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สื่อมืออาชีพกบัจรรยาบรรณ...เรื่องที่สงัคมอยากรู ้

 

อธึกกิต แสวงสุข
i
 

 

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือ ในมุมมองของผม ท่ีชดัเจนเป็นปัญหาอยู่ขณะน้ีน่าจะมี 2 ประเด็น หน่ึงคือเร่ือง

ส่ือกบัผลประโยชน์ สองคือการท่ีส่ือเลือกขา้งแลว้ร่วมปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ สรา้ง Hate Speech ละเมิดศกัด์ิศรีความ

เป็นมนุษย ์

 

ประโยชนส์ว่นตน 

 

เป็นเร่ืองท่ีมีมานานแลว้ วงการส่ือเน้นรณรงคจ์รรยาบรรณ เร่ืองไม่รบัผลประโยชน์จากนักการเมือง นักธุรกิจ และไม่

ใชอ้ภิสิทธ์ิความเป็นส่ือเพื่อตวัเอง ซ่ึงไดผ้ลระดบัหน่ึง ประกอบกบัระยะหลงัค่าตอบแทนนักขา่วมีมาตรฐานสงูขึ้ น 

 

แต่การใหผ้ลประโยชน์ก็ยงัมีทั้งทางตรงทางออ้ม ในมลูค่าท่ีสูงขึ้ น และมาเนียนกว่าเดิม เช่น พาไปดูงานต่างประเทศ 

เป็นเจา้ภาพงานแต่งงาน ตีกอลฟ์ดว้ยกนั 

 

ปัญหาผลประโยชน์ยงักระจายไปสู่นักขา่วสายอื่น ท่ีถูกจบัจอ้งน้อยกว่านักขา่วการเมือง 

 

นักขา่วเศรษฐกิจในบางกระทรวง ซ่ึงมีงบประมาณโฆษณามาก ตั้งบริษัท PR ของตวัเอง หรือหวัหน้าขา่วกลายเป็นผูห้า

โฆษณาใหต้น้สงักดั นักขา่วสายภาคธุรกิจเอกชน ยงัจบัสลากแจกไอโฟนเป็นปกติ 

 

นักอาชญากรรมท างานกบัต ารวจ นานๆ ไปติดนิสยัต ารวจ มีแนวโน้มท่ีจะท าขา่ว “ปรกัปร า” ตามการช้ีน าของต ารวจ 

จบัผูต้อ้งหาไดก็้เขียนข่าว “ไอโ้หด” “เดนนรก” บางส่วนยงัหาผลประโยชน์แบบต ารวจ เปิดสถานบริการ คุม้ครอง

สถานบริหาร หรือไถเงินบ่อนการพนัน 

 

นักข่าวกีฬา นักข่าวบันเทิง มีปัญหาว่าเหมือนอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพอีกฉบับ นักข่าวบันเทิงขายข่าวไรส้าระ ปล่อย

ออกมาจาก PR ค่ายเพลงหรือสถานีโทรทัศน์ สรา้งวฒันธรรมตามกร๊ีดดาราแบบไรส้มอง แต่ถามว่าจรรยาบรรณ

นักขา่วบนัเทิงควรอยูต่รงไหน ตอบไดย้าก ในเมื่อตวัขา่วบนัเทิงเองก็หาสาระไม่ได ้และไม่ไดต้อ้งการความจริง 

 

นักข่าวกีฬาพวัพนัอยู่กบัสมาคมกีฬาและสปอนเซอร ์สมาคมกีฬาเป็นแหล่งชุบตวัของนักการเมือง ผูม้ีอิทธิพล ทหาร 

ต ารวจ ซึ่งเล้ียงดปูเูส่ือไม่อั้น 
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พดูอย่างน้ีนักข่าวสายอื่นๆ คงไม่พอใจ แต่เป็นความจริงท่ีซ่อนอยู่ในวงการส่ือ ซ่ึงคุณจกัร์กฤษคงพูดไม่ได ้ในฐานะ

