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 เหตุการณความไมสงบในภาคใต ที่ยืดเยื้อยาวนานมากวาครึ่งป ยังไมมีทาทีวาจะยุติลง
เมื่อใด  กองทัพนักขาวหลายรอยคนระดมกำลังลงในพื้นที่เพื่อรายงานเหตุการณใกลชิด  เกาะติดสถานการณรายวันอยาง
ตอเนือ่ง

ขาวคราวที่ประดังออกมาบนพื้นที่ของสื่อทุกแขนง สรางความประหวั่นพรั่นพรึงใหแกประชาชนผูรับสาร
หลากหลายอารมณทีป่รากฏ  ทัง้เศราเสยีใจ  ตกใจ  หวงใยเพือ่นพีน่องทีต่องเผชญิชะตากรรมอยทูางใต   หรอืกระทัง่

การสะใจและสมน้ำหนาตนเหตุที่ถูกจับได (ทั้งจับเปนและจับตาย) รวมไปถึงการตั้งคำถามในหลายๆ เหตุการณ และสิ่งที่
เจาหนาที่ของรัฐ หรือตำรวจ ตัดสินใจทำลงไปเพื่อคลี่คลายสถานการณและยุติปญหา  วาแทที่จริงแลว มีทางออกหรือทาง
เลือกอื่นหรือไม ที่จะทำใหเรื่องจบลงไดโดยไมตองเสียเลือดเนื้อมากมายเชนนั้น

การทำงานของสื่อเอง ก็ถูกตั้งคำถามวา  ทำหนาที่ของตนเองไดดีแคไหนเพื่อรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นใหคนที่อยูนอกพื้นที่
ไดรูเห็นเรื่องราวในมุมที่เปนจริง และเขาใจที่มาที่ไปของสถานการณที่เกิดขึ้น ดวยใจที่เปนธรรม

และตอจากนี ้ คอืสิง่ที ่คนขาว  คดิ  และสิง่ที ่ คนเสพขาว  คดิ  สะทอนใหเราฟง ถงึ สิง่ที ่คนขาว  ไดทำ ยงัไมได
ทำ และควรจะตองทำ  เพือ่ใหงานของตวัเอง สมบรูณขึน้
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กิตติ สิงหาปด จากไอทีวี ยอมรับวา
ภาพรวมการรายงานสถานการณภาคใต  ยงัไมเรยีกวาถงึขัน้
สมบรูณแบบรอบดาน 100 %  แมวาสือ่จะพยายามใหขอมลู
ในแงมมุตางๆ แตกต็องเผชญิขอจำกดัหลายประการ  ทัง้จาก
แหลงขอมูล หนวยงานภาครัฐ และเงื่อนไขทางศาสนา

“ประเด็นนี้เกี่ยวของกับศาสนา แหลงขาวบางคน
กพ็ดูไดไมทัง้หมด   นกัขาวอยากรวูาคนตายเปนใคร แตดวย
หลักศาสนาอิสลาม ตองฝงภายใน 24 ชั่วโมง การจะไปสืบ
คนเพิ่มเติมก็ทำไมได สภาพการณไมเอื้ออำนวย  บางครั้ง
ก็เกินความสามารถของเรา”

นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความมั่นคง จึงมีขีดจำกัด
ของระดบัการใหขาว  เราไดแตรายงานวา เกดิอะไรขึน้ หาก
พอจะถามวาทำไม ขอมูลก็กระจายหลายแหลงเหลือเกิน
บางครัง้ไมไดรบัความรวมมอื  องคกรสือ่บางแหงจงึไมมคีวาม
พยายามจะไปทำเพิม่ขึน้ ไมรจูะทะลทุะลวงไปเพือ่อะไร และ
ยงัมกีารขอความรวมมอืจากทางการดวยเหมอืนกนั ซึง่กต็อง
รับฟง แตเราก็ยังยืนยันการรายงานในบทบาทหนาที่ของสื่อ
ที่ทำเพื่อความถูกตอง”

