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บริหารสนทนา

“medium is the massgae”
--------------------------------------

ตอบโจทย์
การรายงานข่าว

เปิดโลกวิจัย

สถาบันพระมหากษัตริย์

----------------------

เสรีภาพสื่อ

ในอุง้ มือคสช.

นักสื่อสารสุขภาพรุ่นใหม่

----------------------

Movie Zone
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FOR PUBLIC MEDIA

BY ACADEMIC INSTITUTE OF PUBLIC MEDIA

สารจากบรรณาธิการ
สารจากบรรณาธิการ นิตยสาร 4PM ของ สวส.
ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557 โดยฉบับนี้เพิ่มเนื้อหา
ทีม่ คี วามหลากหลายรอบด้านมากยิง่ ขึน้ ไม่วา่ จะเป็นบทบาท
ไทยพีบีเอสในเวทีสื่อสารมวลชนต่างประเทศ, อุ้มบุญ ธุรกิจ
แห่ง “ความเป็นแม่” หรือ ตอบโจทย์การรายงานข่าวสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่ลักษณะเนื้อหาสามารถนำ�พาไปสู่ แนว
ความคิดต่อยอดสร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดี
ทีผ่ อู้ า่ นจะได้รบั ข่าวสารอันหลากหลายครบรส แต่ถงึ อย่างไร
การรับข่าวสารจะต้องใช้วิจารณญาณควบคู่ ไปด้วยเสมอ
เพื่อความรู้เท่าทันสื่อ แต่กระนั้นเลย นิตยสารฉบับนี้ได้คัด
สรรบทความอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ส่งตรงถึงหน้า
จอคุณแล้ว
นิตยสาร 4PM เดือนนีห้ วังว่าจะได้เปิดประตูตอ้ นรับ
ความหลากหลายของโลกใบนี้ สู่ความเป็นสาธารณะ และ
เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านงานวงการสื่อสารมวลชน และอีกหลายด้าน
ที่ได้กล่าวถึง นิตยสารเล่มนี้ จึงถือเป็นคู่มือซ้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีทีเดียว
ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนีอ้ ากาศยังเปลีย่ นแปลง
บ่อยคงไม่แปลกอะไรที่ข้อมูลข่าวสารจักเปลี่ยนแปลงบ้าง
ตามกันไป
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บริหารสนทนา
โดย อาทิตย์วันใหม่

ฉบับที่แล้ว "บริหารสนทนา" ทิ้งท้ายไว้เกี่ยว
กั บ บทบาทไทยพี บี เ อสในการสนั บ สนุ น การจั ด การ
ประชุมระดับรัฐมนตรีแห่เอเชียว่าด้วยการลดความเสีย่ ง
ภัยพิบตั ิ ทีป่ ระเทศไทยโดยสำ�นักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นเจ้าภาพจัดขึน้ ณ กรุงเทพมหานคร ซึง่ เสร็จ
สิน้ เป็นทีเ่ รียบร้อยเมือ่ ปลายเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา พร้อม
กับผลงานสำ�คัญทางด้านสื่อสารมวลชนที่ไทยพีบีเอส
รับเป็นผูด้ �ำ เนินการ ซึง่ หลายคนอาจส่งสัยว่าไทยพีบเี อส
เข้ามามีบทบาทอย่างไรในเรือ่ งนี้
เมือ่ กล่าวถึงภัยพิบตั ิ เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ กิดขึน้ สิง่ ที่
ประชาชนต้องการมากนอกเหนือจากความช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือ "ข้อมูล
ข่าวสาร" โดยเฉพาะข้อมูลว่าเกิดอะไรขึน้ มีความรุนแรง
เพียงใด ส่งผลกระทบและสร้างความความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากน้อยเพียงใด
ภัยพิบัตินั้นจะเกิดขึ้นนานเท่าใด ประชาชนต้องปฏิบัติ
ตนอย่างไรจึงจะปลอดภัย และจะมีมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาอย่างไร ฯลฯ เป็นต้น หรือความจริงหากเป็น
ไปได้ ก่อนเกิดภัยพิบัติ จะสามารถมีวิธีการอย่างไรที่จะ
เตือนภัยให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันและ
ลดผลกระทบ หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
เท่าทีผ่ า่ นมาจะพบว่าการให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ
แก่ประชาชน ในยามที่เกิดภัยพิบัตินั้นจะอาศัยการ
ดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวคง
ไม่เพียงพอ หรือไม่ทันต่อเหตุการณ์ แต่ต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากสือ่ มวลชนซึง่ สามารถทำ�หน้าทีน่ ี้
ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงกว่า
ไทยพีบีเอส นับเป็นสถานีโทรทัศน์หนึ่งที่ให้
ความสำ�คัญในเรื่องการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและ
การให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนเกี่ ย วกั บ ภั ย พิ บั ติ ม าโดย
ตลอด ดังจะเห็นได้จากการดำ�เนินงานในช่วงอุทกภัย
ครั้งรุนแรงทั่วประเทศเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และในเหตุการณ์
แผ่นดินไหวทางภาคเหนือของประเทศในช่วงไม่กเี่ ดือน
ที่ผ่านมานี้

การดำ�เนินต่างๆ ของไทยพีบีเอส ไม่ได้จำ�กัด
อยู่แต่เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ไทยพีบีเอสยังได้
เข้ามีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
องค์กรสือ่ สารมวลชนในภูมภิ าค ในการหามาตรการและ
วิธีการต่างๆ ในการรายงานข่าว และข้อมูลข่าวสารสู่
ประชาชน ซึ่งในการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชีย
ที่ผ่านมา สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ได้
สนับสนุนการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำ�หรับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ
โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวที่ทำ�งานด้านนี้ทั้งจากประเทศไทย
และจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่ หลายประเทศก็เคย
ประสบกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่นกัน
นอกเหนือจากการสัมมนาสื่อมวลชนโดยตรง
แล้ว ไทยพีบเี อสได้จดั การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารสำ�หรับ
ภาคประชาสังคม และสำ�หรับเยาวชน เพื่อสร้างเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำ�งานของสื่อ และให้สามารถทำ�หน้าที่
เป็น “นักข่าวพลเมือง” นำ�เสนอข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง
เป็นประโยชน์ต่อการช่วยประชาชนยามที่เกิดภัยพิบัติ
ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัง้ นีใ้ นการสัมมนาทัง้ หมดนี้ ได้มกี ารจัดทำ�
ข้อเสนอแนะต่อผู้แทนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม
ครั้งนี้กว่า 4,000 คน
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจอี ก ประการหนึ่ ง ในการประชุ ม
ครั้งนี้คือ บุคคลภายนอกสามารถติดตามเนื้อหาการ
ประชุมได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะอยู่ในประเทศและ
ต่างประเทศ เนื่องจากไทยพีบีเอสได้ทำ�การถ่ายทอด
สด และบันทึกเทปภาพการประชุมให้สามารถชมย้อน
หลังได้ในรูปแบบ “เว็บทีวี” ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของ
การดำ�เนินงานในระดับสากล และเป็น “การนำ�เสนอ
รายการโทรทัศน์ในยุคใหม่ ทีผ่ ู้ชมไม่จ�ำ เป็นต้องชมผ่าน
หน้าจอโทรทัศน์เสมอไป”
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ในช่ววงเดื
งเดืออนที
นที่ ผ่ ผ่ า่ านมา
นมา กรณี
กรณี “การอุ
“การอุ้ ม้ มบุบุญญเชิ
เชิงงธุธุรรกิกิจจ”” ใน
ใน
ในช่
เปิดโลกวิจัย l นิดา หมอยาดี
ประเทศไทยกลายเป็นนประเด็
ประเด็นนร้ร้ออนทางสื
นทางสื่ อ่ อสารมวลชนแขนง
สารมวลชนแขนง
ประเทศไทยกลายเป็
งๆ และแตกแขนงถึ
และแตกแขนงถึงงประเด็
ประเด็นนโครงสร้
โครงสร้าางรั
งรัฐฐ ท้ท้าาทายจริ
ทายจริยยธรรม
ธรรม
ต่ต่าางๆ
ทางการแพทย์ สิสิททธิธิมมนุนุษษยชนและกระทบภาพลั
ยชนและกระทบภาพลักกษณ์
ษณ์ขของ
อง
ทางการแพทย์
ประเทศในเชิงงทีที่ท่ทำ�ำ�ให้
ให้ไไทยถู
ทยถูกกมองว่
มองว่าาเป็
เป็นนศูศูนนย์ย์กกลางการ
ลางการ
ประเทศในเชิ
การอุ้ ม้ ม บุบุญญในเชิ
ในเชิงงพาณิ
พาณิชชย์ย์หหรืรืออการค้
การค้าามนุ
มนุษษย์ย์มมาก
าก
ทำทำ��การอุ
วจำ��นวนมากที
นวนมากที่ ถ่ ถู กู กนำนำ��เสนอ
เสนอ
ขึขึ้ น้ น ข่ข่าาวจำ
นสื่ อ่ อได้
ได้นนำ �ำ �มาซึ
มาซึ่ ง่ งการตั
การตั้ ง้ งคำคำ��ถาม
ถาม
ผ่ผ่าานสื
และต้อองการคำ
งการคำ��ตอบจากสั
ตอบจากสังงคม
คม
และต้
และผู้ท้ที่เี่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองที
งที่ส่สมเหตุ
มเหตุสสมผล
มผล
และผู
การอุ้ ม้ มบุบุญญ เป็
เป็นนหนึ
หนึ่ ง่ งใน
ใน
				
