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ค�าน�า

 คูมื่อแนวทางการปฏบัิตงิานของสือ่มวลชนในภาวะวิกฤตฉบบันี ้มทีีม่าจาก

การทีอ่งค์กรทีเ่กีย่วข้องในเหตกุารณ์เยาวชนทีมฟตุบอลหมปู่าอะคาเดมีแ่ละผูช่้วย

ผู้ฝึกสอน รวม 1๓ ชีวิตท่ีติดอยู่ภายในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน อ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน – 1๐ กรกฎาคม ๒๕๖1 ได้ปรึกษาหารือ

กันว่า น่าจะต้องถอดบทเรียนการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนและหน่วยงานอ่ืน 

ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสาร

มวลชนเทคโนโลยสีารสนเทศ รบัหน้าทีป่ระสานให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพ

ในการประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 

หน่วยราชการและภาคเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานขอรับการสนับสนุน 

ด้านเงินทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จนกระทั่งได้มีการต้ัง 

“คณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านส่ือมวลชนในภาวะวิกฤต  

ถอดบทเรียนกรณีถ�้าหลวง – ขุนน�้านางนอน : จริยธรรมของสื่อ” เพื่อด�าเนินการ

ในเรื่องนี้ 

 ต่อมาเม่ือคณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันแล้วมีความเห็นว่า  

เหตกุารณ์วกิฤตทีเ่คยเกิดข้ึนในประเทศไทยมหีลายรปูแบบ จงึสมควรทีจ่ะรวบรวม

เหตุการณ์วิกฤตอ่ืน ๆ มาถอดบทเรียนด้วย โดยกระบวนการในการท�างานนั้น  

คณะกรรมการฯ ได้แต่งตัง้ “คณะท�างานยกร่างแนวทางการปฏบิตังิานของสือ่มวลชน

ในภาวะวิกฤต ถอดบทเรียนกรณีถ�้าหลวง – ขุนน�้านางนอน : จริยธรรมของสื่อ” 

ขึ้นมาเพื่อยกร่างแนวปฏิบัติพร้อมจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง

ทั้งในแบบกลุ่มย่อย (Focus Group) และวงใหญ่ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ จนกระทั่ง

ได้แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตก่อนที่จะมีการพัฒนา 

แนวปฏิบัติออกมาเป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต

ฉบับนี้
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 คู่มือและแนวปฏิบัติของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวภาวะวิกฤต 

จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ  

ภาคเอกชน และองค์กรวชิาชพีสือ่มวลชน โดยเฉพาะอาจารย์ปาจารย์ี ปรุนิทวรกลุ 

อาจารย์ประจ�าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยับรูพา ทีร่บัหน้าทีใ่นการยกร่างแนวปฏบิตั ิฯ และรับเป็นบรรณาธกิาร

คู่มือฉบับนี้ รวมท้ังขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ ์

ทุกท่าน และผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคนที่มีส่วนร่วมให้คู่มือฉบับน้ี 

ส�าเร็จลุล่วงลงด้วยดี

 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน 

ในภาวะวิกฤตฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน 

ด้วยความราบร่ืนในกรณีที่อาจเกิดภาวะวิกฤตต่าง ๆ ขึ้นมาในอนาคต ทั้งนี้  

เพื่อให้วิกฤตที่เกิดข้ึนผ่านไปด้วยดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการ

แก้ไขวิกฤตให้ผ่านพ้นไปโดยเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

น้อยที่สุดหรือไม่เกิดความเสียหายเลยต่อไป  

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ในฐานะประธานคณะท�างานยกร่างแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน

ในภาวะวิกฤต ถอดบทเรียนกรณีถ�้าหลวง – ขุนน�้านางนอน : จริยธรรมของสื่อ
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๒  แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต 

๓  คู่มือการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต

๔  ถอดประสบการณ์การปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต

 • คุณค่าของสื่อในสถานการณ์วิกฤตถ�้าหลวง

 :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลด�า
 

 • 1๘ วันวิกฤต 1๓ ชีวิตติดถ�้าหลวง

 :  ภัทราพร ตั๊นงาม
  

	 • สถานการณ์ 1๓ เยาวชนติดถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน

 :  รัชพล งามกระบวน
 

 • การรายงานข่าวเหตุการณ์สึนามิปี ๒๕๔๗

 :  ชัยชนะ เขียวแก้ว
 

	 • น�้าท่วมประเทศไทย ๒๕๕๔

  จุดเริ่มต้นยกระดับการรายงานข่าวภัยพิบัติ

 :  สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา

 

สารบัญ
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	 • เจาะเบื้องหลังความตาย-ความหายนะ

  บทเรียนรัฐบาลซุก“ไข้หวัดนก”

 :  กฤษณา   ไพฑูรย์
 

	 • รถแก๊สคว�่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ปี ๒๕๓๓

 :  ชาติชาย ศิริพัฒน์
 

 • การรายงานข่าวความขัดแย้งทางการเมือง ปี ๒๕๕๓

 :  เสถียร วิริยะพรรณพงศา
 

 • สถานการณ์ม็อบมวลมหาประชาชน

 :  ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
 

 • ก็อดอาร์มี่บุกยึดสถานทูตพม่าประจ�าประเทศไทย

 :  ถนอม อ่อนเกตุพล
 

 • ก๊อดอาร์มี่บุกจับตัวประกันโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

 :  สุรชา บุญเปี่ยม
 

 • ความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 :   ปกรณ์ พึ่งเนตร

๕ กรณีศึกษา: การรายงานข่าวในภาวะวิกฤต

 ของสื่อมวลชนต่างประเทศ

๖  ศูนย์ข้อมูลร่วม (Joint Information Center หรือ JIC)

ภาคผนวก

๑๐๖

๑๑๓

๑๑๘

๑๒๔

๑๓๑

๑๓๗

๑๔๕

๑๕๓

๑๖๗

๑๘๓



๗

                                           

                                                               บทน�า
ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล

อาจารย์ประจ�าภาควิชานิเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 การถอดบทเรียนเหตุการณ์เยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และผู้ช่วย 

ผู้ฝึกสอน รวม 1๓ ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน อ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน – 1๐ กรกฎาคม ๒๕๖1 นับเป็น 

อีกหน่ึงประวัติศาสตร์ส�าคัญของประเทศไทยที่ทั่วโลกได้เห็นภาพความร่วมแรงร่วมใจ 

จากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนอาสาสมคัรทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตใินการระดมสรรพ

ก�าลังและอุปกรณ์ทุกรูปแบบเพ่ือช่วยกันค้นหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซ่ึง

นอกจากจะประสบความส�าเรจ็ด้วยดแีล้วยงัน�าไปสูก่ารยกระดบัแนวทางการปฏบิตังิานใน

ภาวะวิกฤตและการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของไทยให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘1  อีกด้วย  

 นอกเหนือจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นอย่าง 

เด่นชัดแล้ว การท�าหน้าทีข่อง “สือ่มวลชน” ซึง่ลงทะเบยีนเกาะตดิสถานการณ์รายงานข่าว 

ความช่วยเหลอืทีมหมปู่าอะคาเดมีร่วม 1,๓๔๕ ราย๒  กน็บัเป็นส่วนหนึง่ท่ีท�าให้วิกฤตการณ์

ดงักล่าวเป็นทีส่นใจไปท่ัวโลก อันเป็นผลจากการทุ่มเททรัพยากรและบคุลากรของสือ่มวลชน

๑

------------------------------------------------------------------------

1 Manager online. (๒๕๖๒, 1๕ ม.ค.). ครม.รบัทราบสรปุผลถอดบทเรยีนถ�า้หลวง วาง ๖ มาตรการรับมอืเหตฉุกุเฉนิ. 
เข้าถึงจาก https://mgronline.com/politics/detail/9620000005058
๒ Thairath online. (๒๕๖1, 11 ก.ค.). เหตุการณ์ระดับโลก เผยมสีือ่มาเกาะตดิรายงานข่าว ๑๓ หมูป่าถงึ ๑,๓๔๕ คน. 
เข้าถึงจาก https://www.thairath.co.th/news/local/north/1332267
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ทั้งไทยและต่างชาติ การติดตามสถานการณ์เพื่อรายงานข่าวอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง รอบ

ด้าน หลากหลายแง่มมุ น�ามาซึง่การระดมความช่วยเหลอืและการส่งก�าลงัใจอย่างกว้างขวาง 

จากทั่วทุกมุมโลกมายังผู้ประสบภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที ่

อย่างเข้มแข็ง

 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความทุ่มเทของส่ือมวลชนในสถานการณ์ดังกล่าว 

ก็ยังมีหลายประเด็นที่วิชาชีพสื่อมวลชนต้องตอบค�าถามตอ่ตนเองและสงัคมภายใต้บริบท

การท�างานร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนกับภาคส่วนอ่ืน และการแสดงบทบาทหน้าที่ 

ของสื่อมวลชนท่ามกลางการแข่งขันที่อาจส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

โดยเวทีถอดบทเรียนบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในกรณีถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอนหลาย

เวทีในช่วงหลังวิกฤตการณ์ผ่านพ้นไปแล้วนั้น นักวิชาชีพและนักวิชาการได้ชี้ให้เห็นแง่มุม

ของการท�างานของสือ่มวลชนทีสุ่ม่เสีย่งต่อการละเมดิสทิธเิด็ก การรายงานข่าวอย่างรวดเร็ว 

แต่ผิดพลาด การกระจายข่าวลือและข่าวปลอม (Fake News) การเป็นภาระหรือกีดขวาง

การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีซ่ึง่อยูร่ะหว่างการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย ตลอดจนการกระท�า

ผิดกฎหมาย เช่น การน�าโดรนขึ้นบินหรือการดักฟังวิทยุสื่อสาร เป็นต้น 



๙

ถอดบทเรียนการท�าหน้าที่สื่อมวลชน

ในเหตุการณ์ถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน
 

ท่ีมา: 1. เวทีถอดบทเรียนการท�าข่าวถ�้าหลวง จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์๓ 

        ๒.  จุลสารราชด�าเนิน๔ 

 สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดข้ึนกับเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ ไม่ใช่

การท�างานในภาวะวิกฤตของสื่อมวลชนครั้งแรกที่ถูกตั้งค�าถามถึงการท�าหน้าที่อย่างมี

สิทธิเสรีภาพบนความรับผิดชอบ ในระยะเวลาเดียวกับเหตุการณ์ถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน

นัน้ สือ่มวลชนกไ็ด้เผชิญกบัความท้าทายในเหตกุารณ์ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเรอืล่ม จังหวัด

ภูเก็ต ในปี พ.ศ. ๒๕๖1 หรือหากย้อนเวลาไปก่อนหน้านั้น อาทิ น�้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 

------------------------------------------------------------------------

๓ Thairath online. (๒๕๖1, 1๒ ก.ค.). ‘ถ�้าหลวง’ บทเรียนครั้งส�าคัญของสื่อฯ ไทย. เข้าถึงจาก 
 https://www.thairath.co.th/news/society/1332581
๔ กองบรรณาธิการจุลสารราชด�าเนิน. (๒๕๖1, 1๖ ก.ค.). ๗ ประเด็นบทเรียนถ�้าหลวง การข่าวในภาวะฉุกเฉิน.  
 เข้าถึงจาก http://www.tja.or.th/component/content/article/168-2018-05-09-12-47-39/4752-7-
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๒๕๕๔ หรือชุมนุมทางการเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างก็เป็นความท้าทายในการท�างานของสื่อมวลชนที่ต้อง 

เผชิญกับแรงวิพากษ์จากสังคมทุกครั้งเมื่อเกาะติดสถานการณ์รายงานข่าวในภาวะวิกฤต 

ซึ่งเป็นภาวะที่สื่อมวลชนต้องปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน  

รวมถึงมีข้อปฏิบัติและข้อควรระวังที่อาจมีแนวทางเฉพาะในแต่ละภาวะวิกฤต 

 ดังนั้น ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคาม 

รูปแบบใหม่จากการกระท�าของมนุษย์มีความหลากหลาย ซับซ้อน และรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

การท�าความเข้าใจเรื่อง “ภาวะวิกฤต” และ “แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน 

ในภาวะวกิฤต” จงึเป็นความจ�าเป็นทีส่ือ่มวลชนและทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องจะต้องตระหนกัรู้

พร้อมทั้งน�าไปสู่การบริหารจัดการข้อมูลและการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อลดช่องว่าง 

ของข้อมลูข่าวสาร และสามารถท�าหน้าทีเ่ฝ้าระวัง เตอืนภัย ป้องกนั บรรเทาความเสยีหาย

และคลี่คลายวิกฤตการณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีเป้าหมายส�าคัญร่วมกันคือประโยชน์

และความปลอดภัยสาธารณะ

ท�าความเข้าใจ “ภาวะวิกฤต”

 การนิยามความหมายของค�าว่า “ภาวะวิกฤต” (Crisis) โดยส่วนใหญ่หมายถึง 

สถานการณ์ทีเ่ข้าสู่ภาวะทีจ่�าเป็นต้องเข้าจดัการเพือ่หลีกเลีย่งหรอืแก้ไขความเสยีหายทีเ่กดิขึน้๕  

 ทั้งนี้ ส�านักสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ใช้ค�าว่า  

“เหตวุกิฤต” หมายถงึ เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ทนัททีนัใด มกัเกดิขึน้โดยไม่คาดฝันและต้องการ

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เหตุวิกฤตรบกวนชีวิตท่ีด�าเนินอยู่ตามปกติและท�าให้เกิด 

ความรูส้กึไม่แน่นอนและความตงึเครยีด เหตวุกิฤตอาจเป็นเหตธุรรมชาต ิเช่น แผ่นดนิไหว

หรือพายุเฮอริเคน หรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ เช่น เหตุระเบิด  

เรือ่งอือ้ฉาว หรอืความขดัแย้ง ท้ายทีส่ดุ เหตวิุกฤตอาจท�าลายชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถือ

ขององค์กรได้๖ 

-------------------------------------------------
๕ Long R.K.. (2001). “Seven Needless Sins Of Crisis (Mis) management”, PR Tactics, August, p. 14.
๖ กรมประชาสัมพนัธ์. (๒๕๔๕). คูม่อืการปฏบิตังิานประชาสมัพันธใ์นภาวะวกิฤต. กรงุเทพฯ: กรมประชาสมัพนัธ.์
   พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐



11

 ในบริบทของประเทศไทยค�าว่า “ภาวะวิกฤต” ไม่ได้บัญญัติเป็นทางการ 

เพือ่ใช้เรยีกขานเหตกุารณ์ทีเ่ป็นอนัตรายหรอืสถานการณ์ทีเ่ข้าสูภ่าวะทีจ่ะเป็นต้องจดัการ

เพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขความเสีย อย่างไรก็ตาม กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี

การบัญญัติใช้ค�าต่างๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับค�านิยามนี้ โดยพระราชบัญญัติป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติค�าว่า “สาธารณภัย” หมายความว่า  

อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น�้า 

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผู้ท�าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย

ของประชาชน หรือความเสยีหายแก่ทรัพย์สนิของประชาชน หรอืของรฐั และให้หมายความ

รวมถงึภยัทางอากาศ และการก่อวนิาศกรรม๗  โดยค�าว่า “การก่อวนิาศกรรม” หมายความว่า

การกระท�าใดๆ อันเป็นการมุ่งท�าลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็น

สาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ ตลอดจน

การประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ

 ขณะที ่พระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้

บญัญตัคิ�าว่า “สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความว่า สถานการณ์อนักระทบหรอือาจกระทบ

ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจท�าให้

ประเทศหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน หรือมีการกระท�า 

ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบ หรือการสงคราม  

ซึ่งจ�าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราช 

และบรูณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาต ิการปฏบัิตติามกฎหมาย ความปลอดภยั

ของประชาชน การด�ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  

ความสงบเรียบร้อยหรอืประโยชน์ส่วนรวม หรอืการป้องปัดหรอืแก้ไขเยยีวยาความเสยีหาย

จากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง

--------------------------------------------------------------
๗ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
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 ดังนั้น เพื่อให้ค�าจ�ากัดความเกี่ยวกับ “ภาวะวิกฤต” มีความชัดเจน ครอบคลุม

การท�างานของสื่อมวลชนในสถานการณ์ต่างๆ ภายใต้บริบทของประเทศไทย “คู่มือการ

ปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต” ฉบับนี้จึงได้นิยามความหมายของค�าว่า  

“ภาวะวิกฤต” ว่าหมายถึง สถานการณ์ที่เข้าสู่ภาวะที่จ�าเป็นต้องเข้าจัดการเพื่อหลีกเลี่ยง

หรือแก้ไขความเสยีหายทีเ่กิดขึน้ต่อสขุภาพ ชวีติ ทรพัย์สนิ สทิธ ิหรอืเสรภีาพของประชาชน

ในวงกว้าง โดยหมายรวมถึงภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉิน สาธารณภัย หรือ ภัยคุกคามที่เกิดจาก

การกระท�าของมนุษย์ที่มีความรุนแรง อันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎอัยการศึก หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 จะเห็นได้ว่า การนิยามค�าว่า “ภาวะวิกฤต” ในคู่มือฯ นี้เกี่ยวพันกับกฎหมาย 

หลายฉบับ อันเป็นไปตามนิยามในประเด็นท่ีระบุว่า “ภาวะท่ีจ�าเป็นต้องเข้าจัดการ”  

ซึ่งเมื่อสถานการณ์นั้นสร้างความเสียหายในวงกว้าง รัฐย่อมต้องยื่นมือเข้าจัดการ 

ต่อสถานการณ์นัน้ภายใต้อ�านาจแห่งรฐัทีใ่ช้ผ่านกฎหมาย ดงันัน้ การท�าหน้าทีข่องสือ่มวลชน

ในภาวะวิกฤตจึงไม่ใช่การปฏิบัติงานข่าวในสถานการณ์ปกติ แต่เป็นการท�าหน้าที่ 

ในสถานการณ์ที่เกิดภัยคุกคามรุนแรง สร้างความสูญเสียในวงกว้าง และต้องการ 

การคลี่คลายหรือบรรเทาสถานการณ์อย่างเร่งด่วนเท่านั้น

บทบาทของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต

 ธรรมชาติของภาวะวิกฤตมีคุณค่าข่าวสูงในมุมมองของสื่อมวลชน เนื่องจาก 

มกัเป็นสถานการณ์ทีก่ระทบประชาชนในวงกว้าง และสร้างความสญูเสยีทีร่นุแรง การเข้ามา

มีบทบาทหน้าที่ในการรายงานสถานการณ์วิกฤตของสื่อมวลชนโดยมีความรู้ความเข้าใจ

ต่อวงจรชีวิตของภาวะวิกฤติ (Crisis Life Cycle)๘  จึงเป็นกระบวนการส�าคัญที่สื่อมวลชน

จะร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการป้องกันและบรรเทาความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้จากภาวะวกิฤต

ทุกรูปแบบ
-------------------------------------------------
๘ W. Timothy Coombs. (2015). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding.
  University of Central Florida.
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  ภาวะวิกฤตสิ้นสุดแล้ว
 -  สรา้งความรูส้กึเชงิบวกตอ่
  ความพยายามจัดการ
  ภาวะวิกฤต
 -  เตรียมการส�าหรับ
  ภาวะวิกฤตในอนาคต 
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วงจรชีวิตของภาวะวิกฤติ (Crisis Life Cycle)
 

 ภายใต้วงจรชีวิตของภาวะวิกฤตทั้ง ๓ ระยะ สื่อมวลชนมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก

ภาวะวิกฤตทุกรูปแบบโดยองค์กรด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในเอเชีย (Asian 

Disaster Preparedness Center) ได้เสนอบทบาทหน้าท่ีของสือ่ในภาวะวิกฤตทัง้ ๓ ระยะ๙

ดังนี้ 

 ๑. บทบาทของสื่อก่อนภาวะวิกฤต
 ๑.๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงของการเป็น

สังคมเมือง (Urbanization) อัตราการเจริญเติบโตของประชากร (Population growth) 

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (Industrialization) และการท�าลายสิ่งแวดล้อม 

(Environment degradation) ล้วนน�าไปสู่ความเส่ียงที่จะเกิดภัยพิบัติหรือภาวะวิกฤต 

ซึ่งสื่อสามารถที่จะน�าเสนอความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ในรูปของ บทความ บทวิจารณ์ หรือ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้

 ๑.๒) การน�าเสนอข้อมูลสาธารณะ  สือ่มบีทบาทส�าคญัในการน�าเสนอข้อมลูหรอื

ปัจจยัทีอ่าจก่อให้เกดิภยัพบิตั ิรวมถึงสร้างความตระหนกัถงึอนัตรายทีจ่ะเกดิจากภยัพบิตัิ

รูปแบบต่างๆ แจ้งเตือนประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงมาก และกระจายข้อมูลเกี่ยวกับ

การเตรยีมความพร้อมหรอืบรรเทาสถานการณ์จากผู้เชีย่วชาญหรือหน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วข้อง

-------------------------------------------------
๙ ADPC. (2016). Disaster Risk Reduction - Information Kit for Media. Retrieved August 20, 2019, 
from http://www.adpc.net/igo/category/ID1021/doc/2016-pt37Na-ADPC-Information_Kit_for_
Media_Lao_PDR.pdf
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 ๑.๓) การเตือนภัยล่วงหน้า สื่อสามารถถ่ายทอดการเตือนภัยล่วงหน้าผ่านสื่อ

วิทย ุโทรทศัน์ และ หนงัสอืพมิพ์โดยอยูบ่นพืน้ฐานของข้อมลูและหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 

 ๑.๔) การให้ข้อมลูเพือ่เตรยีมพร้อมรบัมือภาวะวกิฤต สือ่สามารถเผยแพร่ข้อมลู

เตือนภัยล่วงหน้าและแนวทางการป้องกัน หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ไม่ว่าจะเป็นการอพยพ การเตรียมอาหารและเครื่องยังชีพ การจัดการพืชผลหรือปศุสัตว์ 

รวมถึงแนวทางการบรรเทาความเสียหายอื่นๆ

 ๑.๕) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สื่อสามารถสะท้อนความคิดของผู้คน 

ในพื้นที่เสี่ยงว่าอะไรคือสิ่งที่คิดว่าควรจะท�าเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงแนวทางที่จะช่วย

ประสานให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับแผนของภาครัฐและ NGO

 ๒. บทบาทของสื่อในช่วงภาวะวิกฤต
 ๒.๑)  แจ้งข่าวสารตามข้อเทจ็จรงิและทนัเหตกุารณ์ โดยให้ข้อมลูเกีย่วกบัสถานการณ์ 

ที่เกิดขึ้นหรือขอบเขตของภัยพิบัติและการสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงสถานการณ์ล่าสุด

 ๒.๒)  แนะแนวทางปฏิบตัใินภาวะวกิฤต ให้ข้อมูลส�าคญัเกีย่วกบัมาตรการฉกุเฉนิ 

หรือข้อควรระวัง อาทิ การอพยพ พื้นที่ที่ห้ามเข้า วิธีการหาน�้าดื่มที่ปลอดภัย เป็นต้น

 ๒.๓) รายงานการท�างานของเจ้าหน้าที่รัฐและทีมช่วยเหลือ น�าเสนอข้อมูล 

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยของภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแผน 

และมาตรการที่จะด�าเนินต่อไปในการให้ความช่วยเหลือที่จ�าเป็นแก่ผู้ประสบภัย

 ๒.๔) ถ่ายทอดความเป็นอยูข่องผู้ประสบภาวะวกิฤตทีค่วรให้ความส�าคญั เช่น 

กลุม่ผู้ประสบภัยที่ต้องอาศัยอยู่บนหลังคา หรือต้นไม้ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ

 ๒.๕)  อ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ประสบภัยกับญาติ 

เพื่อน ครอบครัวทั้ง ในและนอกประเทศ 

 ๓. บทบาทของสื่อหลังภาวะวิกฤต
 ๓.๑) สือ่สารเกีย่วกบัแผนเยยีวยาและฟ้ืนฟ ูซึง่สือ่มบีทบาทส�าคญัในการเปิดพืน้ที่

ให้มกีารอภปิรายถึงความเหมาะสมของแผนเพือ่ให้มัน่ใจว่าการเยยีวยาจะไปถงึผูร้อดชวีติ 

พร้อมทั้งพัฒนาให้แผนดังกล่าวด�าเนินไปโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมี

ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และสมาชิกในสังคม
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 ๓.๒) ขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการแนวทางการลดความเส่ียงไปพร้อมกับ

การป้องกันภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 จากบทบาทหน้าทีใ่นภาวะวกิฤตทัง้ ๓ ระยะ จะเหน็ได้ว่าสือ่มวลชนมคีวามส�าคัญ

อย่างยิ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ขั้นการเฝ้าระวัง เตือนภัย ลดช่องว่างของ 

ข้อมูลข่าวสาร ป้องกันและลดการต่ืนตระหนกของประชาชน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วม

เพื่อบรรเทาความเสียหายและคลี่คลายวิกฤตการณ์ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ

และความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกภาคส่วน

ของสังคมในอันที่จะก้าวข้าม “ภาวะวิกฤต” ไปด้วยกัน

*****************************************
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๒
แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน

ในภาวะวิกฤต

 สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานและการน�าเสนอข่าวในภาวะวิกฤตของสื่อมวลชน 

ในระยะที่ผ่านมา ได้แก่ เหตุการณ์ช่วยเหลือเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดม ี

เข้าไปติดอยู่ในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน จ.เชียงราย ปี พ.ศ. ๒๕๖1 เหตุการณ์ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยเรือล่ม จ.ภูเก็ต ในปี พ.ศ. ๒๕๖1 เหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หรือเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดจนเหตุการณ์ความไม่สงบ 

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงสถานการณ์วิกฤตอื่นๆ ซ่ึงส่ือมวลชนได้รับ 

การวิพากษ์จากสังคมและตั้งค�าถามถึงการท�าหน้าที่ในหลายกรณี อาทิ การน�าเสนอข่าว

ทีร่วดเร็วโดยขาดการตรวจสอบ การน�าเสนอประเดน็เปราะบาง การกดีขวางการปฏิบตังิาน 

และเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ หรือละเมิดกฎหมายโดยขาดความตระหนักรู้ในสิ่งที ่

กฎหมายห้าม แม้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

คือ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center: JIC) ซ่ึงท�าหน้าที่ 

ประสานข้อมลูเหตกุารณ์กบัหน่วยงานต่างๆ ในการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร

กับประชาชน สื่อมวลชน และปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน รวมทั้งรวบรวมข่าวสาร 

ทีจ่�าเป็นและเป็นปัจจบุนั โดยเผยแพร่ข่าวสารทีถ่กูต้องผ่านช่องทางการส่ือสารหลายรปูแบบ 

ให้ประชาชนรบัทราบ เข้าใจสถานการณ์ทีถู่กต้องและลดความตืน่ตระหนกของประชาชน

จากข่าวอันเป็นเท็จแล้วก็ตาม 

         ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตเป็นไปตามมาตรฐาน

จริยธรรมแห่งวชิาชีพสือ่มวลชน และสามารถท�าหน้าทีเ่ผยแพร่ข้อมลู ข้อเทจ็จรงิตามหลกั

สิทธิเสรีภาพบนความรับผิดชอบเพื่อเฝ้าระวัง เตือนภัย ลดช่องว่างของข้อมูลข่าวสาร 

ป้องกันและลดการตื่นตระหนกของประชาชน อันน�าไปสู่การบรรเทาความเสียหาย 
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และคลี่คลายวิกฤตการณ์ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงปลอดภัย

สาธารณะจงึเหน็สมควรให้ก�าหนดแนวทางการปฏบิตังิานของสือ่สารมวลชนในภาวะวกิฤต 

โดยความเห็นชอบขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน ดังนี้

หมวด ๑
ค�านิยาม

ข้อ ๑  แนวปฏิบัตินี้

 “ผู้ปฏิบัติงานข่าว” * หมายถึง นักข่าว ช่างภาพ หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

กับงานข่าวและข้อมูลข่าวสารที่สังกัดองค์กรสื่อมวลชน

 “สื่อมวลชน” * หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์

แห่งชาติและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงสื่อดิจิทัลขององค์กรสื่อนั้นๆ และผู้ประกอบ

วิชาชีพสื่อมวลชนอื่น

-------------------------------------------------

* ทีม่า สภาการหนงัสอืพมิพ์. (๒๕๔๐).ธรรมนญูสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิม่เติมครัง้ทีห่นึง่ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ครั้งท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๔๘ ครั้งที่สาม พ.ศ.๒๕๕๙. วันท่ีค้นข้อมูล ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒,  

จาก http://www.presscouncil.or.th/ธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์.
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 “ผู้ประสบภาวะวิกฤต” 1  หมายถึง ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะวิกฤต 

รวมถึง ครอบครัว ญาติและบุคคลใกล้ชิด

 “เจ้าหน้าที่” ๒  หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมายในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่เกิดภาวะวิกฤต

 “ภาวะวิกฤต” ๒ หมายถึง สถานการณ์ที่เข้าสู่ภาวะที่จ�าเป็นต้องเข้าจัดการ 

เพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ 

เสรีภาพของประชาชนในวงกว้าง โดยหมายรวมถึงภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉิน สาธารณภัย  

หรือ ภัยคุกคามที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์ที่มีความรุนแรง อันเป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎอัยการศึก หรือ กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยภาวะวิกฤตในแนวทางการปฏิบัตินี้ ได้แก่

 - “สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” ๒ หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  

  ท�าให้เกิดความสับสนและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน โดยอาจสร้าง 

  ความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน และสาธารณูปโภค

 - “สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ” ๓ หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดโรคติดต่อ 

  หรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด ซ่ึงอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่น 

  ได้อย่างรวดเร็วหรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าท่ีเคยเป็นมา  

  รวมถงึโรคตดิต่ออบุตัใิหม่-อบุตัซิ�า้ ภยัสขุภาพ หรอืภาวะทีม่มีลพษิในอตัราสงู 

  ที่ส่งผลกระทบหรืออันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน

 - “สถานการณ์อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรง” ๒ หมายถึง เหตุการณ ์

  ความรุนแรงอันเป็นผลสืบเน่ืองจากการกระท�าของมนุษย์ที่ไม่ได้เจตนา  

  โดยอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน และ 

  สาธารณูปโภค

-------------------------------------------------
1 ที่มา การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่างแนวปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต กลุ่มภาครัฐและภาค

เอกชน. วันที่ ๒1 พฤษภาคม ๒๕๖๒.
๒ ทีม่า คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต.ิ (๒๕๕๘). แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ.
๓ ที่มา พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘. (๒๕๕๘, ๘ กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. หน้า ๒๖-๔๔.



