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พทิกัษ์ศักดิ์ ทศิาภาคย์

 ประเดน็กลา่วขานระคนต�าหนิจากสงัคมวงกว้างเร่ืองความไมเ่หมาะ
สมของการท�าหน้าท่ีผู้สื่อข่าวโทรทศัน์ต่อการน�าเสนอภาพการเคลื่อนย้าย
ศพคุณทฤษฎี สหวงษ์ นักแสดงหนุ่มผู้ เสียชีวิตจากอาการอวัยวะภายใน
ร่างกายล้มเหลว และเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงจากโรคไข้เลือดออก  

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ช่องทางการติดต่อ: phithaksak.thi@dpu.ac.th
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จากโรงพยาบาลรามาธิบดีสูว่ดักลางพระรามหลวง จงัหวดับรีุรัมย์เม่ือเดือน
มกราคมท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ ชมรายการ 
ทัง้ประเทศ สง่ผลให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายไมว่า่จะเป็นสมาคมวชิาชีพ นกัวชิาการ 
รวมถึงตวัผู้สื่อข่าวเองท่ีอยู่ร่วมในเหตุการณ์ต้องมาร่วมวงกันอธิบาย และ 
ถกเถียงกนัถงึเหตผุล เบือ้งหลงัของเหตกุารณ์ ตลอดจนจริยธรรมวิชาชีพของ
ความเป็นผู้สื่อขา่วในยคุโทรทศัน์ดจิิทลั
 บทเรียนจากกรณีคณุทฤษฎีเป็นตวัอยา่งหนึง่เทา่นัน้ไมร่วมกรณีอ่ืนอีก
หลายกรณี เชน่ การน�าเสนอภาพ เนือ้หา หรือรายละเอียดของเหตกุารณ์และ
ผู้ เสียหายท่ีเข้าขา่ยละเมิดสทิธิมนษุยชน เหลา่นีเ้ป็นท่ีมาของค�าถามท่ีเกิดขึน้
ในใจของผู้ เขียนถงึ “อตัลกัษณ์” ของนกัขา่วในยคุปัจจบุนั ความไมเ่หมาะสม
ของการท�าหน้าท่ีผู้สื่อข่าวท่ีเป็นอยูข่ณะนีมี้สาเหตมุาจากอะไร จากนโยบาย
องค์กรขา่ว จากตวัผู้สือ่ขา่ว จากผู้ชมรายการขา่ว หรือจากการแขง่ขนัทางด้าน
ธรุกิจและการน�าเสนอขา่ว บทสมัภาษณ์ฉบบันีจ้งึเป็นสว่นหนึง่ของการค้นหา
ค�าตอบ 
 ผู้ เขียนได้พบกับผู้ สื่อข่าวรุ่นใหม่พร้อมกันถึง 3 คน คือคุณภูริต 
สุคนธ์ปัญญา อดีตผู้ สื่อข่าวบันเทิง ทีวีพูลชาแนล ปัจุบันเป็นพิธีกรและ 
ผู้ด�าเนินรายการขา่วบนัเทิงให้กบัหลายสถานี คณุศิวาพชัญ์ จินายะ ผู้สื่อขา่ว 
และโปรดวิเซอร์รายการตา่งคนตา่งคดิ ทางสถานีโทรทศัน์อมรินทร์ทีวี (ชอ่ง 34) 
และคณุชชัชญา ธนีสนัต์ ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวประจ�าสถานีโทรทศัน์
พีพีทีวี (ชอ่ง 36) โดยเฉพาะคณุภริูต และคณุศวิาพชัญ์นัน้คุ้นเคยกบัผู้ เขียน
เป็นอย่างดีในฐานะอดีตครูกับศิษย์ คนในวงการวิชาการและคนในวงการ
วิชาชีพทัง้หมดนีไ้ด้พบกันในงานสัมมนาของภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์  
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ เม่ือเดือนเมษายนท่ีผ่านมา  
ผู้ เขียนจงึถือโอกาสสมัภาษณ์ ในรูปแบบการสนทนากลุม่ถงึการท�าหน้าท่ีของ
ผู้สื่อขา่วในยคุปัจจบุนั