ประธานสภาการหนังสือพิมพ ์ไม่สามารถพดูสรา้งศตัรู เป็นเร่ืองล าบากใจเพราะนักข่าวสายต่างๆ ก็มีองคก์รวิชาชีพ

ของเขาเอง 

 

ประโยชนข์องตน้สงักดั 

ส่ือเป็นธุรกิจ ท่ีตั้งอยูบ่นผลประโยชน์ ดา้นหน่ึงตอ้งขายข่าว อีกดา้นตอ้งหาโฆษณา 

 

โฆษณาในปัจจุบนัอนัตรายกว่าอดีต เพราะสิบกว่าปีมาน้ี งบโฆษณาหน่วยงานรฐัพุ่งพรวด กลายเป็นโฆษณาหลกัท่ีส่ือ

ส่ิงพิมพห์วงัพึ่ง หน่วยงานรฐัยงัชอบจดังานอีเวนท ์ส่ือหลายค่ายก็ผนัไปเปิดบริการรบัจดังานอีเวนท ์ใหก้ระทรวง ทบวง 

กรม 

 

ถามว่าส่ือเอาโฆษณาหรืองบจดัอเีวนทข์องหน่วยงานรฐัมาไดอ้ยา่งไร ก็ตอ้งท าตามวิถีราชการไทย คือถา้ไม่จ่ายใตโ้ต๊ะก็

ตอ้งเล่นเสน้การเมือง ตอ้งสรา้งคอนเนคชัน่กบันักการเมือง บางแห่งก็ใชนั้กขา่วท่ีสนิทสนมกบันักการเมืองไปหารายได ้

 

อยากใหด้ตูวัอยา่งนักการเมืองรายหน่ึง เขา้ถึงส่ือทุกส านัก เอาตวัรอดไดทุ้กสถานการณ์ ทุกเส้ือสี อาศยัเคยคุม ปตท.

ซ่ึงมีงบโฆษณาลน้หลาม ขา้มไปวงการกีฬา นักขา่วกีฬาก็ซฮูกยกยอ 

 

โฆษณาปัจจุบนัยงัอนัตรายกว่าในอดีต เมื่อก่อนผงซกัฟอกลงโฆษณา ไม่สามารถบงัคบัใหส่ื้อเขยีนเชียรว์่าดีกว่ายีห่อ้อื่น 

หรือเขยีนไปคนอ่านก็รูท้นั แต่โฆษณาปัจจุบนั ทั้งส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ บริษัทยกัษ์ใหญ่ มาในรปูของการสรา้งภาพ

หรือ CSR แบบผงซกัฟอกรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม ลงโฆษณาแลว้เชิญนักขา่วไปดบู่อบ าบดัน ้าเสีย เพื่อกลบัมาเขยีนสกูป๊เชียร ์

 

บริษัทเหลา้รณรงคเ์มาไม่ขบั แขง่กบั สสส. กฟผ.โฆษณาชีวิตสดใส ทอ้งฟ้าแสนสวยท่ีแม่เมาะ ปตท.ปลกูป่าเพื่อพ่อ ปูน

ใหญ่ระเบิดภเูขาตมูๆ จะหมดประเทศ แต่ตอนน้ีบอกว่า SCG ท าเพื่อส่ิงแวดลอ้มมาตลอดศตวรรษ ฯลฯ 

 

โฆษณา CSR เขา้มาแทรกอยู่ในพื้ นท่ีส่ือ เป็นข่าว สกู๊ป บทความ จนบางครั้งผูอ้่านก็แยกไม่ออก เช่น รายง่านพิเศษ

เร่ืองสินคา้โอทอป เอาเขา้จริง อาจเป็นโฆษณากรมพฒันาชุมชน บทความต่อตา้นเหลา้บุหร่ี เอาเขา้จริงเป็นโฆษณา

ของ สสส.บทความต่อตา้นการท ารา้ยผูห้ญิงและเด็ก กลายเป็นโฆษณากระทรวงพฒันาสงัคม 

 

