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อธึกกิต แสวงสุขi
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพสื่อ ในมุมมองของผม ที่ชดั เจนเป็ นปั ญหาอยู่ขณะนี้ น่ าจะมี 2 ประเด็น หนึ่ งคือเรื่อง
สื่อกับผลประโยชน์ สองคือการที่สื่อเลือกข้างแล้ว ร่วมปิ ดกั้นสิทธิเสรีภาพ สร้าง Hate Speech ละเมิดศักดิ์ศรีความ
เป็ นมนุ ษย์
ประโยชน์สว่ นตน
เป็ นเรื่องที่มมี านานแล้ว วงการสื่อเน้นรณรงค์จรรยาบรรณ เรื่องไม่รบั ผลประโยชน์จากนักการเมือง นักธุรกิจ และไม่
ใช้อภิสิทธิ์ความเป็ นสื่อเพื่อตัวเอง ซึ่งได้ผลระดับหนึ่ ง ประกอบกับระยะหลังค่าตอบแทนนักข่าวมีมาตรฐานสูงขึ้ น
แต่การให้ผลประโยชน์ ก็ยงั มีท้งั ทางตรงทางอ้อม ในมูลค่าที่สูงขึ้ น และมาเนี ยนกว่าเดิม เช่น พาไปดูงานต่างประเทศ
เป็ นเจ้าภาพงานแต่งงาน ตีกอล์ฟด้วยกัน
ปั ญหาผลประโยชน์ยงั กระจายไปสู่นักข่าวสายอื่น ที่ถูกจับจ้องน้อยกว่านักข่าวการเมือง
นักข่าวเศรษฐกิจในบางกระทรวง ซึ่งมีงบประมาณโฆษณามาก ตั้งบริษัท PR ของตัวเอง หรือหัวหน้าข่าวกลายเป็ นผูห้ า
โฆษณาให้ตน้ สังกัด นักข่าวสายภาคธุรกิจเอกชน ยังจับสลากแจกไอโฟนเป็ นปกติ
นักอาชญากรรมทางานกับตารวจ นานๆ ไปติดนิ สยั ตารวจ มีแนวโน้มที่จะทาข่าว “ปรักปรา” ตามการชี้ นาของตารวจ
จับผูต้ อ้ งหาได้ก็เขียนข่าว “ไอ้โหด” “เดนนรก” บางส่วนยังหาผลประโยชน์แบบตารวจ เปิ ดสถานบริการ คุม้ ครอง
สถานบริหาร หรือไถเงินบ่อนการพนัน
นักข่าวกีฬา นั กข่าวบันเทิง มีปัญหาว่าเหมือนอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพอีกฉบับ นั กข่าวบันเทิงขายข่าวไร้สาระ ปล่อย
ออกมาจาก PR ค่ายเพลงหรือสถานี โทรทัศน์ สร้างวัฒนธรรมตามกรี๊ดดาราแบบไร้สมอง แต่ถามว่าจรรยาบรรณ
นักข่าวบันเทิงควรอยูต่ รงไหน ตอบได้ยาก ในเมื่อตัวข่าวบันเทิงเองก็หาสาระไม่ได้ และไม่ได้ตอ้ งการความจริง
นักข่าวกีฬาพัวพันอยู่กบั สมาคมกีฬาและสปอนเซอร์ สมาคมกีฬาเป็ นแหล่งชุบตัวของนักการเมือง ผูม้ ีอิทธิพล ทหาร
ตารวจ ซึ่งเลี้ ยงดูปเู สื่อไม่อ้นั
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พูดอย่างนี้ นั กข่าวสายอื่นๆ คงไม่พอใจ แต่เป็ นความจริงที่ซ่อนอยู่ในวงการสื่อ ซึ่งคุณจักร์กฤษคงพูดไม่ได้ ในฐานะ
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ ไม่สามารถพูดสร้างศัตรู เป็ นเรื่องลาบากใจเพราะนักข่าวสายต่างๆ ก็มีองค์กรวิชาชีพ