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 เม่ือเร่ิมต้นการสัมภาษณ์ด้วยค�าถามเร่ือง “การเข้าสู่วงการ”  
สาวสวย บคุลกิภาพดีอยา่งคณุชชัชญา ตอบวา่เร่ิมต้นอาชีพผู้สือ่ขา่วจากการ
ท�างานเป็นผู้ประกาศข่าวให้กบัสถานีโทรทศัน์เอ็มวีทีวี และผู้ด�าเนินรายการ
วิทยุให้กับสถานีวิทยุกรมประชาสมัพนัธ์ บทบาทหลกัเน้นหนกัไปท่ีการใช้
ภาษาไทยให้ถกูต้อง น�าเสนอเนือ้หาในรายการให้ครบถ้วนตามท่ีได้รับมาจาก
ทีมงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลกั จนกระทัง่มาเป็นผู้สื่อข่าวให้กบั 
ชอ่งสปริงนิวส์ และพีพีทีวีในปัจจบุนั 

 “ลงสนามจริงครั้งแรกท้าทาย
และตื่นเต้นมากค่ะ เมื่อก่อนอยู่แค่ 
ในห้องออกอากาศ พอออกมาว่ิงข่าว
มนักดดนัมากเพราะเป็นด่านแรกทีต่อ้ง
ไปดูหน้างาน การจบัประเด็นและการ
ใช้วิจารณญาณสำาคัญที่สุด เห็นเลย 
ว่าผู้สื่อข่าวทำามากกว่าการเอาข่าวมา 
บอกต่อ เร่ืองราวเล็ก ๆ หลายเร่ือง 

ผูสื้อ่ข่าวสามารถหยิบยกให้เป็นประเด็นใหญ่ในสงัคมได ้ แล้วก็ช่วยสืบสาว 
จนนำาไปสู่การคลี่คลายปัญหา” คณุชชัชญาถ่ายทอดประสบการณ์เพ่ิมเติม 
อีกว่าครัง้หนึ่งได้ไปท�าข่าวกรณีก๊าซดบัเพลิงร่ัวภายในอาคารธนาคารไทย
พาณิชย์ส�านกังานใหญ่ จนเป็นเหตใุห้มีเจ้าหน้าท่ีกู้ภยัเสียชีวิตด้วย 1 ราย 
วันท่ีแม่ของผู้ เสียชีวิตเดินทางไปรับศพลูกชายท่ีสถาบันนิติเวช ผู้ สื่อข่าว
จากทุกส�านักไปรวมตัวกันเพ่ือรอบันทึกภาพ ค�าถามสะเทือนใจคนเป็น
แม่คือรู้สึกอย่างไรท่ีต้องสูญเสียลูกชาย แม่ผู้ เสียชีวิตปฏิเสธพร้อมบอก
ว่ายังไม่พร้อมจะตอบค�าถาม แต่กลับมีผู้ สื่อข่าวส�านักหนึ่งพยายามจ่อ
ไมโครโฟนคาดคัน้เอาค�าตอบ จนกระทัง่แม่ผู้ เสียชีวิตร้องไห้กลายเป็นภาพ
ท่ีได้ถูกน�าไปออกอากาศ สถานีโทรทัศน์ช่องนัน้ได้ยอดผู้ ชมรายการเป็น 
จ�านวนมาก ขณะเดียวกันสงัคมก็วิจารณ์การท�าหน้าท่ีของผู้สื่อข่าวคนนัน้ 
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หนกัมากเช่นกนั “บทบาทของผู้ชมสำาคญัสดุค่ะ นอกจากจะต้องเลือกชม  
เลือกดู และเลือกทีจ่ะเชือ่ถือข่าวในช่องใดช่องหน่ึงแลว้ ตอ้งคิดดว้ยว่าทีสื่อ่
นำาเสนอแบบนัน้เหมาะสมหรือไม่ ขณะที่สื่อเองก็ต้องตระหนกัว่าถ้าทำาดี  
คนก็ดู ถา้ทำาเสีย คนดูก็เปลีย่นช่อง”  
 คุ ณ ศิ ว า พั ช ญ์ เ ช่ น กั น 
ผ่านประสบการณ์น�า้ท่วม ไฟไหม้  
ร า ย ง า น ส ด ม า ห ล า ย รู ป แ บ บ 
ให้ความเห็นว่าสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
เราล้วนแล้วแต่เป็นข่าวได้ทัง้หมด  
ทุ ก วัน นี ใ้ ค ร ก็ เ ป็ น ผู้ สื่ อ ข่ า ว ไ ด้   
ผู้ สื่อข่าวสมัครเล่นแค่บันทึกภาพ
เคลื่อนไหวความยาวไม่มาก และ 
น�าเสนอผ่านสื่อสงัคมก็เผยแพร่ไปสู่มวลชนได้แล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ 
เอือ้อ�านวยของเทคโนโลยีการสื่อสารทัง้อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ  