สิ่งที่ไดเรียนรูในมุมมองของกิตติ  คือ  การ

รายงานสดทางโทรทัศน เปนเรื่องที่รวดเร็ว เขาถึงผูคน
ไดงาย ดังนั้นจึงตองระมัดระวังมาก  โดยเฉพาะเมื่อมี
ประเดน็ทีอ่อนไหว เชน เรือ่งเกีย่วกบัศาสนา สือ่มแีนว
โนมจะถูกมองวาเปนพวกของสหรัฐอยูแลว เพราะซื้อ
ขาวจากชาตติะวนัตกหรอืรบัขอมลูขาวสารจากเขาเยอะ
และคนไทยสวนใหญก็นับถือศาสนาพุทธ หากพูดไม
ระวัง อาจถูกเขาใจผิดได

ขณะที่สุรชา บุญเปยม นักขาวอาวุโสจาก
โมเดรินไนน ทวี ี ซึง่เคยควารางวลัโทรทศันแสงชยั สนุทรวฒัน
มาแลวหลายรางวัล  เห็นวา ปญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
ของนกัขาวบางสวนทีล่งพืน้ที ่คอืไมเขาใจสภาพความเปนจรงิ
มคีวามรไูมมากพอและชอบเกาะกลมุกนัเอง  เกาะแหลงขาว
โดยไมยอมไปหาขอมูลจากคนอื่นๆ

“บางทีนักขาวชอบคิดวาตัวเองเปนตัวแทน หรือเปน
ประชาสมัพนัธ องคกรทีต่นสงักดั  จะเชือ่ถอืแหลงขอมลูทีเ่รา
ทำประจำ โดยเฉพาะผแูทนภาครฐัหรอืราชการ ซึง่เขากพ็รอม
จะเปนขาวอยแูลว  ทำขาวตามขอมลูทีไ่ดมา โดยไมคอยตรวจ
สอบใหรอบดาน หรอืไปถามคนอืน่ๆ เชน ชาวบาน หรอืคนที่
ไดรับผลกระทบ เปนการทำขาวดานเดียว
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ตัวอยาง กรณีเด็กวัยรุนที่กอเหตุมามอบตัวแลว
บอกวา ถูกผูนำศาสนาหลอกมา หลังจากเปนขาว แทนที่
นักขาวจะเจาะตอวา ทำไมถึงถูกหลอก ใครชักนำมา เพื่อ
อะไร  สวนใหญก็มักจบแคเพียงการถามเด็ก ไดคำตอบเทา
นั้นก็พอใจ ทั้งๆ ที่หากทำความเขาใจสภาพสังคมที่นั่นตาม
ความเปนจรงิจะรวูาปญหาภาคใตมคีวามซบัซอนมาก   ความ
ไมเขาใจระหวางเจาหนาที่รัฐกับชาวบานฝงรากลึกยาวนาน
คนมสุลมิ ถกูทำใหรสูกึวาแตกตางจากคนพทุธ  เปนชาวไทย
เหมือนกันแตกลับไมไดรับการยอมรับ แทที่จริงเขาอาจไมใช
พวกมีอุดมการณหรือตองการเปนกลุมแบงแยกดินแดนอะไร
หรอก แตเปนเพราะวา เด็กๆ เรียนนอยจึงขาดความเขาใจ
เมื่อไมรูก็ถูกชักจูงไดงาย มันสามารถโยงและสะทอนปญหา
การศึกษา ปญหาสังคมในระดับนโยบายไดวา รัฐตองเขาไป
จัดการแกไขปญหาปากทองเขากอน ใหเขาไมยากจน มีงาน
ทำ ไดเรียนหนังสือ เมื่อชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ก็ถูกหลอกได
ยากขึ้น”

อีกประเด็นที่เปนอุปสรรคในการทำงานของนักขาว
นั่นก็คือ ทัศนคติ และวิธีคิดตอสถานการณภาคใต  หากเริ่ม
ตนดวยความคดิทีเ่ปนลบ หรอืดวนตดัสนิสิง่ใดสิง่หนึง่ไปแลว
ลวงหนา ยอมสงผลตอขาวทีอ่อกอากาศ ทำใหบดิเบนไปจาก
ความจริงซึ่งเปนเรื่องที่อันตรายมาก