ของเขาเอง
ประโยชน์ของต้นสังกัด
สื่อเป็ นธุรกิจ ที่ต้งั อยูบ่ นผลประโยชน์ ด้านหนึ่ งต้องขายข่าว อีกด้านต้องหาโฆษณา
โฆษณาในปั จจุบนั อันตรายกว่าอดีต เพราะสิบกว่าปี มานี้ งบโฆษณาหน่ วยงานรัฐพุ่งพรวด กลายเป็ นโฆษณาหลักที่สื่อ
สิ่งพิมพ์หวังพึ่ง หน่ วยงานรัฐยังชอบจัดงานอีเวนท์ สื่อหลายค่ายก็ผนั ไปเปิ ดบริการรับจัดงานอีเวนท์ ให้กระทรวง ทบวง
กรม
ถามว่าสื่อเอาโฆษณาหรืองบจัดอีเวนท์ของหน่ วยงานรัฐมาได้อย่างไร ก็ตอ้ งทาตามวิถีราชการไทย คือถ้าไม่จ่ายใต้โต๊ะก็
ต้องเล่นเส้นการเมือง ต้องสร้างคอนเนคชัน่ กับนักการเมือง บางแห่งก็ใช้นักข่าวที่สนิ ทสนมกับนั กการเมืองไปหารายได้
อยากให้ดตู วั อย่างนักการเมืองรายหนึ่ ง เข้าถึงสื่อทุกสานัก เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ ทุกเสื้ อสี อาศัยเคยคุม ปตท.
ซึ่งมีงบโฆษณาล้นหลาม ข้ามไปวงการกีฬา นักข่าวกีฬาก็ซฮู กยกยอ
โฆษณาปั จจุบนั ยังอันตรายกว่าในอดีต เมื่อก่อนผงซักฟอกลงโฆษณา ไม่สามารถบังคับให้สื่อเขียนเชียร์ว่าดีกว่ายีห่ อ้ อื่น
หรือเขียนไปคนอ่านก็รทู้ นั แต่โฆษณาปั จจุบนั ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทยักษ์ใหญ่ มาในรูปของการสร้างภาพ
หรือ CSR แบบผงซักฟอกรักษ์สิ่งแวดล้อม ลงโฆษณาแล้วเชิญนักข่าวไปดูบ่อบาบัดน้ าเสีย เพื่อกลับมาเขียนสกูป๊ เชียร์
บริษัทเหล้ารณรงค์เมาไม่ขบั แข่งกับ สสส. กฟผ.โฆษณาชีวิตสดใส ท้องฟ้ าแสนสวยที่แม่เมาะ ปตท.ปลูกป่ าเพื่อพ่อ ปูน
ใหญ่ระเบิดภูเขาตูมๆ จะหมดประเทศ แต่ตอนนี้ บอกว่า SCG ทาเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตลอดศตวรรษ ฯลฯ
โฆษณา CSR เข้ามาแทรกอยู่ในพื้ นที่สื่อ เป็ นข่าว สกู๊ป บทความ จนบางครั้งผูอ้ ่านก็แยกไม่ออก เช่น รายง่านพิเศษ
เรื่องสินค้าโอทอป เอาเข้าจริง อาจเป็ นโฆษณากรมพัฒนาชุมชน บทความต่อต้านเหล้าบุหรี่ เอาเข้าจริงเป็ นโฆษณา
ของ สสส.บทความต่อต้านการทาร้ายผูห้ ญิงและเด็ก กลายเป็ นโฆษณากระทรวงพัฒนาสังคม
ดูง่ายๆ ต้น เดื อ นเมษายนนี้ กระทรวงพลังงานรณรงค์เรื่ องไฟฟ้ าขาดแคลน อ้าปากก็ เห็ นลิ้ นไก่ว่ าตี ป๊ ี บเพื่อ สร้า ง
โรงไฟฟ้ าถ่านหิน สื่อลงข่าว สกู๊ป บทความ เรื่องนี้ เพียบ ด้านหนึ่ งเรียกร้องให้ประชาชนประหยัดไฟ อีกด้านก็สร้าง