การอุ
เทคโนโลยีกการเจริ
ารเจริญญพัพันนธุธุ์ ส์ สำ �ำ �หรั
หรับบ
เทคโนโลยี
รยาก ซึซึ่ ง่ งในประเทศไทยได้
ในประเทศไทยได้มมี ขี ข้ อ้ อ
ผูผู้ ม้ มี บี บุ ตุ ตรยาก
หนดทางมาตรฐานหลายประการจากประกาศ
กำกำ��หนดทางมาตรฐานหลายประการจากประกาศ
แพทยสภาที่ ่ 1/2550
1/2550 และ
และ 21/2554
21/2554 เรืเรื่อ่องมาตรฐาน
งมาตรฐาน
แพทยสภาที
การให้บบริริกการเกี
ารเกี่ย่ยวกั
วกับบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชช่ว่วยการเจริ
ยการเจริญญพัพันนธุธุ์ข์ของ
อง
การให้
ระกอบวิชชาชี
าชีพพเวชกรรม
เวชกรรม อาทิ
อาทิ จะต้
จะต้อองไม่
งไม่เเป็ป็นนการ
การ
ผูผู้ ป้ ประกอบวิ
กระทำ��สำสำ��เนาชี
เนาชีววิติต (Human
(Human cloning)
cloning) ต้ต้อองไม่
งไม่มมีกีการจ่
ารจ่าายย
กระทำ
ตอบแทนแก่ผผู้บู้บริริจจาคเซลล์
าคเซลล์สสืบืบพัพันนธุธุ์ใ์ในลั
นลักกษณะที
ษณะที่ท่ทำ�ำ�ให้
ให้เเข้ข้าาใจ
ใจ
ค่ค่าาตอบแทนแก่
ได้วว่า่าเป็
เป็นนการซื
การซื้อ้อขาย
ขาย ไม่
ไม่มมีกีการจ่
ารจ่าายค่
ยค่าาตอบแทนแก่
ตอบแทนแก่หหญิญิงงตัตั้ง้งครรภ์
ครรภ์แแทนใน
ทนใน
ได้
ษณะทีอ่ อ่ าจทำ
าจทำ��ให้
ให้เเข้ข้าาใจได้
ใจได้ววา่ า่ เป็
เป็นนการรั
การรับบจ้จ้าางตั
งตัง้ ง้ ครรภ์
ครรภ์ และหญิ
และหญิงงตัตัง้ ง้ ครรภ์
ครรภ์แแทน
ทน
ลัลักกษณะที
จะต้อองเป็
งเป็นนญาติ
ญาติโโดยสายเลื
ดยสายเลืออดของคู
ดของคู่ส่สมรสฝ่
มรสฝ่าายใดฝ่
ยใดฝ่าายหนึ
ยหนึ่ง่ง 11
จะต้
		 รศ.ดร.ชลิ
รศ.ดร.ชลิดดาภรณ์
าภรณ์ ส่ส่งงสัสัมมพัพันนธ์ธ์ อาจารย์
อาจารย์ปประจำ
ระจำ��คณะรั
คณะรัฐฐศาสตร์
ศาสตร์
		
มหาวิททยาลั
ยาลัยยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์ ได้
ได้เเสนอความเห็
สนอความเห็นนเกี
เกี่ย่ยวกั
วกับบกรณี
กรณีออุ้มุ้มบุบุญญไว้ไว้ใในรายการ
นรายการ
มหาวิ
ทยพีบบเี เี อส
อส 22 ว่ว่าา ปัปัจจจุจุบบนั นั การใช้
การใช้เเทคโนโลยี
ทคโนโลยีเเพืพือ่ อ่ การเจริ
การเจริญญพัพันนธุธุส์ ส์ �ำ �ำ หรั
หรับบผูผูม้ ม้ บี บี ตุ ตุ รยาก
รยาก
ทีทีน่ น่ ไ่ี ไ่ี ทยพี
ารให้ผผอู้ อู้ น่ื น่ื ตัตัง้ ง้ ครรภ์
ครรภ์แแทน
ทน หรื
หรืออการอุ
การอุม้ ม้ บุบุญญอยู
อยูด่ ด่ ว้ ว้ ยย เพราะสั
เพราะสังงคมมี
คมมีฐฐานคติ
านคติคความ
วาม
นันัน้ น้ มีมีกการให้
ในเรือ่ อ่ งของความเป็
งของความเป็นนแม่
แม่ การเจริ
การเจริญญพัพันนธุธุแ์ แ์ ละภาพครอบครั
ละภาพครอบครัววทีทีส่ ส่ มบู
มบูรรณ์ณ์ใในน
เชืเชือ่ อ่ ในเรื
มคติททต่ี ต่ี อ้ อ้ งมี
งมีลลกู กู เป็
เป็นน “โซ่
“โซ่ททองคล้
องคล้อองใจของพ่
งใจของพ่ออแม่
แม่”” ทำทำ��ให้
ให้คคสู่ สู่ ามี
ามีภภรรยา
รรยา
อุอุดดมคติ
นหนึง่ ง่ พยายามกระทำ
พยายามกระทำ��ทุทุกกวิวิถถที ที างเพื
างเพือ่ อ่ ให้
ให้ตตนได้
นได้มมบี บี ตุ ตุ รร
ส่ส่ววนหนึ
เกตคืออไทยใช้
ไทยใช้คคำ�ำ�เรีเรียยกการตั
กการตั้ง้งครรภ์
ครรภ์แแทนว่
ทนว่าา
				
สิสิ่ง่งทีที่น่น่า่าสัสังงเกตคื
“การอุม้ ม้ บุบุญญ”” ซึซึง่ ง่ มีมีนนยั ยั ยะเชิ
ยะเชิงงบวกผสานกั
บวกผสานกับบเรืเรือ่ อ่ งศี
งศีลลธรรมจรรยา
ธรรมจรรยา
“การอุ
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โลกกับบแพทยสภา:
แพทยสภา: แถลงข่
แถลงข่าาวแพทยสภากรณี
วแพทยสภากรณีออุ้มุ้มบุบุญญ.. แนวหน้
แนวหน้าาสุสุดดสัสัปปดาห์
ดาห์..
ทัทันนโลกกั
หาคม 2557.
2557.
99 สิสิงงหาคม
22 อุ้มบุญ. คิดยกกำ�ลังสอง. ที่นี่ไทยพีบีเอส ออกอากาศ 4 สิงหาคม 2557.
อุ้มบุญ. คิดยกกำ�ลังสอง. ที่นี่ไทยพีบีเอส ออกอากาศ 4 สิงหาคม 2557.
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สะท้อนว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แทนนั้นกำ�ลังทำ�ในสิ่งที่เป็นกุศล แต่ประเด็นที่
สังคมไทยไม่เคยตั้งคำ�ถามคือ ปัญหาทางจริยธรรม ในกรณีที่การอุ้มบุญ
กลับกลายเป็นเรื่องเชิงธุรกิจ ขณะที่ในต่างประเทศนั้นมีเพียงไม่กี่ประเทศ
ที่มีการยินยอมให้ตั้งท้องแทนในเชิงพาณิชย์ เช่น อินเดีย ยูเครน แม็กซิโก
บางรัฐของสหรัฐอเมริกา จึงทำ�ให้คนที่มีฐานะและต้องการมีลูกเป็นของ
ตนเองเข้าหาประเทศเหล่านี้
นอกจากนี้ มีการตั้งคำ�ถามว่า หากมีการยินยอมให้ตั้งท้องแทน
และได้รบั ค่าตอบแทนเช่นนี้ มันจะต่างอะไรจากการค้ามนุษย์ และประเด็น
ความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนมากและยังไม่มีข้อยุติ
อีกประเด็นหนึ่งคือ ความเหลื่อมลำ�้ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการใน
เชิงเศรษฐกิจอย่างมาก เช่น ประเทศอินเดีย มีผู้หญิงอายุ 17 ไปรับจ้าง
ตั้งท้องแทนไปเรื่อยๆ เพื่อรักษาสถานะทางเศรษฐกิจของตนเอง โดยไม่
สามารถต่อรองหรือจัดการกับเนื้อตัวร่างกายของตนเองได้ ทั้งๆ ที่การ
กระทำ�ดังกล่าวมีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพของผู้หญิง
เมือ่ การอุม้ บุญเป็นประเด็นทีล่ ะเอียดอ่อน และมีความซับซ้อนทัง้
ในมิติเชิงศีลธรรม สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเหลื่อมลํ้า
ทัง้ ในระบบเศรษฐกิจ ชนชัน้ ทางสังคมและมีผลกระทบถึงประชากรศาสตร์
กฎหมายและนโยบายภาครัฐ การรายงานข่าวและนำ�เสนอประเด็นดัง
กล่าวของสือ่ มวลชนจึงต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงเช่นกันและไม่กอ่
ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมเช่นกัน
สหพันธ์นกั วิชาชีพผูส้ อื่ ข่าวนานาชาติ หรือ International Federal
of Journalists (IFJ) ได้แนะแนวทางปฏิบัติสำ�หรับสื่อมวลชนทุกแขนงใน
การรายงานข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัย
เจริญพันธุ์ 3 ซึ่งสามารถประยุกต์กับการปฏิบัติงานข่าวอุ้มบุญของไทย
ได้ดังนี้
1. การรายงานบริบทแวดล้อมของพื้นที่ข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้ชม เนื่องจากแหล่งข้อมูลในแต่ละพื้นที่อาจมีความเชื่อ วัฒนธรรม
ค่านิยมและข้อมูลเชิงกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่น การอุ้มบุญเชิงธุรกิจใน
ประเทศอินเดียเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย เป็นต้น

3

International Federation of Journalists (IFJ). Gender-Ethical
Journalism and Media House Policy. Available at www.whomakethenews.org
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2. การนำ�เสนอข้อมูลสถิติเชิงประชากรศาสตร์จำ�แนกเพศ (sexdisaggregated data)
3. การนำ�เสนอผลกระทบเชิงสุขภาพที่มีต่อผู้หญิง
4. พึงระมัดระวังการบรรยายหรืออธิบายคุณลักษณะบุคคลในข่าว
ทั้งผู้หญิงที่รับอุ้มบุญและเด็กทารก หลีกเลี่ยงการตีตรา สร้างภาพเหมา
รวม การทำ�ให้เป็นเหยื่อ และควรนำ�เสนอถึงความรับผิดชอบขององค์กร
ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายสาธารณะด้วย
5. การนำ�เสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสุขภาพผู้หญิงในโรงพยาบาล
6. ในระดับภูมิภาค ผู้สื่อข่าวควรค้นหาและสร้างเครือข่ายผู้หญิง
และองค์กรท้องถิน่ ทีท่ �ำ งานในประเด็นการเข้าถึงสิทธิดา้ นสุขภาวะทางเพศ
ของผู้หญิงในชุมชนและภูมิภาค
7. ผู้สื่อข่าวอาจทำ�งานร่วมกับนักวิจัยและนักวิชาการในประเด็น
ดังกล่าว
8. นำ�เสนอมุมมองทีห่ ลากหลายทัง้ ในด้านความเชือ่ และข้อเท็จจริง
ทางการแพทย์เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและรอบด้าน
9. การสร้างฐานข้อมูลและคำ�ค้นทีส่ ามารถเรียกดูขอ้ มูลได้งา่ ยเมือ่ มี
ข้อมูลเชิงวิชาการเป็นจำ�นวนมาก
10. ในการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศและสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ์ควรรายงานมุมมองของผู้ชายในประเด็นดังกล่าวด้วย
11. ควรศึกษาประเด็นทางกฎหมายทั้งในระดับนานาชาติ ระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ รวมถึงกรณีศึกษาต่าง และการสัมภาษณ์หรือ
นำ � เสนอมุ ม มองของนั ก วิ ช าการหรื อ ผู้ เชี่ ย วชาญหญิ ง ในประเด็ น ด้ า น
กฎหมาย
12. พึงระมัดระวังการนำ�เสนอภาพประกอบการนำ�เสนอ
13. ให้ขอ้ มูลติดต่อ ของหน่วยงานหรือองค์กรทีด่ แู ลด้านสิทธิอนามัย
ผูห้ ญิงเพือ่ ประโยชน์แก่ผชู้ มผูฟ้ งั
สังคมยังคงมีหลายคำ�ถามยังต้องการคำ�ตอบ สื่อที่นำ�เสนอ
ข้อมูลอย่างถูกต้องและรอบด้านและมีความไหวรู้ ไม่ตตี ราและเหมารวม
จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคมได้
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ข่าวและรายการ จาก ThaiPBS
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ตอบโจทย์
การรายงานข่
า
ว
สถาบันพระมหากษัตริย์
ธาม เชื้อสถาปนศิริ
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)
หมายเหตุ บทความนี้ ปรับจาก ธาม เชื้อสถาปนศิริ ::”อย่
“อย่าาผลั
ผลักกสืสื่อ่อและประชาชน!?”
และประชาชน!?” สำสำ��นันักกข่ข่าาวอิ
วอิศศรา.
รา. อาทิ
อาทิตตย์ย์ ทีที่ ่ 20
20 กรกฎาคม
กรกฎาคม 2557
2557

กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น มักปรากฏว่ามีส่ือมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
อยู่เนืองๆ การเกี่ยวข้องมักพบใน 2 ลักษณะ คือ (1) สื่อมวลชนเป็น “ตัวหลัก” นำ�เสนอเนื้อหาที่เข้า
ลักษณะผิดกฎหมาย หรือ (2) สื่อมวลชนเป็น “ตัวกลาง” นำ�เสนอเนื้อหาอีกทอดจากคดีหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ
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ล่าสุดคือ กรณีรายการสนทนาข่าว “ตอบโจทย์” ตอน
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ที่เคยออก
อากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ระหว่างวันที่ 1115 มี.ค. 2556 เวลา 21.45-22.30 น. โดยที่ประชุมคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)
พิจารณาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ว่า “เห็นชอบ” ผล
การพิจารณาตามคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนือ้ หา ว่าเนือ้ หารายการในตอนดังกล่าว เป็นการกระทำ�
ผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 37 เนื่องจากมีผลก
ระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีล
ธรรมอันดีของประชาชน เห็นควรกำ�หนดโทษปรับทาง
ปกครอง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย เป็นจำ�นวนเงิน 50,000 บาท
ทันทีที่ยินผลการพิจารณาดังกล่าว นายสมชัย
สุวรรณบรรณ ผู้อำ�นวยการ องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) บอกว่า ทาง
สถานีจะดำ�เนินการตามขั้นตอนอุทธรณ์คำ�สั่ง ต่อบอร์ด
กสท.ต่อไป (กรุงเทพธุรกิจ, 5 สิงหาคม 2557)

กรณี ศึ ก ษานี้ นำ � มาซึ่ ง การพั ฒ นาทางวิ ช าการ ของ
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) โดยพนักงานข่าว
และรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้คิดหารือ
ว่ า ต่ อ ไปในการนำ � เสนอเนื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริย์นี้ “น่าจะต้องระมัดระวังและกำ�หนด
แนวปฏิบัติในการนำ�เสนอ”
ปัญหาของเรือ่ งนี้ มี 2 ประการ คือ (1) คนทำ�งาน
สื่ออาจคิดว่า เรื่องนี้น่าจะเป็น “สิ่งที่รู้ๆ กันอยู่” โดยมิ
ต้องกำ�หนดบอกกล่าว กับ (2) องค์กรสื่อ “ยังไม่เคย” มี
ข้อกำ�หนดจรรยาบรรณ หรือ แนวปฏิบัติในการนำ�เสนอ
ข่าวและรายการ
ส่วนเรื่องคดีความที่ กสทช. ต้องพิจารณานั้น ก็
คงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป
แต่ในมุมของคนทำ�งานสื่อ ผู้เขียนมีหน้าที่ต้อง
พัฒนาว่า ก็แล้วหากจะต้องนำ�เสนอเนื้อหาข่าวสารและ
รายการทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพือ่ ความ
ถูกต้องตามหลักวารศาสตร์และคำ�นึงถึงความถูกต้อง
เหมาะสมและตระหนักในผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม
และศรัทธาความเชื่อของประชาชนแล้ว
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สื่อควรต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไร?
(1) ประเทศไทยมี ก ารปกครองระบอบ
“สถานะ” ของ พระมหากษัตริย์ ถูกเขียนเอาไว้ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ใน “อารัมภบท” ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อำ�นาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์
พุทธศักราช 2550 ว่า
ผู้ ท รงเป็ น ประมุ ข ทรงใช้ อำ � นาจนั้ น ทางรั ฐ สภา คณะ
รัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
“….ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดทำ�ใหม่นี้มีสาระ (มาตรา 2)
สำ�คัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของประชาชน
(2) องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำ�รงอยู่ในฐานะอัน
ชาวไทย ในการธำ�รงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคง เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหา
ของชาติ การทำ�นุบำ�รุงรักษาศาสนา ทุกศาสนาให้สถิต หรือฟ้องร้องพระมหากษัตริยใ์ นทางใด ๆ มิได้ (มาตรา 8)
สถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็น
(3) พระมหากษัตริย์ทรงดำ�รงตำ�แหน่งจอมทัพ
มิง่ ขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ ไทย (มาตรา 10)
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นวิถีทางในการปกครอง
(4) ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอัน
ประเทศ….”
เดียว จะแบ่งแยกมิได้ (มาตรา 1)
ดังนั้น การจะทำ�ความเข้าใจถึง สถานภาพของ
พระมหากษัตริย์ในสังคมไทย หรือ ในรัฐธรรมนูญนั้น ก็
จะต้องระลึกว่า รัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ได้กำ�หนดอำ�นาจและสถานภาพของสถาบันพระ
มหากษัตริย์ ไว้ดังนี้

ซึง่ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า สถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นสถาบันที่มีความสำ�คัญสูงสุดของประเทศ และเป็น
ที่เคารพสักการะสูงสุดของประชาชนชาวไทย และเป็น
สถาบันที่มีความผูกพันมาอย่างยาวนานกว่า 82 ปี นับ
ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 2475
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แนวปฏิบัติการนำ�เสนอข่าวเกี่ยวกับสถาบันพระมหา ให้ถูกต้อง ตามลำ�ดับชั้น และบริบทที่ถูกต้อง แก่พระ
กษัตริย์ ดังนี้
มหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาผู้
เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานในพระราชสำ�นักเพื่อแน่ใจว่า
(1) ห้ามนำ�เสนอเนื้อหา ภาพ วาจา ถ้อยคำ� หรือ ข่าวสารจะถูกรายงานออกไปด้วยความถูกต้องและเหมาะ
ข้อความที่มีพูดถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท สม
หรื อ ผู้ สำ � เร็ จ ราชการแทนพระองค์ ในลั ก ษณะหมิ่ น
การนำ�เสนอข่าวสารพระราชกรณียกิจ ที่เป็น
ประมาท ดูหมิ่น หรือ แสดงความอาฆาตมาดร้าย
รายการในวาระพิเศษ เนื่องในโอกาสราชพิธีต่างๆ พึง
: ข้อนี้ คือ มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา ยึ ด ถื อ ธรรมเนี ย มประเพณี ป ฏิ บั ติ ตามขั้ น ตอนราช
ประเพณีที่ถูกต้อง หรืออ้างอิง ตรวจสอบจากสำ�นัก
(2) ห้ามนำ�เสนอรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้ พระราชวัง
เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน
และข้อที่อาจเป็นปัญหาจริง ที่เป็นกรณีศึกษา
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จากรายการตอบโจทย์ ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาเรื่ อ งคุ ณ ภาพ
: ข้อนี้ คือ มาตรา 37 ของ พ.ร.บ. การประกอบ กระบวนการผลิตทางวารสารศาสตร์และความถูกต้อง
กิจการวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
ของกองบรรณาธิการ ควรมีแนวปฏิบัติดังนี้
โดยที่ รายการทีม่ เี นือ้ หาสาระทีก่ อ่ ให้เกิดการล้ม
ล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
กษัตริยท์ รงเป็นประมุข ได้แก่ รายการทีม่ เี นือ้ หาสาระใน
ลักษณะของการยุยง ปลุกปัน่ ระดม หรือชักชวนให้บคุ คล
กระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก.ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ
ข.ล้มล้างอำ�นาจอธิปไตยไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง
ส่วน หรือทำ�ให้ไม่สามารถใช้อำ�นาจดังกล่าวได้ หรือ
ค.แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำ�นาจปกครอง
ในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร
ง. กระทำ�การเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในวิถี
ทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
: ข้อนี้ คือ เนื้อหาสาระสำ�คัญจาก (ร่าง) ประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลเนื้อหารายการใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ…..
(3) การนำ�เสนอเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับราชพิธี
พึงระมัดระวังการใช้ภาษา ภาพ เสียง และคำ�ราชาศัพท์

(4) การนำ�เสนอรายการสนทนา รายการข่าว
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหา
กษัตริยแ์ ละองค์รชั ทายาท ให้กองบรรณาธิการปฏิบตั ดิ งั นี้
(4.1) พึงตระหนักว่าเป้าหมายของรายการ เพือ่ ผล
ประโยชน์สาธารณะของประชาชน และกองบรรณาธิการ
ได้คำ�นึงถึงผลกระทบหลังจากการนำ�เสนอ และอย่าง
เข้าใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
: ข้อนี้ ช่วยทีมงานกองบรรณาธิการรูว้ า่ เนือ้ หาที่
จะนำ�เสนอนั้น มุ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะและตระหนัก
ถึงผลกระทบอย่างถี่ถ้วน
(4.2) เป็นหน้าที่ของกองบรรณาธิการที่จะต้อง
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของเนือ้ หารายการเสียก่อน ว่ารายการ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสิ่งใด นำ�เสนอภายใต้ประเด็นใด ข้อมูล
ใด แขกรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญใดบ้าง และเป็นระยะเวลา
เท่าใด เพื่อให้ผู้ชมรับทราบเสียก่อน
: ข้อนี้ กำ�หนดเจตนาของกองบรรณาธิการอย่าง
แน่ชัดต่อผู้ชม อีกทั้งยังเพื่อแจ้งผู้ชมล่วงหน้า ว่าเนื้อหา
จะเริ่ม สิ้นสุดเมื่อใด และมีเนื้อหาสาระอย่างไร

