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บทบาทและหน้าทีข่องส่ือในภาวะการเมอืงขดัแย้ง 

บทน า 

ส่ือมวลชนในระบอบประชาธิปไตยควรมีหนา้ท่ีอยา่งไรโดยเฉพาะในภาวะการเมืองท่ีขดัแยง้? ค าถามน้ี

ดูจะเป็นค าถามส าคญัต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของส่ือมวลชนสังกดัต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก

สถานการณ์ความขดัแยง้ล่าสุดท่ีกลุ่มผูชุ้มนุม กปปส. ไดมี้การเคล่ือนยา้ยมวลชนเม่ือวนัท่ี 1ธันวาคมเพื่อ ‘ขอ

ความร่วมมือ’ ส่ือมวลชนฟรีทีวีทั้งช่อง 3 5 7 9 11 เพื่อร่วมกบักลุ่มผูชุ้มนุมในการลม้ลา้งระบอบทกัษิณให้หมด

ไปทางจากประเทศไทย ซ่ึงการกระท าดังกล่าวได้ถูกหลายภาคส่วนในสังคมเห็นว่า ถือเป็นการคุกคาม

ส่ือมวลชน เน่ืองจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ไดอ้อกแถลงการณ์เรียกร้องให้ส่ือมวลชนออก

ข่าวและให้ขอ้มูลแก่ประชาชนเฉพาะจากฝ่ายผูชุ้มนุมและไม่ให้มีการออกข่าวจากฝ่ายของรัฐบาล ทั้งน้ี หลาย

ฝ่ายเห็นว่า ขอ้เรียกร้องดงักล่าวของนายสุเทพขดักบัหลกัประชาธิปไตยท่ีส่งเสริมให้ขอ้มูลแก่สังคมอย่างรอบ

ดา้นและอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายท่ีไม่ไดเ้ป็นรัฐบาล นอกจากน้ี กลุ่มผูชุ้มนุมยงัได้

ไปกดดนัผูด้  าเนินรายการเล่าข่าวช่ือดงัของสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 คุณสรยุทธ์ สุทศันจินดา และไดมี้การเรียกร้อง

ใหคุ้ณสรยทุธ์เป่านกหวดีต่อหนา้ผูชุ้มนุมอีกดว้ย 

โดยล่าสุด (14 ธันวาคม 2556) หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐออนไลน์ไดร้ายงานวา่ศูนยส์ ารวจความคิดเห็นนิดา้โพลล ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ซ่ึงเปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน จ านวน 1,251  หน่วย

ตวัอยา่ง กระจายทุกระดบัการศึกษาและอาชีพ เร่ือง  "ความเป็นกลางของส่ือฟรีทีวีในการรายงานข่าว” พบว่า 

ประชาชน ร้อยละ 38.13 เช่ือวา่ ไม่เป็นกลางในการรายงานข่าว ขณะท่ีร้อยละ 38.05 เช่ือวา่ รายงานข่าวอยา่งเป็น

กลาง และร้อยละ 23.82 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ 

เม่ือถามถึงความคิดเห็นต่อช่องฟรีทีว ีท่ีมีความเป็นกลางในการรายงานข่าวมากท่ีสุด พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 22.06 ระบุว่า เป็นช่อง 7 รองลงมา ร้อยละ 16.39 ระบุว่า เป็นช่อง 3 ร้อยละ 13.75 ระบุว่า เป็นช่อง Thai 

PBS ร้อยละ 12.15 โดย ผศ.ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้ อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ประชาชนทัว่ประเทศเช่ือวา่ ช่อง 7 และช่อง 3 รายงานข่าวอยา่งเป็น

กลางมากท่ีสุด ซ่ึงสาเหตุน่าจะมาจากการเปล่ียนนโยบายและปรับแนวทางการท างาน ภายหลงักลุ่มผูชุ้มนุมมวล

มหาประชาชนร้องขอพื้นท่ีข่าว พร้อมเคล่ือนขบวนมาเยี่ยมถึงสถานี ขณะเดียวกนัทั้ง 2 ช่อง ยงัมีอิสระและ
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ยดืหยุน่ในการปฏิบติังาน รวมทั้งมีผูติ้ดตามชมเป็นประจ ามากอยูแ่ลว้ แต่อยา่งไรก็ตาม ผลโพลดงักล่าวก็ยงัเป็น