กระแสให้ไม่คดั ค้านถ่านหิน ชัดเจนว่ากระทรวงพลังงานอัดงบโฆษณามหาศาล
ปั ญหาที่เกิดกับนักข่าวก็คือ จะประนี ประนอมกับโลกแห่งความเป็ นจริง ว่าด้วยการหารายได้ของต้นสังกัดอย่างไร โดย
รักษาจรรยาบรรณไว้ เพราะนั กข่าวทุกคนจะต้องเจอคาขอ ขอให้เบาหน่ อ ย ขอให้ไปทาสกู๊ปเรื่องนี้ หน่ อย ขอให้ไป
สัมภาษณ์คนนั้นหน่ อย
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สื่อคนดีปิดกั้นเสรีภาพ
การละเมิดจรรยาบรรณที่รา้ ยแรงที่สุดของสื่อ เกิดขึ้ นในช่วงวิกฤติ กว่า 7 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งสื่อเข้าไปมีบทบาทในความ
ขัดแย้งแตกแยก กลายเป็ นสื่อเลือกข้าง
อันที่จริงการเลือกข้างไม่ใช่สิ่งผิด ผมไม่ได้เชื่อว่าสื่อจะต้องเป็ นกลาง เพราะความเป็ นกลางจริงๆ ไม่มี ที่ผ่านมาที่สื่อพูด
กันว่าเป็ นกลาง มักหมายถึงไม่เข้าข้างพรรคการเมืองใด ในการเลือกตั้ง หรือในการช่วงชิงคะแนนนิ ยม ซึ่งก็ไม่ถูกนัก
เพราะถ้า 2 พรรคการเมืองโจมตีกนั สื่อมีหน้าที่ตอ้ งพิสจู น์ว่าใครพูดจริงพูดเท็จ ไม่ใช่ปล่อยให้ท้งั สองฝ่ ายพูดกันไปกัน
มา อย่างที่เรียกว่าข่าวปิ งปอง
สื่ อไม่จ าเป็ นจะต้อ งเป็ นกลาง เพราะสื่ อทาหน้ าที่ เป็ นเครื่ อ งมือ ของประชาชน ของระบอบประชาธิ ปไตย ในการ
ตรวจสอบผูม้ ีอานาจ พูดอีกอย่างคือสื่อต้องเลือกข้างประชาชน เลือกข้างประชาธิปไตย ทาหน้าที่ปกป้องเสรีภาพใน
การแสดงความเห็นของเสียงข้างน้อย หรือของคนที่ไม่มีอานาจ
ถามว่าก่อนวิกฤติครั้งนี้ สื่อทาหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณหรือไม่ หลักๆ แล้วใช่ แต่ค่อนข้างมักง่าย สื่อจานวนมากถือ
หลักง่ายๆ ว่าต้องตรวจสอบรัฐบาล ใครเป็ นรัฐบาลด่ามันไว้ก่อน ถ้าฝ่ ายค้านด่ารัฐบาลเราเอามาเป็ นประเด็น จริงเท็จ
รัฐบาลมีหน้าที่ตอบ มันตอบไม่ได้เรื่องของมัน
ที่ผ่านมา สื่อไม่ค่อยให้ความรู้ ข้อมูล ความจริง แก่ประชาชน แต่ใช้การกระพืออารมณ์สงั คม จนเป็ นกระแส แล้วก็เล่น
ข่าวตามๆ กัน ถล่มรัฐบาลหลายชุดล้มไป เช่นเรื่องสัญชาติเตี่ยบรรหาร ศิลปอาชา หรือ กรณี สปก.4-01 ที่กลุ่ม 16
จับกระจงในป่ าด้วยมือเปล่า
แน่ นอน รัฐบาลนั้นๆ เป็ นที่เอือมระอาของประชาชน หมดเครดิต ในอารมณ์สงั คมนั้ นมีเหตุผล แต่สื่อไม่ได้แยกแยะ
ไม่ได้ยกระดับอารมณ์ขนเป็
ึ้ นเหตุผล เพียงเอามาสร้างกระแสไล่รฐั บาล
