวะเศรษฐกิจ

What’s going on 
เรือเล็กงดออกจากฝั่ง 
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ฉุดรายได้จากการขายโฆษณาลดลง 24% 
และรายได้จากการจ�าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ พ็อก
เกตบุ๊ก การ์ตูน และหนังสือเด็ก ลดลง 13% 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10% จากต้นทุน
ขายและบริการลดลง 7% ต้นทุนในการจัด
จ�าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น 
50% เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
และการ ตลาดเพ่ิมข้ึนและจ่ายเงินชดเชยให้
แก่พนักงานตามโครงการให้พนักงานลาออก
โดยสมัครใจ

ข่าวดังกล่าว ของ โพสต์ทูเดย์ มีการลง
บทสัมภาษณ์สั้นๆ ของผู้บริหารองค์กรสื่อ
ทีวีดิจิทัลไว้ด้วย เช่น  นางระริน อุทกะพันธุ์ 
ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ชี้แจงว่า
ขาดทุนไตรมาสแรกปีนี้ลดลง 74% เพราะมี
รายได้รวมทั้งสิ้น 465 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% 
เน่ืองจากการเตบิโตของรายได้ธุรกิจ ทีวีดจิทิลั
ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สะท้อนมาจากเรตติง้ท่ี เพ่ิมขึน้เฉลีย่เป็นล�าดับ
ที่ 7 จากช่องฟรีทีวีทั้งหมด

ข ณ ะ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต ์ ป ร ะ ช า ช า ติ ธุ ร กิ จ 
รายงานไว้ในวันเดียวกันคือ 17 พ.ค. อัน
เป็นรายงานเรื่องผลประกอบการของธุรกิจ
สื่อในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ภาย
ใต้พาดหัวข่าวที่ว่า “ผลประกอบการกลุ ่ม
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯเริ่ม
กระเต้ือง รัดเข็มขัดต้นทุนขายบริการได้ผล 
ไตรมาส 1/60 ยอดขาดทุนลดลงยกแผง 
มติชนมีก�าไรแบบฉายเดี่ยว”

เนือ้หาข่าวดงักล่าวมใีจความส�าคัญโดย
สรุปว่า จากการตรวจสอบ ผลประกอบการ
ของกลุ่มธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นองค์กร
ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้
แจ้งผลประกอบการช่วงไตรมาส 1/2560 ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า
ส่วนใหญ่ต้นทุนการขายและบริหารปรับลด
ลง เมือ่เทยีบกับช่วงไตรมาส 1/2559 พิจารณา
ด้านรายได้ บมจ.มตชิน กับ บมจ.อมรนิทร์ฯ มี
รายได้เพ่ิมขึน้ และ บมจ.มตชิน เป็นรายเดยีว
ที่ผลประกอบการมีก�าไร

โดย บมจ.มติชน มีรายได้จากการขาย

และบริการ ช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา 238.01 
ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1/2559 ราย
ได้ 222.57 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 6.94% ต้นทุน
ขายและบริการ 167.63 ล้านบาท เทียบกับ 
186.26 ล้านบาท ช่วงไตรมาส 1/2559 ลด
ลง 10.00% ค่าใช้จ่ายในการขาย 21.96 ล้าน
บาท ลดลงจาก 28.14 ล้านบาทช่วงไตรมาส 
1/2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49.97 ล้าน
บาท ลดลงจาก 59.51 ล้านบาท ช่วงไตรมาส 
1/2559 ก�าไร 14.85 ล้านบาท เทียบกับ
ไตรมาส 1/2559 ขาดทุน 38.39 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 138.68%

 บมจ.โพสต์ พับลิชชิง รายได้ 320.21 
ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1/2559 รายได้ 
454.18 ล้านบาท ลดลง 29.50% ต้นทุน
ขายและบริการ 282.80 ล้านบาท เทียบกับ 
414.39 ล้านบาท ช่วงไตรมาส 1/2559 ลดลง 
31.76% ค่าใช้จ่ายในการขาย 46.17 ล้านบาท 
เทยีบกับ 70.38 ล้านบาท ช่วงไตรมาส 1/2559 
ลดลง 34.40% ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 56.78 
ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1/2559 ที่ 78.38 
ล้านบาท ลดลง 27.56% ขาดทุน 55.45 
ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1/2559 ขาดทุน 
102.07 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 45.67%

 บมจ.เนชั่นฯ รายได้ 534.49 ล้านบาท 
เทียบกับ 656.30 ล้านบาท ช่วงไตรมาส 
1/2559 ลดลง 18.56% ต้นทุนขายและ
บริการ 474.78 ล้านบาท เทียบกับ 509.12 
ล้านบาท ช่วงไตรมาส 1/2559 ลดลง 6.74% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 75.01 ล้านบาท เทียบ
กับ 49.63 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 51.14% ค่าใช้
จ่ายในการบรหิาร 231.67 ล้านบาท เทียบกับ 
155.23 ล้านบาท ช่วงไตรมาส 1/2559 เพ่ิม
ขึ้น 49.24% ขาดทุน 274.50 ล้านบาท เทียบ
กับ 54.32 ล้านบาท ช่วงไตรมาส 1/2559 เพ่ิม
ขึ้น 405.34%

ข่าวดังกล่าว จากประชาชาติธุรกิจ ยัง
ระบุด้วยว่า ส�าหรับ บมจ.สยามสปอร์ตฯ 
(สยามกีฬา) รายได้ 255.17 ล้านบาท เทียบ
กับช่วงเดยีวกันของปีท่ีแล้ว  265.69 ล้านบาท 
รายได้ลดลง 3.96% ต้นทุนขายและบริการ 
212.33 ล้านบาท เทียบกับ 198.79 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ 6.81% ขาดทนุ 68.65 ล้านบาท เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน 153.38 ล้านบาท 
เท่ากับขาดทุนลดลง 55.24%

 บมจ.ซีเอ็ดฯ รายได้ 965.91 ล้านบาท 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,034.31 
ล้านบาท ลดลง 6.61% ต้นทุนขายและบรกิาร 
638.70 ล้านบาท เทียบกับ 705.21 ล้านบาท 
ลดลง 9.43% ขาดทุน 1.58 ล้านบาท เทียบ
กับ 11.48 ล้านบาท ช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ขาดทุนลดลง 86.24%

 ส่วน บมจ.อมรินทร์พร้ินต้ิง รายได้ 
456.96 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกัน
ปี 2559 รายได้ 365.86 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
24.90% ต้นทุนขายและบริการ 423.80 ล้าน
บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 422.60 
ล้านบาท ขาดทุน 98.76 ล้านบาท เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ขาดทุน 171.58 ล้าน
บาท ขาดทุนลดลง 42.44%

ส่วนผลประกอบการในช่วงไตรมาส
ท่ีเหลือต่อจากนี้ ธุรกิจสื่อค่ายไหน จะมีผล
ประกอบการอย่างไร รวมถึงส่ืออีกหลาย
ส�านักที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะก�าไร-
ขาดทุนหรือมีผลประกอบการกระเตื้องขึ้น
กว่าปีที่แล้ว จนท�าให้บริษัทมีเงินไปจ่ายค่า
โบนัส-เพ่ิมเงินค่าสวัสดิการต่างๆ ให้กับนัก
ข่าว กองบรรณาธิการ ก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาใจ
ช่วยกันต่อไป  

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2560 
เพจ “จุลสารราชด�าเนิน” น�าเสนอข่าวสาร 
ความเคล่ือนไหวในแวดวงส่ือด้วยพาดหัว
ข่าว เนชั่นสุดสัปดาห์  ปิดตัว! เช่นเดียวกับ
ที่อีกบางส่ือเช่น เว็บไซต์ manager.co.th 
ของเครือผู้จัดการ ที่เสนอข่าวในวันเดียวกัน
ถึงเรื่อง การปิดตัวลงของ นิตยสารวิเคราะห์
ข่าวการเมือง เนชั่นสุดสัปดาห์ ที่อยู่บนแผง
หนังสือมาร่วม 25 ปี

โดยเนื้อหาในข่าวดังกล่าวของเพจ
จุลสารราชด�าเนินระบุว่า “ข่าวร้ายในวงการ
สือ่สิง่พิมพ์ยังไม่จบสิน้” เมือ่กองบรรณาธิการ
จลุสารราชด�าเนนิ ได้รบัการยืนยันว่า นิตยสาร
ข่าวรายสปัดาห์  “เนชัน่สดุสปัดาห์” เตรยีมจะ
วางแผงในวันที ่2 ม.ิย.2560 เป็นฉบบัสดุท้าย 
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หลังวางแผงต่อเนื่องมากว่า 25 ปีพร้อมกัน
นี้จะยุติการร่วมผลิตรายการในคลื่นวิทยุ 2 
คลื่น ได้แก่ FM 90.5 MHz และ FM 102.0 
MHz โดยเป้าหมายส�าคัญคือการลดภาระ
ค่าใช้จ่าย

ส�าหรับ เนชั่นสุดสัปดาห์ อยู่ภายใต้
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต 
นสพ.คมชัดลึก

พร้อมกับให้ข้อมูลว่า ในช่วง 5 ปีหลัง 
บริษัทคมชัดลึกมีเดียฯ มีรายได้ลดลงมาโดย

ตลอด จากปี 2554 ท่ี 566 ล้านบาท (ก�าไร
สุทธิ 7 ล้านบาท) ปี 2555 ท่ี 552 ล้านบาท 
(ก�าไรสุทธิ 12 ล้านบาท) ปี 2556 ที่ 526 ล้าน
บาท (ก�าไรสุทธิ 8 ล้านบาท) ปี 2557 ที่ 489 
ล้านบาท (ขาดทุนสุทธิ 3 ล้านบาท) และปี 
2558 เหลือเพียง 390 ล้านบาท (ก�าไรสุทธิ 
5 ล้านบาท) เท่านั้น หรือลดลงเกือบ “หนึ่งใน
สาม”  ในเวลาเพียง 5 ปี ขณะทีเ่ครอืเนชัน่ หรอื 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ปีล่าสุด ก็ขาดทุนสุทธิสูงถึง 1,241 ล้านบาท

ซึ่งกว่าที่จุลสารราชด�าเนิน ฉบับนี้ จะ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน แผงหนงัสอื-นิตยสาร-
ร้านหนังสือทั่วประเทศ  ก็จะไม่มีนิตยสาร
วิเคราะห์ข่าว อย่างเนชั่นสุดสัปดาห์ ปรากฏ
อยู่บนแผงอีกต่อไปแล้ว ท�าให้มีนิตยสาร
แนววิเคราะห์ข่าวการเมืองรายสัปดาห์ เหลือ
อยู่บนแผงหลักๆ เล่ม คือ มติชนสุดสัปดาห์ 
–สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์และผู้จัดการสุด
สัปดาห์

นอกจากน้ี ในวันเดียวกัน เพจจุลสาร
ราชด�าเนิน ยงัได้เสนอข่าวเรือ่งไทยรฐัทีว ีเปิด
โครงการ “ลาออกโดยสมัครใจ”

  โดยระบุว่า บริษัท ทริปเปิล วี บรอด
คาสท์ จ�ากัด หรือ ThairathTV ทีวีดิจิทัลช่อง
เอชดี 32 เปิดโครงการ “ลาออกด้วยความ
สมัครใจ โดยได้รับความช่วยเหลือ” หรือ 
เออร์ลี ่รไีทร์โดยเปิดให้พนกังานประจ�า แสดง
ความประสงค์ได้ทีฝ่่ายบคุคล ระหว่างวันที ่25 
พ.ค. -14 มิ.ย. 2560

ทั้งนี้ บริษัทจะให้ความช่วยเหลือตาม
อายุงาน

- อายุงานไม่ครบ 1 ปี ช่วยเหลือเท่าค่า
จ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

- อายุงาน 1-3 ปี ช่วยเหลือเท่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 90 วัน

- อายุงาน 3-6 ปี ช่วยเหลือเท่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 180 วัน

- อายุงาน 6-10 ปี ช่วยเหลือเท่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 240 วัน

- อายุงาน10 ปีข้ึนไป ช่วยเหลือเท่าค่า
จ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

เพจจุลสารราชด�าเนิน เสนอข่าวถึงท่ี
มาท่ีไปของโครงการดังกล่าวว่า สาเหตุที่ 
ThairathTV เปิดเออร์ลี่ รีไทร์ ก็เพ่ือ «ลดค่า
ใช้จ่ายด้านบคุลากร» และ «ให้บรษิทัสามารถ
บรหิารอตัราก�าลงัได้อย่างเหมาะสม» โดยเมือ่
บุคคลใดเออร์ลี่ รีไทร์ไปแล้ว ทางบริษัทจะไม่
รับกลับเข้ามาท�างานอีก

อันพบว่าในช่วงปลายปี 2559 จนถึง
กลางปี 2560องค์กรสื่อกระแสหลัก  ที่มีการ
เปิดโครงการ เออร์ลี่ รีไทร์  มีด้วยกัน 4 แห่ง  
คือเครือเนชั่น เครือมติชน ThaiPBS และ
ไทยรัฐทีวี q
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ตัง้แต่ต้นปี จนถงึกลางปี 2560 ทีเ่ข้าสูช่่วงรฐับาลคสช.บริหารประเทศสูปี่ท่ี 4 มีสถานการณ์เก่ียวกับการ”สัง่ให้ระงบัการด�าเนนิการ
หรือเผยแพร่การน�าเสนอข่าวสาร”ทีป่รากฏเป็นข่าวในวงกว้าง อยูท่ี่เห็นๆ ก็คือ กรณท่ีีเกิดกับ “สปริงเรดโิอ”และ”วอยซ์ทีว”ีทีต้่อง
บนัทกึไว้ในจลุสารราชด�าเนนิ 

พื้นที่สื่อ ครึ่งปีแรก 2560 
ระงับสปริงเรดิโอ-วอยซ์ทีวี

 เริม่ทีเ่คสแรก Voice TV เป็นการเปิดเผยของ พล.ท.พรีะพงษ์ 
มานะกิจ กรรมการ กสทช. และกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ ที่บอกกับสื่อเมื่อ 27 มีนาคม 2560 
ว่าการประชุมอนุกรรมการชุดดังกล่าวในวันเดียวกันนั้น ที่ประชุม 
อนุกรรมการมีมติให้พักใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์ Voice TV เป็น
เวลา 3 วัน 

โดยกสทช.ให้เหตุผลว่า เน่ืองจากพบว่าทางสถานี มีการ 
กระท�าผดิซ�า้ในรปูแบบเดิม หลงัจากมผีูร้้องเรยีนการด�าเนนิรายการ
ของสถานีโทรทัศน์ Voice TV ในปีที่แล้วรวมกว่า 10 ครั้ง และปีนี้ 2 
ครั้ง โดยยังไม่ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 

“ท่ีประชมุคณะกรรมการ กสท.มมีตเิป็นเอกฉนัท์ เหน็ชอบตาม
ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ กรณีให้มคี�าส่ังลงโทษ
ทางปกครองพักใช้ใบอนญุาตของสถานโีทรทศัน์ วอยซ์ทวีี เป็นเวลา 
7 วัน นับตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 28 มี.ค. 2560”

พล.ท.พีระพงษ์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเหตุเพราะมีหนังสือร้อง
เรยีนช่องวอยซ์ทวีี จากหวัหน้าคณะท�างานตดิตามสือ่ส่วนงานรกัษา
ความสงบเรียบร้อย ส�านักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ ในวันที่ 21 มี.ค. และวันที่ 24 มี.ค. 2560 จ�านวน 4 รายการ 
แต่อยูใ่นความรบัผดิชอบของคณะท�างาน 3 รายการ เนือ่งจากอกี 1 
รายการ ออกอากาศเนื้อหาในช่องทางอินเทอร์เน็ต โดย 3 รายการ 
ประกอบด้วยรายการ “ใบตองแห้งออนแอร์” ออกอากาศวันที่ 15 

ในสถานการณ์
 กองบรรณาธิการ
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มี.ค. 2560, รายการ “อิน เฮอร์ วิว” และ
รายการ “โอเวอร์วิว” ออกอากาศวันที่ 20 
มี.ค. 2560 ซึ่งกระท�าผิดซ�้าในรูปแบบเดิม 
คือข้อมูลท่ีน�าเสนอเป็นข้อเท็จจริงไม่รอบ
ด้านอีกทั้งในปี 2559 ที่ผ่านมา มีผู้ร้องเรียน
การด�าเนนิรายการของวอยซ์ทีวีจ�านวนมาก 
และ กสท.ได้ลงโทษทั้งตักเตือนและสั่งปรับ
ทางปกครองไปแล้วจ�านวน 10 ครั้ง และปีนี้
มกีารกระท�าผดิและได้ลงโทษปรบัไปแล้ว 2 
ครัง้ ซึง่ตามเง่ือนไขแล้วโทษทางปกครองจะ
มรีะดบัการเพ่ิมโทษตัง้แต่ ตกัเตอืน ปรบั พัก
ใช้ และเพิกถอนใบอนุญาต

ประธานคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเน้ือหารายการ กสท.แถลงต่อ
ไปว่า ก่อนหน้านี้คณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ ได้เชิญตัวแทน
สถานีและรายการที่ถูกร้องเรียนเข้ามาตัก
เตือนหลายครั้ง และแจ้งให้ทราบทุกครั้งว่า
หากยังกระท�าผิดในเรื่องเดิมจะถูกพักใช้ใบ
อนุญาตได้ ซึ่งทุกครั้งตัวแทนสถานียินดีท่ี
จะกลับไปปรบัปรงุรายการ แต่ครัง้นีเ้ป็นการ

กระท�าผิดใน 3 รายการพร้อมกันอีกท้ัง
เน้ือหาน้ันค่อนข้างรนุแรง เสนอความคดิเหน็
ด้านเดียว อาทิ วิพากษ์วิจารณ์การท�างาน 
ของ คสช.และวัดธรรมกาย, รายการอิน  
เฮอร์ วิว พูดเรื่องโกตี๋ 

“การท�างานของ กสทช.เป็นอิสระ เมื่อ
ทหารได้ร้องเรยีนมาตามช่องทางปกต ิก็ต้อง
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนน้ัน และดูตาม 
พยานหลักฐานแล้วพบว่ามีความผิดจริง 
ตามมาตรา 37 พ.ร.บ.กสทช.และประกาศ
ของหัวหน้า คสช.ฉบับ 97 และ 103 ท่ีมี
เน้ือหากระทบเก่ียวกับความมั่นคง ทาง 
กสทช.จึงพิจารณา และมีมติให้ระงับใบ
อนุญาตเป็นเวลา 7 วัน”

วันเดียวกันน้ัน เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย 
กรรมการผู้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์วอยซ์
ทีวี เปิดแถลงข่าวท่ีสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี 
โดยยืนยันว่าท่ีผ่านมาได้ปรับเน้ือหาตามท่ี 
กสทช.แจ้ง คือ ให้เน้ือหามีการอ้างอิง และ
มีเนื้อหาทั้งสองด้าน มีการให้ความร่วมมือ
และท�าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด  

จาก น้ันในวันรุ ่ ง ข้ึน  28  มีนาคม 
2560 องค์กรสื่อเช่น สมาคมนักข่าววิทยุ
และโทรทัศน ์ไทย, สมาคมนักข ่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และองค์กร
พันธมิตรเพ่ือเสรีภาพสื่อในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (SEAPA) เรียกร้องให้ ส�านัก
งานกสทช.ทบทวนค�าส่ังพักใช้ใบอนุญาต
ของสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทวีี 21 ดงักล่าว โดย
ให้เหตุผล 3 ข้อ สรุปได้ว่า 1.ค�าสั่งดังกล่าว
กระทบต่อธุรกิจของวอยซ์ทีวีอย่างรุนแรง 
และกระทบต่อเสรีภาพสื่อ 2.กสทช.เป็น
องค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีปกป้องเสรีภาพสื่อ 
แต่มติครั้งนี้ เท่ากับ กสท.ยอมให้อ�านาจอื่น
เข้ามาท�าลายความเป็นอสิระของ กสทช.เอง  
3.มติดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ

โดยในช่วงที่สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี 
ช่อง 21 ถูกระงับการออกอากาศ ทางสถานก็ี
มกีารเผยแพร่รายการต่างๆ รวมถึงการเสนอ
ข่าวตามปกติ ผ่านเว็บไซต์ของสถานีรวมถึง
ทาง facebook ของสถานี  

และต่อมาตั้งแต่ 1 พ.ค. 2560  ทาง
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วอยซ์ทีวี  ก็มีการปรับโทนและรูปแบบ
รายการบางรายการ จนถูกบางฝ่ายมอง
ว่า “เซ็นเซอร์ตัวเอง” เพ่ือลดโทนการเสนอ
ข่าวและการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองและ
สถานการณ์ร้อนต่างๆ ในยุคคสช. เห็นได้จาก
การหายไปจากหน้าจอสถานีแห่งนี้ ของนัก
วิชาการ และสือ่บางส่วน ทีเ่คยจดัรายการให้
กับสถานีมาหลายปี  อาทิ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์   
ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข วิโรจน์ อาลี อันเป็นการปรับ
รูปแบบรายการ หลังการกลับมาคุมสถานี
วอยซ์ทีวี อย่างเต็มตัวอีกครั้งของ “ทรงศักดิ์ 
เปรมสุข” อดีตผู้บริหารสถานีแห่งนี้ 

สั่งระงับ On Air สปริงเรดิโอ
ส่วนกรณี กสทช.สั่งระงับการออก

อากาศของ สถานวีทิยสุปริงเรดโิอ คลืน่  FM 
98.5 MHz ที่เป็นสื่อในเครือ สปริงนิวส์ น้ัน 
เกิดเมื่อ 12 เมษายน2560 

ตามค�าให้สัมภาษณ์ของ ฐากร ตัณฑ
สิทธิ์  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทีเ่ปิดเผยว่า 
ส�านักงาน กสทช. สั่งระงับการออกอากาศ
ชั่วคราวสถานีวิทยุ 1 ปณ FM 98.5 MHz 
ต้ังแต่เวลา 00.01 น. ของวันท่ี 13 เม.ย. 2560 
จนถึงวันที่ 17 เม.ย. 2560 เวลา 24.00 น. 

“เน่ืองจากได้รับการร้องเรียนเก่ียวกับ
เน้ือหารายการท่ีออกอากาศ ไม่เหมาะสม 
ซึง่อาจกระทบต่อความมัน่คงและความสงบ
เรียบร้อย โดยในขณะท่ีมีการตรวจสอบจึง
มีค�าสั่งให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวไป
ก่อน ทั้งน้ี ส�านักงานฯ ได้มีค�าสั่งให้ผู้แบ่ง
เวลาด�าเนินรายการเข้ามาพบ เพ่ือชี้แจง
กรณีดังกล่าวในวันท่ี 17 เม.ย. 2560 เวลา 
10.00 น.”

สื่อมวลชนบางแขนงรายงานไว้เพ่ิม
เติมว่า ส�าหรับคลื่นดังกล่าว ส�านักงาน 
กสทช. ให้บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย 
จ�ากัด ในเครือสปริงกรุ๊ป เจ้าของเดียวกับ
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ และหนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ ท�าสัญญาเช่าช่วงคลื่น 1 

ปณ. ผลติรายการ “สปรงิเรดโิอ” ออกอากาศ
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2558 โดย นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
จ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนเดือนละ 2.46 
ล้านบาท

ต่อมา เมื่อวันท่ี 16 เม.ย. เฟซบุ ๊ก
ของสถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ  FM.98.5 
MHz. ชื่อ  ‘FM98.5 Spring radio’ และ 
เว็บไซต์ www.springradio.in.th ได้โพสต ์
ข้อความชีแ้จงข้อเท็จจรงิกรณีถูก กสทช. สัง่
หยุดออกอากาศชั่วคราว 

โดยการชี้แจงดังกล่าว นอกจากล�าดับ
เรื่องที่สถานีได้รับแจ้งจาก กสทช.ไว้ในตอน
ต้นแล้ว สปริงเรดิโอ ได้น�าเสนอไว้ตอนหนึ่ง
ว่า  หลังสถานีฯได้รับแจ้งดังกล่าวแล้ว ได้
พยายามติดต่อไปยังแหล่งข่าวระดับต่าง 
ๆ เพ่ือหาข้อมูล และข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มี
ใครยืนยันข้อมูลชั้นต้น-ปฐมภูมิได้เลย มี
เพียงข้อมูลบอกเล่าได้ยินมาเท่าน้ัน ซึ่งเป็น
ลักษณะข้อมูลทุติยภูมิอ้างอิงโดยไม่ยืนยัน 

..เมื่อไม่มีการระบุรายละเอียดของ
ความผิด และระบุรายการที่กระท�าผิด  ใน
ชั้นแรก สถานีฯ ได้สอบถามผู้ด�าเนินราย
การทุกๆ คน ทุกรายการ ว่า ได้ด�าเนิน
รายการท่ีมี ลักษณะขัดต่อความมั่นคงหรือ
ไม่ ซึ่งผู ้ด�าเนินรายการทุกคนยืนยันว่าไม่
เคยกระท�าเช่นนั้นเลย  อย่างไรก็ตาม แม้จะ
มีค�ายืนยันดังกล่าว  แต่สถานีฯ ได้ตัดสินใจ

ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากรายการ
จริง  ด้วยการเรียกเทปย้อนหลังรายการทุก
รายการ ตลอด 24 ชั่วโมง ย้อนหลังเป็นเวลา 
1 สัปดาห์มานั่งฟังอย่างละเอียดและถอด
ถ้อยค�าส�าคัญของผู้จัดรายการทุกคนทุก
รายการว่า มรีายการใดทีก่ระท�าผดิต่อความ
มั่นคง  ซึ่งแม้จะยุ่งยากอย่างย่ิงและต้อง
ทุ่มเททุกสรรพก�าลังท้ังสถานี เน่ืองจากไม่
ได้รับการระบุรายการที่กล่าวอ้างว่ากระท�า
ความผิดมา  แต่จะต้องรีบหาข้อเท็จจริงให้
เสร็จส้ินโดยเร็วจากการฟังย้อนหลังในเวลา
จริงถึง 24 ชั่วโมง ตลอดการออกอากาศใน 
7 วัน จึงต้องเร่งฟังและถอดใจความกันทั้ง
วันท้ังคนืทัง้ท่ีท�างานและท่ีบ้านของพนักงาน

“บัดน้ีการฟ ังรายการย ้อนหลังได ้
ด�าเนินการครบเสร็จส้ินแล้ว ไม่พบว่ามี
รายการใดเลย หรือในช่วงใดช่วงหน่ึงเลย 
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ย้อนหลงัไป 7 วันนี ้ได้
ด�าเนินรายการออกอากาศในลกัษณะผดิต่อ
กฎหมายความมั่นคง แต่อย่างใด”

และย�้าว่า สถานีฯ ได้รับความเสีย
หายจากค�าสั่งระงับการออกอากาศในครั้ง
นี้อย่างมาก  การระงับออกอากาศโฆษณา
เป็นส่วนหนึ่งของความเสียหาย 

ต่อมา 17 เมษายน ผู้บริหารของสถานี
วิทยุสปรงิ เรดโิอได้ไปพบกับทางกสทช.และ
ย่ืนเอกสารผลการตรวจสอบการออกอากาศ
ย้อนหลัง 

จากนั้น นายฐากร เลขาธิการ กสทช. 
เปิดเผยว่า จากการเข้าหารือดังกล่าวทั้ง 2 
ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลง และท�าความเข้าใจ
ในการออกอากาศและเผยแพร่ข่าวสารต่อ
สาธารณะ จึงได้อนุญาตให้สปริงเรดิโอ เอฟ
เอม็ 98.5 เมกะเฮริตซ์ กลบัมาออกอากาศได้
ตามปกติ ต้ังแต่วันท่ี 17 เม.ย.60 เวลา 12.00 
น. เปน็ต้นไป ซึ่งจะเป็นการออกอากาศทีเ่รว็
ขึ้นจากการสั่งระงับการออกอากาศเดิม

จึงเป็น 2 กรณี ที่เกิดขึ้นในบริบทที่เกิด
กับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในช่วงครึ่งปีแรก ส่วน
หลังจากนี้ จะมีกรณีแบบเดียวกันนี้หรือไม่ 
และจะเกิดกับสื่อใด ต้องติดตาม  q

เป็น 2 กรณี ที่เกิดขึ้นในบริบท
ที่เกิดกับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในช่วง
ครึ่งปีแรก ส่วนหลังจากนี้ จะมี
กรณีแบบเดียวกันนี้หรือไม่ และจะ
เกิดกับสื่อใด ต้องติดตาม
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ในความทรงจำา
สิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน – ดารินทร์ หอวัฒนกุล

นับจากวันงานพระราชทานเพลิงศพ 
“เจ๊ยุ” ยุวดี ธัญญสิริ อดีตนักข่าวอาวุโส
ท�าเนยีบรฐับาล  การจากไปไม่มวัีนกลบัของ 
“ต�านานคนข่าว” สร้างความสญูเสยีครัง้ใหญ่
ให้วงการข่าว แม้เวลาจะหมุนผ่านล่วงมา
หลายแรมเดือน แต่ไม่อาจลบล้างเรื่องราว
มากมาย ทุกภาพ ทุกเรื่องราว ถูกทิ้งไว้ให้
คนข้างหลัง และยังตราตรึงอยู่ใน “ดวงใจ” 
ของทุกคน   

 

รปูถ่ายในกรอบสวยยงัถกูวางบนโต๊ะทีเ่คยนัง่ท�างาน ภาพหลายภาพ ถกูติดประดับในมมุหนึง่ภายในรังนกกระจอก เคยีงข้างกับภาพ
ประวตัศิาสตร์เหตกุารณ์ส�าคญัของประเทศทีถ่กูตดิอยูก่่อนหน้า 

