บทบาทและหน้ าทีข่ องสื่ อในภาวะการเมืองขัดแย้ ง
บทนา
สื่ อมวลชนในระบอบประชาธิ ปไตยควรมีหน้าที่อย่างไรโดยเฉพาะในภาวะการเมืองที่ขดั แย้ง? คาถามนี้
ดูจะเป็ นคาถามสาคัญต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของสื่ อมวลชนสังกัดต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
สถานการณ์ ความขัดแย้งล่าสุ ดที่กลุ่มผูช้ ุ มนุ ม กปปส. ได้มีการเคลื่อนย้ายมวลชนเมื่อวันที่ 1ธันวาคมเพื่อ ‘ขอ
ความร่ วมมือ’ สื่ อมวลชนฟรี ทีวีท้ งั ช่อง 3 5 7 9 11 เพื่อร่ วมกับกลุ่มผูช้ ุ มนุ มในการล้มล้างระบอบทักษิณให้หมด
ไปทางจากประเทศไทย ซึ่ งการกระท าดัง กล่ า วได้ถู ก หลายภาคส่ ว นในสั ง คมเห็ น ว่ า ถื อ เป็ นการคุ ก คาม
สื่ อมวลชน เนื่องจากนายสุ เทพ เทือกสุ บรรณ เลขาธิ การ กปปส. ได้ออกแถลงการณ์เรี ยกร้องให้สื่อมวลชนออก
ข่าวและให้ขอ้ มูลแก่ประชาชนเฉพาะจากฝ่ ายผูช้ ุ มนุ มและไม่ให้มีการออกข่าวจากฝ่ ายของรัฐบาล ทั้งนี้ หลาย
ฝ่ ายเห็ นว่า ข้อเรี ยกร้ องดังกล่าวของนายสุ เทพขัดกับหลักประชาธิ ปไตยที่ส่งเสริ มให้ขอ้ มูลแก่สังคมอย่างรอบ
ด้านและอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ ายรัฐบาลและฝ่ ายที่ไม่ได้เป็ นรัฐบาล นอกจากนี้ กลุ่มผูช้ ุ มนุ มยังได้
ไปกดดันผูด้ าเนินรายการเล่าข่าวชื่อดังของสถานี โทรทัศน์ช่อง 3 คุณสรยุทธ์ สุ ทศั นจินดา และได้มีการเรี ยกร้อง
ให้คุณสรยุทธ์เป่ านกหวีดต่อหน้าผูช้ ุมนุมอีกด้วย
โดยล่าสุ ด (14 ธันวาคม 2556) หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ได้รายงานว่าศูนย์สารวจความคิดเห็นนิ ดา้ โพลล์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ ) ซึ่งเปิ ดเผยผลสารวจความคิดเห็นของประชาชน จานวน 1,251 หน่วย
ตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เรื่ อง "ความเป็ นกลางของสื่ อฟรี ทีวีในการรายงานข่าว” พบว่า
ประชาชน ร้อยละ 38.13 เชื่อว่า ไม่เป็ นกลางในการรายงานข่าว ขณะที่ร้อยละ 38.05 เชื่อว่า รายงานข่าวอย่างเป็ น
กลาง และร้อยละ 23.82 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ
เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อช่องฟรี ทีวี ที่มีความเป็ นกลางในการรายงานข่าวมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่
ร้ อยละ 22.06 ระบุว่า เป็ นช่ อง 7 รองลงมา ร้ อยละ 16.39 ระบุว่า เป็ นช่ อง 3 ร้ อยละ 13.75 ระบุว่า เป็ นช่ อง Thai
PBS ร้ อยละ 12.15 โดย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์ แก้ว อาจารย์ประจาคณะนิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ ) ประชาชนทัว่ ประเทศเชื่ อว่า ช่อง 7 และช่อง 3 รายงานข่าวอย่างเป็ น
กลางมากที่สุด ซึ่ งสาเหตุน่าจะมาจากการเปลี่ยนนโยบายและปรับแนวทางการทางาน ภายหลังกลุ่มผูช้ ุ มนุ มมวล
มหาประชาชนร้ องขอพื้นที่ข่าว พร้อมเคลื่ อนขบวนมาเยี่ยมถึงสถานี ขณะเดี ยวกันทั้ง 2 ช่ อง ยังมีอิสระและ