ท่ีกงัขาจากหลายฝ่าย เน่ืองจากมีขอ้มูลวา่ มีนกัข่าวช่อง 7 ท่านหน่ึง ไดแ้สดงออกอยา่งชดัเจนวา่ เป็นผูส้นบัสนุน

กลุ่มผูชุ้มนุมโดยการข้ึนเวทีเพื่อสนบัสนุนการชุมนุม 

ทั้งน้ี รายงานฉบบัน้ีจะน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจและน่าติดตามเก่ียวกบับทบาทของส่ือมวลชนภายใต้

บริบทการเมืองและสังคมท่ีมีความขดัแยง้สูง มีการแบ่งฝ่ายทางการเมืองอยา่งชดัเจน โดยในเบ้ืองตน้ รายงาน

ฉบบัน้ีจะน าเสนอโดยสรุปถึงหน้าท่ีและเป้าหมายและบทบาทของส่ือในสังคมประชาธิปไตย และรายงานจะ

น าเสนอประเด็นต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการถกเถียงในรายการต่อไป 

หน้าที ่เป้าหมายและบทบาทของส่ือในสังคมประชาธิปไตย 

ในหนงัสือ The Power of News หรือ ‘อ านาจของข่าว’ (แปลโดยผูเ้ขียน) โดย ศาสตราจารย ์Michael 

Schudson ศาสตราจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญด้านส่ือสารมวลชนไดก้ล่าวสรุปไวว้่า หน้าท่ีและบทบาทของส่ือในสังคม

ประชาธิปไตยมีอยู ่7 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ส่ือควรท่ีจะใหข้้อมูลทีเ่ป็นธรรมและรอบด้านแก่สาธารณชน และท าให้บุคคลต่าง ๆ ในสังคมสามารถ

ท่ีจะตดัสินใจต่าง ๆ โดยอาศยัขอ้มูลท่ีรอบดา้นดงักล่าวได ้

2. ส่ือควรท่ีจะน าเสนอแนวทางและกรอบความคิดที่ถูกต้องและมีเหตุผลในการช่วยให้สาธารณชนเขา้ใจ

ถึงบริบทการเมืองท่ีซับซ้อน โดยส่ือควรส่งเสริมในการวิเคราะห์และอธิบายการเมืองในรูปแบบท่ีท า

ใหป้ระชากรเขา้ถึงไดแ้ละสามารถท่ีจะเลือกในการปฏิบติัตนไดอ้ยา่งมีเหตุผล 

3. ส่ือควรจะท าหนา้ท่ีเป็นพาหนะร่วมในการทีจ่ะท าให้ทุกมุมมองในสังคมของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ไดรั้บ

การน าเสนออยา่งเป็นธรรม 

4. ส่ือควรน าเสนอทั้งปริมาณและคุณภาพของข่าวที่ผู้คนต้องการ ตลาดควรจะเป็นบรรทดัฐานในการ

ผลิตข่าวของส่ือต่าง ๆ 

5. ส่ือควรเป็นตัวแทนสาธารณะและพูดแทนและพูดถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลักในการท่ีจะท าให้

รัฐบาลตอ้งรับผดิชอบในการกระท าต่าง ๆ  

6. ส่ือควรจะแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจและสร้างความเข้าใจทีด่ีต่อกนั เพื่อท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่จะได้

เห็นภาพของคนทัว่ไปในโลก และชนชั้นน าก็จะเขา้ใจถึงความเป็นไปในสังคมมากข้ึนอีกดว้ย  
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7. ส่ือควรจะสร้างพื้นท่ีในการสนทนาแลกเปล่ียนระหวา่งประชาชนทัว่ไป ซ่ึงไม่ใช่เพื่อการสร้างความรู้

ความเขา้ใจในการตดัสินใจทางประชาธิปไตยแต่ยงัเป็นกระบวนการในการส่งเสริมประชาธิปไตยอีก

ดว้ย 

ทั้งน้ี กรอบของบทบาทและหนา้ท่ีดงักล่าวเปรียบเสมือนหลกัการท่ีส่ือใชใ้นการท าหนา้ท่ีรายงานข่าวและขอ้มูล