ดูง่ายๆ ตน้เดือนเมษายนน้ี กระทรวงพลังงานรณรงค์เร่ืองไฟฟ้าขาดแคลน อา้ปากก็เห็นล้ินไก่ว่าตีป๊ีบเพื่อสรา้ง

โรงไฟฟ้าถ่านหิน ส่ือลงข่าว สกู๊ป บทความ เร่ืองน้ีเพียบ ดา้นหน่ึงเรียกรอ้งใหป้ระชาชนประหยดัไฟ อีกดา้นก็สรา้ง

กระแสใหไ้ม่คดัคา้นถ่านหิน ชดัเจนว่ากระทรวงพลงังานอดังบโฆษณามหาศาล 

 

ปัญหาท่ีเกิดกบันักขา่วก็คือ จะประนีประนอมกบัโลกแห่งความเป็นจริง ว่าดว้ยการหารายไดข้องตน้สงักดัอย่างไร โดย

รักษาจรรยาบรรณไว ้เพราะนักข่าวทุกคนจะตอ้งเจอค าขอ ขอใหเ้บาหน่อย ขอใหไ้ปท าสกู๊ปเร่ืองน้ีหน่อย ขอใหไ้ป

สมัภาษณค์นน้ันหน่อย 
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ส่ือคนดีปิดกั้นเสรีภาพ 

การละเมิดจรรยาบรรณท่ีรา้ยแรงท่ีสุดของส่ือ เกิดขึ้ นในช่วงวิกฤติ กว่า 7 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงส่ือเขา้ไปมีบทบาทในความ

ขดัแยง้แตกแยก กลายเป็นส่ือเลือกขา้ง 

 

อนัท่ีจริงการเลือกขา้งไม่ใช่ส่ิงผิด ผมไม่ไดเ้ช่ือว่าส่ือจะตอ้งเป็นกลาง เพราะความเป็นกลางจริงๆ ไม่มี ท่ีผ่านมาท่ีส่ือพดู

กนัว่าเป็นกลาง มกัหมายถึงไม่เขา้ขา้งพรรคการเมืองใด ในการเลือกตั้ง หรือในการช่วงชิงคะแนนนิยม ซ่ึงก็ไม่ถูกนัก 

เพราะถา้ 2 พรรคการเมืองโจมตีกนั ส่ือมีหน้าท่ีตอ้งพิสจูน์ว่าใครพดูจริงพดูเท็จ ไม่ใช่ปล่อยใหท้ั้งสองฝ่ายพดูกนัไปกนั

มา อยา่งท่ีเรียกว่าขา่วปิงปอง 

 

ส่ือไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นกลาง เพราะส่ือท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือของประชาชน ของระบอบประชาธิปไตย ในการ

ตรวจสอบผูม้ีอ านาจ พูดอีกอย่างคือส่ือตอ้งเลือกขา้งประชาชน เลือกขา้งประชาธิปไตย ท าหน้าท่ีปกป้องเสรีภาพใน

การแสดงความเห็นของเสียงขา้งน้อย หรือของคนท่ีไม่มีอ านาจ 

 

ถามว่าก่อนวิกฤติครั้งน้ี ส่ือท าหน้าท่ีอย่างมีจรรยาบรรณหรือไม่ หลกัๆ แลว้ใช่ แต่ค่อนขา้งมกัง่าย ส่ือจ านวนมากถือ

หลกัง่ายๆ ว่าตอ้งตรวจสอบรฐับาล ใครเป็นรฐับาลด่ามนัไวก้่อน ถา้ฝ่ายคา้นด่ารฐับาลเราเอามาเป็นประเด็น จริงเท็จ

รฐับาลมีหน้าท่ีตอบ มนัตอบไม่ไดเ้ร่ืองของมนั 

 

ท่ีผ่านมา สื่อไม่ค่อยใหค้วามรู ้ขอ้มลู ความจริง แก่ประชาชน แต่ใชก้ารกระพืออารมณ์สงัคม จนเป็นกระแส แลว้ก็เล่น