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ยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งมีผตู ้ ิดตามชมเป็ นประจามากอยูแ่ ล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ผลโพลดังกล่าวก็ยงั เป็ น
ที่กงั ขาจากหลายฝ่ าย เนื่องจากมีขอ้ มูลว่า มีนกั ข่าวช่อง 7 ท่านหนึ่ ง ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า เป็ นผูส้ นับสนุน
กลุ่มผูช้ ุมนุมโดยการขึ้นเวทีเพื่อสนับสนุนการชุมนุม
ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้ จะนาเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจและน่ าติดตามเกี่ ยวกับบทบาทของสื่ อมวลชนภายใต้
บริ บทการเมืองและสังคมที่มีความขัดแย้งสู ง มีการแบ่งฝ่ ายทางการเมืองอย่างชัดเจน โดยในเบื้องต้น รายงาน
ฉบับนี้ จะนาเสนอโดยสรุ ปถึงหน้าที่และเป้ าหมายและบทบาทของสื่ อในสังคมประชาธิ ปไตย และรายงานจะ
นาเสนอประเด็นต่าง ๆ เพื่อใช้ในการถกเถียงในรายการต่อไป
หน้ าที่ เป้าหมายและบทบาทของสื่ อในสั งคมประชาธิปไตย
ในหนังสื อ The Power of News หรื อ ‘อานาจของข่าว’ (แปลโดยผูเ้ ขียน) โดย ศาสตราจารย์ Michael
Schudson ศาสตราจารย์ผเู้ ชี่ ยวชาญด้านสื่ อสารมวลชนได้กล่าวสรุ ปไว้ว่า หน้าที่และบทบาทของสื่ อในสังคม
ประชาธิ ปไตยมีอยู่ 7 ประการ ได้แก่
1. สื่ อควรที่จะให้ข้อมูลทีเ่ ป็ นธรรมและรอบด้ านแก่สาธารณชน และทาให้บุคคลต่าง ๆ ในสังคมสามารถ
ที่จะตัดสิ นใจต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลที่รอบด้านดังกล่าวได้
2. สื่ อควรที่จะนาเสนอแนวทางและกรอบความคิดที่ถูกต้ องและมีเหตุผลในการช่วยให้สาธารณชนเข้าใจ
ถึงบริ บทการเมืองที่ซับซ้อน โดยสื่ อควรส่ งเสริ มในการวิเคราะห์และอธิ บายการเมืองในรู ปแบบที่ทา
ให้ประชากรเข้าถึงได้และสามารถที่จะเลือกในการปฏิบตั ิตนได้อย่างมีเหตุผล
3. สื่ อควรจะทาหน้าที่เป็ นพาหนะร่ วมในการทีจ่ ะทาให้ ทุกมุมมองในสั งคมของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ได้รับ
การนาเสนออย่างเป็ นธรรม
4. สื่ อควรนาเสนอทั้งปริ มาณและคุณภาพของข่ าวที่ผ้ ูคนต้ องการ ตลาดควรจะเป็ นบรรทัดฐานในการ
ผลิตข่าวของสื่ อต่าง ๆ
5. สื่ อควรเป็ นตัวแทนสาธารณะและพูดแทนและพูดถึงประโยชน์ สาธารณะเป็ นหลักในการที่จะทาให้
รัฐบาลต้องรับผิดชอบในการกระทาต่าง ๆ
6. สื่ อควรจะแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจและสร้ างความเข้ าใจทีด่ ีต่อกัน เพื่อที่คนในสังคมส่ วนใหญ่จะได้
เห็นภาพของคนทัว่ ไปในโลก และชนชั้นนาก็จะเข้าใจถึงความเป็ นไปในสังคมมากขึ้นอีกด้วย
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7. สื่ อควรจะสร้างพื้นที่ในการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนทัว่ ไป ซึ่ งไม่ใช่เพื่อการสร้างความรู ้
ความเข้าใจในการตัดสิ นใจทางประชาธิ ปไตยแต่ยงั เป็ นกระบวนการในการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยอีก
ด้วย
ทั้งนี้ กรอบของบทบาทและหน้าที่ดงั กล่าวเปรี ยบเสมือนหลักการที่สื่อใช้ในการทาหน้าที่รายงานข่าวและข้อมูล