(4.3) กองบรรณาธิการ มีหน้าที่และได้ตรวจสอบข้อมูล
จากฝ่ายต่างๆ ว่าถูกต้อง เป็นจริง และมีหลักฐานยืนยัน
และกองบรรณาธิการได้คำ�นึงอย่างถี่ถ้วนในความสมดุล
รอบด้านของความหลากหลายความคิดเห็นของฝ่าย
ต่างๆ แล้ว
: ข้อนี้ กำ�หนดให้กองบรรณาธิการจะต้องทำ�งาน
ตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นหลักการและแนวทาง
การทำ�งานข่าวสารอย่างมีจริยธรรมรับผิดชอบ
(4.4) ห้ามนำ�เสนอเนื้อหาที่เป็นความคิดเห็น
ของผู้ร่วมรายการ แบบรายการสด หรือสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ หรืออาจนำ�เสนอได้หากเป็นการบันทึกเทป
และกองบรรณาธิการจะต้องควบคุมมิให้การแสดงความ
คิดเห็นนั้น ไปละเมิดศรัทธา ความเชื่ออันอาจส่งผลกระ
ทบต่อความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของสังคม
: ข้อนี้ กำ�หนดให้กองบรรณาธิการในกรณีที่ต้อง
นำ�เสนอเนื้อหาที่เป็น “ความคิดเห็น” ส่วนบุคคลใดๆ ที่
อาจสุ่มเสี่ยงต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยเฉพาะ
รายการสด แบบสัมภาษณ์ ซึ่งไม่ควรนำ�เสนอเลย หรือ
หากจะนำ�เสนอ ก็ควรเป็นรายการบันทึกเทปจะเหมาะ
สมกว่าเพราะสามารถควบคุมได้
(4.5) กรณี ที่ มี ค วามเห็ น ขั ด แย้ ง กั น กอง
บรรณาธิการจะต้องนำ�เสนอความคิดเห็นขัดแย้งกันนั้น
ในรายการเดียวกัน ตอนเดียวกัน หรือ จบในตอนหรือ
ในชิน้ ข่าวเดียวกันนัน้ โดยคำ�นึงถึงสภาวะการรับชมอย่าง
สมดุล รอบด้าน ต่อเนื่องของผู้ชม
: ข้อนี้ กำ�หนดให้กองบรรณาธิการต้องคำ�นึงถึง
การรับสารที่ “ครบถ้วน ต่อเนื่อง ได้สาระสมดุล” ของผู้
ชม ที่พึงได้จากหลายๆ ฝ่าย มิเช่นนั้นผู้ชมอาจเข้าใจผิด
คลาดเคลื่อน ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
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ความเห็นที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ อาจจัดให้มีผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าวมาร่วมให้ความเห็น
ด้วยก็ได้
: ข้อนี้ กำ�หนดให้กองบรรณาธิการต้องคำ�นึงถึง
โอกาสแห่งการปฏิเสธ แก้ต่าง หรือให้ความเห็นกรณีที่
โดนพาดพิง และเปิดโอกาสให้ประเด็นถกเถียงนั้นได้ถูก
อธิบายโดยผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น

(4.7) การนำ�เสนอข้อมูล ผลการสำ�รวจ วิจัย
ตำ�รา หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พึง
ตระหนักและระมัดระวังการถูกตกเป็นเครือ่ งมือทางการ
เมืองของกลุม่ คน คณะบุคคล กองบรรณาธิการจะต้องใช้
วิจารณญาณแยกแยะให้ออกระหว่าง ข้อเท็จจริง และ
เจตจำ�นงค์หรือฐานคิดทางการเมืองที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อ
การนำ�เสนอเนื้อหา ไม่ให้โน้มเอียงไปในทางสนับสนุน
การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
: ข้อนี้ กำ�หนดให้กองบรรณาธิการต้องตระหนัก
เรื่องการนำ�เอาข้อมูลอื่นๆ มาใช้อย่างรอบคอบ ต้อง
ตระหนักเท่าทันมิตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองในฝ่าย
ที่มุ่งหวังล้มล้างการปกครอง

(5) พึงระมัดระวังการเผยแพร่ คลิป เสียง ภาพ
ข้ อความ เอกสาร สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ มี ก ารวิ พ ากษ์ หมิ่น
ประมาทสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้มาจากสื่ออื่นๆ
จากแหล่งข่าวที่ไม่ระบุนาม หรือที่เป็นส่วนหนึ่งของหลัก
ฐานในคดีหมิ่นประมาทฟ้องร้องคดีต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์ ทั้งที่กำ�ลังอยู่ในการพิจารณาคดี หรือ พิจารณา
คดีเสร็จสิน้ ไปแล้ว เพราะอาจเข้าข่ายการกระทำ�ความผิด
ซ้ำ�
ทั้งนี้ ระมัดระวังการนำ�เสนอข้อมูลจากฝั่งผู้ร้อง
ผู้เป็นโจทย์ และจำ�เลยในคดีหมิ่นประมาทสถาบันพระ
(4.6) หากการแสดงความเห็นหรือการนำ�เสนอข้อ มหากษัตริย์ ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่การพิจารณาความ
เท็จจริงใดทีม่ ผี ลกระทบต่อผูห้ นึง่ ผูใ้ ด (บุคคลที่ 3) จะต้อง ตัดสินของศาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รบั ผลกระทบได้แสดงข้อเท็จจริงและ
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: ข้อนี้ คือ กรณีที่ศาลอาญาเคยให้คำ�พิพากษา
กรณีบุคคลใดๆ ให้การหมิ่นประมาท อาฆาตร้ายต่อองค์
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา (มาตรา 112) และมีสื่อสิ่งพิมพ์ไปนำ�เสนอเนื้อหา
หมิ่นประมาทนั้นซ้ำ�ในที่สาธารณะ จึงถูกฟ้องร้องว่ามี
ความผิดเช่นกัน

(7) ไม่ นำ � เสนอข่ า วที่ มี เ นื้ อ หาสร้ า งความขั ด
แย้ง ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศในทางลบใช้คำ�พูดพาดพิง ดูหมิ่น สถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
: ข้อนี้ ป้องกันเรื่องการนำ�เสนอเนื้อหาข้างเคียง
ที่สื่อความหมายไปในทางลบ

(6) พึงระมัดระวังการเปิดพื้นที่สื่อสาธารณะให้
ผู้ชมแสดงความคิดเห็นในรายงานข่าวหรือรายการ เพื่อ
ป้ อ งกั น การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ดู ห มิ่ น ที่ อ าจนำ � ไปสู่ ค วาม
แตกแยก
: ข้อนี้ จากการตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ หรือเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ ที่ผู้ดูแลเว็บ (หรือ แอ
ดมิน) ปล่อยให้มีบทความแสดงความเห็น โดยประกาศ
ว่า เว็บไซต์ไม่ได้มีความคิดเห็นสนับสนุนหรือเห็นต้อง
ไปในทางเดียวกับผู้เขียนบทความ หรือ เว็บไซต์ ไม่รับรู้
เห็นต้องตามที่มีประชาชนท่วไปมาแสดงความคิดเห็นใน
กระดานความเห็น ฟอรั่ม หรือท้ายข่าว ซึ่งข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า “มีความผิด” ตามพ.ร.บ. การกระทำ�ความผิด
คอมพิวเตอร์ มาตรา 14
มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำ�ความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไป
นี้ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
…. (2) นำ � เข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความ
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ
ตื่นตระหนกแก่ประชาชน
….(3) นำ � เข้ า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
ตามประมวลกฎหมายอาญา
และ (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3)
หรือ (4)

(8) ไม่นำ�เสนอรายการที่กระทบกระเทือนหรือ
ดูหมิ่นประเทศ หรือต่อประมุขของประเทศอื่นๆ อันจะ
เป็นการกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
: ข้อนี้ กำ�หนดให้กองบรรณาธิการคำ�นึงถึงสถาบัน
พระมหากษั ต ริ ย์ ข องต่ า งประเทศว่ า จะต้ อ งนำ � เสนอ
ข่าวสารด้วยการคำ�นึงถึงความละเอียดอ่อนทางชาติพนั ธุ์
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จะเห็นว่าแนวปฏิบัติการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เสนอมานี้ อ้างอิงจากหลัก
กฎหมายที่มีอยู่ เชื่อมโยงกับกรณีศึกษาหลายๆ ครั้งที่
สื่อมักทำ�ผิดพลาดเรื่องการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร และ
คำ�นึงถึงหลักความเที่ยงตรง ถูกต้อง ของข่าวตามหลัก
การวารสารศาสตร์ที่เน้นความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
สถานีสอื่ สาธารณะบีบซี ี ประเทศอังกฤษ ทีม่ อี ายุยาวนาน
เกือบเก้าสิบปี ตั้งคำ�ถามกับนักข่าว ผู้ส่ือข่าวว่า “คุณ
คิดว่ากรอบจริยธรรมที่ถูกเขียนกำ�หนดเป็นแนวทางการ
ทำ�งานของสื่อนั้น เป็นกำ�แพง หรือ เข็มทิศ?”
หากมีโอกาส คนทำ�งานสื่อน่าจะลองถามตัวเอง
ว่า “แนวทางปฏิบัติ” ข้างต้นนี้ กฎหมายและหลักการ
อันเป็นทีม่ าของแนวคิด ได้กลายมาเป็นเกราะกำ�แพงแห่ง
การทำ�งาน การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนหรือไม่ อย่างไร?
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เสรีภาพสื่อ
ในอุง้ มือคสช.
ธาม เชื้อสถาปนศิริ
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)
หมายเหตุ บทความนี้ ปรับจาก ธาม เชื้อสถาปนศิริ :”อย่าผลักสื่อและประชาชน!?” สำ�นักข่าวอิศรา. อาทิตย์ ที่ 20 กรกฎาคม 2557

เป็นทีแ่ น่ชดั ว่าวันนีเ้ รามีรฐั ประหารของทหาร สือ่ ตกอยูใ่ ต้บรรยากาศสิทธิเสรีภาพถูกจำ�กัด ควบคุม ดูแล
นั่นทำ�ให้สื่อต้องหันมาพิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนว่า ตนเองทำ�อะไรได้หรือไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 (ประกาศลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557) เรื่อง การให้ความร่วมมือ
ต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ นั้น มี
ส่วนที่กระทบสิทธิเสรีภาพของสื่อและประชาชนจริง และจะกลายมาเป็นประกาศที่ทำ�ให้คสช. สูญเสียแนว
ร่วมสนับสนุนไปมากโดยเฉพาะจากประชาชนและสื่อ
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ประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557 นี้ มีเนื้อหาว่า
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 14/2557 เรือ่ ง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการ
ปฏิบตั งิ านของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลง
วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
(2) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
18/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใด (เดิมไม่มี การระบุว่า
“บุคคลใด”) รวมทั้งบรรณาธิการ พิธีกร สื่อมวลชน และ
เจ้าของกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุโทรทัศน์ และ
รายการวิทยุกระจายเสียง เชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
เป็นนักวิชาการ หรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการ รวมทั้งผู้ท่ี
เคยปฏิบัติงานในศาลและกระบวนการยุติธรรม ตลอด
จนองค์กรอิสระ มาให้สมั ภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นใน
ลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดหรือขยายความขัดแย้ง บิดเบือน
และสร้างความสับสันให้กบั สังคม รวมทัง้ อาจนำ�ไปสูก่ าร