ต่าง ๆ แต่ค าถามใหญ่อีกค าถาม คือ แลว้กรอบกติกาและโครงสร้างของส่ือในสังคมไทยเอ้ือให้เกิดส่ิงเหล่าน้ีมาก

นอ้ยเพียงใด ซ่ึง ศาสตราจารย ์Duncan McCargo อาจารยจ์ากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัลีดส์ ไดท้  าการศึกษา

วิจยัถึงสภาพในกองบรรณาธิการของหนงัสือพิมพไ์ทยและไดเ้ขียนสรุปเอาไวใ้นบทความวารสารช่ือ Political 

News Gathering in Thai Language Press วา่ ระบบภายในส่ือไทยเป็นระบบเด็กกับผู้ใหญ่ กล่าวคือ ผู้น้อย 

(ประกอบไปด้วยนักข่าว ประชาชนหรือผู้ที่ไม่มีต าแหน่งส าคัญอะไรในสังคม) ต้องเช่ือฟังผู้ใหญ่ (คอลัมนิสต์ 

นักการเมือง และข้าราชการช้ันผู้ใหญ่) และไม่มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ผู้ใหญ่ นักข่าวไม่ควรมีความคิดเห็น หากแต่

ท าหน้าทีบ่ันทกึเทปเวลาไปท าข่าวเท่าน้ัน  

นอกจากน้ี ดร. ดนัแคนยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ โครงสร้างรวมศูนยข์องส่ือไทยสะทอ้นไปถึงลกัษณะในการท าข่าววา่ การ

รายงานข่าวมีลกัษณะรวมศูนยอ์ยูท่ี่กรุงเทพเป็นอยา่งยิ่ง และน าไปสู่การกีดกนัมิให้ประชากรกวา่ 90 เปอร์เซ็นต์

มีบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งแทจ้ริง เสียงของส่ือจึงเป็นเพียงเสียงสะทอ้นของชนชั้นกลางและผู ้

ท่ีอยูใ่นเมืองหลวงไปโดยปริยาย 

ความเข้าใจในเร่ืองประชาธิปไตยของส่ือไทย 

ทั้งน้ี ศาสตราจารย ์Michael Schudson ไดก้ล่าวไวใ้นบทความวิชาการ Reluctant Stewards: Journalism 

in a Democratic Society วา่ การท่ีส่ือมวลชนไม่สามารถแสดงบทบาทในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยได้

นั้น เกิดมาจากสาเหตุท่ีว่า ตัวส่ือมวลชนเองน้ันก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในประชาธิปไตยดีพอ ในเหตุการณ์

ทางการเมืองต่าง ๆ แน่นอนวา่ ส่ือท่ีดีควรท าหน้าท่ีในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและรอบดา้น แต่นอกจากน้ี ส่ือยงั

ควรมีหน้าท่ีส าคญัในการท่ีจะเสริมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัระบอบประชาธิปไตย และความเขา้ใจเก่ียวกบั

สถานการณ์และกลุ่มผลประโยชน์ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัเหตุการณ์การเมืองต่าง ๆ อีกดว้ย ซ่ึงมิติของความรอบดา้นใน

ขอ้มูล เหตุการณ์และความเช่ือมโยงมีความจ าเป็นอยา่งสูง 
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ท่ามกลางสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองล่าสุด หลงัจากท่ีส่ือฟรีทีวีไดรั้บการกระตุน้และขอความร่วมมือ

จากกลุ่มผูชุ้มนุมและกลุ่ม กปปส. สังคมไทยไดเ้ห็นการรายงานข่าว เกาะติดสถานการณ์ของส่ือมวลชนต่าง ๆ 

อย่างละเอียดมากข้ึน ส่ือมวลชนมุ่งประเด็นและความสนใจไปท่ีประเด็นการจดัตั้ งสภาประชาชน ว่า จะมี

หน่วยงานหรือองคก์รใดมาเป็นคนกลาง จะมีการขบัเคล่ือนปฎิรูปประเทศไทยอยา่งไรต่อไปขา้งหนา้เพื่อหาทาง

ออกใหแ้ก่ประเทศ และ กปปส. ไดท้  าการเสนออยา่งไร และกลุ่มผูมี้อ  านาจ (ไม่วา่จะเป็นกองทพั ต ารวจ รัฐบาล