ต่าง ๆ แต่คาถามใหญ่อีกคาถาม คือ แล้วกรอบกติกาและโครงสร้างของสื่ อในสังคมไทยเอื้อให้เกิดสิ่ งเหล่านี้ มาก
น้อยเพียงใด ซึ่ ง ศาสตราจารย์ Duncan McCargo อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลีดส์ ได้ทาการศึกษา
วิจยั ถึงสภาพในกองบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์ไทยและได้เขียนสรุ ปเอาไว้ในบทความวารสารชื่อ Political
News Gathering in Thai Language Press ว่า ระบบภายในสื่ อไทยเป็ นระบบเด็กกับผู้ใหญ่ กล่ าวคือ ผู้น้อย
(ประกอบไปด้ วยนักข่ าว ประชาชนหรื อผู้ที่ไม่ มีตาแหน่ งสาคัญอะไรในสั งคม) ต้ องเชื่ อฟั งผู้ใหญ่ (คอลัมนิสต์
นักการเมือง และข้ าราชการชั้ นผู้ใหญ่ ) และไม่ มีสิทธิวิพากษ์ วิจารณ์ ผ้ ูใหญ่ นักข่ าวไม่ ควรมีความคิดเห็น หากแต่
ทาหน้ าทีบ่ ันทึกเทปเวลาไปทาข่ าวเท่านั้น
นอกจากนี้ ดร. ดันแคนยังชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างรวมศูนย์ของสื่ อไทยสะท้อนไปถึงลักษณะในการทาข่าวว่า การ
รายงานข่าวมีลกั ษณะรวมศูนย์อยูท่ ี่กรุ งเทพเป็ นอย่างยิง่ และนาไปสู่ การกีดกันมิให้ประชากรกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์
มีบทบาทในการมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่างแท้จริ ง เสี ยงของสื่ อจึงเป็ นเพียงเสี ยงสะท้อนของชนชั้นกลางและผู ้
ที่อยูใ่ นเมืองหลวงไปโดยปริ ยาย
ความเข้ าใจในเรื่องประชาธิปไตยของสื่ อไทย
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ Michael Schudson ได้กล่าวไว้ในบทความวิชาการ Reluctant Stewards: Journalism
in a Democratic Society ว่า การที่สื่อมวลชนไม่สามารถแสดงบทบาทในการส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิ ปไตยได้
นั้น เกิดมาจากสาเหตุที่ว่า ตัวสื่ อมวลชนเองนั้นก็ยังไม่ มีความรู้ ความเข้ าใจในประชาธิปไตยดีพอ ในเหตุการณ์
ทางการเมืองต่าง ๆ แน่ นอนว่า สื่ อที่ดีควรทาหน้าที่ในการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและรอบด้าน แต่นอกจากนี้ สื่ อยัง
ควรมี หน้าที่ สาคัญในการที่ จะเสริ มสร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับระบอบประชาธิ ปไตย และความเข้าใจเกี่ ยวกับ
สถานการณ์และกลุ่มผลประโยชน์ที่อยูเ่ บื้องหลังเหตุการณ์การเมืองต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่ งมิติของความรอบด้านใน
ข้อมูล เหตุการณ์และความเชื่อมโยงมีความจาเป็ นอย่างสู ง
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ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองล่าสุ ด หลังจากที่สื่อฟรี ทีวีได้รับการกระตุน้ และขอความร่ วมมือ
จากกลุ่มผูช้ ุ มนุ มและกลุ่ม กปปส. สังคมไทยได้เห็นการรายงานข่าว เกาะติดสถานการณ์ของสื่ อมวลชนต่าง ๆ
อย่างละเอี ย ดมากขึ้ น สื่ อมวลชนมุ่ง ประเด็ นและความสนใจไปที่ ประเด็ นการจัดตั้งสภาประชาชน ว่า จะมี
หน่วยงานหรื อองค์กรใดมาเป็ นคนกลาง จะมีการขับเคลื่อนปฎิรูปประเทศไทยอย่างไรต่อไปข้างหน้าเพื่อหาทาง