ใช้ความรุนแรง
ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการด้าน
สื่อมวลชนทุกประเภท รวมทั้งผู้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสังคมสื่อออนไลน์ รวมถึง “บุคคลอื่นใด” งดเว้น
การนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร 7 ลักษณะ ได้แก่
(1) ข้อความอันเป็นเท็จ ส่อหมิ่นประมาท หมิ่น
สถาบัน
(2) ข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
(3) การวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของ คสช.
เจ้าหน้าที่ของ คสช. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(4) ข้อมูลเสียง ภาพ วีดิทัศน์ ความลับของการ
ปฏิบัติงานของหน่วยราชการต่างๆ
(5) ข้อมูลข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ
ปลุกปั่น
(6) การชักชวน ซ่องสุม ให้มีการรวมกลุ่มก่อการ
อันเกิดการต่อต้านเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
คสช.
(7) การขู่จะประทุษร้ายหรือทำ�ร้ายบุคคล
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ข้อ 4 ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดและข้าราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนผูบ้ ญ
ั ชาการตำ�รวจนครบาล
และผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัด ระงับการชุมนุมหรือ
กิจกรรมทีต่ อ่ ต้านการปฏิบตั งิ านของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติในโอกาสแรก ทั้งนี้ หากเกินขีดความสามารถให้
รายงานให้ผบู้ งั คับหน่วยทหารในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงทราบเพือ่
ดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไป
ข้อ 5 ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตั ติ ามข้อ 2 หรือข้อ 3 ให้ระงับการจำ�หน่าย จ่าย แจก
หรือเผยแพร่สอื่ พิมพ์ รวมทัง้ การออกอากาศของรายการ
ดังกล่าวโดยทันที และให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ที่กำ�หนดความผิดฐานนั้นดำ�เนินการตามกฎหมาย
ข้ อ 6 การกระทำ � อั น เป็ น การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่
ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 14/2557 เรื่อง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้าน
การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวัน
ที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 และประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2557 เรื่องการเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม

พุทธศักราช 2557 ซึ่งได้กระทำ�ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้
บังคับและยังคงอยู่ระหว่างการดำ�เนินการตามกฎหมาย
ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงเป็นความผิดและ
ดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป
ว่าที่จริงแล้ว ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97 นี้ ได้สั่ง
ยกเลิกประกาศ คสช.ฉบับที่ 14/2557 เรื่อง ห้ามสร้าง
ความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของ คสช. และ
ประกาศ คสช.ฉบับที่ 18/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะ ทิ้งไป โดยประกาศฉบับใหม่มี
เนื้อหาเหมือนกับรวมประกาศ 2 ฉบับเดิม มาเป็นฉบับ
เดียว แต่เพิ่มโทษและมาตรการบังคับเข้าไป
ผมคิดว่า ข้อเนื้อหาสาระในข้อ 3 วรรค (1), (2),
(4), (5), (6), (7) นั้น สื่อและเราประชาชนไม่ควรทำ�อยู่
แล้ว เพราะว่ามีกฎหมายอื่นๆ กำ�กับดูแลควบคุมอยู่ เช่น
กฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือกฎหมายว่าด้วยการกระ
ทำ�ความผิดคอมพิวเตอร์ หรือ กฎหมายหมิ่นประมาท –
อันนี้ไม่มีปัญหา
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แต่ส่วนที่เป็นปัญหาจริงๆ คือ ข้อ 3 วรรค (3) ที่
ว่า “การวิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และบุคคลเกี่ยวข้อง”
คสช. จะไม่ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ดูที่
เจตนา และข้อทักท้องทีข่ นึ้ อยูก่ บั ข้อเท็จจริง หรือ เจตนา
ดีต่อประเทศ หรือ ไม่พิจารณาเลยละหรือครับว่า ที่มา
ของเสียงนั้น คือใคร ประชาชน? ผู้รู้? นักวิชาการ?
ผมว่า คสช. อาจจะคิดผิด!
จริงๆ แล้ว ผมคิดว่า คสช. ควรเปิดรับและใจ
กว้างต่อการรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน
และภาคประชาสังคมด้วย อย่างน้อมรับและใจกว้างพอ
สมควร และเลือกคัดกรองเอาเฉพาะแต่ส่วนที่เป็นจริง
ถูกต้อง ทำ�ได้ และเข้าสมประโยชน์ในการปกป้องพิทักษ์
ผลประโยชน์ประเทศชาติ
ถ้ า เป็ น เช่ น นี้ แ ล้ ว ก็ น่ า จะได้ ส่ ว นร่ ว มจาก
ประชาชน และคนที่รักชาติ หวังดีอยากช่วยเหลือ คสช.
ได้ไม่ยาก เพราะเสียงติเตียน วิพากษ์ วิจารณ์ อาจไม่ใช่
เครื่องบ่อนทำ�ลายเสียทั้งหมด
แต่เป็นการติเพือ่ เตือน ติเพือ่ ก่อ ติเพือ่ บอกให้ระวัง ติเพือ่
เสนอความเห็นว่า ช่วยคิดคำ�นึงถึงเราด้วย
คสช. ต้องคิดว่า เอาประชาชนมาเป็นแนวร่วม
เพราะในสังคมประชาธิปไตย ผมเชื่อว่า การร่วมคิด ร่วม
สร้าง ร่วมทำ� มีค่ามากกว่าคิดเองเพียงลำ�พัง
ส่ ว นตั ว ผมเชื่ อ ในเจตนาดี ข องคสช. และของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเชือ่ ในเจตนาดีของทหาร
ในคณะทุกๆ ท่าน ที่จะปกป้อง พิทักษ์ รักษา ชาติ ศาสน์
กษัตริย์ และประชาชน
ถ้าจะปกป้องประชาชน ช่วยเอาประชาชนมาเป็น
แนวร่วมคิดร่วมสร้างไม่ดีกว่าหรือ?
ผมเห็นว่า ส่วนที่สื่อต้องเรียกร้องจริงๆ คือ สิทธิ
เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ จะต้องกระทำ�ได้และ
กระทำ�ภายใต้เจตนา 2 ข้อ คือ
หนึ่ง - การวิพากษ์วิจารณ์คสช. ด้วยเจตนา