เชนเดียวกับ กอเขต  จันทเลิศลักษณ
บรรณาธกิารบรหิาร น.ส.พ. คมชดัลกึ เหน็ตรงกนัวา สือ่
ถูกกำหนดโดยสถานการณ ขาวที่บอกวา “เกิดอะไรขึ้น” จึง
มีมากกวาขาว “ทำไมจึงเกิดเรื่องนี้”

“ขอจำกัดอยางหนึ่งคือเรื่องภาษาและการทำความ
เขาใจกบัชาวบานในพืน้ที ่ ทศันคตขิองชาวบานทีอ่าจไมไววาง
ใจหรอืไมยอมรบัส่ือกม็ผีลตอการใหความรวมมอื ใหขอมลูกบั
เราดวย  สิง่ทีน่กัขาวตองทำเพิม่ขึน้ คอื ตองประมวลภาพรวม
ของเหตกุารณหลายๆ อยาง เพือ่นำเสนอในรปูแบบทีน่ำไปสู
การแกไขปญหา ตองพยายามมากขึ้นกวานี้

เพราะทีผ่านมา เราขาดการวเิคราะหและสรปุภาพให
ชัด แตทั้งหมดแลว สาเหตุประการสำคัญก็เนื่องมาจากผูรับ
ผดิชอบ คอืหนวยงานภาครฐั โดยเฉพาะรฐับาล ทีย่งัไมตอบ
และไมสามารถชี้แจงใหชัดเจนถึงที่มาที่ไป หรือตนเหตุของ
เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ได  ตัง้แตมกราคมมาจนถงึวนันี ้กย็งัไมรวูา
ทำไมสถานการณทางภาคใตจึงเปลี่ยนไป”

สำราญ รอดเพชร  จากเครอืผจูดัการ ก็เชน
กนั  ชีป้ระเดน็ชดัเจนไปที ่การใหขอมลูของรฐับาลทีค่ลมุเครอื
สื่อแตละสำนักจึงตองพึ่งพาตัวเองสูงในการแสวงหาขอมูล
ขาวสาร กลายเปนการทำงานทางใครทางมัน มีขอมูลที่
หลากหลาย แตไมรูวาที่จริงแลวคืออะไร

“สือ่โหยหาขอมลูจากรฐับาลอยางมาก ตอบมาเลยวา
เปนใคร กลุมไหน  รัฐบาลยืมคำพูดสื่อมาใช วาเหตุการณ
ภาคใตเปนกฐินสามัคคี มีหลายกลุม  สื่อก็พยายามตามหา
วาใครเปนเจาภาพกฐิน แตรัฐบาลก็ไมสามารถใหคำตอบได
จึงอยูที่วาสื่อไหน มีแหลงขาวเปนใครก็วาไปตามนั้น”

สำราญ ยอมรบัวา สิง่ทีย่งัมไีมมากพอ คอืรายงานใน
เชิงวิเคราะหเหตุการณ  หรือรายการนั่งลอมวงจากคน
หลากหลายกลุม ระดมความเห็นเพื่อสรางสติปญญาให
สังคม แตที่ตองชื่นชมก็คือ สื่อหลายชองระมัดระวังตัวเอง
มากขึ้นกอนจะนำเสนอขอมูลที่หมิ่นเหมหรืออาจสรางความ

นกัขาว ไมใชแคเพยีงคนอดัเทปสมัภาษณ
ฟงคำพดู จดขอมลูแลวกใ็หมอเตอรไซครบัเทปไป
สงสถาน ีเปน recorder ไมใช reporter  อยาง
นั้นใครๆ ก็ทำได คนเปนนักขาวจะตองมองใน
มมุทีแ่ตกตางจากคนอืน่ๆ

สรุชา บญุเปยม    อ.ส.ม.ท.