ออกให้แก่ประเทศ และ กปปส. ได้ทาการเสนออย่างไร และกลุ่มผูม้ ีอานาจ (ไม่วา่ จะเป็ นกองทัพ ตารวจ รัฐบาล
และภาคเอกชน) รวมไปถึงผูท้ ี่ชื่อเสี ยงในสังคมคิดอย่างไร
แต่ในขณะเดียวกัน สื่ อต่างประเทศจานวนมากที่ให้ความสนใจกับการชุ มนุ ม (เช่น สานักข่าว Reuters, Financial
Times, The Economist) กลับมุ่งเน้นความสนใจเพื่อเข้าใจบริ บทของความขัดแย้ง และทาหน้าที่สืบค้นความ
เป็ นมาและกลุ่มอานาจที่อยูเ่ บื้องหลังความขัดแย้ง โดยพยายามอธิ บายแรงจูงใจ ความสัมพันธ์และข้อขัดแย้งของ
ตัว ละครต่ า ง ๆ อย่ า งตรงไปตรงมา รวมไปถึ ง วิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ ก ารกระท าที่ ไ ม่ อ ยู่ใ นครรลองของระบอบ
ประชาธิ ปไตยอย่างตรงไปตรงมาของ กปปส. อีกด้วย ซึ่ งการปฏิ บตั ิหน้าที่ดงั กล่ าวแตกต่างจากสื่ อไทยโดย
สิ้ นเชิ ง และได้รับ การวิพากษ์วิจารณ์ จากฝ่ ายผูช้ ุ มนุ ม ว่า สื่ อต่ า งประเทศไม่ เข้า ใจบริ บ ทความเป็ นไทยและ
นาเสนอเพียงข้างเดียว
ทั้งนี้ การติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์จากทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า สื่ อมวลชนของไทยยัง
ขาดความรู ้ ความเข้าใจและนอกจากนี้ ยังขาดความเป็ นอิสระและความกล้าในการตั้งคาถาม สื บหาข้อมูลและ
วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มการเมืองอย่างตรงไปตรงมา และยังมีสื่อทางเลื อก สื่ อเลื อกข้างและสื่ อใหม่ที่ระดมข้อมูลที่
สร้างความแตกแยกเพิ่มขึ้นในสังคม
โครงสร้ างเชิงอานาจทีค่ รอบงาสื่ อไทย
ทั้งนี้ อาจกล่าวได้วา่ โครงสร้างของสังคมไทยเป็ นสังคมอานาจนิ ยม เป็ นสังคมที่มีความเป็ นศักดิ นาที่
ไม่ส่งเสริ มอิสรภาพทางความคิดในการทาหน้าที่การงานและของคนในสังคม ซึ่ งโครงสร้างเชิ งอานาจดังกล่าวก็
ได้รับการสะท้อนในโครงสร้างและวัฒนธรรมสื่ อไทยเป็ นอย่างมาก คุ ณประวิตร โรจนพฤกษ์ ผูส้ ื่ อข่าวของ
หนังสื อพิมพ์เดอะ เนชัน่ ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ “สื่ อเสรี มีจริ งหรื อ: บทเรี ยนประชาธิ ปไตยและวัฒนธรรมสื่ อ
ไทย” ไว้วา่ นักข่ าวไทยยังไม่ มีเสรีภาพที่แท้ จริง สื่ อไทยจานวนมากไม่ เคารพความหลากหลายทางความคิด ซึ่ง
สั งเกตได้ ว่า เวลาหนังสื อพิมพ์ ฉบับใดเชี ยร์ พรรคการเมืองใดก็มักจะเชี ยร์ กันอย่ างสุ ด ๆ และเราแทบจะมองไม่
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เห็นความหลากหลายทางความคิดภายในหนังสื อพิมพ์แต่ ละฉบับ ซึ่ งสื่ อต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะสะท้อนภาพของ
ความเคารพความหลากหลายทางความคิด และทาให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของมันในแง่มุมต่าง ๆ
ที่ผา่ นมา เรามักจะพบว่า วัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมของสังคมที่ครอบงาสื่ อไทยอยูน่ ้ นั ยังไม่มีความเป็ น
ประชาธิ ปไตยที่ ส่งเสริ มสิ ทธิ เสรี ภาพและอิสรภาพทางความคิ ด โดยคุ ณประวิตรได้ใช้คาว่า ‘พื้นที่เผด็จการ