บริสุทธิ์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และผล
ประโยชน์สาธารณะ ต้องสามารถกระทำ�ได้
สอง - การวิพากษ์วิจารณ์ ที่ปรากฏข้อมูล เท็จ
จริง ในบริบทที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จากหน่วยงา
นอืน่ ๆ ของรัฐ ทีว่ างใจเชือ่ ถือได้ โดยเฉพาะตัวเลข ข้อเท็จ
จริงที่เป็นหลักฐานของทางราชการ ต้องสามารถกระทำ�
ได้
...เพราะว่า ข้อ (3) ในประกาศของ คสช. เขียน
แค่ว่า “ห้ามวิพากษ์วิจารณ์” (ไม่ว่ากรณีใดๆ)
ซึ่งในทางปฏิบัติ หากตีความตรงตามที่เขียนมานี้
จริงๆ สื่อจะทำ�หน้าที่ใดๆ ไม่ได้เลย
โดยเฉพาะในบทความ คอลัมน์ บทความเชิงความ
เห็น จากสื่อเอง หรือนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ใน
สังคม
เท่ากับว่าเป็นการปิดกัน้ ข้อเสนอแนะ ข้อติตงิ ข้อตักเตือน
เช่นนี้ จะเป็นคสช. เองทีจ่ ะลำ�บากเพราะจะสร้าง
บรรยากาศแห่งการปิดกั้นสื่อ และบรรยากาศแห่งความ
หวาดกลัวในสังคมโดยไม่จำ�เป็น
หากคสช. คิดปิดกั้นการแสดงความเห็น การ
วิพากษ์วิจารณ์เอง จะเท่ากับกว่า คสช. เร่งสร้างกระแส
ต่อต้าน ทางด้านลบ ให้มากขึ้น และผู้คนที่เคยสนับสนุน
ชนชั้นกลาง ก็จะเริ่มไม่เห็นด้วย และจะออกมาต่อต้าน
คัดค้าน
ข้อเสนอแนะจากผมคือ:
(1) คสช. ควรชี้แจงว่า การวิพากษ์วิจารณ์คสช.
นั้น สื่อมวลชน และประชาชน ยังสามารถกระทำ�ได้ โดย
บริสุทธิ์ใจ และมีพื้นฐานมาจากข้อเท็จจริงที่ไม่บิดเบือน
รอบด้าน และมาจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) หากประชาชนต้องการวิพากษ์ ชี้แนะ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคสช. ก็สามารถกระทำ�ได้ ผ่านช่องทาง
ที่คสช. เปิดรับฟังความเห็น และ คสช. ควรจัดให้มีพื้นที่
รายการ ที่เสียงเหล่านี้ ได้ถูกนำ�เสนอยังสาธารณะ ต่อ
คสช. ว่าความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์นั้นๆ มีอะไรบ้าง
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ทหารสัง่ ปิด ตรวจ จับ ยึด แต่จะให้องค์กรวิชาชีพสือ่ นัน้ ๆ
(3) สื่อมวลชน ควรระมัดระวังการแสดงความ พิจารณาดูแลกันเอง
คิดเห็น ในลักษณะ การสร้างความแตกแยก ความเข้าใจ
ผิด แต่มุ่งเน้นไปทำ�ข่าวในเชิงสร้างสรรค์ ลดการเล่นเกม
รศ.ดร. พิรงรอง รามสูตร รณะนันท์ เขียนไว้ใน
โจมตีทางการเมือง แต่เน้นการนำ�เสนอข่าว จากกลุ่ม บทความ ชื่อ “มองสื่อ สะท้อนสังคม: การควบคุมสื่อ
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญทางสังคม วิชาการ โดยสื่อต้อง ภายหลังการยึดอำ�นาจทางการเมือง” (กรุงเทพธุรกิจ,
พิสูจน์ข้อเท็จจริง และแยกแยะความคิดเห็นเหล่านั้นให้ 29 กรกฎาคม 2557) ว่า
ดี ก่อนนำ�เสนอ
“...ส่วนประกาศคสช.ที่เกี่ยวข้องกับสื่อและการ
(4) กสทช. ควรทำ�ความเข้าใจกับคสช. ว่า การใช้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ 3 ฉบับแรกเน้นไปที่
อำ�นาจเซ็นเซอร์สื่อ จะกระทำ�มิได้ แต่ควรใช้กลไก เสนอ การห้ามนำ�เสนอเนือ้ หาทีต่ อ่ ต้านและวิพากษ์วจิ ารณ์การ
ให้องค์กรวิชาชีพ สือ่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ทำ�ความ ทำ�งานของ คสช. ตลอดจนการปลุกปั่น ยั่วยุให้เกิดความ
ตกลง ร่วมกันในการกำ�กับดูแลกันเองทางวิชาชีพ จะดี เกลียดชัง ขัดแย้ง และแตกแยกในสังคม อันน่าจะเป็น
กว่า
ความพยายามในการจัดการกับสื่อการเมือง โดยเฉพาะ
(5) องค์กรวิชาชีพสื่อ ควรตั้งหลัก และจุดยืน สื่อกระแสรองอย่างโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี และสื่อ
เรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อให้ดี ที่ผ่านมา เป็นการปกป้องสิทธิ ทางเลือก อย่างเว็บไซต์และสือ่ สังคมออนไลน์ ทีถ่ กู มองว่า
เสรีภาพสือ่ แต่ทจี่ ะพูด จะเขียน แต่สงั เกตได้วา่ ประชาชน เป็นตัวการสำ�คัญในการสร้างความระส่ำ�ระสายและการ
ไม่มาร่วมปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อด้วย
แบ่งขั้วทางความคิดในสังคมมาก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม
เพราะประชาชนคิดว่า สื่อเอาแต่เรียกร้องสิทธิ ในประกาศ 3 ฉบับแรกของ คสช. ไม่ได้ระบุโทษที่แน่ชัด
เสรีภาพ แต่ขาดความรับผิดชอบ
หากฝ่าฝืน จนกระทั่งมาถึงในฉบับที่ 97 ซึ่งมีการระบุ
ให้หลัง 4 วัน คสช. ก็เปลี่ยนใจ เพราะกระแสสื่อ อย่างชัดเจนว่า “หากฝ่าฝืน จะถูกเรียกตัวมาดำ�เนินคดี
ที่คัดค้านไม่เห็นด้วย กับประกาศ ฉบับที่ 97 ว่าเนื้อหา ตามกฎหมาย ตลอดจนระงับการจำ�หน่ายจ่ายแจกสื่อสิ่ง
ของมันนัน้ อาจเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพสือ่ และทำ�ให้ พิมพ์และการออกอากาศของรายการดังกล่าวโดยทันที”
ประชาชนไม่ได้รับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
รศ.ดร. พิรงรอง ยังอธิบายต่อไปว่า “การออก
คสช. จึงออกประกาศฉบับใหม่ (ลง) เพื่อยอมให้ ประกาศฉบับที่ 97 สร้างกระแสความเป็นกังวลของนัก
สือ่ และประชาชนสามารถติตงิ วิพากษ์วจิ ารณ์ได้ แต่ตอ้ ง วิชาชีพและ องค์กรวิชาชีพสือ่ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ และด้วยข้อเท็จจริงเท่านั้น
ในประเด็นของการห้ามวิพากษ์วิจารณ์ และการกำ�หนด
และหากการทำ � ผิ ด เรื่ อ งอื่ น ๆ เช่ น ให้ ข้ อ มู ล บทลงโทษ จนท้ายทีส่ ดุ ได้มกี ารพบปะกันระหว่างตัวแทน
ข่าวสาร ที่มีเนื้อหา (1) ข้อความอันเป็นเท็จ ส่อหมิ่น ของคสช. และตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพสื่อ จนนำ�ไปสู่
ประมาท หมิ่นสถาบัน (2) ข่าวสารที่เป็นภัยต่อความ การออกประกาศคสช. ฉบับที่ 103 ซึง่ มีเนือ้ หาในลักษณะ
มั่นคงของชาติ (4) ข้อมูลเสียง ภาพ วีดิทัศน์ ความลับ ประนีประนอมมาแทนที่ฉบับที่ 97 โดยระบุว่า “ในกรณี
ของการปฏิบัติงานของหน่วยราชการต่างๆ (5) ข้อมูล ที่ปรากฏว่าบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 หรือ
ข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่น (6) การ ข้อ 3 พนักงานเจ้าหน้าที่อาจส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพที่
ชักชวน ซ่องสุม ให้มีการรวมกลุ่มก่อการอันเกิดการต่อ ผู้นั้นเป็นสมาชิก ดำ�เนินการสอบสวนทางจริยธรรมแห่ง
ต้านเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องของ คสช. (7) การขู่ การประกอบวิชาชีพ” การระบุให้อ�ำ นาจองค์กรวิชาชีพใน
จะประทุษร้ายหรือทำ�ร้ายบุคคล แล้ว ก็จะไม่ใช้วิธีการที่ การกำ�กับดูแลกันเอง เป็นท่าทีทแี่ ตกต่างจากการควบคุม
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สือ่ โดยรัฐทหารอย่างเบ็ดเสร็จตามทีเ่ คยเป็นมาของคณะ คอลัมน์ มองสื่อ สะท้อนสังคม: การควบคุมสื่อภาย
รัฐประหารในอดีต ซึง่ ด้วยสภาพทีย่ งั คงไม่เข้มแข็งนักของ หลังการยึดอำ�นาจทางการเมือง
กระบวนการกำ�กับดูแลขององค์กรวิชาชีพสือ่ ทีเ่ ป็นอยูใ่ น กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ปัจจุบัน ตลอดจนสภาวะของภูมิทัศน์ส่ือที่ค่อนข้างแตก
ต่างหลากหลาย และการทีอ่ งค์กรวิชาชีพสือ่ ทีไ่ ด้เข้าเจรจา
กับคสช.ไม่ได้เป็นตัวแทนของสือ่ ทุกประเภทในสังคมไทย
ก็น่าจะเป็นประเด็นให้คสช.ต้องขบคิดต่อไปว่าจะปฏิรูป
สื่อไปในทิศทางใด หลังมีการตั้งสภาปฏิรูปแล้ว หรือ
จะปล่อยให้องค์กรวิชาชีพสื่อกระแสหลักที่คสช.ได้เปิด
โอกาสให้เจรจาด้วยเป็นผู้นำ�การปฏิรูปในส่วนนี้ไป ซึ่ง
ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการได้รับการยอมรับ และ ความ
หลากหลายของสื่อในสังคม”

เนื้อหาของประกาศ คสช. ฉบับที่ 103 ดังนี้

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ เรื่อง การให้
ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลง
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้การเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ปราศจากการบิดเบือน และความเข้าใจผิด อันจะส่งผลก
ระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒ แห่ง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗
เรื่อง
การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) การวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อ
ทำ�ลายความน่าเชื่อถือของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ เรื่อง การให้
ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลง
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลใดฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
ส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกดำ�เนินการ
สอบสวนทางจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ”

ด้วยประกาศฉบับนี้ จึงเป็นที่สรุปว่า
(1) คสช. ยอมให้วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้า
ที่ของคสช. ได้ด้วยเจตนาดี บริสุทธิ์ และเปี่ยมด้วยข้อ
เท็จจริง
(2) หากมีสื่อทำ�ผิด ให้องค์กรวิชาชีพสื่อลงโทษ
กันเองก่อน ที่จะส่งให้คสช.
จากจุดนี้ จึงย้อนกลับไปที่ตัวสื่อเองแล้วล่ะครับ
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ว่า สื่อจะวางตัวอย่างไร ในการทำ�หน้าที่ ที่สื่ออ้างสิทธิ
และเสรีภาพ
เพราะเนื้อหาที่ คสช. ฮึ่มๆ ใส่สื่อนั้น ก็จะเหลือ
เพียงแค่ว่า อย่านำ�เสนอ ข้อความอันเป็นเท็จ ส่อหมิ่น
ประมาท หมิ่นสถาบัน , ข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
ของชาติ, ข้อมูลเสียง ภาพ วีดิทัศน์ ความลับของการ
ปฏิบัติงานของหน่วยราชการต่างๆ, ข้อมูลข่าวสารที่ส่อ
ให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่น , เนื้อหาการชักชวน
ซ่องสุม ให้มีการรวมกลุ่มก่อการอันเกิดการต่อต้านเจ้า
หน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องของ คสช., และเนื้อหา การ
ขู่จะประทุษร้ายหรือทำ�ร้ายบุคคล
หรือที่สุดก็เรียกว่า สื่ออย่านำ�เสนอเนื้อหาที่
กระทบความมั่นคงของชาติ
และอย่าทำ�ร้ายสังคม
นั่นเอง
ส่วนตัวผมถือว่า นี่คือสิ่งที่สื่อควรจะพึงกระทำ�
มิใช่หรือ? มันคือบทบาทหน้าที่สื่อที่ดี ที่มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมวิชาชีพพึงกระทำ�ด้วยศักดิ์ศรีของตนเอง
ที่สุด ผมว่า สื่อนั่นเองที่จะเป็นผู้กำ�หนดว่า
บรรยากาศสิทธิเสรีภาพสื่อแบบใดที่สื่อจะทำ� ใช่สิทธิ
เสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่? คนสื่อ
ย่อมรู้ดี
ดังนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อ จึงควรกำ�หนดแนวทาง
การสื่อสารทำ�ความเข้าใจในแวดวงวิชาชีพสื่อด้วยกันว่า
ทิศทาง แนวข่าว ในการตรวจสอบ วิพากษ์ วิจารณ์การ
ปฏิบัติหน้าที่ของสื่อสมาชิก ต้องเคร่งครัดเป็นไปตาม
จริยธรรม ที่เขียนที่กำ�หนดเอาไว้
คสช. เองก็อย่าผลักไสเจตนาดี การติเพื่อก่อ
การเตือนเพื่อห้าม หรือการวิพากษ์เพื่อตั้งคำ�ถาม
เพราะนั่นคือบทบาทหน้าที่ของประชาชนและสื่อที่
ควรจะเป็นไปในแนวทางประชาธิปไตย
สื่อที่ดี
ต้องทำ�ห้าที่ตรวจสอบรัฐบาล
ประชาชนที่ดีต้องเป็นพลเมือง
อย่าผลักสื่อและ
ประชาชนไปยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเลย
เพราะการ
ผลักดัน และออกกฎให้เกิดความเงียบ อาจให้ผลร้าย
มากกว่าที่คิด!
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ทิศทางสื่อ’เซ็นเซอร์’ตัวเอง ., โพสต์ูเดย์ 23 มิถุนายน 2557

เนื้อหาของประกาศ คสช. ฉบับที่ 103 ดังนี้

ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ เรื่อง การให้
ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลง
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้การเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ปราศจากการบิดเบือน และความเข้าใจผิด อันจะส่งผลก
ระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒ แห่ง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗
เรื่อง
การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่อสาธารณะ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) การวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อ
ทำ�ลายความน่าเชื่อถือของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ เรื่อง การให้
ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลง
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าบุคคลใดฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
ส่งเรื่องให้องค์กรวิชาชีพที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกดำ�เนินการ
สอบสวนทางจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ”