ศุภฤกษ์ ธงไชยฤทธิ์ “ปู๊ด ไทยรัฐ”
เป็นทั้งพี่และแม่

ตั้งแต่เมื่อคร้ังท�างานพิเศษเป็นเด็กส่ง
หนังสือพิมพ์ ย่านบางกระบือ เมื่อกว่า 40 ปี
ก่อน ท�าให้ได้รู้จักกับครอบครัวของ พันเอก 
บญุเชดิ ประภาพร นายทหารม้ายานเกราะ 
ซึ่งคือพ่อของเจ๊ยุ ที่น้อยคนนักจะรู้ว่า ชื่อเล่น
จริงๆ แล้ว ของเจ๊ยุ มีชื่อว่า “แดง”

...ในสมัยน้ัน เจ๊ยุเป็นคนท่ีสวยโดด

เด่น ผิวพรรณดี ตาโต แก้มป่อง ดูซนๆ ทุก
เช้าจะเจอแกใส่ชุดนักศึกษา ข้ึนรถเมล์ ไป
เรียนหนังสือท่ีธรรมศาสตร์ แกจะเรียกว่า
ไอ้หนูๆ วันน้ีมีข่าวอะไรบ้าง พอผมเลิกขาย
หนังสือพิมพ์ ต่างคนต่างเรียน ก็ไม่ได้เจอ
กันอีก จนเข้ามาท�างานเป็นนักข่าว ถึงได้
เจอกันอีกครั้ง เป็นเรื่องท่ีอัศจรรย์มาก ตอน
น้ันไปท�าข่าวท่ีหอประชุมกองทัพบก สมัย 
พล.อ.อาทติย์ ก�าลงัเอก เป็น ผบ.ทบ. ต่างคน

จาก “น้อง” ถึง “เจ๊”  
“ยุวดี ธัญญสิริ”

ใน “ดวงใจคนข่�ว”
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ต่างจ�ากันได้ เจ๊ยก็ุมาทัก ‘เป็นไงบ้างแก’ ต่าง
คนก็ต่างดใีจ มนัเหมอืนมคีวามผกูพันกันมา”

หลังได้มีโอกาสพบกันอีกครั้ง เจ๊ยุ ซึ่ง
เป็นนักข่าวรุ่นพ่ี จะคอยให้ค�าแนะน�าเรื่อง
การท�างานข่าวเสมอ ก่อนไปอยู่ประจ�า
ท�าเนียบรัฐบาล เจ๊ยุอยู่กระทรวงมหาดไทย
มาก่อน แล้วมาอยู่สายทหาร จึงถือเป็นสาย
ทหารรุ ่นแรกๆ เพราะนักข่าวตอนนั้นยังมี
แค่ 4-5 คน

“ตอนท่ีผมเริ่มท�างาน ยังทันได้เจอใน
สายทหาร ท�าข่าวใหม่ไม่รู ้จักใครเป็นใคร 
เขียนข่าวอะไรไม่ได้ ก็จะถามเจ๊ยุ แกสอน
หมด สอนแม้กระทั่งการดูยศทหาร แกจะ
บอกเสมอ ว่าเป็นนักข่าวอย่าไปท้อ บางทีไป
นั่งรอข่าวนาน ไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร ทหารเขาไม่
ได้อยากพูดเหมือนนักการเมือง ที่เป็นพวกผี
เจาะปาก ต้องอดทน เราต้องท�าความรู้จัก
กับเขา ฟังแล้วก็ ใช่ เราต้องท�าความสนิท 
ให้ใจ เชื่อใจ”

การท�างานแบบสไตล์ของเจ๊ยุ ในงาน
สายทหาร ไม่เพียงการแนะน�าด้วยวาจา แต่
ยังฝึกให้น้องๆ ตั้งประเด็นค�าถามเองให้เป็น 
ช่วงแรกที่ไปท�าข่าวไม่กล้าถาม เจ๊ยุก็จะด่า 
และกระตุ้นให้ถามให้ได้ พยายามจะฝึกให้
มีความกล้า

“แกจะสอนว่า ต้องท�าการบ้าน ไม่ใช่จะ
พ่ึงแต่ชัน้ จะมาให้ชัน้ถามตลอด อนาคตต้อง
โต ต้องถามให้เป็น ท�าความเข้าใจเนื้อข่าวที่
เราจะถาม เพื่อจะต่อข่าวได้ ถ้าแหล่งข่าวฟัง
เราถาม เหมือนเราให้เกียรติเขา เขาก็จะให้
เกียรติการตอบกับเรา ซึ่งเจ๊จะเป็นคนแบบ
นั้น ท�าให้ทุกคนเกรงใจแก เขาไม่ได้เกรงใจ
ที่เจ๊เป็นภรรยานายทหารผู้ใหญ่ แต่เกรงใจ
ทีต่วัตนของเจ๊เอง และถ้าถูกแหล่งข่าวดกุลบั
มา ก็อย่าไปกลัว อย่าหยุด ต้องถามต่อไป นี่
คือสิ่งที่เจ๊สอนเป็นค�าพูดและการท�าให้เห็น”

ซึง่เทคนคิการสมัภาษณ์แหล่งข่าวสาย
ทหารแบบเจ๊ยุ จะไม่เหมือนการสัมภาษณ์
นักการเมืองท่ัวไป คือจะถามทื่อๆ แต่เสียง
นุ ่มๆ ตะล่อมเบาๆ แล้วค่อยเข้าประเด็น 
เรียกว่าเป็นเทคนิคการตะล่อม ต้องมีชั้นเชิง 

เพราะการถามตรงๆ ไม่มีทางได้ข่าว มีแต่
จะวงแตก

หลังจากที่เจ๊ยุย้ายไปท�าข่าวประจ�า
ท�าเนียบรัฐบาล ไม่ได้อยู่ประจ�าสายทหาร
แล้ว แต่ก็ยังมีความห่วงใยนักข่าวรุ่นน้อง
เสมอ เวลาเจอ น้องๆ  บางคนพูดจาไม่ค่อย
ด ีแกจะมาบอกให้ไปดูแลน้องด้วย คือแกจะ
ไม่ออกตัว เพราะให้เกียรติเรา ที่โตแล้ว ควร
เป็นพี่ที่มาช่วยดูน้องๆ ได้

“ข่าวสายทหาร บางเร่ืองท่ีเรารู ้ก็ไม่ต้อง
ไปน�าเสนอทั้งหมด ถ้ามันจะกระทบความ
มั่นคงของชาติ เจ๊ยุจะบอกว่าแล้วแต่ส�านัก
พิมพ์จะเอายังไง เรารู้ก็ต้องบอกเขา มันเป็น
หน้าท่ี ถ้าเขาเอา เราก็เขยีนให้ซอฟท์ลง ไม่ให้
กระทบตวัเราและไม่กระทบแหล่งข่าวทีบ่อก
เรามา ต้องปกปิดแหล่งข่าว”

ตอนที่ พ่ี ยักษ ์  สามีแก  เป ็นปลัด
กระทรวงกลาโหม แต่เจ๊ยุต้องไปท�าข่าว
ท�าเนียบรัฐบาล  จะไม่มีภาพที่ภรรยาต้อง
ไปสัมภาษณ์สามี นั่นก็เพราะเขาให้เกียรติ
กัน มากสุดเวลาเจอ คือหันมาย้ิม บอกว่า
ไปแล้วนะ

“สิ่งท่ีนึกถึงเจ๊ยุ ส�าหรับผม แกเป็นคน
เสมอต้นเสมอปลาย มีความน่ารักที่ขัดแย้ง
กับเสียงดังๆ  ไม่เคยถือตัว แม้ว่าพ่อเป็น

ทหาร สามีเป็นนายพล ดูแลผมเหมือนน้อง
คนหน่ึงมาเสมอ ผมพยายามท�าตัวให้แกเชือ่
มั่น ว่าต้องอยู่ให้ได้ ดูแลน้องๆ ในสาย ต้อง
เป็นตัวอย่างให้น้องๆ หลักการท�างานที่แก
สอนไว้ การวางตัว ยังจดจ�าได้หมด เพราะ
นักข่าวสไตล์เจ๊ยุ เหลือน้อยลง... ผมว่าผม
โชคดีที่ได้รู้จักแก ที่เป็นทั้งพี่สาวและแม่....”

 
ประชา หริรกัษาพทิกัษ์ “เอ๋ รอยเตอร”์
“อดทนเพื่อให้ได้ข่าว”

ตอนแรกไม่ได้รู้จักกับเจ๊ยุเท่าไหร่ แต่
รู ้จักพ่ียักษ์(พล.อ.สิริชัย ธัญญสิริ)สนิทกัน
ต้ังแต่ยังเป็นเจ้ากรมสรรพาวุธ ทหารบก ตอน
หลงัเพ่ิงมารูว่้าเจ๊ยุเจ้าแม่ท�าเนยีบเป็นภรรยา
พ่ียักษ์ ก็ได้ยินกิตติศัพท์มาว่าแกขี้ด่า เม้ง
แตก เป็นนักข่าวอาวุโสเจ้าระเบียบ ท�าอะไร
ต้องเข้าทางตรอกออกทางประตู ทุกอย่าง
ต้องเป็นระเบียบ ใส่เสื้อปล่อยชายลอยไม่ได้
ต้องด่า เพราะแกพูดอยู่เสมอว่าเป็นนักข่าว
ต้องมีเกียรติ ก่อนเราจะให้เกียรติคนอื่น เรา
ต้องให้เกียรติตัวเองก่อน

“พอเจอตัวจริงๆ แกเป็นอย่างที่เสียง
ร�่าลือจริงๆ เป็นนักข่าวท่ีมาตรฐานสูง มา
ท�างานเช้า 
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เท ้าก ้าวแรกของนักข ่าวที่ เหยียบ
ท�าเนียบเช้าคือยุวดี ถ้ามาเช้ากว่าก็คงมีแต่
แม่บ้านหรือภารโรงแล้วล่ะ หนังสือพิมพ์
ทุกฉบับอ่านหมด อ่านแล้วใช้ปากกาขีด
จับประเด็นส�าคัญ เสร็จแล้วจดช็อทโน้ตใส่
กระดาษว่าวันน้ีต้องตามประเด็นอะไร หลัง
จากน้ันไปกินข้าว เสร็จก็ไปตามแหล่งข่าว
ตามทีจ่ดประเดน็ไว้เป็นคนแรกทีจ่ะไปนัง่รอ
แหล่งข่าวตลอด

 ข่าวเด็ดๆ ตอนเช้านี่นักข่าวส่วนใหญ่ 
ตายหมดเพราะไม่ทันเจ๊ มาสายกันหมด และ
ไม่ใช่เจ๊มาเช้าอย่างเดียว แต่เป็นคนดักนาน
ดักทนด้วย เดินดุ่มๆ ไป ไม่รอใคร บางคนไป
รอไม่เจอก็กลบั แต่เจ๊ไม่ใช่อย่างนัน้ ถ้าวันนัน้
จะเฝ้า จะเฝ้าจนเอาข่าวให้ได้”

หลายครั้งเรื่องที่รู้มา จากรัฐมนตรี จาก
ข้าราชการ ก็จะมาเล่า ได้ยินเรื่องอินไซด์
อะไรมาก็จะเผื่อแผ่ ท�าให้เรามีอีกมุมเพ่ิม
ข้ึนมาเพ่ือไปต่อยอดตามข่าวน้ีได้  ถ้าใคร
มาเช้าๆ มาคุยกับเจ๊จะได้ประโยชน์มาก ท่ี
แกรู้มากกว่าคนอื่น เพราะผ่านมาหมด เป็น
คนจ�าแม่น ไม่ใช่ว่าไปอ่านหนังสือ หรือไป
ฟังคนอื่นเล่ามา แต่ผ่านการท�าข่าวตรงนั้น
มาจริงๆ เห็นเหตุการณ์มาจริงๆ น่ีคือความ
พิเศษของเจ๊ยุ

 เวลาจะเขียนรายงาน เกล็ดเล็กเกล็ด
น้อยของการเมอืง การทหาร การหาข้อมลูใน
กูเกิลมันเป็นข้อมูลพื้นๆ ที่ใครก็หาได้ แต่ถ้า
คุยกับแกจะให้เครื่องเคียงท่ีเอาไปประกอบ
รายงานได้เด็ดๆ เยอะเติมให้รายงานนั้น
สมบูรณ์ ให้กลมกล่อม อ่านแล้วครบรสไม่
ขาด เจ๊ยุ  เป็นคนตรงๆ เห็นอะไรไม่ดีไม่ถูก
ไม่ควรก็จะว่า แต่จริงๆ ก็ไม่มีอะไรพูดวัน
นี้ พรุ่งน้ีก็จบ และเป็นคนฟังคน แม้จะเถียง
กลับเสียงดัง แต่ถ้าเรามีเหตุผลดี แกก็รับ
ฟัง แต่การเปลี่ยนแปลงความคิดแกอาจ
จะยาก เพราะมีชุดความเชื่อของแก เด็กรุ่น
ใหม่บางคน อาจจะไม่ชอบแก ด้วยที่เป็นคน
เจ้าระเบียบ เป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างวัย 
คนยุคใหม่กับยุคเก่า และบางทมีนัก็ปรบัเข้า
กันยาก แต่จริงๆ แล้วเจ๊ยุ ไม่มีอะไร ถ้าได้มา

สัมผัส นักข่าวทุกคนที่ท�าเนียบมีใครไม่เคย
โดนเจ๊ดุ อย่าว่าแต่นักข่าวเลย นายกรฐัมนตรี 
ผบ.เหล่าทัพ ยังโดนดุเอ็ดตะโรมาทั้งน้ัน ถ้า
ท�าไม่ดี ไม่ถูก ไม่ควร

“เจ๊ยุ เป็นคนที่ท�าให้เรารู้สึกภูมิใจ และ
มีเกียรติกับอาชีพนี้ แม้แกจะไม่ได้สอนอะไร
พิเศษเป็นการส่วนตัว แต่สิ่งท่ีแกท�าทุกวัน
มันจะซึมซับเข้ามาเอง ศิลปะการท�าข่าวคน
ชื่อยุวดีเป็นตัวอย่างในสนามได้เป็นอย่างดี
มากๆ นักข่าวท่ีเป็นต�านาน มีคุณูปการต่อ
วงการก็มหีลายคน แต่นักข่าวแบบเจ๊มมีมุให้
จดจ�ามากมาย ชื่อของยุวดี ธัญญสิริ จะเป็น
ต�านานนักข่าวที่ต้องพูดถึงกันไปอีกนาน”

 
สมัชชา หุ่นสาระ “แชมป์ ฐานเศรษฐกิจ”
“จากไปให้คนจดจ�า”

ตอนเข้าท�าเนียบคร้ังแรก ไม่รู ้เหนือรู้
ใต้ ใครเป็นใคร เดินเข้าไปในรังกระจอกเก่า 
เจอพิมพ์ดีดเครื่องเก่าๆ ตัวหนึ่งวางอยู่ ก็เอา
กระดาษใส่เข้าไป กดพิมพ์ไปได้แค่ 2-3 ค�า 
เสยีงก็ดงัมาก่อนตวั “เธอเป็นใคร มาใช้พิมพ์
ดดีฉนัได้ยังไง” เราก็ถามกลบัไปว่า เป็นพิมพ์
ดีดส่วนรวมไม่ใช่หรือ ถูกย้อนกลับมาว่า 
“พิมพ์ดีดฉัน”  จนถกเถียงกันอยู่พักหนึ่ง คือ
เป็นของส่วนกลาง แต่แกเป็นคนซ่อมบ�ารุง 

ใช้อยู่คนเดียว สุดท้ายก็ต้องยอมถอยให้ นั่น
คือครั้งแรกท่ีได้เจอกัน เป็นความประทับ
ใจ ที่เริ่มต้นอย่างไม่ค่อยประทับใจนัก แต่ก็
ไม่มีวันลืม

“จนมีเหตุการณ์ท่ีท�าให้ได้เริ่มสนิทกัน 
เมื่อต้องไปหมายตามนายกฯ เราขับรถไป
เอง แต่ขากลับ เจ๊ขอติดรถกลับด้วย เราก็
เกร็งที่ผู้ใหญ่จะมาน่ังรถเรา ก็ปฏิเสธไปว่า
ให้ไปน่ังคันอ่ืน ไม่อยากพาไป แต่พ่ีคนหน่ึง
บอกว่า แกอยากไปกับเรา พอนั่งไปเราก็
เหยียบ 40-60 กิโลเมตร คงไม่ทันใจ แกก็
บ่นว่าช้าอย่างน้ี ตกข่าวตายพอดี เราก็อ้าว 
เหยียบมิดเลย หลังจากน้ันก็เริ่มพูดคุยเล่น
กันมากขึ้น”

แล้ววันหน่ึงคู่หูที่คอยพิมพ์ข่าวให้เจ๊
ลาออกไป หาคนพิมพ์ให้ไม่ได้ ก็ให้เราช่วย
พิมพ์ บางทีแกน่ังรอเรามาพิมพ์ข่าวให้  แต่
เรายังไปไม่ถึง แกรอไม่ไหวก็พิมพ์เอง พอเรา
มาก็โดนด่า  แล้วก็บอกให้ไปเอาข่าวที่พิมพ์
เสร็จแล้ว  วันอังคารท่ีมีประชุม ครม. ยังไง
ก็ต้องรีบมาให้ทัน เพราะถ้าไม่ทัน โดนด่า
หนักเลย เห็นแกท�างานคนเดียว แต่ก็แปลก
วันประชุม ครม. ไม่ว่ามีข่าวประตูไหน แกรู้
หมด ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้ได้ยังไง เหมือนเป็น
พหูสูตร มีตาทิพย์

บางครั้งเช็คข่าวไม่ได้ ไม่มีใครรับสาย 
หรือรับแต่ไม่คุย เจ๊เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ 
บารมีแกเยอะ สามารถเข้าถึงแหล่งข่าวที่
ยากๆ ลึกๆ ได้  ไม่ใช่แค่เฉพาะเรา มคีรัง้หนึง่
มีคนเขียนข่าวพาดพิงแหล่งข่าวทหารระดับ
สงู จนถูกเรยีกพบ เจ๊ก็ช่วยแก้สถานการณ์ให้ 
โดยเข้าไปพบแทนนักข่าวคนนั้น และชี้แจง
จนทุกอย่างคลี่คลาย  

บางคนบอกว่าเราเป็นลูกรักเจ๊ แต่เรา
เป็นแค่คนกวนประสาทแก เจ๊เคยบอกมัน
กวนดี ทุกครั้งที่เจ๊สั่งสอน ก็รับฟังตลอด แต่
จะขอกวนก่อน  เพราะส�าหรับเรา แกเป็น
ผูใ้หญ่คนหน่ึงในชวิีต  อย่างเรือ่งดืม่เหล้า แก
จะด่าตลอดว่าเลกิกินเหล้าได้แล้ว ใครจะเอา
เป็นผัว แกก็บ่น แบบผู้ใหญ่เมตตาเด็ก เราก็
บอกไม่เป็นไร อยู่คนเดียวก็ได้



ราชดำาเนิน : มิถุนายน 2560

หน้า : 22

เวลาแหย่แก ก็ต้องรู้จังหวะด้วย อย่าง
ครั้งหนึ่ง เจ๊แกบ่นว่า ปลัดกระทรวงนั้นก็
กิน กระทรวงนี้ก็โกง ซึ่งตอนนั้นสามีแก เป็น
ปลัดกระทรวงกลาโหมแล้ว เราก็ตะโกนแซว
ว่า แล้วปลัดกลาโหมโกงหรือเปล่า แกนิ่งไป
สามวินาที ก่อนตะโกนกลับมาว่า ”ไม่โกง
โว้ย” ปรากฎว่าข�าลั่นกันทั้งห้อง

วันที่รู้ว่าแกไม่สบาย เราไปเย่ียมท่ีโรง
พยาบาล  จบัมอืแก ถามแกว่าเจ๊ไหวไหม ถ้า
ไหวกล็กุ ถ้าไม่ไหว ก็ไป อย่าทรมานเลย บอก
แกแค่นั้น แล้วเดินออกจากห้อง ไม่อยาก
มอง จนวันท่ีรู้ว่าแกจากไปจริงๆ แล้ว ถึงจะ
ท�าใจไว้ล่วงหน้า แต่ก็อดใจหายไม่ได้...งาน
ศพคืนแรก เราตั้งใจใส่สูทไปเพ่ือเจ๊ ท้ังๆที่
มันร้อน แต่อยากให้เจ๊ได้เห็น เพราะเรารู้ว่า
เจ๊ชอบเห็นคนแต่งตัวเรียบร้อย   ยอมรับว่า
เราน�้าตาซึม  ได้แต่บอกเจ๊ในใจว่าให้ไปภพ
ที่เจ๊อยากจะไป

“น้าเต็ม (เต็มศักดิ์ ไตรโสภณ อดีดนัก
ข่าวอาวุโสบางกอกโพสต์) พูดมาค�าหน่ึงว่า
งานศพเจ๊ยุ  เป็นงานศพท่ีย่ิงใหญ่ที่สุดของ
ผู้สื่อข่าว  ถึงจะด้วยสามีแกส่วนหนึ่ง แต่ผม
เชือ่ว่าจากตวัแกเองเกินครึง่  คนเขามาส่งแก 
มากันด้วยใจ ไม่ใช่แค่นักข่าว แต่ยังมีผู้ใหญ่
ในบ้านเมือง  มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ  ชีวิต
หนึ่งวันที่เราไม่อยู่ แล้วคนมาส่งเราขนาดนี้  
น่าคิด...ถ้าเราอยู่ในวันเดียวกับเขา คนจะ
มาส่งเราขนาดนี้ไหม เคยคิดถามตัวเองกันรึ
เปล่า  นีม่นัคอืค�าตอบท่ีดทีีส่ดุ ถ้าคณุจะถาม
ผมว่า ยุวดีคือใคร ก็คือ “ยุวดี ธัญญสิริ”ค�า
ตอบมันอยู่ตรงหน้าอย่างที่คุณเห็น” 

 
สุจิตรา วรุณโณ ยุ้ย ช่อง 7
“คัมภีร์นิเทศศาสตร์”

ตั้งแต่เริ่มท�างาน มาที่ท�าเนียบรัฐบาล 
ใครๆ ก็รู ้จักเจ๊ยุวดี ซึ่งนักข่าวส่วนใหญ่ท่ี

โดนเจ๊ดุ จะเป็นเร่ืองการแต่งกาย เมื่อก่อน
เขาเคร่งครัด ผู้หญิงต้องใส่กระโปรงยาว ทุก
คนต้องปฏิบัติตาม แต่เราไม่ค่อยโดนต�าหนิ 
เพราะท�างานทีวี ต้องแต่งตัวเรียบร้อยใน
ระดับหน่ึงอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ท่ีโดนจะเป็นเรือ่ง
ของการตั้งค�าถาม ท�าไมเธอตั้งค�าถามอย่าง
น้ี  ถามอย่างน้ีมนัไม่ได้ ถ้าเจ๊บอกได้ก็จะบอก 
เพราะถือว่าท�างานด้วยกัน ค�าถามของคนๆ
หนึ่ง มันก็จะช่วยต่อยอดไปเรื่อยๆ

บรรยากาศในรังนักกระจอกสมัยนั้น 
เจ๊จะมีโต๊ะไม้ประจ�า เครื่องพิมพ์ดีด เหมือน
คุณครูในโรงเรยีน ในรังมโีทรศัพท์สาธารณะ
อยู่เคร่ืองหน่ึง  ท้ังเสียงพิมพ์ดีด เสียงคุย
โทรศัพท์ ก็จะเจ๊าะแจ๊ะจอแจ ท�าให้เจ๊ต้อง
ปรามบ้าง ที่ได้มาเริ่มสนิทกัน เพราะเมื่อ
ก่อนจะมีการจัดสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์
เพ่ือละลายพฤติกรรม   นักข่าวรุ่นพ่ีจะเล่า
เรื่องวัฒนธรรมการท�างานให้น้องฟัง น้อง
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ก็จะเล่าถึงปัญหาให้พ่ีฟังว่าต้องการอะไร
อยากให้แก้ไขตรงไหน  ซึ่งส่วนใหญ่เจ๊ก็
จะเป็นตัวแทนไปพูดสอนน้อง แนะน�าน้อง
เกือบทุกครั้ง  เมื่อน้องๆ ได้เห็นตัวตนจริงๆ 
เห็นนิสัย และความน่ารัก ของเจ๊  ก็จะไม่
เกร็ง เริ่มเข้าหา พูดคุยกัน และท�างานร่วม
กันสบายๆ ขึ้น

สิ่งทีเ่หน็จากแกมาตลอด คอืความเปน็
นักข่าว ท่ีแม้จะมีโอกาสเติบโตในองค์กร 
แต่เลือกจะเป็นคนข่าวภาคสนาม ท�างาน
ทุกอย่างด้วยตัวเอง แม้ด้วยสถานะของเจ๊ 
เข้าร่วมงานราตรีสโมสรสันนิบาตทุกปี  ไม่
จ�าเป็นต้องมาท�าอย่างน้ีก็ได้ มายืนทนร้อน 
ข้างบันได  เคยถามแก แกบอกว่าไม่เหนื่อย 
รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ และยังท�าไหว  ให้
ไปอยู่บ้านเฉยๆ ก็ไม่มีประโยชน์   อีกอย่าง 
คือ ท�างานแล้วได้พัฒนาสมอง ได้ออกก�าลัง
กาย ได้รู้จักคน  รู้จักโลก  คุยกับเด็กๆ ก็รู้จัก
เด็กๆ  รู้จักค�าศัพท์ วิถีชีวิต เด็กๆ มากขึ้น ถ้า
อยู่บ้าน สมองมันก็จะตาย  มาอยู่อย่างนี ้รูส้กึ
ดีมีความสุข

เจ๊ยุเป็นคนคงเส้นคงวา ท�างานภาค

สนามยาวนานมาก จนกลายเป็นเหมือน
สัญลักษณ์ของนักข ่าวประจ�าท�าเนียบ
รัฐบาล...นานจนไม่แน่ใจว่า จะมีใครท่ี
ท�าแบบเจ๊ได้อีก  เจ๊เลือกที่จะอยู่ตรงนี้ อยู่
อย่างสมศักดิ์ศรี จนวันที่ต้องไป ก็ไปโดยไม่
โวยวาย  ยอมรับในเงื่อนไข

น้องๆ ทุกคนยังคงพูดถึงเจ๊ตลอดเวลา 
ทัง้ครัง้ทีแ่กยังอยู่และจากไป  ทุกคนยังคิดถึง 
หลายครั้งท่ีศักดิ์ศรีของนักข่าวท�าเนียบ ถูก
กระทบกระท่ัง แต่เจ๊ยุก็จะออกหน้าแทน
ทุกครั้ง ทั้งท่ีไม่ใช่เร่ืองของแก แกพร้อมจะ
ปกป้องน้อง ปกป้องศกัดิศ์รคีวามเป็นนกัข่าว
สายการเมือง

แม้แต่เรื่องจริยธรรม เจ๊ยุ ก็ไม่เคยมี
ปัญหาเรื่องผลประโยชน์  ถ้านักข่าวรุ่นใหม่
ใส่ใจ ก็จะเห็นเป็นแบบอย่าง เพราะต�ารา
ไม่ได้สอนมา แต่สิ่งน้ีเป็นหลักให้คนข้าง
หลัง  เป็นคัมภีร์ ให้เรียนรู้ เป็นรอยเท้าที่วาง
ไว้  ไม่ใช่เพ่ือให้ไปเดินทับ  แต่ให้เดินตามให้
ตรง อย่างที่เขาเป็น

“ขอให้เจ๊ไปอยู่ในท่ีท่ีดี อยู่ในสิ่งท่ีดี 
เหมือนอย่างท่ีแกปรารถนาดีกับคนอื่นเสมอ 

 ไม่รูจ้ะไปเป็นอะไรก็ไปเป็นนางฟ้าท่ีสวยงาม 
เพราะแกรักสวยรักงาม บางทีแกอาจอยู่
บนฟ้า แล้วมองมายังพวกเรา และอาจจะ
ก�าลังดุพวกเราอยู่ก็ได้ นี่ฉันไม่อยู่แล้วสนุก
กันใหญ่เลยนะ”

และท้ังหมดข้างต้น คือเร่ืองราว ค�าบอก
เล่า จากคนข่าวภาคสนาม ท่ีได้รู้จกั และเคย
ท�างานข่าวร่วมกับเจ๊ยุ โดยในวันน้ี  ที่หน้า
รังนกกระจอก ห้องท�างานที่ “ต�านานคน
ข่าว”ผู้น้ี ใช้นั่งเขียนข่าวมากว่าครึ่งค่อนชีวิต 
ถ้ามองจากมุมน้ี “ต้นลีลาวดี” ยังคงยืนเด่น
ท้าทายตึกไทยคู่ฟ้า สัญลักษณ์ของอ�านาจ
รัฐ แม้ดอกใบของมันจะร่วงหล่น ด้วยแรง
ลมและฤดูกาล แต่การปลิดปลิวลงพ้ืนดิน 
ในแต่ละเดอืนปีซ�า้ไปมา เศษซากย่อมทบัถม
กลายเป็นสารอาหารหล่อเลีย้งต้นไม้ใบหญ้า
ใต้ร่มเงา ให้งอกงามไม่รู้จบ

ดั่งเรื่องราวการต่อสู้กับอ�านาจรัฐของ 
“นางสิงห์แห่งท�าเนียบ” ยุวดี ธัญญสิริ จะ
ยังถูกเล่าขานซ�้าไปซ�้ามาจากรุ่นสู่รุ่น  ตราบ
อุดมการณ์ของคนข่าวจะยังคงมีอยู่ ไม่ว่า
จะกี่ยุคสมัย q
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ภาพ : บางกอกโพสต์

จากแยกเกษะโกมล เลี้ยวซ้ายเข้าถนน
เศรษฐศิริ ไม่ไกล้ไม่ไกลจะพบ บ้านพัก
ทหารกรมสรรพาวธุสถานทีท่ีบ่รรจุไว้ด้วย 
“ความรักและความทรงจ�า” ของ “เสธ.
ยักษ์-พล.อ.สิริชัย ธัญญสิริ” อดีตปลัด
กระทรวงกลาโหม และ เจ๊ยุ ยุวดี ธัญ
ญสิริ อดีตนักข่าวอาวุโสท�าเนียบรัฐบาล 
“คู ่ชีวิต” ของกันและกัน ตราบจนนาที