หากเขียนพาดหัวข่าวให้น่าสนใจก็จะมีผู้ เปิดเข้าไปชมเป็นจ�านวนมาก  
คณุศิวาพชัญ์เล่าถึงการท�างานให้ฟังว่า “นกัข่าวทำางานหนกัแล้ว ช่างภาพ
ย่ิงหนกักว่า ตอ้งรู้เร่ืองภาพดว้ยว่าจะตัง้กล้องอย่างไร มมุไหน บนัทึกภาพ
อย่างไรให้ถ่ายทอดอารมณ์กบัคนดูได้ ทัง้นี้ทัง้นัน้นกัข่าวคือหวัใจสำาคญั 
ของทีมงาน ต้องสั่งช่างภาพให้ได้ว่าต้องถ่ายภาพอะไร เอาแบบไหน  
หากไม่ไดภ้าพทีต่อ้งการกลบัมายงัสถานี คนทีจ่ะถูกเจ้านายตำาหนิก็คือนกัข่าว 
ไม่ใช่ช่างภาพ” อยา่งไรก็ตาม ในเร่ืองบทบาทของผู้ชมรายการ คณุศิวาพชัญ์
เห็นตรงกนักบัคณุชชัชญาว่าผู้ชมส�าคญัท่ีสดุ “คนที่ตดัสินคือคนดู ไม่มีนกั
ข่าวคนไหนอยากโดนด่า หรืออยากทำาส่ิงทีต่ดัช่องทางทำามาหากินของตวัเอง  
แต่สมยันี้โทรทศัน์มีหลายช่อง การแข่งขนัก็สูงมาก เราก็ต้องการอยู่รอด  
ข้ึนอยู่กบัคนดู ขอใหคิ้ดตามเยอะ ๆ ขณะกำาลงัเสพสือ่ ย่ิงคิดเยอะ ย่ิงรู้มาก  
ย่ิงเท่าทนัและคยุกบัคนอืน่รู้เร่ือง” 
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 เราได้มมุมองของผู้ประกาศข่าว และผู้สื่อข่าวสายสงัคม-รายงาน
พิเศษไปแล้ว มาฟังมุมมองของผู้ สื่อข่าวบันเทิงกันบ้าง คุณภูริตอธิบาย 
อยา่งสนกุเหมือนอยา่งกบัก�าลงัออกโทรทศัน์ “สือ่บนัเทิงเนีย่โดนด่าตลอดว่า
ทำาร้ายดารา ทำาลายบคุคลสาธารณะ ชอบยุ่งเร่ืองใตเ้ตียง เร่ืองรกั ๆ เลิก ๆ 
ของเขา แต่ถามว่าข่าวบนัเทิงทกุคนชอบไหมคะ ก็ตอบว่าชอบ ทัง้ดู ทัง้อ่าน 
แต่อยากจะบอกว่าเร่ืองบนัเทิงหน่ะ ขอให้เสพแบบเอาสนกุก็พอ ดูให้เป็น  
แล้วก็อย่าไปอินกบัมนัมาก ดาราบางคนก็ชอบนะ ชอบให้เขียนข่าวแรง ๆ  
ชอบให้พาดหัวข่าวแบบที่คนมาสนใจ เราเองก็ชอบเพราะหนงัสือจะได้
ขายดี มนัเป็นเร่ืองการตลาด บนัเทิงอยู่ได้เพราะดารา ดาราก็อยู่ได้เพราะ
สื่อบนัเทิง” แล้วอย่างนีเ้ร่ืองจริยธรรมมีในใจของผู้สื่อข่าวบนัเทิงบ้างไหม  
คณุภริูตตอบวา่ “เรามีจรรยาบรรณในการทำาข่าวอยู่แลว้ แต่ยึดหลกัว่าเพ่ิมความ
น่าสนใจใหม้ากข้ึนไปอีก ถา้เราเขียนข่าวพาดหวัไม่น่าสนใจ นำาเสนอไม่น่าสนใจ  
คนดูหนีไปช่องอืน่แน่นอน อีกอย่างอย่าพดูว่าผูสื้อ่ข่าวทำาลายสงัคมเลยนะคะ   
ข่าวทกุข่าวสร้างสรรค์หมด แค่สร้างสรรค์นอ้ย หรือสร้างสรรค์เชิงลบเท่านัน้
เอง ถ้าทำาข่าวทำาลายสงัคมคนนัน้ไม่ใช่นกัข่าวหรอกค่ะ อย่างกรณีปอ 
ทฤษฎีก็เหมือนกนั เชือ่ว่าสมยังานศพมิตร ชยับญัชา หรือพุม่พวง ดวงจนัทร์  
ผู้สื่อข่าว ช่างภาพก็เฮละโลกันแบบนั้นเหมือนกัน เพียงแต่ว่าสมัยนั้น 
โซเชียลมีเดียยงัไม่มีไงคะ นกัข่าวถึงไม่โดนด่าอย่างวนันี้”  คณุภูริตกล่าว 
ถงึการท�างานของตนเองและเพ่ือน ๆ ในวงการได้อยา่งนา่สนใจ
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 ช่วงท้ายของการสมัภาษณ์กึง่สนทนา ผู้ เขียนขอให้แตล่ะคนสะท้อน