“
”



ราวฉานในสงัคม  บางชอง มภีาพเดด็ตอนเกดิเหตกุารณแตหากเผยแพรอาจถกูตคีวามผดิ กเ็ลอืกทีจ่ะไมออกอากาศแตนำเสนอ
ในรปูอืน่ๆแทน

การกระทำทีเ่กนิกวาเหต ุ ซึง่ในความเปนจรงิไมจำเปนตองทำแบบนัน้  ภาพทีเ่กดิขึน้ สือ่ไมจำเปนตองแสดงออกมาตรงๆ
เรามีวิธีนำเสนอในรูปแบบอื่นไดโดยไดความหมายเดียวกัน แตไมตองเห็นภาพรุนแรงดังกลาว

อันนี้ก็เปนความพยายามของสื่ออีกอยางหนึ่งที่จะรับผิดชอบตอคนดู

 ⌫
ผศ.ดร. พรียศ  ราฮมิมลูา  อาจารยคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

วิทยาเขตปตตานี  เห็นวาสื่อปจจุบันมีพัฒนาการมากขึ้นกวาเดิม การรายงานขอมูลก็มีขอเท็จจริงที่ถูกตองประมาณรอยละ
60-70  สวนที่เหลือ อาจเนื่องจากขาดขอมูลในเชิงลึก และบางครั้งก็เปนเพราะการแขงขันกันทำใหการรายงานคลาดเคลื่อน

“เชนกรณคีรถูกูฆาทีอ่. หนองจกิ  สือ่บางแหงรายงานวา  เปนโตะครซู ี 7   หรอื ขาวโตะครเูสยีชวีติ ตัง้ศพไวทีว่ดัใน
อำเภอโคกโพธิ์  เปนตน .... ซึ่งมันไมจริง เปนไปไมไดตามหลักศาสนาอิสลาม คนที่รูจริงเขาก็หัวเราะ หรือกรณีที่มีขาวอาง
เรือ่งคมัภรีเพีย้น  อนันีเ้ปนเรือ่งออนไหวในความรสูกึของมสุลมิ  หากจะแตะตองคำสอนของศาสดา ถอืวาดถูกูกนั  ทีจ่รงิควร
ตองใชวา เปนเอกสารที่ยกหรืออางถึงขอความบางประการในคัมภีร มากกวา ถาหากตรวจสอบขอมูลใหละเอียดกวานี้สักนิด
ก็จะเปนประโยชน อยางไรก็ตาม หากจะใหคะแนน เมื่อเทียบกับสมัยกอน ผมถือวาวันนี้ สื่อสอบผาน เพราะนำเสนอขอเท็จ
จริงมากขึ้น กลาเขาไปในพื้นที่ชนบท หางไกลเพื่อสืบคนขอมูล แมบางครั้งจะเสี่ยงอันตราย”
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ผศ.ดร.พีรยศมองวา ในพื้นที่ภาคใต ประเด็นศาสนา
นั้นเปนเรื่องละเอียดออนมาก  เพราะในความเหมือนก็ยัง
มคีวามแตกตาง เชน กลมุดาวะห  วาฮะบ ี ดงันัน้นกัขาวตอง
ทำการบานใหมากขึ้นกวานี้ เรียนรูความแตกตาง ภูมิ
หลงัและประวตัศิาสตรของทองถิน่ใหเขาใจ กอนรายงาน
ขอมลูสสูาธารณะ   ทีส่ำคญัคอืการเลอืกแหลงขอมลูเพือ่
สมัภาษณ ควรเลอืกคนทีห่ลากหลาย ไมซ้ำกนั และเลอืก
ผูที่มีความรูจริงหรือเกี่ยวของกับเรื่องที่กำลังไปทำ