สดุท้าย แม้วนัน้ีหนึง่คนจะจากไปไม่มวัีนกลบั 
หากแต่กลิน่อายเหล่านัน้ ยงัไม่อาจจางหาย
หรอืลบเลอืนแม้เพียงวนิาที

ช่วงสายๆ ของปลายสัปดาห์ ก่อนท่ี
จะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือร่วม
ท�าบญุให้กับภรรยา “พ่ียักษ์” เปิดห้องรบัแขก 
ต้อนรบั “กองบก.จลุสารราชด�าเนนิ” เพ่ือร่วม
สนทนาอย่างเป็นกันเองในทุกเรื่องราวของ
ครอบครัว “ธัญญสิริ”

จุดเริ่มความรัก
ย้อนกลับไปท่ีจุดเริ่มต้นแห่งความรัก 

ระหว่าง “พ่ียักษ์” และ “เจ๊ยุ” หากจะใช้ค�า
ว่า “พรหมลิขิต” ก็คงไม่ขัดเขินนัก โดยทั้ง
คู่ต่างเคยเห็นหน้าค่าตากันมาตั้งแต่สมัยที่
อยู่ในบ้านพักทหารที่กรมทหารม้าที่1 รักษา
พระองค์ ย่านเกียกกาย ซึ่งต่างเป็นลูกของ
ข้าราชการทหาร และพ่อแม่ท้ังสองคนยัง
เป็นเพ่ือนกัน แต่ตอนน้ันยังไม่ได้มคีวามรูส้กึ

 เปิดบ้าน “ธัญญสิริ”
 “ความรัก ความทรงจำา”

เสธ.ยักษ์-พล.อ.สิริชัย ธัญญสิริ
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พิเศษอะไรระหว่างกัน  แต่เมื่อเวลาผ่านไป 
“โชคชะตา” ก็พาให้ทั้งคู่ได้มาพบกันอีกครั้ง

“ตอนนั้นมีงานกาชาด ผมเรียนอยู่นาย
ร้อยปี 5 ส่วนเขาเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ ผม
ไปนั่งกินอาหารร้านของมหาวิทยาลัย  ท่ีเขา
เป็นแคชเชยีร์ ก็รูส้กึคุน้ๆหน้า จงึทักเขาไปว่า 
“อยู่ในกรมใช่ไหม” ประโยคแรกทีน่�าไปสูก่าร
พัฒนา จากเพ่ือนที่คุยกันถูกคอ และค่อยๆ 
เริ่มต้นความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัว

“ก็ไม่รู ้เหมือนกันว่าเริ่มรู ้สึกมากกว่า
เพ่ือนตอนไหน และใครจีบใครก่อน เพราะ
เราคุยกันไปเรื่อย ๆ  เหมือนเพื่อน  ด้วยสไตล์
เดยีวกัน พูดจาตรงๆ ไม่ใช่คูห่วานอะไร  และ
เขาก็ถือว่าเป็นคนสวยคนหน่ึง แต่ก็ไม่ค่อย
สุงสิงกับใคร ส่วนผมก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้  เรียน
แต่หนังสือ ตอนท่ีคบกัน ไม่ได้มีอะไรหวือ
หวาหรอืหวานแหวว  ความบนัเทงิอย่างเดยีว
สมัยนั้นคือ ดูหนัง ทั้งท่ีเฉลิมกรุง เฉลิมเขต 

เฉลมิไทย และก็เดินสยามกัน ซึง่สยามยุคน้ัน
ต่างกับทุกวันน้ีมาก ตอนนั้นมาบุญครองยัง
ไม่มี มีแค่ห้างไทยไดมารู  ก็คบกันไปเรื่อยๆ 
จนวันท่ีขอแต่งงาน  ก็เป็นไปแบบเรียบง่าย 
เขาบอกว่าแต่งก็แต่ง (หัวเราะ)”

สรรพนามท่ีเราใช้เรียกแทนตัวกันใน
ชีวิตครอบครัวคือ “ฉัน” กับ “เธอ” แต่พออยู่
กันมานานๆ ได้ยินคนเรียกเขาว่า “เจ๊ยุ” ก็มี
บางครัง้ทีจ่ะกระเซา้แหย่ๆ เรยีกเขาว่า “เจ๊ๆ ” 
เหมือนกับคนอื่นบ้าง แต่ถ้าย้อนไปตอนคบ
กันใหม่ๆ ก็เหมอืนกบัคูร่กัวัยรุน่ท่ัวไป ต่างคน
ต่างกลัวความอ้วน ก็จะเรียกกันว่า “อีอ้วน”

หลังคบกันได้ 4-5 ปี ท้ังสองตกลง
แต่งงานกัน ในปี 2515 ซึ่งตอนน้ันเขาเป็น
เพียงนายทหารยศ ร้อยโท ส่วนเจ๊ยุ เริ่มต้น
เส้นทางอาชพีนกัข่าวหนงัสอืพมิพ์แลว้  ชวีติ
ช่วงก่อร่างสร้างครอบครัว  ไม่ได้โรยด้วยกลีบ
กุหลาบ แต่กลับเต็มไปด้วยความล�าบาก

ด้วยซ�้า ท้ังเงินเดือนของนายทหารที่สมัยนั้น
ไม่ได้มากมายนัก บ้านท่ีอยู่ด้วยกันก็เป็น
บ้านหลวง ห้องแถวชั้นนายร้อย ตรงตรอก
วัดใหม่ เกียกกาย สภาพไม่ดีนัก แต่ครอบ
ครัวเล็กๆของท้ังคู่ก็มคีวามสขุดี หลังแต่งงาน
ได้ไม่นาน เขาก็ต้องไปเรียนต่อหลักสูตร
ชั้นนายพันท่ีสหรัฐอเมริกา ช่วงปลายเดือน
มกราคม 2516

“ตอนน้ันเขาเร่ิมต้ังครรภ์พอดี ต้อง
อยู่คนเดียว ดูแลทั้งตัวเองและลูก ก็เป็น
เรื่องท่ีล�าบาก แม้จะมีญาติๆ แวะเวียน
มาเย่ียมเยียน เดือนกันยายนเธอคลอด
ได้ลูกชาย  ผมเรียนจบกลับมาก็สิ้นเดือน
ตุลาคม  ด้วยความท่ีเราทั้งคู ่ต้องท�างาน 
พ่อแม่ผมจึงช่วยเอาลูกของเรา ไปเลี้ยงให้ 
เป็นหลานชายคนโตคนแรกของครอบครัว
ด้วย และเมื่อพอวันหยุดเราก็ไปรับลูกมา
ดูแลเอง ”
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ชีวิตข้าราชการทหาร ค่อยๆเติบโตตาม
ล�าดับ จนปี 2521 ต้องไปประจ�าอยู่กองทัพ
ภาคท่ี 2 จ.สกลนคร โดยไม่คดิว่าจะยาวนาน
ถึง 15 ปี และได้เลือ่นข้ันต่อเนือ่งถึงต�าแหน่ง
รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 ตลอดเวลา
ที่รับราชการท่ีน่ัน เจ๊ยุต้องท�าหน้าที่เป็นทั้ง
พ่อและแม่ 

“เสาร์อาทิตย์ เขาต้องไปรับลูกมา
เลี้ยง  และบางสัปดาห์จะพาลูกไปหาผมที่
สกลนคร  จนพ่อผมเสีย เขาจึงรับลูกมาดูแล
เอง  ยอมรบัว่า เขาเป็นคนเข้มแข็งมาก  ดแูล
ลกูเองทกุอย่าง เพราะผมต้องท�างาน  ท้ังการ
ไปรับไปส่ง  และวางแผนเรื่องการเรียน เขา
จัดแจงทั้งหมด จนจบปริญญาตรีแล้วไป
เรียนต่อปริญญาโทท่ีสหรัฐ  ไปกันเองสอง
คนแม่ลูก  ถ้าจะบอกว่า ลูกคนน้ีเขาเป็นคน
ปลุกปั้นมา ก็ไม่ผิดนัก” 

ในบทบาท “ความเป็นแม่”  เจ๊ยุ ไม่ได้
แตกต่างไปจากคนเป็นแม่ท่ัวๆ ไป ท่ีไม่ว่าลกู
จะโตแค่ไหน แต่ส�าหรบัแม่แล้ว ความรกัและ
ความห่วงใย ก็ไม่ได้ลดถอยไปตามวัยที่มาก
ขึน้  ต้ังแต่เลก็จนโต แม้เขาจะไม่เคยตลีกูเลย 
แต่ก็เลี้ยงดูด้วยความเข้มงวดมาตลอด

“ลูกโตท�างานท�าการแล้ว เป็นถึงผู ้
จัดการเขตของ ปตท. บางครั้งก็ต้องมีงาน
เลี้ยงกับลูกค้าต้องกลับค�่าบ้าง กลับมาเจอ
หน้าแม่ แม่ก็บ่น ท�าไมกลบัค�า่กลบัดกึ จนลกู
ร�าคาญ อายุจะ 40 แล้ว ยังถามตลอด บางที
ลูกก็ไม่อยากพูดด้วย เพราะเคยอธิบายไป
แล้ว มีครั้งหนึ่งลูกเดินหนี ถือน�้าเดินขึ้นข้าง
บนไป  เขาหันมาทางผม บอกว่า “ดูสิๆ นึก
ว่ามันมาเช่าบ้านเราอยู่รึไง มันไม่พูดกับฉัน
เลย”   ผมก็ตอบ “มันก็โตแล้ว เธอจะไปยุ่ง
อะไรกับมัน”  แต่หลายครั้ง ท่ีความล�าบาก
ตกมาถึงผม เพราะถ้าลูกยังไม่กลับ  ก็จะ
ถามผม ถามเซ้า ถามซี้  ลูกไปไหนๆ  ผม
ก็บอกจะไปรู้ได้ยังไง ก็น่ังอยู่ด้วยกัน เราก็
ร�าคาญนะ แต่ก็เข้าใจ...ว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ของคนเป็นแม่”

ขณะที่การท�างานนอกบ้านจะเป็น
ภาระสร ้างความเหน็ดเหนื่อยหนักหนา
อยู่แล้ว แต่หน้าท่ีความรับผิดชอบในบ้าน 

ในฐานะ “ภรรยา” และ “แม่” เจ ๊ยุก็ไม่
เคยบกพร่อง หย่อนยาน แต่ท่ีน่าแปลกใจ
และสวนทางกับสถานะภรรยานายพล คือ  
“เจ๊ยุ” ใช้ชีวิตเรียบง่าย และภารกิจภายใน
บ้านจะพยายามท�าทุกอย่างด้วยตัวเอง

“ทุกวนัตอนเช้าเขาจะป้ิงขนมปังและชง
กาแฟด�าใส่น�้าผึ้งให้ผม เขาชอบท�ากับข้าว 
ถ้ามีเวลาเราจะขับรถกันไปจ่ายตลาดสอง
คน เขาท�าเป็นทุกอย่าง ไม่มีเมนูโปรด แต่
แกงจืดเต้าหู้น่ีจะท�าบ่อยมาก  ท�าเสร็จก็
ล้างถ้วยชามเอง แต่ถ้าวันท�างาน เขาจะ
ซื้อมาจากท�าเนียบ ร้านเจ๊จู น�้าพริกปลาทู 
ของโปรดเขาเลย กินอยู่น่ันแหละ ชอบจริง
จริ๊ง”

“งานบ้านอื่นๆ  ลูกน้องจะท�าให้ผมกับ
ลูกชาย  แต่ถ้าส่วนของเขา เขาจะท�าเอง ทั้ง
ซกัผ้า ตาก และ รีด ไม่เคยให้ทหารท�า เพราะ
เขาถือว่าเขาก็เป็นลูกทหาร  เขามองว่างาน
พวกน้ี ไม่ใช่เรื่องท่ีทหารจะมาท�าให้ผู้หญิง 
เขาให้เกียรติทหารมาก”

แม้ทั้งคู ่จะมีบทบาทนอกบ้านที่ “คู ่
ขนาน” กัน หนึง่คนเป็น “ทหาร” มหีน้าท่ีดแูล
ด้านความมั่นคง ขณะที่อีกคนหนึ่ง เป็น “นัก

ข่าว” มีหน้าท่ีตรวจสอบและน�าเสนอข้อเท็จ
จริง แต่ทว่าปัจจัยเหล่านี้ ไม่ได้เป็นอุปสรรค
ทัง้การใช้ชวิีตและการท�างาน ท้ังในและนอก
บ้านเลย เพราะต่างคนให้เกียรติและเคารพ
ในหน้าที่ซึ่งกันและกัน 

การท�างานที่ไม่เคยก้าวก่ายกัน
“เรื่องวิชาชีพของเขากับของผม คน

ท่ัวไปดูว่ามันขัดกัน ผมเป็นทหารมีเรื่อง
ป้องกันประเทศ เรื่องความลับต่างๆ ขณะ
ที่เขาเป็นผู ้สื่อข่าวสายทหาร รู ้จักผู ้ใหญ่
เยอะแยะ ก็เคยมีนายทหารรุ่นพ่ีท่านหน่ึง ก็
กระเซ้าว่า เมียถ้าถามมากๆ จะไม่ได้เป็น
นายพล แต่ท่านก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไง ก็เป็น
เรื่องที่แซวกันข�าๆ”

งานที่เขาท�าก็ต้องถามข่าวเรื่องเก่ียว
กับความมั่นคงต่างๆ ก็มีแหล่งข่าวของ
เขา ผู้ใหญ่เยอะแยะท่ีรู้จัก  ซึ่งเขาเองจะมี 
“สจัจะ” อยูอ่ย่างหน่ึง ท่ีถือว่าเป็น “จรยิธรรม” 
ของผูส่ื้อข่าว คือเรือ่งไหนท่ีแหล่งข่าวบอกว่า
ไม่ให้เขียน เขาก็ใม่เขยีน จึงเป็นท่ีเชือ่ถือของ
แหล่งข่าวว่า สามารถจะพูดได้ทุกเร่ือง แม้
เรื่องท่ีเป็นอันตราย เพราะเขาไม่เคยท�าให้
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แหล่งข่าวเสียหาย
“ขณะที่งานท่ีของผม ต ้องท�าแผน

ป้องกันประเทศ เรื่องข้อคิดข้อมูลทางทหาร
มากมาย เปิดเผยทางสือ่ไม่ได้ บางทเีขาถาม
เรือ่งทีเ่ก่ียวความมัน่คง ผมรูแ้ต่บอกไม่ได้ เรา
จะไม่โกหกกัน ไม่ได้บอกว่าไม่รู้ แต่จะบอก
ตรงๆว่า “รู้” แต่”บอกไม่ได้” แม้แต่ภรรยาก็
ไม่บอก เพราะต่างคนต้องมหีน้าท่ีของตัวเอง”

ในภาพจ�าที่คุ้นเคย นักข่าวที่มีบุคลิก
เข้มแข็ง ดุดัน ตั้งค�าถามรุกไล่แหล่งข่าว ทั้ง
นักการเมืองและรัฐมนตรี  แต่น้อยคนที่จะรู้
ว่า ในอีกด้านหนึ่ง เจ๊ยุ ก็มีมุมของความ “น่า
รัก” ไม่ต่างจากผู้หญิงธรรมดาๆคนหนึ่ง

“ทรงผมกระบงัลม ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
เขา เขาจะท�าของเขาเอง เช้าๆในห้อง  ท�า
เองไม่มีใครเห็น  จะมีหลอดม้วน เครื่องม้วน
ของเขา พอลงมาจากห้อง ก็สวยส�าเร็จรูป

มาเลย ส่วนเวลาจะตัดผมกจ็ะไปร้านประจ�า
ตรงแยกเศรษฐศริแิถวบ้านนีแ่หละ นานๆตัด
ที ผมจะเป็นคนขับรถพาไป  ก็จะแซวเขาว่า 
แหม...ท�าอยู่ทรงเดียวนะ ไอ้ทรงคุณนาย ทรง
ตุ๊บป่องเนี่ย ”

 “เราแยกกันนอน มาตั้งแต่อยู่บ้านเก่า
ทีต่รอกวัดใหม่ เพราะเขาเป็นข้ีหนาว เลยเปิด
แต่พัดลมนอน ส่วนผมกับลูกชายขี้ร้อน ก็ไป
นอนเปิดแอร์ห้องเดียวกัน  ตัง้แต่ลกู 10 กว่า
ขวบ เขาก็เลยยึดห้องไปเลย  พอนอนกับ
ลูกชาย ผมอบรม บอกท�าไมไม่สวดมนต์
ก่อนนอน  ลูกก็ตอบ ไม่ต้องสวดหรอก แม่
สวดคนเดียว คุมได้ท้ังบ้านแล้ว เพราะเขา
เป็นคนสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน และชอบ
ท�าบุญท�าทาน บางคร้ังมีเวลาก็จะไปถือศีล
นั่งวิปัสสนา ”

แม้ในช่วงเวลาพักผ่อนนอกเหนือจาก

การท�างาน สิ่งที่ช่วยผ่อนคลายและให้ความ
บนัเทิงในแบบของเจ๊ย ุ ก็ยังไม่พ้นต้องมเีรือ่ง
งานแฝงซ่อนอยู่เสมอ

“เขาเป็นคนที่จะดูโทรทัศน์แค่รายการ
ข่าว วิเคราะห์ข่าว และการอภิปรายเท่านั้น 
ไม่ดูรายการบันเทิง ชิงร้อยชิงล้าน ประกวด
ร้องเพลงอะไรจะไม่ดูรายการประเภทนี้ 
และเขาจะเป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์  ทุกวัน
บ้านเราจะรับหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ  คือ บาง
กอกโพสต์  เดลินิวส์ ไทยรัฐ และมติชน ส่วน
วันเสาร์อาทิตย์ ก็จะมีเพ่ิม ไทยโพสต์ และ
ข่าวสด มาอีก 2 ฉบับ นอกจากหนังสือพิมพ์
แล้วเขาจะไม่อ่านหนังสอือืน่ หากจะอ่านก็จะ
เป็นหนังสือวิเคราะห์ข่าว การบ้าน การเมือง 
เศรษฐกิจ หรือพวกเชิงวิชาการ ส่วนนิยาย 
หรือพ็อคเก็ทบุ๊คนี่จะไม่อ่านเลย 

“พออายุมากเขาบอกเขากลัวสมอง
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จะเสื่อม เห็นผมเล่นซูโดกุ(เกมฝึกสมอง)ในบางกอกโพสต์ท่ีมีทุกวัน ผม
ก็ฝึกให้เขาเล่นบ้าง  เขาไปเล่นที่ท�าเนียบ พอกลับมาบ้าน ก็มาแย่งผม
เล่นอีก  บางทีเล่นแล้วท�าไม่ส�าเร็จ ก็งอแง บอกไม่เล่นแล้ว ก็โยนมาให้
ผมเล่นแทน ”

เมื่อ “เจ๊” ต้องออกจากท�าเนียบ
...ตอนน้ันผมไปเที่ยวกับเพ่ือนอยู่ ก็รู้แต่รู้ข่าวแต่ก็เฉยๆ ไม่ได้รู้สึก

อะไร เพราะเคยพูดกับเขาว่าเมือ่ไรจะเลกิท�าเสยีที เพราะอายุก็ไม่ใช่น้อย 
ๆ แล้ว เอาเวลาไปเที่ยวดีกว่า ซึ่งเขาก็พูดเองว่า คงจะท�าอีกไม่กี่ปี เพราะ
ไม่ค่อยอยากท�าแล้ว เบือ่ข่าวสมัยนี ้และอายุก็มากด้วยแต่ทียั่งท�า เพราะ
ว่าได้เจอน้อง หรือฟังเด็กๆ เขาคุยกัน เป็นความสุขของเขา

พอกลับมาก็ถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้าง เขาก็ตอบว่าก็รู้สึก
เฉย ๆ ไม่ได้เป็นอะไร เขาไม่ให้ไป เราก็ไม่ไปเท่านั้นเอง จากนั้นก็
ไปอยู่ที่สมาคมนักข่าวฯ คอยเช็คข่าวแต่ละวันว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งก็
ดูว่าเขาสบายและดูไม่ซีเรียส ไม่มีบ่นหรือต่อว่าอะไรกับใคร ไม่มี
วิพากษ์วิจารณ์ โกรธเคืองอะไรทั้งนั้น

ส่วนตวักลบัมองว่าเป็นเรือ่งทีด่ ีเขาจะได้มเีวลาพักผ่อนมาก
ข้ึน เพราะตอนอยู่ท�าเนียบ เขาไปท�างานเช้ามาก แต่พอไปนั่งที่
สมาคมนักข่าวฯก็ออกจากบ้านสายขึ้น

ดูแล้วสบายมากข้ึน เพราะท่ีสมาคมฯได้ไปเจอนักข่าวรุ่น
ราวคราวเดียวกัน เป็นเรื่องท่ีเขาชอบใจมาก ก็มีการชวนกันไป
ท�าบุญกันบ้าง เขาก็ดูมีความสุข ไม่ได้เคร่งเครียด หรือถือโทษ
โกรธจนต้องไปต่อสู้กับใคร ทั้งที่ตอนที่มีเรื่องนั้น มีส�านักข่าวต่าง 
ๆ พร้อมจะเซ็นรับรองเขาให้ แต่เขาก็เฉย เพราะขี้เกียจท�าให้เป็น
เรื่องวุ่ นวาย ยอมสบาย ๆ ไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันกับใคร

การไม่ได้เข้าท�าเนยีบ ท�าให้เขามเีวลามากขึน้ ได้พักผ่อน ไป
เที่ยวที่ต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ไปเที่ยวที่บาหลี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขา
ไปเที่ยว จากปกติที่ชอบไปแต่อเมริกา

เมื่อเธอ “จากไป”
หนังสือท่ีระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ เป็นสิ่งท่ีตั้งใจ

ท�าเพ่ือเขา เรือ่งท่ีเขยีน ก็เขยีนมาจากความทรงจ�าใช้เวลาสองคนื  
เพราะอยากจะเล่าเร่ืองภายในครอบครัว เอาไว้เป็นท่ีระลึกให้คนที่
รู้จัก เพราะคนส่วนใหญ่จะรู้จักในแง่มุมของการท�างาน เรื่องส่วน
ตัวไม่ค่อยมีคนรู้ส่วนทุกเรื่องราว ทุกถ้อยค�าที่น้องๆ นักข่าวเขียน 
ได้อ่านหมดแล้ว อ่านละเอียด อ่านหลายรอบ 

“เสธยักษ์”บอกว่า รู้สึกดีใจ ภูมิใจท่ีเขาอยู่มาเป็นที่รัก ที่
นับถือของน้องๆ ท้ังหลาย ความเป็นตัวของเขาเอง มันท�าให้เรา
มคีวามรูสึ้กทีดี่ เพราะไม่ใช่แค่นักข่าวด้วยกัน  แต่ต�ารวจตวัเลก็ๆ
ท่ีท�าเนียบท่ีเขารูจ้กัเขาก็คอยดูแล มเีรือ่งเดือดร้อนเจ้านายด่า ถ้า
มาเล่าให้ฟัง บางทีเขาก็ไปอบรมเจ้านายให้  ก็เป็นท่ีเคารพนบัถือ
ของทุกคน มีแง่มุมต่างๆ ที่หลายคนเคยพบ เคยสัมผัส

“ส�าหรบัผมเอง ถามว่ามคิีดถึงบ้างไหม ก็เป็นเรือ่งธรรมดาที่
ต้องคิดถึง เราอยู่ด้วยมาเกินครึง่ชวิีต นับรวมก็ 45 ปี 1 วัน วนัท่ีเขา
จากไป เลยวันครบรอบแต่งงานมา  1  วัน  เป็นเรื่องที่เสียใจ แต่
มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลก ความคิดถึงที่มีต่อเขา”

“ทุกตารางน้ิวมีแต่ความทรงจ�า  แปลงผักสวนครัวท่ีเขา
ชอบปลูก ท่ีเขาเคยเดินมาเด็ดไปท�ากับข้าว วันน้ีก็ยังคงเก็บ
ไว้เหมือนเดิม เขาเป็นคนไม่ชอบออกก�าลังกาย เวลาเห็นผม
ยกเวท ก็ชอบมาแกล้ง  เข้ามาดึงปรับค่าน�้าหนักท่ีต้ังไว้ ท�า
ท่าเล่นหยอมแหยมๆ 2-3 ที แล้วก็เดินไป บางครั้งเขามัก
ชอบท�ากับข้าววันอาทิตย์ ซึ่งเหมือนเป็นวันครอบครัวของเรา 
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ผมจะซ้อมสวิงกอล์ฟตรงสนามหญ้า เมื่อ
เขามาเรียกไปกินข้าว ก็เรียกแบบเสียดสี  
“เฮ้ ไทเกอร์วูด มากินข้าว” ผมก็ข�าเท่านั้น
แหละ

ในห้องนอนของเขา จะเก็บสมบัติไว้
มากมาย เขาเคยบอกว่ากลัวจะมีขโมยเข้า
มา ก็แซวไปว่าไม่ต้องกลัว เพราะขโมย
เข้าไปมันก็ออกไม่ถูก เดี๋ยวเราก็เข้าไปจับได้
(หัวเราะ) บางครั้งเขาลืม เอาเงินใส่ซองสอด
ไว้ในกระเป๋าเสือ้บ้าง ในหนงัสอืบ้าง พอเวลา
ผ่านไปจนลืม เมื่อค้นเจอ เขาก็ดีใจ แล้วเล่า
ให้ฟังว่าเจอเงิน ผมก็ถามไปว่าดีใจท�าไม ก็
เงินเขาเก็บไว้เอง

วันนี้ท่ีเขาไม่อยู่ เข้าไปในห้องนอนเขา 
ข้าวของต่างๆ ทั้งสร้อย เครื่องประดับท่ีเขา
สะสม  กระเป๋าใบโปรดท่ีผมซื้อให้  และเขา
จะใช้ใบนีเ้ป็นประจ�า เวลาไปต่างประเทศ สิง่
ทีเ่คยคดิว่าเยอะและรก แต่ทุกอย่างคอืความ
สุขของเขาทั้งนั้น                        

“ความคิดถึง...เป็นเหตุผลหลักที่ผม
กับลูกชาย ตั้งใจว่าคงอีกไม่นานเราจะย้าย
ออกจากบ้านหลังนี้  รอเก็บข้าวของเสร็จ

ตัง้มากมาย...ในบ้านน้ี มองไปมมุไหนก็มแีต่
เขา ถ้าเราไปอยู่บ้านใหม่  ความรู้สึกต่างๆ ก็
คงจะดีขึ้น...”