ธุ รกิ จ’ ซึ่ งเป็ นที่ที่ไม่มีสหภาพหรื อโครงสร้างในการต่อรองให้กบั ผูส้ ื่ อข่าวในสังกัด อานาจการต่อรองและใน
การสั่งการจึงเกิ ดขึ้นเฉพาะกับผูท้ ี่มีอานาจและกลุ่มการเมืองที่ตอ้ งการดึ งเอาความชอบธรรมของสื่ อมาอยู่ฝ่าย
ตนเอง นักข่าวและผูป้ ฏิบตั ิการภาคสนามจึงมักจะถูก ‘คุกคาม’ ไม่วา่ จะเป็ นจากภาครัฐเอง ภาคเอกชน (กลุ่มทุน
ที่ให้การสนับสนุ นสื่ อ) และล่าสุ ด แรงกดดันและคุกคามจากผูช้ ุ มนุ มทางการเมืองต่อการเสนอข่าวของนักข่าว
ภาคสนาม
การวางตัวเป็ นกลางและเป็ นอิสระทางการเมืองของสื่ อไทยจึงเป็ นไปด้วยความยากลาบาก เนื่ องจากมีแรงต้าน
จากตัวโครงสร้างและผูเ้ ล่นที่มีความขัดแย้งกันอย่างสู งในสังคมไทย สื่ อจึงจาเป็ นต้องพลิกผันตัวเองจาก ‘ผูเ้ ล่น’
มาเป็ น ‘ผูส้ ังเกตการณ์และให้ขอ้ มูล’ ที่ถูกต้อง แม่นยา คมคายและกล้าหาญแก่สังคมไทย
บทสรุ ป
เราคงจะปฏิ เสธไม่ได้ว่า ระบบการเมืองที่เป็ นประชาธิ ปไตยนั้น อาศัยความชอบธรรมและที่มาของ
อานาจจากส่ วนเสี ยงใหญ่ของประชาชน นักการเมืองและกลุ่มการเมืองจึงมีตอ้ งการเชื่ อมโยงและเพิ่มพูนอานาจ
ของตนผ่านกระบวนการโดยอาศัยสื่ อเป็ นเครื่ องมือดังกล่าว เพราะฉะนั้น สื่ อมวลชนในระบอบประชาธิ ปไตยจึง
มีหน้าที่และบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งในการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและรอบด้าน แต่ที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ การที่
สื่ อมวลชนจะปฏิบตั ิหน้าที่ในการสร้างเสริ มองค์ความรู้และกรอบความคิดในการที่จะทาให้ประชาชนสามารถที่
จะตัดสิ นใจและส่ งเสริ มให้ประชาชนเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนกลไกประชาธิ ปไตย
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ประเด็นถกเถียงในรายการ
1. สื่ อควรมีบทบาทเป็ นกลางหรื อไม่ในสถานการณ์ที่บา้ นเมืองมีความขัดแย้ง สื่ อเลือกข้างผิดหรื อไม่?
2. ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ กับวาทะกรรมที่วา่ การป้ องกันการแทรกแซงสื่ อจากกลุ่มการเมืองต่าง ๆ นั้นไม่
สามารถทาในสังคมไทย?
3. สื่ อไทยมีความรู้ความเข้าใจ และได้รับการฝึ กฝนและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวะขัดแย้งเพียงพอหรื อไม่?
4. สังคมไทยพูดถึงความสาคัญของ 2 สิ่ งเสมอในการปฎิรูปสังคม คือ การปฎิรูปการศึกษาและการปฎิรูป
สื่ อ แต่ท้ งั สองอย่างก็ไม่ได้รับการกระทาให้สาเร็ จได้ จากปรากฎการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นความล้มเหลว
ของสังคมไทยหรื อไม่?
5. สังคมไทยเป็ นสังคมที่ไม่นิยมการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างตรงไปตรงมา สื่ อควรจะมีส่วนร่ วมในการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรมในการวิพากษ์วจิ ารณ์ของสังคมหรื อไม่?
6. สื่ อจะสร้างความสมดุลระหว่าง เสรี ภาพ และ ความรับผิดชอบอย่างไรในสังคมประชาธิ ปไตย
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