“การสัมภาษณคนบางคนก็ตองดูดวยวา เขาเปน
คนติดตามเหตุการณบานเมืองหรือไม ไมใชไปถามโตะครูใน
ประเดน็ทางการเมอืง เขากไ็มร ูตอบไมได บางครัง้ไมคนุเคย
กับการสัมภาษณ ก็ไมเปนประโยชน แทนที่จะถามประเด็น
ศาสนากับเขา หรือไปถามนักการเมืองในประเด็นการเมือง
แทน อยางผมในชวงหลัง หากจะมีคนมาสัมภาษณ ผมจะ
บอกวา ใหลงพื้นที่ไปกอนเลย ไปคุย ไปฟงชาวบานเขาพูด
แลวคอยมานัดผมทีหลัง มาคุยกันวา ขอมูลตรงกันไหม อีก
เรื่องคือ สื่อตองยืนหยัดจรรยาบรรณของตัวเอง ไมใช
สัมภาษณมายาวแลวตัดตอจนความหมายเปลี่ยนไป หรือ
ขอมลูไมครบถวนอยางทีถ่ามตอนแรก  สือ่ตองทำหนาทีย่ก
ระดบัสงัคม ถาถกูมองวามอมเมาประชาชนกน็าเสยีดาย”

ดาน อ.สุภาพร โพธิ์แกว นักวิชาการจาก
คณะนเิทศศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั มองภาพรวม
การรายงานขาวสถานการณภาคใตวา มีทั้งกาวหนาและ
ถอยหลัง  สื่อไดชวยทำใหเรื่องนี้ไมจางหายไปจากการรับรู
ของสงัคม  ชวยทำใหคนวงนอกไดรแูละเขาใจวาภาคใตยงัไม
ปกติ ไดรูวาเกิดอะไรขึ้น ไดเห็นความพยายามของการ
รายงานขาวเหตุการณลาสุดตางๆ แตสิ่งที่ยังขาดไปคือการ
สืบคนขอมูลเชิงลึก ที่มาของปญหา

“ดวยลักษณะของสื่อโดยเฉพาะวิทยุและโทรทัศนที่
เนนความรวดเร็ว จึงรายงานเหตุการณ ถือเอาความเรงดวน
ของรายงานคอืชยัชนะ ดงันัน้เราจะเหน็และฟง  “ขาวลาสดุ”
เยอะ  รูวา เกิดอะไรขึ้น มีฉากการติดตามไลลาผูกอความ

รนุแรง  การตัง้สมมตุฐิานสาเหต ุ/กลมุผบูงการ และเหน็ภาพ
การทำงานของหนวยงานภาครัฐในพื้นที่  รุงขึ้นก็มีขาว
เหตกุารณใหม และวนเวยีนอยแูบบนี ้ เรารวูา มคีวามรนุแรง
แคไหน ไมปลอดภัยอยางไร แตคำถามที่ตองติดตามคนหา
สาเหตใุครเปนคนทำ  เบื้องลกึเบือ้งหลังเปนอยางไร ยงัแตะ
ไมมาก   ขอมลูเหลานี ้มกัจะไมไดจากวทิยโุทรทศัน ตองอาศยั
สือ่อืน่ๆ เชนสิง่พมิพแทน  ไมเหน็มใีครไปสบืสวนสอบสวนมติิ
ความเดือดรอนของชาวบาน  สืบหาตัวเลขชาวบานที่ถูกอุม
หายตวัไป หาขอเทจ็จรงิของเรือ่งนีม้ารายงาน ขาวการจบักมุ
ผตูองสงสยั สอบปากคำแลวกป็ลอยตวัไป มกีารเกบ็สถติไิหม
วา จบัมาเทาใด ปลอยไปเทาใด ผดิตวักีค่น”

อ.สุภาพร กลาวดวยวา ความขัดแยงในพื้นที่ภาคใต
มีมานานแลว แตเดิมจะเปนปญหาเฉพาะกลุม คนที่ไมเกี่ยว
ของก็ไมกระทบ  เขายังทำมาหากินได  ซึ่งก็คงเหมือนกันกับ
จงัหวดัอืน่ๆ แตสือ่ดเูหมอืนจะรายงานใหเปนความรนุแรง
ทีแ่ตกตาง   โดยเฉพาะชวงหลงั ขอบเขตความรนุแรงขยาย
วงออกไปกระทั่งคนในพื้นที่ก็รูสึกวาไมปกติ อาจเปนไดวา
สาเหตุประการหนึ่งคือสื่อพยายามทำใหเปนความพิเศษ
หรือมากผิดปกติ เพื่อใหขาวขายได  แตเราไมพบคำตอบ
วา ทำไม ตั้งแตเดือนมกราคมที่ผานมา สถานการณจึง
เปลี่ยนไป เพราะอะไร