เมื่อพรรคไทยรักไทยขึ้ นครองอานาจ 4 ปี แรก สื่อตามไม่ทัน เพราะทักษิ ณเก่งการตลาด สร้างกระแสนาหน้าสื่อได้
เสมอ แต่สมัยที่ 2 รัฐบาลเหลิงอานาจ ประมาท หลงตัวเอง สัง่ สมความไม่พอใจจานวนมาก เมื่อเกิดกระแสต้าน ก็เกิด
อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และรุนแรง
การที่สื่อกระแสหลักเลือกข้างไล่ทกั ษิ ณ เมื่อต้นปี 49 ไม่ใช่สิ่งผิด เพราะทักษิ ณใช้อานาจไม่ชอบธรรม แต่ที่ผิดคือเมื่อ
เกิดรัฐประหารแล้ว สื่อสนั บสนุ นรัฐประหาร ว่าเป็ นทางเดียวที่จะยับยั้งทุนสามานย์ได้ ไม่ เช่นนั้ นจะนาประเทศไปสู่
หายนะ โดยก่อนหน้านั้นสื่อก็สนับสนุ นการขอนายกพระราชทาน ตามมาตรา 7 หลังจากนั้นก็สนับสนุ นการยุบพรรค
ไทยรักไทยโดยใช้กฎหมายย้อนหลัง ตัดสิทธิ 111 กรรมการบริหารพรรค สนั บสนุ นรัฐธรรมนู ญ 2550 ทั้งที่รูว้ ่า
ผิดเพี้ ยนจากหลักการประชาธิปไตยที่เคยต่อสูก้ นั มา
เมื่อพรรคพลังประชาชนชนะเลือกตั้ง สื่ อที่เกลี ยดชัง “ระบอบทักษิ ณ ” ก็ยิ่งเตลิดเปิ ดเปิ ง ทาทุ กอย่างเพื่อเอาชนะ
ประสานกับการเคลื่อนไหวของพันธมิตร ช่วยสร้างความชอบธรรมให้ม็อบ ข้ามเส้นจากการเคลื่อนไหวอย่างสันติ ไปสู่
การยึดทาเนี ยบ ยึดสนามบิน ร่วมปลุกกระแสคลัง่ ชาติ กรณีปราสาทพระวิหาร ปกป้องคาวินิจฉัยสุกเอาเผากินของศาล
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รัฐธรรมนูญ คดีสมัคร สุนทรเวช ทากับข้าว และยุบพรรคพลังประชาชน จากนั้นก็ช่วยกันอุม้ รัฐบาลประชาธิปัตย์ ให้
ภาพด้านเดียวกับการเคลื่ อนไหวต่ อต้านของมวลชนเสื้ อแดงทั้งปี 2552 และ 2553 สร้างความชอบธรรมในการ
ปราบปรามซึ่งมีคนตายร่วม 100 คน แล้วก็ประณามว่าเสื้ อแดงเผาบ้านเผาเมือง
ขอยา้ ว่าสื่อเลือกข้างได้ เพราะผมก็เลือกข้าง อันที่จริงตอนแรกผมไม่ได้เลือกข้าง ผมวิพากษ์วิจารณ์ท้งั สองข้าง แต่ก็ถูก
ผลักให้เลือกข้างในที่สุด เพราะวิธีคิดของพันธมิตรและสื่อที่เกลียดชังระบอบทักษิ ณ คือ ใครเห็นต่างเป็ นศัตรู ใครให้
เหตุผลที่เป็ นประโยชน์กบั ระบอบทักษิ ณ คนนั้นคือพวกทักษิ ณ แม้แต่บอกว่าต้องยอมรับเสียงข้างมากในการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย ก็กลายเป็ นเข้าข้างคนเลว
เรื่องเศร้าคือ สื่อที่เลือกข้างรัฐประหารตุลาการภิวตั น์ ส่วนใหญ่ ไม่ได้เลือกเพราะผลประโยชน์ แม้อาจมีบางคน บาง