ขา่วตามๆ กนั ถล่มรฐับาลหลายชุดลม้ไป เช่นเร่ืองสญัชาติเต่ียบรรหาร ศิลปอาชา หรือกรณี สปก.4-01 ท่ีกลุ่ม 16 

จบักระจงในป่าดว้ยมือเปล่า 

 

แน่นอน รฐับาลน้ันๆ เป็นท่ีเอือมระอาของประชาชน หมดเครดิต ในอารมณ์สงัคมน้ันมีเหตุผล แต่ส่ือไม่ไดแ้ยกแยะ 

ไม่ไดย้กระดบัอารมณข์ึ้ นเป็นเหตุผล เพียงเอามาสรา้งกระแสไล่รฐับาล 

 

เมื่อพรรคไทยรักไทยขึ้ นครองอ านาจ 4 ปีแรก ส่ือตามไม่ทัน เพราะทักษิณเก่งการตลาด สรา้งกระแสน าหน้าส่ือได้

เสมอ แต่สมยัท่ี 2 รฐับาลเหลิงอ านาจ ประมาท หลงตวัเอง สัง่สมความไม่พอใจจ านวนมาก เมื่อเกิดกระแสตา้น ก็เกิด

อยา่งกวา้งขวาง รวดเร็ว และรุนแรง 

 

การท่ีส่ือกระแสหลกัเลือกขา้งไล่ทกัษิณเมื่อตน้ปี 49 ไม่ใช่ส่ิงผิด เพราะทกัษิณใชอ้ านาจไม่ชอบธรรม แต่ท่ีผิดคือเมื่อ

เกิดรัฐประหารแลว้ส่ือสนับสนุนรัฐประหาร ว่าเป็นทางเดียวท่ีจะยบัยั้งทุนสามานยไ์ด ้ไม่ เช่นน้ันจะน าประเทศไปสู่

หายนะ โดยก่อนหน้าน้ันส่ือก็สนับสนุนการขอนายกพระราชทาน ตามมาตรา 7 หลงัจากน้ันก็สนับสนุนการยุบพรรค

ไทยรักไทยโดยใชก้ฎหมายยอ้นหลัง ตัดสิทธิ 111 กรรมการบริหารพรรค สนับสนุนรัฐธรรมนูญ 2550 ทั้งท่ีรูว้่า

ผิดเพี้ ยนจากหลกัการประชาธิปไตยท่ีเคยต่อสูก้นัมา 

 

เมื่อพรรคพลังประชาชนชนะเลือกตั้ง ส่ือท่ีเกลียดชัง “ระบอบทักษิณ” ก็ยิ่งเตลิดเปิดเปิง ท าทุกอย่างเพื่อเอาชนะ 

ประสานกบัการเคล่ือนไหวของพนัธมิตร ช่วยสรา้งความชอบธรรมใหม็้อบ ขา้มเสน้จากการเคล่ือนไหวอย่างสนัติ ไปสู่

การยดึท าเนียบ ยดึสนามบิน ร่วมปลุกกระแสคลัง่ชาติ กรณีปราสาทพระวหิาร ปกป้องค าวินิจฉยัสุกเอาเผากินของศาล
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รฐัธรรมนูญ คดีสมคัร สุนทรเวช ท ากบัขา้ว และยุบพรรคพลงัประชาชน จากน้ันก็ช่วยกนัอุม้รฐับาลประชาธิปัตย ์ให้

ภาพดา้นเดียวกบัการเคล่ือนไหวต่อตา้นของมวลชนเส้ือแดงทั้งปี 2552 และ 2553 สรา้งความชอบธรรมในการ

ปราบปรามซ่ึงมีคนตายร่วม 100 คน แลว้ก็ประณามว่าเส้ือแดงเผาบา้นเผาเมือง 

 

ขอย า้ว่าส่ือเลือกขา้งได ้เพราะผมก็เลือกขา้ง อนัท่ีจริงตอนแรกผมไม่ไดเ้ลือกขา้ง ผมวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองขา้ง แต่ก็ถูก