และภาคเอกชน) รวมไปถึงผูท่ี้ช่ือเสียงในสังคมคิดอยา่งไร  

แต่ในขณะเดียวกนั ส่ือต่างประเทศจ านวนมากท่ีใหค้วามสนใจกบัการชุมนุม (เช่น ส านกัข่าว Reuters, Financial 

Times, The Economist) กลบัมุ่งเนน้ความสนใจเพื่อเขา้ใจบริบทของความขดัแยง้ และท าหน้าท่ีสืบคน้ความ

เป็นมาและกลุ่มอ านาจท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความขดัแยง้ โดยพยายามอธิบายแรงจูงใจ ความสัมพนัธ์และขอ้ขดัแยง้ของ

ตัวละครต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา รวมไปถึงวิพากษ์วิจารณ์การกระท าท่ีไม่อยู่ในครรลองของระบอบ

ประชาธิปไตยอย่างตรงไปตรงมาของ กปปส. อีกด้วย ซ่ึงการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวแตกต่างจากส่ือไทยโดย

ส้ินเชิง และได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายผูชุ้มนุมว่า ส่ือต่างประเทศไม่เข้าใจบริบทความเป็นไทยและ

น าเสนอเพียงขา้งเดียว 

ทั้งน้ี การติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์จากทั้งในและต่างประเทศ สะทอ้นให้เห็นวา่ ส่ือมวลชนของไทยยงั

ขาดความรู้ ความเขา้ใจและนอกจากน้ี ยงัขาดความเป็นอิสระและความกลา้ในการตั้งค  าถาม สืบหาขอ้มูลและ

วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มการเมืองอยา่งตรงไปตรงมา และยงัมีส่ือทางเลือก ส่ือเลือกขา้งและส่ือใหม่ท่ีระดมขอ้มูลท่ี

สร้างความแตกแยกเพิ่มข้ึนในสังคม 

โครงสร้างเชิงอ านาจทีค่รอบง าส่ือไทย 

ทั้งน้ี อาจกล่าวไดว้า่ โครงสร้างของสังคมไทยเป็นสังคมอ านาจนิยม เป็นสังคมท่ีมีความเป็นศกัดินาท่ี

ไม่ส่งเสริมอิสรภาพทางความคิดในการท าหนา้ท่ีการงานและของคนในสังคม ซ่ึงโครงสร้างเชิงอ านาจดงักล่าวก็

ได้รับการสะทอ้นในโครงสร้างและวฒันธรรมส่ือไทยเป็นอย่างมาก คุณประวิตร โรจนพฤกษ์ ผูส่ื้อข่าวของ

หนงัสือพิมพเ์ดอะ เนชัน่ ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ “ส่ือเสรีมีจริงหรือ: บทเรียนประชาธิปไตยและวฒันธรรมส่ือ

ไทย” ไวว้า่ นักข่าวไทยยังไม่มีเสรีภาพที่แท้จริง ส่ือไทยจ านวนมากไม่เคารพความหลากหลายทางความคิด ซ่ึง

สังเกตได้ว่า เวลาหนังสือพิมพ์ฉบับใดเชียร์พรรคการเมืองใดก็มักจะเชียร์กันอย่างสุด ๆ และเราแทบจะมองไม่
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เห็นความหลากหลายทางความคิดภายในหนังสือพมิพ์แต่ละฉบับ ซ่ึงส่ือต่าง ๆ ไม่สามารถท่ีจะสะทอ้นภาพของ

ความเคารพความหลากหลายทางความคิด และท าใหส้ังคมตระหนกัถึงคุณค่าของมนัในแง่มุมต่าง ๆ  

ท่ีผา่นมา เรามกัจะพบวา่ วฒันธรรมองคก์รและวฒันธรรมของสังคมท่ีครอบง าส่ือไทยอยูน่ั้น ยงัไม่มีความเป็น

ประชาธิปไตยท่ีส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพและอิสรภาพทางความคิด โดยคุณประวิตรไดใ้ช้ค  าว่า ‘พื้นท่ีเผด็จการ