ค่าย มีผลประโยชน์กบั รัฐประหารและรัฐบาลประชาธิปัตย์ แต่ส่วนใหญ่เป็ นสื่อคุณภาพ ที่เลือกข้างด้วยความคิด ความ
เชื่อ อุดมการณ์ แล้วก็ เชื่อว่าตัวเองเลื อกข้างที่ถูกต้อง หรือเชื่อว่าตัวเองคือความถูกต้อง จนละเลยจรรยาบรรณข้อ
สาคัญที่สุดคือ ปกป้องระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ถ้าลองสรุปเป็ นข้อๆ ผมอยากเสนอจรรยาบรรณในการเลือกข้างดังนี้
1.เลือกข้างได้แต่ตอ้ งยึดมั ่นเสรีภาพ ประชาธิปไตย
สื่อที่เลือกข้างรัฐประหารตุลาการภิวตั น์ เชื่อว่านักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเลว จะนาประเทศไปสู่หายนะ ประชาชน
เสียงข้างมากโง่ ถูกซื้ อ ถูกหลอก ฉะนั้นจะต้องมีอานาจที่เป็ นธรรมมาปกครองประเทศ หรือมาแทรกแซงยับยั้งอานาจ
การเมือง จะยอมให้เป็ นไปตามระบอบประชาธิปไตยปกติไม่ได้ พวกเขาจึงสนับสนุ นและช่วยสร้างความชอบธรรมให้
อานาจรัฐประหาร อานาจศาล และการอ้างสถาบันกษัตริยม์ าใช้ทางการเมือง เพื่อกดหัวเสียงข้างมาก ปิ ดกั้นการ
วิพากษ์วิจารณ์
อุดมการณ์ของสื่อเหล่านี้ คืออุดมการณ์อนุ รกั ษ์นิยม เหมือนพวกนาซี ฟาสซิสต์ คอมมิวนิ สต์ หรือรัฐอิสลาม ที่เชื่อว่า
เผด็ จการโดยผูน้ าคุ ณธรรมดี กว่าประชาธิ ปไตยนายทุ น ต้องสร้างอานาจนาโดยคนดี กลุ่ มหนึ่ ง ในอิหร่ านคือพวก
อิหม่าม พวกเคร่งศาสนา ในไทยคิดจะสร้างอานาจนาของชนชั้นนากับคนชั้นกลางชาวกรุง เพื่อปกครองคนจนคนชั้น
กลางระดับล่างในชนบท แต่เมื่อมีอุดมการณ์เช่นนี้ ก็ตอ้ งปิ ดกั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นต่าง ปิ ดกั้นกระทัง่ ทัศนะ
ประชาธิปไตย การพัฒนาคนให้รจู้ กั คิดอย่างมีเหตุผล มุ่งปลูกฝังให้คนจงรักภักดีต่อระบอบที่เป็ นอยู่
ประเด็ นนี้ จะเห็ นได้ว่าสื่อที่ เลื อกอีกข้าง ชูอุดมการณ์เสรี ประชาธิปไตย เสรีภาพในการคิด พูด เขียน นาเสนอก าร
วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ไม่ได้วิจารณ์เฉพาะศัตรูทางการเมือง อย่าง “อามาตย์” “แมลงสาบ” แต่ ไปถึ งทุ ก
สถาบันในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็ นกองทัพ ศาล ศาสนา หรือแม้แต่นักการเมืองเอง

2.เลือกข้างได้แต่ตอ้ งมีเหตุผล ยึดหลักการประชาธิปไตย
ข้อนี้ อาจจะเป็ นนามธรรม เพราะผมเริ่มไม่แน่ ใจว่าสื่อเข้าใจหลักการประชาธิปไตยแค่ไหน โง่จริง หรือแกล้งโง่