ด้วยประกาศฉบับนี้ จึงเป็นที่สรุปว่า
(1) คสช. ยอมให้วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้า
ที่ของคสช. ได้ด้วยเจตนาดี บริสุทธิ์ และเปี่ยมด้วยข้อ
เท็จจริง
(2) หากมีสื่อทำ�ผิด ให้องค์กรวิชาชีพสื่อลงโทษ
กันเองก่อน ที่จะส่งให้คสช.
จากจุดนี้ จึงย้อนลับไปที่ตัวสื่อเองแล้วล่ะครับว่า
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สื่อจะวางตัวอย่างไร ในการทำ�หน้าที่ ที่สื่ออ้างสิทธิและ
เสรีภาพ
เพราะเนื้อหาที่ คสช. ฮึ่มๆ ใส่สื่อนั้น ก็จะเหลือ
เพียงแค่ว่า อย่านำ�เสนอ ข้อความอันเป็นเท็จ ส่อหมิ่น
ประมาท หมิ่นสถาบัน , ข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
ของชาติ, ข้อมูลเสียง ภาพ วีดิทัศน์ ความลับของการ
ปฏิบัติงานของหน่วยราชการต่างๆ, ข้อมูลข่าวสารที่ส่อ
ให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่น , เนื้อหาการชักชวน
ซ่องสุม ให้มีการรวมกลุ่มก่อการอันเกิดการต่อต้านเจ้า
หน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องของ คสช., และเนื้อหา การ
ขู่จะประทุษร้ายหรือทำ�ร้ายบุคคล
หรือที่สุดก็เรียกว่า สื่ออย่านำ�เสนอเนื้อหาที่
กระทบความมั่นคงของชาติ
และอย่าทำ�ร้ายสังคม
นั่นเอง
ส่วนตัวผมถือว่า นี่คือสิ่งที่สื่อควรจะพึงกระทำ�
มิใช่หรือ? มันคือบทบาทหน้าที่สื่อที่ดี ที่มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมวิชาชีพพึงกระทำ�ด้วยศักดิ์ศรีของตนเอง
ที่สุด ผมว่า สื่อนั่นเองที่จะเป็นผู้กำ�หนดว่า
บรรยากาศสิทธิเสรีภาพสื่อแบบใดที่สื่อจะทำ� ใช่สิทธิ
เสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่? คนสื่อ
ย่อมรู้ดี
ดังนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อ จึงควรกำ�หนดแนวทาง
การสื่อสารทำ�ความเข้าใจในแวดวงวิชาชีพสื่อด้วยกันว่า
ทิศทาง แนวข่าว ในการตรวจสอบ วิพากษ์ วิจารณ์การ
ปฏิบัติหน้าที่ของสื่อสมาชิก ต้องเคร่งครัดเป็นไปตาม
จริยธรรม ที่เขียนที่กำ�หนดเอาไว้
คสช. เองก็อย่าผลักไสเจตนาดี การติเพื่อก่อ
การเตือนเพื่อห้าม หรือการวิพากษ์เพื่อตั้งคำ�ถาม
เพราะนั่นคือบทบาทหน้าที่ของประชาชนและสื่อที่
ควรจะเป็นไปในแนวทางประชาธิปไตย
สื่อที่ดี
ต้องทำ�ห้าที่ตรวจสอบรัฐบาล
ประชาชนที่ดีต้องเป็นพลเมือง
อย่าผลักสื่อและ
ประชาชนไปยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเลย
เพราะการ
ผลักดัน และออกกฎให้เกิดความเงียบ อาจให้ผลร้าย
มากกว่าที่คิด!
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ธารินี จันทรักษา

นักสือ่ สารสุขภาพรุน่ ใหม่
ระบบสาธารณสุ ข และระบบหลั ก ประกั น
สุ ข ภาพของไทย ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งใกล้ ตั ว และเป็ น
เรื่องที่สำ�คัญของประชาชนอย่างมาก แต่จะมีสักกี่
คนที่เข้าใจในเรื่องนี้อย่างแท้จริง ประชาชนทุกคน
รับทราบถึงสวัสดิการที่ตนเองมีสิทธิได้รับมากน้อย
แค่ไหน? ควรบริโภคอย่างไรให้เกิดประโยชน์? ระบบ
ประกันสุขภาพมีประโยชน์ต่อประชาชนจริงหรือไม่?
และอีกหลายๆคำ�ถาม ซึ่งไม่ควรรอให้เจ็บไข้ได้ป่วย
หรือประสบเหตุก่อนจึงค่อยเสาะหาความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว แต่เป็นหน้าทีท่ นี่ กั สือ่ สาร หรือผูส้ อื่ ข่าว ควร
หาคำ�ตอบ และตั้งคำ�ถามต่างๆแทนประชาชน เพื่อ
ให้ประชาชนได้เข้าใจ ตื่นตัว และรู้เท่าทัน เพื่อรักษา
สิทธิอันชอบธรรมในเรื่องสุขภาพให้แก่ตนเอง

ใส่ใจ
หลักประกัน
สุขภาพ

จากเหตุผลดังกล่าว สำ�นักงานหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ สถาบั น อิ ศ รา สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารสุขภาพรุ่นใหม่ใส่ใจ
ระบบหลักประกันสุขภาพ ระหว่างวันที่ 19 – 20
กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยเชิญผู้ที่ทำ�งานด้านสื่อจาก
องค์กรสื่อต่างๆ จำ�นวนกว่า 27 คน มาเข้าร่วมอบรม
ซึ่งผู้เขียนเองก็ได้รับโอกาสเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
ด้วย ในฐานะผู้แทนไทยพีบีเอส
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การอบรมดังกล่าว มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำ�ข่าวสาธารณสุข โดยให้
ความรู้เบื้องต้นในเรื่องของระบบสาธารณสุขของไทย
นัน่ คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า โครงการ
30 บาท รักษาทุกโรค นั่นเอง จากนั้นจึงเป็นการให้
ความรู้ในเรื่องของการฝึกคิดค้นหาประเด็นข่าว และ
วางแผนการทำ�ข่าว โดยผูส้ อื่ ข่าวตัวจริง ซึง่ ได้ให้ความ
รู้ว่า หัวใจของข่าว คือการเสนอข้อเท็จจริง ความถูก
ต้อง นำ�เสนอข้อมูลใหม่ ความรู้ใหม่ เพื่อให้แนวคิด
กับผู้คน ซึ่งในการนำ�เสนอประเด็นข่าว ควรมีเนื้อหา
ครบถ้วน รอบคอบ ละเอียด จะช่วยสร้างความน่าเชื่อ
ถือของสื่อได้ และควรรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันผู้บริโภค
สื่อ ประเด็นข่าวที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์และแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ ควรพิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรวจสอบ
ก่อน และสิ่งที่วัดคุณค่าข่าวก็คือ ความถูกต้อง สมดุล
เป็นธรรม การเสนอข่าวที่เป็นกลาง ปราศจากอคติ
มีความรอบด้านทางข้อมูล นำ�เสนอแบบสั้น กระชับ
และชัดเจน รวมทั้งความสำ�คัญของข่าวนั้น สามารถ
นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยขั้นตอนในการ
วางแผนการทำ�ข่าว ได้แก่ การกำ�หนดประเด็นข่าว
หลัก ประเด็นข่าวรอง กำ�หนดแหล่งข่าวทีจ่ ะสัมภาษณ์
กำ�หนดแหล่งข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิง หาข้อมูล
เบือ้ งต้นตามประเด็นทีก่ �ำ หนด กำ�หนดรูปแบบการนำ�
เสนอ วางกรอบเวลาทำ�งาน และทำ�ตามแผน ทั้งนี้
สามารถเปลี่ยนประเด็นได้หากพบประเด็นใหม่ที่น่า
สนใจกว่า

WHAT
WHEN
“ WHO
WHERE WHY
HOW

“

หลักการของการทำ�ข่าว หลักง่ายๆ คือ หลัก
5W 1H ได้แก่ Who What Where When Why
และ How ซึ่ง “Why” เป็นสิ่งที่สำ�คัญมากในการ
ตั้งคำ�ถามในข่าวสืบสวน ที่สำ�คัญ ต้องมีความรู้รอบ
ด้าน ทั้งเรื่องกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อ
ตัง้ คำ�ถามจากความรูพ้ นื้ ฐาน ต้องรูแ้ หล่งข้อมูลและหา
ข้อมูล แต่ก่อนอื่นต้องตั้งคำ�ถามให้ได้ก่อน ตั้งคำ�ถาม
ให้แตกต่างอย่างไร อยู่ที่การฝึกการคิดประเด็น ควร
หาแง่มมุ อืน่ ๆทีค่ นอืน่ มองไม่เห็น จึงจะสามารถทำ�ข่าว
ด้านสืบสวนได้ดี ซึง่ ข่าวด้านสาธารณสุขมีความจำ�เป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทักษะด้านสืบสวน เพราะในบาง
ครั้งการให้ข้อมูลของผู้เรียกร้องสิทธิ และผู้ให้บริการ
ด้านสิทธิ อาจจะถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง ใช้ความ
คิดเห็นส่วนตัวบ้าง ดังนั้น ในฐานะนักสื่อสาร หรือ
ผู้สื่อข่าว จึงจำ�เป็นต้องสืบค้นหาข้อมูลเชิงลึกให้ได้
มากที่สุด เพื่อให้การนำ�เสนอข่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง
และรอบด้าน
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การอบรมในครั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม
ทดลองทำ�ข่าว สกู๊ป หรือรายงานพิเศษ หรือบทความ
ทั้ ง ในรู ป แบบหนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ หรื อ โทรทั ศ น์
แล้วแต่ความถนัดของผู้เข้าร่วมการอบรมแต่ละกลุ่ม
โดยให้ลงพื้นที่เพื่อทดลองทำ�ข่าวที่ชุมชนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล วัดพระญาติการาม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น รพ.ที่มีการใช้สไกป์ ไลน์
และกลุม่ ทางเฟสบุค๊ มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สาร
ระหว่ า งแพทย์ กั บ พยาบาล สำ � หรั บ ให้ คำ � ปรึ ก ษา
ในเรื่องการรักษา เพื่อแก้ไขปัญหาแพทย์ไม่เพียงพอ
รวมทั้งมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.) ที่คอยประสานระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาล
ในการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วย ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมการ
อบรมแต่ละกลุม่ ก็ได้คดิ ประเด็นและฝึกทดลองทำ�ข่าว
ในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป บางกลุ่มก็ทำ�เรื่อง
การนำ�โซเชียลมีเดียมาใช้ในการทำ�งานสาธารณสุข
บางกลุ่ ม ก็ ห ยิ บ ยกเอาเรื่ อ งของกิ จ กรรมของโรง
พยาบาล เช่น การรำ�ไม้พลองเพื่อสุขภาพ มาทำ�เป็น
สกู๊ปข่าว เป็นต้น ซึ่งเมื่อแต่ละกลุ่มผลิตผลงานเสร็จ
สิน้ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ก็จะได้รบั ฟังข้อเสนอแนะการ
ผลิตผลงานจากทีมวิทยากรด้วย ซึ่งจากข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับก็จะสามารถนำ�มาใช้ต่อยอดในการพัฒนางาน
ของตนเองต่อไปได้อีกด้วย