กว่าชั่วโมงเศษตลอดบทสนทนา ทุก
ถ้อยค�า ทุกเรื่องราวผ่านการบอกเล่าจาก 
อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม นายพลวัย
เกษียณ ผู้น้ี ฉายชัดไปด้วยอารมณ์หลาย
หลาก สลบัปนเป บางครัง้หัวเราะล่ันเสยีงดงั
ด้วยความขบขนั บางเรือ่งก็แอบอมย้ิมเมือ่ได้
หวนนึกย้อนไปถึงคืนวันเหล่าน้ัน และมบีางที
ท่ีดวงตาเขาส่องประกายด้วยความชื่นม่ืน 
แม้ในบางจังหวะ บรรยากาศของความ
เงียบงันจะเข้าปกคลุม ซ่ึงสัมผัสได้ถึงความ
คิดถึงอันสุดกลั้น ท่ีมีต่อ”คนรักคู่ชีวิต”มัน
แสดงออกมาจนเห็นชัดทางสายตา แต่ด้วย
เลือดชายชาติทหาร เขาเลือกที่จะอ�าพราง
ความอ่อนแอนั้นไว้ในทันที

ถึงอย่างไรก็ตาม ทุกเรือ่งราวเหล่านัน้ท่ี
เขาถ่ายทอดล้วนพรั่งพรูออกมาด้วย”ความ
สุข”ท่ีอดัแน่นเต็มเป่ียมไปด้วย”ความรกั”แม้
จะต้องเล่าซ�้าไปซ�้ามาอีกก่ีครั้งก่ีหน ความ
รู้สึกเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ q

ก่อน  โดยจะไปอยู่ที่บ้านของเรา ที่ซื้อไว้ย่าน
รัตนาธิเบศร์  เป็นบ้านหลังแรกที่มาจากน�้า
พักน�้าแรงของเราสองคน  เขาท�าอะไรไว้ให้

ความคดิถงึ...เป็นเหตผุลหลัก
ที่ผมกับลูกชาย ตั้งใจว่าคงอีกไม่
นานเราจะย้ายออกจากบ้านหลัง
นี้ รอเก็บข้าวของเสร็จก่อน  โดย
จะไปอยู่ที่บ้านของเรา ที่ซ้ือไว้ย่าน
รัตนาธิเบศร์  เป็นบ้านหลังแรก
ที่มาจากนำ้าพักนำ้าแรงของเราสอง
คน  เขาทำาอะไรไว้ให้ตั้งมากมาย...
ในบ้านนี้ มองไปมุมไหนก็มีแต่เขา
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กว่า 40 ปี บนเส้นทาง “นักข่าว”  เจ๊ยุ- 
ยุวดี  ธัญญสิริ   นักข ่าวอาวุโสประจ�า
ท�าเนียบรัฐบาล ได้พิสูจน์  “ตัวตน” และ 
“จิตวิญญาณ” ความเป็นคนข่าว  ด้วยฝีไม้
ลายมือ บุคลิกเฉพาะตัว ตรงไปตรงมา กล้า
ถาม กล้าชน  ยืนหยัดตรวจสอบการท�างาน
ของรัฐบาลมาร่วม 20 ชุด นับตั้งแต่ปลาย
รฐับาลจอมพลถนอม กิตตขิจร จนถึง รฐับาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 คลื่นลม มรสุม ที่ถาโถม ไม่เคยมีผล 

เส้นทาง 40 ปี  20 รัฐบาล
จาก “ตำานาน” สู่  “ตำารา” 
คนข่าว ประจำาทำาเนียบรัฐบาล 

กระทบต่อ “หางเสอื” ในวิชาชพี   เจ๊ยุ  ยืนหยัด
ท�าหน้าที่ของนักข่าว จนกลายเป็น “ต�านาน”  
ทีค่นในวงการยกย่อง แม้ตัวจะจากไป แต่วัตร
ปฏิบัติท่ีผ่านมาเปรียบเสมือน “ต�ารา” เล่ม
ส�าคญั และมคีณุค่าให้นกัข่าวรุน่หลงัได้เรยีน
รู้น�ามาปรับใช้ได้แบบไม่มีวันล้าสมัย 

เจ๊ยุ- จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน
ศรอียุธยา จบการศกึษา คณะวารสารศาสตร์ 
ส า ข า สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธรรมศาสตร์ รุน่แรก เมือ่ปี 2511 เริม่ต้นอาชพี

นกัข่าวจากการท�างานทีห่นังสอืพิมพ์บางกอก
เวิลด์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นหนังสือพิมพ์บาง
กอกโพสต์)  และยังท�าหน้าทีเ่ป็นฟรแีลนซ์ให้
บางกอกโพสต์ต่อไปอีกพักใหญ่หลังเกษียณ
อายุปี 2550

หลังมาตรการจัดระเบียบส่ือมวลชน
ประจ�าท�าเนียบรอบล่าสุด  ส่งผลให้ เจ๊ยุ จ�า
ต้องทิ้งฐานที่มั่นจากท�าเนียบรัฐบาลไปปัก
หลัก อยู่สมาคมนักข่าว ด้วยความหวังว่า
จะมีโอกาสกลับไปท�าหน้าท่ีผู้สื่อข่าวประจ�า
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ท�าเนียบอีกสักครั้ง
แม้ไม่มีโอกาสนั้นแต่ชื่อของ เจ๊ยุ ได้

กลายเป็น “ต�านาน” ทีน่กัข่าวประจ�าท�าเนียบ
ยังกล่าวขานในแง่ความรูค้วามสามารถท่ีถูก
ยกให้เป็น Encyclopedia  เคลื่อนที่ ความ
มีระเบียบวินัย ความขยัน การมาเช้าเปิด
รังนกกระจอกเป็นคนแรก การกวดขันการ
ปฏิบัติตัวและการแต่งกายของนักข่าว และ
ที่ส�าคัญกับลีลา “ค�าถามเชิงปรารภ” ที่ยาก
จะหาใครเลียนแบบ

พี่หญิง- อัมพา สันติเมทนีดล ผู้สื่อ
ข่าวอิสระ อดีตนักข่าวบางกอกโพสต์ที่ได้
ชื่อว่าเป็น “คู่ซี้” ประจ�าท�าเนียบรัฐบาลกับ
เจ๊ยุ เล่าให้ฟังว่า แม้จะเป็นรุ่นน้องที่คณะ
วารสารฯ แต่ก็มารู ้จักกับเจ๊ยุ ที่ท�าเนียบ
ช่วงต้ังแต่ที่ท�าข่าวอยู่หนังสือพิมพ์มติชน 
ประมาณปี 2518  และเหมือนกับคนอื่นๆ 
ที่ใช่ว่าจะสนิทกับเจ๊ยุได้ง่ายๆ เพราะบุคลิก 
“ปากร้ายแต่ใจดี” พูดตรง พูดแรง 

“ไปท�าเนียบใหม่ๆ เราก็นักข่าวม็อบ
แต่งตัวมอซอ ย้ายมาท�าข่าวที่ท�าเนียบ 
เจ๊ยุแกมองหัวจรดเท้า เท้าจรดหัว เราก็
เข้าใจ ต้องปรบัปรงุให้เกียรตสิถานท่ีเวลาไป
สมัภาษณ์ผูห้ลกัผูใ้หญ่ นายกฯ รองนายกฯ  ก็
อาศัยเจ๊ยุเป็นใบเบิกทางอย่างดี เพราะรู้จัก
คนเยอะเข้าไปคุยเราก็ตามไปด้วยพลอย
ท�าให้เรามีแหล่งข่าว  ได้อินไซด์ดีๆ มาหลาย
เรือ่งเด๋ียวน้ีหานักข่าวทีจ่ะเข้าถึงแบบน้ียาก”

พ่ีหญิง อธิบายว่า ด้วยประสบการณ์ 
และความขยัน ท่ีอยู่ท�าเนียบมานาน มาแต่
เช้าเปิดรังนกกระจอก ไปดักสัมภาษณ์รอง
นายกฯ ได้ข่าวก่อนคนอื่นๆ  อยู่จนค�่าปิดรัง  
ระหว่างวันก็เดินไปคุยกับคนน้ันคนน้ี  หรือ
หลังประชุมครม.ก็ไปคุยเพ่ิมเติมได้รู ้เบื้อง
หน้าเบื้องหลังของข่าว ไม่ใช่อยู่น่ังลอกข่าว
ไปวันๆ 

ในสายตาของเพ่ือนซี้ที่ท�างานด้วยกัน
มานานหลายสิบปี  พ่ีหญิง มองว่า จุดเด่น
ของ เจ๊ยุ อยู่ตรง “เกาะติด” กัดไม่ปล่อย รับ
ผิดชอบ  แม้บางด้านด้วยความท่ีอยู่ใกล้
ศูนย์อ�านาจจนอาจมองคนละฝั ่งกับภาค

ประชาชน ซึ่งเป็นคนละด้านกับเรา แต่เจ๊ยุก็
ยังรักความเป็นธรรมไม่ชอบเห็นคนถูกรังแก
ต้องช่วยเหลอื อย่างกรณี “บิก๊ข้ีหล”ี ลวนลาม
นักข่าวสาว เจ๊ยุ ก็ออกหน้าช่วยเหลือจนตัว
เองถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ

ส่วน ค�าถามเชิงปรารภ แบบเจ๊ยุท่ี
แรง และ ตรง บางครั้งอาจมีการสอดแทรก
อารมณ์ ความคิดเห็นในค�าถามด้วยน้ัน พ่ี
หญิง มองว่า เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่ใช่
ทุกคนจะท�าได้  แต่เพราะแกอยู่มานานรู้จัก
กับทุกคน ท�าให้กล้าถามแรงๆ ไม่กลัว กล้า
ตอบโต้  แต่พอมาเขียนเป็นข่าวแกก็แยก
ออกว่าอันน้ีข้อเท็จจริง ไม่เอาอารมณ์ความ
รู้สึกใส่ปนไปในข่าว    

แม้แต่เรื่องที่ เจ๊ยุ ถูกมองว่าเป็นคนดุ
จนนักข่าวใหม่กลัวไม่กล้าพูดคุยน้ัน ก็เป็น
เพราะบุคลิกความเป็นคนตรงๆ ของแก และ
ไม่ชอบนกัข่าวท่ีไม่สนใจเกาะตดิข่าว ก็จะด่า
ตรงๆ แต่หากต้ังใจท�างานก็สามารถมาพูด
คุย ซึ่งเจ๊ยุจะมีมุมมองและข้อมูลลึกๆ ท่ีไป
ฟังมาจากแหล่งข่าวระดับสูงเล่าให้ฟังท่ีจะ
เป็นฮิ้นท์น�าไปต่อยอดได้เป็นอย่างดี    

น้าหมาน - สมาน สดุโต  ทีป่รกึษากอง
บก.โพสต์ทูเดย์ อดีตนักข่าวสายเศรษฐกิจ
ประจ�าท�าเนยีบจากบางกอกโพสต์   เล่าย้อน
ให้ฟังว่า สมัยเจอเจ๊ยุครั้งแรก ปลายรัฐบาล 

พล.อ.ชาติชาย ชณุหะวณั เจ๊ยุ ก็เป็นทีเ่คารพ
นับถือจากจากผู้สือ่ข่าวประจ�าท�าเนียบตัง้แต่
ตอนน้ันแล้ว ด้วยบุคลิก พูดตรง ต้ังค�าถาม
ดี และ ช่วยบริหารจัดการ รังนกกระจอกได้
อย่างเฉียบขาด  อุปนิสัยใจคอเป็นกันเอง
กับผู้สื่อข่าว  เป็นที่รู้จักของทั้ง นักการเมือง 
ข้าราชการท�าเนียบ เดินไปตรงไหนก็ได้รับ
การทักทายตลอด

“เรื่องความโด่งดังของ เจ๊ยุ ตอนน้ันมี
การเลือกตั้งสว. เรายังบอกให้เจ๊ยุไปสมัคร
เลย  แค่เจ๊ประกาศชื่อว่าจะลงสมัครก็ได้
แน่นอน  แต่เจ๊บอกชั้นไม่เอาหรอกฉันท�า
ข่าวการเมืองแต่ชั้นไม่ชอบเล่นการเมือง ชั้น
ไม่เอาหรอก ถ้าฟังท่ีเราแนะน�า แกก็จะเป็น 
สว. คนหนึ่ง แต่เพราะแกรักอาชีพนี้ แกเลย
ไม่หันไปเล่นการเมือง แม้โอกาสจะมีก็ตาม”

น้าหมาน เป็นอกีคนท่ียืนยันว่า เจ๊ยุ เป็น
คน “ปากร้ายแต่ใจดี” อยากเห็นทุกอย่างอยู่
ในกรอบระเบียบ แม้แต่เรื่องการเมืองหรือ
รัฐบาล  ด้วยประสบการณ์ รัฐบาลไหนท�า
ไม่ถูกใจ แกก็จะโหดเพราะใจแกอยู่กับชาว
บ้าน ใครท�าไม่ถูกใจแกก็ว่าแรงๆ ตรงๆ  แต่
ส่วนตวัไม่เคยถูกเจ๊ยุด ุ มแีต่จะมาคยุมาถาม
เรื่อง พระเรื่องศาสนา เพราะรู้ว่าแบ็คกราวน์
เราเคยบวชมาก่อน  ก็ขอให้อธิบายให้ฟังเรือ่ง
พระเรื่องค�าสอน ถือเป็นคนใฝ่รู้เรื่องพวกนี้

“เรื่องที่หลายคนไม่รู้คือแกเป็นคนชอบ
ท�าบุญ เข้าวัด อย่างวัดใหม่ทองเสน แถว
เกียกกาย ที่แกไปเป็นประจ�าตั้งแต่เด็กๆ ยัง
มาให้เราไปเขียนเรื่องน้ีลงหนังสือพิมพ์เลย 
เรายังเป็นหนี้เขาอยู่เพราะยังไม่ได้เขียน แก
ให้ข้อมูลมาหมดแล้ว หรือ ใครขอความช่วย
เหลือแกให้หมด ไม่เคยเว้น  ไม่เคยรังเกียจ 
ช่วยเหลือเสียลสะให้สังคม บางคนไม่เห็น
ตรงนี้”

น้าหมาน เล่าว่า เจ๊ยุ เป็นคนรักออฟฟิศ
บางกอกโพสต์ ออกไปแล้วก็เป็นสติงเกอร์
ระยะหนึ่ง ถึงตอนหลังไม่ได้จ้างก็ยังส่งข่าว
มาให้กลัวบางกอกโพสต์ตกข่าว ครั้งหนึ่ง
ตอนท่ีน้าหมานเป็นประธานสหภาพของ
ออฟฟิศ เคยพาเจ๊ยุไปคุยกับ  ประธานบอร์ด
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ของบางกอกโพสต์  เสนอให้แต่งตั้ง “คนใน” 
เป็นบก.หนงัสอืพิมพ์ เพราะเวลานัน้ มข่ีาวว่า
จะมีการเสนอชื่อคนนอก สุดท้ายบอร์ดก็ตั้ง
คนในเป็นบก. แสดงให้เห็นว่าเจ๊ยุแกมีพาว
เวอร์ ทั้งภายนอก และได้รับการยอมรับจาก 
ผู้บริหารในบางกอกโพสต์   

ส่วนสไตล์การท�าข่าวท่ีนักข่าวรุ่นหลัง
สามารถน�ามาเป็นแบบอย่างได้คือเรื่อง
การท�าการบ้าน ตามประเด็นอยู่ตลอดเวลา 
ค�าถามเจ๊ยุ จึงไม่เคยล้าสมัยหรือไม่เคย
แตกกลางปล้อง ถามเรียงประเด็น ถามจบ
สามารถเขียนเป็นเรื่องได้เลยเพราะแกเป็น
คนล�าดบัเรือ่งในสมองตลอดเวลา  และไม่ได้
สนใจเฉพาะเรื่องการเมืองอย่างเดียวบางที
เรือ่งเศรษฐกิจแกก็ถามได้ด ี รวมทัง้เรือ่งการ
ตรงต่อเวลา การเคารพให้เกียรติสถานที่ จน
เป็นที่เคารพนับถือ ถือเป็น “กุลสตรีท่ีมาใน
ฟอร์มของนักข่าว “

ไม่ต่างจาก พิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ อดีต
บรรณาธิการอ�านวยการหนังสือพิมพ์บาง
กอกโพสต์  ที่ออกตัวว่า ท�างานกับเจ๊ยุไม่ใช่
ง ่ายๆ  ครั้งแรกที่มาท�างานเป็นรีไรเตอร์  
เจ๊ยุ เป็นนักข่าวผู้ใหญ่อยู่สายท�าเนียบ สาย
ทหาร  โทรมาส่งข่าวที่ออฟฟิศ แกถามว่า
เป็นใคร พอตอบว่า  “พิชายครับ รีไรต์ใหม่”  
เจ๊ยุไม่ถามต่อวางหูเลย  เราก็งงว่าท�าอะไร
ผิด ไปบอกหัวหน้าข่าวตอนนั้นเขาก็แค่ยิ้มๆ 
เหมือนรู้นิสัยแกแต่ไม่ว่าอะไร  จนวันหน่ึง
ต้องบอกแกว่าวันนีไ้ม่มใีครอยู่ ส่งข่าวให้เขา
เถอะ แกก็บอกจดดีๆ  แล้วกัน พอแกไว้ใจเชือ่
มือก็ไม่มีปัญหา 

“วันเสาร์อาทิตย์แกจะเข้ามาออฟฟิศ
คยุกับโต๊ะข่าวเล่าเรือ่งต่างๆ ให้ฟังก็ได้ความ
รู ้เยอะ หรือ มีอะไรที่พอจะเขียนได้ก็ถาม
ว่าพ่ีเขียนตรงนี้ได้ไหม เอาออกมาเป็นบท
วิเคราะห์จากสิ่งท่ีแกเล่าให้ฟัง  เพราะแก
ผ่านนายกฯ มา  20 คน  รู้ระบบการท�างาน
ของท�าเนียบ หลังๆ เจอแกแกจะบอกว่า นัก
ข่าวระยะหลังไม่ค่อยท�าการบ้านเหมือนแค่
เอาไมโครโฟนไปยัดปาก  เห็นพาดหัวข่าว
แล้วเอาไปถามต่อ  บางทีบางเรื่องเด็กๆ ไม่

กล้าถามก็ต้อง เจ๊ยุ ถามแบบตรงไปตรงมา”
ในฐานะอดีตบรรณาธิการ พิชาย เคย

ขอให้ เจ๊ยุ เข้ามาท�ารับต�าแหน่งช่วยงานใน
ออฟฟิศช่วงใกล้เกษียณ  และให้นักข่าวใหม่
ไปท�าข่าวที่ท�าเนียบแทน  ซึ่งเจ๊ยุอยู่ข้างในก็
สามารถคอยก�ากับให้ประเด็น และสามารถ
ยกหูเช็คข่าวได้เลย แต่แกไม่ไป ปฏิเสธ จะ
ขอเป็นนักข่าวอยู่ข้างนอกต่อไป 

ทั้งนี้ ส่วนหน่ึงอาจเก่ียวกับเรื่องต้อง
เขยีนข่าวภาษาองักฤษ แต่น่าจะประเดน็รอง 
ประเด็นหลักคือแกรักอาชีพนักข่าว อยาก

เป็นนักข่าว   ดังนั้น ในฐานะบก.หรือหัวหน้า
ก็ต้องเคารพ บางทีเราคิดว่า การประสบ
ความส�าเร็จของนักข่าวคือเป็น หัวหน้า บก. 
แต่ไม่ใช่ นักข่าวเขียนบทความ  บางทีก็มี
คุณค่ามากกว่าหัวหน้าข่าวบางคน

“ตอนรับต�าแหน่งบก.รอบที่สอง  เจ๊ 
เกษียณไปแล้ว  ท�าเนียบรัฐบาลเปิดท�าบัตร
นกัข่าว ก็มคีนมาถามผมว่าเราจะเซน็อนมุตัิ
เป็นต้นสงักดัให้เจ๊ไหม ผมก็ถามว่าถ้าเราไม่
เซ็นรับรองแล้วแกจะเข้าท�าเนียบได้ไง ผมก็
ถือว่าคนเก่าคนแก่ท่ีเคยช่วยหนังสอืมา  ช่วย
ป้ันหนงัสอืมา 30 กว่าปีแค่น้ีไม่เท่าไหร่หรอก 
ผมเชื่อว่า บก.ก่อนหน้า น้ีก็ท�าแบบน้ีหมด 
แต่ตอนหลังพอพ้นต�าแหน่งมาแล้วก็ไม่รู ้
เขาว่ายังไงกัน แต่เจ๊แกเป็นห่วงหนงัสอืพิมพ์  
บางครั้งก็โทรมาเล่าแบล็คกราวน์ข่าวน้ีเป็น
ยังไง  ข่าวท่ีเราลง หลงประเด็นบางครั้งก็
บอกควรท�าแบบนี้ เกษียณแล้วก็ยังโทรมา”

พิชาย มองว่า เจ๊ยุแกรักอาชีพนักข่าว 
ตัง้ใจท�าการบ้าน เรือ่งทีจ่�าเป็นต้องถามก็จะ
ถาม ถึงจะถูกผูห้ลกัผูใ้หญ่ตอบกระแทกกลบั
มาแรงๆ ก็ไม่กลัว จ�าได้ว่าช่วงนายกฯชาติ
ชาย ชุณหะวัณ เคยถูกผู้มีต�าแหน่งระดับสูง
ในท�าเนียบเรียกไปคุย ตอนน้ันส่วนตัวยัง
เป็นหัวหน้าข่าวตามบก.ไปด้วย ได้ยินกับหู
เลยว่าเขาขอให้ปลดเจ๊ยุออกจากท�าเนียบ 
บก.ก็ปฏิเสธ ซึ่งเรื่องน้ีไม่เคยเล่าให้แกฟัง 
ไม่งั้นจะเขวเวลาท�างาน   ต่อจากนี้คงจะหา
คนอย่างเจ๊ยุยาก   

ด้าน นาตยา เชษฐโชติรส ผู ้ช่วย
บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
เล่าให้ฟังว่า  เจ๊ยุ เป็นนกัข่าวทีม่คีวามรบัผดิ
ชอบสูงมาก ไม่ยอมตกข่าวแม้แต่ชิ้นเดียว 
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน เจ๊จะต้องได้
ข่าวรทีูนเสมอ  ดงันัน้ มแีกอยู่ทีไ่หนก็ไม่ต้อง
กลัวตกข่าวรูทีนเลย  ส่วนลีลาค�าถามแบบ
ตรงไปตรงมาน้ันส่วนหนึ่งเป็นเพราะความ
เก๋าเกม  รู้เรื่องเข้าใจระบบบริหารราชการ
แผ่นดิน มีประสบการณ์สูง ซึ่งแหล่งข่าวก็มี
ทั้งชอบและไม่ชอบ  

แม้จะเคยเจอเจ๊ยุในช่วงฝึกงานต้ังแต่

จำาได้ว่าช่วงนายกฯพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ เคยถูกผู้มี
ตำาแหน่งระดบัสงูในทำาเนยีบเรยีกไป
คยุ ตอนนัน้ส่วนตวัยงัเป็นหวัหน้า
ข่าว ตามบก.ไปด้วย ได้ยินกับหู
เลยว่าเขาขอให้ปลดเจ๊ยุออกจาก
ทำาเนียบ บก.ก็ปฏิเสธ
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ปี 2524  แต่ก็เหมือนเด็กคนอ่ืนๆ ท่ีไม่กล้า
ที่จะไปพูดคุยกับแก  แต่หลังๆ พอคุ้นเคย
มากขึน้ กม็โีอกาสพดูคยุ แต่กเ็ป็นการรบัฟัง
มากว่า  สิง่ทีเ่ราท�าคอืเลยีนพักลกัจ�า ไปเรือ่ย 
ๆ อย่างเรื่องความขยันของเจ๊ เป็นคนมาเช้า
มาก ต้องมาเป็นคนแรก ท�าความสะอาด
รังนกกระจอก  ไปรอดักสัมภาษณ์ตีนบันได 
ตึกบัญชาการ ถ้าแหล่งข่าวให้สัมภาษณ์ไม่
ถูกใจหรือบางคนเลี่ยงไม่ให้สัมภาษณ์ แก
ก็ด่าให้เลย แหล่งข่าวได้ยินก็ลงมาด่ากลับ

 หลังเปลี่ยนบทบาทมาเป็นหัวหน้า
ข่าว นาตยา ออกตัวว่า ไม่กล้าไปสั่งงานเจ๊ยุ 
เพราะความขยันของแก ท�าให้ไม่ต้องการ
อะไรมากไปกว่าที่ท�าอยู่แล้วแค่วันๆหน่ึงส่ง
มา 10 กว่าข่าว  คงไม่เรียกร้องให้แกไปท�า
อะไรมากกว่านั้น มีแต่แกจะโทรมาบอกว่า
อย่าท้ิงข่าวน้ันนะ ข่าวน้ีนะ แกรักงานของ
แก  โทรมาโวยก็มี ท�าไมพาดหัวแบบน้ี ทิ้ง
เรื่องนี้ไปได้ยังไง ถ้ารู้เราก็จะไม่รับสาย ส่ง
ไปให้ผู้ใหญ่กว่าเรารับมือ    

ใช ่ว ่าจะมีแต่มุมดุๆ เครียดๆ เจ ๊ยุ 

มีมุมน่ารักๆ คือมุมครอบครัว เช่นเวลา
เสาร์อาทิตย์เข้าออฟฟิศ  ก็จะพา สามี และ
ลกูชายมาด้วย    ส่งภรรยาเสรจ็สามก็ีน่ังอ่าน
หนังสือพิมพ์รอกับลูกชาย  รอจนเจ๊ยุท�างาน
เสร็จ เล่าเบื้องลึกเบื้องหลังให้คนในโต๊ะฟัง 
พอสามสี่โมงก็กลับบ้าน  ตรงน้ีเป็นความ
อบอุ่นกลมเกลียวหาไม่ได้แล้ว ยิ่ง สามีเป็น
นายทหารผู้ใหญ่ระดับนี้  

ด้านอดีตคนข่าวค่ายเดียวกัน  “เต็ม
ศักดิ์ ไตรโสภณ” หรือ “น้าเต็ม” อดีตผู้สื่อ
ข ่าวอาวุโส ประจ�ากระทรวงมหาดไทย 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ พูดถึงความ
ทรงจ�าท่ีมีต่อ  “เจ๊ยุ”  ว่า เห็น เจ๊ยุ ครั้ง
แรกที่กระทรวงมหาดไทย ผมเป็นนักข่าว
อยู ่หนังสือพิมพ์จีนเมื่อเดือนกรกฎาคม
ป ี  2503 สักพักยุวดี ก็มาฝ ึกงานจาก
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ตามฝึกอยู่กับ “พ่ี
หว ่าง”  หรือ “สว ่าง ลานเหลือ”  จาก
หนังสือพิมพ ์ เดลิ นิวส ์  ตอนนั้นยุวดี นุ ่ ง
กระโปรงแบบนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ครั้งแรกก็ไม่รู ้จักกัน จนต่อ

มาช่วงหลังยุวดีก็ฝึกงานเสร็จแล้ว และ
น่าจะได้งานที่หนังสือพิมพ์บางกอกเวิล์ด 
ตอนน้ันพอได้งานยุวดีก็กลับมาที่กระทรวง
มหาดไทย ก็ได้พูดคยุ ได้เจอกนั แต่ยุวดีเป็น
คนทีค่่อนข้างจะด ุพูดจาแรง เสยีงดงั ไม่กลวั
ใคร บคุลกิเขาเป็นแบบน้ันตัง้แต่สาวๆ แล้ว 

ยุวดีเป็นลูกของนายทหารยศพันเอก 
อยู่แถวๆ ย่านเกียกกาย ตอนน้ันผมยังนึก
อยู่แล้ว บุคลิกยุวดีเป็นแบบน้ีจะมีแฟนได้
ไง (หัวเราะ) มาทราบอกีครัง้ยุวดีจะแต่งงาน
ซึง่เป็นทหารเช่นกัน วันทียุ่วดจีะแต่งงานนัน้
ถือว่าโด่งดังมาก เพราะจัดงานท่ีโรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัย ตอนน้ันผมกับยุวดีอยู่ท่ี
หนังสือพิมพ์บางกอกเวิลด์ร่วมส�านักงาน
กันแล้ว ช่วงน้ันอยู่กระทรวงมหาดไทยด้วย
กัน ไม่เคยมีใครสัมภาษณ์จอมพลประภาส 
จารุเสถียร ท่ีกระทรวงมหาดไทย แต่ผมกับ
ยุวดีชวนกันมาสัมภาษณ์จอมพลประภาส 
ก็ได้ข่าวมา ตอนนั้นพอบางกอกโพสต์มา
ซือ้บางกอกเวิลด์ เข้าใจว่าอยู่บางกอกโพสต์
ด้วยกันแล้ว 
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...เขายังเป็นคนขยัน สมัยหน่ึงยุวดี
เคยเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลไปแข่งท่ีจังหวัด
พิษณุโลก พอแข่งเสร็จช่วงเย็น เมื่อถึงช่วง
เช้านักฟุตบอลท่ีเป็นบรรดาสื่อมวลชนยัง
ไม่ต่ืน แต่ยุวดีตื่นแล้ว ชวนผมนั่งสามล้อไป
บ้านผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือไปสัมภาษณ์
ก็ได้ข่าวมา 2-3 เรื่องกลับมาเขียนข่าวที่
กระทรวงมหาดไทย จะเห็นได้ว่ายุวดีไม่ได้
ไปคุมฟุตบอลอย่างเดียว นี่คือยุวดี 

. . .การสูญเสียยุวดีถือว ่าเป ็นเรื่อง
ดั งมาก ทุกสื่ อ เสนอเรื่ องรางของยุวดี
ทั้งหมด ยุวดีนอกจากเก่งแล้วยังขยันสมัย
ยุวดีตั้งท้องก็ยังว่ิงไปท�าข่าวตลอด ตัวตน
ของยุวดีอย่างที่บอกเป็นคนค่อนข้างดุ ปาก
ร้าย แต่ใจดี เหมือนครูใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียน
ที่ดุ แต่ก็เต็มไปด้วยความใจดี

ส�าหรับสิ่งที่นักข่าวรุ่นหลังจะต้องยึดเจ๊
ยุไว้เป็นแบบอย่างนัน้ “น้าเตม็”บอกไว้ว่า คอื
ความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา

..มีครั้งหนึ่งนักข่าวเกือบ 20 คนรอ
พล.อ.เกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัทน์ นายกรฐัมนตรี
ทีท่�าเนียบรฐับาล ยุวดเีป็นคนเดยีวท่ีกล้าเดนิ
เข้าไปคยุ ผมก็ยังคดิในใจว่า”เออเก่งเว้ย” ทัง้
ที่ตอนนั้นคนอื่นไม่มีใครกล้าเข้าไป

อีกเรื่องราวหน่ึงในช่วงปีฟองสบู่แตก
ลูกสาวของผมเรียนจบมาก็ได้ไปท�างานที่
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ช่วงเย็นวันหนึ่งผม
กลับมาถึงบ้านลูกสาวบอกว่า “พ่อๆ วันน้ี
เจ๊ยุดุหนู” วันน้ันเป็นวันอังคารหลังประชุม
คณะรัฐมนตรีลูกสาวบอกว่าเจ๊ยุดุอยู่หน้า
รังนกกระจอกอีก 3-4 คน ผมก็ข�า ก็ได้ไป
ถามยุวดีว่าดุเรื่องอะไร ซึ่งยุวดีก็ไม่รู้ว่าคน
ที่ถูกดุไปคือลูกสาวของผม(หัวเราะ) ผมก็
บอกลูกสาวว่าอย่าไปโกรธ ยุวดีก็เหมือนครู
ใหญ่ท่ีอยู่ในโรงเรียนแต่จริงๆ ยุวดีเขาใจดี
รักเด็กๆ เห็นบุคลิกเป็นแบบน้ันจริงๆ ไม่มี
อะไร เขาดุเพราะรัก อยากให้เด็กได้ดี 

“น้าเต็ม”พูดต่อไปว่า ก่อนที่ยุวดีจะ
เสีย ไม่ได้เจอกันเลย ผมออกจากงานตอน
อายุ 67 ปี ตอนน้ันก็มองยุวดีอยู่ห่างๆ ก็
เห็นยุวดีอยู่ที่ท�าเนียบรัฐบาล แทบไม่ได้เจอ
กัน ยุวดีอยู่ท�าเนียบ ผมก็อยู่มหาดไทย หรือ

สมัยอยู่โรงพิมพ์ก็ไม่ค่อยเจอกันอาจจะเห็น
ในวันเงินเดือนออก ต่างคนต่างท�างาน 

ถามถึงค�านิยามผู ้หญิงท่ีชื่อ “ยุวดี  
ธัญญศิริ” น้าเต็ม บอกว่า “น่ารักนะในการ
ท�างาน ในความคิดเห็น ทัศนคติรกัชาติบ้าน
เมือง เขาเป็นคนดี” 

 “ยุวดีถือว่าเดินทางล่วงหน้าพวกเรา
ไปก่อน ขอให้ไปในทางท่ีดี ท่ีสมควรให้ยุวดี
อยู่อย่างมีความสุข พวกเราจะเป็นเพียงผู้

เดินตามหลังไปทุกคน วันนี้ยุวดีจากพวกเรา
ไปชั่วคราว เขาเดินทางล่วงหน้าพวกเราไป
ก่อน ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆ”

แต่ละเรื่องราวที่สะท้อนผ่านคนรอบ
ตัว อดีตเพ่ือนร่วมงาน ของ เจ๊ยุ ที่น�าเสนอ
มาข้างต้น ล้วนแต่ตอกย�้าความมุ่งมั่นตั้งใจ
ท�างาน จนมาถึงวันนี้ ท่ีชื่อของ เจ๊ยุ -ยุวดี  
ธัญญสริ ิกลายเป็น “ต�านาน” และ “ต�ารา” เล่ม
ใหม่ให้นักข่าวท�าเนียบรัฐบาลได้เรียนรู้   q
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เฮเลน ธอมัส
นักข่าวหญิงแห่งทำาเนียบขาว
เพ่ือร�าลกึถงึ “เจ๊ย”ุ ยวุด ี ธญัญสริ ิ นกั
ข่าวอาวุโสหญิงประจ�าท�าเนียบรัฐบาล 
ราชด�าเนนิ ขอเขยีนถงึนกัข่าวอาวโุสหญงิ
ประจ�าท�าเนียบประธานาธบิด ีสหรฐัอเมริกา 

เฮเลน ธอมัส Helen Thomas เป็นนัก
ข่าวประจ�าท�าเนียบขาวยาวนานถึง 49 ปี
และท�าหน้าที่ป ้อนค�าถามอันคมคายต่อ
ประธานาธิบดสีหรัฐอเมรกิาถึง 10 คนด้วยกัน

The Reporter 
กรชนก

คุณเฮเลนเริ่ม เป ็นนักข ่าวเมื่อท�า
หนงัสอืพิมพ์ของโรงเรยีนมธัยมท่ีเธอเรยีนอยู่ 
หลงัจากนัน้กท็�างานด้านนีม้าตลอด เธอเป็น
นักข่าวประจ�าท�าเนียบขาวมาต้ังแต่ พ.ศ. 
2504 สมยัประธานาธิบดจีอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
เป็นนักข่าวหญิงรุ่นบุกเบิก และได้ต�าแหน่ง
เป็นผู้หญิงคนแรกท่ีเป็นนายกสมาคมผู้สื่อ
ข่าวประจ�าท�าเนียบขาว และเธอได้รบัรางวัล
อื่นๆ อีกมากมายในช่วงชีวิตการท�างานของ

เธอ รวมถึงการเป็นหนึ่งในผู้หญิง 25 คนที่
ทรงอิทธิพลที่สุดในอเมริกา ในปี 2519

เฮเลน ธอมัส ท�างานให้กับส�านักข่าว
ยูพีไอ (United Press International: UPI) 
ยาวนานถึง 57 ปี เมือ่ยูพีไอเปลีย่นเจ้าของ จงึ
ลาออกมาเป็นคอลัมนิสต์ใหักับหนังสอืพิมพ์
เฮิรสท์ (Hearst) ซ่ึงในช่วงสิบปีหลังน่ีเอง
ที่เธอแสดงความคิดเห็นของตัวเองมากขึ้น 

ด้วยความท่ีรายงานข่าวท่ีท�าเนียบขาว
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มานาน ที่นั่งประจ�าของเธอคือแถวหน้า แต่
พอเปลี่ยนสังกัดและต�าแหน่งงานจากผู้สื่อ
ข่าวเป็นคอลัมนิสต์ คุณเฮเลนก็ย้ายไปนั่ง
แถวหลัง ก่อนที่จะกลับมานั่งแถวหน้าใน
อีก 7 ปีให้หลัง

แม้จะฝีปากกล้าและป้อนค�าถามจน
เหมือนจะโต้เถียงกับตัวผู้น�าสหรัฐเอง โดย
เฉพาะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประธานาธิบดี
จอร์จ ดับเบิลยู บุช รวมถึงการวิพากษ์
วิจารณ์การท�างานของสื่อด้วยกันเอง คุณ
เฮเลน กไ็ด้ชือ่ว่ามคีวามสภุาพและได้รบัการ
นบัถือจากนกัข่าวทีท่�าเนียบขาว และนักข่าว
รุ่นหลัง ๆ อย่างมาก เธอจะเป็นคนจบช่วง
การแถลงข่าวด้วยการพูดว่า “ขอบคุณ ท่าน
ประธานาธิบด”ี (Thank you, Mr President.)