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แต่ถา้ มองจากที่สื่อกระแสหลักสนับสนุ นรัฐธรรมนู ญ 2550 ปกป้องรัฐธรรมนู ญ 2550 เทียบกับบทบาทสื่อที่ผ่านๆ
มาในปี 2535 ก็ คือสื่ อกลื นน้ าลายตัว เอง จากต่ อ ต้านรัฐ ประหาร การสื บ ทอดอานาจ รสช.กลายเป็ นสนั บ สนุ น
รัฐประหาร และการสืบทอดอานาจโดยตุลาการภิวตั น์ ซึ่งโยกย้ายมาให้ประชาธิปัตย์ ผ่านการยุบพรรค
สื่อเคยเรียกร้องอานาจจากการเลือกตั้ง แต่ตอนนี้ สนั บสนุ น สว.ลากตั้ง คัดค้านการแก้ไข ม.237 สนั บสนุ นการยุบ
พรรคไทยรักไทยและพลังประชาชน โดยตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค ทั้งที่เป็ นการใช้กฎหมายมีผลเป็ นโทษย้อนหลัง
และเป็ นกฎหมายแบบทาผิดคนเดียวประหารชีวิต 7 ชัว่ โคตร ซึ่งขัดต่อหลักนิ ติรฐั แต่สื่อทัง่ หลายก็ช่วยกันหาเหตุผล
ตะแบงไปข้างๆ คูๆ เหมือนตอนนี้ ก็บอกว่าเป็ นการแก้รฐั ธรรมนูญเพื่อนักการเมือง
3.เลือกข้างได้แต่ตอ้ งพูดความจริง ไม่ให้รา้ ยป้ายสี เหยียบย ่าศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และปลุกให้ฆา่ คน
ประเด็ นนี้ ที่จริงเป็ นทั้งสองฝ่ าย ในส่วนของสื่อเสื้ อแดงที่เป็ นกระบอกเสียงให้นักการเมืองโดยตรง ก็มีบางเรื่องที่ให้
ความเท็จ หรือไม่ยอมรับความจริง โดยเฉพาะเหตุการณ์ 19 พ.ค.2553 ซึ่งต้องยอมรับว่ามีชายชุดดาจริง แต่นัน่ ไม่ใช่
เหตุผลเพียงพอที่รฐั บาลอภิสิทธิ์จะใช้กาลังเข้าปราบปรามมวลชน
ถ้าเทียบกันแล้ว สื่อกระแสหลักที่เลือกข้าง อาการหนักกว่า ดูอย่างการจิกหัวเรียก อีเพ็ญ ไอ้ตู่ ไอ้เต้น หรือทาภาพตัด
ต่ อ อ.วรเจตน์ เป็ นวรเจี๊ ยก หรื อ การ์ตู น ฝรัง่ เนชัน่ ที่ ว าดภาพยิ่ง ลัก ษณ์กับ โอบามา ซึ่ งในสายตาผม เนชัน่ เป็ น
หนังสือพิมพ์ฝรัง่ ที่น่าจะมีมาตรฐานสูง
ถ้าเทียบกันง่ายๆ บทบาทสื่อกระแสหลักในเหตุการณ์ 19 พฤษภา 2553 กับสื่อเสื้ อแดงในเหตุการณ์พนั ธมิตรยึดหน้า
รัฐสภา 7 ตุลาคม 2551 เราจะเห็นได้ชดั เจนว่าใครปลุกให้ฆ่าคน ใครปลุกความเกลียดชังมากกว่ากัน
ที่จริงผมไม่ติดใจ ถ้าสื่อจะปลุกความเกลียดชังทักษิ ณ หรือแกนนาเสื้ อแดง ที่รูอ้ ยู่ว่าบางคนมีผลประโยชน์ แต่สื่อได้
ปลุกความเกลียดชังเข้าใส่นักวิชาการประชาธิปไตย ไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นต่างกับตน เห็นต่างกับพันธมิตร เห็นต่างกับ
ประชาธิปัตย์ ทั้งยังปลุกความเกลียดชังเข้าใส่มวลชนเสื้ อแดง สร้างภาพมวลชนเป็ นคนชั้นตา่ ถ่อย สถุล ที่จะมาครอง