จากการทีไ่ ด้เข้าร่วมการอบรมในครัง้ นี้ ถือว่า
เป็นโอกาสที่ดีอย่างมากที่ได้เรียนรู้ทั้งในเรื่องของ
สาธารณสุขซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ได้
เรียนรู้ในเรื่องของการทำ�ข่าวในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ จากผูเ้ ข้าร่วมอบรม
ด้วยกันเอง เนื่องจากระยะเวลาการอบรมที่มีจำ�กัด
คือ จำ�นวน 2 วัน 1 คืน ทำ�ให้เนื้อหาค่อนข้างแน่น
และมีเวลาเรียนรู้ได้น้อย จึงจำ�เป็นต้องตักตวงความรู้
อย่างเต็มที่ในเวลาอันจำ�กัด และที่สำ�คัญในฐานะเจ้า
หน้าที่ฝึกอบรมก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเนื้อหา และวิธี
การในการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารในรูปแบบนีด้ ว้ ย ว่า
มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด
กับผูเ้ ข้ารับการอบรม เพือ่ นำ�มาปรับใช้และพัฒนางาน
ด้านการอบรมให้ดียิ่งๆขึ้นไป
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คิดยกกำ�ลัง 2

ความพร้อม
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มข้าราชการไทยเข้า สู่ประชาคมอาเซียน
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When you are organized, you are prepared. I’m
prepared to work because I
know where each document
is at, I know what needs to be
done first and what can be
done later. I know where my
Harry Potter and the Goblet of
Fire is located because I organized my bookshelf. I know that
in terms of work, the past two
month’s theme was Disaster
Risk Reduction, because I’ve
prioritized it the most. I have
an educated gut feeling that
this new found organizer has
possibly resulted from having
attended two global summits
on Disaster Risk Reduction in
June. Both of these summits
presented the most important

example of why everyone
should be organized and here
is a simple reason why: when
you are organized, you are
prepared and we all know that
there is nothing more horrendous than being unprepared
in times of disasters. Many
times, when disasters strike, it
is impossible to prevent them
due to the little significant
fact that it is simply an act of
nature. What we can do is to
try to reduce the numbers of
casualties. In today’s world,
we seems to be living in a
society of reaction rather than
prevention. We are not organized; we are not prepared.
Back in 2004, when

Thailand was hit by the catastrophic tsunami, thousands
of people lost their lives. We
were not at all prepared for
anything like that; we didn’t
even really know what it was
that hit us and that was one
of the biggest reasons why so
many lives were lost. People
were simply not educated
about disasters and people
were not prepared. Having
attended the Media Summit
on Climate Change, ICTs and
Disaster Risk Reduction, I was
suddenly illuminated by different methods in the prevention of danger and disaster risk
reduction each country brings
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forth. One broadcaster that
strikes me as one of the most
advanced, organized and prepared was NHK Japan. Japan is
a disaster prone country, they
co-exist with natural hazard, so
the best solution for them is
to always be prepared. Here
are some of their advanced
resources and preparedness.

earthquake, they would predict
and report the information
on the magnitude epicenter.
This data is then automatically
delivered to NHK and within
seconds, NHK would broadcast
this information across all their
TV and radio channels to warn
people before disaster strikes.

NHK has an Earthquake
Early Warning System and what
happens is that they collaborate with the Japan Meteorological Agency and whenever this
agency detects the small vibrations that occur before a major

NHK also utilizes helicopters in order to accurately
and quickly report on disasters. They have 14 helicopters stationed at 12 locations.
There are camearamen on
stand-by at these stations to

deliver footage of disasters
as soon as they occur to update people on the current
situations and whether or not
they should evacuate to a
safe zone. Furthermore, NHK
also has remote controlled
cameras at 460 key locations
nationwide that can broadcast
footage from the scene of disasters at any time. They have
about 500 remote-controlled
cameras and these cameras
are strategically placed across
Japan in places that have been
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reported of disasters like beaches, volcanoes, nuclear power
plants, stations, and airports. These can be operated from
distances.
Last but not least, NHK promises to always be prepared
in times of disasters. Disaster drills are held every night at NHK
broadcasting centers to prepare all the staff involved in news,
including announcers, for the eventualities of disasters. They
would practice and practice reporting and getting accurate
information out as soon as possible in the hopes of saving as
many lives as possible. These are just some of the methods
that NHK carry out that peaked my interests. Being located
where they are, they can not stop natural disasters from happening. That is why they learn to live with it and to always
be organized and prepared.
If there’s anything that I hear over and over again in
these disaster risk reduction summits, its to always be prepared.
The government, media, the civic society and the NGOs ect
should work as best they can to inform and educate people. They should try to utilize technologies that we have to
help people in times of disasters, there should be drills and
practice of reporting, of evacuating people, of things people
should do, places they should go, what they should bring with
them that will give them a better chance of survival. Since it
is impossible to stop our mother nature from exploding and
wiping everything in her path, what we should do is create a
well-organized and informed society where people are well
prepared and at least has a chance to fight for their lives.
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Movie Zone
credit by Oily

The New
ฉบับนี้ขอแนะนำ� ซีรีส์เรื่อง The Newsroom มีเนื้อหาเกี่ยวกับวงการข่าวทั้งหมด

ถือเสมือนแบบเรียนวิชาสื่อสารมวลชนเวอร์ชั่นสมัยใหม่ ทั้งยังมีมุมมองเรื่องการทำ�งานเบื้องหน้า
เบื้องหลัง วิธีคิด และการตัดสินใจอันน่าสนใจ โดยได้นักเขียนบทมือรางวัลอย่าง อารอน ซอร์คิน
เป็นการเขียนบทที่หยิบยกเอาเรื่องจริงของอเมริกามาเล่า เป็นซีรีส์อีกเรื่องที่นำ�พาทุกท่านสนุกไป
กับการคิดตาม พร้อมนำ�ตัวเองกระโจนเข้าสู่โลกสื่อสารมวลชนได้อย่างไม่รู้สึกตัวกันเลยทีเดียว
แล้วคุณหล่ะพร้อมหรือยัง?
The Newsroom หรือ ห้องข่าว เป็นเบื้องหลังของรายการข่าวภาคกลางคืนของช่องข่าวเคเบิ้ล ที่ชื่อว่า
ACN มีผู้ประกาศข่าวชื่อดังคือ Will McAvoy (นำ�แสดงโดย Jeff Daniels) ที่มีเรตติ้งเป็นอันดับสอง โดยการนำ�
เสนอข่าวของเรื่องนี้ ได้นำ�เอาเหตุการณ์จริงมาเสนอในมุมมองของคนทำ�ข่าวเบื้องหลัง ตอนแรกเป็นการนำ�เสนอ
เรื่องท่อส่งน้ำ�มันของ BP oil ระเบิดนอกชายฝั่ง (ปี 2010) และยังมีข่าวเด่นอื่นๆ เช่น การจับตายโอซาม่า บินลา
เดน , การชนะการเลือกตั้งกลางเทอมของรีพับลิกัน , การเสียดสี Tea Party , หรือ ข่าว ส.ส.หญิงโดนยิง , การ
ประท้วงในอียิปต์ และอีกหลายๆ ข่าว พร้อมกับการเมืองภายในของช่องเอง เรื่องที่ผู้บริหารสถานีไม่พอใจการนำ�
เสนอข่าว Tea Party และหาเรื่องจะไล่ Will ออก นอกจากเรื่องข่าวแล้ว เรื่องความสัมพันธ์ของทีมงานก็น่าสนใจ
ซีรีส์จึงเรื่องนี้ลงตัวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
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คำ�พูดติดปากที่เราได้ยินกันอย่างคุ้นหู “พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่” เป็นประโยคนำ�เข้าสู่การโฆษณา ซึ่ง
แน่นอนว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการหรือองค์กรนั้นๆ นับเป็นเงือนไขสำ�คัญในการอยู่รอดและดำ�เนินงาน
ต่อไปได้ ทำ�ให้เกิดความคิดที่ว่า สิ่งที่น่าสนใจ กับ สิ่งที่ควรสนใจ อย่างไหนสำ�คัญกว่า ในแวดวงสื่อสารมวลชน จึง
มีสิ่งที่ควรคำ�นึงถึงเสมอ นั่นคือ “สื่อที่ดีจะนำ�เสนอสิ่งที่ประชานสนใจ หรือจะนำ�เสนอสิ่งที่ประชาชนควรสนใจ”
สะท้อนให้เราเห็นว่า กว่าที่เราจะได้รับชมรับฟังข่าวสักหนึ่งชิ้น มันต้องผ่านกระบวนการมากมายขนาดไหน
โดยรวมของซีรีส์ข่าวเรื่องนี้ บอกเล่าถึงจิตวิญญาณและ
ความรับผิดชอบของคนในแวดวงสื่อสารมวลชน โดยมีการตั้ง
คำ�ถามกับวงการนี้ว่า ระหว่างการดำ�รงอยู่อย่างปลอดภัยไปวันๆ
นั่งมองเรตติ้งความนิยมอย่างกระหยิ่มยิ้มย่อง แต่ไม่คำ�นึงว่า
สังคมจะได้อะไร กับการลงทุนลงแรงเพื่อให้ได้ข่าวที่สามารถตีแผ่
ความเป็นจริงให้สังคมรับรู้ แม้จะต้องแลกมาด้วยหลายสิ่งหลาย
อย่าง แล้วแต่ว่าคนข่าวจะเลือกเอาแบบไหน
แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เรื่องของคนก็เหมือนเรื่องของข่าว
ที่บางครั้งมันก็ไม่ได้มีด้านเดียว เราคงจะหนีไม่พ้น “การรู้เท่าทัน
สื่อ” ที่ทุกคนจะต้องตระหนักรู้อยู่ตลอดในขณะรับฟังข่าวสาร
ข้อมูลอันหลากหลายต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง
เช่นเดียวกัน

wsroom

ฉากหนึ่งในซีรีส์ “ห้องข่าวกลายเป็นศาล เพราะผมเห็นว่าคนอเมริกันที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องการทนาย
ซักคน” ประธานฝ่ายข่าวของสถานีพูดกับผู้บริหารและนายทุนของช่อง
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เชิญชวนผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ

สำ�นักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 10210
โทรศัพท์ 0-2790-2421
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