เฮเลนเกษียณตัวเองจากการเป็นนัก
ข่าวท�าเนียบในปี 2553 เมือ่เธออายุ 89 ปีใน
ยุคของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ชนวน
ทีน่�าไปสูก่ารตดัสนิใจน้ีก็คอื ค�าตอบของเธอ

ซึ่งมีเชื้อสายเลบานอนส�าหรับค�าถามเก่ียว
กับอิสราเอล เธอบอกให้ชาวยิวออกจาก
ดินแดนปาเลสไตน์เสีย ให้ “กลับบ้าน” ให้
ไปยังโปแลนด์ เยอมนี อเมริกา หรือที่อื่นๆ 
การตอบค�าถามนี้มีคนบันทึกวิดีโอและแพร่
กระจายไปท�าให้เธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
หนัก แม้แต่สมาคมผู้สื่อข่าวท�าเนียบขาวยัง
ออกมาต�าหนิ 

หลังจากกล่าวขอโทษและลาออก เธอ
ยังคงเขียนคอลัมน์ให้กับส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง 
ๆ อยู่บ้างจนถึงปีสุดท้ายของชีวิต เฮเลน ธ
อมัส เสียชีวิต 3 ปีถัดมาที่บ้านของเธอ เมื่อ 
20 กรกฎาคม 2556 ในวัย 92 ปี

ในบทความเก่ียวกับการเสียชีวิตของ
เธอ เดอะ วอชิงตัน โพสต์ ได้อ้างถึงค�าพูด
ของเฮเลน ธอมัส ไว้ว่า

“ฉันบอกคนรุ่นใหม่ที่ถามฉันเก่ียวกับ
การท�างานทางวารสารศาสตร์ว่า หากอยาก
จะเป็นที่รัก อย่าเข้ามาท�างานนี้” q

แม้จะฝีปากกล้าและป้อนคำาถาม
จนเหมอืนจะโต้เถยีงกบัตัวผู้นำาสหรัฐ
เอง โดยเฉพาะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับ
ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช 
รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์การ
ทำางานของสือ่ด้วยกนัเอง คุณเฮเลน 
ก็ได้ชื่อว่ามีความสุภาพและได้รับการ
นับถือจากนักข่าวที่ทำาเนียบขาว และ
นักข่าวรุ่นหลัง ๆ อย่างมาก เธอจะ
เป็นคนจบช่วงการแถลงข่าวด้วยการ
พูดว่า “ขอบคณุ ท่านประธานาธบิด”ี 
(Thank you, Mr President.)
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คนข่าว-คนท�าสือ่ กไ็ม่แตกต่างจากอาชพี
อ่ืน ทีก่ต้็องหารายได้พเิศษ รายได้เสรมิ 

หลังเสร็จสิ้นภารกิจการท�างานแต่ละ
วัน เพ่ือเป็นรายได้อกีทางหน่ึง ย่ิงยุคปัจจบุนั
ที่เศรษฐกิจไม่ดี ธุรกิจสื่อมีปัญหา จนหลาย
แห่งต้องมีการลดพนักงาน ไม่ขึ้นเงินเดือน 
งดแจกโบนัส มีการตัดรายได้ส่วนอื่นๆ เช่น 
เงินเบี้ยเลี้ยง –ค่าโอที โดยสถานการณ์แบบ
นี้ ดูแนวโน้ม อาจด�าเนินไปอีกพักใหญ่ๆ จึง
ท�าให้คนอาชีพสื่อ ย่ิงต้องหารายได้เสริมให้
กับตัวเอง บนหลักที่ว่า ต้องไม่ให้กระทบกับ
งานประจ�าของตัวเอง 

เรื่องราวต่อไปนี้เป็น การบอกเล่าชีวิต
ของ”คนท�าข่าว-นักข่าวสายการเมือง”คน
หนึ่ง ที่มีใจรักในเสียงเพลง และใช้สิ่งท่ีรัก 
มาเป็นงานอดิเรก หารายได้เสริมอีกทาง
หน่ึง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้นับ

กลางวัน “ห�ข่�ว” 
กลางคืน “เล่นดนตรี” 

จากบรรทัดนี้ 
“จรงิๆ แล้วผมมงีานประจ�า เป็นนกัข่าว

สายการเมืองครับ”
ทัน ที ท่ีผมตอบ หรื อ พูด ถึงอาชีพ

หลักของผมแล้ว ผู้ถามส่วนใหญ่ก็จะรู้สึก
สงสัย หรือรู ้สึกประหลาดใจ และมักจะ
ตามด้วยการขอค�ายืนยันว่าผมไม่ได้อ�า
เล่นๆ อันท่ีจริงแล้ว ค�าตอบของผมก็คงไม่
น่าท�าให้ใครประหลาดใจนัก หากถามใน
ช่วงเวลาท�างานปกติ หรือในวงสนทนากับ
เพ่ือนๆ หรือเครือญาติ แต่ในกรณีของผม
คือ มีคนมาถามไถ่ถึงชีวิตนักดนตรีกลาง
คืนตามร้านอาหาร ท่ีบ้างก็ยึดเป็นอาชีพ
หลัก รับเล่นหลายๆ ร้านต่อคืน หรือบางคน
มีอาชีพหลักเก่ียวข้องกับสายดนตรี แต่ก็มี
บางส่วนหักมุมเป็นอาชีพอื่นแบบกรณีของ
ผมเอง

และเมื่ อ พูดถึ งอาชีพนักข ่าวแล ้ว 
หลายๆ คนอาจจะคิดว่าคนท่ีเป็นส่ือมวลชน
จะต้องขลกุอยู่กับเรือ่งสถานการณ์บ้านเมอืง
อย่างเดียวแน่ๆ แต่จริงๆ แล้วมีนักข่าวบาง
คนท่ีรักในเสียงเพลง บางคร้ังพวกเราก็มีวง
ดนตรีคอยบรรเลงสร้างความสุขแบบกันเอง
เวลาหลังเลิกงาน เพ่ือผ่อนคลายจากงาน
ประจ�าวัน และก็เป็นไปได้ที่บางคนยึดเป็น
อาชีพเสริม

จุดเริ่มต้นของการเล่นดนตรีกลางคืน
จริงๆ แล้วอาชีพเสริมน้ี ผมเริ่มท�า

มาต้ังแต่สมัยเรียนแล้ว ด้วยความท่ีเรา
ฝึกเล่นดนตรี คลุกอยู่กับเพ่ือนๆในชมรม
ดุริยางค์ และเครื่องสายสากล ซึ่งเป็นสังคม
อดุมเสยีงเพลง ตัง้แต่สมยัมธัยม ท�าให้ตอน
เรียนมหาวิทยาลัย มีความพยายามเล่น

Youtube : Gorephat Chaimute

Life of Reporter 
จักรวาล สาเหล่ทู
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ดนตรีอย่างต่อเนื่อง  เพราะกลัวว่าความ
สามารถที่มีจะค่อยๆ หายไป โดยเร่ิมจาก
รับเล่นตามงานของมหาวิทยาลัย และตาม
คณะต่างๆ ท่ีมักนิยมจ้างไปเล่นงาน บาย
เนียร์ จนวันหนึ่งรุ่นพ่ีในคณะ ได้เอ่ยชักชวน
ให้เล่นดนตรีกลางคืน ที่ร ้านอาหารแถว
มหาวิทยาลัย จุดน้ีเองก็คือจุดเริ่มต้นของ
การเล่นดนตรีกลางคืนของผม

แรกเริ่มจุดประสงค์ของการเล่นดนตรี
กลางคืน คือต้องการหารายได้เสริมเป็น
ค่าขนม เพราะตอนสมัยเรียนผมเองก็มี
ความอยากได้เหมือนคนอื่นๆ ที่เคยเล่น
มากท่ีสุดในหนึ่งสัปดาห์ คือ 3 ร้าน บาง
ร้านเล่นกับรุ่นพ่ีท่ีมหาวิทยาลัย บางร้าน
เล่นกับเพ่ือนสมัยมัธยม โดยได้รายได้เฉลี่ย
อยู่ท่ี 800 บาทต่อคืน นอกจากน้ียังมีงาน
อีเวนท์ที่เข้ามาเรื่อยๆงานละ 2,000 บาท
ต่อคน เรียกได้ว่าช่วง ปี 2 - 3 ผมมีความ
สุขกับงานนี้มากๆ แต่บางคร้ังก็เหน่ือย
หน่อย เพราะมีวัน เสาร์ - อาทิตย์ท่ีต้อง
เล่นติดกัน อีกทั้งงานในมหาวิทยาลัยก็ต้อง
เล่น ท�าให้บางครั้งเรารู้สึกว่า เราก�าลังเล่น
ดนตรีเพื่อเงิน มากกว่าจะมีความสุขกับมัน

จนเมื่อปี 4 เป็นช่วงเวลาที่ฝึกงาน จุด
นี้เองก็ท�าให้ผมเห็นแล้วว่าหากเรายึดอาชีพ
นักข่าว บางครั้งก็อาจเล่นดนตรีล�าบาก
ก็ได้ เพราะบางวันเราอาจจะต้องเลิกงาน
ค�า่ๆ ชนกับวันทีเ่ล่นดนตร ีหรอือาจจะมเีขยีน
รายงานพิเศษ ทีต่วัเองมกัเสนอขอท�าเพ่ือเร่ง
ท�าผลงานใส่พอร์ตสมัครงาน ซึ่งต้องเร่งท�า
แข่งกับเวลา กลายเป็นว่าบางวันเล่นดนตรี
อาจจะไม่สนุกกับมัน เพราะมัวกังวลเรื่อง
งานท่ียังไม่เสร็จ หรือเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้า
จากงานระหว่างวันมากเกนิไป ช่วงนีเ้องทีผ่ม
เหน็ว่า การเล่นดนตร ี3 วันนัน้ก็เริม่เป็นเรือ่ง

หนักเอาเรื่องอยู่
งานหลักคือนักข่าว งานรองคือดนตรี

ปัจจุบันนี้ผมเล่นดนตรีกลางคืน 1 วัน
ต่อสัปดาห์ ซึ่งท�าให้งานเสริมไม่หนักเกิน
ไป และไม่กระทบต่องานหลัก แต่สิ่งท่ี
เปลีย่นแปลงอย่างเหน็ได้ชดัหลงัจากเป็นนัก

ข่าวคือ เรารับงานอีเวนท์รับได้น้อยลง โดย
งานประเภทนี้มีท้ังเล่นตอนกลางวัน และ
ตอนค�่าๆ อย่างในงานแต่งงาน งานตลาด
คนเดิน หรือเล่นในงานกินเลี้ยง เป็นต้น ซึ่ง
เมื่อมีงานประจ�าแล้ว งานอีเวนท์ตอนกลาง
วันจะรับไม่ได้เลย เว้นเสียแต่ว่าตรงกับวัน
หยุดที่เราได้หยุดจริงๆ

สิ่งหนึ่งท่ียากก็คือต้องหาเวลาซ้อม
ด้วย คนที่เล่นดนตรีจะเข้าใจดีว่า การเล่น
กับวงก็ต้องมีการซ้อมบ้าง แม้ว่าคนในวง
จะอิมโพรไวซ์ได้ก็ตาม แต่การซ้อมน้ัน จะ
ท�าให้เรามีลูกเล่นใหม่ๆ ไม่ให้เพลงเหมือน
ต้นฉบับ เพ่ือให้คนฟังได้มีประสบการณ์
ฟังเพลงแบบใหม่บ้างท�าให้ดูไม่เหมือนว่า
ในแต่ละคืนเราแค่มาเปิดคอร์ดแล้วเล่นไป
เรื่อยๆ แบบเรียบๆ 

ในขณะเดียวกันแม้ว่าเราจะเล่นดนตรี
กลางคืน งานหลักก็ต้องไม่บกพร่อง ยังคง
ต้องตามข่าวสถานการณ์บ้านเมือง ร่วมกับ
ตามข่าวว่าเพลงไหนก�าลงัเป็นทีนิ่ยมในร้าน
อาหารกลางคนื รวมถึงไปให้ทันหมายแม้ว่า
เมื่อคืนจะนอนดึกมากก็ตาม 
จากงานเสริมกลายเป็น การพักผ่อน
หย่อนใจ

ส�าหรับนักข่าวเองจะรู้ดีว่า เราต้องอยู่
กับงานทีท่�าให้เราคลกุอยู่กับเรือ่งของข้อมลู
เยอะ รวมถึงเป็นงานท่ีต้องรับผิดชอบกับ
สิ่งที่เราเขียนเสนอ ท�าให้บางวันงานหนัก

มีความตึงเครียดอยู่บ้าง ซ่ึงผมเองก็รู ้สึก
อย่างนั้นได้เมื่อเข้ามาท�างานจริง ความรับ
ผิดชอบก็ต้องมีมากข้ึนตามท�าให้ช่วงขณะ
หนึ่งผมมีทัศนคติต่อการเล่นดนตรีกลางคืน
เปล่ียนไปจากท่ีเล่นแบบขึ้นตรงเวลา ลง
ตรงเวลา กลายเป็นว่าวงผมมักจะแถม
เพลงให้ลูกค้าเสมอ บางคืนเราเล่นเกินเวลา
ไป 1 ชัว่โมง จนลกูค้าผู้ฟังพอใจตามๆ กนั ใน
ขณะท่ีเราไม่ได้เหน็ดเหน่ือยกับมัน ท้ังๆ ที่
เป็นเมื่อก่อน ผมจะรู้สึกเหนื่อยมาก

จนได้พบว่าสาเหตุท่ีเราเล่นได้เยอะ
ข้ึน เพราะการเล่นดนตรีคือหนึ่งในวิธีการ
หาความสุขของพวกเราเอง ไม่ใช่แค่งาน
เสริมเพ่ือหารายได้เป็นหลักแล้ว ซึ่งตัว
ผม และเพ่ือนๆ ต่างก็มีงานประจ�าแล้ว ว่า
ตามตรงแล้วเราไม่มพ้ืีนท่ีเล่นดนตรมีากมาย
เหมือนสมัยเรียน กลายเป็นว่าเวทีที่ร ้าน
อาหาร กลายเป็นพ้ืนท่ีเล่นดนตรีของเรา
เอง กลายเป็นการเล่นสนุกเพ่ือผ่อนคลาย
ความเหน่ือยจากงานหลัก ในขณะเดียวกัน
ก็ส่งความสุขต่อให้คนอื่นเช่นกัน

ภาพทีผ่มและเพ่ือนๆ รออยู่ทกุสปัดาห์
คือ ภาพของลูกค้ามีความสุขกับเสียงเพลง
ที่วงเรามอบให้ บ้างก็เขย่าขาตามจังหวะ
กลองท่ีชวนสนุก บ้างก็ขยับมือตามห้วง
ท�านองของไวโอลินตัวน้อย บางคนยกแก้ว
ขึน้แสดงความถูกใจกับเพ่ือนฝงูเมือ่ท่อนฮคุ
เพลงอกหักช�า้รกัดังข้ึน ภาพเหล่าน้ีสร้างรอย
ยิ้มให้ผม และเพื่อนๆ ในวงเป็นอย่างมาก 

แม้ว่าตัวผมเองจะเล่นไม่เก่งเท่าคน
อื่นที่ยึดอาชีพนักดนตรี แต่ผมก็ชอบท่ีจะ
เล่น และรู้ได้เลยว่าถ้าขาดดนตรีกลางคืน
ไป ชีวิตผมคงจืดน่าดู และคงไม่มีพ้ืนท่ี
ปล่อยเสียงเพลงเป็นหลักแหล่งแน่ๆ

น่ีคือส่วนหน่ึงของประสบการณ์ของ
ตัวผมเองท่ีเป็นทั้งนักข่าวและนักดนตรีไป
ในตัว ซึ่งผมเชื่อว่าต้องมีคนในวงการสื่อท่ี
ชืน่ชอบในงานดนตรมีากๆ อกีทัง้ยงัเชือ่ว่ามี
ส่ือมวลชนอีกหลายท่านมีงานเสริมเป็นงาน
ที่รักมากๆ เช่นกัน  ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย
เมื่อเราได้ท�างานอดิเรก และมีรายได้เสริม
ไปด้วยในคราวเดียวกัน q

หลายๆ คนอาจจะคดิคนทีเ่ป็น
สือ่มวลชนจะต้องขลุกอยูก่บัเร่ือง
สถานการณ์บ้านเมืองอย่างเดียว
แน่ๆ แต่จริงๆ แล้วมี นักข่าวบาง
คนที่รักในเสียงเพลง บางครั้ง
พวกเรากมี็วงดนตรีคอยบรรเลง
สร้างความสุขแบบกันเอ งเวลา
หลังเลิกงาน
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ภูมิทัศน์สื่อ 
กองบรรณาธิการ  

ปัจจุบันนี้การเสพสื่อของผู้บริโภคข่าวสาร
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สมาร์ทโฟนเข้า
มาเป็นปัจจัยที่ 5 ของการด�ารงอยู่ของ
มนุษย์หนังสือพิมพ์แทบหมดความหมายใน
ยคุปัจจบุนั 

ชาวบ ้านหันไปอ ่านข ่าวผ ่านโลก
ออนไลน์ ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ หรือ แม้กระท่ัง
กลุ่มที่คิดว่าเป็น “ของตาย” อย่างผู้สูงอายุ 
ยังปรบัตวัเล่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ เสพข่าวสาร
ที่แชร์ต่อๆ กันง่ายดาย มากกว่าเดินไปซื้อ
หนังสือพิมพ์เพื่อหยิบจับเหมือนในอดีต

แต ่ เมื่อข ้อมูลข ่าวสารยังคงเป ็นที่
ต้องการของมนุษย์ แถมมนุษย์ยังต้องการ
ความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร เป็นช่อง
ทางให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง กูเกิล – เฟซบุ๊ก 
– เอ็มเอสเอ็น เปิดสมรภูมิรุกพ้ืนท่ีข่าวสาร
เช่นกัน

“เฟซบุ ๊ก” เจาะเข้าหลังบ้านสื่อ คุม 
ผู้บริโภค

แน่นอนว่าเมือ่คนไทยเล่นเฟซบุก๊ถึง 41 
ล้านคน เป็นอันดับ 8 ของโลก เฟซบุ๊กหันมา
สนใจหาคอนเทนต์มาลงในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของตัวเอง เพ่ือต่อยอดโกยรายได้
จากเม็ดเงินโฆษณาออนไลน์ 

หนทางท่ี “เฟซบุ๊ก” ใช้คือเจาะเข้าไป
คุยกับส�านักข่าวรายใหญ่ๆ เพ่ือจับมือให้
ส�านักข่าวผลิตคอนเทนต์ต่างๆ ลงเฟซบุ๊ก 
อาทิ คลิปข่าว การไลฟ์สด และส่งข่าวในรูป
แบบข้อความด่วน (instant) ซึ่งเฟซบุ๊กฝัง
โฆษณาลงในเน้ือข่าว ก่อนจะแบ่งเปอร์เซน็ต์
ค่าโฆษณาให้ส�านักข่าวนั้นๆ ซึ่งเฟซบุ๊กใช้วิธี
นี้กับสื่อต่างๆ ท่ัวโลก ท�านองว่าถ้าอยากได้
เงินจากเฟซบุ๊กต้องท�าตามท่ีเฟซบุ๊กก�าหนด
และเป็นช่องทางให้เว็บโนเนมต่างๆ ใช้เป็น
ช่องทางหารายได้กับ instant ได้ด้วย แม้ว่า

ข่าวน้ันจะเป็นข่าวท่ีไม่มีสาระส�าคัญท่ีอาจ
จะไม่ม ี“คุณค่าข่าว” ตามหลักวารสารศาสตร์ 
แต่ลกัษณะการพาดหัวทีห่วือหวา และจบลง
ท่ีได้รายได้จากส่วนแบ่งโฆษณาฝ่ายเฟซบุ๊ก
เองก็เขียนอัลกอริทึมให้คนได้เห็น instant 
มากกว่าท่ีส�านักข่าวโพสต์ข่าวลงเพจของ
ตัวเองตามปกติด้วย แถมจุดเด่นของเฟซบุ๊ก
ยังถูกจริตคนไทยท่ีชอบไลค์ ชอบแชร์ ชอบ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ ด้วยแล้ว เฟซบุ๊ก
แทบจะเข้ามาควบคุมการบริโภคข่าวสารใน
ชีวิตของคน
 
กลยุทธ์ขาย “news lab” ของกูเกิล

เมื่อเฟซบุ๊กเอาจริงเอาจังกับการ “จับ
ข่าว” มาลงในแพลตฟอร์มของตัวเอง คู่แข่ง
ส�าคัญอย่างกูเกิลย่อมอยู่เฉยๆ ไม่ได้ ผลิต 
Google news lab ขึ้นมาเพ่ือสร้างรายได้ 
“กูเกิล” ไม่ต่างจากเฟซบุ๊กท่ีเข้าไปดีลกับ

กลยุทธ์ Facebook-Google-MSN
ในสมรภูมิ “ข่�ว” บนโลกโซเชียล 
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ส�านักข่าวใหญ่ๆ เป็นพาร์ทเนอร์หลักของ
ไทยรัฐออนไลน์ เข้าไปผูกสัมพันธ์กับเครือ
มติชน จุดเด่นของ “กูเกิล” ที่ต่างจาก “เฟ
ซบุ๊ก” นอกจากจะมีช่องทางโฆษณาท่ีหลาก
หลาย เช่น Google Adwords Google Ad-
sense คือ “big data” ท่ีกูเกิลได้สังเคราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภครายท่ีเข้าไปค้นหาใน
กูเกิลว่า คนไหน ค้นสิ่งใด และอยากได้อะไร 
โดย big data จะน�าไป “ขาย” ให้กับส�านัก
ข่าวต่างๆ ที่สนใจ เพ่ือต่อยอดให้ส�านักข่าว
น�ารายละเอียดของ “ผู้บริโภค” ข่าวสารของ
ส�านักข่าวนั้นๆ ไปต่อยอดขายโฆษณาให้กับ
บริษัทเอกชนต่างๆ อีกทอดหนึ่ง

นอกจากน้ี กูเกิล ยังพัฒนาเว็บบนพ้ืน
ฐานว่าผู้บริโภคเข้าถึงเว็บข่าวไหนได้เร็วกว่า 
เว็บข่าวน้ันจะเป็นผู้ชนะ เพราะกูเกิลวิจัยว่า
คนใน “เจนมิลเลนเนียน” ไม่อดทนรอเข้าเว็บ
ที่โหลดนานเกินไป กูเกิลจึงพัฒนาสิ่งที่เรียก
ว่า instant ที่สามารถให้คนเข้าเว็บได้ภายใน
เสี้ยววินาที ซึ่งไม่นานก็จะน�ามาขายให้กับ
ส�านักข่าวต่างๆ ได้ลองซื้อลองใช้

เอ็มเอสเอ็น ลงทุนซื้อข่าว
ขณะที่เอ็มเอสเอ็น ซึ่งมี “หน้าเว็บ” เป็น

ของตัวเอง ได้ติดต่อยังส�านักข่าวต่างๆ เพ่ือ
ขอ “ซื้อ” ข่าวไปลงในหน้าเว็บ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เน้นข่าวบนัเทิงทีห่วือหวา ควบคูอ่าชญากรรม 
ให้น�้าหนักมากกว่าข่าวเศรษฐกิจ การเมือง 
กลยุทธ์จึงไม่ได้มีอะไรท่ีโดดเด่นเช่นเฟซบุ๊ก 
หรือ กูเกิล 

วิเคราะห์ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป
จากกรณีนี้ “ดร.วิไลวรรณ จงวิไล

เกษม” อาจารย์ประจ�าคณะวารสารศาสตร์
และสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ได้วิเคราะห์การเข้ามาของแพลตฟอร์มใน 
เฟซบุ๊ก ซึ่งส�านักข่าวต่างๆ ได้เปลี่ยนมาใช้
พ้ืนที่น้ี ได้เปล่ียนทิศทางของคนรับข่าวสาร
หรือไม่

“ทิศทางข่าวไม่ได้เปลีย่นวิถีคนอ่าน แต่
พฤติกรรมของคนอ่านเป็นตัวก�าหนดทิศทาง
ข่าว เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนไป พฤติกรรม

ของคนเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ซึ่งขณะน้ี
คนไม่ได้อยู่น่ิงๆ คนได้เคล่ือนท่ี แล้วปรากฏ
ว่าเทคโนโลยีได้รองรับการเคลื่อนของคน ดัง
น้ันจากเดิมท่ีพฤติกรรมคนจะให้เสพกับส่ือมี่
ตั้งอยู่น่ิงๆ อย่างเช่น เมื่อก่อนสื่อเคลื่อนท่ีได้
คือวิทยุ แต่เคลื่อนที่ไปตามที่เราอยู่ในรถ พอ
ลงจากรถก็ชตัดาวน์ทันท ีส่วนโทรทัศน์จะต้อง
นัง่อยู่กับที ่แต่ว่าตอนนีท้กุอย่างอยู่ในสมาร์ท
โฟน ซึ่งสมาร์ทโฟนท�าอะไรได้ทุกอย่าง ไม่ว่า
จะดโูทรทศัน์ ดยู้อนหลงั แต่เดีย๋วนีก็้สามารถ
ดูพร้อมกันได้เลย เพียงแค่จะดีเลย์เป็นวินาที

 ตัวอย่างท่ีชัดเจนรายการเดอะแมสซิง
เกอร์ ตอนสุดท้ายจะเปิดหน้ากากทุเรียน ก็
เป็นตัวให้เห็นว่าพฤติกรรมคนดูเป็นอย่างไร
ในสมาร์ทโฟน ซึ่งมาจากเฟซบุ๊กไลฟ์ ทุก
ช่อง ท�าให้ทุกรายการในระบบดิจิทัลก็ต้อง
ท�าหลายแพลตฟอร์มให้เกิดขึ้น เพ่ือให้เข้า
ถึงกลุ่มผู้ชม กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด จึงจะ
เห็นได้ว่าขณะช่องดิจิทัลออนแอร์อยู ่บน
โทรทัศน์ มยูีทปู ตอนน้ีก็มไีลน์ทีวี และเฟซบุก๊
ไลฟ์ ดงัน้ันเทคโนโลยีจงึไปก�าหนดพฤติกรรม
คน เพราะอะไรที่ขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารทุก
วินาทีคือโซเชียลมีเดีย ก็จะมีอะไรท่ีไม่ได้มี
คุณค่าข่าวก็ได้”