บ้านครองเมือง ทาลายความสงบสุขของคนชั้นกลางชาวกรุง
4.เลือกข้างได้แต่อย่าปลุกคลั ่งเจ้า คลั ่งชาติ
สื่อร่วมกับพันธมิตรและอามาตย์รฐั ประหาร อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็ นเครื่องมือล้มรัฐบาลไทยรักไทยมาแต่ตน้
ถึงตอนนี้ ควรสารวจสถานการณ์อย่างเป็ นจริง ว่าได้พาสถาบันพระมหากษัตริยม์ าอยู่ในจุดใด ทาไมจึงเกิดคดี 112
และข้อวิพากษ์วิจารณ์จานวนมาก ซึ่งยังไม่มีใครสามารถ “ตอบโจทย์” ได้
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ในชีวิตการทาสื่อของผม 20 กว่าปี ผมไม่เคยเห็นสื่อ “คลัง่ เจ้า” มากเท่าตอนนี้ คือสักสิบปี ก่อน อย่างเก่งสื่อก็ลงถวาย
พระพรวันเฉลิม ลงข่าว ภาพ พระราชกรณียกิจ เขียนบทความสดุดี 1 วันจบ สถาบันก็อยูส่ ่วนสถาบัน การเมือง สังคม
ก็ว่ากันไป แต่ตอนนี้ เปิ ดหน้าไหนก็อา้ งรักในหลวงกันเต็มไปหมด
สื่อกาลังร่วมมือกับเครือข่ายที่อา้ งสถาบันมาเป็ นเครื่องมือทางการเมือง ที่สาคัญเป็ นการอ้างสถาบันมาปิ ดกั้นเสรีภาพ
ขัดขวางประชาธิ ปไตย แทนที่จะคิดถึ งอนาคตของสถาบันกษัตริย์ ภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตย แทนที่ จะคิดว่าทา
อย่างไรเราจะช่วยกันปฏิรปู บทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็ นแบบอังกฤษ ที่สามารถดารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
ในโอกาสนี้ ก็ขอประณามแถลงการณ์ของสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ ในกรณีตอบโจทย์ ซึ่งอ้างว่าไม่ควรแตะต้องเรื่อง
สถาบัน เราเป็ นสื่อ เราไม่กล้านาเสนอปั ญหา แล้วใครจะกล้า สื่อมีหน้าที่ปิดปากให้หมด แล้วพรา่ พูดรักในหลวง ถวาย
พระพร อย่างนั้นหรือ
เรื่องปลุกคลัง่ ชาติก็เห็นได้ชดั เจน เป็ นปั ญหาในตอนนี้ คือปราสาทพระวิหาร ซึ่งบานปลายมาจากการสร้างความเท็จ
กรณีแถลงการณ์ร่วม จะเห็นได้ว่าถ้าปลุกคลัง่ ชาติ หรือคลัง่ เจ้าได้แล้ว ก็จะสามารถยัดความเท็จ ความลาเอียง การให้
ร้ายป้ายสีได้อย่างไม่อ้นั
5.เลือกข้างได้แต่ตอ้ งไม่เอาชนะโดยไม่เลือกวิธีการ
สื่อเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในการต่ อสูแ้ ล้ว และกาลังพยายามทุ กวิถีทางเพื่อเอาชนะ ไม่ว่าจะฝื นหลักการเหตุผล หรื อ
จรรยาบรรณใดก็ตาม
ย้อนไปที่คาถามว่าสื่อเข้าใจประชาธิปไตยหรือไม่ ผมคิดว่า ประชาธิปไตยของสื่อคือเอาความคิดตัวเองเป็ นใหญ่ สื่อยึด