๒๐

 - “สถานการณ์จลาจล” 1 หมายถึง สถานการณ์การชุมนุมที่มีลักษณะรุนแรง 

  และอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนจนเกิด 

  ความวุน่วายขึน้ในบ้านเมอืง เข้าสูส่ถานการณ์ก่อการจลาจลทีรุ่นแรงจนกระทบ 

  หรอือาจกระทบต่อความสงบเรยีบร้อย สทิธแิละเสรีภาพของประชาชน ท�าลาย  

  หรือท�าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ

 - “สถานการณ์ก่อวินาศกรรม” ๒ หมายถึง สถานการณ์ที่มีการกระท�าใด ๆ  

  อันเป็นการมุ่งท�าลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็น 

  สาธารณปูโภค หรอืการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนีย่วระบบการปฏบิติังานใด ๆ  

  ตลอดจนการประทษุร้ายต่อบคุคล อนัเป็นการก่อให้เกดิความป่ันป่วนทางการเมอืง  

  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย 

  ต่อความมั่นคงของรัฐ

 - “สถานการณ์ก่อการร้าย” ๓ หมายถึง สถานการณ์ก่อวินาศกรรมท่ีเป็นภัย 

  หรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข  

  ท�าลาย หรือท�าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชน 

  หรือของรัฐ

-------------------------------------------------
1 ท่ีมา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘. (๒๕๕๘, 1๔ กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา.  

หน้า ๑๙-๒๙.
๒ ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐. (๒๕๕๐, ๗ กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. 

หน้า ๑-๒๓.
๓ ท่ีมา พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘. (๒๕๕๘, 1 กรกฎาคม).  

ราชกิจจานุเบกษา. หน้า ๑ – ๙.



๒1

 “จริยธรรม” 1 หมายถึง หลักเกณฑ์หรือกฎที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินว่า 

การกระท�าใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง  ดีงาม ควรปฏิบัติและการกระท�าใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่ โดยจรยิธรรมแห่งวิชาชพีของผูป้ฏบิติังานข่าวและองค์กรสือ่มวลชนนัน้ 

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการท�าหน้าที่น�าเสนอข่าวสารอย่างมีเสรีภาพบนความรับผิดชอบ 

ค�านึงถึงความถูกต้องและข้อเท็จจริง ประโยชน์สาธารณะ ความสมดุลและเป็นธรรม            

การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การปกปิดและเคารพแหล่งข่าว 

ความรบัผิดชอบในการแก้ข่าว การแยกแยะข้อเทจ็จรงิกบัความคดิเหน็ การละเว้นอามิสสินจ้าง 

และประโยชน์ทับซ้อน การได้มา ซึ่งข้อมูลโดยไม่ละเมิด โฆษณาที่ไม่แอบแฝงและงมงาย 

ตลอดจนการด�ารงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีในวิชาชีพ

หมวด ๒
หมวดทั่วไป

ข้อ ๒ ผู้ปฏิบัติงานข่าวและสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการแสวงหาและน�าเสนอข้อมูล

ข่าวสารตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

ข้อ ๓  ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องแสดงบัตรหรือสัญลักษณ์แสดงตนของสื่อมวลชน เว้นแต ่

จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ ๔  ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องศึกษากฎหมาย ข้อก�าหนด หรือข้อตกลงที่บังคับใช้ใน 

ภาวะวกิฤตนัน้ๆ เพ่ือมใิห้การปฏบิตังิานข่าวกระทบต่อประโยชน์หรือความปลอดภยัสาธารณะ

ข้อ ๕  ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่น�าเสนอข้อมูลหรือยอดผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก 

ภาวะวิกฤตโดยการคาดเดาหรือไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือผู้ที่ 

ได้รับมอบหมายในเหตุการณ์นั้นๆ

-------------------------------------------------
1 ที่มา ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). 

(๒๕๕๗). คูม่อืจรยิธรรมและการก�ากบัดแูลกนัเองในกจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ (Ethical Guideline 

and Self-regulation for Broadcasting). วันที่ค้นข้อมูล ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒, จาก http://www.nbtc.go.th/

getattachment/Services/academe/ด้านก�ากับดูแล/คู่มือจริยธรรมและการก�ากับดูแลกันเองในกิจการ 

กระจายเ.aspx



๒๒

ข้อ ๖ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องค�านึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ประสบภาวะวิกฤต  

หลีกเลี่ยงการเสนอภาพข่าว และภาษาที่มีลักษณะอุจาด สยดสยอง หรือละเมิดศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ รวมทั้งระมัดระวังการน�าเสนอประเด็นเปราะบางทั้งด้านสิทธิมนุษยชน 

ความแตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรม และความสูญเสีย อันเป็นการซ�้าเติมผู้ประสบ

ภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์นั้นๆ

ข้อ ๗  ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกที่จะท�าให้เกิดความแตกแยก  

ซ�้าเติมสถานการณ์ ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบภาวะวิกฤต หรือเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

ข้อ ๘ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่น�าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะละเมิดสิทธิ 

ส่วนบคุคล ละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของผูป้ระสบภาวะวกิฤตมาน�าเสนออนัเป็นการ

ละเมิดซ�้า แม้ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ในวงกว้างไปแล้วก็ตาม

ข้อ ๙  ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่น�าเสนอภาพหรือข้อมูลที่จะกระทบต่อความปลอดภัย 

ในชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน จิตใจ ความสัมพันธ์ หรือสิทธิ 

อย่างหนึ่งอย่างใดของแหล่งข่าวที่มีสถานะหรืออาจมีสถานะเป็นพยานบุคคล 

ในสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

ข้อ ๑๐ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ีในการไม่ละเมิดเข้าไป 

ในพื้นท่ีที่ประกาศเป็นเขตหวงห้าม เพื่อความปลอดภัยและไม่กระทบหรือกีดขวาง 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข้อ ๑๑ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงระมัดระวังการเสนอความคิดเห็นที่มาจากผู้ที่ไม่มีอ�านาจ 

ในการให้ข้อมูลหรือผู้ที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเหตุดังกล่าว

ข้อ ๑๒ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงระมัดระวังการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะการจ�าลอง

เหตุการณ์ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่าความเป็นจริง มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์  

ไม่สร้างความตื่นตระหนกหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และค�านึงถึงการให้รายละเอียด 

ที่เด่นชัดของการก่ออาชญากรรมและพฤติกรรมความรุนแรงที่จะน�าไปสู่การเลียนแบบ 

ในทางที่ไม่เหมาะสมของผู้ชม



๒๓

หมวด ๓
การปฏิบัติงานในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อ ๑๓ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องท�าความเข้าใจภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี และความเชื่อของประชาชนในพื้นที่ประสบภาวะวิกฤต เพื่อมิให้การเสนอข่าว 

ภาพข่าว หรอืความคิดเหน็อันเป็นการละเมดิศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ของผูป้ระสบภาวะวิกฤต

ข้อ ๑๔  ผู ้ปฏิบัติงานข่าวพึงระมัดระวังการเข้าถึงและการสัมภาษณ์แหล่งข่าว 

ที่เป็นผู้ประสบภาวะวิกฤต ญาติ และบุคคลใกล้ชิดของผู้ประสบภาวะวิกฤต อันจะก่อให้

เกิดภาวะความเครียด สะเทือนใจ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือกระท�าการซ�้าเติมด้วยการ

ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ข้อ ๑๕  ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่รายงานข้อมูลผู้สูญหายในลักษณะท่ีท�าให้เกิดการเข้าใจ

ว่าบุคคลดังกล่าวเสียชีวิตไปแล้ว

ข้อ ๑๖  ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงระมัดระวังการรายงานข่าวการเตือนภัยที่มีที่มาไม่ชัดเจน  

โดยไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญในเหตุภัยพิบัตินั้น ๆ

หมวด ๔
การปฏิบัติงานในสถานการณ์อุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรง

ข้อ ๑๗ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงระมัดระวังการรายงานข่าวหรือสรุปความในลักษณะที่ 

อาจเป็นการกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใดว่าเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรงโดยไม่ม ี

หลักฐานท่ีชัดเจน เว้นแต่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่รับผิดชอบ 

ต่อเหตุการณ์นั้นๆ

ข้อ ๑๘  ผูป้ฏบิตังิานข่าวพงึระมดัระวงัการขยายประเดน็ว่าเหตดุงักล่าวเป็นการก่อจลาจล

หรือการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้าย

ข้อ ๑๙  ผูป้ฏบิตังิานข่าวต้องหลกีเลีย่งการปฏบัิตหิน้าทีห่รอืการเข้าไปในพืน้ทีท่ีอ่าจกระทบ

ต่อการพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่
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หมวด ๕
การปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ

ข้อ ๒๐ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

หรือการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่ก�าหนดโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

และไม่กระท�าการใดที่จะท�าให้ตนกลายเป็นผู้ประสบภาวะวิกฤต

ข้อ ๒๑ ผูป้ฏบิตังิานข่าวต้องเคารพสทิธขิองผูป่้วยและครอบครัวของผูป่้วยตามกฎหมาย 

ทั้งความเป็นอยู่อย่างสงบ สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิมนุษยชน โดยไม่น�าเสนอภาพ  

ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยอันเป็นความลับส่วนบุคคลที่อาจท�าให้

ผู้ป่วยได้รับความเสียหาย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ข้อ ๒๒ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงระมัดระวังการสร้างความต่ืนตระหนกจากการน�าเสนอ 

โดยการคาดเดา หรือไม่ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือหน่วยงาน 

รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคหรือสถานการณ์ภัยสุขภาพ  

รวมถึงวิธีการป้องกัน แก้ไข และรักษา

หมวด ๖
การปฏิบัติงานในสถานการณ์จลาจล

ข้อ ๒๓ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องรายงานข่าวและภาพข่าวตามข้อเท็จจริง ถูกต้องครบถ้วน 

รอบด้าน โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๒๔ ผูป้ฏบิตังิานข่าวต้องไม่ตัง้ค�าถามชีน้�า ไม่น�าเสนอประเด็น ภาพ หรือการใช้ภาษา

ที่สร้างความแตกแยก สร้างความเกลียดชัง ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือการประณาม 

ว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดในสถานการณ์ที่ไม่มีความชัดเจน

ข้อ ๒๕ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงค�านึงถึงความหลากหลายของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์  

และให้พื้นที่ข่าวอย่างสมดุลและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย



๒๕

หมวด ๗
การปฏิบัติงานในสถานการณ์ก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้าย

ข้อ ๒๖ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่น�าเสนอข่าวหรือภาพข่าวท่ีเป็นการเปิดเผย ข้อมูล  

รายละเอียดทางยุทธศาสตร์ หรือยุทธวิธีที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายความมั่นคง

ข้อ ๒๗  ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างทางการเมือง ศาสนา 

สังคม วัฒนธรรม และภาษาถิ่น ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์

ข้อ ๒๘  ผูป้ฏบิติังานข่าวพงึระมดัระวงัการน�าเสนอประเดน็ ข้อเทจ็จรงิ หรอืภาษาทีก่ระตุน้

ให้สถานการณ์ขยายความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ข้อ ๒๙  ผูป้ฏบิติังานข่าวพึงหลีกเล่ียงการน�าเสนอข่าวและการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั

ต้นเหตุ แรงจูงใจ องค์ประกอบในการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้าย รวมถึงการขยาย

ขอบเขตในการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้ายโดยปราศจากข้อมูลหรือการยืนยัน 

จากฝ่ายความมั่นคงของรัฐ อันอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จนเป็นเหตใุห้เกดิความต่ืนตระหนกของประชาชน หรือกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ

------------------------------------
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Guidelines on 
the Press’s Practices in Crisis

 Regarding the recent performance and news report in crisis of the press, 
such as the event of rescuing the Moo Pa (Wild Boars) Football Academy trapped 
inside ThamLuang cave-Nang Nong stream in Chiangraiprovince in 2018, the 
event of rescuing the shipwreck victimsin Phuket province in 2018, the event 
of devastating flood in 2011, or the event of political demonstration in 2010, 
as well as the unrest situation in the three southern border provinces, including 
other crisis situations in which the press have been critiqued from society and 
questioned on their duties in several cases, such as the hasty news report 
without investigation, the report on sensitive issues,the obstruction in operation 
and burden on the officers, or the legal tort action without recognition of legal 
prohibition, although those aforementioned acts are the responsibility of Joint 
Information Centre (JIC) whose duties are coordinating information and event 
with other sectors in communicating and publicising information with people, 
the press, andperformance on mass psychology, together with collecting  
necessary and present news by publicising accurate news via various channels 
so that people can receive and understand the situations accurately and relieve 
their an alarming tendency resulted from fabricated news.

 Hence, in order that the acts of the press in crisis are in accordance 
with the Ethical Standards of Mass Media Profession and able topublicise 
information and fact according toliberty and rights based on responsibility 
to monitor, alarm, lessen gaps of information and news, protect and relieve 
the people’s alarming tendencyto reduce damage and defuse crisesin  
consideration of the public benefits and security, the guidelines on the press’s 
practices in crisis are stipulated with the agreement of the organisation of mass 
media profession and the officers of both government and private sectors as 
follows:
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Chapter 1

Definition of Terms

1. In this guideline,
 “News officers” means journalists, photographers or officers working 
with news and information for any mass media organisations;
 “The press” means professional licencing practitioners in relation to the 
charters of The National Press Council of Thailand and The News Broadcasting 
Council of Thailand, licencing entrepreneurs of broadcasting enterprises in 
relation to broadcasting law, as well as digital media of those organisations, 
and other professional licencing mass media practitioners;
 “The authorities” means government officers who have their authority 
in relation to law to work in a crisis area;
 “Persons in crisis” means persons who are affecteddirectly from the 
crisis, including family, relatives, and intimate persons;
 “Crisis” means in-need situations which operation must be undergone 
to avoid or improve the damage arise to health, life, property, right or liberty 
of people. It shall refer to disasters, emergencies, public dangers, or threats 
from violent humans’ acts in relation to laws of Disaster Prevention and 
Mitigation, Internal Security Maintenance, Public Administration in Emergency 
Situation, martial law, or other relevant laws. The crisis situations shall be 
categorised as follows:
 - “Natural disaster situation” means disasters from nature resulting in 
anarchy and changes abruptly by inflicting serious damage to health, life, 
property, and public utility;
 - “Disease situations and health risks” means contagious diseases or 
diseases of unknown origin which may spread to other people rapidly, or 
there shall be states of disease more than usual, including diseases from 
new or repeated accidents, health risk, or high polluted condition affecting 
or being terribly dangerous to the people’s health and lives;
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 - “Accident situations or Tragicaccidents” means situations of violence 
resulted from human’s actionunintentionally which may incur serious loss 
of health, life, property, and public utility;
 - “Insurgent situations” means  violent rallies which may be risky to 
life, body, mind or property of the othersand cause chaos in cities, violent 
insurgencies which affect or may affectthe public order, rights and liberty, 
destroy or do damage to life, body, property of people or state;
 - “Sabotage situation” means any actions causing the destruction 
of properties of people or state, or other public utilities, or interference, 
obstruction of any operating systems, including the criminal violence to 
persons which causes a political, national economic and social disorder;
 - “Terrorism situation” means sabotage situations which are risky or may 
be risky resulted from a person or individuals who foment unrest, destroy 
or make damage to life, body, property of people or state.

 “Ethics” means principles or rules that are used to decide which action 
is right, fine, and should follow and which action should not be conducted 
both to ourselves or others.  The professional ethical code of journalists and 
media organizations is based on the quality way of presenting the information 
of essentially concepts: freedom, truth, objectivity, public concern, balance 
and impartiality, respect of privacy and human dignity. The ethical basis 
includes concealment and respect of news sources, responsibility in news 
correction, separation between truth and opinion, abstention from bribes 
and conflict of interest, acquirement of information without infringement, 
non-covert and credulous advertisement, as well as maintaining the honor 
and dignity of professional journalism.
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Chapter 2

General Section

2. News officers and the press shall have their liberty of discovering and  
 reporting information in compliance with professional ethics.
3. News officers shall present their licencing card or symbol representing  
 their identity of mass media, except when it may cause danger to  
 themselves on duties.
4. News officers shall study law, stipulation, or agreement which is enforced  
 to a particular crisis before working so that it shall not affect benefits  
 or public safety.
5. New officers shall not report information or a number of the injured or  
 the dead from a crisis with estimation or without verification from incident  
 commander or those who grant the authority for a particular event.
6. News officers shall realise the right to privacy of persons in crisis, avoid  
 presenting news photography and language of disgust, horror, or infringing  
 on human dignity, including be aware of reporting sensitive issues on 
 human rights, belief and cultural differences, and loss which may cause 
 the aggravation of persons in crisis or situations.
7. News officers shall not express their emotions to cause cleavage, worsen 
 the situation, infringe on human dignity of persons in crisis, or be the obstruction 
 towards working on reporting fact in relation with professional ethics.
8. News officers shall not use information from online social media that  
 infringe private rights, infringe on human dignity of persons in crises  
 to report the repeated refringement although the information has already  
 appeared on online social media vastly.
9. News officers shall not report photography or information affecting  
 the security against life, body, health, liberty, reputation, property,  
 mind, relationship, or any rights from news sources where there shall  
 be a status or likely to be a status of witness in a crisis situation in  
 relation to a criminal case.
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10. News officers shall obey any suggestions from the authorities not to enter  
 any restricted areas for safety and not to affect or obstruct the authorities’ 
 doings.
11. News officers shall take precaution of reporting any perspectives from  
 those who have no authority in providing information or those who lack  
 expertise in that case.
12. News officers shall take precaution of reporting information about  
 reenactment which shall not overgeneralise, but emphasise the  
 understanding towards the situations, not reinforce an alarming tendency  
 or misunderstanding, but consider the outstanding details of a crime  
 and violent behaviour leading to an audience’s improper imitation.

Chapter 3

Practices in Natural Disaster Situation

13. News officers shall understand geography, history, norm, culture, tradition,  
 and belief of people in an crises area so as not to report news, news  
 photography, or perspectives which cause the infringement on human  
 dignity of persons in crisis.
14. News officers shall take precaution of accessing and interviewing persons  
 in crisis, relatives, and intimate persons of persons in crisis as news  
 sources which shall cause stress disorder, melancholy, infringement on  
 private rights, or repeated actions with the infringement on human dignity.
15. News officers shall not reporta victim’s information which causes the  
 understanding that the person has passed away.
16. New officers shall take precaution of reporting any alert news from  
 unnoticeable sources or without verification from the relevant officers  
 or experts in a particular disaster.
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Chapter 4

Practices in Accident Situations or TragicAccidents

17. New officers shall take precaution of reporting news or summarising  
 news which may cause the accusation against a person of causing the  
 accident situation or tragic accident without any pellucid evidence, except  
 being verified from the authorities or persons responsible for the event.
18. News officers shall take precaution of highlighting an issue that the case  
 is an insurgency, sabotage, or terrorism.
19. News officers shall avoid working or entering an area where it may affect  
 the authorities’ burden of proof.

Chapter 5

Practices in Disease Situations and Health Risks

20. News officers shall obey the guidelines for the prevention of disease  
 transmission or the prevention of effect on health stipulated by the  
 relevant officers strictly, and take no action which shall make themselves 
 to be persons in crisis
21. News officers shall respect the rights of patients and a patient’s family  
 regarding the law both living in peace, privacy rights, human rights  
 without reporting photography, personal details, and health information  
 of patients which are personal confidential informationwhich shall cause  
 the patients’ losses, except getting authorized by the direct authorities.
22. New officers shall take precaution of reinforcing an alarming tendency by 
 reporting with conjecture, or without verification from experts in medicines  
 or organisations withdirect responsibility in the causes of disease transmission  
 or health risk situations, including prevention, improvement, and treatment.
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Chapter 6

Practices in Insurgent Situations

23. News officers shall report news and news photography according to  
 fact, accuracy completely in every aspect without taking sides.
24. News officers shall not raise any leading questions, report issues,  
 photography or language use for fomentingcleavage, inciting hatred,  
 instigating violence, or condemning any side right or wrong in an unclear  
 situation.
25. News officers shall take precaution of the diversity of those involved  
 in an event and provide news spaces in balance and justice for all  
 parties.

