บทสัมภาษณ์ : อัตลักษณ์ นักข่ าวยุคดิจทิ ลั
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ภาพจาก : http://socialnews.teenee.com/famouspost/683.html
พิทกั ษ์ ศักดิ์ ทิศาภาคย์
ประเด็นกล่าวขานระคนต�าหนิจากสังคมวงกว้ างเรื่ องความไม่เหมาะ
สมของการท�าหน้ าที่ผ้ ูสื่อข่าวโทรทัศน์ ต่อการน�าเสนอภาพการเคลื่อนย้ าย
ศพคุณทฤษฎี สหวงษ์ นักแสดงหนุ่มผู้เสียชีวิตจากอาการอวัยวะภายใน
ร่ างกายล้ มเหลว และเกิดภาวะแทรกซ้ อนอย่างรุ นแรงจากโรคไข้ เลือดออก
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ช่องทางการติดต่อ: phithaksak.thi@dpu.ac.th
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จากโรงพยาบาลรามาธิบดีสวู่ ดั กลางพระรามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเดือน
มกราคมที่ ผ่ า นมา ส่ง ผลให้ เ กิ ด กระแสวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากผู้ช มรายการ
ทังประเทศ
้
ส่งผลให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นสมาคมวิชาชีพ นักวิชาการ
รวมถึงตัวผู้สื่อข่าวเองที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ ต้องมาร่ วมวงกันอธิ บาย และ
ถกเถียงกันถึงเหตุผล เบื ้องหลังของเหตุการณ์ ตลอดจนจริ ยธรรมวิชาชีพของ
ความเป็ นผู้สื่อข่าวในยุคโทรทัศน์ดจิ ิทลั
บทเรียนจากกรณีคณ
ุ ทฤษฎีเป็ นตัวอย่างหนึง่ เท่านันไม่
้ รวมกรณีอนื่ อีก
หลายกรณี เช่น การน�าเสนอภาพ เนื ้อหา หรื อรายละเอียดของเหตุการณ์และ
ผู้เสียหายที่เข้ าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน เหล่านี ้เป็ นที่มาของค�าถามที่เกิดขึ ้น
ในใจของผู้เขียนถึง “อัตลักษณ์” ของนักข่าวในยุคปั จจุบนั ความไม่เหมาะสม
ของการท�าหน้ าที่ผ้ สู ื่อข่าวที่เป็ นอยูข่ ณะนี ้มีสาเหตุมาจากอะไร จากนโยบาย
148 องค์กรข่าว จากตัวผู้สอื่ ข่าว จากผู้ชมรายการข่าว หรื อจากการแข่งขันทางด้ าน
ธุรกิจและการน�าเสนอข่าว บทสัมภาษณ์ฉบับนี ้จึงเป็ นส่วนหนึง่ ของการค้ นหา
ค�าตอบ
ผู้เ ขี ย นได้ พ บกับ ผู้สื่ อ ข่า วรุ่ น ใหม่พ ร้ อมกัน ถึง 3 คน คื อ คุณ ภูริ ต
สุคนธ์ ปัญญา อดี ตผู้สื่อข่าวบันเทิ ง ที วีพูลชาแนล ปั จุบันเป็ นพิ ธีกรและ
ผู้ด�าเนินรายการข่าวบันเทิงให้ กบั หลายสถานี คุณศิวาพัชญ์ จินายะ ผู้สื่อข่าว
และโปรดิวเซอร์ รายการต่างคนต่างคิด ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ ทวี ี (ช่อง 34)