ผลกัใหเ้ลือกขา้งในท่ีสุด เพราะวิธีคิดของพนัธมิตรและส่ือท่ีเกลียดชงัระบอบทกัษิณคือ ใครเห็นต่างเป็นศัตรู ใครให้

เหตุผลท่ีเป็นประโยชน์กบัระบอบทกัษิณ คนน้ันคือพวกทกัษิณ แมแ้ต่บอกว่าตอ้งยอมรบัเสียงขา้งมากในการเลือกตั้ง

ตามระบอบประชาธิปไตย ก็กลายเป็นเขา้ขา้งคนเลว 

 

เร่ืองเศรา้คือ ส่ือท่ีเลือกขา้งรฐัประหารตุลาการภิวตัน์ ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ลือกเพราะผลประโยชน์ แมอ้าจมีบางคน บาง

ค่าย มีผลประโยชน์กบัรฐัประหารและรฐับาลประชาธิปัตย ์แต่ส่วนใหญ่เป็นส่ือคุณภาพ ท่ีเลือกขา้งดว้ยความคิด ความ

เช่ือ อุดมการณ์ แลว้ก็เช่ือว่าตัวเองเลือกขา้งท่ีถูกตอ้ง หรือเช่ือว่าตัวเองคือความถูกตอ้ง จนละเลยจรรยาบรรณขอ้

ส าคญัท่ีสุดคือ ปกป้องระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

 

ถา้ลองสรุปเป็นขอ้ๆ ผมอยากเสนอจรรยาบรรณในการเลือกขา้งดงัน้ี 

 

1.เลือกขา้งไดแ้ตต่อ้งยดึมัน่เสรีภาพ ประชาธิปไตย 

 

ส่ือท่ีเลือกขา้งรฐัประหารตุลาการภิวตัน์ เช่ือว่านักการเมืองท่ีชนะการเลือกตั้งเลว จะน าประเทศไปสู่หายนะ ประชาชน

เสียงขา้งมากโง่ ถูกซ้ือ ถูกหลอก ฉะน้ันจะตอ้งมีอ านาจท่ีเป็นธรรมมาปกครองประเทศ หรือมาแทรกแซงยบัยั้งอ านาจ

การเมือง จะยอมใหเ้ป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยปกติไม่ได ้พวกเขาจึงสนับสนุนและช่วยสรา้งความชอบธรรมให้

อ านาจรัฐประหาร อ านาจศาล และการอา้งสถาบันกษัตริยม์าใชท้างการเมือง เพื่อกดหวัเสียงขา้งมาก ปิดกั้นการ

วิพากษ์วิจารณ ์

 

อุดมการณ์ของส่ือเหล่าน้ีคืออุดมการณ์อนุรกัษ์นิยม เหมือนพวกนาซี ฟาสซิสต ์คอมมิวนิสต ์หรือรฐัอิสลาม ท่ีเช่ือว่า

เผด็จการโดยผูน้ าคุณธรรมดีกว่าประชาธิปไตยนายทุน ตอ้งสรา้งอ านาจน าโดยคนดีกลุ่มหน่ึง ในอิหร่านคือพวก

อิหม่าม พวกเคร่งศาสนา ในไทยคิดจะสรา้งอ านาจน าของชนชั้นน ากบัคนชั้นกลางชาวกรุง เพื่อปกครองคนจนคนชั้น

กลางระดบัล่างในชนบท แต่เมื่อมีอุดมการณเ์ช่นน้ี ก็ตอ้งปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นต่าง ปิดกั้นกระทัง่ทศันะ

ประชาธิปไตย การพฒันาคนใหรู้จ้กัคิดอยา่งมีเหตุผล มุ่งปลกูฝังใหค้นจงรกัภกัดีต่อระบอบท่ีเป็นอยู่ 

 

ประเด็นน้ีจะเห็นไดว้่าส่ือท่ีเลือกอีกขา้ง ชูอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย เสรีภาพในการคิด พูด เขียน น าเสนอการ

วิพากษ์วิจารณ์อย่างกวา้งขวาง ไม่ไดว้ิจารณ์เฉพาะศัตรูทางการเมือง อย่าง “อ ามาตย”์ “แมลงสาบ” แต่ไปถึงทุก

สถาบนัในสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นกองทพั ศาล ศาสนา หรือแมแ้ต่นักการเมืองเอง 

 

2.เลือกขา้งไดแ้ตต่อ้งมีเหตผุล ยดึหลกัการประชาธิปไตย 

ขอ้น้ีอาจจะเป็นนามธรรม เพราะผมเร่ิมไม่แน่ใจวา่ส่ือเขา้ใจหลกัการประชาธิปไตยแค่ไหน โง่จริง หรือแกลง้โง่ 
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แต่ถา้มองจากท่ีส่ือกระแสหลกัสนับสนุนรฐัธรรมนูญ 2550 ปกป้องรัฐธรรมนูญ 2550 เทียบกบับทบาทส่ือท่ีผ่านๆ 

มาในปี 2535 ก็คือส่ือกลืนน ้ าลายตัวเอง จากต่อตา้นรัฐประหาร การสืบทอดอ านาจ รสช .กลายเป็นสนับสนุน

รฐัประหาร และการสืบทอดอ านาจโดยตุลาการภิวตัน์ ซ่ึงโยกยา้ยมาใหป้ระชาธิปัตย ์ผ่านการยุบพรรค 

 

ส่ือเคยเรียกรอ้งอ านาจจากการเลือกตั้ง แต่ตอนน้ีสนับสนุน สว.ลากตั้ง คดัคา้นการแกไ้ข ม.237 สนับสนุนการยุบ

พรรคไทยรกัไทยและพลงัประชาชน โดยตดัสิทธิกรรมการบริหารพรรค ทั้งท่ีเป็นการใชก้ฎหมายมีผลเป็นโทษยอ้นหลงั 

และเป็นกฎหมายแบบท าผิดคนเดียวประหารชีวิต 7 ชัว่โคตร ซ่ึงขดัต่อหลกันิติรฐั  แต่ส่ือทัง่หลายก็ช่วยกนัหาเหตุผล

ตะแบงไปขา้งๆ คูๆ  เหมือนตอนน้ีก็บอกว่าเป็นการแกร้ฐัธรรมนูญเพื่อนักการเมือง 

 

3.เลือกขา้งไดแ้ตต่อ้งพดูความจริง ไม่ใหร้า้ยป้ายสี เหยยีบย า่ศกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย ์และปลกุใหฆ้า่คน 

 

ประเด็นน้ีท่ีจริงเป็นทั้งสองฝ่าย ในส่วนของส่ือเส้ือแดงท่ีเป็นกระบอกเสียงใหนั้กการเมืองโดยตรง ก็มีบางเร่ืองท่ีให้

ความเท็จ หรือไม่ยอมรบัความจริง โดยเฉพาะเหตุการณ ์19 พ.ค.2553 ซ่ึงตอ้งยอมรบัว่ามีชายชุดด าจริง แต่นัน่ไม่ใช่

เหตุผลเพียงพอท่ีรฐับาลอภิสิทธ์ิจะใชก้ าลงัเขา้ปราบปรามมวลชน 

 

ถา้เทียบกนัแลว้ ส่ือกระแสหลกัท่ีเลือกขา้ง อาการหนักกว่า ดูอย่างการจิกหวัเรียก อีเพ็ญ ไอตู้่ ไอเ้ตน้ หรือท าภาพตดั

ต่อ อ.วรเจตน์เป็นวรเจี๊ ยก หรือการ์ตูนฝรัง่เนชัน่ ท่ีวาดภาพยิ่งลักษณ์กับโอบามา ซ่ึงในสายตาผม เนชัน่เป็น

หนังสือพิมพฝ์รัง่ท่ีน่าจะมีมาตรฐานสงู 

 

ถา้เทียบกนัง่ายๆ บทบาทส่ือกระแสหลกัในเหตุการณ ์19 พฤษภา 2553 กบัสื่อเส้ือแดงในเหตุการณพ์นัธมิตรยดึหนา้