ถามถึงว่า ถ้าส�านักข่าวเอาตัวรอดพ่ึง
เฟซบุ๊กไลฟ์ แพลตฟอร์มในโซเชียลในการ
เผยแพร่ข่าวสารและหารายได้ ภูมิทัศน์สื่อ
ทศิทางต่อไปจะเป็นอย่างไร? ดร.วิไลวรรณ ให้
ทศันะว่า ตอนน้ีจากการมเีฟซบุก๊ไลฟ์ ก็ต้องดู

ว่าผู้ใช้มีความเป็นคนที่คอนเทนท์ ครีเอเตอร์ 
หรือไม่ และสามารถคัดกรองทุกประเด็น
ต่างๆ ได้หรือไม่ เพราะจะไม่ผ่านระบบกอง
บรรณาธิการแล้ว ถึงแม้จะบอกว่าได้คุยกับ
กองบรรณาธิการแล้วว่าประเดน็น้ีจะไลฟ์หรอื
ไม่ไลฟ์ก็ตาม แต่เราไม่รูว่่าระหว่างการไลฟ์จะ
มีอะไรเกิดขึ้น และตอนนั้นจะมีสติพอที่จะไม่
ไลฟ์ต่อหรือไม่ จากกรณีที่ธรรมกาย (แขวน
คอ) จะเหน็ได้ว่าขนาดนกัข่าวบางคนทีเ่ป็นมอื
โปรมืออาชีพแล้ว ได้ให้เหตุผลว่าการไลฟ์อยู่
ระยะไกลกับเหตุการณ์ ท�าให้ผู้ที่อยู่ในจุดนั้น
ต้องมศัีกยภาพพอท่ีจะตดัสนิใจหรอืไม่ตดัสนิ
ใจ แต่ตอนนีน้กัข่าวใหม่ๆ ก็เฟซบุก๊ไลฟ์กัน จงึ
ไม่รู้ว่าสิ่งท่ีไลฟ์ทั้งหมดจะมีคุณค่าข่าวขนาด
ไหน เมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้น ก็ตอบสนองส�านักข่าว
ในเรื่องต้นทุนต�่า และแข่งกันเรื่องความไวใน
การน�าเสนอ อีกท้ังสามารถเพ่ิมรายได้ด้วย 
แต่ขณะนี้เฟซบุ๊กไลฟ์ก็ก�าลังจะเป็นตัวฆ่าตัว
เองบางอย่างหรอืไม่ เพราะในแง่คณุภาพของ
ข่าวก็ยังต้องเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือ

ในยุคที่โซเชียลมีเดียเฟื ่องฟูสุดขีดไร้
ขอบจ�ากัด ทฤษฎี gatekeeper จะใช้ได้กับ
ทกุคนได้หรอืไม่ ? “ดร.วิไลวรรณ” ย�า้ว่า  gate 
keeper ต้องท�างานพร้อมกับค�าว่า การรู้เท่า
ทันสื่อขนาดไหน คนที่เป็น gatekeeper ท้าย
ทีส่ดุคอืผูท่ี้เป็นบรรณาธิการ (บก.) ท้ัง บก.โต๊ะ
ต่างๆ บก.ข่าวหน้า 1 แต่ในยุคนี้อาจจะไม่มี
แล้ว เพราะเวลากรองข่างสารกรองจากพ้ืน
ฐานอะไรเป็นอันดับแรก จะกรองจากสิ่งที่
คนสนใจในกระแสหรือไม่ ย่ิงเวลาไลฟ์ต้องดู
ว่า gatekeeper ของคนนั้นท�างานด้วยหรือ
ไม่ เวลาไลฟ์ก็ต้องใช้สามัญส�านึกว่าจะต้อง
ไลฟ์ขนาดไหน จุดๆ หน่ึงเรื่องการแข่งขันไป
บบีบงัคบันกัข่าวคนๆ น้ันด้วยหรอืไม่ ซึง่ท�าให้
ก้าวข้ามจิตส�านึกไปแล้ว เมื่อก่อนที่ตัวเอง
ท�าข่าวการเมือง จะมีค�าว่านักการเมืองเอา
อดุมการณ์เก็บเข้าลิน้ชกั ก็คดิว่าตอนนีนั้กข่าว
อยู่ในยุคประโยคแบบนี ้ก�าลงัจะเก็บจริยธรรม
เก็บเข้าลิ้นชักด้วยหรือไม่ ซึ่งทุกคนก็รู้ในเรื่อง
จริยธรรม แต่ถ้านักข่าวก็ต้องเอาตัวรอด ซึ่ง
ก็เห็นใจนักข่าวว่าจะถูกจิ้มออกหรือไม่ ก็เลย
ต้องเก็บจริยธรรมไว้ในกระเป๋าหรือไม่ q

ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
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ค�าว่าโพสต์ ทรธู (post-truth) ได้รบัเลอืกให้เป็นค�าแห่งปี 2559 โดยอ๊อกซ์ฟอร์ด ดิคชันนารี 

โดยที่ความหมายของมันคือ เก่ียวข้อง
กับหรือแสดงถึงสิ่งแวดล้อมที่ข้อเท็จจริง
อันเป็นภาววิสัยน้ันมีอิทธิพลต่อความคิด
เห็นของสาธารณชนน้อยกว่าความรู้สึกหรือ
ความเช่ือของบุคคล โดยตัวอย่างประโยคที่
ยกมาให้ก็คอื “ในยุคของการเมอืงแบบโพสต์
ทรธู มนัง่ายทีเ่ราจะเลอืกหยิบเอาข้อมลูเพียง
บางอย่างแล้วมาสรุปอย่างไรก็ได้อย่างท่ีเรา
ต้องการ”

สภาวะแบบน้ีมีความสัมพันธ์กับเฟค 

นิวส์ (fake news) หรือข่าวลวง ที่สื่อมวลชน
มืออาชีพก�าลังเป็นกังวลกันอยู่ เพราะข่าว
ลวงนั้น ส่งผลกระทบทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และสติปัญญาของคนในสังคม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ ทรัมป์ แห่ง
สหรัฐอเมริกา ผู้ซึ่งเพ่ิงเข้ารับต�าแหน่งเมื่อ
เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ใช้ค�าว่าข่าว
ลวงในการตราหน้าและลดความน่าเชื่อถือ
ของสื่อกระแสหลักท่ีเขียนข่าวด้านลบเก่ียว
กับเขา เขาทวีตซ�า้ๆ ว่า “ส่ือลวงโลก (นิวยอร์ก

ไทมส์ เอ็นบีซีนิวส์ เอบีซี ซีบีเอส และซีเอ็น
เอ็น) ไม่ใช่ศัตรูของผม แต่เป็นศัตรูของชาว
อเมริกันทั้งหลาย” 

นอกจากน้ี  มีค�าใหม ่ที่ เคลลี่แอน  
คอนเวย์ ท่ีปรกึษาของทรมัป์ใช้ในการแก้ต่าง
ให้กับข้อมูลผิดๆ เรื่องจ�านวนผู้ที่มาร่วมงาน
ข้ึนรับต�าแหน่งของทรัมป์ว่าเป็น “ความจริง
ทางเลือก” (alternative facts) 

และเมื่อไม่นานมาน้ี Politico และสื่อ
ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐฯ รายงานว่า เจ้า

เฟค นิวส์ (Fake News) 
วัชพืชแห่งวารสารศาสตร์

ภูมิทัศน์สื่อ 
กองบรรณาธิการ
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หน้าท่ีท�าเนียบขาวบางคนท่ีเป็นฝ่ายจัดหา
ข้อมูลให้ทรัมป์นั้นน�าข้อมูลผิดๆ มาให้เขา 
และหากไม่มีใครมาดึงออกทัน ทรัมป์ก็อาจ
จะใช้ข้อมูลนั้นในการพูดในท่ีสาธารณะ 
ในการเจรจา หรือในการทวีตไปแล้ว นัก
วิจารณ์ออกมาแสดงถึงความกังวลหาก
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนนี้จะไม่
สามารถแยกเรือ่งจรงิออกจากเรือ่งไม่จรงิได้

ความจริงการบิดเบือนข ้อเท็จจริง
เพ่ือผลทางการเมืองไม ่ใช ่สิ่งใหม่ การ
โฆษณาชวนเชื่อก็มีมาต้ังแต่สมัยโบราณ 
แต่การท่ีมีสื่ออินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย
ช่วยกระพือในยุคสมัยแห่งโพสต์ ทรูธ ท�าให้
เฟค นิวส์ แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในวง
กว้าง แถมท�ากันอย่างโจ่งแจ้ง

ข่าวลวงมีหลายประเภท อาจจะเป็น
ข่าวที่ตั้งใจจะให้ข้อมูลเท็จเลย หรือเป็นเรื่อง
โจ๊กที่คนเชื่อว่าเป็นจริง เรื่องหลอกลวงที่ฟัง

ดูดีแล้วคนก็หลงเชื่อในวงกว้าง หรือเรื่องที่
น�าเสนอความจริงแต่เป็นเพียงเสี้ยวเดียว
ของเรื่องทั้งหมดเท่านั้น หรือ เรื่องที่เป็นที่ถก
เถียง เช่น มีอุดมการณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่อง
แบบนี้ คนท่ีมีแนวคิดความเชื่อดั้งเดิมแบบ
หน่ึงที่สอดคล้องกับเรื่องน้ีอยู่แล้วก็พร้อมจะ
เชื่อโดยไม่ได้มองข้อมูลด้านอ่ืน ซึ่งก็คือการ
ใช้อคตินั่นเอง 

ทั้ง น้ี  ข ่าวลวงอาจสร ้างข้ึนเพ่ือผล
ทางการเมือง หรือทางเศรษฐกิจ (โฆษณา
ต้องการสร้างไวรัลให้คนแชร์เน้ือหาออกไป
มากๆ หรอืเว็บคลกิเบต ต้องการยอดคลกิเพ่ือ
หาเงิน) หรือด้วยเจตนาไม่ดีอื่น ๆ 

ศาสตราจารย์สตีเวน ไรเนอร์ (Ste-
ven Reiner) แห่งมหาวิทยาลัยสโตนี่ บรู๊ก 
(Stony Brook University) ได้มาจัดการ
อบรมเก่ียวกับ “การรู ้ เท ่าทันข่าว” หรือ 
news literacy ให้กับนักข่าวไทยและนักข่าว

ฟิลิปปินส์ โดยการสนับสนุนของสถานทูต
สหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ ซึ่งในสถานการณ์
ปัจจุบันเน้นไปที่การรู้เท่าทันข่าวลวง 

ในเมื่อเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กเพจเปิดกัน
อย่างง่ายดาย และผูค้นก็พร้อมจะเชือ่ในสิง่ท่ี
พวกเขาอยากจะเชือ่ ก็ไม่เป็นผลดีต่อนกัข่าว
มืออาชีพ ศาสตราจารย์ไรเนอร์ เปรียบเทียบ
ข่าวลวงว่าเป็นอาหารขยะส�าหรบัสมอง (ของ
ผู้รับสาร) และเป็นวัชพืชทางวารสารศาสตร์ 
ท่ีเมื่อมีมากๆ ก็จะท�าให้วารสารศาสตร์ท่ีดี
อ่อนแอลงไป 

ศาสตราจารย์ไรเนอร์ ย�า้ถึงบทบาทของ
นักข่าวว่า การตรวจสอบข้อมูลคือเลือดเนื้อ
ของวารสารศาสตร์ 

....ในยุคดิจิทัล คุณ (ผู้รับสารทุกคน) 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการชี้ลงไปว่าอะไรจริง
อะไรไม่จริง” ในการพิจารณาความน่าเชื่อ
ถือของบทความหรือเนื้อหา ข้อมูลที่ได้รับ มี
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ค�าแนะน�าดังนี้ 
สรุปเนื้อหา เปรียบเทียบกับพาดหัวว่า

ตรงกันหรือไม่
ไหนล่ะ หลกัฐาน เป็นหลกัฐานทางตรง

หรือทางอ้อม นักข่าวไปเห็นมาเองหรือเปล่า
พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่ง

ข่าว (แหล่งข่าวมีความเป็นอิสระหรือมีเบื้อง
หน้าเบือ้งหลงัอย่างไร ตรวจสอบจากหลายๆ 
แห่งดีกว่าแหล่งเดียว แหล่งข่าวแสดงหลัก
ฐานด้วยดีกว่าเพียงพูดลอยๆ แหล่งข่าวเป็น
ผู้เข้าถึงข้อมูลและเป็นผู้รู ้จริงหรือไม่ และ
แหล่งข่าวท่ีพร้อมจะให้ข้อมูลแบบเปิดเผย
ตัวต่อสาธารณชนย่อมดีกว่าแหล่งข่าวที่จะ
ให้ข้อมูลแบบไม่เปิดเผยตัวตน) 

นกัข่าวมแีละได้แสดงความโปร่งใสแค่
ไหนในการรายงานข่าว

นักข่าวได้ให้ข้อมูลและเรื่องราวพร้อม
กับบริบทที่ท�าให้เห็นภาพที่แท้จริงหรือไม่ 

ค�าถามหลกัๆ มคี�าตอบครบหรอืไม่ ใคร 
ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด เพราะอะไร

การน�าเสนอมีความยุติธรรม (fair) 
หรือไม่ สมดุล (balance) หรือไม่ ภาษาที่ใช้
สะท้อนถึงอคติอะไรหรือเปล่า

ท้ังน้ี ศาสตราจารย์ไรเนอร์ได้บอกว่า 
“ความจรงิ” ในการรายงานข่าวนัน้เปลีย่นไป
เรื่อย ๆ ตามข้อมูลท่ีพบ การให้พ้ืนที่เนื้อหา
ของสองฝ่ายเท่าๆ กัน (น�าเสนอแบบสมดุล) 
ควรท�าเมื่อแรกเริ่มรายงานข่าว เมื่อยังไม่
ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเท่าน้ัน แต่เมื่อพอจะ
ทราบแล้ว การให้เนื้อที่สองฝ่ายเท่าๆ กัน ถือ
เป็นการรายงานข่าวที่ไม่ยุติธรรม 

ศาสตราจารย์ไรเนอร์ ยังได้บอกอีกว่า 
มีการวิจัยมาแล้วว่าคนเราจะแชร์ข่าวจาก
คนท่ีเรารู้จัก ดังน้ัน นักข่าวควรสร้างความ
สัมพันธ์กับคนอ่าน เช่น มีปฏิสัมพันธ์กับเขา
ในโซเชียลมีเดีย และแสดงความโปร่งใสให้
เขารู้และติดตามด้วยการบอกว่า วันนี้ไปท�า
ข่าวอะไร ที่ไหน โพสต์รูปให้ดูบ้าง เมื่อเกิด
ความสัมพันธ์เช่นน้ี  คนอ่านจะเกิดความ
เชื่อถือในนักข่าวคนน้ันมากข้ึนและพร้อม
จะแชร์เรื่องราวที่เขาเขียน มากกว่าจะแชร์
เพียงเพราะเป็นนักข่าวหรือต้นสังกัดสื่อของ

นักข่าวคนนั้น
ค�าแนะน�าอีกชุดหนึ่งจาก Newsday 

ที่จะช่วยไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของข่าวลวงทาง
เว็บไซต์

มองหาหลักฐาน
ตรวจดูว่าเน้ือหาของเรื่องกับพาดหัว

ข่าวตรงกันหรือไม่
ถามว่า “ใครเป็นคนพูด” (แหล่งข่าว

คือใคร)
ตรวจสอบ link ของเว็บไซต์น้ันๆ ว่า

เป็นเว็บไซต์ขององค์กรท่ีน่าเชื่อถือจริงๆ 
หรือไม่ โดยเฉพาะข้อมูลเก่ียวกับองค์กร 
และดูว่าข้อมูลปรับปรุงล่าสุดคือเมื่อไหร่ 
สังเกตความแตกต่าง เว็บข่าวปลอมจะมี
นามสกุลไม่เหมอืนเว็บข่าวของจริง เช่น abc.
go.com กับ abc.com.co เป็นต้น 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเว็บไซต์ที่ท�า
หน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะ เช่น ...

เอารูปไปตรวจท่ีเว็บไซต์ตรวจสอบ
รูปภาพ เช่น TinEye.com 

อย่าเชื่อเพียงเพราะได้รับจากคนท่ีเรา

ข่าวลวงมีหลายประเภท อาจ
จะเป็นข่าวทีต่ัง้ใจจะให้ข้อมลูเทจ็เลย 
หรือเป็นเรื่องโจ๊กที่คนเชื่อว่าเป็น
จรงิ เรือ่งหลอกลวงทีฟั่งดดูแีล้ว
คนกห็ลงเชือ่ในวงกว้าง หรือเร่ือง
ที่นำาเสนอความจริงแต่เป็นเพียง
เสีย้วเดยีวของเร่ืองท้ังหมดเท่าน้ัน 
..ข่าวลวงเป็นอาหารขยะสำาหรับ
สมอง (ของผู้รับสาร) และเป็น
วัชพืชทางวารสารศาสตร์ ท่ีเม่ือ
มีมากๆ ก็จะทำาให้วารสารศาสตร์
ที่ดีอ่อนแอลงไป 

เชื่อถือ เพราะเราไม่รู้ว่าต้นตอของเรื่องมา
จากไหน 

นอกจากนี้ ผู้อ่านพึงระวังการรายงาน
ข่าวเบรกกิ้งนิวส์ของสื่อต่าง ๆ เพราะการน�า
เสนอข่าวเบื้องต้นในทันทีท่ีเกิดเหตุขึ้นน้ัน 
ข้อมูลมักจะผิด ผู้อ่านต้องตรวจสอบข้อมูล
จากหลายๆ แหล่งและเลือกสื่อท่ีอยู่ใกล้
เหตุการณ์น้ันมากท่ีสุด ระวังถ้อยค�าของสื่อ 
เช่น “มีรายงานว่า...” หรือ “ขณะน้ีเราก�าลัง
ตรวจสอบข้อมูล....” ซึ่งแปลว่าข้อมูลเหล่า
นั้นยังไม่ได้ตรวจสอบจนเชื่อถือได้ ระวังการ
อ้างอิงส่ืออืน่ๆ หรอือ้างอิงแหล่งข่าวท่ีไม่เปิด
เผยชื่อ ไม่ระบุตัวตน 

ก่อนจะทวีตหรือรีทวีต ต้องระวังเป็น
พิเศษ เพราะข้อมลูจะเผยแพร่ออกไปเรว็มาก 

ส�าหรับนักข่าว สิ่งท่ีต้องระวังเช่นกัน
ก็คือ อคติในการค้นหาข้อมูล การใช้ภาษา 
และการน�าเสนอภาพและเรื่อง

ภาษาท่ีใช้ ระหว่างค�าว่า “ยอมรับ
ว่า” กับ “กล่าวว่า” หรือค�าว่า “คนต่างด้าว
ผิดกฎหมาย” กับค�าว่า “คนข้ามชาติที่ไม่มี
เอกสาร” ให้ความหมายและนัยยะแตกต่าง
กัน ท้ังน้ี การจะระบุว่าสื่อหน่ึงๆ มีอคติหรือ
ไม่ต้องดูยาวๆ เพราะจะต้องมองถึงรูปแบบ
ของการน�าเสนอที่มีอคติ 

บทบาทของบทความที่เป็นความคิด
เห็น (ไม่ใช่ข่าว แต่เขียนอยู่บนพ้ืนฐานของ
การรายงานข่าว) ให้ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องที่เข้าใจยาก เปิดมุมมองใหม่ ท้าทาย
ความคิดความเชื่อเดิมๆ หรือ ช่วยผู้อ่านใน
การมองประเด็นจากมุมของตัวเอง 

นักข่าวมีท้ังพ้ืนท่ีในส่ือท่ีสังกัดและ
พ้ืนท่ีส่วนตัวในสังคมออนไลน์ อย่างไรกต็าม 
ศาสตราจารย์ไรเนอร์แนะน�าว่า เพ่ือรักษา
ความเป็นมืออาชีพ นักข่าวไม่ควรแสดง
ความคิดเห็นส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์
นอกเหนือไปจากความคดิเห็นแบบมอือาชพี

วิธีแก้ปัญหาข่าวลวงท่ี ศาสตราจารย์ 
ไรเนอร์พูดย�้าก็คือ

“สื่อที่ดี ท�าหน้าที่ของคุณไปเถอะ และ
ท�ามันให้ดี เพ่ือรักษาความเชื่อถือในสื่อมือ
อาชีพเอาไว้” q
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เขาถกูยกฉายาให้เป็น “เจ้าแห่งการคุมสือ่” เขาเป็นผูน้�าประเทศทีถ่กูวจิารณ์มากทีส่ดุในโลก

CNN) is not my enemy, it is the enemy 
of the American People!” แปลความได้ว่า 
“เดอะ นิวยอร์ก ไทม์ส เอ็นบีซี เอบีซี ซีบีเอส 
และซีเอ็นเอ็น สื่อพวกนี้ไม่ใช่ศัตรูของเขา แต่
เป็น “ศัตรูของชาวอเมริกัน !”

ไม่เพียงท่าทีแข็งกร้าวในโลกออนไลน์
เท่านั้น ทรัมป์รุกคืบบีบสื่อมวลชนอีกครั้ง 
ด้วยการออกนโยบายจัดระเบียบสื่อประจ�า
ท�าเนียบขาว เมื่อนายฌอน สไปเซอร์ โฆษก
ประจ�าท�าเนียบขาว ประกาศย้ายสถานท่ี
แถลงข่าวจากห้องในปีกตะวันตก ไปยัง
ห้องท�างานส่วนตัว ซึ่งการออกค�าส่ังคร้ังน้ี
ไม่อนุญาตให้ส่ือกระแสหลักมากกว่า 10 
แห่งเข้ารับฟัง รวมไปถึง CNN , BBC , The 
New York Times , LA Times , The New 
York Daily News , The Daily Mail โดยให้
เหตุผลว่า “ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า” แต่
ในวันนั้นกลับไฟเขียวสื่ออีกหลายส�านักที่
ได้รับอนุญาตฟังการแถลงข่าวและเก็บภาพ 
จากห้องท�างานของนายฌอน ประมาณ 10 
แห่ง อาทิ  NBC, Fox, ABC, One America 
News Network, The Wall Street Journal, 
McClatchy, Breitbart , Washington Times 

ท่าทีส�านักข่าว เอพี เอเอฟพี และ
หนังสือพิมพ์เดอะ วอชิงตัน โพสต์ จึงตัดสิน
ใจประกาศ “บอยคอตต์” การแถลงข่าวใน
ทันที ท�าให้สถานการณ์คร้ังน้ีได้จุดชนวน
ระเบิดเวลาลูกใหญ่ ระหว่างฝั่งส่ือมวลชน
กับศูนย์กลางอ�านาจของประเทศ ซึ่งนักข่าว
ประจ�าท�าเนียบขาวฟันธงได้ว่า แผนสยบ
สื่อครั้งนี้สอดรับกับจุดยืนประธานาธิบดี  
“โดนัลด์ ทรัมป์” ค่อนข้างชัดเจน

ขณะเดียวกันทรัมป์ยังใช้วิธี “เลือก

ปฏบิตั”ิ กับนักข่าวภาคสนาม เมือ่ระหว่างการ
แถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด 
ของแคนาดา ที่ท�าเนียบขาว ประธานาธิบดี
ทรัมป์เลือกจิ้มเฉพาะค�าถามจาก WJLA สื่อ
ออนไลน์ขนาดเล็กในเครือ ABC กับเว็บไซต์
ข่าว Daily Caller ที่ไม่ได้ถามค�าถามส�าคัญ
เร่ืองอนาคตของพันโทไมเคิล ฟลนิน์ ท่ีปรกึษา
ด้านความมัน่คงแห่งชาต ิซึง่ขณะนัน้ก�าลงัถูก
ตรวจสอบจากหน่วยต่อต้านข่าวกรอง ต่อข้อ
ครหาเรื่องรับเงินค่าตัวจากส�านักข่าวอาร์ที
ของรัสเซีย ในการรับเชิญไปร่วมงานกาลา
ดินเนอร์ ที่มอสโคว์เมื่อปี 2016

“ปีเตอร์ เบเกอร์” ผู ้สื่อข ่าวประจ�า
ท�าเนียบขาวของ นิวยอร์ค ไทม์ส โพสต์ ได้
ออกมาทวิตว่า การเลือกชี้รับค�าถามของผู้
สื่อข่าว 2 คนน้ี ทรัมป์ต้องการหลีกเลี่ยงไม่
ให้ถูกถามเร่ืองพันโทฟลินน์ ขณะท่ี “แองเจ
ลา เกรลล่ิง” จากส�านักข่าวบลูมเบิร์ก บอก
ว่า การเลือกผู้สื่อข่าวที่เป็นมิตรเป็นเรื่องที่รับ
ได้ เพราะท่ีผ่านมา ประธานาธิบดก็ีเลอืกผูส้ือ่
ข่าวในการต้ังค�าถามอยู่แล้ว แต่ครัง้น้ีมนัแตก
ต่างจากเมื่อก่อนอย่างยิ่ง ด้าน “ดีน บาเค็ต” 
บรรณาธิการบริหารเดอะ นิวยอร์ก ไทม์ส ก็
ออกมาโจมตีท่าทีของทรัมป์ว่า “สิ่งน้ีไม่เคย
เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อันยาวนานของการ
รายงานข่าวท�าเนียบขาว ไม่ว่าจะเป็นรฐับาล
หรือพรรคการเมืองไหนๆก็ตาม การเข้าถึง
รฐับาลอย่างโปร่งใสของบรรดาสือ่มวลชนถือ
เป็นผลประโยชน์แห่งชาติที่แท้จริง” 

ทรัมป ์ ยังถ ่าง “รอยร ้าว” ระหว ่าง
ส่ือมวลชน เมื่อแหวกธรรมเนียมผู้น�าสหรัฐฯ 
ไม ่เข ้าร ่วมงานเลี้ยงอาหารค�่าประจ�าป ี
ของสมาคมผู ้สื่อข่าวประจ�าท�าเนียบขาว 

ส่องกลยุทธ์ “ทรัมป์” พิฆาตสื่อ 
รอยร้าวใต้ปล่องภูเขาไฟรอวันปะทุ  

เมื่อ “โดนัลด์ ทรัมป์” ฉีกหน้าโพลทุก
ส�านักเอาชนะการเลือกตั้ง คว�่าคู่แข่งอย่าง 
“ฮิลลารี คลินตัน” จากค่ายเดโมแครต ปัก
ชือ่ขึน้มาเป็นประธานาธิบดสีหรฐัอเมรกิาคน
ที่ 45 ได้ส�าเร็จ

ด้วยหลากหลายกุลยุทธ์หาเสียงของ 
“ทรัมป์” ต้ังแต่ประกาศดึงอเมริกาออกจาก
ภูมศิาสตร์สงคราม มุง่แก้ปัญหาปากท้องของ
ชาวบ้าน การตั้งก�าแพงตลอดแนวพรมแดน
เม็กซิโก ออกมาตรการแรงจูงใจเปิดฐานการ
ลงทนุในประเทศสร้างงานให้คนอเมรกัิน ล้วน
แล้วจุดกระแสคนอเมริกันได้ท้ังสิ้น ไม่เว้น
แต่การตั้งท่าเป็นปรปักษ์กับสื่อมวลชน จาก
ความเชื่อทรัมป์ท่ีว่าสื่ออเมริกายังติดภาพ
ความเป็นกลุ่มก้อนการเมืองจากเดโมแครต 
ซึ่งครองอ�านาจมา 8 ปีเต็ม โดยเฉพาะการ
ครอบง�าความคิดและ “ชี้น�า”คนอเมริกัน ติด
ภาพลักษณ์การบริหารการเมือง “เดโมแครต
สไตล์”

เห็นชัดว่าในช่วงหาเสียงและหลังรับ
ต�าแหน่งประธานาธิบดี “ทรัมป์” จะเร่งเกม
ชิงพ้ืนท่ีสื่อโดยใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัว (@real-
DonaldTrump) ทวิตโจมตีการท�างานของ
สื่อกระแสหลักในสหรัฐฯ ว่าเป็นพวก “จอม
ลวงโลก”

เมื่อทรัมป์น่ังเก้าอี้ในท�าเนียบขาวเต็ม
ตัว จากจุดยืนวิชาชีพสื่อมวลชนยืนหยัดด้วย 
“ความน่าเชือ่ถือ” เขาได้ผลติวาทกรรม Fake 
News เพ่ือออกมาดิสเครดิตสื่อที่เชื่อว่ายืน
ฝ่ายตรงข้าม ยิ่งไปกว่าน้ัน 17 กุมภาพันธ์ 
2017 ทรัมป์ยังได้ทวิตโจมตีไม่ไว้หน้าสื่อหัว
ใหญ่ๆ ว่า “The FAKE NEWS media (failing 
@nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @

ธนัชพงศ์ คงสาย สำานักข่าวเนชั่น
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เมื่อคืนวันท่ี 29 เมษายนที่ผ ่านมา ทั้งที่
ตามธรรมเนียมไม่ว ่าใครด�ารงต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องเข้าร่วมงานใน
ระหว่างท่ีด�ารงต�าแหน่งผู้น�าประเทศ (งาน
เลี้ยงอาหารค�่าของสมาคมผู้สื่อข่าวประจ�า
ท�าเนยีบขาวสหรฐัฯ จดัขึน้ครัง้แรกในปี 1924 
เป็นงานใหญ่ของบุคคลในวงการส�าคัญ 
ตั้งแต่ นักการเมือง สื่อมวลชน และคนดังใน
สาขาต่างๆ)