และคุณชัชชญา ธนีสนั ต์ ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวประจ�าสถานีโทรทัศน์
พีพีทีวี (ช่อง 36) โดยเฉพาะคุณภูริต และคุณศิวาพัชญ์นนคุ
ั ้ ้ นเคยกับผู้เขียน
เป็ นอย่างดีในฐานะอดีตครู กับศิษย์ คนในวงการวิชาการและคนในวงการ
วิ ช าชี พ ทัง้ หมดนี ไ้ ด้ พ บกัน ในงานสัม มนาของภาควิ ช าวิ ท ยุแ ละโทรทัศ น์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ผู้เขียนจึงถือโอกาสสัมภาษณ์ ในรูปแบบการสนทนากลุม่ ถึงการท�าหน้ าที่ของ
ผู้สื่อข่าวในยุคปั จจุบนั
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เมื่ อ เริ่ ม ต้ น การสัม ภาษณ์ ด้ ว ยค� า ถามเรื่ อ ง “การเข้ าสู่ ว งการ”
สาวสวย บุคลิกภาพดีอย่างคุณชัชชญา ตอบว่าเริ่ มต้ นอาชีพผู้สอื่ ข่าวจากการ
ท�างานเป็ นผู้ประกาศข่าวให้ กบั สถานีโทรทัศน์เอ็มวีทีวี และผู้ด�าเนินรายการ
วิทยุให้ กับสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ บทบาทหลักเน้ นหนักไปที่การใช้
ภาษาไทยให้ ถกู ต้ อง น�าเสนอเนื ้อหาในรายการให้ ครบถ้ วนตามที่ได้ รับมาจาก
ทีมงาน และแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าเป็ นหลัก จนกระทัง่ มาเป็ นผู้สื่อข่าวให้ กบั
ช่องสปริ งนิวส์ และพีพีทีวีในปั จจุบนั
“ลงสนามจริ งครั้งแรกท้าทาย
และตื ่ น เต้ น มากค่ ะ เมื ่ อ ก่ อ นอยู่ แ ค่
ในห้องออกอากาศ พอออกมาวิ่ งข่ าว
มันกดดันมากเพราะเป็ นด่านแรกที ต่ อ้ ง
ไปดูหน้างาน การจับประเด็นและการ 149
ใช้วิ จ ารณญาณสำ า คัญ ที ่สุด เห็ น เลย
ว่าผู้สื่อข่ าวทำ ามากกว่าการเอาข่ าวมา
บอกต่ อ เรื ่ อ งราวเล็ ก ๆ หลายเรื ่ อ ง
ผูส้ ื อ่ ข่าวสามารถหยิ บยกให้เป็ นประเด็นใหญ่ในสังคมได้ แล้วก็ช่วยสื บสาว
จนนำาไปสู่การคลี ่คลายปั ญหา” คุณชัชชญาถ่ายทอดประสบการณ์เพิ่มเติม
อีกว่าครัง้ หนึ่งได้ ไปท�าข่าวกรณี ก๊าซดับเพลิงรั่วภายในอาคารธนาคารไทย
พาณิชย์ส�านักงานใหญ่ จนเป็ นเหตุให้ มีเจ้ าหน้ าที่ก้ ภู ยั เสียชีวิตด้ วย 1 ราย
วันที่ แม่ของผู้เสียชี วิตเดินทางไปรั บศพลูกชายที่ สถาบันนิ ติเวช ผู้สื่อข่าว
จากทุก ส� า นัก ไปรวมตัว กัน เพื่ อ รอบัน ทึก ภาพ ค� า ถามสะเทื อ นใจคนเป็ น
แม่คื อ รู้ สึก อย่า งไรที่ ต้ อ งสูญ เสี ย ลูก ชาย แม่ผ้ ูเ สี ย ชี วิ ต ปฏิ เ สธพร้ อมบอก
ว่า ยัง ไม่พ ร้ อมจะตอบค� า ถาม แต่ก ลับ มี ผ้ ูสื่ อ ข่ า วส� า นัก หนึ่ง พยายามจ่ อ
ไมโครโฟนคาดคันเอาค�
้
าตอบ จนกระทัง่ แม่ผ้ เู สียชีวิตร้ องไห้ กลายเป็ นภาพ