Chapter 7

Practices in Sabotage and Terrorism Situations

26. News officers shall not report news or news photography disclosing  
 information, strategic details, or strategies affecting practices of the authorities 
 of national security.
27. News officers shall study information about the political, religious, social,  
 cultural and dialectical differences of those involved in a situation.
28. News officers shall take precaution of reporting issues, fact, or language  
 provoking a situation to be more violent.
29. New officers shall avoid reporting news and expressing perspectives  
 on efficient causes, motivation, components of sabotage or terrorism,  
 including expansionin ranges ofsabotage or terrorism without information  
 or verification from the state security which shall affect practices of  
 relevant organisation and cause the reinforcement of an alarming  
 tendency of people or affect international relationships.
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คู่มือการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน
ในภาวะวิกฤต

ธาม เชื้อสถาปนศิริ

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหิดล

 ในภาวะวิกฤตเป็นการยากที่การสื่อข่าวโดยสื่อมวลชนและหน่วยงานรัฐ 

จะกระท�าได้อย่างทนัท่วงท ีเพราะวกิฤตนัน้อาจเป็นเรือ่งใหม่ทีส่งัคมยงัมเิคยเผชิญมาก่อน 

มักเป็นเรื่องร้ายแรงที่ระดับความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และจิตใจของประชาชน และ

ความเป็นอยูอ่ย่างปกตขิองสงัคม หรอืมกัเป็นเรือ่งทีม่คีวามแตกต่างออกไปจากประสบการณ์

เดมิของผูค้นทีย่งัมเีงือ่นง�าและแปลกใจระคนสงสัยผสมเจอืปนอยู ่การสือ่ข่าวในภาวะวกิฤตนัน้

มักเผชิญตัวแปรองค์ประกอบเหล่านี้ เช่น ความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นย�า ความรู้สึก

และข้อเท็จจริง ที่ส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลข่าวสารที่รายงานออกไป

 หลกัการสือ่ข่าวในทางวารสารศาสตร์ในภาวะปกต ินัน้คอื ความรวดเรว็ ความถกูต้อง

ความสมดลุ รอบด้าน เป็นกลางไม่เอนเอยีงฝักใฝ่ฝ่ายใด เหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานของการสือ่ข่าว

ที่ดี แต่ในภาวะวิกฤตสิ่งที่นักข่าวและองค์กรสื่อมวลชนต้องเพิ่มก�าลังศักยภาพขึ้นมาก็คือ 

การแข่งขันกับความเร็วของเหตุการณ์ เพ่ือพยายามยับยั้ง หยุด ลดทอนความเสียหาย 

ของเหตุการณ์วิกฤตนั้นที่ก�าลังเกิดขึ้น

๑. หลักการทั่วไปในการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต

 หลักการส�าคัญ : การน�าเสนอข่าวสารในภาวะวิกฤต องค์กรสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติ

งานข่าว จะต้องเน้นการสื่อข่าวที่ถูกต้อง ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

และกลัน่กรองจากแหล่งข่าวทีน่่าเชือ่ถอื ความรวดเรว็เป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องค�านงึถึงพอๆ กบั

๓
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ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในบริบทที่ผู้รับข่าวสารปลายทางจะรับรู้ ส่วนที่ยากคือ 

ความครบถ้วนของข้อมูล แต่สื่อสามารถแจ้งผู้ชมได้ว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่เหลือจะสามารถ 

หาได้จากท่ีใดหรือแหล่งไหน และบทบาทสื่อที่ส�าคัญคือการเปรียบเทียบข้อมูลกับ 

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย จากแหล่งท่ีน่าเชื่อถือ โดยต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของ 

ผู้ปฏิบัติงานข่าว และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 บทบาทขององค์กรสือ่ในภาวะวกิฤต : คอื การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเรว็ 

ถูกต้อง เท่าทันสถานการณ์ อย่างเป็นวัตถุวิสัย วางตัวเป็นกลาง ไม่เอนเอียงอคติต่อ 

กลุ่มฝ่ายการเมือง รัฐบาล หรือกลุ่มรณรงค์กดดันทางสังคมต่างๆ แต่น�าเสนอข่าวสาร 

อย่างปกป้องผลประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ

 ช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์ : การรายงานข่าวค�านึงถึงสถานการณ์ ระดับ 

ความรุนแรงเสียหาย และช่วงระยะเวลาของการเกิดสถานการณ์ว่าเป็นช่วงระยะเวลา 

ก่อนเกิด ก�าลังจะเกิด หรือผ่านพ้นไปแล้ว และประเมินสถานการณ์ว่ามีโอกาสที่ 

ภัยพิบัตินั้นจะเกิดซ�้าในพื้นที่เดิม หรือ ขยายวงกว้างไปในพื้นที่ใดเพิ่มเติม และมีแนวโน้ม

ที่จะรุนแรงหรือทุเลาลงหรือไม่

 การเข้าถึงพื้นที่วิกฤต : การเข้าถึงพื้นท่ีการรายงานข่าวอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย 

และไม่เข้าล่วงละเมิดรุกล�้าพ้ืนที่หวงห้าม พ้ืนที่อันตราย พ้ืนท่ีส่วนตัวของประชาชนใน

เหตุการณ์ 

 การแสดงตน : ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องแสดงตนเองว่าเป็นผู้สื่อข่าวเสมอในภาวะ

วิกฤตฉุกเฉินเพื่อที่เจ้าหน้าที่รัฐจะสามารถแยกแยะกลุ่มคนในภาวะวิกฤตได้ เว้นแต่ 

บางกรณีที่มีความขัดแย้ง ไม่ปลอดภัยต่อการแสวงหาข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

การปกปิดอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่กองบรรณาธิการจะตัดสินใจร่วมกับนักข่าวในสนาม

 แหล่งข้อมูล : ในภาวะวกิฤต ผูป้ฏบิตังิานข่าวต้องน�าเสนอข้อมลูทีม่กีารพิสูจน์ได้ว่า 

ได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกับเรื่องนั้นโดยตรง การเข้าถึงข้อมูลอาจถูกจ�ากัด

โดยเจ้าหน้าที ่การยนืยนัความถกูต้องของข้อมลูอาจมปัีญหาเรือ่งเจ้าหน้าทีรั่ฐยงัไม่สามารถ

ยืนยันข้อมูลบางอย่างได้ จึงควรระมัดระวัง รอคอย หรือแจ้งผู้ชมว่าเป็นข้อมูลท่ียังไม่มี 

การยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐ
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 คุณค่าข่าว : การรายงานข่าวให้คุณค่ากับความรวดเร็วเสมอกันกับความถูกต้อง

ของข้อมูล และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอในการรายงานข่าว

 การวเิคราะห์เหตกุารณ์ : การคาดคะเน คาดการณ์ คาดเดาเหตุการณ์โดยสือ่มวลชน

เองเป็นสิ่งพึงระมัดระวัง ควรใช้แหล่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น หรือ จากเจ้าหน้าที่

รัฐผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้นโดยตรงเท่านั้น

 ทรพัยากรการสือ่สาร : ในภาวะวกิฤต การใช้ช่องทางการส่ือสาร ส่งข้อมูลข่าวสาร

สารสนเทศอาจมอีปุสรรค เงือ่นไข และปัญหามาก ต้องค�านงึถงึประสทิธภิาพในการท�างาน 

ทัง้ในเชงิของเวลา โอกาสในการส่งข่าว และชดุข้อมลูข่าวสารทีมี่ความส�าคญัมากทีส่ดุก่อน

 ความปลอดภยั : เป็นสิง่ส�าคญัสงูสดุในการแสวงหาข่าวของผูป้ฏบิตังิานข่าวเสมอ 

ต้องเตรียมร่างกาย อุปกรณ์ การเดินทาง จุดพักอาศัย และสภาพความเป็นอยู่ท่ีเหมาะ

สมในการปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานในภาวะวิกฤต

 สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : ยังคงเป็นเรื่องที่ส�าคัญยิ่งในภาวะวิกฤตที ่

ผูป้ฏบิตังิานข่าวจะต้องปกป้องและพทิกัษ์สทิธขิองแหล่งข่าว และครอบครวัของผูป้ระสบ

ภาวะวิกฤต

 สื่อสังคมออนไลน์ สื่ออินเทอร์เน็ต : เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการเข้าถึงข้อมูล 

อย่างหลากหลายรอบด้าน แต่ต้องระมัดระวัง ด้วยการตรวจสอบข้อมูลในเชิงของที่มา 

ท่ีอ้างอิงพิสูจน์ได้ วันเวลาของข้อมูลนั้น และไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือ 

ละเมิดสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบภาวะวิกฤตซ�้าลงสื่อออนไลน์

 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง : ค�านึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในภาวะวิกฤต  

รัฐมีอ�านาจในการเข้าควบคุมดูแลสถานการณ์ พึงปฏิบัติตามระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศ  

อย่างเคร่งครดั และติดตามข้อมลูข่าวสารท้ังจากสถานการณ์จรงิและจากทางการทีป่ระกาศ

สาธารณะ



๔๐

๒. แนวทางทั่วไปของการรายงานข่าว (Guideline)

 ๒.๑ แนวทางการปฏิบัติงาน “ทั่วไป” ของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต  

(Media General Guideline in Crisis)

  ข้อ ๒ ผู้ปฏิบัติงานข่าวและสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการแสวงหา 

และน�าเสนอข้อมูลข่าวสารตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

  ข้อ ๓ ผู ้ปฏิบัติงานข่าวต้องแสดงบัตรหรือสัญลักษณ์แสดงตน 

ของสื่อมวลชน เว้นแต่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองในการปฏิบัติหน้าที่

  ข้อ ๔ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องศึกษากฎหมาย ข้อก�าหนด หรือข้อตกลง 

ท่ีบังคับใช้ในภาวะวิกฤตนั้นๆ เพื่อมิให้การปฏิบัติงานข่าวกระทบต่อประโยชน์ หรือ

ความปลอดภัยสาธารณะ

  ข้อ ๕ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่น�าเสนอข้อมูลหรือยอดผู้บาดเจ็บ หรือ 

เสยีชวีติจากภาวะวิกฤตโดยการคาดเดาหรอืไม่ได้รบัการยนืยนัจากผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเหตุการณ์นั้นๆ

  ข้อ ๖ ผูป้ฏบิตังิานข่าวต้องค�านงึถงึสทิธคิวามเป็นส่วนตวัของผูป้ระสบ

ภาวะวิกฤต หลีกเลี่ยงการเสนอภาพข่าว และภาษาที่มีลักษณะอุจาด สยดสยอง หรือ

ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งระมัดระวังการน�าเสนอประเด็นเปราะบาง 

ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน ความแตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรม และความสูญเสีย 

อันเป็นการซ�้าเติมผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์นั้นๆ

  ข้อ ๗ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกท่ีจะท�าให้เกิด

ความแตกแยก ซ�้าเติมสถานการณ์ ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบภาวะ

วิกฤต หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข้อเท็จจริงตามจริยธรรม

แห่งวิชาชีพ

  ข้อ ๘ ผูป้ฏบิตังิานข่าวต้องไม่น�าข้อมลูจากสือ่สังคมออนไลน์ทีมี่ลักษณะ

ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบภาวะวิกฤต 

มาน�าเสนออันเป็นการละเมิดซ�้า แม้ข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ 

ในวงกว้างไปแล้วก็ตาม
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  ข้อ ๙ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่น�าเสนอภาพหรือข้อมูลท่ีจะกระทบ 

ต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ช่ือเสียง ทรัพย์สิน จิตใจ 

ความสัมพันธ์ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของแหล่งข่าวที่มีสถานะหรืออาจมีสถานะ

เป็นพยานบุคคลในภาวะวิกฤตที่อาจเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

  ข้อ ๑๐ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ในการ 

ไม่ละเมิดเข้าไปในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตหวงห้าม เพื่อความปลอดภัยและไม่กระทบ

หรือกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  ข้อ ๑๑ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงระมัดระวังการเสนอความคิดเห็นที่มาจาก 

ผู้ที่ไม่มีอ�านาจในการให้ข้อมูลหรือผู้ที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเหตุดังกล่าว

  ข้อ ๑๒ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงระมัดระวังการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร 

ในลักษณะการจ�าลองเหตุการณ์ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่าความเป็นจริง มุ่งเน้นการสร้าง 

ความเข้าใจต่อสถานการณ์ ไม่สร้างความตืน่ตระหนกหรอืก่อให้เกิดความเข้าใจผดิ และ

ค�านงึถงึการให้รายละเอียดท่ีเด่นชดัของการก่ออาชญากรรมและพฤตกิรรมความรนุแรง 

ที่จะน�าไปสู่การเลียนแบบในทางที่ไม่เหมาะสมของผู้ชม

 ๒.๒  แนวทางทั่วไปของการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต (Guideline)

 ในภาวะวิกฤต เป็นความส�าคัญที่องค์กรสื่อสารมวลชนจะต้องบริหารจัดการใน

ภาวะวิกฤต

 ผู้บริหารองค์กรสื่อ

 (1) ผูบ้รหิารองค์กร พิจารณาว่าภาวะวิกฤตนั้นเป็นรปูแบบวิกฤตใด ลักษณะ 

พื้นที่ เวลา และมีระดับความเสียหายรุนแรงมากน้อยเพียงใด ส่งผลกระทบต่อชีวิต 

ทรพัย์สนิและความสนใจสาธารณะมากน้อยขนาดไหน ในการทีจ่ะพจิารณาการลงพืน้ท่ี

ท�ารายงานข่าว หรือระดับของภัยน้ันก�าลังขยายผลความเสียหายหรืออยู่ในระดับที่

ทุเลาเหตุการณ์ลง

 (๒) การพิจารณาผังรายการ การออกอากาศ อาจเป็นไปตามความเหมาะสม

จากการหารอืกบักองบรรณาธกิาร หรือประกาศและค�าสัง่ของหน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วข้อง 

ในการขอความร่วมมือให้รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์วิกฤต
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 (๓) ผู้บริหารควรพิจารณาเรื่องผังรายการอ่ืนๆ ที่จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ 

บรรยากาศของผู้ชม หากเหตุการณ์วิกฤตนั้นอยู่ในลักษณะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ผู้คน 

จ�านวนมากเสี่ยงภัยและอยู่ในห้วงเวลาที่ยากเข็ญ การพิจารณายกผังรายการกลุ่มบันเทิง 

เช่นละคร โชว์ตลก หรือ ซิทคอม ที่ดูไม่เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้า ก็อาจจะเป็น 

เรือ่งจ�าเป็น เพือ่ให้บรรยากาศโดยรวมของรายการของสถานอียู่ในห้วงเวลาของความจริงจงั 

อาลยั ระลึกถึงผูจ้ากไป และยงัช่วยเพิม่เวลาการออกอากาศส�าหรบัการช่วยเหลอืเตอืนภยั

แก่ทั้งผู้ประสบภัยและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 กองบรรณาธิการ

 (1) ประเมินภาวะวิกฤตนั้นภายในกองบรรณาธิการอย่างรอบด้าน วิเคราะห ์

ความเสี่ยงและแนวโน้มความรุนแรงของสถานการณ์ ระดับความเสียหาย และความเสี่ยง

ของการเข้าพื้นที่วิกฤต รวมทั้งตรวจเช็คความปลอดภัยในการเข้าถึงพื้นที่เกิดวิกฤต

 (๒) ก�าหนดภารกิจ อาจจัดตั้งทีมข่าวเฉพาะกิจหรือรายการข่าวเฉพาะกิจขึ้นมา

โดยเฉพาะหากพิจารณาแล้วว่าวิกฤตนั้นรุนแรง โดยคัดเลือกคณะผู้ปฏิบัติงานข่าวที่มี 

ความสามารถ ทักษะ สุขภาพร่างกาย จิตใจ แข็งแรงดี ไม่มีเงื่อนไขด้านการเดินทาง 

สุขภาพจิตและภาวะอารมณ์ปกติดี เนื่องจากในภาวะวิกฤตแต่ละระดับ แต่ละรูปแบบนั้น 

อาจส่งผลกระทบต่อความซมึซบัความเศร้าและทกุข์โศกเนือ่งจากเหตกุารณ์และผูป้ระสบ

ภาวะวิกฤต อาจมีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือมีความวุ่นวาย จลาจล และมีความเสี่ยงภัย 

เสี่ยงชีวิตได้

 ควรคดัเลือกนกัข่าวทีผ่่านกระบวนการอบรมการสือ่ข่าวในภาวะวกิฤตและมคีวามรู้

ความเข้าใจภูมิศาสตร์พื้นที่ และ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของพื้นที่นั้น

 (๓) ประสานข้อมูลล่าสุดกับหน่วยงานรัฐที่เข้าก�ากับดูแลพื้นที่ ทั้งส่วนกลางและ

ภูมิภาค เช็คข้อมูลสภาพอากาศและภูมิประเทศ อุปกรณ์และเครื่องป้องกันภัยที่จ�าเป็น 

และ ทรัพยากร ช่องทางการสื่อสารที่ยังสามารถใช้การได้ในการสื่อข่าว

 (๔) กองบรรณาธิการก�าหนดประเด็นในการรายงานข่าวที่ส�าคัญในภาวะวิกฤต 

เช่นสถานการณ์ปัจจุบนัล่าสดุ ปัจจยัและแนวโน้มของสถานการณ์ (รนุแรงหรอืบรรเทาลง) 

มูลค่าความเสียหาย ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของวิกฤต หนทางแก้ไขปัญหา กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ ความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ การช่วยเหลือ การเยียวยาภาวะวิกฤต 

เป็นต้น



๔๓

 (๕) ก�าหนดมาตรการป้องกันภัยหรือความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานข่าว เช่น 

เงื่อนไขในการเข้าไปในพื้นที่ หรือ ถอนตัวจากพื้นที่ อุปกรณ์ความปลอดภัยท่ีควรน�าไป

ติดตัว หรือ สวัสดิการโรงพยาบาลในพื้นที่ เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ใกล้พื้นที่

ปฏิบัติงาน

 ผู้ปฏิบัติงานข่าว

 (1) ประเมนิสถานการณ์วิกฤตนัน้จากข้อมูลล่าสดุของเหตกุารณ์ จากแหล่งข้อมลู

ในพื้นที่และเทียบกับของส่วนกลาง หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง

 (๒) เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พื้นที่ภาวะวิกฤต เช่น ร่างกาย สุขภาพ  

การพกัผ่อน จติใจ และอุปกรณ์การสือ่ข่าวทีจ่�าเป็น และอุปกรณ์สือ่สารส�ารองในภาวะฉกุเฉนิ 

อุปกรณ์ความปลอดภัย ยารักษาโรคประจ�าตัว แผนการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ 

สถานการณ์ล่าสดุ เบอร์โทรศพัท์ตดิต่อฉกุเฉนิต่างๆ และตรวจเชค็ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์

ในพื้นที่วิกฤต เรื่องการตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจในพื้นที่วิกฤตว่าสามารถกระท�าได้แค่ไหน 

เพียงไร

 (๓) ในระหว่างอยู่ในพื้นที่ภาวะวิกฤต พึงตระหนักว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ใน

ภาวะฉุกเฉิน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างระมัดระวัง หลีกเล่ียง 

ระวังการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ 

 

แนวทางปฏบิตั ิ(Guidance) 

การรายงานข่าวในภาวะวกิฤตรูปแบบต่างๆ

 ๑. สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 หมายถงึ ภยัท่ีเกดิขึน้โดยธรรมชาต ิท�าให้เกดิความสบัสนและการเปล่ียนแปลง

อย่างฉับพลัน โดยอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน และ

สาธารณูปโภค

 หลักการส�าคัญ : การน�าเสนอข่าวสารในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ องค์กร

สื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานข่าว จะต้องเน้นการสื่อข่าวที่รวดเร็ว ถูกต้อง ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 



๔๔

จากแหลง่ข้อมูลที่นา่เชื่อถือและกลั่นกรองจากแหล่งขา่วที่น่าเชือ่ถือ การส่งขอ้มูลข่าวสาร

ผ่านช่องทางที่ประชาชนจะสามารถรับทราบได้เป็นเร่ืองส�าคัญ เนื่องจากในสถานการณ์

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระบบสาธารณูปโภคมักถูกท�าลายหักพังไปด้วยในพื้นที่นั้นๆ  

การสื่อข่าวจึงต้องตระหนักว่า ประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยอาจจะไม่สามารถรับข้อมูล

ข่าวสารได้ ขณะที่ประชาชนนอกพื้นที่ภัยพิบัติ อาจจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ในฐานะ 

ผู้ที่สังเกตการณ์ เฝ้ารอข่าวสารจากมุมมองคนนอก

 การรายงานข่าวต้องค�านึงระดับความรุนแรงเสียหายร้ายแรงที่เกิดข้ึน และช่วง

ระยะเวลาของการเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติว่าเป็นช่วงระยะเวลาก่อนเกิด ก�าลังจะเกิด  

หรอืผ่านพ้นไปแล้ว และประเมนิสถานการณ์ว่ามโีอกาสทีภ่ยัพบิตันิัน้จะเกดิซ�า้ในพืน้ท่ีเดมิ 

หรือ ขยายวงกว้างไปในพื้นที่ใดเพิ่มเติม และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงหรือทุเลาลงหรือไม่

แนวปฏิบัติ (Guideline)

 ข้อ 1๓ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องท�าความเข้าใจภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือของประชาชนในพื้นที่ประสบภาวะวิกฤต เพ่ือ 

มิให้การเสนอข่าว ภาพข่าว หรือความคดิเหน็อนัเป็นการละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์

ของผู้ประสบภาวะวิกฤต

 ข้อ 1๔ ผูป้ฏบิตังิานข่าวพงึระมดัระวงัการเข้าถงึและการสัมภาษณ์แหล่งข่าว

ที่เป็นผู้ประสบภาวะวิกฤต ญาติ และบุคคลใกล้ชิดของผู้ประสบภาวะวิกฤต อันจะ 

ก่อให้เกิดภาวะความเครียด สะเทือนใจ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือกระท�าการซ�้าเติม

ด้วยการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 ข้อ 1๕ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่รายงานข้อมูลผู้สูญหายในลักษณะท่ีท�าให้ 

เกิดการเข้าใจว่าบุคคลดังกล่าวเสียชีวิตไปแล้ว

 ข้อ 1๖ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงระมัดระวังการรายงานข่าวการเตือนภัยที่ม ี

ที่มาไม่ชัดเจน โดยไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญใน 

เหตุภัยพิบัตินั้นๆ



๔๕

แนวทางปฏิบัติ (Guidance)

 ผู้บริหารองค์กร

 (1)  พิจารณาความส�าคัญของเหตุการณ์ว่าอยู่ในความสามารถ และก�าลัง 

ขององค์กรและทีมงานข่าวในการเข้าถึงพื้นที่ แสวงหาข่าว รายงานข่าวได้หรือไม่ และ

สถานการณ์นั้นอยู่ในระดับความรุนแรงใด

 (๒) ประสานกับหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้อง เกีย่วกบัสถานการณ์ล่าสดุของเหตกุารณ์ 

เพ่ือประเมินสถานการณ์ล่าสุดของเหตุการณ์ การพิจารณาผังรายการ การออกอากาศ 

หรือการแทรกแจ้งประกาศเตือนภัย ให้เป็นไปตามการพิจารณาร่วมกันของผู้บริหาร 

และกองบรรณาธิการ จากข้อมูลที่พิสูจน์อ้างอิงจากหน่วยงานรัฐ

 (๓) ตัดสินใจมอบหมาย หรือ จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องให้กับ 

กองบรรณาธิการและผู้ปฏิบัติงานข่าวในการเข้ารายงานข่าวในภาวะวิกฤต

 กองบรรณาธิการ

 (1) กองบรรณาธิการประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์ แจ้งประสาน

ข้อมูลและการยืนยันสถานการณ์ไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการบริหารภาวะวิกฤต 

หรือ ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานรัฐหลักที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดเป็นโต๊ะข่าวหลักหรือ 

วอร์รูม โดยอาจตั้งเป็นทีมข่าวเฉพาะกิจ ที่มีการรวมตัวของนักข่าวส่วนกลางและภูมิภาค

 (๒) บรรณาธิการมอบหมายประเด็นข่าว หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าวและทีมสนับสนุน 

พร้อมท้ังอุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่นักข่าวและระบบอุปกรณ์สื่อสารที่จ�าเป็น 

ในงานสนับสนุนข่าว

 (๓) กองบรรณาธิการควรคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานข่าวท่ีมีความพร้อม เหมาะสม 

ทั้งความสามารถ ทัศนคติ และสุขภาพร่างกายแข็งแรง ในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะเป็นพื้นที่ประสบภัยที่โครงสร้างส่ิงอ�านวยความสะดวก 

อาจถูกท�าลาย ระบบโทรคมนาคมอาจใช้การไม่ได้ และพ้ืนท่ีประสบเหตุอาจมีผู้บาดเจ็บ 

สญูหาย เสยีชวีติเป็นจ�านวนมาก อกีทัง้ในภาวะวกิฤตเช่นน้ี ยงัอาจก่อให้เกิดภาวะความเครียด 

ซึมเศร้าและบั่นทอนสุขภาพกาย สุขภาพใจของผู้สื่อข่าวเมื่อต้องปฏิบัติงานข่าวเป็น 

ระยะเวลานาน



๔๖

 ผู้ปฏิบัติงานข่าว

 ตรวจสอบว่าภยัพบิตัทิางธรรมชาตนิัน้เป็นรปูแบบใด น�า้ท่วม แผ่นดนิไหว พายุ 

คล่ืนสึนาม ิภยัแล้ง พายุฝุน่ ในระดบัความรนุแรงใด พืน้ท่ีใด สถานการณ์อยูใ่นห้วงเวลาใด

ของวิกฤต

 (1) การเข้าถึงแหล่งข่าวในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ปฏิบัติงานข่าว

ต้องตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ แผนที่การเดินทาง เส้นทางการเข้าถึง 

และยานพาหนะที่สามารถเข้าถึง และกลับออกมาได้จากหน่วยงานรัฐส่วนกลางที่มีข้อมูล 

และหรอืตรวจสอบยนืยนัจากหน่วยงานในพืน้ทีห่ากสามารถท�าได้ โดยค�านงึถงึว่าโครงสร้าง

สาธารณูปโภคใดบ้างที่พังเสียหาย ทั้งอาคาร ถนน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และ

ภาวะภัยพิบัตินั้นอยู่ในระดับใดก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ภัยพิบัติ

 (๒) ตรวจสอบว่าทางการ รัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่ภัยพิบัตินั้นอยู่ในระดับ 

ภาวะวิกฤตระดับใด และประเมินความเป็นไปได้ในการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกับ 

ตรวจสอบทรัพยากรบุคลากร ทีมงาน อุปกรณ์สื่อสาร ความปลอดภัย และแหล่งข่าว 

ที่สามารถยืนยันข้อมูลหรือสถานการณ์ปัจจุบันได้ อีกทั้งประเมินวิธีการส่งข้อมูลกลับ 

ว่าสามารถกระท�าได้หรือไม่ เช่น การส่งข้อมูลข่าวผ่านการสื่อสารปกติผ่านโทรศัพท์ 

อินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณดาวเทียม หรือระบบวิทยุสื่อสารคลื่นส้ัน เคเบิลท้องถิ่น 

สามารถกระท�าได้มากน้อยเพียงใด

 (๓) เมื่อผู้ปฏิบัติงานข่าวไปถึง ให้ตรวจสอบกับพ้ืนที่ว่าหน่วยงานรัฐใดเข้าก�ากับ

ดแูลโดยตรง และศนูย์บญัชาการเหตุการณ์ถกูจัดต้ังขึน้แล้วหรือไม่ และมสีถานการณ์ล่าสดุ

เป็นเช่นไร ปลอดภัยหรือไม่ที่จะตั้งศูนย์รายงานข่าวจากพื้นที่ หรือมีพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่า

ในการรายงานข่าว

 (๔) การเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ ถ่ายภาพ : ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องมีความระมัดระวัง

ในการรวบรวมข้อมูล โดยตรวจสอบจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเช่ือถือได้ และโดยเฉพาะ 

ในภาวะวิกฤตที่รัฐ หน่วยงานรัฐประกาศให้เป็นภาวะวิกฤต จะต้องใช้ข้อมูลหลักจาก 

ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ หากผูป้ฏบัิติงานข่าวจะเข้าสูพ่ืน้ทีใ่ดกต็ามทีเ่ป็นพืน้ทีป่ระสบภยั 

จะต้องแจ้งขออนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล หรือ หากพื้นที่นั้นไม่มีเจ้าหน้าท่ีก�ากับดูแล 

จะต้องตรวจสอบความปลอดภยัและแนวโน้มของอนัตรายจากการคาดคะเนโดยเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเหตุการณ์ที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้น 
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 การเกบ็บันทกึภาพ กระท�าด้วยการค�านงึถงึความปลอดภยัของตนเองและทมีงาน

เป็นส�าคัญ

 การสัมภาษณ์ต้องค�านึงถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ถูกสัมภาษณ์ ทั้งขวัญ 

ก�าลังใจและความรู้สึกสูญเสียของผู้ประสบภัยหรือครอบครัวของผู้ประสบภัย

 การต้ังค�าถามในเชิงของยุทธวิธี กระบวนการ วิธีการช่วยเหลือ ให้เป็นไปอย่าง

สร้างสรรค์ ไม่ตั้งค�าถามเชิงต�าหนิ

 บทบาทของสถานี ควรเป็นตัวกลางของการประสานข้อมูล สถานการณ์ปัจจุบัน 

การแจ้งเฝ้าระวังเตือนภัยแก่ประชาชน หากจะมีการจัดรายการระดมความช่วยเหลือ 

ให้พจิารณาว่ากระทบกบัภารกจิหลกัในการรายงานข่าวหรอืไม่เพยีงใด และมคีวามซ�า้ซ้อน

กับหน่วยงานใดบ้าง

 (๕) การปฏบิติัตามค�าสัง่ กฎหมาย และระเบยีบต่างๆ ของศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ 

เมื่อเกิดภาวะวิกฤต หน่วยงานรัฐจะพิจารณาระดับความรุนแรง ความเสียหาย โอกาสที่

เหตุการณ์จะรุนแรงขึ้น และความสามารถในการเข้าระงับเหตุการณ์ใด จากน้ันจะมีการ

ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ซ่ึงขึ้นอยู่กับลักษณะเหตุการณ์ ภูมิประเทศ หน่วยงานรัฐ 

ท่ีมีหน้าที่โดยตรง ผู้สื่อข่าวควรเรียนรู้ที่จะท�างานร่วมและอยู่ภายใต้กรอบระเบียบต่างๆ 