“การประกาศกฎอัยการศึก ไมชวยใหสถานการณใน
พื้นที่ดีขึ้น กลายเปนการกดดันคนที่นั่นมากกวา การสงกอง
กำลังจำนวนมากลงไป ภาพที่เปนขาวดูเหมือนจะเปนการ
คมุครองชวยเหลอื  แตความทกุขรอนของประชาชนเปนความ
ทุกขรอนที่คนดูรูสึกหางๆ เขาทำมาหากินไมไดเหมือนเดิม
อกีตอไปกไ็มเกีย่วกบัเรา ขาวทีเ่หน็เปนเรือ่งของคนอืน่ ยงัไม
เปนเรื่องของเรา”

อ.สุภาพร มองวาแมในชวงขาว จะไมไดปรากฏราย
ละเอียดในเชิงลึก แตสำหรับรายการวิเคราะห รายการเปด
แสดงความเห็นหลายสถานี ก็ไดเพิ่มเนื้อหาในประเด็นดัง
กลาว  และหลงัการออกอากาศ กม็สีวนทำใหคนด ูคนฟง เริม่
ตั้งคำถามมากขึ้น  มีประเด็นกระทบความคิดผูคน และเปด
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มุมมองใหมๆ ทำใหเราเริ่มตระหนักวา เรารูจักเพื่อนรวมชาติ
ของเรานอยเกินไปในบางเรื่อง เชน กรณีพี่นองมุสลิมมีขอ
กำหนดทางศาสนาบางประการที่แตกตาง เชน การมีหอง
ละหมาด หรอืตองมผีาคลมุหนาไปโรงเรยีน กอนนีอ้าจถกูมอง
วา เปนกลุมที่มีอภิสิทธิ์ แตแทที่จริงเปนการเรียกรองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษยซึ่งเปนสิ่งสมควรไดรับ ที่นาสนใจคือ
“เขา” กับ “เรา” ยังไมหายไป  แตก็พบวา สื่อระมัดระวังการ
ใชถอยคำมากขึ้นในรายงาน

ประเดน็ที ่อ.สภุาพร ตัง้ขอสงัเกตและอยากฝากสือ่ให
พงึระลกึถงึในการทำงานครัง้ตอไปคอื ตองใหความสำคญักบั
ประเด็นสิทธิมนุษยชนใหมากขึ้น เปนผูกำหนดวาระของ
สังคม  เพิ่มความรูความเขาใจพื้นฐานที่มาของเหตุการณ

สุดทายคือในระดับโครงสรางสถานี  ตองยอมรับวา
สัดสวนเวลาหรือพื้นที่ในการนำเสนอขาวสาร เปนปจจัยที่
กำหนดวาสื่อแตละแหงจะนำเสนอไดเจาะลึกเพียงใด ดังนั้น
แตละสถานีควรให เ วลามากขึ้ นสำหรับการรายงาน
เหตุการณในแงมุมตางๆใหครอบคลุม

จากแวดวงคนโทรทศัน  ผานมายงันกัวชิาการ  จนถงึ
คนทำวทิยรุายการขาวชือ่ดงั อยาง ดนยั เอกมหาสวสัดิ์
จากคาย จจีนีวิส เนต็เวริค   มองวา บทบาทหนาทีข่องสือ่
คือการนำเสนอขอเท็จจริง ซึ่งมี 2 มิติ คือ เกิดอะไรขึ้นกับ
เกิดขึ้นไดอยางไร และทำไม? เมื่อสืบคนมานำเสนอแลว  จึง
ปะปนกันระหวางขอมูลกับความคิดเห็น  ซึ่งเรื่องนี้มีความ
ละเอียดออนมาก  เพราะแหลงขอมูลมาจากหลายกลุม ทั้งผู
เกีย่วของโดยตรง  ทางออม และผสูงัเกตการณ  หากนำเสนอ
โดยไมแยกแยะหรอืระมดัระวงั กจ็ะทำใหความเหน็กลายเปน
ขอมลู