ที่ ได้ ถูกน� าไปออกอากาศ สถานี โทรทัศน์ ช่องนัน้ ได้ ยอดผู้ชมรายการเป็ น
จ�านวนมาก ขณะเดียวกันสังคมก็วิจารณ์ การท�าหน้ าที่ของผู้สื่อข่าวคนนัน้
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถนุ ายน ประจ�าปี 2559

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

หนักมากเช่นกัน “บทบาทของผู้ชมสำ าคัญสุดค่ะ นอกจากจะต้องเลื อกชม
เลื อกดู และเลื อกที จ่ ะเชื อ่ ถื อข่าวในช่องใดช่องหนึ่งแล้ว ต้องคิ ดด้วยว่าทีส่ ือ่
นำ าเสนอแบบนัน้ เหมาะสมหรื อไม่ ขณะที ่สื่อเองก็ ต้องตระหนักว่าถ้าทำ าดี
คนก็ดู ถ้าทำาเสีย คนดูก็เปลีย่ นช่อง”
คุ ณ ศิ ว า พั ช ญ์ เ ช่ น กั น
ผ่านประสบการณ์ น� า้ ท่วม ไฟไหม้
ร า ย ง า น ส ด ม า ห ล า ย รู ป แ บ บ
ให้ ค วามเห็ น ว่ า สิ่ ง ต่ า ง ๆ รอบตัว
เราล้ ว นแล้ ว แต่เ ป็ นข่า วได้ ทัง้ หมด
ทุ ก วั น นี ใ้ ค ร ก็ เ ป็ น ผู้ สื่ อ ข่ า ว ไ ด้
ผู้สื่ อ ข่ า วสมัค รเล่ น แค่ บัน ทึ ก ภาพ
150 เคลื่ อ นไหวความยาวไม่ม าก และ
น�าเสนอผ่านสื่อสังคมก็เผยแพร่ ไปสู่มวลชนได้ แล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เอือ้ อ�านวยของเทคโนโลยีการสื่อสารทัง้ อินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์ มือถื อ
หากเขี ย นพาดหัว ข่ า วให้ น่ า สนใจก็ จ ะมี ผ้ ูเ ปิ ดเข้ า ไปชมเป็ นจ� า นวนมาก
คุณศิวาพัชญ์ เล่าถึงการท�างานให้ ฟังว่า “นักข่าวทำ างานหนักแล้ว ช่างภาพ
ยิ่ งหนักกว่า ต้องรู้เรื ่องภาพด้วยว่าจะตัง้ กล้องอย่างไร มุมไหน บันทึกภาพ
อย่ างไรให้ถ่ายทอดอารมณ์ กบั คนดูได้ ทัง้ นี ้ทงั้ นัน้ นักข่ าวคื อหัวใจสำ าคัญ
ของที ม งาน ต้ อ งสั่ง ช่ า งภาพให้ ไ ด้ ว่ า ต้ อ งถ่ า ยภาพอะไร เอาแบบไหน
หากไม่ได้ภาพทีต่ อ้ งการกลับมายังสถานี คนทีจ่ ะถูกเจ้านายตำาหนิก็คือนักข่าว
ไม่ใช่ช่างภาพ” อย่างไรก็ตาม ในเรื่ องบทบาทของผู้ชมรายการ คุณศิวาพัชญ์
เห็นตรงกันกับคุณชัชชญาว่าผู้ชมส�าคัญที่สดุ “คนที ่ตดั สิ นคื อคนดู ไม่มีนกั
ข่าวคนไหนอยากโดนด่า หรื ออยากทำาสิ่ งทีต่ ดั ช่องทางทำามาหากิ นของตัวเอง
แต่สมัยนี ้โทรทัศน์ มีหลายช่ อง การแข่ งขันก็ สูงมาก เราก็ ต้องการอยู่รอด
ขึ้นอยู่กบั คนดู ขอให้คิดตามเยอะ ๆ ขณะกำาลังเสพสือ่ ยิ่ งคิ ดเยอะ ยิ่ งรู้มาก
ยิ่ งเท่าทันและคุยกับคนอืน่ รู้เรื ่อง”
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เราได้ มมุ มองของผู้ประกาศข่าว และผู้สื่อข่าวสายสังคม-รายงาน