รฐัสภา 7 ตุลาคม 2551 เราจะเห็นไดช้ดัเจนว่าใครปลุกใหฆ้่าคน ใครปลุกความเกลียดชงัมากกว่ากนั 

 

ท่ีจริงผมไม่ติดใจ ถา้ส่ือจะปลุกความเกลียดชงัทักษิณ หรือแกนน าเส้ือแดง ท่ีรูอ้ยู่ว่าบางคนมีผลประโยชน์ แต่ส่ือได้

ปลุกความเกลียดชงัเขา้ใส่นักวิชาการประชาธิปไตย ไม่ว่าใครก็ตามท่ีเห็นต่างกบัตน เห็นต่างกบัพนัธมิตร เห็นต่างกบั

ประชาธิปัตย ์ทั้งยงัปลุกความเกลียดชงัเขา้ใส่มวลชนเส้ือแดง สรา้งภาพมวลชนเป็นคนชั้นต า่ ถ่อย สถุล ท่ีจะมาครอง

บา้นครองเมือง ท าลายความสงบสุขของคนชั้นกลางชาวกรุง 

 

4.เลือกขา้งไดแ้ตอ่ยา่ปลกุคลัง่เจา้ คลัง่ชาติ 

 

ส่ือร่วมกบัพนัธมิตรและอ ามาตยร์ฐัประหาร อา้งสถาบนัพระมหากษัตริย ์เป็นเคร่ืองมือลม้รฐับาลไทยรกัไทยมาแต่ตน้ 

ถึงตอนน้ีควรส ารวจสถานการณ์อย่างเป็นจริง ว่าไดพ้าสถาบนัพระมหากษัตริยม์าอยู่ในจุดใด ท าไมจึงเกิดคดี 112 

และขอ้วิพากษ์วิจารณจ์ านวนมาก ซ่ึงยงัไม่มีใครสามารถ “ตอบโจทย”์ ได ้
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ในชีวิตการท าส่ือของผม 20 กว่าปี ผมไม่เคยเห็นส่ือ “คลัง่เจา้” มากเท่าตอนน้ี คือสกัสิบปีก่อน อย่างเก่งส่ือก็ลงถวาย

พระพรวนัเฉลิม ลงขา่ว ภาพ พระราชกรณียกิจ เขยีนบทความสดุดี 1 วนัจบ สถาบนัก็อยูส่่วนสถาบนั การเมือง สงัคม 

ก็ว่ากนัไป แต่ตอนน้ีเปิดหน้าไหนก็อา้งรกัในหลวงกนัเต็มไปหมด 

 

ส่ือก าลงัร่วมมือกบัเครือขา่ยท่ีอา้งสถาบนัมาเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง ท่ีส าคญัเป็นการอา้งสถาบนัมาปิดกั้นเสรีภาพ 

ขดัขวางประชาธิปไตย แทนท่ีจะคิดถึงอนาคตของสถาบันกษัตริย ์ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย แทนท่ีจะคิดว่าท า

อยา่งไรเราจะช่วยกนัปฏริปูบทบาทสถาบนัพระมหากษัตริย ์ใหเ้ป็นแบบองักฤษ ท่ีสามารถด ารงอยูอ่ยา่งยัง่ยนื 

 

ในโอกาสน้ีก็ขอประณามแถลงการณข์องสมาคมนักข่าววิทยุโทรทศัน์ ในกรณีตอบโจทย ์ซ่ึงอา้งว่าไม่ควรแตะตอ้งเร่ือง

สถาบนั เราเป็นส่ือ เราไม่กลา้น าเสนอปัญหา แลว้ใครจะกลา้ ส่ือมีหน้าท่ีปิดปากใหห้มด แลว้พร า่พดูรกัในหลวง ถวาย

พระพร อยา่งน้ันหรือ 

 

เร่ืองปลุกคลัง่ชาติก็เห็นไดช้ดัเจน เป็นปัญหาในตอนน้ี คือปราสาทพระวิหาร ซ่ึงบานปลายมาจากการสรา้งความเท็จ