ของศูนย์บัญชาการอย่างเคร่งครัด เพราะหากฝ่าฝืนละเมิด นอกจากจะท�าให้การปฏิบัติ

การมีความห่วงกังวลกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานข่าวแล้ว บางครั้งอาจกีดขวาง 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอาจน�าไปสู่การได้มาของข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ผ่าน 

การกลั่นกรองตรวจสอบได้

 (๖) หากเป็นพืน้ทีป่ฏิบตังิานท่ีเจ้าหน้าท่ีล้อมกรอบไว้ การใช้เคร่ืองบนิบงัคับ โดรน 

หรือ กล้องวิดีโอถ่ายท�าขนาดเล็ก หุ่นยนต์บังคับมือหรือวิทยุ เป็นสิ่งที่ต้องพึงระมัดระวัง

ไม่ให้เข้าไปกีดขวางเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 (๗) การใช้เงนิหรอืสิง่รางวลัเพือ่ซือ้ข่าว เป็นสิง่ทีห้่ามกระท�าในภาวะวกิฤต เพราะ

สะท้อนวธิกีารได้มาของข่าวทีไ่ม่ซือ่สตัย์ สจุริต และอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ครอบครวั 

ผู้ประสบภาวะวิกฤตอื่นๆที่ไม่ทราบเรื่องราวด้วย
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กรณีศึกษาเฉพาะ ถ�้าหลวง – ขุนน�้านางนอน

 (๑) ความผิดพลาดจากการรายงานข่าว คือ การไม่สามารถแยกแยะนักข่าว

วิชาชีพออกจากนักข่าวอาสา นักข่าวพลเมือง และประชาชนได้ในช่วงแรก จนเกิด 

ความชุลมุนวุ่นวาย อลหม่าน แต่หลังจากเจ้าหน้าที่รัฐเข้าดูแลและประกาศเป็นพื้นที ่

ภัยพิบัติ และจัดท�าระบบลงทะเบียนสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ก็สามารถท�าให้

ระบบการรายงานข่าวเป็นระเบียบมากขึ้น

 (๒) มีสื่อมวลชนบางส�านักดักฟังคล่ืนวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

และทหารในระหว่างปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการกระท�าท่ีผิดกฎหมายและล่วงรู้ยุทธวิธี 

ในการปฏิบัติงาน เพื่อที่สื่อจะเอาข้อมูลนั้นไปรายงานแก่สาธารณชน แม้จะไม่ก่อให้

เกดิความเสยีหายต่อรูปแบบแผนการด�าเนนิงาน ชีวติ และทรัพย์สนิ แต่กเ็ป็นการได้มา

ของข่าวทีไ่ม่ซือ่สตัย์และสจุรติ และในภายหลงัมกีารร้องขอจากเจ้าหน้าท่ีให้สือ่มวลชน

อยูใ่นระเบยีบวนิยัและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าทีอ่ย่างเคร่งครดั

 (๓) ภายหลังการจัดระเบียบพื้นที่และส่ือมวลชน คุณภาพการน�าเสนอข่าวดี 

รอบด้านและระมดัระวังเรือ่งความเป็นส่วนตวัของผูป้ระสบภาวะวกิฤตมากขึน้ เนือ่งจาก

มีนักวิชาการและแพทย์จ�านวนมากเรียกร้องให้สื่อมวลชนน�าเสนอข่าวอย่างมี 

ความตระหนักและรับผิดชอบ ค�านึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบ

ภาวะวิกฤต และครอบครัวของผู้เกี่ยวข้อง ภายหลังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเสียชีวิต 

หนึ่งนายยิ่งท�าให้เกิดภาวะตึงเครียดแก่บรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครมากขึ้น 

แต่สื่อก็มีส่วนช่วยให้บรรยากาศและสถานการณ์ดีขึ้นด้วยการน�าเสนอข่าวให้ก�าลังใจ

 (๔) มีประเด็นปัญหาเรื่องการน�าเสนอภาพข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็น 

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ น�าภาพและคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ผ่านเพจ สื่อสังคมออนไลน์ 

จนท�าให้นักข่าวรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้อภิสิทธ์ิแห่งต�าแหน่งหน้าที่ส่วนตัวเข้าถึงเนื้อหา

ข้อมูลการปฏิบัติงานและเอามาเผยแพร่ในช่องทางของตน จนท�าให้สื่อมวลชน 

ไม่ได้ข่าว/ข้อมลูไปน�าเสนอประชาชน และก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวผ่านการคดักรอง

ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือไม่

 (๕) ภายหลังที่น�าตัวผู้ประสบภาวะวิกฤตออกมาได้ไม่นาน สื่อมวลชนไทยยุติ

การรายงานข่าว การเฝ้ารอคอย ติดตาม แต่กลับมีสื่อต่างชาติเข้าถึงครอบครัวเด็ก 
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และไปเยี่ยมเด็กและครอบครัวถึงบ้าน เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึงเส้นแบ่ง

การปฏบิตัหิน้าทีส่ือ่ทีพ่งึประสงค์ระหว่างสือ่ไทยและสือ่ต่างประเทศ ว่าควรมกีารก�ากบั

ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายอย่างเท่าเทียม

 (๖) มีการเปรียบเทียบการน�าเสนอข่าวของส่ือต่างชาติและส่ือไทย ว่า 

สือ่ต่างชาตเิน้นวธิกีาร ความคบืหน้า และเทคนคิการช่วยเหลอืกูภ้ยัทีท่�าออกมาในท�านอง

วิทยาศาสตร์ แต่สื่อไทยบางส�านักนอกจากจะรายงานเนื้อหาดังกล่าวแล้วยังเพิ่มเติม

เร่ืองความเชือ่ ไสยศาสตร์ เวทมนต์ และเรือ่งเหนือธรรมชาต ิทัง้ความฝันของพ่อแม่เดก็

และโชคลางต่างๆ ซึ่งมีความเห็นส่วนหนึ่งทางสังคมมองว่าท�าให้ข้อมูลเช่นน้ีส่งผล 

ยากล�าบากต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งขวัญและก�าลังใจซ่ึงอาจจะให้ผลดี

หรือร้ายได้เช่นกัน

 ๒. สถานการณ์อุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรง
 หมายถงึ เหตกุารณ์ความรนุแรงอนัเป็นผลสบืเนือ่งจากการกระท�าของมนษุย์

ท่ีไม่ได้เจตนา โดยอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ทรัพย์สิน 

และสาธารณูปโภค 

 หลักการส�าคัญ : การน�าเสนอข่าวสารในสถานการณ์อุบัติเหตุและอุบัติภัย 

ร้ายแรง องค์กรสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานข่าว จะต้องเน้นการสื่อข่าวที่ถูกต้อง ข้อมูลที่

เป็นปัจจุบัน จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและกลั่นกรองจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ  

ความรวดเรว็เป็นส่ิงส�าคัญท่ีต้องค�านงึถึงพอ ๆ  กับความเป็นปัจจบัุนของข้อมลูในบรบิท

ที่ผู้รับข่าวสารปลายทางจะรับรู้ และเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานข่าว

 การรายงานข่าวต้องค�านึงระดับความรุนแรงเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้น และ 

ช่วงระยะเวลาของการเกิดสถานการณ์ว่าเป็นช่วงระยะเวลาก่อนเกิด ก�าลังจะเกิด หรือ

ผ่านพ้นไปแล้ว ประเมินสถานการณ์ว่ามโีอกาสท่ีเหตนุัน้จะเกดิซ�า้หรอืไม่ และมแีนวโน้ม

ที่จะรุนแรงหรือทุเลาลงหรือไม่
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แนวปฏิบัติ (Guideline)

 ข้อ 1๗ ผูป้ฏบิตังิานข่าวพงึระมดัระวงัการรายงานข่าวหรือสรุปความในลักษณะ

ที่อาจเป็นการกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใดว่าเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรง 

โดยไม่มหีลกัฐานท่ีชัดเจน เว้นแต่ได้รบัการยนืยนัจากเจ้าหน้าทีห่รอืบคุคลทีร่บัผดิชอบ

ต่อเหตุการณ์นั้นๆ

 ข้อ 1๘ ผูป้ฏิบตังิานข่าวพงึระมดัระวงัการขยายประเดน็ว่าเหตดุงักล่าวเป็นการ

ก่อจลาจลหรือการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้าย

 ข้อ 1๙ ผูป้ฏบิตังิานข่าวต้องหลกีเลีย่งการปฏิบตัหิน้าทีห่รือการเข้าไปในพ้ืนที่

ที่อาจกระทบต่อการพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่

แนวทางปฏิบัติ (Guidance)

 ผู้บริหารองค์กร

 (1) ผู้บริหารองค์กร พิจารณาว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรงน้ัน 

เป็นรปูแบบใด และมรีะดบัความเสยีหายรนุแรงมากน้อยเพียงใด ส่งผลกระทบต่อชีวติ 

ทรพัย์สนิและความสนใจสาธารณะมากน้อยขนาดไหนในการทีจ่ะพจิารณาการลงพืน้ที่

ท�ารายงานข่าว หรือระดับของภัยนั้นก�าลังขยายผลความเสียหายหรืออยู่ในระดับที่

ทุเลาเหตุการณ์ลง

 (๒) การพิจารณาผังรายการ การออกอากาศ หรือการแทรกแจ้งประกาศ 

เตือนภยั อาจเป็นไปตามความเหมาะสมจากการหารอืกบักองบรรณาธกิาร หรอืประกาศ

และค�าสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการขอความร่วมมือให้รายงานความคืบหน้า

ของสถานการณ์อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรง

 (๓) ผู้บริหารควรพิจารณาเรื่องผังรายการอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ 

บรรยากาศของผู้ชม หากเหตุการณ์วิกฤตนั้นอยู่ในลักษณะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ผู้คน

จ�านวนมากเสีย่งภยัและอยูใ่นห้วงเวลาทีย่ากเขญ็ การพจิารณายกผงัรายการกลุม่บันเทงิ 

เช่นละคร โชว์ตลก หรือ ซิทคอม ที่ดูไม่เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้า ก็อาจจะเป็น
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เรือ่งจ�าเป็น เพือ่ให้บรรยากาศโดยรวมของรายการของสถานีอยูใ่นห้วงเวลาของความจริงจงั 

อาลัย ระลึกถึงผู้จากไปและสูญเสียในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศก และยังช่วยเพ่ิมเวลา

การออกอากาศส�าหรบัการช่วยเหลอืเตอืนภยัแก่ทัง้ผูป้ระสบภยัและฝ่ายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

 กองบรรณาธิการ

 (1) กองบรรณาธิการประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์ แจ้งประสาน

ข้อมูลและการยืนยันสถานการณ์ไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการบริหารภาวะวิกฤต 

หรือ ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานรัฐหลักที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดเป็นโต๊ะข่าวหลักหรือ 

วอร์รูมข่าวอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรง โดยอาจตั้งเป็นทีมข่าวเฉพาะกิจ ที่มีการรวมตัว

ของนักข่าวส่วนกลางและภูมิภาค

 (๒) บรรณาธิการมอบหมายประเด็นข่าว หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าวและทีมสนับสนุน 

พร้อมทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่นักข่าวและระบบอุปกรณ์สื่อสารที่จ�าเป็นในงาน

สนับสนุนข่าว

 (๓) กองบรรณาธิการควรคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานข่าวท่ีมีความพร้อม เหมาะสม 

ทั้งความสามารถ ทัศนคติ และสุขภาพ ในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อุบัติเหตุหรืออุบัติภัย

ร้ายแรง เนื่องจากอาจมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจ�านวนมาก และความโกลาหลวุ่นวาย 

ของเหตกุารณ์ท่ีหากผูส้ือ่ข่าวลงพืน้ทีเ่ข้าไป ใช้วจิารณญาณว่าอาจเป็นการกะท�าทีก่ดีขวาง

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือมีอุบัติภัยรุนแรงเกิดซ�้าจนเป็นเหตุการณ์ก่อวินาศกรรม

 ผู้ปฏิบัติงานข่าว

 ตรวจสอบว่าอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงน้ันเป็นรูปแบบประเภทใด เช่น 

แก๊สระเบดิ เคร่ืองบนิตก รถไฟตกราง ตกึถล่ม ถนน สะพาน ทรุดพังขาด อโุมงค์ใต้ดนิถล่ม 

พื้นที่ก่อสร้างถล่ม ไฟไหม้ เขื่อนแตก โรงงานไฟฟ้าดับ ฯลฯ ในระดับความรุนแรงใด 

พืน้ทีใ่ด สถานการณ์อยู่ในห้วงเวลาใดของวกิฤต หรอืมคีวามเส่ียงภยัท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ 

ภัยซ�้าหรือไม่

 (1) ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง ความปลอดภัยที่จะเข้าไปยังพื้นที่ และ

สามารถรายงานได้ สามารถเดินทางออกมาได้ปลอดภัย และส�ารวจสภาพการสื่อสาร 

อุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ และข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดจากหน่วยงานรัฐ เช่น 



๕๒

กู้ภัย อาสาสมัคร ต�ารวจ และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

 (๒) พิจารณาสภาพแวดล้อม สืบข่าวจากข้อมูลปฐมภูมิ จากเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 

เกดิเหต ุผูบ้งัคบับญัชาเหตกุารณ์ หากสถานการณ์นัน้อยูใ่นภาวะวกิฤต แจ้งตดิต่อประสาน

กับกองบรรณาธิการเพื่อประเมินเหตุการณ์เฉพาะหน้า และตัดสินใจต่อไปเร่ืองการ 

รายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง โดยอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่ามีกลุ่มขบวนการ หรือบุคคล  

กลุ่มบุคคลใดอยู่เบื้องหลังหรือไม่

 (๓) เลือกจุดพื้นที่การรายงานข่าวท่ีปลอดภัย ไม่กีดขวางเส้นทางเดินรถสัญจร 

หรือเส้นทางช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมแพทย์ฉุกเฉิน หรือจุดตั้งหน่วยปฏิบัติการ 

หรือเสี่ยงภัยต่ออุบัติภัยซ�้า

 (๔) ในกรณีที่อุบัติภัยนั้นมีกลุ่มประชาชนมาเฝ้ามุงดู เฝ้าดูเหตุการณ์ หรือ 

มาถ่ายทอดสดผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์เป็นจ�านวนมาก ผู้ปฏิบัติงานข่าว 

ไม่ควรเข้าไปมุงดูหรือเข้าร่วมเหตุการณ์กับฝูงชน เพราะเจ้าหน้าที่อาจแยกแยะไม่ออก 

ว่าใครคือสื่อมวลชน นอกจากนั้นยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ�้า

 (๕) กรณีที่อุบัติเหตุ หรือ อุบัติภัยร้ายแรงนั้น เป็น เหตุการณ์เครื่องบินตก 

รถแก๊สระเบิด ตึกถล่ม ไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่ ผู้สื่อข่าวควรระมัดระวังการรายงานข่าว

ในลักษณะคาดเดาว่ามีผู้ก่อเหตุจนกว่าทางการรัฐจะยืนยันข้อมูล และ ระมัดระวังที่จะ 

น�าเสนอรายชื่อผู้ประสบภาวะวิกฤต รายช่ือ ภาพและข้อมูลของผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ 

จนกว่าญาติและครอบครัวจะได้รับรู้ข่าวสารจากทางการเจ้าหน้าที่เสียก่อน หรือรอให้

หน่วยงานรัฐเป็นผู้ประกาศผ่านสื่อเสียก่อน

 (๖) กรณีที่ได้ภาพข่าวผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ไม่ควรน�าออกอากาศทันที เพราะอาจ

เป็นภาพที่มีลักษณะหวาดเสียว อุจาดและประหวั่นพรั่นพรึง ควรงดเว้นการถ่ายทอดสด

ภาพศพผู้เสียชีวิต ให้เป็นการบันทึกภาพแบบออฟไลน์ และส่งภาพเข้ากองบรรณาธิการ

หรือมีกระบวนการเซ็นเซอร์ คัดกรองตัดออกเสียก่อน 

 (๗) ไม่ควรเข้าสู่พื้นที่ในช่วงที่เหตุการณ์เพิ่งผ่านพ้นไป เนื่องจากเป็นช่วง 

ที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องเข้าตรวจสอบเก็บวัตถุพยาน และไม่ควรเก็บเอา 

ชิ้นส่วนวัตถุต้องสงสัยใดๆ เอาไปใช้ในการรายงานเป็นของสื่อตนเอง

 (๘) ควรระมัดระวังการน�าเสนอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด ที่มีลักษณะอุจาด

หวาดเสียวรุนแรง หากจะน�าเสนอ ควรแจ้งเตือนผู้ชมให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะผู้สูงวัย 



๕๓

เด็ก สตรี (หากเลี่ยงน�าเสนอได้ควรพิจารณา) และการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด 

จะต้องได้รับอนุญาตและยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงเท่านั้น

 (๙) ไม่ควรถ่ายทอดสดเหตุการณ์จากหน้าจุดพ้ืนท่ีเกิดเหตุอุบัติภัยโดยตรง 

เนื่องจากอาจกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และอาจเสี่ยงภัยต่อผู้สื่อข่าวเอง 

และยากที่จะคัดกรองข้อมูลข่าวสารภาพที่ไม่พึงประสงค์เผยแพร่ออกไป

 (1๐) ไม่ด่วนสรุปสาเหตุหรือผู้ก่อเหตุในอุบัติเหตุและภัยพิบัติร้ายแรงก่อนท่ีจะ 

ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง

 ๓. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
 หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดโรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของ 

การเกิดโรคแน่ชัด ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วหรือมีภาวะของการเกิดโรค 

มากผดิปกตกิว่าทีเ่คยเป็นมา รวมถงึโรคตดิต่ออบุติัใหม่-อบุตัซิ�า้ ภยัสุขภาพ หรอืภาวะ

ที่มีมลพิษในอัตราสูงที่ส่งผลกระทบหรืออันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิต 

ของประชาชน

 หลักการส�าคัญ : การน�าเสนอข่าวสารในสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ องค์กร

สื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานข่าว จะต้องเน้นการสื่อข่าวท่ีถูกต้อง ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน จาก 

แหล่งข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอืและกลัน่กรองจากแหล่งข่าวทีน่่าเชือ่ถอื ความรวดเรว็เป็นสิง่ส�าคญั

ท่ีต้องค�านึงถึงพอ ๆ กับความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในบริบทที่ผู้รับข่าวสารปลายทาง 

จะรับรู้ และเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ค�านึงถึงความปลอดภัย 

ของผู้ปฏิบัติงานข่าว

 การรายงานข่าวในสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ จะมีความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัต ิ

งานข่าวอาจติดเชื้อโรค เป็นพาหะ และน�าเชื้อโรคออกไปนอกพื้นที่ได้ จึงต้องระมัดระวัง

อย่างยิ่งในการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคระบาด การให้คุณค่ากับความถูกต้อง

ของข้อมูล ในเชิงพื้นที่เกิดโรคและภัยสุขภาพเป็นเร่ืองส�าคัญเนื่องจากข่าวลักษณะนี ้

บ่อยครั้ง มักสร้างความตระหนกตกใจของประชาชน ก่อให้เกิดความหวาดกลัวและ 

ส่งผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกจิและการท่องเท่ียวตลอดจนความเชือ่มัน่ของการลงทนุ

ในประเทศ ผู้ปฏิบัติงานข่าวจึงควรมั่นใจว่าได้น�าเสนอรายงานไปยังสาธารณชน 

ด้วยความรอบคอบ ตระหนักถี่ถ้วน
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แนวปฏิบัติ (Guideline)

 ข้อ ๒๐ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคหรือการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพที่ก�าหนดโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

อย่างเคร่งครัด และไม่กระท�าการใดที่จะท�าให้ตนกลายเป็นผู้ประสบภาวะวิกฤต

 ข้อ ๒1 ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องเคารพสิทธิของผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย

ตามกฎหมาย ทั้งความเป็นอยู่อย่างสงบ สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิมนุษยชน โดย 

ไม่น�าเสนอภาพ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยอันเป็นความลับ 

ส่วนบุคคลที่อาจท�าให้ผู้ป่วยได้รับความเสียหาย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที ่

ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

 ข้อ ๒๒ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงระมัดระวังการสร้างความตื่นตระหนกจาก 

การน�าเสนอโดยการคาดเดา หรือไม่ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ 

หรอืหน่วยงานรบัผดิชอบโดยตรงเกีย่วกบัสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคหรอืสถานการณ์

ภัยสุขภาพ รวมถึงวิธีการป้องกัน แก้ไข และรักษา

แนวทางปฏิบัติ (Guidance)

 ผู้บริหารองค์กร

 (1) ผู้บริหารองค์กรพิจารณาว่าสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพน้ัน เป็น 

รูปแบบใด และมีระดับความเสียหายรุนแรงมากน้อยเพียงใด มีพื้นท่ีเฝ้าระวัง พื้นท่ี 

โรคระบาด พืน้ทีก่กักนัใดบ้าง ส่งผลกระทบต่อชีวติ และความสนใจสาธารณะมากน้อย

ขนาดไหน ในการที่จะพิจารณาการลงพื้นท่ีท�ารายงานข่าว หรือระดับของภัยนั้น 

ก�าลังขยายผลความเสียหายหรืออยู่ในระดับที่ทุเลาเหตุการณ์ลง

 (๒) การพิจารณาผังรายการ การออกอากาศ หรือการแทรกแจ้งประกาศ 

เตือนภยั อาจเป็นไปตามความเหมาะสมจากการหารือกับกองบรรณาธกิาร หรือประกาศ

และค�าสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการขอความร่วมมือให้รายงานความคืบหน้า

ของสถานการณ์



๕๕

 (๓) ผู้บริหารควรพิจารณาเรื่องผังรายการอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ 

บรรยากาศของผู้ชม หากเหตุการณ์วิกฤตนั้นอยู่ในลักษณะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย ผู้คน 

จ�านวนมากเสี่ยงภัยและอยู่ในห้วงเวลาที่ยากเข็ญ การพิจารณายกผังรายการกลุ่มบันเทิง 

เช่นละคร โชว์ตลก หรือ ซิทคอม ที่ดูไม่เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้า ก็อาจจะเป็น 

เรือ่งจ�าเป็น เพือ่ให้บรรยากาศโดยรวมของรายการของสถานีอยูใ่นห้วงเวลาของความจริงจงั 

อาลัย ระลึกถึงผู้จากไปและสูญเสียในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศก และยังช่วยเพ่ิมเวลา

การออกอากาศส�าหรบัการช่วยเหลอืเตอืนภยัแก่ทัง้ผูป้ระสบภยัและฝ่ายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

 กองบรรณาธิการ

 (1) กองบรรณาธิการประเมินระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคหรือ 

ภยัสขุภาพนัน้ แจ้งประสานข้อมลูและการยนืยนัสถานการณ์ไปยงัหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้อง

ในการบริหารภาวะวิกฤต หรือ ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานรัฐหลักที่เกี่ยวข้อง ก�าหนด

เป็นโต๊ะข่าวหลักหรือวอร์รูมข่าวสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ อาจต้ังเป็นทีมข่าว 

เฉพาะกิจ ที่มีการรวมตัวของนักข่าวส่วนกลางและภูมิภาค

 (๒) บรรณาธิการมอบหมายประเด็นข่าว หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าวและทีมสนับสนุน 

พร้อมทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่นักข่าวและระบบอุปกรณ์สื่อสารที่จ�าเป็นในงาน

สนับสนุนข่าว

 (๓) กองบรรณาธิการควรคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานข่าวท่ีมีความพร้อม เหมาะสมท้ัง

ความสามารถ ทัศนคติ และสุขภาพ ในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภาวะวิกฤต 

เนื่องจากอาจมีผู้ติดโรคและต้องสงสัยกักกันบริเวณควบคุมเช้ือโรค และความโกลาหล

วุน่วายของเหตกุารณ์ทีห่ากผูส้ือ่ข่าวลงพืน้ทีเ่ข้าไป อาจเป็นการกระท�าทีก่ดีขวางการปฏบิตัิ

งานของเจ้าหน้าที่

 ผู้ปฏิบัติงานข่าว

 ตรวจสอบว่าสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพนั้น เป็นรูปแบบประเภทใด เช่น 

โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ�้า การแพร่ระบาดของควันฝุ่นละออง ควันพิษ  

คลื่น รังสี คลื่นกระแสความร้อน สารพิษปนเปื้อนตกค้างในธรรมชาติ ฯลฯ ในระดับ

ความรุนแรงใด พื้นที่ใด สถานการณ์อยู่ในห้วงเวลาใดของวิกฤต



๕๖

 (1) ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง ความปลอดภัยที่จะเข้าไปยังพื้นที่ และ

สามารถรายงานได้ สามารถเดินทางออกมาได้ปลอดภัย และส�ารวจสภาพการสื่อสาร 

อุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ และข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดจากหน่วยงานรัฐ เช่น 

กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือระบบบัญชาการ

เหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (ICS & EOC)  ซึ่งจัดตั้งโดยกรมควบคุมโรค 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข เป็นต้น

 (๒) พิจารณาสภาพแวดล้อม จากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง หาก

สถานการณ์น้ันอยู่ในภาวะวิกฤต แจ้งติดต่อประสานกับกองบรรณาธิการเพื่อประเมิน

เหตุการณ์เป็นระยะ และตัดสินใจต่อไปเร่ืองการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง โดยอย่าเพ่ิง

ด่วนตัดสินหรือชี้น�าถึงสาเหตุของโรคและภัยสุขภาพนั้นว่ามาจากต้นตอใด

 (๓) เลือกจุดพื้นที่การรายงานข่าวที่ปลอดภัย ไม่กีดขวางเส้นทางการเข้า 

ปฏิบัติการกู้ภัย หรือกีดขวางทีมแพทย์ฉุกเฉิน

 (๔) ไม่น�าเอาผูต้ดิเช้ือ ผู้ติดโรค หรือผู้ประสบภยัสุขภาพท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีวกิฤตควบคุม 

มาสัมภาษณ์หรือออกรายงานข่าว เนื่องจากในภาวะวิกฤตนั้น การกักตัวผู้ป่วยต้องสงสัย 

ผูป่้วยตดิเชือ้ หรอืผูท่ี้อาจเป็นพาหะโรค จะอยูภ่ายใต้ความควบคมุดแูลของทมีแพทย์ฉกุเฉนิ

และกรมควบคุมโรคโดยตรง

 (๕) ไม่น�าภาพของผู้ป่วย อาการป่วย บาดแผล สาเหตุการณ์เสียชีวิตมาน�าเสนอ

โดยไม่ได้รับการยืนยันกลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 

 (๖) กรณีที่ได้ภาพข่าวผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ควรน�าออกอากาศทันที เพราะ

อาจเป็นภาพทีม่ลีกัษณะหวาดเสียว อุจาดและประหวัน่พรัน่พรงึ ควรงดเว้นการถ่ายทอดสด

ภาพศพผู้เสียชีวิต ให้เป็นการบันทึกภาพแบบออฟไลน์ และส่งภาพเข้ากองบรรณาธิการ

หรือมีกระบวนการเซ็นเซอร์ คัดกรองตัดออกเสียก่อน 

 (๗) การเข้าสู่พื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคหรือภัยสุขภาพโดยต้องปฏิบัติตาม 