พิ เศษไปแล้ ว มาฟั งมุมมองของผู้สื่อข่าวบันเทิ งกันบ้ าง คุณภูริ ตอธิ บาย
อย่างสนุกเหมือนอย่างกับก�าลังออกโทรทัศน์ “สือ่ บันเทิ งเนีย่ โดนด่าตลอดว่า
ทำาร้ายดารา ทำาลายบุคคลสาธารณะ ชอบยุ่งเรื ่องใต้เตียง เรื ่องรัก ๆ เลิ ก ๆ
ของเขา แต่ถามว่าข่าวบันเทิ งทุกคนชอบไหมคะ ก็ตอบว่าชอบ ทัง้ ดู ทัง้ อ่าน
แต่อยากจะบอกว่าเรื ่ องบันเทิ งหน่ะ ขอให้เสพแบบเอาสนุกก็ พอ ดูให้เป็ น
แล้วก็อย่าไปอิ นกับมันมาก ดาราบางคนก็ชอบนะ ชอบให้เขี ยนข่าวแรง ๆ
ชอบให้พ าดหัว ข่ า วแบบที ่ค นมาสนใจ เราเองก็ ช อบเพราะหนัง สื อ จะได้
ขายดี มันเป็ นเรื ่ องการตลาด บันเทิ งอยู่ได้เพราะดารา ดาราก็อยู่ได้เพราะ
สื ่อบันเทิ ง” แล้ วอย่างนีเ้ รื่ องจริ ยธรรมมีในใจของผู้สื่อข่าวบันเทิงบ้ างไหม
คุณภูริตตอบว่า “เรามีจรรยาบรรณในการทำาข่าวอยูแ่ ล้ว แต่ยึดหลักว่าเพิ่มความ
น่าสนใจให้มากขึ้นไปอีก ถ้าเราเขียนข่าวพาดหัวไม่นา่ สนใจ นำาเสนอไม่นา่ สนใจ 151
คนดูหนีไปช่องอืน่ แน่นอน อีกอย่างอย่าพูดว่าผูส้ ือ่ ข่าวทำาลายสังคมเลยนะคะ
ข่าวทุกข่าวสร้างสรรค์หมด แค่สร้างสรรค์นอ้ ย หรื อสร้างสรรค์เชิ งลบเท่านัน้
เอง ถ้า ทำ า ข่ า วทำ า ลายสัง คมคนนัน้ ไม่ ใ ช่ น กั ข่ า วหรอกค่ ะ อย่ า งกรณี ป อ
ทฤษฎี ก็เหมื อนกัน เชื อ่ ว่าสมัยงานศพมิ ตร ชัยบัญชา หรื อพุม่ พวง ดวงจันทร์
ผู้สื่อ ข่ า ว ช่ า งภาพก็ เ ฮละโลกัน แบบนั้น เหมื อ นกัน เพี ย งแต่ ว่ า สมัย นั้น
โซเชี ยลมี เดี ยยังไม่มีไงคะ นักข่าวถึ งไม่โดนด่าอย่างวันนี ้” คุณภูริตกล่าว
ถึงการท�างานของตนเองและเพื่อน ๆ ในวงการได้ อย่างน่าสนใจ
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ช่วงท้ ายของการสัมภาษณ์กงึ่ สนทนา ผู้เขียนขอให้ แต่ละคนสะท้ อน
ภาพของอัต ลัก ษณ์ นัก ข่า วยุค ดิ จิ ทัล คุณ ศิ ว าพัช ญ์ บ อกว่า นัก ข่า วสมัย นี ้
อยากรู้อยากถามแหล่งข่าวเรื่องใดก็ถามออกไปโดยขาดการกลัน่ กรอง และไม่
รู้ จักกาละเทศะ “เวลาเราจะไปสัม ภาษณ์ ใ คร ต้อ งดู จัง หวะด้ว ยนะครับ
ว่าสมควรจะถามคำาถามแบบนัน้ ออกไปไหม การเข้าถึงแหล่งข่าวสำาคัญทีส่ ดุ
และการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั แหล่งข่าวไว้จะเป็ นผลดี กบั เราตลอดไป”
คุณ ชัช ชญา เห็ น ตรงกัน โดยผนวกกับ ประสบการณ์ ก ารท� า งานของเธอ
แล้ วอธิบายว่าเธอเองท�างานข่าวมาหลายส�านัก หลายช่องแล้ ว แต่สิ่งที่ไม่
เปลี่ยนคือแหล่งข่าว ถ้ าแหล่งข่าวเชื่อใจ ไว้ ใจผู้สื่อข่าวแล้ วเขาจะให้ ข้อมูล