ทว่าในห้วงเวลาเดียวกันสื่อมวลชน
สหรัฐ ไม่ได้ถูกต้อนจนมุมเพียงฝ่ายเดียว 
เพราะพวกเขาได้ตอบโต้ท่าทีของทรัมป์
อย่างดุเดือดด้วย “จดหมายเปิดผนึก” ลง
วันท่ี 17 มกราคม 2017 เพียง 3วันก่อนพิธี
สาบานตนเข้ารับต�าแหน่งประธานาธิบดี
คนท่ี 45 ของสหรัฐฯ โดย “สมเกียรติ อ่อน
วิมล” ได้แปลข้อความลงใน thaivision.com  
จุลสารราชด�าเนินหยิบยกความส�าคัญตอน
หน่ึง ว่า “คุณคงไม่แปลกใจที่เราจะบอกว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพรรคพวกของ
คุณนั้นย�่าแย่ มีรายงานหลายเรื่องในไม่กี่วัน
ที่ผ่านมาว่าเลขาฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ
คุณก�าลังหาทางย้ายส�านักข่าวต่างๆ ออก
ไปนอกท�าเนียบขาว น่ีเป็นเรื่องล่าสุดเก่ียว
กับพฤติกรรมแบบเดิมเดิมของคุณท่ีเคยเห็น
กันมาก่อนแล้วตลอดช่วงเวลาท่ีคณุหาเสยีง”

“คุณสั่งห้ามส�านักข่าวหลายแห่งไม่ให้
เข้าพื้นที่เพื่อท�าข่าวคุณ คุณหันไปใช้ Twitter 
เพ่ือก่อกวนข่มขู่ผู้ส่ือข่าวแยกเป็นรายตวั แถม

ยังชวนผูส้นบัสนนุคณุให้ท�าแบบเดียวกัน คณุ
พยายามสนับสนุนปรับแก้ให้กฎหมายหมิ่น
ประมาทยืดหยุ่นมากขึน้ แล้วตวัคณุเองก็ขูจ่ะ
ฟ้องใครต่อใครหลายคดี แต่ในที่สุดคุณก็ท�า
ไม่ส�าเร็จ คุณล้อเลียนท�าท่าตลกเลียนแบบผู้
สือ่ข่าวทีเ่ป็นคนพิการ เพราะคุณไม่ชอบข่าวท่ี
เขียนโดยผู้สื่อข่าวร่างพิการคนนั้น”

“แน่นอน ท้ังหมดน้ี ถูกแล้ว ท่ีว่าเป็นทาง
เลอืกของคณุ เป็นสทิธ์ิของคณุท่ีจะท�าตามใจ
ด้วยซ�า้ไป ขณะท่ีรัฐธรรมนูญปกป้องเสรภีาพ
ของสื่อมวลชน รัฐธรรมนูญมิได้มีข้อแนะน�า
ว่าจะให้ประธานาธิบดีเคารพบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญน้ีอย่างไร การจัดแถลงข่าวเป็น
ประจ�ามิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ว่า
เมือ่คุณมสีทิธ์ิครบถ้วนท่ีจะวางกฎเกณฑ์ของ
คุณเอาเองในเร่ืองการปฏิบัติต่อส่ือมวลชน 
เราเองก็มีกฎเกณฑ์ของเราเช่นกัน เวลาออก
อากาศเป็นของเรา และหน้ากระดาษพ้ืนท่ี
คอลัมน์น้ิวก็เป็นของเรา เป็นพ้ืนที่ซึ่งคุณ
พยายามจะแผ่อิทธิพลเข้ามาครอบง�า เรา
ต่างหากไม่ใช่คุณเป็นผู้ตัดสินว่าจะรับใช้ผู้
อ่าน ผู้ฟัง และผู้ชมของเราอย่างไร ดังนั้นขอ
ให้คุณเก็บข้อความท่ีจะตามมาต่อไปน้ี เก็บ
เอาไปไว้คิดเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือจะให้ได้ส�านึก
ว่า ในอีกสี่ปีข้างหน้า คุณจะเจออะไรแบบ
ไหนจากพวกเรา”

“เราจะก�าหนดมาตรฐานส�าหรับพวก
เรากันเองให้สูงมากขึ้นอย่างท่ีไม่เคยท�า
มาก่อน เราให้เครดิตคุณท่ีต�าหนิเรา สร้าง

ความไม่ไว้ใจพวกเราให้ประชาชนไม่เชื่อถือ
เราในพ้ืนที่ข่าวสารการเมืองทั้งหลาย คุณ
ได้ประโยชน์มากตอนหาเสียง โดยแสดง
อาการดูหมิ่นพวกเราสื่อมวลชน และเรื่องที่
ปลุกให้เราตื่นตัว เราจ�าต้องเรียกความไว้ใจ
จากประชาชนต่อเรากลับคืนมา และเราจะ
ท�าด้วยการรายงานข่าวอย่างถูกต้องเป็นจริง 
กล้าหาญ โดยการรับผิดเมื่อข่าวผิด และยึด
มั่นในมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสาร
มวลชนที่พวกเราก�าหนดกันไว้เอง”

“เกมน้ีเราจะเล่นกันยาว ดูภาพรวมใน
แง่ดีที่สุดก็ได้ว่า ตัวคุณนั้นจะอยู่ในต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีไม่เกิน 8 ปี แต่เราอยู่มานาน
แล้ว อยู่มาต้ังแต่ก�าเนิดประเทศสหรัฐอเมรกิา 
และบทบาทของเราในสังคมประชาธิปไตย
ที่ย่ิงใหญ่น้ีก็ได้รับการตรวจสอบและให้การ
รับรองเห็นชอบและเสริมเติมพลังซ�้า ซ�้าแล้ว
ซ�้าอีก คุณท�าให้เราต้องกลับมาคิดถึงค�าถาม
พ้ืนฐานที่สุดของเราอีกครั้ง ท่ีว่า เราคือใคร 
และเรามาท�างานสื่อสารมวลชนนี้กันท�าไม 
เราขอขอบคุณท่ีคุณท�าให้เราย้อนคิดถึง
บทบาทหน้าที่พ้ืนฐานของเราอีกรอบ ขอให้
สนุกกับงานรับต�าแหน่ง The Press Corps”

ทั้งหมดจึงเป็นแรงเสียดทานระหว่าง
ผู้น�าประเทศท่ีชื่อว่า “โดนัลด์ ทรัมป์”กับ
สื่อมวลชนท่ีขึ้นชื่อว่าทรงอ�านาจมากท่ีสุดใน
วงการสื่อทั่วโลกเช่นกัน ทุกย่างก้าวจากนี้จะ
ตอกย�้ารอยร้าวใต้ปล่องภูเขาไฟท่ีรอวันปะทุ
มากขึ้นทุกนาที  q
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กลเม็ดพีอาร์
บทเรียนราคาแพงจากข่าวแจก
แม้นักข่าวและนักประชาสัมพันธ์ (พีอาร์) 
จะเป็นอาชีพที่มีเป้าหมายแตกต่างกัน แต่
ทั้งคู ่ก็ต้องอยู่ด้วยกันแบบน�้าพึ่งเรือเสือ
พึ่งป่า นักข่าวต้องประสานขอข้อมูลเพื่อ
น�ามาเตมิเตม็งานข่าวให้สมบูรณ์ ขณะทีพ่ี
อาร์ก็ต้องการให้สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียง 
สื่อสารข้อความหรือข่าวสารของตัวเอง
ให้สงัคมภายนอกได้รบัรู้

แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่ายก็ยังมี
บทบาท หน้าที่ และเส้นจริยธรรมบางๆ กั้น

อยู่ ถ้าหากฝ่ายใดก้าวล่วงเกินบทบาทหรือ
หน้าที่ ความเป็นมืออาชีพก็จะหายไปทันที 
และยงัจะส่งผลร้ายเข้าตัวเหมือนเรื่องทีเ่กดิ
ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

เ รื่ อ งนี้ เ ริ่ มต ้นจากความขัดแย ้ ง
ของ 3 องค์กรเมื่อเดือน ธ.ค. 2559 ฝ่าย
แรกคือหน่วยงานรัฐท่ีอยู่ระหว่างการจัดซื้อ
จัดจ้างในโครงการขนาดใหญ่โครงการหน่ึง
ที่เก่ียวข้องกับระบบการขนส่งคมนาคม 
 ฝ่ายที่ 2 คือเอกชนท่ีชนะการประมูล เป็น
คู่สัญญากับรัฐ และเป็นผู้จ้างบริษัทพีอาร์

แห่งหนึ่ง มาท�าประชาสัมพันธ์โครงการให้ 
และฝ่ายท่ี 3 คือหน่วยงานภาครัฐท่ีก�ากับ
ดูแลการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่ง
ตรวจพบความผดิปกติเกีย่วกับการจ่ายภาษี
น�าเข้าในโครงการดังกล่าว และได้สั่งกักชิ้น
ส่วนบางส่วนไว้ที่ท่าเรือ ห้ามน�าเข้าประเทศ 
เพ่ือขอเวลาตรวจสอบความถูกต้องเรือ่งการ
เสียภาษีก่อน

ความขัดแย้งของ 3 ฝ่ายยืดเย้ือข้ามปี
และทวีความซับซ้อนข้ึนเรื่อยๆ เพราะมีแรง
บีบคั้นจากสัญญาการจัดซื้อและส่งมอบ

เรื่องเล่าจากภาคสนาม
1989
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สิ่งของในโครงการ  รวมถึงนโยบายของ
รัฐบาลท่ีต้องการให้มีการจัดซื้อโดยเร็วเพ่ือ
ให้น�าไปบริการประชาชน

คู่ขัดแย้งทั้ง 3 ฝ่ายจึงต้องงัดกลยุทธ์
ต่างๆ ขึ้นมาต่อสู้ ท้ังการเจรจาต่อรอง การ
ฟ้องร้องทางกฎหมาย สงครามจิตวิทยา 
รวมถึงการใช้สงครามข้อมลูข่าวสารตอบโต้
กันไปมาจนเป็นข่าวหน้า 1 อยู่หลายวัน 
แต่ความขัดแย้งน้ีก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติ
ลงง่ายๆ

จนเมื่อปลายเดือน ก.พ. 2560 บริษัท
พีอาร์ที่รับงานจากบริษัทเอกชนท่ีเป็นคู ่
สัญญากับรัฐ  ได้ร่อนอีเมลแจ้งนักข่าวว่า 
ศาลมีค�าสั่งคุ้มครองฉุกเฉินให้หน่วยงาน
ก�ากับปล่อยสิ่งที่มีการน�าเข้ามาต้องปล่อย
สิ่งที่กักไว้ เพราะหน่วยงานก�ากับยังไม่มี
หลักฐานเพียงพอที่จะกักไว้ที่ท่าเรือ

แต่ปัญหาอยู่ท่ีท้ายข่าวแจก เพราะมี
ค�าสัมภาษณ์ของหัวหน้าหน่วยงานท่ีสั่งซื้อ
รถระบุว่า “ได้รบัทราบแล้วว่าศาลได้มคี�าสัง่
คุ้มครองฉุกเฉิน... ตรงน้ีถือเป็นเรื่องท่ีดี ซึ่ง
ตนจะน�าไปหารอืกับคณะกรรมการตรวจรบั
และบอร์ด ว่าจะด�าเนินการอย่างไรต่อไป”

นกัข่าวท่ีได้รบัอเีมลจงึเห็นว่าเรือ่งชกัมี
กลิน่ตุๆ  น่าสงสยัว่าท�าไมข่าวแจกของบรษิทั
เอกชนจึงมีค�าสัมภาษณ์ของหน่วยงาน
อื่น? และท�าไมหน่วยงานคู่กรณีจึงออกตัว
สนับสนุนภาคเอกชนแรงขนาดนี้?

นักข ่ าวกลุ ่ มห น่ึงจึ ง โทรศัพท ์ ไป
สอบถามหัวหน้าหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ซึ่งแหล่ง
ข่าวก็ยืนยันว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์กับพี
อาร์บริษัทดังกล่าว และพีอาร์รายดังกล่าว
ได้ชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นความผิดพลาดใน
การท�างาน

แต่พีอาร์บริษัท ดังกล่าวกลับบอกนัก
ข่าวท่ีโทรไปสอบถามประเด็นเดียวกันว่า 
ได้ให้ระดบัหวัหน้าข่าวส�านกัพิมพ์ฉบบัหน่ึง
โทรไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวและน�าข้อมูล
มาเขียนเป็นข่าวแจก เรื่องนี้จึงกลายเป็น
ประเดน็อยู่บนหน้าเฟซบุก๊พักหนึง่ว่า “มนีกั
ข่าวฝิ่นรับงานนี้!”

แต่สุดท้ายประเด็นพลิก เมื่อนักข่าว

ส�านักดังกล่าว ท่ีถูกอ้างถึง รู้ตัวว่าถูกแอบ
อ้าง จึงได้แกะรอยเพ่ิมเติมและไล่ต้อนจน
พีอาร์ไม่สามารถตอบได้ว่าเอาข้อมูลน้ีมา
จากไหน? ซึ่งตอนน้ีผู้เสียหายก็อยู่ระหว่าง
รวบรวมหลักฐานเพ่ือฟ้องร้องบริษัทพีอาร์
ที่น�าชื่อไปแอบอ้าง

แต่เรื่องราวก็ไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้....
เพราะเมือ่ต้นเดอืน เม.ย. 2560 บรษิทั

พีอาร์รายเดิมก็ได้ส่งอีเมลท่ีมีเน้ือหาระบุ
ว่า สหภาพฯของหน่วยงานที่เป็นต้นเรื่อง
โครงการ  ได้ออกมาสนับสนุนให้องค์กร
รีบตรวจรับสิ่งของโดยเร็ว พร้อมต�าหนิการ
ท�างานของฝ่ายบริหารองค์กรตัวเองอย่าง
รุนแรง

นักข่าวจึงต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของข่าวแจกอีกครั้ง โดยโทรศัพท์ไปถาม
ความจริงจากสหภาพแรงงานท่ีปรากฎช่ือ
ในข่าวแจก ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยให้
สัมภาษณ์แบบนี้ โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมีการ
ต่อว่าผู้บริหารในองค์กรตัวเอง

แต่สหภาพฯ ยอมรับว่ามีบุคคลลึกลับ
ได้โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ประเด็นน้ีจริง แต่
เสียงพูดไม่คุ้น จึงถามว่าเป็นนักข่าวจาก
ที่ไหน ปลายสายสมอ้างทันทีว่าเป็นนักข่าว

จากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง แถมยังแอบอ้าง
ชือ่บคุคลหน่ึง ซึง่เมือ่ตรวจสอบแล้วก็พบว่า
ตรงกับชื่อหัวหน้าข่าวของหนังสือพิมพ์ดัง
กล่าวอีกด้วย

ประเด็นน้ีจึงเป็นเรื่องกระฉ่อนไปท่ัว
วงการนักข่าวว่า มีพีอาร์ใช้วิธีท่ีไม่ถูกต้อง 
อ้างชื่อหัวหน้าข่าวเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และน�ามาเขียนเป็นข่าวแจกเชยีร์
ฝ่ายตัวเอง

แต่ล่าสุดเหมือนบริษัทพีอาร์แห่งน้ีจะ
เริ่มรู้ตัว เพราะข่าวแจกเกี่ยวกับโครงการดัง
กล่าว ฉบบัถัดไปถูกส่งมาจากอีเมลใหม่และ
ใช้ชือ่พีอาร์คนใหม่ลงท้ายอเีมล แต่เม่ือลอง
ตรวจสอบดก็ูพบว่า ชือ่พีอาร์คนใหม่ตรงกบั
รายชือ่ผูถื้อหุน้บรษิทัพีอาร์แห่งนี ้ดงัน้ันจงึมี
ความเป็นไปได้สูงว่า บริษัทพีอาร์ดังกล่าว
จะตัดสินใจเปล่ียนอีเมลใหม่และใช้ชื่อพี
อาร์คนใหม่เพื่อหลบเลี่ยงปัญหากับนักข่าว

แต่วิธีน้ีคงไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะ
ตอนนี้นักข่าวส่วนใหญ่ไม่เชื่อถือข่าวแจก
จากเอกชนท่ีเป็นคู่สัญญาในโครงการดัง
กล่าว และตัดสินใจไม่ลงข่าวให้อีกต่อไป ถ้า
ไม่ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยตัวเอง

เรื่องน้ีก็กลายเป็นบทเรียนราคาแพง
ของนักข่าวภาคสนาม ท่ีจะต้องระมัดระวัง
และตรวจสอบความถูกต้องและท่ีมาของ
ข่าวแจกต่างๆ ก่อนตัดสินใจส่งออกไป โดย
เฉพาะกรณีที่เป็นข่าวปัญหาความขัดแย้ง
และมีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

ส�าหรับบริษัทพีอาร์ ดังกล่าว เมื่อลอง
ย้อนรอยดูก็พบว่ามีผู ้ถือหุ ้น 3 รายและ
ทั้งหมดใช้นามสกุลเดียวกัน อีกทั้งบริษัท
แห่งน้ีไม่ใช่มือใหม่ในวงการ เพราะจด
ทะเบยีนมาตัง้แต่ปี 2550 และท่ีผ่านมาก็รับ
งานพีอาร์ให้บรษิทัเอกชนหลายแห่ง ท้ังกลุม่
ผู้ประกอบการด้านไฟฟ้า, ส�านักพิมพ์ชือ่ดงั 
หรอืแม้กระท่ังบรษิทัผลติและจ�าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง จงึน่าสงสยัว่าเหตใุดบรษิทั ถึงกล้า
เอาชื่อเสียงตัวเองมาเส่ียงและสุดท้ายก็
กลายเป็นการฆ่าตัวตายในวิชาชีพ

ขณะเดียวกันก็ต้องถามไปยังเอกชนผู้
จ้างด้วยว่า มีส่วนรู้เห็นกับการผิดจริยธรรม
ครั้งนี้ด้วยหรือไม่ ? q

เ รื่องนี้กลายเป ็นบทเรียน
ราคาแพงของนักข่าวภาคสนาม 
ที่จะต้องระมัดระวังและตรวจสอบ
ความถูกต้องและที่มาของข่าว
แจกต่างๆ ก่อนตัดสินใจส่งออก
ไป โดยเฉพาะกรณทีีเ่ป็นข่าวปัญหา
ความขัดแย้งและมปีระเดน็การเมอืง
เข้ามาเกี่ยวข้อง
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ครบรอบ 20 ขวบป ี  ไ ป เ มื่ อ วั นที่ 
11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา กับ
รายการ “ช่วยกนัคดิทศิทางข่าว” รายการ
ข่าวทีเ่ป็นความร่วมมอืระหว่าง สมาคมนกั
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับ 
เอฟ.เอม็.100.5 อสมท.

กว่าสองทศวรรษท่ีรับใช้คุณผู้ฟังผ่าน
หน้าปัดวิทยุ ด้วยการหมุนเวียน “นักข่าว
ภาคสนาม” มารับหน้าท่ีผู้ด�าเนินรายการ 
ร่วมเล่าข่าว วเิคราะห์ สมัภาษณ์ ทัง้ประเดน็
ร้อน ประเดน็เด่น ทีค่รอบคลมุทุกมติข่ิาวสาร 
ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม 
ไล่รวมไปถึงประเดน็น่าสนใจต่างๆ ในแต่ละ
สัปดาห์ ทุกสายงานข่าว

ย้อนกลับไปเมื่อยุคก่อตั้ง ในสมัยที่
ชุติมา บูรณรัชดา เป็นนายกสมาคมฯใน 
ขณะนั้น โดย “ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี” 

เรืองดิษฐ์, ธีรเดช เอี่ยมส�าราญ
และเมื่อรายการเริ่มเข้าท่ีเข้าทาง จึง

มีการผลัดใบส่งไม้ต่อให้ยุคถัดไป โดย
เริ่มมีการเสริมทัพจากนักข่าวรุ่นใหม่ (ใน
ขณะน้ัน) มากขึ้น ทั้ง ปราเมศ เหล็กเพ
ชร์,เสถียร วิริยะพรรณพงศา, ราม อินทร
วิจิตร, อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์, มานพ ทิพย์
โอสถ, จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง วรพล กิตติ
รัตวรางกูร เลอลักษณ์ จันทร์เทพ 

ซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ด�าเนิน
รายการในยุคนีก็้คอืระบบ “ชวนกันมา” โดย
ดอูงค์ประกอบหลายอย่างสนับสนุนแต่สรปุ

ก็คือ “คนไหนน่าจะมีแวว จัดรายการได้”
ท้ังน้ี รูปแบบรายการท่ีเป็น “เสน่ห์” 

และท�าให้รายการมคีวามแตกต่าง และโดด
เด่นกว่ารายการอื่นก็คือการใช้ “นักข่าว” มา
เป็นผูด้�าเนินรายการ ท่ีแม้จะใช้การออกเสยีง
อักขระ ควบกล�้า ร.เรือ ล.ลิง อาจไม่ชัดเป๊ะ
เหมอืนนกัจดัการรายการมอือาชพี แต่ความ
สด และความลึกในเชิงข้อมูล เนื่องจากเป็น
ผูท้ีไ่ด้ลงสนามด้วยตัวเอง มโีอกาสสมัผสักับ
ประเด็นน้ันๆ แบบถึงเน้ือถึงตัว ส่วนน้ีน่า
จะเป็นจุดขายของรายการ ท่ีสามารถเรียก
เรทติ้งได้พอสมควรในระดับหนึ่ง

“สองทศวรรษ”
รายการ “ช่วยกันคิด ทิศทางข่าว”
พื้นที่ “ออนแอร์” นักข่าวภาคสนาม

สายข่าวเล่าเรื่อง
หมากฮอส

เลขาธิการสมาคมฯ ได้ไปดีลกับ อสมท.
จนได้ช่วงเวลาวันอาทิตย์เวลา 15.00 – 
16.00 น.มา และก�าหนดวัตถุประสงค์
หลักของรายการ ก็ เพื่อ เป ็นสื่อกลาง
ระหว ่างผู ้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
กับประชาชน รับฟังเสียงสะท้อนต่อการ
ท�างานของสื่ อมวลชนจากประชาชน 
และเป ็นการประชาสัมพันธ ์  เผยแพร ่
กิจกรรมของสมาคมฯ ที่ เป ็นประโยชน์
ต ่อสังคม ซึ่ งผู ้ด�า เนินการหลักเริ่มแร
กออนแอร์ครั้งแรกก็จะมี ชวรงค์ ลิมป์
ปัทมปาณี ,  มงคล บางประภา, ประดิษฐ์  
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ขณะเดียวกัน ในส่วนประเด็นเนื้อหา
การสัมภาษณ์สดในรายการ ที่นอกจากจะ
ใช้บริการ “ภาคสนาม” ที่เกาะติดประเด็น
ร้อนๆ เข้าสาย “โฟนอิน” เล่า “เบื้องลึก เบื้อง
หลัง” ถ่ายทอดเกร็ดเล็กน้อย หรือเครื่อง
เคียงมากมาย ท่ีบางครั้งอาจไม่ได้ถูกเผย
แพร่เป็นข่าวทั้งในจอ และหน้าหนังสือพิมพ์
แล้ว รายการยังมีการเชิญคนข่าวระดับ 
“บรรณาธิการ” หรือ “หัวหน้าข่าว” มาร่วม
วิเคราะห์ข่าว สงัเคราะห์ คาดการณ์ประเดน็
ความเคลื่อนไหวในทุกแวดวง

“จัดเต็ม” ทั้ง “บู๊” และ “บู๋น”
ซึ่ง “จุดยืน” ชัดเจนของรายการคือ 

แขกรับเชิญท่ีเข้าสายในรายการ จะต้อง
เป็นคนในวงการสื่อเท่านั้น หากเป็นนัก
วิชาการ เพื่อขอความรู้ ก็จะเป็นนักวิชาการ
สายสื่อ จะไม่มีการเชิญ “นักการเมือง” หรือ 
“นักธุรกิจ” เข้าสาย แม้จะเป็นแหล่งข่าวท่ี
เก่ียวข้องกับประเดน็ร้อนสกัเพียงใด จะไม่มี
เสียงของบุคคลเหล่านี้ในรายการแน่นอน

นั่นก็เพื่อ “เปิดพื้นที่” ให้นักข่าวทั้ง “ตัว
เลก็และตวัใหญ่” ได้ “สือ่สาร” กับประชาชน
โดยตรง

แต่ทว่า เมื่อรายการเดินทางผ่านร้อน
หนาวต่อเนื่องมากว่าสิบปี แม้ช่วงเวลา
ออกอากาศของรายการ จะมเีพียง 1 ชัว่โมง
ต่อ 1 สปัดาห์ และใช้การหมนุเวียนสลบัสบั
เปลี่ยนกันมาด�าเนินรายการ ครั้งละสองคน 
แต่ด้วยอายุงานของบรรดาเหล่าผู้จัดฯเริ่ม
มากขึ้นตามเวลา ภาระหน้าท่ีต้องแบกรับ
จึงมากขึ้นตาม อย่างไม่อาจหลบเลี่ยง การ
เจียดเวลามารับใช้คุณผู้ฟัง จึงยากขึ้น และ
ลดถอยลงด้วยเหตุผลดังกล่าว

ทางสมาคมฯจึงเปิดให้มีโครงการจัด
อบรม “พัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุ
อย่างมืออาชีพ” โดยร่วมมือกับทีมงานของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันมืออาชีพท่ี
สามารถซับพอร์ต ได้ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือ 
และบุคลากร เพ่ือที่จะบ่มเพาะและฟูมฟัก 
ให้นกัข่าวภาคสนามท่ีเข้าร่วมอบรม ได้เพ่ิม
ทักษะสายงานอีกหนึ่งแขนง และมีโอกาส
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการฯ

และ “ผลิตผล” ท่ีได้มา จึงเข้าสู่ยุค
ใหม่ของรายการฯ ซึ่งขณะน้ัน เอฟ.เอ็ม.
100.5 ก้าวขึ้นสู่สถานีข่าวอันดับหน่ึง และ

ยังคงครองแชมป์จนปัจจบุนั และด้วยเรทติง้
ที่สูงขึ้น ความรับผิดชอบต่อ “ผู้ฟัง” ของ “ผู้
ด�าเนินรายการ” จึงถูกกระชากดึงขึ้นตาม 
แต่กลับ “สวนทาง” กับสถานการณ์ของ
ระบบการจัดรายการขณะนั้น ที่เนื้อหาค่อน
ข้าง “เบา” ผู้ด�าเนินรายการ มีการเตรียม
ประเด็นกันเฉพาะหน้า ขาดการวางแผน 
ต่างคนต่างต่างมา ส่งผลให้เน้ือหารายการ 
“ไร้ทิศทาง” 

จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม “จุดอ่อน” น้ี
ควรก�าจัด 

ด ้วยเหตุน้ี  จึงมีการร ่วมหารือกัน
ระหว ่างบอร ์ดผู ้บริหารวิทยุอสมท.กับ
ตวัแทนบอร์ดของสมาคมฯ โดยมตท่ีิประชมุ 
ให้มกีารปรบัโครงสร้างของรายการ ก�าหนด
ให้ต้ังกองบรรณาธิการขึ้นเฉพาะ ให้มีผู ้
ด�าเนินรายการเป็นตัวหลักประจ�า 3-4 คน 
หมนุเวียนเป็นตัวยืนในแต่ละเดือน เพ่ือสร้าง
ฐานเสยีงหรอืแฟนคลบัในกลุ่มผู้ฟังตดิตาม 
และใช้การสื่อสารผ่านแอพพิเคชั่นไลน์  ให้
มีการเตรียมประเด็นล่วงหน้าและแจ้งเข้า
กองบรรณาธิการก่อน 1-2 วัน เพ่ือปรับ
แต่งแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีสุด 
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ก่อนจะส่งเข้าสถานีให้มีการโปรโมทก่อน
วันออนแอร์ เพ่ือให้เกิดการติดตามจากลุ่ม
ผู้ฟัง ขณะที่เรื่องของโซเชียลมีเดีย มีการยก
ระดับมาไกลกว่ายุคก่อนหน้าตั้งหลายเท่า
ตัว เพราะสถานีก�าหนดให้มีการ “สื่อสาร
สองทาง” โดยผู้ฟังสามารถ แสดงความคิด
เห็นต่อประเดน็ และตชิมการด�าเนนิรายการ 
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ได้ รวมถึงมีการตั้ง
กล้องถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์สถานี

ผู ้ด�าเนินรายการ จึงจ�าเป ็นอย่าง
ย่ิงที่ต้องมีการเตรียมตัวให้ “พร้อมที่สุด” 
และ “รัดกุม” มากย่ิงข้ึน ทั้งเน้ือหา และ
บุคลิกภาพ

“ดารากาญจน์  ทองลิม่ จากส�านกัข่าว
ไทย” หน่ึงในผู้ด�าเนินรายการหลัก ช่วยกัน
คิด ทิศทางข่าว เล่าว่า ก่อนหน้าน้ีที่จะได้
มาร่วมจัดรายการน้ี เคยได้ฟังรายการน้ีมา
แล้ว ที่ตอนน้ันเรารู้สึกว่าผู้ด�าเนินรายการ
พูดได้ลึกมาก ซึ่งเราเข้าใจว่าเขาลงพ้ืนที่
ท�าข่าวเอง ท�าให้รายการน้ีน่าฟัง และโชค
ดีที่เราได้ไปอบรมในโครงการของสมาคมฯ 
เลยได้เป็นส่วนหน่ึงของรายการนี ้โดยทีก่่อน
หน้านี้ หน้าท่ีของเราคือเป็นบรรณาธิการ 
ดูแลรายการ และมีรายการที่ต้องจัดเป็น
ประจ�าอยู่แล้วหลายรายการ ท้ังการอ่านข่าว
ต้นชั่วโมง รายการเล่าข่าว สรุปข่าว และมี
สัมภาษณ์แหล่งข่าวด้วยเป็นบางครั้ง แต่
ความแตกต่างเมื่อได้มาจัดรายการนี้ คือ
รายการของสถานีน้ันจดัรปูแบบคอือ่านจาก
ที่นักข่าวเขาเขียนมาให้ ที่อาจมีสัมภาษณ์
เพิ่มเติมจากแหล่งข่าวในเรื่องนั้นๆ