อยากเหน็สือ่วทิยโุทรทศัน เปนผกูำหนด
วาระของสงัคม เปนผตูัง้คำถาม  วพิากษสงัคม
ไมใชแคเพยีงรายงานขอเทจ็จรงิ อยากใหทำงาน
ในเชิงรุกมากกวาการตามประเด็นจากหนังสือ
พมิพ หรอืรอฟงหนวยงานรฐัแถลง ใหราชการเปน
ผกูำหนดประเดน็ขาว  ความรอูยางเดยีวไมพอ
ตองใชกระบวนคิดในการทำงานที่ใสใจความ
ออนไหวเชงิชาตพินัธ ุและเหน็คณุคาความเปน
มนษุยทีเ่ทาเทยีมกนัไมวาจะเชือ้ชาต ิศาสนาใด
หากคนพบแงมมุใดทีส่งสยัเคลอืบแคลงตองสบื
มารายงานใหหมด ไมใชเซ็นเซอรตัวเอง ตั้งแต
กอนจะตัง้คำถาม เชนทีผ่านมา

สภุาพร โพธิแ์กว จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

“

”



“สื่อทำคะแนนเต็มในการรายงานวาเกิดอะไรขึ้น  แต
การตอบคำถามวาทำไม หลายครั้งก็ถูกติติง เพราะไมแยก
แยะวาอะไรคอืขอมลู อะไรคอืความเหน็  ธรรมชาตขิองสือ่ มกั
เลือกหยิบเรื่องที่เรียกวา “ขายได” มาเลน อยางเชนกรณี
กรรมาธกิารชดุหนึง่ของวฒุสิภา เชญิผเูกีย่วของในเหตกุารณ
มัสยิดกรือเซะมาใหขอมูลเพื่อสอบหาสาเหตุ ปรากฎวา มี
กรรมาธิการบางคน พูดขึ้นวา ผมอยากรูวาใครเปนฆาตกร
รุงขึ้น สื่อก็เอาไปขึ้นพาดหัวขาว เปนตน”

ดนยัเหน็วา เมือ่สือ่เปดเรือ่งขึน้มาแลว ความคาดหวงั
ก็คือ สื่อตองเสนอความตอเนื่องทุกวัน  เมื่อถูกกดดันดวย
ปริมาณขาว  ดังนั้น อะไรก็ตองเปนขาว  เลยตองเอาขอมูล
จากภาครฐัไปเคลือ่นเปนสวนใหญ  และอกีเหตผุลหนึง่ทีท่ำให
การรายงานสถานการณตางๆ ไมครอบคลุมรอบดานอยางที่

ควรจะเปน ก็คือขอจำกัดเรื่องขนาดของธุรกิจ  สื่อเล็กๆ คง
ไมสามารถทุมเททรัพยากรทั้งหมดลงไปเพื่อสถานการณ
ภาคใตเพียงอยางเดียว ในเมื่อยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใน
เวลาเดียวกันดวย

แมสถานการณความรุนแรงในภาคใต ยังไมยุติ และ
ไมอาจคาดเดาไดวาจะสิ้นสุดเมื่อใด  สื่อมวลชน ก็ยังคงตอง
ทำหนาที่เปนกระจกเงา สะทอนความเปนจริง ใหสังคมไดรับ
รูตอไป  แตนอกเหนือจากการทำงานตามหนาที่ แลว ในอีก
บทบาทหนึง่ทีส่ำคญัไมแพกนั  นัน่คอืการเปนตะเกยีงเพือ่สอง
ทาง และใหแสงสวางแกผคูนอยางทีด่นยั  ฝากเปนขอสงัเกต
ไววา  สือ่ตองทำหนาที ่เปนผใูหสตกิบัสงัคม และตองรจูกั
ปลอยวางความเชื่อเฉพาะตัวลงเสียบาง
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