ธุรกิจ’ ซ่ึงเป็นท่ีท่ีไม่มีสหภาพหรือโครงสร้างในการต่อรองให้กบัผูส่ื้อข่าวในสังกดั อ านาจการต่อรองและใน

การสั่งการจึงเกิดข้ึนเฉพาะกบัผูท่ี้มีอ านาจและกลุ่มการเมืองท่ีตอ้งการดึงเอาความชอบธรรมของส่ือมาอยู่ฝ่าย

ตนเอง นกัข่าวและผูป้ฏิบติัการภาคสนามจึงมกัจะถูก ‘คุกคาม’ ไม่วา่จะเป็นจากภาครัฐเอง ภาคเอกชน (กลุ่มทุน

ท่ีให้การสนบัสนุนส่ือ) และล่าสุด แรงกดดนัและคุกคามจากผูชุ้มนุมทางการเมืองต่อการเสนอข่าวของนกัข่าว

ภาคสนาม 

การวางตวัเป็นกลางและเป็นอิสระทางการเมืองของส่ือไทยจึงเป็นไปดว้ยความยากล าบาก เน่ืองจากมีแรงตา้น

จากตวัโครงสร้างและผูเ้ล่นท่ีมีความขดัแยง้กนัอยา่งสูงในสังคมไทย ส่ือจึงจ าเป็นตอ้งพลิกผนัตวัเองจาก ‘ผูเ้ล่น’ 

มาเป็น ‘ผูส้ังเกตการณ์และใหข้อ้มูล’ ท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า คมคายและกลา้หาญแก่สังคมไทย 

บทสรุป 

เราคงจะปฏิเสธไม่ไดว้่า ระบบการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยนั้น อาศยัความชอบธรรมและท่ีมาของ

อ านาจจากส่วนเสียงใหญ่ของประชาชน นกัการเมืองและกลุ่มการเมืองจึงมีตอ้งการเช่ือมโยงและเพิ่มพูนอ านาจ

ของตนผา่นกระบวนการโดยอาศยัส่ือเป็นเคร่ืองมือดงักล่าว เพราะฉะนั้น ส่ือมวลชนในระบอบประชาธิปไตยจึง

มีหนา้ท่ีและบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและรอบดา้น แต่ท่ีส าคญัยิ่งไปกว่านั้น คือ การท่ี

ส่ือมวลชนจะปฏิบติัหนา้ท่ีในการสร้างเสริมองคค์วามรู้และกรอบความคิดในการท่ีจะท าให้ประชาชนสามารถท่ี

จะตดัสินใจและส่งเสริมใหป้ระชาชนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการขบัเคล่ือนกลไกประชาธิปไตย 
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ประเด็นถกเถียงในรายการ 

1. ส่ือควรมีบทบาทเป็นกลางหรือไม่ในสถานการณ์ท่ีบา้นเมืองมีความขดัแยง้ ส่ือเลือกขา้งผดิหรือไม่? 

2. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ กบัวาทะกรรมท่ีวา่การป้องกนัการแทรกแซงส่ือจากกลุ่มการเมืองต่าง ๆ นั้นไม่

สามารถท าในสังคมไทย?  

3. ส่ือไทยมีความรู้ความเขา้ใจ และไดรั้บการฝึกฝนและพฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบัระบอบประชาธิปไตย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสภาวะขดัแยง้เพียงพอหรือไม่? 

4. สังคมไทยพดูถึงความส าคญัของ 2 ส่ิงเสมอในการปฎิรูปสังคม คือ การปฎิรูปการศึกษาและการปฎิรูป

ส่ือ แต่ทั้งสองอยา่งก็ไม่ไดรั้บการกระท าใหส้ าเร็จได ้จากปรากฎการณ์ดงักล่าวถือเป็นความลม้เหลว

ของสังคมไทยหรือไม่? 

5. สังคมไทยเป็นสังคมท่ีไม่นิยมการวพิากษว์จิารณ์อยา่งตรงไปตรงมา ส่ือควรจะมีส่วนร่วมในการ

ขบัเคล่ือนวฒันธรรมในการวิพากษว์จิารณ์ของสังคมหรือไม่? 

6. ส่ือจะสร้างความสมดุลระหวา่ง เสรีภาพ และ ความรับผิดชอบอยา่งไรในสังคมประชาธิปไตย 