แต่รายการน้ีเป็นการได้พูดคุยกับ “นัก
ข่าว” ที่ได้ลงพ้ืนท่ีจริงๆ เขาเห็นอะไร ความ
รู ้สึกเป็นอย่างไร การท�าข่าวกระบวนการ
อย่างไรบ้าง มันยากง่ายแค่ไหน เพียงใด ต้อง
เจอเรื่องท่ีซับซ้อน ที่ไม่ได้เปิดเผยนอกจาก
ที่เป็นข่าว มันท�าให้เราได้มุมมองอีกแง่มุม 
เหมือนกับสิ่ง “ใต้พรม” ที่เราไม่เคยรู้

ถึงกระนั้น ในรายการน้ี ก็ไม่ใช่ข้อ “ได้
เปรียบ” หรือ “เสียเปรียบ” เลย หากเทียบ
ระหว่างภาคสนามกับคนท่ีอยู่ข้างใน มัน

คือการเติมเต็มข้อมูลซึ่งกันและกันมากกว่า 
ส่วนตัวแม้จะไม่ได้ลงภาคสนาม แต่รายการ
อ่ืนที่จัด ก็มีโอกาสสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่อยู่
ในประเด็นนั้นๆ ซึ่งมันคือการเปิดประเด็นอีก
ด้าน เมื่อเราได้ไปจัดร่วมกับภาคสนาม ต่าง
ฝ่ายต่างมข้ีอมลูในแต่ละแง่มมุ เมือ่โยนลงมา
ปะทะกัน ก็เหมอืนเตมิรายละเอยีดให้กันและ
กัน และผูท้ีไ่ด้รบัทีไ่ด้ประโยชน์สงูสดุก็คอืผูฟั้ง

อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่ได้จากการเป็น
ส่วนหนึ่งในรายการนี้ คือ ความเป็นระบบ 
เพราะเรากองบรรณาธิการรายการ ที่ต้อง
คัดกรองประเด็น ท่ีเมื่อเราเสนอไปแล้ว
หากมันยังไม่ใช่ น่าจะยังมีเรื่องที่ดีกว่า
นี้ เราจะได้รับค�าเสนอแนะมาจากผู้หลัก
ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ ท�าให้เราได้รู้ว่ามุม
มองของผู้ใหญ่เป็นอย่างไร ต้องรับว่าใน
กองบรรณาธิการ ต้องยอมรับว่าเรายังเป็น
เด็กอยู่ในวงการ ซึ่งรุ ่นพ่ีจะชี้แนะเราด้วย
ประสบการณ์ และเมื่อเราได้ค�าชี้แนะเหล่า
นั้น ท�าให้เราเหมือนได้ทางลัด ย่นเวลาลง 
ไม่ต้องใช้เวลานานแต่ได้ประสบการณ์มาใช้

ด้าน “ดารนิทร์ หอวฒันกุล จากไทยรฐั
ทีวี”  หน่ึงในผู้ด�าเนินรายการ พูดถึงเบื้อง
หลังกว่าที่จะมีการออนแอร์ได้ในแต่ละครั้ง

ว่า ในแต่สัปดาห์จะมีผู้ด�าเนินการรายการ
หลักหน่ีงคน และผู้ด�าเนินรายการร่วมหน่ึง
คน ซึง่ต่างคนก็ต่างจะมปีระเดน็มาน�าเสนอ
กัน เราก็จะถกเถียงกันว่าประเด็นไหน ควร
จะวางไว้ช่วงไหน หรือประเด็นใด ควรจะ
มีแขกเข้าสัมภาษณ์หรือไม่ อย่างไร  ซึ่งผู้
ด�าเนินรายการร่วมแต่ละสัปดาห์ ก็แล้ว
แต่ว่าจะเป็นใครท่ีสะดวก ท่ีพร้อม ไม่ติด
งาน  หรือว่าเป็นคนท่ีก�าลังตามประเด็น
ข่าวที่ร้อนๆ หรือน่าสนใจในสัปดาห์นั้นๆ 
โดยส่วนตัวส่ิงท่ีได้จากการเป็นส่วนหน่ึง
ของรายการ นอกจากรายได้เสริมแล้ว ก็คือ
เราจะได้เพ่ือนใหม่ ได้สนิทกับผู้ด�าเนินการ
รายการหลัก ได้แชร์ประเด็น แลกเปลี่ยน
ความคิด และพอได้ร่วมจัดกันบ่อยๆ  ก็จะ
ได้รู้สไตล์หรือลีลาแต่ละคน ว่าเป็นอย่างไร 
ได้รู้มุมมองของข่าวประเด็นแต่ละคน 

....ท่ีส�าคญัทีส่ดุคอืได้ฝึกตวัเอง เพราะ
จริงๆ แล้วตัวเองเป็นคนขี้อายมาก แม้จะ
เคยผ่านการรายงานสดเปิดหน้ามาหลาย
ครั้ง แต่รูปแบบการจัดรายการน้ีน้ันต่างกัน 
ไม่ใช่คนฟังจะได้ยินแต่เสียงแต่อย่างเดียว 
แต่เราก็ต้องท�าการบ้านมาในระดบัหนึง่ด้วย 
เพ่ือให้เวลาท่ีจัดแล้วไม่หลุด ตะกุกตะกัก 
หรือเข้าภาวะเดดแอร์ ซึ่งมันท�าให้เราต้อง
ฝึกซ้อม ได้วางแผน นอกจากนี้รายการน้ีมี
การถ่ายสดทอดผ่านเว็บไซต์ จึงจ�าเป็นมาก
ที่ต้องดูแลให้พร้อมในเรื่องของบุคลิกภาพ
ด้วย เราต้องมีสติและสมาธิมากข้ึน ท�าให้
ตัวเองมีความมั่นใจ มีความเป็นผู้ใหญ่และ
น่าเชื่อถือ  ไม่อย่างนั้นถ้าภาพออกไปแล้ว
มันเสียทั้งตัวเรา และรายการ

“กระบอกเสียงสื่อ สะท้อนเสียง
สังคม” q

...ช่วยกันคิด ทิศทางข่าว  
ทกุวนัอาทติย์ 11.00 -12.00 น.
เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกะเฮิรดซ์.. 
เปิดฟังได้ทุกสัปดาห์

จดุยนื ชดัเจนของรายการคอื 
แขกรับเชิญที่เข้าสายในรายการ จะ
ต้องเป็นคนในวงการส่ือเท่านั้น 
หากเป็นนักวิชาการ เพื่อขอความ
รู้ ก็จะเป็นนักวิชาการสายสื่อ จะ
ไม่มีการเชิญ นักการเมือง หรือ 
นักธุรกิจ เข้าสาย แม้จะเป็นแหล่ง
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นร้อนสัก
เพียงใด จะไม่มีเสียงของบุคคล
เหล่านี้ในรายการแน่นอน
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Movie 

เบื้องหลังการเมืองที่เราเห็นอยู่ทุกวัน ใน
หน้าหนังสือพมิพ์ จอทวี ี หรอืสือ่สมยัใหม่
ใดๆ คอืวงจรการท�างานของการเมอืงอกี
วงหนึง่ทีซ้่อนอยู่ และหนงัเรือ่งนีก้ถ่็ายทอด
ออกมาให้เหน็ว่าทัง้สองวงจร ท�างานสอด
ประสานกันขับเคลื่อนการเมืองในยุคสมัย
ใหม่อย่างไร

เดิม “ล็อบบี้ยิสต์” ( Lobbyist) นั้น
ถูกนิยามว่า คืออาชีพเจรจาต่อรอง จูงใจผู้
มีอ�านาจรัฐ อ�านาจในทางปกครอง อย่าง
สมาชิกสภาผู้แทน วุฒิสมาชิก หน่วยงาน
ราชการ  ฯลฯ ให้คล้อยตามในเป้าหมาย ท่ี
ผู้จ้างล็อบบี้ยิสต์ต้องการหรือวางไว้แต่แรก  
นอกจากจ็อบด้านการเมืองแล้ว แวดวงธุรกิจ
เองก็มีการจ้างอาชีพน้ี เพ่ือประโยชน์ในการ
ลงทุน  แต่ท่ีเราคุ ้นเคยที่สุด ก็คือ การจับ
ล็อบบี้ยิสต์มาคู่กับผู้อยู่เบ้ืองหลังคอยชักใย
พรรคการเมือง

Miss Sloane ของผู้ก�ากับ  John Mad-
den เล่าเรื่องราวของ อลิซาเบธ สโลน (รับ
บทโดย Jessica Chastain) ล็อบบี้ยิตส์ผู้ทรง
อทิธิพล ซึง่เป็นทีรู่กั้นในวงการนี ้ว่า เธอคอืตวั
แม่ผูช้กัใยอยู่เบือ้งหลงัสภาคองเกรสหรอืท่ีตวั
ละครในแวดวงการเมืองเรียกกันเหมือนเป็น
ชื่อเล่น ว่า “วอชิงตัน” อย่างไม่มีใครกังขาใน
ฝีมือ มันสมองและผลงาน 

จนกระทั่งวันหนึ่ง บรรษัทค้าอาวุธปืน
เข้ามาติดต่อให้เธอและทีมงาน เดินหน้า
แคมเปญโน้มน้าว ขยายตลาดการครอบครอง
ในกลุ่มสตรี ผลักดันให้เกิดกฎหมายค้าขาย

อาวธุปืนฉบบัใหม่  ด้วยมโนธรรมและเหน็โทษ
และพิษภัยท่ีจะตามมามากกว่าคณุประโยชน์
ที่สังคมจะได้รับ ท�าให้สโลนปฏิเสธที่จะรับ
งานนี ้และตัดสนิใจลาออกไปร่วมงานกับฝ่าย
ตรงข้ามเพ่ือล้มกฎหมายทีค่่ายลอ็บบีเ้ก่าของ
ตวัเองใช้ วิชามาร  วิทยายุทธ กลวิธีทุกรปูแบบ
ผลักดัน ให้ผ่านสภาให้ได้

ด้วยพล็อตที่ว่ามา ย่อมเปิดโอกาสคนดู
อย่างเราเห็นการต่อสู้ ชิงไหวชิงพริบระหว่าง
นักล็อบบี้ยิตส์สองค่ายอย่างถึงพริกถึงขิง

หนังไม่ได้ให้ภาพล็อบบี้ยิสต์เป็นตัวดี
หรือตัวร้าย หรือเป็นตัวละครที่มีโทนสีเดียว 
แต่แสดงให้เหน็ในท�านอง ว่า เรือ่งราวทัง้หมด 
คือการตั้งค�าถามเป็นนัย และให้ตัวละครน�า
เสนอเน้ือหาผ่านบทพูดที่ส�าทับ ว่า ความถูก
ต้องน้ันมีหลายเฉดสี แม้บางครั้งวิธีการกระ
ชากหน้ากากจอมปลอมของอีกฝ่ายนั้นออก
จะมีเฉดเทาเข้มอยู่สักหน่อย แต่คนดูจะเป็น
ผู้ตัดสินเองว่า วิธีการและผลลัพธ์ท่ีได้นั้นคุ้ม
ค่ากันหรือไม่ 

จะว่าไป บุคลิกของนักล็อบบี้ยิตส์ใน
หนังเร่ืองนี้ โดยเฉพาะ ตัวนางสาวสโลนน้ัน
มีส่วนผสมระหว่างนักข่าวหรือสื่อมวลชนตัว
แม่กับทนายหรือนักกฎหมายจอมลุยอยู่มาก
ทีเดียว เพราะเธอและทีมงานน้ันเชี่ยวชาญ
ในการจับประเด็นส�าคัญจากเน้ือหาสาระใน
งาน รู้จักกลวิธีค้ันเอาเฉพาะประเด็นท่ีโดน
ใจมหาชนมาเป็นเหมือนพาดหัวข่าว กรณีน้ี
ชัดเจนในบทพูดของแคมเปญที่บอกว่า “ ขอ
ต้อนรับสู่อเมริกา ประเทศที่ หากจะซื้อเครื่อง
เอก็ซเรย์ต้องใช้เวลา 6 เดอืน แต่ปืนน้ันสะดวก

ซื้อได้ภายใน 5 นาที “ ขณะที่ความเป็นทนาย
มักปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในกลยุทธ์ที่ใช้เล่น
งานฝ่ายตรงข้าม

หนังเรื่องนี้จงใจสั่นคลอนท้ังการเมือง
และระบบยุติธรรมของอเมริกา ว ่า เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วทั้งคนของรัฐและ
นักการเมืองต่างพร้อมที่จะฉีกจรรยาบรรณ 
ท้ิงจริยธรรม ขย�ามโนธรรม ลงถังขยะอย่าง
ไม่แยแส กรณีนี้ ตอนหนึ่งของหนังดูจะจงใจ
ตอกย�า้ ด้วยการบอกอย่างโต้ง ๆ  ผ่านตวัละคร
ชายขายบริการ ในท�านอง ว่า มีเพียงอาชีพ
เดียว(ในหนัง)ที่รักษาสัจจะ รักษาค�าพูด น่ัน
ก็คือ อาชีพโสเภณี 

หลายประเทศ  โดยเฉพาะในอเมริกา 
เป ิดช ่องให ้ล็อบบี้ ยิสต ์  เป ็นอาชีพท่ีถูก
กฎหมาย แต่ก็มีการก�ากับดูแลอย่างเข้มข้น 
จนว่ากันว่า แต่ละรัฐก็มีกฎหมายที่ว่าด้วย
ลอ็บบียิ้สต์ของตนเอง  และดูเหมอืนว่า อาชพี
น้ีก�าลังแพร่หลายในหลายประเทศ มากย่ิง
ขึ้นจนเป็นท่ีจับตา หากกวาดตาดูข่าวคราว
จากท่ัวโลกท่ีผูกโยงกับล็อบบี้ยิสต์ย่อมเห็น
บทบาทอาชีพน้ีในหลายคดีฉาวโลก จนเรียก
ได้ว่า เดินขึ้นโรงขึ้นศาลกันเป็นว่าเล่น

แน่นอน เมื่อดูหนังเรื่องน้ีจบ เรื่องราวที่
แต่งข้ึนนี้ ย่อมจะท�าให้เรากลับมาตั้งค�าถาม
ถึงพัฒนาการของเกมการเมืองที่ก�าลังสยาย
ปีกไปเป็นศาสตร์แห่งผลประโยชน์ขั้นสูงสุด 
พร้อมกับชี้ช่องให้เห็นว่า เป็นไปได้อย่างยิ่งที่ 
กลยุทธ์ซึ่งการเมืองยุคใหม่หยิบมาใช้นั้น เริ่ม
ไม่แยแสต่อวิธีการให้ได้มาซึ่งชัยชนะมากย่ิง
ขึ้นทุกที q

Miss Sloane : 
ก�รเมืองของล็อบบี้ยิสต์
กำากับ : John Madden
นักแสดง : Jessica Chastain ,  John Lithgow , Mark Strong
ความยาว : 132 นาที
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*****คงเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันไม่รู้จบไปอีกนานแสนนานว่า
อะไรส�าคัญกว่ากันระหว่างเสรีภาพของสื่อมวลชนที่ควบคุมกันเอง
โดยรัฐไม่เข้ามาคุกคามหรือแทรกแซงกับเรื่องการน�าเสนอข่าวโดย
ปราศจากความรับผิดชอบถึงขั้นกุข่าวสร้างข่าวเท็จ น�ามาซึ่งความ
เกลียดชังและความรุนแรงในสังคมดังท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้ โดยทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้องต่างพยายามหาหนทางแก้ปัญหาเรื้อรังนี้ รวม
ทั้งเร่งยกระดับสื่อให้กลับมาเข้าร่องเข้ารอยอีกครั้ง ท�าหน้าที่ตัวเอง
ให้สมบทบาทโดยเฉพาะในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การยึดมั่นในจริยธรรมการท�างานรับใช้ประชาชน

*****ความขัดแย้งนี้เห็นได้ชัดมากเมื่อกลุ่มเอ็นจีโอด้านส่ือ
อย่างฟรีดอมเฮาส์และกลุ่มนักข่าวไร้พรมแดนยังคงท�าหน้าที่ตรวจ
สอบเสรภีาพสือ่ในประเทศต่างๆ ท่ัวโลกตามเกณฑ์ท่ีตวัเองก�าหนดไว้ 
ในปีน้ีกลุม่ฟรดีอมเฮาส์ได้แถลงในวันเสรภีาพสือ่มวลชนโลกประจ�า
ปี 2560 ถึงผลการส�ารวจสถานการณ์สือ่ใน 199 ประเทศท่ัวโลกเมือ่
ปี 2559 แสดงความวิตกว่า เสรีภาพสื่อโลกตกต�่าที่สุดในรอบ 13 ปี
เมือ่ถูกคกุคามจากรฐับาลท้ังทีเ่ป็นประชาธิปไตยและเผดจ็การ โดย
เฉพาะการปฏิเสธบทบาทของสื่อในการเป็นผู้ตรวจสอบตามแบบ
ดั้งเดิม และอาจจะเป็นครั้งแรกที่ฟรีดอมเฮาส์ได้วิจารณ์เสรีภาพสื่อ
ในแดนดินถ่ินอนิทรผียอง รวมไปถึงการวพิากษ์ประธานาธิบดโีดนัลด์ 
ทรมัป์  ซึง่ประกาศท�าสงครามกับสือ่ทกุรปูแบบในฐานะทีเ่ป็น “ศตัรู
ของประชาชน”

นินทาสื่อโลก
บุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์

*****ฟรดีอมเฮาส์ยังได้จดัอันดับประเทศต่างๆ ว่าส่ือมเีสรภีาพ
มากน้อยแค่ไหน ส�าหรับไทยแลนด์แดนแค่นย้ิมนั้นจัดอยู่ใน 
กลุ่มประเทศที่สื่อไม่มีเสรีภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดมีด้วยกันถึง 45 
เปอร์เซนต์ของประเทศท่ีท�าการส�ารวจสถานะนีค้ล้ายคลงึกับการจดั
ท�าดชันชีีวั้ดเสรภีาพสือ่โลกปี 2560 ของกลุม่ผูส้ือ่ข่าวไร้พรมแดน ที่
ไทยอยู่ในอันดับที่ 142 จาก 180 ประเทศ ตกมา 6 อันดับจากปีที่
แล้ว โดยมีคะแนนตามหลังพม่า กัมพูชาและอินโดนีเซีย

*****แต่สิ่งหนึ่งที่องค์กรพันธมิตรสื่อเหล่านี้หมกเม็ดไว้ก็คือ
ไม่ได้บอกว่าตัวตั้งในการพิจารณาเสรีภาพของสื่อไทยก็คือ ม.112 
และเน้นไปที่สื่อออนไลน์

*****ห้วงเดียวกันกลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับ
โลกในและกลุ่มนักวิชาการอย่าง เฟซบุ๊ก,เวิลด์ไวด์เว็บ (www.) , 
เครกส์ลิสท์ ,มูลนิธิฟอร์ด โมซิลลา ต่างแสดงความวิตกท่ีสื่อท้ัง
กระแสหลักและส่ือออนไลน์กลับเป็นต้นตอของการสร้างข่าวเท็จ 
ข่าวลวงโลกหรอืข่าวกุต่างๆ เองจนแทบไม่เหลือค�าว่าจรยิธรรมของ
สื่ออีกต่อไปก่อนจะประกาศจับมือท�าสงครามกับกระแสข่าวกุ ข่าว
ปล่อยข่าวลวงโลก ภายใต้ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นว่าเป็นเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น เริ่มด้วยการลงขัน14 ล้านดอลลาร์ส�าหรับเป็น
ทุนสนับสนุนให้คนท่ีใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์ ทวิต
เตอร์ โพสต์รปู วิดีโอ รวมถึงผูใ้ช้เว็บเพจ ช่วยกันหาวิธีท�าให้เว็บไซต์
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เป็นเครื่องมือเข้าถึงโอกาสและความเท่าเทียม นอกเหนือจากร่วม
มือกับบริษัทผู้ให้บริการเพ่ิมความเป็นธรรมให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
สามารถเลือกรับข้อมูลได้มากขึ้นแทนท่ีจะถูกยัดเยียดดังเช่น 
ในขณะน้ี ตลอดจนเรียกร้องให้มีการก�ากับดูแลที่เข้มงวดใน 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการโฆษณาทางการเมืองท่ีไร้
จริยธรรมด้วย

*****ความร่วมมือกลุ ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ระดับโลกและกลุ่มนักวิชาการกลับตาลปัตรกับสิ่งท่ีรัฐบาลเมือง
เบียร์เยอรมนีก�าลังท�าอยู่ ด้วยการจะเพ่ิมโทษปรับสูงถึง 50 ล้าน

ยูโร (ราว 1,850 ล้านบาท ) 
หากยักษ์ใหญ่ในวงการสื่อ
โซเชียลมีเดียไม่สามารถลบ
ท้ิงข้อความ หรือวาทกรรม
ที่สร้างความเกลียดชัง และ
ข ่าวกุ ข ่าวลวงโลกต่างๆ
ท่ีมีคนมาโพสต์ภายใน 1 
สัปดาห์นับจากได้รับแจ้ง

******ข่าวน้ีมีข้ึนขณะที่
กลุ่มผู้ส่ือข่าวไร้พรมแดนจวก
หน่วยข่าวกรองเยอรมนี (บี
เอ็นดี) ว่าละเมิดเสรีภาพสื่อ
ด้วยการดักฟังนักข่าวหลาย
ส�านักอย่างบีบีซี นิวยอร์ก
ไทม์ส รอยเตอร ์  และสื่อ
อื่นๆ มาตั้งแต่ปี 2542  ถึง
ขนาดจัดท�าบัญชีหมายเลข

โทรศพัท์และหมายเลขแฟ็กซ์อย่างน้อยกว่า 50 หมายเลข นอกเหนือ
จากอีเมล์แอดเดรสของนักข่าวที่มีชื่ออยู่ในบัญชีลับ

*****อับอายไปท้ังวงการเมื่อเว็บไซต์วิกิพีเดีย ภาษาอังกฤษ
สารานุกรมออนไลน์ชื่อดัง ได้ออกแถลงการณ์ประกาศงดอ้างอิง
ข้อมูลจาก “เดลี เมล์” หนังสือพิมพ์แทบลอยด์ และเว็บไซต์ชื่อดัง
ของอังกฤษอีกต่อไปเน่ืองจากชอบเต้าข่าวจนไม่มีความน่าเชื่อถือ  
ขณะทีเ่ว็บไซต์วกิิพีเดยียงัมแีหล่งข้อมลูทีน่่าเชือ่ถือมากกว่าอยู่อย่าง 
“รัสเซียทูเดย์” สื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียรวมไปถึง
สื่ออย่าง “ฟ็อกซ์นิวส์” สื่อสายขวาจัดของสหรัฐ q
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คณะกรรมการบรหิารสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจ�า
ปี 2560

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. สมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2560 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯชุดใหม่ ผลการเลือกตั้งนาย
ปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ (ไทยรัฐ) ได้เป็นนายก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ กรรการ
บริหารอีก 13 คนคือ นายมงคล บางประภา 
(บางกอกโพสต์) อุปนายกฝ่ายบริหารและ
เลขาธิการ, นายชัยฤทธ์ิ ยนเปี่ยม (โพสต์ทู
เดย์) อปุนายกฝ่ายสทิธิเสรภีาพและการปฏิรปู
ส่ือ, นายอนุชา เจริญโพธ์ิ (บางกอกโพสต์)  
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, นางสาว น.รินี 
เรืองหนู (มติชน)  อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นาย
ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์)  โฆษก, 
นายธนัชพงศ์ คงสาย (เนชั่น) เหรัญญิก, นาย
ไพรัช มิ่งขวัญ (เดลินิวส์) นายทะเบียน, นาย
ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล (เดลินิวส์)  กรรมการ
ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์, นายสิทธิ
ชน กลิ่นหอมอ่อน (แนวหน้า)  กรรมการฝ่าย
สิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ, นายสุเมธ 
สมคะเน (ไทยรัฐ) กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิรูปสื่อ, นายชนะ ผาสุกสกุล (ผู้
จัดการ)  กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการ
ปฏิรูปสื่อ, นายปรวิทย์  เจนสมุทร (แนวหน้า) 
กรรมการฝ่ายวิชาการ, และนางสาวสุมน
ชยา จึงเจริญศิลป์ (สยามรัฐ) กรรมการฝ่าย
ต่างประเทศ

หารือเรื่องทุนการศึกษาบุตร-ธิดานัก
ข่าวท่ีมูลนิธิเอสซีจี ให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

เมือ่วันท่ี 3 เม.ย. นายปราเมศ เหลก็เพ็ชร์   
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหาร สมา
คมฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนางสาวสุวิมล จิวา
ลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซี
จี ในโอกาสเข้าหารือเรื่องทุนการศึกษาบุตร-
ธิดานักข่าวที่มูลนิธิเอสซีจี ให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 

บมจ.วิริยะประกันภัยให้การสนับสนุน
การจัดสัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมฯ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายปราเมศ เหล็ก
เพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย และนายมานิจ สุขสมจิตร 
ทีป่รกึษาสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบรหิาร 
สมาคมฯ ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวกานดา 
วัฒนาย่ิงสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  ใน
โอกาสท่ีน�าคณะกรรมการบริหาร คณะ
อนุกรรมการ และคณะท�างานจากสมาคมฯ 
มาจดัสมัมนายุทธศาสตร์ ประจ�าปี 2560 เพ่ือ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผน
งานต่างๆ ของสมาคมฯ ณ ห้องฟ้างุ้ม นคร
รมิขอบฟ้า เมอืงโบราณ จงัหวัดสมทุรปราการ 
โดย บมจ.วิรยิะประกนัภยั ได้ให้การสนับสนนุ
การจัดสัมมนายุทธศาสตร์ สมาคมฯ เป็นปีที่
สองแล้ว

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก 
สมาคม นักข ่ า ว นั กห นั งสื อพิ มพ ์
แห ่งประเทศไทย ประจ�าป ี  2560 
เมือ่วนัท่ี 30 เม.ย. ท่ีสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอื
พิมพ์ฯ นายปราเมศ  เหลก็เพ็ชร์ นายกสมาคม

ราชดำาเนิน : มิถุนายน 2560



หน้า : 55

นักข่าวนกัหนังสอืพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อม
ด้วยกรรมการบริหาร และนางสาวสุวิมล จิวา
ลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี 
มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจ�าปี 
2560 จ�านวน 104 ทุน ๆละ 4,000 บาท เป็น
จ�านวนเงิน 416,000 บาท และมอบทุนการ
ศึกษาต่อเน่ืองอีก 14 ทุนโดยการสนับสนุน
จากมูลนิธิเอสซีจี 

ย่ืนจดหมายคัดค้านกฎหมายคุมสื่อถึง
ประธาน สปท.

เมื่อวันท่ี 1 พ.ค. ท่ีรัฐสภา นายปรา
เมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนัก
หนงัสอืพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกรรมการ
บริหารสมาคมฯ ในนามคณะท�างานสื่อเพ่ือ
การปฏิรูปยื่นจดหมายเปิดผนึก เรื่อง คัดค้าน
และขอให้ยกเลกิร่าง พ.ร.บ.การคุม้ครองสทิธิ 
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน ให้กับ ประธานสภาขับ
เคลือ่นการปฏิรปูประเทศ โดยมนีายอลงกรณ์ 
พลบตุร รองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏริปู
ประเทศ (สปท.) เป็นผู้รับจดหมาย ถือเป็น
กิจกรรมรณรงค์ เนือ่งในวนัเสรภีาพสือ่มวลชน
โลก โดยมีสโลแกนในประเทศไทยปีนี้ คือ 
“หยุดตีทะเบียนสื่อ หยุดครอบง�าประชาชน” 

ย่ืนจดหมายคัดค้านกฎหมายคุมสื่อถึง
นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ท�าเนียบรัฐบาล นาย
ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมผู ้
แทนคณะท�างานเพ่ือการปฏิรูป 30 องค์กร
สือ่มวลชน ย่ืนจดหมายเปิดผนกึ เรือ่ง คดัค้าน
และขอให้ยกเลกิร่าง พ.ร.บ.การคุม้ครองสทิธิ 
เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อมวลชน ให้กับ นายกรัฐมนตรี  
พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา ถือเป็นกิจกรรม
รณรงค์ เน่ืองในวันเสรีภาพส่ือมวลชนโลก 
โดยมีสโลแกนในประเทศไทยปีนี้ คือ “หยุดตี
ทะเบียนสื่อ หยุดครอบง�าประชาชน” 

รวมพลังคนสื่อ ค้านกม.ตีทะเบียน 
หวั่นสังคมมืดบอด ปิดทางตรวจสอบ
อ�านาจรัฐ

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. เวลา 10.00 น. ที่
ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มี
การจัดเสวนา “เสรีภาพสื่อกับอนาคตสังคม
ไทย” โดยมีดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) นาง
สาวสุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นางอังคณา 
นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดี คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
นายสมชาย แสวงการ สมาชกิสภานิตบิญัญัติ
แห่งชาต ิเป็นคณะผูบ้รรยาย โดยมสีือ่มวลชน 
นักวิชาการ ประชาชนร่วมงานกว่า 100 คน

เติมก�าลังใจนักข่าวอาวุโส-นายสุเทพ 
พุทธิวรกฤต 

เมือ่วันท่ี 4 พ.ค. นายปราเมศ เหลก็เพ็ชร์ 
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย มอบเงินจากกองทุน “เพ่ือ
เพ่ือน”  จ�านวน 10,000 บาท ให้กับ นายสเุทพ   
พุทธิวรกฤต นักข่าวอาวุโส อายุ 78 ปี ท่ีประสบ
อุบัติเหตุล้มจมูกหัก เพื่อเป็นการเติมก�าลังใจ
นักข่าวอาวุโส q
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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
หลายเหตกุารณ์สำาคญัการเมอืงในอดตี ผ่านหนงัสอื
คณุภาพ “เบือ้งแรกประช�ธปิตยั” จดัทำาโดยสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วางจำาหน่าย
แล้ว