หลักการป้องกันและควบคุมโรคหรือภัยสุขภาพอย่างเคร่งครัด 

 (๘) ระมัดระวัง และเป็นช่องทางช่วยตรวจสอบข้อมูลท่ีเผยแพร่กระจาย 

ส่งต่อๆ กนัในสือ่อนิเทอร์เนต็ สือ่สงัคมออนไลน์ เกีย่วกบัโรคระบาดและภยัสขุภาพในช่วง

เหตุการณ์วิกฤต เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูล ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับสาเหตุ อาการ 

ความเจ็บป่วยและวิธีการรักษา ที่ไม่น่าเชื่อถือ



๕๗

 (๙) ระมัดระวังการน�าเสนอข้อมูลพื้นที่การแพร่กระจายระบาดของโรค การสรุป

สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโดยที่ไม่รับค�ายืนยันจากเจ้าหน้าที่

 (1๐) ไม่ควรน�าเสนอตัวเลขผูต้ดิเชือ้ หรอืเสยีชวีติในลกัษณะทีข่บัเน้นความน่ากลวั 

สยองขวัญ ในรายงานข่าว แต่ควรเร่งน�าเสนอวิธีการป้องกัน การตรวจสอบสุขภาพ และ

การสงัเกตอาการ ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าให้ไปพบแพทย์ในหน่วยแพทย์ทีใ่กล้ประชาชน

ในจุดต่างๆ

 ๔. สถานการณ์จลาจล
 หมายถงึ สถานการณ์การชมุนมุท่ีมีลกัษณะรุนแรงและอาจเป็นอนัตรายแก่ชวีติ 

ร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สินของผู้อื่นจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง เข้าสู่

สถานการณ์ก่อการจลาจลที่รุนแรงจนกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย 

สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน ท�าลาย หรอืท�าความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย ทรพัย์สนิ

ของประชาชนหรือของรัฐ

 หลักการส�าคัญ : การน�าเสนอข่าวสารในสถานการณ์จลาจล องค์กรสื่อมวลชน 

ผู้ปฏิบัติงานข่าว จะต้องเน้นการสื่อข่าวที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลาง ไม่เอนเอียงอคติ 

เนือ่งจากการจลาจลมกัเกดิขึน้มาจากความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์ในความขดัแย้ง

ทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมเป็นหลัก

 การรายงานข่าวต้องค�านึงระดับความรุนแรงเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้น และค�านึง

ว่ารายงานข่าวที่น�าเสนอไปอาจเป็นคุณเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือจะถูกน�าไปใช้ 

หวังผลทางการเมืองได้ ควรค�านึงผลของความขัดแย้งจากการจลาจลที่จะก่อให้เกิด 

ความแตกแยกในสังคม ผู้เสียชีวิตจากการประท้วง ชุมนุม
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แนวปฏิบัติ (Guideline)

 ข้อ ๒๓ ผูป้ฏบิตังิานข่าวต้องรายงานข่าวและภาพข่าวตามข้อเทจ็จรงิ ถกูต้อง

ครบถ้วน รอบด้าน โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 ข้อ ๒๔ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่ตั้งค�าถามชี้น�า ไม่น�าเสนอประเด็น ภาพ หรือ

การใช้ภาษาที่สร้างความแตกแยก สร้างความเกลียดชัง ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือ

การประณามว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดในสถานการณ์ที่ไม่มีความชัดเจน

 ข้อ ๒๕ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงค�านึงถึงความหลากหลายของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในเหตุการณ์ และให้พื้นที่ข่าวอย่างสมดุลและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

แนวทางปฏิบัติ (Guidance)

 ผู้บริหารองค์กร

 (1) ผูบ้ริหารองค์กร พจิารณาว่าสถานการณ์จลาจลว่าอยูใ่นระดบัความเสยีหาย

รุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินมากเพียงใด หน่วยงานรัฐบาลเข้าก�ากับ ระงับเหตุจลาจล

ด้วยอาวธุ หรอืมาตรการทางกฎหมายใด มกีลุม่การเมืองสงัคมหัวรนุแรงใดอยูเ่บือ้งหลงั

การก่อเหตุหรือไม่ และการจลาจลน้ันมาจากกลุ่มผู้ชุมนุมหรือการปะทะปราบปราม

ของเจ้าหน้าที่อย่างไร

 (๒) เหตุการณ์จลาจลอาจเกดิขึน้เป็นช่วงเวลาสัน้ๆ ไม่กีช่ัว่โมง หรอื กนิระยะเวลา

นานข้ามวนั หรอืต่อเนือ่งยาวนานจนน�าไปสูภ่าวะสงครามกลางเมอืง  เป็นวจิารณญาณ

ของผู้บริหารร่วมกับกองบรรณาธิการที่จะจัดผังเวลาส�าหรับการรายงานข่าว อย่างไร

ก็ตามเป็นที่เข้าใจได้ว่า เมื่อการจลาจลเข้าสู่ภาวะวิกฤตท่ีรัฐจะเข้าไปจัดการควบคุม

เหตุการณ์

 (๓) หารอืกบักองบรรณาธิการอย่างใกล้ชดิถงึความละเอยีดอ่อนของสถานการณ์ 

เน่ืองจากบทบาทสื่อมวลชนอาจมีส่วนท�าให้กลุ่มผู้ชุมนุม การก่อจลาจลขยาย 

ความรุนแรงมากข้ึนจากการน�าเสนอรายงานข่าว เป็นเหตุให้ผู้คนเข้าร่วมเหตุการณ ์

มากขึน้ด้วยความโกรธ หรอื กลุ่มผูช้มุนมุ ก่อเหต ุใช้ช่องทางสือ่ในการเรยีกร้องประชาชน

ให้เข้าร่วมเหตุการณ์ผ่านการรายงานข่าว น�าเสนอข่าวของสื่อเอง
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 กองบรรณาธิการ

 (1) พิจารณารูปแบบ ระดับความรุนแรงเสียหายร้ายแรงของการก่อจลาจล 

ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน และแสวงหาข้อมูลของกลุ่มจลาจล ท้ังในเชิงประวัติศาสตร์ 

ข้อเรียกร้อง ประเด็นขัดแย้ง การก่อก�าเนิด กลุ่มคน แกนน�า และรูปแบบการก่อจลาจล

ว่ามีการใช้อาวุธ การปะทะ การท�าลายทรัพย์สินสาธารณะ หรือการก่อวินาศกรรมร่วม

หรือไม่

 กองบรรณาธิการประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์จลาจล จุดเกิด 

เหตุจลาจล แจ้งประสานข้อมูลและการยืนยันสถานการณ์ไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ในการบริหารภาวะวิกฤต หรือ ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานรัฐหลักที่เกี่ยวข้อง 

ก�าหนดเป็นโต๊ะข่าวหลักหรือวอร์รูมข่าวจลาจล

 (๒) บรรณาธิการมอบหมายประเด็นข่าว หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าวและทีมสนับสนุน 

พร้อมทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่นักข่าวและระบบอุปกรณ์สื่อสารที่จ�าเป็นในงาน

สนับสนุนข่าวก่อนเข้าสู่พื้นที่ เช่น เสื้อนิรภัยกันกระสุน หน้ากากกันควัน หรือ เกราะอ่อน 

หมวกนิรภัย วิทยุสื่อสาร ฯลฯ

 (๓) กองบรรณาธิการควรคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานข่าวท่ีมีความพร้อม เหมาะสม 

ทั้งความสามารถ ทัศนคติที่เป็นกลางในการน�าเสนอข่าว เนื่องจากเหตุการณ์จลาจลต่างๆ 

มักมีประเด็นเรื่องการเมืองและสังคม เศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บ่อยครั้งมักเป็น 

ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ

 ผู้ปฏิบัติงานข่าว

 ตรวจสอบว่าการจลาจลที่เกิดขึ้นนั้นมีการใช้ก�าลัง อาวุธ และระดับการปะทะใด 

ถงึขัน้เสยีชวีติและบาดเจ็บลม้ตายหรอืไม่ หน่วยงานรฐัเข้าควบคมุสถานการณ์แล้วหรอืไม่ 

เหตกุารณ์เกดิขึน้ในช่วงเวลากลางวนัหรือกลางคืน ซ่ึงส่งผลต่ออุปสรรคและความเสีย่งภยั

ในการเข้าไปสื่อข่าวในพื้นที่

 (1) ประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง ความปลอดภัยที่จะเข้าไปยังพื้นที่ และ

สามารถรายงานได้ สามารถเดินทางออกมาได้ปลอดภัย และส�ารวจสภาพการสื่อสาร 

อุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ เน่ืองจากในภาวการณ์จลาจล เจ้าหน้าที่รัฐ 

และควบคุมสถานการณ์มักตัดสัญญาณโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยและตัดการสื่อสาร 

ของกลุ่มผู้ชุมนุม
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 (๒) ประเมินลักษณะของการก่อจลาจล ว่ามีเพียงแค่กลุ่มผู้ก่อการปะทะกับ 

เจ้าหน้าทีร่ฐั หรอืมกีลุม่ ขบวนการใดอยูเ่บือ้งหลงัชกัใยและหวงัใช้ความชุลมนุนีก่้อวนิาศกรรม

และภาวะสงครามกลางเมืองด้วยหรือไม่

 (๓) เลือกจุดพื้นที่การรายงานข่าวที่ปลอดภัย ไม่กีดขวางเส้นทางเดินรถ 

จุดต้ังหน่วยปฏิบัติการ หรือเสี่ยงภัยต่อการถูกลูกหลง ไม่ควรเข้าไปอยู่ในจุดระหว่าง 

กลุ่มผู้ก่อการก่อจลาจลและเจ้าหน้าที่รัฐ ควรเลือกอยู่ฝั ่งเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจาก 

ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐจะสามารถป้องกันและดูแลผู้สื่อข่าวได้ หากรายงานจากฝั่งผู้ชุมนุม 

อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือและไม่มีความปลอดภัยใดๆ

 (๔) เลือกใช้ค�าเรียกกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างเป็นกลาง ไม่ตีตราประทับในเชิงบวก 

หรือลบ ใช้ชื่อกลุ่มที่พวกผู้ชุมนุมเรียกตนเอง ในการรายงานข่าว

 (๕) กรณีท่ีการจลาจลนั้นมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่าจะมาจากการปะทะ 

เข้าปราบปราม หรือการปะทะชุลมุนตะลุมบอน จากฝ่ายใดก็ตาม ควรใช้ภาษาข่าว 

ในการรายงานข่าว “มีผู้เสียชีวิตจากการปะทะ ก่อจลาจล” ซึ่งเป็นค�ากลางๆ ที่ยัง 

ไม่ชี้ถูกชี้ผิดในการรายงาน

 (๖) กรณีที่ได้ภาพข่าวผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ควรน�าออกอากาศทันที เพราะ

อาจเป็นภาพที่มีลักษณะหวาดเสียว อุจาดและประหวั่นพรั่นพรึง อาจเป็นเจตนาของผู้ที่

ต้องการให้ภาพหลดุผ่านสือ่เพือ่สร้างความตืน่ตระหนกกเ็ป็นได้ ควรงดเว้นการถ่ายทอดสด

ภาพศพผู้เสียชีวิต ให้เป็นการบันทึกภาพแบบออฟไลน์ และส่งภาพเข้ากองบรรณาธิการ

หรือมีกระบวนการเซ็นเซอร์ คัดกรองตัดออกเสียก่อน 

 (๗) หลกีเลีย่งการเข้าสู่พืน้ทีป่ะทะปราบปราม ไม่เปิดเผยยทุธวธิใีนการปราบปราม

การก่อจลาจล แต่หากเจ้าหน้าที่รัฐร้องขอในลักษณะให้ผู้ก่อจลาจล (หรือผู้ชุมนุม) ยุติการ

ใช้ก�าลงั หรอืเตอืนว่าจะมกีารยกระดบัการใช้ก�าลงัเข้าปราบปรามมอ็บ สือ่ควรเป็นตวักลาง

สื่อสารข้อความดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาไปยังกลุ่มผู้ชุมนุม

 (๘) การก่อจลาจลโดยมากมักมีจุดเริ่มต้นมาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล 

ประชาชน กลุ่มรณรงค์กดดันทางสังคม ต่อรัฐบาลส่วนกลางหรือท้องถ่ิน ผู้สื่อข่าวควร

ศึกษาประวัติศาสตร์ ข้อเรียกร้อง จุดยืนทางการเมือง เพื่อให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจที่ถูก

ต้องในการรับข้อมูลข่าวสาร พยายามหลกีเลีย่งอคตแิละการตราประทบัเหมารวมฝ่ายต่างๆ 

เพราะจะเป็นการขยายความเกลียดชังและความขัดแย้งในสังคมให้มากขึ้น
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 (๙)   วางตัวเป็นกลางในการรายงานข่าวเหตุการณ์จลาจล 

 (1๐) ไม่ควรถ่ายทอดสดเหตุการณ์จากหน้าจุดพื้นที่เกิดเหตุอุบัติภัยโดยตรง 

เนื่องจากอาจกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และอาจเสี่ยงภัยต่อผู้สื่อข่าวเอง 

และยากที่จะคัดกรองข้อมูลข่าวสารภาพที่ไม่พึงประสงค์เผยแพร่ออกไป

 ๕. สถานการณ์ก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้าย
 หมายถงึ สถานการณ์ก่อวนิาศกรรมทีเ่ป็นภยัหรอือาจเป็นภยัอนัเกดิจากบคุคล

หรอืกลุม่บุคคลท่ีก่อให้เกดิความไม่สงบสขุ ท�าลาย หรอืท�าความเสยีหายต่อชวิีต ร่างกาย 

ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ

 หลักการส�าคัญ : การน�าเสนอข่าวสารในสถานการณ์การก่อวินาศกรรมหรือการ

ก่อการร้าย องค์กรสื่อมวลชน ผู้ปฏิบัติงานข่าว จะต้องเน้นการสื่อข่าวที่รวดเร็ว ถูกต้อง 

ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั ในลกัษณะการเตอืนภยั แจ้งเหตุ และประกาศเตอืนภยัมใิห้ประชาชน

เข้าสู่พ้ืนที่วิกฤตที่ทางการประกาศ เน่ืองจากเจตนาของการก่อวินาศกรรมนั้นเกิดขึ้น 

จากการกระท�าโดยฝีมอืมนุษย์ เพือ่หวงัผลคร่าชวิีตของประชาชนหรอืท�าลายอาคารสถานที่ 

ของรัฐบาล

 ให้ความส�าคญักบัการคดัเลือก ตรวจสอบข้อมลูอย่างระมัดระวงัจากแหล่งข้อมลู

ที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

 การรายงานข่าวต้องค�านึงความละเอียดอ่อนของการชี้ชัดระบุกลุ่มบุคคล องค์กร

เบื้องหลัง เจตนาของการก่อการวินาศกรรมหรือการก่อการร้าย ระมัดระวังการวิเคราะห์

เหตุการณ์ ไม่สรุปหรือคาดการณ์เอาเองเนื่องจากการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้าย

มักมีเจตนาหวังผลทางการเมือง ความไม่สงบและอาจขยายผลเป็นความขัดแย้ง 

ระหว่างประเทศ อกีทัง้ยงัเชือ่มโยงกบัสงครามกลางเมอืงและขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ
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แนวปฏิบัติ (Guideline)

 ข้อ ๒๖ ผู้ปฏิบัติงานข่าวต้องไม่น�าเสนอข่าวหรือภาพข่าวท่ีเป็นการเปิดเผย 

ข้อมูล รายละเอียดทางยุทธศาสตร์ หรือยุทธวิธีที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

 ข้อ ๒๗ ผูป้ฏบัิติงานข่าวต้องศึกษาข้อมูลเก่ียวกับความแตกต่างทางการเมอืง 

ศาสนา สังคม วัฒนธรรม และภาษาถิ่น ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์

 ข้อ ๒๘ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงระมัดระวังการน�าเสนอประเด็น ข้อเท็จจริง หรือ

ภาษาที่กระตุ้นให้สถานการณ์ขยายความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

 ข้อ ๒๙ ผู้ปฏิบัติงานข่าวพึงหลีกเล่ียงการน�าเสนอข่าวและการแสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับต้นเหตุ แรงจูงใจ องค์ประกอบในการก่อวินาศกรรมหรือ 

การก่อการร้าย รวมถึงการขยายขอบเขตในการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้าย 

โดยปราศจากข้อมูลหรือการยืนยันจากฝ่ายความมั่นคงของรัฐ อันอาจกระทบต่อ 

การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจนเป็นเหตุให้เกิดความตื่นตระหนก 

ของประชาชน หรือกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

แนวทางปฏิบัติ (Guidance)

 ผู้บริหารองค์กร

 (1) ผู้บริหารองค์กร พิจารณาว่าสถานการณ์นั้นอยู่ในลักษณะใดระหว่าง 

การก่อวินาศกรรม และการก่อการร้าย การวินิจฉัยอาจสืบทราบประสานข้อมูล 

กับหน่วยงานรัฐด้านความมั่นคง พิจารณารูปแบบของการก่อวินาศกรรม ประเมิน 

ความเสี่ยงในการส่งทีมข่าวเข้าไปปฏิบัติการ 

 (๒) ประเมนิเหตกุารณ์ก่อวนิาศกรรมหรอืการก่อการร้ายนัน้ หารอืกบัผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านเหตกุารณ์ความรนุแรง เพราะการก่อวนิาศกรรมมกัเกดิขึน้อย่างไม่รู้สายปลายเหตุ 

ไม่รู้กลุ่มตัวผู้ก่อการในช่วงระยะเวลาแรก และเป็นลักษณะของอาชญากรรมที่มีเจตนา

เข่นฆ่าชีวิตผู้คน หรือมุ่งท�าลายทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐบาล อาจเกิดขึ้นเป็นช่วง 
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เวลาสัน้ๆ ไม่ก่ีชัว่โมง หรอื กนิระยะเวลานานข้ามวนั หรอืต่อเน่ืองยาวนานจนน�าไปสูภ่าวะ

ความไม่สงบในพื้นที่นั้นอย่างยาวนาน

 (๓) หารอืกบักองบรรณาธกิารอย่างใกล้ชิดถงึความละเอยีดอ่อนของสถานการณ์ 

เนื่องจากบทบาทสื่อมวลชนอาจมีส่วนขยายผลความตื่นตระหนกสาธารณะจากการ 

ก่อวินาศกรรมสู่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นเจตนาของผู้ก่อเหตุเพื่อขยายผล ความหวาดกลัว 

ความต่ืนตระหนกตกใจในเชิงอารมณ์ ความรู้สึก สั่นคลอนอ�านาจอธิปไตยหรือรัฐบาล 

ท้องถิ่นหรือระดับชาติ เพื่อน�าไปสู่การก่อการร้ายและผลประโยชน์ทางการเมือง

 กองบรรณาธิการ

 (1) พิจารณารูปแบบ ระดับความรุนแรงเสียหายร้ายแรงของการวินาศกรรม 

ทีเ่กิดข้ึน (วางระเบดิ คาร์บอม จ้ีเครือ่งบิน กราดยิง ปิดล้อมจับตวัประกนั เรยีกค่าไถ่ ฯลฯ) 

ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

 พึงตระหนักว่า การจะใช้ค�าเรียกเหตุการณ์น้ันว่า การก่อเหตุความไม่สงบ  

ก่อวินาศกรรม ก่อการร้าย มีนัยยะที่แตกต่างกันและผลของการใช้ค�าอาจน�าไปสู่ 

การยกระดับความรนุแรงให้ขยายใหญ่มากขึน้และอาจกระทบต่อความมัน่คงทางการเมอืง

ในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 “การก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ” หมายถึง การลอบยิง ดักยิง รายวัน หรือ  

มผีูบ้าดเจบ็เสยีชีวติคราวละไม่มาก เจตนาเพือ่รบกวนความเชือ่มัน่ ความเป็นอยูอ่ย่างสงบ 

ต้องการให้เกิดความวุ่นวาย หวาดกลัวของประชาชนในท้องท่ี มักไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุ  

ไม่มีการออกจดหมายหรือแถลงการณ์

 “การก่อวินาศกรรม” มักหมายถึง การก่อเหตุการณ์โจมตี ที่มีเป้าหมายที่มี 

การวางแผนเตรียมการมาอย่างดี หวังผลคือชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างสุ่มหรือม ี

เป้าหมายที่เชื่อมโยงเชิงสัญลักษณ์ ความเชื่อ และมุ่งท�าลายสถานที่ อาคาร ทรัพย์สิน 

ของหน่วยงานรัฐบาล

 “การก่อการร้าย” มักหมายถงึ การก่อเหตุการณ์โจมต ีเข่นฆ่า ท�าลายล้าง ทีห่วงัผล 

คล้ายวินาศกรรม แต่จะมีการกล่าวอ้างความรับผิดชอบจากกลุ่มผู้ก่อการ พยายาม 

ให้ส่ือมวลชนน�าเสนอรายงาน ถึงเจตนา แถลงการณ์ และวัตถุประสงค์ของการก่อการ  

โดยมีเนื้อหามุ่งไปที่ข้อเรียกร้องทางการเมืองบางอย่างจากรัฐบาล
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 ตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีรั่ฐทีเ่กีย่วข้องโดยตรงทนัท ีเพือ่ยนืยนัทราบเหตุการณ์วกิฤต

ดังกล่าว และประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ติดตามข่าวสารจาก 

หน่วยงานรัฐหลักที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดเป็นโต๊ะข่าวหลักหรือวอร์รูมข่าวเฉพาะกิจ

 (๒) บรรณาธิการมอบหมายประเด็นข่าว หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าวและทีมสนับสนุน 

พร้อมทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่นักข่าวและระบบอุปกรณ์สื่อสารที่จ�าเป็นในงาน

สนับสนุนข่าวก่อนเข้าสู่พื้นที่ เช่น เสื้อนิรภัยกันกระสุน หน้ากากกันควัน หรือ เกราะอ่อน 

หมวกนิรภัย วิทยุสื่อสาร ฯลฯ

 (๓) กองบรรณาธกิารควรคดัเลอืกผูป้ฏบิติังานข่าวทีม่คีวามพร้อม มคีวามสามารถ 

มีประสบการณ์ในการรายงานข่าวท่ามกลางความขัดแย้ง มีทัศนคติที่เป็นกลางในการ 

น�าเสนอข่าว เนือ่งจากเหตกุารณ์จลาจลต่างๆ มกัมปีระเดน็เรือ่งการเมืองและสังคม เศรษฐกิจ

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บ่อยครั้งมักเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ

 ผู้ปฏิบัติงานข่าว

 ตรวจสอบว่าเหตกุารณ์วนิาศกรรมหรอืเหตกุ่อการร้ายนัน้ เกิดข้ึนทีพ่ืน้ทีใ่ด ลกัษณะ

เป็นอย่างไร ต�ารวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานใดเข้าถึง-ควบคุมเหตุการณ์แล้วหรือไม่

 (1) โดยปกติ หากเป็นเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมและการก่อการร้าย เจ้าหน้าที่รัฐ

จะไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าสู่พื้นที่ เนื่องจากกังวลเรื่องการก่อเหตุซ�้า หรือเป็นเหยื่อล่อ

เป้าลวงสังหาร ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานข่าวควรเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ที่ก�ากับพื้นที่อย่างเข้มงวด

 (๒) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประวัติศาสตร์ การเมือง ของกลุ่มผู้ก่อเหตุ รูปแบบ

วินาศกรรม/การก่อการร้าย สืบข่าวจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคง หรือจากนักข่าวพื้นที่ 

หากกระท�าได้ก็ไม่จ�าเป็นต้องลงพื้นที่ข่าวเนื่องจากมีอันตรายสูงกว่าภาวะวิกฤตอื่น 

อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามีกลุ่มขบวนการ หรือบุคคล กลุ่มบุคคลใดอยู่เบ้ืองหลังหรือไม่  

จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

 (๓) เลอืกจดุพืน้ทีก่ารรายงานข่าวทีป่ลอดภยัจากการก่อเหตวุนิาศกรรม โดยอาจ

เลือกรายงานจากพื้นที่ที่ถอยห่างออกมาและอยู่ใกล้ชิดเมืองหลวงที่มีทางเข้าออก 

หลายทาง ไม่เข้าไปในพื้นที่ก่อวินาศกรรมโดยเด็ดขาด

 (๔) ในกรณีที่จุดเกิดเหตุนั้นมีฝูงชนเฝ้ามุงดูเหตุการณ์ หรือมาถ่ายทอดสดผ่าน 

สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์เป็นจ�านวนมาก ผู้ปฏิบัติงานข่าวไม่ควรเข้าไปร่วมกับ
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เหตุการณ์ เพราะเจ้าหน้าที่อาจแยกแยะไม่ออกว่าใครคือสื่อมวลชน นอกจากนั้น 

ยังเสี่ยงต่อการเกิดเหตุซ�้าหากเหตุการณ์นั้นเป็นที่ตั้งใจล่อกลุ่มประชาชนจ�านวนมาก 

เข้าร่วมกลุ่มเพื่อโจมตีสังหาร

 (๕) หลีกเลี่ยงการรายงานข่าวในลักษณะคาดเดาผู้ก่อเหตุจนกว่าทางการรัฐ 

จะยืนยันข้อมูล และ ระมัดระวังที่จะน�าเสนอรายชื่อผู้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บ จนกว่าญาติ

และครอบครัวจะได้รับรู้ข่าวสารจากทางการเจ้าหน้าที่เสียก่อน หรือรอให้หน่วยงานรัฐ 

เป็นผู้ประกาศผ่านสื่อเสียก่อน

 (๖) กรณีที่ได้ภาพข่าวผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ควรน�าออกอากาศทันที เพราะ

อาจเป็นภาพที่มีลักษณะหวาดเสียว อุจาดและประหว่ันพรั่นพรึง อาจเป็นเจตนาของ 

ผู้ก่อการร้ายที่ต้องการให้ภาพหลุดผ่านสื่อเพื่อสร้างความตื่นตระหนกก็เป็นได้ ควรงดเว้น

การถ่ายทอดสดภาพศพผู้เสียชีวิต ให้เป็นการบันทึกภาพแบบออฟไลน์ และส่งภาพ 

เข้ากองบรรณาธิการหรือมีกระบวนการเซ็นเซอร์ คัดกรองตัดออกเสียก่อน 

 (๗) ไม่ควรเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุในช่วงที่เหตุการณ์เพิ่งเสร็จสิ้นผ่านพ้นไป เนื่องจาก

เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องเข้าตรวจสอบเก็บวัตถุพยาน และไม่ควรเก็บเอา 

ชิ้นส่วนวัตถุต้องสงสัยใดๆ เอาไปใช้ในการรายงานเป็นของตนเอง

 (๘) ควรระมัดระวังการน�าเสนอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด ที่มีลักษณะอุจาด

หวาดเสียวรุนแรง หากจะน�าเสนอ ควรแจ้งเตือนผู้ชมให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะผู้สูงวัย 

เด็ก สตรี (หากเลี่ยงน�าเสนอได้ควรพิจารณา) และการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด 