กรณีแถลงการณร่์วม จะเห็นไดว้่าถา้ปลุกคลัง่ชาติ หรือคลัง่เจา้ไดแ้ลว้ ก็จะสามารถยดัความเท็จ ความล าเอียง การให้

รา้ยป้ายสีไดอ้ยา่งไม่อั้น 

 

5.เลือกขา้งไดแ้ตต่อ้งไม่เอาชนะโดยไม่เลือกวิธีการ 

 

ส่ือเอาตัวเองเขา้ไปอยู่ในการต่อสูแ้ลว้ และก าลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะ ไม่ว่าจะฝืนหลักการเหตุผล หรือ

จรรยาบรรณใดก็ตาม 

 

ยอ้นไปท่ีค าถามว่าส่ือเขา้ใจประชาธิปไตยหรือไม่ ผมคิดว่า ประชาธิปไตยของส่ือคือเอาความคิดตวัเองเป็นใหญ่ ส่ือยึด

มัน่ในเสรีภาพ แต่เฉพาะเสรีภาพของส่ือ สังคมไทยช่วงท่ีผ่านมาส่ือมีอ านาจมาก มีอ านาจช้ีน า มีความเป็นตะเกียง 

ไม่ใช่แค่กระจก แต่ส่ือก าลงัจะสญูเสียอ านาจน้ันไป เพราะสงัคมเติบโตขึ้ น เราไม่ไดอ้ยูใ่นยุคอดีต ท่ีส่ือมาจากปัญญาชน

ผูน้ าทางความคิดของสังคม อย่างกุหลาบ สายประดิษฐ์, อิศรา อมนัตกุล, อุทธรณ์ พลกุล ทุกวนัน้ีเรามีผูรู้ม้ากมาย

นอกวงการส่ือ ท่ีแค่โพสตเ์ฟซบุคก็สามารถส่ือสารโดยตรง ใหส้งัคมเขา้ใจความจริงและเหตุผล 

 

ลึกๆ แลว้ส่ือก าลังกลัวจะสูญเสียสถานภาพ ท่ีเป็นผูช้ี้น าสังคม กลัวการลดบทบาทลงไป เป็นแค่กระจก เป็นแค่

ผูร้ายงานขา่ว ไม่มีใครอ่านคอลมัน์ บทวิจารณ ์หรือค าคุยอวดรูข้องส่ืออีก เพราะสงัคมรูแ้ลว้ว่าส่ือไม่ไดรู้จ้ริง 

                                                           
i
 อธึกกิต แสวงสขุ: บรรณาธิการรายการ Intelligence และคอมเมนเตเตอร์ของ Voice TV                                                                                                         

เร่ิมงานในวงการหนงัสือพิมพ์รายวนัตัง้แตปี่ 2532 ในต าแหน่งรีไรท์เตอร์ท่ีหนงัสือพิมพ์แนวหน้า ปี 2535 ยกทีมลาออกมาอยู่ส านกัข่าว 
INN จากนัน้ย้ายไปสยามโพสต์ และไทยโพสต์ เป็นหัวหน้าข่าวหน้า 1 และบรรณาธิการแทบลอยด์วันอาทิตย์ ตอบจดหมายใน
นามปากกา ใบตองแหง้ แปลขา่วบนัเทิง และเขียนคอลมัน์ Scene of Nudity อธึกกิตลาออกจากไทยโพสต์เดือนตลุาคม 2552  แต่ยงั
ท าสญัญาจ้างปีตอ่ปี แปลขา่วบนัเทิงตอ่และสิน้สดุสญัญากบัไทยโพสต์เมื่อตลุาคม 2554 

     อธึกกิตเข้ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ปี 2517 ท ากิจกรรมชุมนุมวรรณศิลป์ ธรรมศาสตร์ ร่วมเคลื่อนไหวกบัขบวนการนกัศึกษา หลงั
เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 เขาเดินทางเข้าป่าไปร่วมตอ่สู้กบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ท่ี อ.เทิง จ.เชียงราย (ภชีูฟ้้าในปัจจบุนั) 