ภาพของอัตลักษณ์นักข่าวยุคดิจิทัล คุณศิวาพัชญ์บอกว่านักข่าวสมัยนี ้
อยากรู้อยากถามแหลง่ขา่วเร่ืองใดก็ถามออกไปโดยขาดการกลัน่กรอง และไม ่
รู้จักกาละเทศะ “เวลาเราจะไปสมัภาษณ์ใคร ต้องดูจังหวะด้วยนะครับ 
ว่าสมควรจะถามคำาถามแบบนัน้ออกไปไหม การเขา้ถึงแหล่งข่าวสำาคญัทีส่ดุ 
และการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัแหล่งข่าวไว้จะเป็นผลดีกบัเราตลอดไป”  
คุณชัชชญา เห็นตรงกันโดยผนวกกับประสบการณ์การท�างานของเธอ 
แล้วอธิบายว่าเธอเองท�างานข่าวมาหลายส�านกั หลายช่องแล้ว แต่สิ่งท่ีไม่
เปลี่ยนคือแหล่งข่าว ถ้าแหล่งข่าวเช่ือใจ ไว้ใจผู้สื่อข่าวแล้วเขาจะให้ข้อมลู  
ให้ความร่วมมือเสมอ การไมแ่ยแส หรือตอบโต้แหลง่ขา่วด้วยอารมณ์สว่นตวั
ควรหลีกเลี่ยงอย่างย่ิง คณุศิวาพชัญ์เสริมว่า ถ้านกัข่าวท�าเสีย ไม่ใช่เสียแค ่
ตวัเอง แต่เสียไปถึงองค์กรด้วย น�าไปสูก่ารเสื่อมศรัทธาต่อสถานี ยอดคนด ู
ลดลง จนสญูเสยีรายได้จากการโฆษณา คณุชชัชญาเน้นประเดน็นีโ้ดยกลา่ววา่  
“ทกุวนันีก้ารนำาเสนอข้อเท็จจริง และการแข่งขนัเพือ่ความอยู่รอดทางธุรกิจ
สำาคญัเท่ากนั แต่จิตวิญญาณ และจริยธรรมวิชาชีพก็ท้ิงไม่ได ้ ไม่ว่ายคุสมยั 
จะเปลี่ยนไปอย่างไร จรรยาบรรณและวิจารณญาณของนกัข่าวต้องมา 
อันดับหน่ึง คนทำางานสื่อถ้าไม่ท้ิงเร่ืองพวกนี้เขาจะอยู่กับอาชีพนี้ไปได ้
ตลอดชีวิต มีคนนบัถือเพราะงานมีคณุภาพ” คณุภริูต มุง่ไปท่ีเร่ืองจิตวิทยา
การตัง้ค�าถาม และการเป็นคนมีทกัษะหลายด้าน “ดาราหลายคนไม่ชอบการ
เซ้าซ้ีเร่ืองส่วนตวั เราต้องรู้หลกัในการเข้าหา และชวนคุยเพือ่ล้วงคำาตอบ 
ดาราบางคนถามนิดเดียว แต่ตอบยาวจนเนื้อหามากเกินกว่าจะนำาไปใช ้
ออกอากาศ นกัข่าวตอ้งมีทกัษะการรวบประเด็น ตนเองตอ้งดำาเนินรายการ
เล่าข่าวดาราดว้ย สมัภาษณ์มาเยอะไม่ไดใ้ชท้ัง้หมดก็จริง แต่ขอ้มูลนำามาใช้
เล่าเสริมในรายการได”้ 
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 สรุปว่าอตัลกัษณ์นกัข่าวยคุดิจิทลัคือ การท�าหน้าท่ีเสนอข้อเท็จจริง 
ให้สงัคมได้รับทราบภายใต้สภาวะการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจ  
แม้วา่ผู้สือ่ขา่วแตล่ะคนจากแตล่ะส�านกัจะมีแนวทางและนโยบายการท�างาน
ท่ีแตกต่างกนัออกไป ตลอดจนถึงวิธีการให้ได้มาของ “ภาพ” และ “ข้อมลู”  
ท่ีหลายครัง้สงัคมตัง้ค�าถามถงึความถกูต้อง เหมาะสม ทวา่ผู้ให้สมัภาษณ์ทกุคน 
ต่างให้ข้อคิดเห็นตรงกันว่าผู้ บริโภคข่าว หรือผู้ ชมข่าวต่างหากท่ีจะเป็น 
คนก�าหนดความเป็นไปของข่าว องค์กรข่าว และการท�างานของผู้สื่อข่าว     
ด้วยการรับข่าวอย่างมีสติ และพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวนัน้ผ่านเทคโนโลยี 
การสื่อสารท่ีทนัสมยันัน่เอง 