ผู้ต้องสงสัยจะต้องได้รับอนุญาตและยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงเท่าน้ัน และไม่ควร 

น�าเอาภาพผูต้้องสงสัยก่อเหตมุาน�าเสนอโดยทียั่งไม่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

รับผิดชอบ โดยเฉพาะภาพถ่ายจากบัตรประชาชน พาสปอร์ต และข้อมูลอัตลักษณ์ 

ส่วนตัวอื่นๆ ของผู้ต้องสงสัย มาน�าเสนอในรายงานข่าว

 ในกรณีที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด กล้องถ่ายภาพจากระยะไกล หรือ ภาพที ่

ไม่ชัดเจน สามารถน�าเสนอได้ และควรบอกวันเวลาที่ได้มาของภาพ จากกล้องของ 

หน่วยงานใดองค์กรใด แก่ผู้ชมให้ชัดเจน

 (๙) ไม่ควรน�าเอาแถลงการณ์ของกลุ่มผู้ก่อการร้ายมาอ่าน น�าเสนอ พูดผ่าน 

รายงานข่าวโดยเดด็ขาดเพราะเป็นเจตนากดดนัทางการเมอืงต่อรฐับาลและเป็นผลประโยชน์

ทีก่ลุ่มก่อความไม่สงบต้องการ และอาจชวนสร้างความกดดนั แตกแยกทางสังคมให้เกิดขึน้
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 (1๐) ระมัดระวงัการวเิคราะห์เหตกุารณ์โดยนกัวชิาการ นกัการเมอืง นกัการทตู 

และการน�าเสนอความเห็นท่ีสุ่มเสี่ยงต่อการขยายความรุนแรง ความขัดแย้ง หรือ 

การประณามที่ก่อให้เกิดความเกลียดแค้น

 (11) ในกรณีที่องค์กรสื่อได้รับเทป หรือ ข้อความที่กลุ่มก่อการร้ายต้องการ 

ให้เผยแพร่ ไม่ควรรีบน�าเสนอออกอากาศทันทีเนื่องจากอาจผิดกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

ที่เกี่ยวข้อง ควรปรึกษาหารือไปยังเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง

โดยตรงเสียก่อน

 (1๒) การใช้ค�าเรียกผู้ก่อเหตุ ควรใช้ค�าที่ทางการก�าหนดให้เรียกเท่านั้น ไม่ควร

เรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุว่า กลุ่มผู้ก่อการร้าย หรือชื่อของกลุ่ม ขบวนการก่อการร้ายเอง 

โดยไม่ปรกึษาหน่วยงานรฐัเสยีก่อน ควรใช้ค�ากลางๆ ในการรายงานข่าว เช่น ค�าว่า คนร้าย 

กลุ่มผู้ก่อเหตุ มือปืน มือระเบิด เป็นต้น

 (1๓) กรณทีีผู้่ก่อเหตกุารณ์ ผูก่้อการร้าย ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในการแพร่กระจาย

ภาพเหตุการณ์ความรุนแรง การโจมตี การสังหาร และประชาชนได้เห็นทราบเผยแพร่ไป

ในวงกว้างกนัแล้วนัน้ สือ่ไม่ควรน�าเอามาขยายผลหรอืเผยแพร่ซ�า้ เนือ่งจากจะเข้าสมเจตนา

ของผูก่้อการร้ายทีต้่องการให้สือ่น�าเอาไปรายงาน หากสือ่พบคลปิวดิโีอทีม่เีนือ้หาดงักล่าว

ตั้งแต่ช่วงแรกในขณะที่สาธารณชนยังไม่ได้รับรู้รับทราบเผยแพร่วงกว้างนัก ส่ือควรแจ้ง 

ไปยังเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานความมั่นคงโดยตรงทันที

 (1๔) ไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการเข้าปะทะ ต่อสู้ 

ปราบปราม ผ่านรายงานข่าว เพราะจะเป็นการท�าให้เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงมากข้ึน  

ควรตระหนักในผลกระทบด้านลบของการรายงานข่าวในมุมที่ว่าผู้ก่อการร้ายก็อาจ 

ก�าลังดูรายงานข่าวจากสื่ออยู่เช่นเดียวกัน ระมัดระวังการน�าเสนอข้อมูลแผนปฏิบัติการ

เข้าปะทะ จับกุมของเจ้าหน้าที่ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ การแจ้งข่าวสารผ่านวิทยุสื่อสาร

 (1๕) ไม่ควรใช้อุปกรณ์กล้องจิ๋ว หรือกล้องบังคับทางไกล โดรน เครื่องบันทึก

ภาพใดๆ เข้าสูพ่ืน้ทีเ่หตวุนิาศกรรมหรอืก่อการร้าย อนัอาจเป็นการกดีขวางการปฏบิตังิาน

ของเจ้าหน้าที่

*****************************************
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ถอดประสบการณ์การปฏิบัติงานข่าว
ในภาวะวิกฤต

            สื่อมวลชนไทยผ่านการท�างานในภาวะวิกฤตมาหลากหลายสถานการณ์ ทุกครั้ง
ทีม่ภัียพบิตั ิ อุบตัภิยั ภยัสขุภาพ หรอืสถานการณ์ความขดัแย้งเกดิขึน้ พวกเขาเป็นแถวหน้า 
ที่ยืนหยัดเพื่อเตือนภัย รายงานเหตุการณ์ และประสานสังคมให้ก้าวผ่านวิกฤตไปพร้อมกัน
เสมอมา แม้ว่าในหลายครัง้ การท�าหน้าทีข่องส่ือมวลชนจะถกูตัง้ค�าถามถงึจรยิธรรมวชิาชพี 
และบทบาทการท�างานร่วมกับภาคส่วนอืน่ รวมถงึการแข่งขนัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณ 
ซ่ึงการถอดบทเรียนการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนในกรณีถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอนหลายเวที
ในช่วงหลังวกิฤตการณ์ผ่านพ้นไปแล้วได้ชีใ้ห้เห็นแง่มมุของการท�างานของสือ่มวลชนทีสุ่ม่เสีย่ง 
อาทิ การรายงานข่าวอย่างรวดเร็วแต่ผิดพลาด การกระจายข่าวลือและข่าวปลอม (Fake 
News) การเป็นภาระหรอืกดีขวางการปฏบัิตงิานของเจ้าหน้าทีซ่ึง่อยูร่ะหว่างการช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัย การละเมิดสิทธิเด็ก ตลอดจนการกระท�าผิดกฎหมายอื่นๆ 
            บทเรียนจากถ�้าหลวง ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์เดียวที่สะท้อนบทบาทการท�าหน้าที่
ของสื่อมวลชนภายใต้หลัก “จริยธรรมแห่งวิชาชีพ” ซึ่งโดยนิยาม คือ หลักเกณฑ์หรือกฎ 
ทีใ่ช้ในการพจิารณาตดัสนิว่าการกระท�าใดเป็นส่ิงทีถ่กูต้อง ดีงาม ควรปฏิบัตแิละการกระท�าใด
เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานข่าว
และองค์กรสือ่มวลชนในภาพใหญ่คอืการตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการท�าหน้าทีน่�าเสนอข่าวสาร
อย่างมเีสรีภาพบนความรบัผดิชอบ ค�านงึถงึความถกูต้องและข้อเทจ็จรงิ ประโยชน์สาธารณะ 
ความสมดลุและเป็นธรรม การเคารพสทิธส่ิวนบุคคลและศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ การปกปิด
และเคารพแหล่งข่าว ความรบัผดิชอบในการแก้ข่าว การแยกแยะข้อเทจ็จรงิกับความคิดเหน็ 
การละเว้นอามิสสินจ้างและประโยชน์ทับซ้อน การได้มาซ่ึงข้อมูลโดยไม่ละเมิด โฆษณาท่ี
ไม่แอบแฝงและงมงาย ตลอดจนการด�ารงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีในวิชาชีพ
 บทความทั้ง 1๒ ชิ้นนี้ คือประสบการณ์และบทเรียนของ 1 นักวิชาการ และ 11 
นกัวิชาชีพสือ่มวลชนทีท่�าหน้าทีใ่น 1๐ สถานการณ์ประวตัศิาสตร์ของประเทศไทยท่ามกลาง
ความท้าทายในการคงไว้ซึ่งจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน และการน�าพาสังคมก้าวพ้น
ภาวะวิกฤตไปพร้อมกัน

๔



ถอดประสบการณ์การปฏิบัติงานข่าว
ในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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คุณค่าของสื่อในสถานการณ์วิกฤตถ�้าหลวง
ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลด�า

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิกฤตถ�้าหลวงกับความคาดหวังในบทบาทหน้าที่ของสื่อ

 สถาบันสื่อมวลชนมีบทบาทส�าคัญย่ิงต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงที่สังคม

ต้องเผชิญกับปัญหาฉุกเฉินที่เป็นวาระแห่งชาติจนท�าให้สภาวะปกติสุขของสังคมต้อง

ถกูท�าลายลงไปท่ีเรียกว่า “วกิฤตการณ์” หรอื “ภยัพบิตั”ิ (Crisis or Disaster) วิกฤตการณ์

เหล่านี้มีลักษณะของการคุกคามอย่างรุนแรงและทันทีทันใดต่อชีวิตและทรัพย์สิน

หรอืความสงบสขุในชีวติของคนส่วนใหญ่ในสงัคม รวมถึงผลจากการเกดิขึน้ของวกิฤตการณ์

ลักษณะนี้มักจะน�าไปสู่ความสูญเสียถึงขั้นเป็นโศกนาฏกรรมทางสังคมที่มีทั้งผู้บาดเจ็บ



๗๐

ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ผูเ้สยีชวีติ ตลอดจนถงึทรพัย์สนิจ�านวนมหาศาล  โดยวิกฤตการณ์

ที่เกิดขึ้นหลายกรณีมีความซับซ้อนจนยากที่จะวิเคราะห์วินิจฉัยเพื่อท�าความเข้าใจ 

และค้นหาสาเหตุทีแ่ท้จรงิ รวมถงึยากทีจ่ะหาหนทางจดัการคลีค่ลายปัญหาได้อย่างรวดเรว็

การประสบภัยติดอยู่ในถ�้าหลวง พื้นที่วนอุทยานถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน อ.แม่สาย 

จ.เชยีงราย ของทมีนกัฟตุบอล “หมปู่าอะคาเดมแีม่สาย”1๓ ชวีติตัง้แต่วนัที ่๒๓ มถินุายน 

๒๕๖1 รวมเวลาราว 1๘ วันที่เป็นช่วงเวลาความเป็นความตายของผู้ประสบภัย 

ถือเป็นสถานการณ์ที่เข้าข่ายคุณลักษณะของวิกฤตการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น  ทั้งน้ี 

แม้สถานการณ์ถ�้าหลวงจะไม่มีองค์ประกอบของวิกฤตการณ์จนถึงขั้นผลกระทบที ่

กว้างขวางรนุแรงต่อคนจ�านวนมาก รวมถงึไม่เกิดโศกนาฏกรรมทีม่ผีูเ้สยีชีวติหมู่ แต่ลักษณะ

ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เข้าข่ายคุณลักษณะของวิกฤตการณ์เนื่องจากเป็นการ 

ประสบภัยติดอยู่ในถ�้าเพราะมีฝนตกหนักและไหลเอ่อเข้าท่วมตามเส้นทางภายในถ�้า 

อย่างฉับพลัน จนท�าให้ทีมนักฟุตบอลไม่สามารถกลับออกมาได้และเกิดการร่วมมือกัน 

ทุกภาคส่วนเพื่อติดตามค้นหาและกู้ชีพของผู้ประสบภัยกลุ่มนี้

 การปฏิบัติการช่วยชีวิตทีมหมูป่าในแต่ละวันถูกน�าเสนอต่อสาธารณชนใน 

รูปแบบต่างๆ แทบจะนาทีต่อนาทีผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมต่างๆ (Social Media)  

ด้วยความที่วิกฤตลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยคร้ังในสังคมไทยและเก่ียวข้องกับ 

ความอยู่รอดของชีวิตเด็ก ท�าให้ปฏิบัติการครั้งนี้อยู ่ในความสนใจของสังคมไทย 

และสังคมโลก กลายเป็นสถานการณ์ที่ถูกจับตาและเอาใจช่วยโดยมีบุคคลและหน่วยงาน

ต่างๆ เข้าร่วมอาสาให้ความช่วยเหลือนับหมื่นราย 

 ท่ามกลางการเกิดขึ้นและด�าเนินไปของวิกฤตการณ์ “ข่าว” คือ สารสนเทศ 

ทีส่าธารณชนต้องการมากทีสุ่ด เป็นข้อสรุปทัง้จากงานวจิยัและเชงิประจกัษ์ว่า ในช่วงเวลา

เช่นน้ี สังคมต่างมุ่งพึ่งพาข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน เพื่อต้องการค�าอธิบายต่อส่ิงที ่

ก�าลังเผชิญอยู่ ท้ังนี้เพราะความเชื่อถือดั้งเดิมที่ว่าสื่อมวลชนเป็นสถาบันเดียวท่ีมี 

ความพร้อมจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารจ�านวนมากและกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

ทัง้ความพร้อมด้านทรพัยากร อนัได้แก่ บคุลากร เครือ่งมอื และเทคโนโลยกีารสือ่สาร ฯลฯ  

รวมถึงความสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรง สื่อมวลชนจึงเป็นช่องทางส�าคัญ

ในการล�าเลียงข่าวสารสู่สังคมในสถานการณ์วิกฤต เป็นตัวกลางส�าคัญในการสร้าง 
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การรบัรูค้วามเสีย่งและช่วยเพิม่ความตระหนกัในภยัพบิตัแิก่ประชาชนรวมถงึท�าให้ประชาชน

ทราบถึงมาตรการของรัฐบาลที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 

 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับวิกฤตการณ์ถ�้าหลวงในครั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน

ไม่ได้เป็นแหล่งสารสนเทศหลกัในการกระจายข่าวสารเพียงผูเ้ดยีว ความเป็นยคุดจิิทลัท�าให้

ประชาชนทั้งคนในพื้นท่ี หน่วยงานภาครัฐ อาสาสมัครกู้ภัย ส่ือบุคคลจากเพจเฟซบุ๊ก 

และสือ่สงัคมอืน่ๆ ฯลฯ กลายเป็นสือ่มวลชนสมคัรเล่นได้ง่ายดาย ช่วงเวลาดงักล่าวจงึท�าให้

เกิดภาวะข่าวสารท่วมท้นในสังคม ที่มีทั้งข้อเท็จจริง ความคิดเห็น การสันนิษฐาน 

การแตกประเด็นไปเชื่อมโยงเรื่องราวอื่นๆ ที่ไม่มีความเก่ียวข้อง ตลอดไปจนถึงข่าวเท็จ 

ข่าวลือ และข่าวปลอม

การสื่อข่าววิกฤตถ�้าหลวง: หน้าที่และผลกระทบ

 จากการประมวลข่าวสารท่ีสื่อมวลชนน�าเสนอในช่วงเวลาที่สถานการณ์ถ�้าหลวง

เกิดขึ้น ด�าเนินอยู่และคลี่คลายนั้น สะท้อนให้เห็นแง่มุมที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานข่าว 

ของวิชาชีพสื่อมวลชนได้หลายมิติ สิ่งที่เห็นได้ชัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพสื่อพบว่า 

หลังจากที่สถานการณ์ผ่านไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว สื่อมวลชนส่วนใหญ่สามารถท่ีจะปรับ

ความคดิและกระบวนการท�างานกบัสถานการณ์วกิฤตได้ดขีึน้ เหน็ได้ชดัเจนในความทุม่เท

ในการปฏิบัติหน้าที่และระดมทรัพยากรต่างๆ เข้ามาช่วยในการรายงานข่าวเพื่อให้มี 

ความครอบคลุมประเด็นและพื้นที่ ประเด็นข่าวมีหลายแง่มุมและลึกซึ้งมากขึ้น มีเทคนิค

การน�าเสนอที่ผ่านรูปแบบต่างๆ เพื่ออธิบายข้อมูลเฉพาะด้าน ตลอดจนมีบทบาทในการ

ช่วยประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จของภารกิจ

 ในอีกด้านหนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนก็น�าไปสู่ปัญหาจากการสื่อข่าว 

และผลกระทบต่อวิกฤตการณ์และผู้เกี่ยวข้องหลายด้าน ประการแรกคือ ปัญหาใน

กระบวนการสื่อข่าวที่พบว่าด้วยความที่เป็นภาวะฉุกเฉิน ท�าให้กระบวนการข่าวไม่เป็นไป

ตามขั้นตอนปกติทั้งด้านการก�าหนดประเด็นท่ีพบว่า มีสื่อมวลชนจ�านวนมากท�าข่าว 

ตามสถานการณ์ทีก่�าลงัด�าเนินอยู ่ขาดการสร้างสรรค์หาแง่มมุต่างๆ มาน�าเสนอให้ครอบคลุม 

สิ่งนี้น�าไปสู่การเลือกแหล่งข่าวท่ีซ�้าๆ กันโดยพบว่ามีการผูกขาดกับแหล่งข้อมูลเพียง 



๗๒

ไม่กี่แหล่งและแหล่งข่าวเหล่าน้ันอาจไม่ได้มีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลทุกประเภท

เสมอไป ท้ังนี้ข้อมูลในวิกฤตการณ์หนึ่งๆ จะมีองค์ประกอบของข้อมูลอยู่ ๓ประเภทคือ  

1) ข้อเท็จจริง ๒) ความรู้สึกหรือความคิดเห็น และ ๓) การวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งข้อมูล

แต่ละประเภทจะแสวงหาได้จากแหล่งข่าวที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างกัน  

ซึ่งในกรณีถ�้าหลวงนี้สื่อมวลชนจ�านวนมากยังขาดความละเอียดอ่อนในการตั้งค�าถาม 

ที่เหมาะสมกับแหล่งข่าวแต่ละประเภท บกพร่องด้านจรรยาบรรณในการตั้งค�าถาม 

กับแหล่งข่าว รวมทั้งขาดการทบทวนถึงค�าตอบที่ได้รับจากแหล่งข่าว ผลของการสื่อข่าว

จึงพบกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมจรรยาบรรณสื่อต่อคนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ด้วยความเป็นภาวะฉุกเฉินท�าให้พบว่า การสื่อข่าวในกรณีถ�้าหลวงมุ่งเน้น 

คณุค่าข่าวหรอืองค์ประกอบของข่าวด้าน “ความรวดเรว็” ตามความต้องการของผูบ้รโิภค

บางส่วนและตามวิถีปฏิบัติในวิชาชีพสื่อ ซึ่งในภาวะวิกฤตเช่นนี้ผู้รักษาช่องทางข่าวสาร 

(Gatekeeper) มักจะถูกขจัดออกไป ข่าวสารที่จะถูกเสนอมักจะไม่มีการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง รวมถึงไม่มีการเรียงล�าดับความส�าคัญของข่าว ข้อมูลเกือบทั้งหมดจะผ่าน 

เข้าสู่ประตูข่าวสารไม่ว่าจะถูกตรวจสอบหรือไม่ก็ตามโดยไม่พิจารณาถึงผลกระทบ 

จากการน�าเสนอ เช่น ความถูกถ้วนของข้อเท็จจริง ผลกระทบต่อสถานการณ์และ 

ผู้เป็นข่าว ฯลฯ ในช่วงเวลาของการกู้ภัยดังกล่าวจึงมีข้อมูลที่เผยแพร่สู่สังคมในลักษณะ

ข่าวตามสถานการณ์คือ เต็มไปด้วยการคาดคะเนและความคิดเห็นของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 

อย่างแท้จริง การท�างานของสื่อมวลชนเช่นนี้ส ่งผลให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน  

(Misinformation) ข่าวลือ (Rumor) และข่าวลวงที่ถูกปล่อยออกมาให้เข้าใจผิด  

(Disinformation) ถกูน�าเสนอผ่านสือ่มวลชนโดยไม่มกีารกลัน่กรอง รวมถึงประเด็นต่างๆ 

ในสื่อสังคมออนไลน์ก็ถูกน�ามาสานต่อโดยสื่อมวลชนโดยขาดการตรวจสอบที่มา

 นอกจากน้ันยังพบว่า ด้วยความสะดวกรวดเร็วของเทคโนโลยีท�าให้นักข่าว 

จ�านวนไม่น้อยใช้การถ่ายทอดสดหรอืไลฟ์ (Live)สถานการณ์ต่างๆ จากพืน้ทีห่น้าบรเิวณถ�า้ 

หรือจุดต่างๆ ทัง้ทีไ่ด้รบัอนญุาตและไม่ได้รบัอนญุาตจากศนูย์อ�านวยการค้นหาผูส้ญูหายฯ 

ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการปฏิบัติงานข่าวที่เน้นเพียงความสดใหม่รวดเร็วโดยอาจใช ้

วิธีการที่ไม่เหมาะสมท�าให้เกิดผลกระทบเชิงต�าหนิในหลายด้าน ท้ังการเป็นอุปสรรค 

ต่อทีมผู้ปฏิบัติการกู้ภัย การละเมิดสิทธิเด็กและครอบครัวของผู้สูญหาย การละเมิด 



๗๓

การท�างานของเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ฯลฯ ส่ือมวลชนจึงต้องพึงตระหนักว่า 

“ความเร็วและความถูกต้องของข่าวสารเป็นส�านึกของสื่อมวลชนมืออาชีพ”

 แง่มุมส�าคญัอีกประการหน่ึงทีพ่บว่ามีการเสนอเป็นข่าวจ�านวนมากคอื การเสนอข่าว

แบบเร้าอารมณ์หรือมีลักษณะของละคร (Dramatic Event) เช่น การเสนอข่าวที่มุ่งเน้น

ความเป็นวีรบุรุษ ความขัดแย้ง ฯลฯ และเน้นการเสนอข่าวในด้านความลึกลับมีเงื่อนง�า 

(Suspense) ได้แก่ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และต�านาน ไสยศาสตร์ พิธีกรรมทรงเจ้า  

เส้นทางการค้ายาเสพติด ฯลฯ ข้อดีที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการเสนอข่าวที่มุ่งเน้นแก่นเรื่อง 

เช่นน้ีคือ อาจช่วยเพิ่มก�าลังใจแก่ครอบครัวได้ เกิดความรู้สึกเห็นใจการช่วยเหลือ 

ทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ รวมถึง

เป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่สังคมในภาวการณ์เช่นนี้ แต่ผลกระทบของการสื่อข่าว

เหล่านี้คือ ผู้บริโภคข่าวที่ถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปจากสาระส�าคัญที่ควรจะต้องรับรู้  

การตอกย�้าความเชื่อในมายาคติของสังคมบางด้าน และผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัว

ผู้ประสบภัย

 ในภาวะภัยพิบัติต่างๆ นั้นสังคมเต็มไปด้วยความสับสน ความวิตกกังวล  

ความหวาดระแวง ความเศร้าใจ ฯลฯ ของผูท้ีเ่ก่ียวข้องมากน้อยต่างกนัไป ดงันัน้ สือ่มวลชน

อาจสร้างความจรรโลงใจได้จากข้อเทจ็จรงิทีม่คีวามเร้าอารมณ์ด้วยตวัเองอยูแ่ล้ว ไม่จ�าเป็น

ต้องเบี่ยงเบนความสนใจไปสู่เร่ืองราวที่ไม่ได้ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ เพราะผลการวิจัย

ทีศ่กึษาความคดิของประชาชนในภาวะเช่นนีพ้บข้อสรุปทีส่อดคล้องกนัว่า ในภาวะวกิฤตนัน้ 

เพียงแค่การรายงานข่าวของสือ่มวลชนกส็ามารถท�าให้ประชาชนรูส้กึลดความกังวลได้แล้ว 

เพราะข่าวสารช่วยให้สงัคมเข้าใจถึงสถานการณ์ทีก่�าลังเผชญิอยูจ่งึท�าให้อยูใ่นความสงบได้

และช่วยสร้างความมั่นใจในการหลุดพ้นจากวิกฤตแก่ผู้คนในสังคม
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ถอดบทเรยีน Do and Don’tงานข่าวในสถานการณ์ภยัพิบตัทิางธรรมชาติ

                   Do 

1. ในเขตพื้นท่ีเกิดสถานการณ์ ผู้สื่อข่าว

ต้องให้ความส�าคัญกับการรายงานข้อเท็จ

จริงจากแหล่งข่าวทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้เป็นโฆษก

หรือผู้ให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ

๒. ควรแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต้นตอ 

(Primary Source) โดยครอบคลุมแหล่งข่าว

ที่มีหน้าที่และมีบทบาทส�าคัญ 

๓. ตรวจทานข้อมูลก่อนเผยแพร่ และให้

ความส�าคญักบัคณุค่าข่าวด้านความถกูต้อง

มากเพียงพอกับความรวดเร็ว 

๔. คดักรองค�าถามและเลอืกจงัหวะในการ

สัมภาษณ์ที่เหมาะสม พึงระวังอย่างยิ่งกับ

แหล่งข่าวที่เป็นครอบครัวหรือคนใกล้ชิด

ของผู้ประสบภัย 

๕. ให้ความเคารพในสิทธิและหน้าท่ีของ

เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การไม่ละเมิดความลับ/

การปกปิดหน้าตาของเจ้าหน้าทีท่ีต้่องปฏบิตัิ

การในทางลับ 

๖. น�าเสนอเหตุการณ์ในมิติท่ีครบถ้วน 

และครอบคลุมข้อมูลที่ส�าคัญจ�าเป็น ผ่าน

รปูแบบการน�าเสนอท่ีช่วยเสรมิความเข้าใจ 

เช่น แผนภาพ อินโฟกราฟิก ฯลฯ

                   Don’t

1. ไม่มุง่ปฏบิตัหิน้าทีผู่ส้ือ่ข่าวจนกดีขวาง

เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานกู้ภัยของ 

เจ้าหน้าที่

๒. ไม่ละเมิดกตกิาของพืน้ทีห่รอืข้อก�าหนด

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น การเข้าไปในพืน้ทีค่วบคมุ

หรือการใช้โดรนในพื้นที่ต้องห้ามต่างๆ  

๓. ไม่เสนอข่าวทีข่าดการยนืยนัต้นตอของ

แหล่งข่าวหรอืขาดการอ้างองิแหล่งทีม่าของ

ข้อมูล

๔. ไม่ตัง้ค�าถามในประเดน็ท่ีอ่อนไหวและ

ไม่สร้างสรรค์ เช่น ค�าถามเชิงลบ ค�าถาม

เกี่ยวกับไสยศาสตร์ ค�าถามที่น�าไปสู่ความ

ขัดแย้ง ฯลฯ

๕. ระวงัการละเมดิสทิธเิด็กและครอบครวั

หรือคนใกล้ชิด ท้ังการเปิดเผยข้อมูลส่วน

ตัว การตั้งค�าถาม ฯลฯ

๖. ไม่ใช้วิธีการหาข้อมูลข่าวที่ผิดจรรยา

บรรณวิชาชีพและผิดกฎหมาย เช่น  

การดักฟัง การลักลอบแอบถ่าย ฯลฯ
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                   Do 