ให้ ความร่วมมือเสมอ การไม่แยแส หรื อตอบโต้ แหล่งข่าวด้ วยอารมณ์สว่ นตัว
ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง คุณศิวาพัชญ์เสริ มว่า ถ้ านักข่าวท�าเสีย ไม่ใช่เสียแค่
152 ตัวเอง แต่เสียไปถึงองค์กรด้ วย น�าไปสูก่ ารเสื่อมศรัทธาต่อสถานี ยอดคนดู
ลดลง จนสูญเสียรายได้ จากการโฆษณา คุณชัชชญาเน้ นประเด็นนี ้โดยกล่าวว่า
“ทุกวันนี ก้ ารนำาเสนอข้อเท็จจริ ง และการแข่งขันเพือ่ ความอยู่รอดทางธุรกิ จ
สำาคัญเท่ากัน แต่จิตวิ ญญาณ และจริ ยธรรมวิ ชาชี พก็ทิ้งไม่ได้ ไม่ว่ายุคสมัย
จะเปลี ่ย นไปอย่ า งไร จรรยาบรรณและวิ จ ารณญาณของนัก ข่ า วต้อ งมา
อัน ดับ หนึ่ ง คนทำ า งานสื ่อ ถ้า ไม่ ทิ้ ง เรื ่ อ งพวกนี ้เ ขาจะอยู่ กับ อาชี พ นี ้ไ ปได้
ตลอดชี วิต มี คนนับถื อเพราะงานมี คณ
ุ ภาพ” คุณภูริต มุง่ ไปที่เรื่ องจิตวิทยา
การตังค�
้ าถาม และการเป็ นคนมีทกั ษะหลายด้ าน “ดาราหลายคนไม่ชอบการ
เซ้าซี ้เรื ่ องส่วนตัว เราต้องรู้ หลักในการเข้าหา และชวนคุยเพื อ่ ล้วงคำ าตอบ
ดาราบางคนถามนิ ดเดี ยว แต่ตอบยาวจนเนื ้อหามากเกิ นกว่าจะนำ าไปใช้
ออกอากาศ นักข่าวต้องมี ทกั ษะการรวบประเด็น ตนเองต้องดำาเนิ นรายการ
เล่าข่าวดาราด้วย สัมภาษณ์ มาเยอะไม่ได้ใช้ทงั้ หมดก็จริ ง แต่ขอ้ มูลนำามาใช้
เล่าเสริ มในรายการได้”

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถนุ ายน ประจ�าปี 2559

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

สรุ ปว่าอัตลักษณ์นกั ข่าวยุคดิจิทลั คือ การท�าหน้ าที่เสนอข้ อเท็จจริ ง
ให้ สงั คมได้ รับทราบภายใต้ สภาวะการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิ จ
แม้ วา่ ผู้สอื่ ข่าวแต่ละคนจากแต่ละส�านักจะมีแนวทางและนโยบายการท�างาน
ที่แตกต่างกันออกไป ตลอดจนถึงวิธีการให้ ได้ มาของ “ภาพ” และ “ข้ อมูล”
ทีห่ ลายครังสั
้ งคมตังค�
้ าถามถึงความถูกต้ อง เหมาะสม ทว่าผู้ให้ สมั ภาษณ์ทกุ คน
ต่า งให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ตรงกัน ว่า ผู้บ ริ โ ภคข่า ว หรื อ ผู้ช มข่ า วต่า งหากที่ จ ะเป็ น
คนก�าหนดความเป็ นไปของข่าว องค์กรข่าว และการท�างานของผู้สื่อข่าว
ด้ วยการรั บข่าวอย่างมี สติ และพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวนัน้ ผ่านเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ทนั สมัยนัน่ เอง
153
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