มัน่ ในเสรีภาพ แต่เฉพาะเสรีภาพของสื่อ สังคมไทยช่วงที่ผ่านมาสื่อมีอานาจมาก มีอานาจชี้ นา มีความเป็ นตะเกียง
ไม่ใช่แค่กระจก แต่สื่อกาลังจะสูญเสียอานาจนั้นไป เพราะสังคมเติบโตขึ้ น เราไม่ได้อยูใ่ นยุคอดีต ที่สื่อ มาจากปั ญญาชน
ผูน้ าทางความคิดของสังคม อย่างกุหลาบ สายประดิษฐ์, อิศรา อมันตกุล, อุทธรณ์ พลกุล ทุกวันนี้ เรามีผรู้ ูม้ ากมาย
นอกวงการสื่อ ที่แค่โพสต์เฟซบุคก็สามารถสื่อสารโดยตรง ให้สงั คมเข้าใจความจริงและเหตุผล
ลึ กๆ แล้ว สื่ อ กาลังกลัวจะสูญ เสี ยสถานภาพ ที่ เป็ นผูช้ ี้ นาสังคม กลัวการลดบทบาทลงไป เป็ นแค่ กระจก เป็ นแค่
ผูร้ ายงานข่าว ไม่มีใครอ่านคอลัมน์ บทวิจารณ์ หรือคาคุยอวดรูข้ องสื่ออีก เพราะสังคมรูแ้ ล้วว่าสื่อไม่ได้รจู้ ริง
อธึกกิต แสวงสุข: บรรณาธิการรายการ Intelligence และคอมเมนเตเตอร์ ของ Voice TV
เริ่มงานในวงการหนังสือพิมพ์รายวันตังแต่
้ ปี 2532 ในตาแหน่งรีไรท์เตอร์ ที่หนังสือพิมพ์แนวหน้ า ปี 2535 ยกทีมลาออกมาอยู่สานักข่าว
INN จากนัน้ ย้ ายไปสยามโพสต์ และไทยโพสต์ เป็ นหัว หน้ า ข่า วหน้ า 1 และบรรณาธิ ก ารแทบลอยด์ ว ันอาทิ ต ย์ ตอบจดหมายใน
นามปากกา ใบตองแห้ง แปลข่าวบันเทิง และเขียนคอลัมน์ Scene of Nudity อธึกกิตลาออกจากไทยโพสต์เดือนตุลาคม 2552 แต่ยงั
ทาสัญญาจ้ างปี ต่อปี แปลข่าวบันเทิงต่อและสิ ้นสุดสัญญากับไทยโพสต์เมื่อตุลาคม 2554
อธึกกิตเข้ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2517 ทากิจกรรมชุมนุมวรรณศิลป์ ธรรมศาสตร์ ร่วมเคลื่อนไหวกับขบวนการนักศึกษา หลัง
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เขาเดินทางเข้ าป่ าไปร่วมต่อสู้กบั พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่ อ.เทิง จ.เชียงราย (ภูชี ้ฟ้าในปั จจุบนั )
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อธึกกิต แสวงสุข/ สื่อมืออาชีพกับจรรยาบรรณ...เรื่องที่สงั คมอยากรู ้
บทความนาเสนอในการสัมมนา หัวข้อ "สื่อมืออาชีพ กับ จรรยาบรรณ.. เรื่องที่สงั คมอยากรู"้
จัดโดยกลุ่มมีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 ณ ห้งอ Ballroom B ชั้น 7
โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
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