๗. ตรวจสอบและแก้ข่าวในกรณมีข่ีาวเทจ็ 

ข่าวปลอมหรือข่าวลือ โดยต้องช่วยระงับ

ข่าวลือที่จะกระจายไปสู่สังคม 

๘. เป็นสื่อกลางในการประสานความ 

ช่วยเหลือ ขอความร่วมมือ ร่วมระดม 

ปัจจัยต่างๆ ในการกู้ภัย 

๙. ให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตนที่ 

เหมาะสมแก่ประชาชนผู ้ที่อยู ่บริเวณ 

ใกล้เคียงพื้นที่เกิดวิกฤต

                   Don’t

๗. ไม่น�าประเด็นข่าวลือ ข่าวเท็จหรือ 

ข่าวปลอมจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะใน 

สื่อสังคมออนไลน์ มาต่อยอดในสื่อมวลชน

กระแสหลัก จนอาจน�าไปสู่ความเข้าใจผิด

ของประชาชน

บทสรุป: การปฏิบัติงานข่าวในสถานการณ์วิกฤต

 “เนือ้หาข่าวของส่ือมวลชนมบีทบาทในการช้ีน�าหรือการท�าให้วกิฤตการณ์คลีค่ลาย

หรือรุนแรงยิ่งขึ้นได้ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม เพราะข่าวสารเหล่านั้นผ่านการตกแต่ง 

เลอืกแง่มมุน�าเสนอมาแล้วไม่มากกน้็อย” ดงันัน้ การสือ่ข่าวในประเดน็ที ่“วกิฤต” จงึต้อง

มีความละเอียดอ่อนในการสื่อสารเป็นพิเศษ เพราะเป็นภาวะท่ีสังคมมีความอ่อนไหวสูง 

การสื่อข่าวในภาวะวิกฤตจึงควรเป็นไปเพื่อท�าหน้าที่ในการเชื่อมโยงและอธิบายต่อ 

เหตุวิกฤตที่เกิดข้ึน ช่วยในการวิเคราะห์และตีความว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะ 

ส่งผลกระทบต่อใครอย่างไรบ้าง รวมท้ังท�าหน้าท่ีการเสนอแนะแนวทางที่สังคมควรจะ

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

 ขณะเดียวกัน สิง่ทีส่ือ่มวลชนต้องระมดัระวงัอย่างยิง่ในการสือ่ข่าวท่ามกลางภาวะ

วิกฤตคือ ผลกระทบของข่าวต่อการรับรู้ของสังคม หมายความว่า ข่าวสารที่ประกอบไป

ด้วยความจรงิทีเ่กดิขึน้อย่างถกูถ้วนทกุแง่มุมและน�าเสนออย่างทนัสถานการณ์ ต้องสามารถ

ท�าให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ถงึปัจจัยทีเ่ป็นสาเหตแุละผลกระทบของสถานการณ์

ทีก่�าลงัประสบอยู ่ขณะเดยีวกนัข่าวสารนัน้ต้องไม่สร้างความตืน่ตระหนก (Panic) แก่สงัคม
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อันจะท�าให้ยากต่อการควบคุม รวมทั้งข่าวยังต้องมีบทบาทท�าให้สังคมเกิดความตระหนัก

ถึงความส�าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมมือกันหาทางคลี่คลาย สุดท้ายสื่อมวลชน

ต้องท�าหน้าที่สังเคราะห์ภาพใหญ่ของวิกฤตการณ์ให้สังคมได้เรียนรู ้และเก็บจ�า

เพื่อเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับสังคมในอนาคตต่อไป

 จากการถอดบทเรยีนสถานการณ์วิกฤตถ�า้หลวง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรมิศริิ 

นิลด�า จะเห็นได้ว่า การท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตน้ันจ�าเป็นจะต้องค�านึงถึง

จริยธรรมในวิชาชีพหลายประการ โดยหัวใจส�าคัญคือจริยธรรมด้านการรายงานข่าว

ด้วยข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องด้วยการใช้ทักษะการแสวงหาข่าวสารจากแหล่งต้นตอ พร้อมทั้ง

ตรวจทานข้อมูลก่อนเผยแพร่ ที่ส�าคัญคือการค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ การค�านึงถึง

สทิธส่ิวนบคุคลและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ การได้มาซึง่ข้อมลูโดยไม่ละเมดิและการเคารพ

แหล่งข่าวไม่ว่าจะเป็นการตั้งค�าถามและการน�าเสนอข่าว

-----------------------------------
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๑๘ วันวิกฤต ๑๓ ชีวิตติดถ�้าหลวง
ภัทราพร ตั๊นงาม

ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ภาพรวมสถานการณ์เยาวชน ๑๓ คน 
ติดในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน 

 หนึ่ง โค้ชและนกัฟตุบอลเยาวชนท้องถิน่ทมี “หมปู่าอะคาเดมี”่ 1๓ คน (เยาวชน 

1๒ คนและโค้ชอายุ ๒๕ ปี 1 คน) เข้าไปเที่ยวในถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย แต่เกิดน�้าท่วมถ�้ากะทันหันท�าให้ออกมาไม่ได้ ถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน เป็นถ�้า

ขนาดใหญ่ โพรงถ�้ายาวหลายกิโลเมตรแยกออกไปหลายทิศทาง  คดเคี้ยว ลาดชันสูงต�่า

สลับกัน เต็มไปด้วยซอกหลืบสลับซับซ้อน บางช่วงแคบจนแทบเล็ดลอดผ่านไปไม่ได้

มืดมิด อากาศเบาบาง ในถ�้ามีน�้าท่วมขัง บางช่วงมีน�้าจรดเพดานถ�้า  เข้าออกได้ทางเดียว 
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ไม่เคยได้รับการส�ารวจอย่างครบถ้วนจริงจัง  จึงไม่มีข้อมูลทางกายภาพที่ชัดเจน ไม่รู้ว่า 

ทั้ง 1๓ คนติดถ�้าอยู่ตรงจุดใด ปลอดภัยหรือไม่ อย่างไรและค�าว่าถ�้าย่อมประกอบอยู่กับ

ภูเขา ดังนั้นลักษณะทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกถ�้า จึงยากล�าบากต่อการเข้าไป

ค้นหาและช่วยเหลือกรณีนี้เป็นสถานการณ์วิกฤตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มี 

ลักษณะพิเศษจ�าเพาะ ซึ่งการกู้ภัยยากล�าบากอย่างยิ่ง  (จ�าเป็นต้องใช้นักกู้ภัยและวิธีกู้ภัย

ที่มีลักษณะพิเศษจ�าเพาะเช่นเดียวกัน) 

 สอง กรณีน้ีเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเฉพาะพื้นท่ีและส่งผลลบเฉพาะบุคคล

เท่านั้น แต่เป็นภัยพิบัติที่ยังไม่หยุดนิ่ง เพราะยังไม่พบตัวผู้ประสบภัย และแม้พบตัวแล้ว 

ก็ยังไม่สามารถ ช่วยเหลือน�าตัวออกจากถ�้าได้ทันที ไม่เพียงเท่านั้นสถานการณ์ยิ่งทวี 

ความร้ายแรง เพราะน�า้ในถ�า้เพิม่มากขึน้ตลอดเวลา เนือ่งจากเป็นฤดฝูน มฝีนตกสม�า่เสมอ

ทั้งบริเวณถ�้าที่เกิดเหตุ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง  

 สาม เนื่องจากเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษจ�าเพาะ ซึ่งการกู้ภัย

ยากล�าบากอย่างยิ่ง บวกกับภัยพิบัติยังไม่นิ่ง แต่กลับร้ายแรงข้ึนตลอดเวลา จึงท�าให ้

การกู้ภัยครั้งนี้กลายเป็นภารกิจระดับโลก นอกจากนักกู้ภัยชาวไทยยังมีนักกู้ภัยจาก 

หลากหลายองค์กรจากทั่วโลกหล่ังไหลอาสามาร่วมภารกิจนี้หลายพันคน หรืออาจ 

นับหม่ืนคน ในบรรดานักกู้ภัย จากต่างประเทศ ในจ�านวนนี้มีนักด�าน�้ากู้ภัยในถ�้าที่ม ี

ความเช่ียวชาญระดับต้นๆของโลกรวมอยูด้่วยหลายคน โดยทางการไทยขอความช่วยเหลือ

ไปโดยตรง นอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครสนับสนุนผู้ปฏิบัติภารกิจกู้ภัยอีกหลายร้อยคน  

เช่น ผู้ไปตั้งครัวเลี้ยงอาหาร ผู้อาสาซักเสื้อผ้าให้ผู้ปฏิบัติภารกิจกู้ภัย เป็นต้น

 สี่ เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษจ�าเพาะ 

ซึ่งการกู้ภัยยากล�าบากอย่างยิ่ง บวกกับภัยพิบัติยังไม่นิ่ง แต่กลับร้ายแรงขึ้นตลอดเวลา 

บรรดาสือ่มวลชนทกุแขนงเกอืบสองพนัคน จงึหล่ังไหลมาเกาะตดิและรายงานสถานการณ์ 

ในจ�านวนนี้เป็นสื่อมวลชนจากต่างประเทศเกือบหนึ่งในสาม  

 ห้า ภูมิทัศน์สื่อยุคปัจจุบัน อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลท�าให้การเผยแพร่

ข่าวเหตุการณ์นี้ (รวมถึงเหตุการณ์อ่ืน) ไม่ได้มีต้นทางจากเฉพาะส่ือมวลชนที่เกาะติด 

อยู่ในพื้นท่ีเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคน ทั้งเจ้าหน้าที่ราชการ อาสาสมัครกู้ภัย 

อาสาสมัครสนับสนุนด้านต่างๆ ตลอดจนผู้คนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์  และไม่เพียงเฉพาะ

ผู้เกาะติดอยู่ในเหตุการณ์เท่านั้น ผู้ห่างไกลเหตุการณ์แต่อยู่ใกล้คีย์บอร์ด ล้วนมีศักยภาพ
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เผยแพร่ข่าวเหตุการณ์อย่างเท่าเทียมกัน ข่าวเหตุการณ์น้ีจึงท่วมท้นโซเชียลมีเดีย 

ผสมปนเปกันท้ังข่าวจากสื่อมวลชนอาชีพ สื่อมวลชนเฉพาะกิจ สื่อมวลชนสมัครเล่น 

ผสมปนเปกันทั้งข่าวจากคนอยู่ในเหตุการณ์ และคนห่างเหตุการณ์แต่ใกล้คีย์บอร์ด 

ผสมปนเปกันทั้งข่าวจริง ข่าวเดา ข่าวเต้า คลุกเคล้ากันทั้งกากและแก่น

 หก เพราะธรรมชาติมนุษย์มีความสนใจเรื่องราวของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

ในกรณีเพ่ือนมนุษย์ประสบภัย ก็ห่วงใย สงสาร เอาใจช่วยให้พ้นภัยโดยสวัสดี รวมท้ัง

เหตุการณ์นี้เป็นภัยพิบัติที่มีลักษณะพิเศษจ�าเพาะ และภัยพิบัติยังไม่นิ่ง แต่กลับ 

ร้ายแรงข้ึนตลอดเวลา จึงกระตุ้นให้ลุ ้นให้ติดตามอย่างใกล้ชิด บวกกับโลกแห่ง 

ยุคการสื่อสารวาร์ปไวไร้พรมแดน และมีส่ือมวลชนจากทั่วโลกมาเกาะติดรายงานข่าว 

อย่างใกล้ชิด จึงท�าให้เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากชาวโลกอย่างสูง   

 เจ็ด การค้นหาและช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยทัง้ 1๓ คนเป็นไปด้วยความยากล�าบาก

อย่างยิ่ง แต่เหตุการณ์จบลงด้วยความส�าเร็จ สามารถค้นพบทั้ง 1๓ คน และช่วยเหลือ 

ออกมาได้ปลอดภัยทกุคน ใช้เวลารวม 1๘  วนั (วนัที ่๒๓ มถินุายน ๒๕๖1– 1๐ กรกฏาคม 

๒๕๖1 ) โดย นายริชาร์ด สแตนตัน และนายจอห์น โวลันเธน ผู้เช่ียวชาญการด�าน�้า 

กู้ภัยในถ�้า จากอังกฤษ เป็นผู้ค้นพบทั้ง 1๓ คน ติดอยู่ในถ�้าบริเวณ “พัทยา บีช”  

ซึ่งห่างจากปากถ�้าประมาณ ๒,๗๐๐เมตรและผู้เชี่ยวชาญการด�าน�้ากู้ภัยในถ�้า จากอังกฤษ

และออสเตรเลียช่วยกันน�าทั้ง 1๓ คนด�าน�้าออกจากถ�้านายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้รับความช่ืนชม 

จากสาธารณชนอย่างท่วมท้นว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ยอดเยี่ยม หน่วยซีลของกองทัพเรือไทย 

ได้รับความช่ืนชมจากสาธารณชนอย่างท่วมท้นในฐานะแกนหลักของภารกิจกู้ภัยในถ�้า 

นาวาตรีสมาน กุนัน หรือ “จ่าแซม” อดีตหน่วยซีล ซึ่งอาสาเข้าร่วมภารกิจนี้กับหน่วยซีล 

เสียชีวิตภายในถ�้าระหว่างปฏิบัติหน้าที่  ได้รับการสดุดีเป็น “วีรบุรษถ�้าหลวง”     

 แปด เหตุการณ์น้ีส่ือมวลชนอาชีพตกเป็นผู้ร้าย สังคมรุมประณามสื่อมวลชน  

(ซึ่งสื่อมวลชนอาชีพเป็นเป้าใหญ่ท่ีชัดเจน) อย่างรุนแรงจนแทบท่วมโลกโซเชียลออนไลน ์

ด้วยข้อหาฉกรรจ์ เป็นต้นว่า ละเมิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นมืออาชีพ ไม่มีคุณภาพ สร้าง 

ความร�าคาญเกะกะกีดขวางการท�างานของเจ้าหน้าที่ รายงานข่าวเท็จ เป็นต้น       
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ความส�าคัญของสถานการณ์ต่อวิชาชีพสื่อมวลชน

 เหตุการณ์นี้มีความส�าคัญในแง่วิชาชีพสื่อมวลชนดังนี้

 หนึ่ง โดยพืน้ฐานนัน้เหตกุารณ์ภยัพบิตัมิอีงค์ประกอบในการเป็น“ข่าว” อยูแ่ล้ว 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านความ“สด-ใหม่” และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสื่อมวลชน 

มีบทบาทส�าคัญในการรายการงานเหตุการณ์สู่สังคม

 สอง ข่าวภาวะวิกฤตนับเป็น ข่าวร้อน (hot news / breaking news) มีความ

รวดเร็วฉับพลันทันทีเป็นส่วนประกอบส�าคัญ ขณะเดียวกันในภาวะวิกฤตมักเต็มไปด้วย 

ข่าวสารข้อมลูสับสนและสงัคมเปราะบางต่อการเกดิความแตกตืน่อลหม่าน ดงันัน้สือ่มวลชน

ต้องตรวจสอบข่าวให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนก่อนรายงาน และต้องท�าหน้าที่รายงานข่าว

จริงลบล้างข่าวเท็จ

 สาม ในภาวะวกิฤตนัน้สงัคมเฝ้าตดิตามสถานการณ์จากสือ่มวลชนด้วยใจจดจ่อ 

ซึ่งสถานการณ์ที่เป็นจริงอาจคืบหน้าไม่ทันใจคนเฝ้าติดตาม จึงอาจเกิดความหมิ่นเหม่ 

ที่สื่อมวลชนจะเอาใจคมเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยการรายงานข่าวจนผิดเพี้ยนหรือข่าว

ที่เต็มไปด้วยดราม่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ธุรกิจสื่อมวลชนแข่งขันกันร้อนแรง          

 สี่ ข่าวเหตุการณ์นี้แสดงด้านสว่างของมนุษย์ ซึ่งก้าวข้ามความแตกต่างนานา

ประการ อาสามาหลอมรวมใจกนักอบกูส้ถานการณ์ด้วยความยากล�าบากเพ่ือให้เพือ่นมนุษย์

พ้นภัยจนกระทั่งบางคนต้องสละชีวิต    

 ห้า ข่าวเหตกุารณ์นีแ้สดงถงึความมุง่มัน่ของมนษุย์ทีไ่ม่ยอมสิน้หวงัต่ออปุสรรค

และข้อจ�ากัดใดๆ

 หก ข่าวเหตุการณ์นี้แสดงถึงวิธีกู้ภัยที่มีลักษณะพิเศษจ�าเพาะ ซึ่งเป็นความรู้

และมีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติในอนาคต  

 เจ็ด ข่าวเหตกุารณ์นีแ้สดงถงึการบรหิารจดัการของศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ที่

ได้รบัการยกย่องอย่างกว้างขวาง  ซึง่เป็นความรู ้(ทัง้ด้านบวกและด้านลบ) และมปีระโยชน์

ต่อทุกฝ่าย

 แปด ข่าวเหตกุารณ์นีช่้วยกระตุน้ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละส�ารวจถ�า้ในไทยอย่างจริงจงั

 เก้า ข่าวเหตุการณ์นี้สะท้อนบทเรียนส�าหรับการเข้าถ�้า โดยเฉพาะอย่างในช่วง

ฤดูฝน
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 สิบ ข่าวเหตุการณ์นี้ช่วยระดมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญา ก�าลังคน ทรัพยากร 

เพ่ือการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยปริยาย (นอกเหนือจากนั้น สื่อมวลชน 

บางองค์กร ท�าหน้าที่เป็นเจ้าภาพช่วยระดมข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญา ก�าลังคน ทรัพยากร 

เพื่อการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย)

 สิบเอ็ด  ข่าวเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ต้นจนจบทุกมิติทุกประเด็น เป็นข้อมูล ความรู้  

และภูมิปัญญา สืบต่อไป

 สิบสอง  เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนครั้งส�าคัญของสื่อมวลชนอาชีพ ที่ต้องปฏิบัติตัว

เคร่งครัดต่อจริยธรรมและต้องสร้างผลงานให้สังคมยอมรับ  

การปฏิบัติงานข่าวในสถานการณ์วิกฤต

 การท�าข่าวคร้ังน้ีเป็นลักษณะเผชิญหน้าเหตุการณ์โดยตรง (ซึ่งเป็นงานหลักของ

นกัข่าวสนาม) และเนือ่งจากภยัพบิติัยงัไม่นิง่ แต่กลบัร้ายแรงข้ึนตลอดเวลา สถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอสต้นสังกัดจึงปรับเปลี่ยนผังรายการมาออกอากาศเกาะติดเหตุการณ์นี้ตลอด 

ต่อเนื่อง นักข่าวสนามต้องรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ออกอากาศสด 

ทุกช่ัวโมงและหรือเมื่อมีประเด็นด่วนระหว่างนั้นซึ่งต้องรายงานข่าวออกอากาศสดทันที 

นอกจากนั้นต้องท�าสกู๊ปประเด็นส�าคัญเพื่อออกอากาศเป็นระยะๆ ขณะเดียวกันก็ต้อง

สมัภาษณ์แหล่งข่าวออกอากาศยาวเป็นระยะๆ ซึง่เน้น“ประเดน็เฉพาะทาง” ท่ีต้องอธบิาย

รายละเอยีดจากผูร้บัผดิชอบหรอืผูเ้ชีย่วชาญโดยตรง เช่นเกีย่วกบัภารกจิเปล่ียนทิศทางน�า้

ไม่ให้ไหลเข้าถ�้าหลวง ซึ่งมีทั้งการสัมภาษณ์ออกอากาศสดและบันทึกเทปเพื่อออกอากาศ

ภายหลัง ดังนั้นการท�าข่าวจึงต้องตระเวนส�ารวจพื้นที่ตลอดเวลาและสอบถามผู้เกี่ยวข้อง

เป็นระยะๆ รวมทั้งเกาะติดการแถลงข่าวจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์      
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 ส�าหรับขอบเขตการท�าข่าวเพื่อออกอากาศนั้น เกาะเกี่ยวไปกับภารกิจค้นหา 

ผู้ประสบภัยท้ัง 1๓ คน และช่วยเหลือน�าทั้ง 1๓ คนออกจากถ�้า  รวมถึงกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสถานการณ์หลักๆ ประกอบด้วย

 หนึ่ง ภารกิจค้นหาในถ�้าและการช่วยเหลือน�าทั้ง 1๓ คนออกจากถ�้า 

 สอง ภารกิจค้นหาช่องทางอื่นเพื่อเข้าถ�้า นอกจากทางปากถ�้า  เช่น ซอกหลืบ 

หลุมโพรง บนภูเขา ที่คาดเดาว่าอาจทะลุเข้าถ�้าได้  รวมถึงการหาทางเจาะภูเขาเพื่อทะลุ

เข้าถ�้า 

 สาม ภารกิจระบายน�้าออกจากถ�้าและเปลี่ยนทิศทางน�้าไม่ให้ไหลเพิ่มเข้าถ�้า 

 สี่ การท�างานของบรรดาอาสาสมคัรทีส่นับสนนุผูป้ฏิบติัภารกิจกูภ้ยั เช่น ผูไ้ป

ตั้งครัวเลี้ยงอาหาร ผู้อาสาซักเสื้อผ้าให้ผู้ปฏิบัติภารกิจกู้ภัย เป็นต้น

 ห้า การหล่ังไหลเข้ามาของความช่วยเหลอื ทัง้ก�าลงัคนและวสัดอุุปกรณ์ เป็นต้น 

 หก กิจกรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเคลื่อนไหว การบริหารจัดการ พื้นที่

บริเวณถ�้า ซึ่งมีผู้คนจากทั่วโลก หลากหลายสถานภาพ มารวมตัวกันนับหมื่นคน 

 เจ็ด กจิกรรม วถิชีีวติ ความเป็นอยู ่ความเคลือ่นไหวของชาวบ้านในชุมชนบริเวณ

นั้นและใกล้เคียง เช่น ชาวนาที่เพิ่งปักด�าสละที่นาให้เป็นพื้นที่รับน�้าซึ่งระบายมาจากถ�้า

หลวง เป็นต้น

 แปด ความเคลือ่นไหวของคนในครอบครัวและคนใกล้ชดิ ผูป้ระสบภยัท้ัง 1๓ คน

 เก้า การด�าเนินการอื่นใดอันมีเป้าหมายให้การกู้ภัยประสบความส�าเร็จ เช่น 

การเซ่นบวงสรวงเจ้าแม่นางนอน ตามความเชื่อและศรัทธาของคนท้องถิ่น เป็นต้น    



๘๓

อุปสรรคในการปฏิบัติงานข่าว

 อุปสรรคในการปฏิบัติงานข่าวครั้งนี้มีหลักๆ ๔  ประการ ดังนี้

 หนึ่ง หัวใจของเหตุการณ์คือผู้ประสบภัยทั้ง 1๓ คนติดอยู่ในถ�้า จึงไม่สามารถ

เข้าไปท�าข่าวเผชิญหน้าหัวใจของเหตุการณ์ได้ และพื้นที่ใกล้หัวใจของเหตุการณ์มากที่สุด

คือการปฏิบัติงานของนักกู้ภัยในถ�้า ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ไม่เก่ียวข้องกับการกู้ภัยโดยตรง 

จะเข้าไป ดังนั้นจุดใกล้หัวใจของเหตุการณ์มากที่สุดท่ีสื่อมวลชนสามารถเข้าไปได้คือ 

บริเวณปากถ�้า แต่ก็เต็มไปด้วยความโกลาหล เพราะมีท้ังสื่อมวลชน ทั้งนักกู้ภัยและ 

ใครต่อใครอกีเนอืงแน่น สิง่ทีเ่ห็นคอืการเดนิเข้าออกและการขนล�าเลียงอปุกรณ์ของนกักูภ้ยั 

การสอบถามนักกู้ภัยขณะนั้นย่อมไม่สะดวกไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และต่อมาได้มี 

การกันบริเวณปากถ�้าเป็นพื้นท่ีหวงห้าม สื่อมวลชนจึงต้องถอยห่างออกไปอีกไกล  

การเกาะติดเหตุการณ์ในถ�้าจึงต้องรอการแถลงจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เป็นหลัก

 สอง ภูเขานางนอนเหนือตัวถ�้าหลวงมีพ้ืนท่ีทอดยาวกว้างไกลสภาพเป็นป่า 

ค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งบรรดานักกู้ภัยก�าลังค้นหาช่องทางทะลุสู่โพรงถ�้า ขณะท่ีนักกู้ภัย 

อีกส่วนพยายามหาบริเวณ เหมาะสมเพื่อเจาะภูเขาเปิดทางเข้าถ�้า รวมทั้งบางส่วน 

ก�าลังปฏิบัติการเปลี่ยนทิศทางน�้าไม่ให้ไหลเข้าถ�้า ซ่ึงการปีนภูเขาและการลุยป่า 

เหมาะส�าหรบัคนมทัีกษะประสบการณ์และสภาพร่างกายสมบรูณ์พร้อมเท่านัน้ โดยเฉพาะ

อย่างในฤดูฝน 

 สาม ฝนตกสม�่าเสมอตามปกติของฤดูฝน เป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการตระเวน

ส�ารวจพื้นเพื่อเกาะติดเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้คนนับหม่ืนพากันมาเหยียบย�่า

พื้นที่บริเวณนี้จนแทบกลายเป็นทะเลโคลน

 สี่ สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยราบรื่น ทั้งนี้เพราะเป็นพื้นที่นอกเมืองและมีผู้คน

แย่งกันใช้สัญญาณนับหมื่นคน ท�าให้การติดต่อกับแหล่งข่าว และประสานกับทีมงาน 

ทั้งในพื้นที่และส�านักงานส่วนกลาง ยากล�าบาก บางครั้งถึงขั้นไม่ทันเหตุการณ์        



๘๔

ถอดบทเรียน Do and Don’tงานข่าวในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

                     DO

1. ต้องปฏบัิติตามหลกัจริยธรรมสือ่มวลชน

ทุกด้านอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เก่ียวกบัการเคารพสิทธเิดก็ ผูป่้วย ผูป้ระสบภัย

๒.ต้องเรียนรู้และท�าความเข้าใจวิถีชีวิต 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

ความเชื่อ ศรัทธา ของผู้คนอันหลากหลาย  

๓. ต้องมีเป้าหมายให้เกิดการระดมข้อมูล 

ความรู ้ภมูปัิญญา ก�าลงัคน ทรัพยากร เพือ่

การกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

๔. ต้องมีเป้าหมาย รายงานข้อมูล ความรู้ 

ภูมิปัญญา ให้สาธารณะเห็นลักษณะภัย 

ความร้ายแรงของภัย วิธีการกู้ภัย เพื่อให้

เกิดความตระหนัก และเห็นวิธีการ เพื่อ

ป้องกันและรับมือภัยในอนาคต ในพื้นที่

ใดๆก็ตาม

๕. สถานการณ์ภยัพบิตั ิเปราะบางต่อการ

เกิดความตื่นตระหนกสับสนอลหม่าน ดัง

นั้นจึงต้องยึดหลัก “ความถูกต้อง ส�าคัญ

กว่าความเร็ว” อย่างยิ่งยวด

๖. ต้องมุง่หาข่าวและรายงานข่าวภาพรวม

ของเหตกุารณ์ โดยถอืว่าการปฏบัิติงานของ

เจ้าหน้าที่นับเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวม

                  DON’T

1. ไม่ท�าตัวเสี่ยงภัยจนจะกลายเป็นผู ้

ประสบภัยเสยีเอง ซึง่จะซ�า้เตมิสถานการณ์ 

๒. ไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าการ

กีดขวาง การสัมภาษณ์ซักถามในช่วงเวลา

โกลาหล เป็นต้น

๓. ในการรายงานข่าวต้องไม่ท�าตวัเป็นนกั

แสดง เพราะจะเบี่ยงเบนความสนใจจาก

สาระส�าคัญของข่าวและหรือผู้รับข่าวอาจ

แปลความหมายข่าวผิดเพี้ยน    

๔. ไม่รอคอยข่าวแจกข่าวแถลงจากเจ้า

หน้าที่เพียงแหล่งเดียว 

๕.  ไม่รายงานข่าวผสมความเห็นเลือ่นลอย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคาดเดาเหตุการณ์ 

ไม่ว่าด้านบวกหรือด้านลบ

๖. ในภาวะวิกฤตมักมีฮีโร่เกิดขึ้น พร้อมๆ

กับมีนักฉวยโอกาส สื่อมวลชนต้องไม่ตก

เป็นเครื่องมือของนักสร้างภาพ        



๘๕

                     DO

เท่านัน้ ดงันัน้ในกรณทีีเ่จ้าหน้าที ่ ไม่ว่าโดย

ตัวบุคคลหรือโดยองค์กร จัดตั้งสื่อของตน

เพือ่เผยแพร่ข่าวสาร ให้นบัว่าสือ่ดงักล่าวนี้ 

เป็นส่วนหน่ึงในบรรดาแหล่งข่าวของ

สื่อมวลชนอาชีพเท่านั้น สื่อมวลชนอาชีพ

ต้องหาข่าวกว้างกว่านัน้ รวมทัง้ต้องตรวจสอบ

ความถกูต้องของข่าวสารจากส่ือดังกล่าวด้วย  

                  DON’T

๗. ไม่หยามหมิ่นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 

ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม ความเชือ่ ศรทัธา 

ของผู้คนอัน หลากหลาย

๘. ไม่ส่งเสริมความงมงาย

๙. ไม่ส่งเสรมิการรายงานข่าวทีเ่น้นบทบาท

ด้านอารมณ์ เป็นต้นว่าการน�าความเศร้าโศก

รันทดมาสร้างเรตติ้ง เพราะหมิ่นเหม่ต่อ

การช้ีน�าให้สังคมรับรู้เหตกุารณ์ด้วยอารมณ์

ความรู ้สึกมากกว่าด้วยเหตุผลและ

สติสัมปชัญญะ

ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต
 จากการที่สื่อมวลชนถูกประณามในเหตุการณ์นี้ นับเป็นการถูกประณามแบบ 

แยกได้ยากว่า สังกัดไหนดีร้ายกว่ากัน ผสมปนเปกันระหว่างส่ืออาชีพกับส่ือไม่อาชีพ 

พฤตกิรรมทีถ่กูประณามบางส่วนแทบไม่น่าเช่ือว่าสือ่อาชีพจะกล้ากระท�า ขณะทีพ่ฤตกิรรม

ที่ถูกประณามบางส่วนเป็นผลงานของคนเสพสื่อที่ท�าหน้าที่ผู้เสิร์ฟข่าวไปด้วย ผู้ประณาม

สื่อมวลชนบางส่วน มีพฤติกรรมไม่ต่างจากท่ีตนประณาม เรื่องที่สื่อมวลชนถูกประณาม

บางเรื่องไม่เป็นความจริง บางเร่ืองเป็นความจริงแต่ไม่ผิดจริยธรรมใดๆ ทั้งส้ิน อาจ 

เป็นเพราะไม่ถูกใจคนประณาม  บางเรื่องผิดจริยธรรมแต่สื่อสังคมออนไลน์กลับชื่นชม  

ก็คงเพราะถูกจริต ข่าวโคมลอยจ�านวนไม่น้อยมาจากคนไร้สังกัดที่ไม่ไร้คีย์บอร์ด  

ที่น่าสยดสยองกว่านั้นก็ตรงที่สื่อมวลชนอาชีพดันงับเอาข่าวโคมลอยไปขายต่อเพราะ 

กลัวตกข่าว ท้ังหลายทั้งปวงเหล่านี้ สื่อมวลชนอาชีพที่อยากมีอนาคตยาวไกลจึงต้อง 

เตรยีมพร้อมเสมอส�าหรับรับมอืภัยพิบตัจิากความสับสนอลหม่านของโลกการสือ่สารปัจจบุนั 

ด้วยการพัฒนาตัวเองให้เต็มคุณภาพและเพียบพร้อมจริยธรรม      



๘๖

 จากประสบการณ์ของคุณภัทรพร ต๊ันงาม ซึ่งเกาะติดสถานการณ์ “1๘ วัน

วิกฤต 1๓ ชีวิตติดถ�้าหลวง” ได้สะท้อนถึงหลักจริยธรรมวิชาชีพของนักข่าวภาคสนาม

อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการค�านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

ของเด็ก ผู้ป่วย และผู้ประสบภัย รวมถึงการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

นอกจากนี ้ยงัชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคัญของการเสาะหาและการน�าเสนอข้อมลูข้อเทจ็จรงิ

ที่มีความถูกต้อง การแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นทั้งทางบวกและทางลบ 

อันน�าไปสู่การท�าหน้าที่สื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีคุณภาพ

--------------------------------



๘๗

สถานการณ์ ๑๓ เยาวชน
ติดถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน

รัชพล งามกระบวน
นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ

ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 เหตกุารณ์ทมีเยาวชนจ�านวน 1๓ คน ตดิอยูใ่นถ�า้หลวงเมือ่เยน็วนัที ่๒๓ มถินุายน 

๒๕๖1 เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยทั่วไปแต่เป็นเหตุการณ์เฉพาะที่มีความแตกต่าง

และยงัเป็นภยัธรรมชาตรูิปแบบใหม่ท่ีประเทศไทยแทบไม่เคยพบมาก่อน รวมทัง้ยังเกดิขึน้

ต่อเยาวชนและเด็กจ�านวนมากถึง 1๒ คนและผู้ใหญ่จ�านวน 1 คนโดยที่บุคคลทั้งหมดมี

ความเก่ียวเนื่องกันด้วยความเป็นทีมฟุตบอลท้องถิ่นที่มีชื่อเป็นเอกลักษณ์ว่าทีมหมูป่า 

ทนีทอล์คอะคาเดม ีจนเรียกกันตดิปากว่าทมีหมปู่าจนถงึปัจจบุนั ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

เหตกุารณ์ดงักล่าวจงึท�าให้ได้รบัความส�าคญัจากทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง และในแง่มมุของ

วิชาชีพสื่อแล้วมองความส�าคัญแบ่งออกเป็น ๒ ระยะคือ ระยะแรกคือช่วงเกิดเหตุการณ์ 

และระยะที่ ๒ คือช่วงที่มีการระดมก�าลังช่วยเหลือจนถึงการฟื้นฟูหลังการช่วยเหลือ
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 ระยะแรกนั้นเป็นช่วงที่ทุกฝ่ายยังไม่มีข้อมูลหรือประติดต่อเรื่องราวได้อย่าง 

ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเป็นช่วงส�าคัญที่ทุกฝ่ายรวมถึงสื่อมวลชนจะได้ท�าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการน�าเสนอต่อสังคมให้ได้รับทราบอย่างถูกต้อง ซ่ึงการเก็บรวบรวม

ข้อมูลด�าเนินการด้วยวิธีการต่างๆ มากมายทั้งจากแหล่งหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  

ญาติผู้ประสบเหตุ องค์กรและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ท�าให้การนิยามศัพท์ต่างๆ  

เกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะค�าว่า “ทีมหมูป่า” เกิดขึ้นจากการนิยาม 

ในช่วงนี้เนื่องจากในช่วงแรกมีจ�านวนผู้ที่ล่วงรู้ถึงชื่อทีมฟุตบอลท้องถิ่นนี้น้อยมาก 

และเม่ือเรยีกขานกันแล้วกจ็ะถูกเรยีกต่อๆ กันมาอย่างแพร่หลายในทีส่ดุ เพือ่ความกระชบั

และง่ายต่อการสื่อสารเมื่อต้องกล่าวถึงกลุ่มผู้ประสบเหตุทั้ง 1๓ คน 

 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทุกด้านทั้งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ต�านาน หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง สถานการณ์ทีเ่กดิข้ึนอย่างต่อเนือ่ง การคาดการณ์ในอนาคต ฯลฯ ซ่ึงส่ือมวลชน

จะต้องเสาะหาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�าเพื่อน�าเสนอประกอบการปฏิบัติการช่วยเหลือ 

ของเจ้าหน้าท่ีดงักล่าว และเมือ่ความสนใจของผู้คนได้ขยายวงกว้างออกไปจากระดับประเทศ 

ไปสู่ระดับนานาชาติจึงท�าให้การแสวงหาข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ือการน�าเสนอจ�าเป็นต้อง 

ครบถ้วนรอบด้านและมีความแตกต่างกันให้มากขึ้นด้วย จึงต้องมีการระดมก�าลังกัน 

เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและน�าเสนอข่าวในพื้นท่ีครบตลอดทั้ง ๒๔ ช่ัวโมง 

มกีารวางแผนเพือ่การพกัอาศยัภายในบรเิวณสถานทีป่ฏบิตังิานหน้าถ�า้หลวง การคมนาคม 

การยังชีพ การเตรียมพร้อมอุปกรณ์ การสื่อสารกับแหล่งข่าว การสื่อสารเพื่อการ 

น�าเสนอข่าว ฯลฯ จึงมีการระดมทั้งก�าลังคนและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของแต่ละ

สื่อมวลชนเข้าไปยังบริเวณอุทยานแห่งชาติถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน (เตรียมการ)  

อย่างเต็มความสามารถดังกล่าว

 ในฐานะผูป้ระกอบวิชาชพีสือ่มวลชนต้องถือได้ว่าการท�าข่าวสถานการณ์ช่วยเหลอื

ทีมหมูป่าฯ ดังกล่าวมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยความส�าคัญไม่ได้เกิดจากผลกระทบ 

ท่ีเกิดกับเยาวชนจ�านวน 1๓ คนผู้ประสบเหตุและครอบครัวเท่านั้น แต่ความส�าคัญ 

เกิดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อจิตใจของผู้ที่ทราบข่าวสารทั่วโลก เพราะมีความสงสาร 

และเห็นใจผู้ประสบเหตุท่ีมีอายุเยาว์วัยและต้องมาพบกับประสบการณ์ที่ย�า่แย่โดยตกอยู่

ในสภาพการณ์ทีผู่ค้นทัว่โลกไม่ค่อยพบเจอกนับ่อยครัง้มากนกั รวมทัง้ความน่าสนใจยงัอยู่
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ที่การได้ติดตามอย่างต่อเนื่องว่าเจ้าหน้าท่ีจะสามารถช่วยเหลือทั้งหมดออกมาจากถ�้า 

ได้หรือไม่ ภายใต้ข้อมูลที่ยังไม่อาจระบุได้ชัดว่าท้ัง 1๓ คนยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ด้วย  

นอกจากนี้การระดมก�าลังช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการของไทยและนานาชาต ิ

ที่ระดมทั้งก�าลังพล เคร่ืองจักรอุปกรณ์ สิ่งอ�านวยความสะดวก น�้าด่ืมอาหาร ฯลฯ  

และยังมีประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน ฯลฯ ที่แสดงออกถึงการเสียสละเพ่ือสนับสนุนต่อ

ปฏิบัติการดังกล่าวท�าให้ข่าวสารนี้ทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย

การท�างานและอุปสรรคของการปฏิบัติงานข่าว
ในสถานการณ์ถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน

 การท�างานในวิชาชพีสือ่มวลชนต่อปฏบิตักิารช่วยเหลอืทมีหมปู่าฯ นัน้มคีวามแตกต่าง

จากข่าวสารอื่นๆ เล็กน้อย โดยหลักๆ คือ 

 1. การแสวงหาข้อมูลและน�าเสนอข้อมูล ซ่ึงโดยปกติแล้ววิชาชีพสื่อมวลชน 

ต้องอ้างอิงการแสวงหาข้อมูลเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งกรณีปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าฯ  

ก็เช่นเดียวกันโดยผู้ส่ือข่าวจ�าเป็นต้องแสวงหาข้อมูลผ่านฐานข้อมูลเดิม บุคคล สังเกต

สถานการณ์ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องโดยอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ทุกฝ่ายไม่ได้เตรียมตัวในการ

รับการสถานการณ์ดังกล่าวมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ญาติผู้ประสบเหตุ 

ประชาชนทัว่ไป ฯลฯ หรือแม้แต่ตวัสือ่มวลชนเองเพราะทุกคนต่างพึง่ประสบกบัเหตกุารณ์

กลุ่มคนจ�านวนมากประสบเหตุติดอยู่ในถ�้าลึกเป็นครั้งแรกเหมือนกัน 

 ดังนั้นการแสวงหาข้อมูลภายใต้สถานการณ์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้เตรียมตัวรับกับ

ปัญหาดังกล่าวมาก่อนจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย และจ�าเป็นต้องใช้สติในการรักษาสภาพจิตใจ

ให้อยู่เหนือความสับสนวุ่นวายที่เกิดข้ึนและหาทางแสวงหาข้อมูลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

โดยเริ่มต้นจากการล�าดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ  

จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ญาติของผู้ประสบเหตุ ประชาชนหรือหน่วยงานองค์กรที่ 

ทราบข้อมูล ฯลฯ ซึ่งทุกขั้นตอนต้องใช้การประสานงานแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่มี 

ความรวดเร็วเพื่อให้ทันกับความต้องการทราบเหตุการณ์ของผู้บริโภคข่าวสาร โดย 

เป็นที่น่าสังเกตว่ากรณีน้ีการประสานงานกับบุคคลเพื่อแสวงหาข้อมูลจะกระท�าได ้

โดยสะดวกในช่วงต้นๆ ของเหตุการณ์ซึ่งอาจเป็นเพราะแต่ละคนยังไม่ได้เตรียมตัวกับ
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สถานการณ์นีม้าก่อนดังกล่าว แต่เมือ่ระยะเวลาผ่านไประยะหนึง่ปรากฏว่าการประสานงาน

กลับยากกว่าเดิมเนื่องจากมีการจัดระบบปฏิบัติการช่วยเหลือให้เกิดระเบียบและกระทบ

กับเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนในที่สุดและข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจาก 

การแถลงของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นรายวันแทน

 ๒. การด�ารงอยูภ่ายในสถานทีแ่ละสถานการณ์นัน้ๆ ซึง่กรณีปฏิบติัการช่วยเหลอื

ทีมหมูป่าฯ พบว่าสภาพภูมิประเทศและอากาศท�าให้เกิดการแสวงหาข้อมูลและน�าเสนอ

ข้อมูลตามข้อ 1. เป็นไปด้วยความยากล�าบากเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกลงมา 

เกือบตลอดเวลา พื้นที่มีที่โล่งน้อยมากและแทบไม่มีสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพักอาศัย 

ขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท่ีไปอยู่บริเวณดังกล่าวจ�าเป็นต้องอาศัยอยู่บริเวณ 

หน้าถ�้าหลวงเป็นระยะเวลายาวนานหรือตั้งเป้าว่าจนกว่าปฏิบัติการจะแล้วเสร็จ จึงท�าให้

ต้องแสวงหาที่พัก อาหาร น�้าดื่ม ห้องน�้า การต้ังเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ การวางแผน 

เพื่อเดินทางไปยังจุดต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติถ�้าหลวงฯ เพราะปฏิบัติการเกี่ยวข้อง

กับหลายๆ สถานที่ย่อย ขณะเดียวกันเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆ ขึ้น เช่น ความห่วงใย 

ของญาติผู้ประสบเหตุบริเวณหน้าถ�้า บุคคลส�าคัญเดินทางไปตรวจเย่ียมและเย่ียมเยียน 

ปฏบิตักิารทีส่�าคัญๆ ของเจ้าหน้าที ่ฯลฯ กท็�าให้ผูป้ระกอบวชิาชีพสือ่มวลชนต้องเคลือ่นไหว

เพื่อแสวงหาข้อมูลและภาพภายใต้ฝนตก พื้นที่คับแคบของหุบเขา โคลนตม โขดหิน 

ท่ีมีอยู่ทั่วบริเวณ ท่ามกลางผู้คนที่ทยอยไปปฏิบัติการและรอคอยการปฏิบัติการ 

หรือไปชมปฏิบัติการที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้น

 อุปสรรคในปฏิบัติงานข่าวกรณีปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าฯ จึงขึ้นอยู่กับ 

สภาพภูมิประเทศและอากาศเป็นหลัก เพราะท�าให้การท�างานเป็นไปด้วยความยากล�าบาก

ด้านการคมนาคม การเคลื่อนไหว การสื่อสารคมนาคมเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นหุบเขา 

ที่ไม่มีสัญญาณโทรนาคมไปถึงได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งขนาดของปฏิบัติการที่ใหญ่ขึ้น 

โดยศูนย์อ�านวยการช่วยเหลือฯ มีการเพิ่มจ�านวนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์มากขึ้นและขยาย

ขอบเขตการปฏิบัติการมากขึ้น ท�าให้การประสานงานเพื่อแสวงหาข้อมูลของสื่อมวลชน

เป็นไปด้วยความยากล�าบากมากขึ้น 
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ถอดบทเรียน Do and Don’t งานข่าวในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 สิ่งท่ีสื่อมวลชนควรปฏิบัติเพื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 

ทีมหมูป่าฯ คือการแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย�าก่อนน�าเสนอ เนื่องจากข่าวสาร 

ที่น�าเสนอไม่ได้มีผลกระทบต่อญาติของผู้ประสบเหตุทั้ง 1๓ คนเท่านั้นแต่กระทบถึงจิตใจ

ของผู้คนที่ติดตามข่าวสารทั่วโลก หากข้อมูลท่ีน�าเสนอไม่ถูกต้องก็จะท�าให้ผู้ติดตาม 

ข้อมูลข่าวสารเกดิความเข้าใจผิดต่อสถานการณ์ได้ รวมทัง้ควรให้ความร่วมมอืกับเจ้าหน้าท่ี

ในทุกกรณีทั้งในด้านการจัดสถานที่เพื่อปฏิบัติงาน การใช้เส้นทางคมนาคม ฯลฯ  

เพื่อไม่ให้กระทบกับการปฏิบัติการช่วยเหลือที่จ�าเป็นต้องอาศัยความเร่งด่วนและแม่นย�า 

สิง่ทีส่ือ่มวลชนไม่ควรปฏิบติัคอืการขดัขวางการปฏิบติังานของเจ้าหน้าทีเ่พราะอาจกระทบ

ต่อปฏิบัติการช่วยเหลือได้โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวอยู่ในแนวที่ขนย้ายอุปกรณ์เข้าออก

บริเวณปากถ�้า การสูบบุหร่ีบริเวณปากถ�้า ฯลฯ และไม่ควรน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที ่

ไม่เป็นจริงหรือไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้แต่มีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ติดตามข่าวสาร  

ไม่ควรมุ่งหวังน�าเสนอข่าวสารที่มีประเด็นน่าสนใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องผสมผสาน 

ระหว่างความน่าสนใจของประเด็นข่าวกับคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน เพราะ

เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องต่อสภาพจิตใจของญาตผิูป้ระสบเหตจุ�านวน 1๓ คนและผูค้นท่ีตดิตาม

ข่าวสารทั่วโลก กระนั้นในแง่ของคุณธรรมและจริยธรรมนั้นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของ 

แต่ละคนซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ จะให้ค�านิยามไปต่างๆ กันได้ เช่น นายณรงค์ศักดิ์  

โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย และผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือฯ 

กล่าวตอนหนึ่งว่าให้นึกเสียว่าผู้ที่ประสบเหตุเป็นลูกหลานของตนก็จะทราบว่าต้องปฏิบัติ

อย่างไร เป็นต้น

ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต

 ข้อเสนอคือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นผู้ที่มีอ�านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ

ต้องมีวิสัยทัศน์และจัดระบบปฏิบัติการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า โดยกรณี

เหตุการณ์ที่ถ�้าหลวงในครั้งนี้พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของสถานการณ์ จึงไม่มีการจัดระบบใดๆ มากนักและยังไม่มีการระดมก�าลังเจ้าหน้าที ่

รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ จัดโซนนิ่ง ฯลฯ มากขึ้น กระทั่งเมื่อสถานการณ์ผ่านไปราว ๔-๕ วัน
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จึงเริ่มมีการจัดระบบจนท�าให้การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ทั้งก�าลังพล วัสดุอุปกรณ์  

การระดมการช่วยเหลือ ฯลฯ จึงเริ่มขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งระบบดังกล่าวก็หมายรวมถึง 

การอ�านวยความสะดวกด้านการให้ข้อมลูข่าวสารแก่สือ่มวลชนเพ่ือให้น�าเสนอไปสูผู่บ้ริโภค

ข่าวสารที่ก�าลังรอคอยอยู่ทั่วโลกด้วย ซึ่งก็พบว่าการอ�านวยความสะดวกดังกล่าวมีขึ้น 

หลังจากระยะเวลา ๔-๕ วันจนถึง 1 สัปดาห์หลังเกิดเหตุเช่นกัน เช่น การติดตั้ง 

อุปกรณ์สื่อสาร จัดสถานที่ การระบบคนเข้าออกพื้นที่ จัดการแถลงความคืบหน้า 

เป็นช่วงเวลา ฯลฯ จนเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมในตอนท้ายในที่สุดดังกล่าว

       ภายใต้การท�างานในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติเพ่ือรายงานข่าวสถานการณ์  

1๓ เยาวชนตดิถ�า้หลวง-ขนุน�า้นางนอนนัน้ คณุรัชพล งามกระบวน ได้ถอดบทเรียนส�าคัญ 

ในฐานะสื่อมวลชนคือ แม้ว่าจะประสบความยากล�าบากในการแสวงหาและน�าเสนอ

ข้อมลูอย่างไรกต็าม สิง่ส�าคญัในการหน้าทีค่อืการคงไว้ซึง่จรยิธรรมวิชาชพีสือ่มวลชน

ที่มุ่งเน้นการรายงานข่าวอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริง พร้อมท้ังการค�านึงถึงสิทธ ิ

ของเด็กซึ่งเป็นผู้ประสบภาวะวิกฤตด้วย

-----------------------------------
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การรายงานข่าวเหตุการณ์สึนามิ ปี ๒๕๔๗
ชัยชนะ เขียวแกว

ประธานที่ปรึกษาประธานกลุ่มไทยรัฐฝั่งอันดามัน

 เหตุการณ์สึนามิเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ นับเป็นภัยพิบัติครั้งแรกที่

ร้ายแรงท่ีสุดของประเทศไทยหรือแนวชายฝั่งอันดามัน ซ่ึงเราก็ไม่เคยมีความรู้มาก่อนว่า

ภยัพิบตัทิีเ่กดิขึน้ในลกัษณะเช่นน้ีคืออะไร โดยต้องยอมรับว่าวนันัน้เราไม่มคีวามรู้อะไรเลย

เก่ียวกบัเร่ืองการเกดิคลืน่ยกัษ์สนึามหิรอืแผ่นดนิไหว วันทีเ่กิดเหตไุด้รบัแจ้งแค่ว่ามนี�า้ทะเล

หนุนสูงขึ้นมาบริเวณชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ตซึ่งใช่ช่วงเวลาน�้าทะเลหนุน  

 ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังแผ่นดินไหวประมาณ ๔๕ นาที ผมอยู่ชั้น ๔ 

สังเกตเห็นแก้วน�้าส่ัน เตียงสั่นก็คิดว่าแผ่นดินไหวธรรมดา จึงรีบเก็บกระเป๋าขับรถไปยัง

ชายหาดป่าตองแต่รถติดยาวไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ท�าให้ต้องจอดรถที่สถานีต�ารวจ

ทุ่งทอง ปัจจุบันเป็นสถานีต�ารวจกระทู้เพ่ือขอติดรถเจ้าหน้าที่ไปยังที่เกิดเหตุซึ่งนาทีนั้น

คิดเพียงแค่จะเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุด 
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 ตอนนั้นในฐานะผู้สื่อข่าวคิดแต่เพียงต้องการรูปที่ดีที่สุด ผมเชื่อมั่นว่าเรา 

ไปถงึก่อน ไม่มสีือ่ไหนไปถงึก่อนแน่นอนแต่ไปถงึแยกใกล้ชายหาดป่าตองไม่เกนิ ๘๐ เมตร 

ได้พบกับช่างภาพฟรีแลนซ์ช่อง 11 ซ่ึงต้องนี้ไม่อยู่ในวงการแล้วตอนนั้นคลื่นลูกที่สาม

กระทบฝั่งไปแล้วแต่ก�าลังจะมีลูกที่สี่ซึ่งท�าให้ต้องวิ่งหนีตายกัน พอคล่ืนลูกสุดท้ายพัด 

ก็กวาดแนวชายหาดป่าตองไปหมด เราได้ภาพแต่ตอนนั้นไม่มีดิจิทัล ไม่มีกล้อง HD  

เป็นแค่กล้องแฮนดีแ้คมปกต ิภาพนิง่กเ็ป็นกล้องดจิิทลักล้องหน่ึงและกล้องฟิล์มกล้องหน่ึง

ภาพทีไ่ด้เป็นภาพคลืน่แต่เราไม่รู้ว่าคอือะไร แต่กไ็ม่ได้กลวัเพราะเราไม่รู ้เราคดิว่าแค่น�า้หนนุ 

สงูกว่าเดิม จากนัน้เรากย็�า่ไปตามแนวชายหาด ภาพท่ีเราเหน็เหมอืนเราอยูใ่นหนงัสงคราม  

รถ ๔-๕ คันซ้อนกนัเหมอืนแซนวชิผู้คนเสียชวีติ โลมาเกยหาด ถ่ายรปูกไ็ด้ยนิเสยีงนกัท่องเทีย่ว

ขอความช่วยเหลือตรงร้านค้าชั้นเดียวหน้าหาด เราก็เข้าไปช่วยเพราะเป็นกู้ภัยด้วย 

 ตอนนั้นสัญญาณโทรศัพท์มือถือถูกตัดขาดหมดมือถือโทรเข้ามือถือไม่ได้ แต่ถ้า

เป็นโทรศัพท์บ้านโทรเข้ามือถือยังพอใช้งานได้ สักพักทางโต๊ะข่าวหน้าหนึ่งก็โทรเข้ามา 

เป็นเบอร์ ๐๒ ก็คุยได้ขาดๆ หายๆ เป็นช่วงๆ กองบรรณาธิการก็ต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ซึ่งตอนนั้นยังมีแค่สิ่งพิมพ์ ไม่มีออนไลน์เหมือนปัจจุบัน เราเองไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลย 

ไม่กลัว ย้อนไปตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องเสี่ยงชีวิตถ้ามีคลื่นลูกที่ห้าอีกก็คงไม่รอด 

 อย่างไรก็ตาม ตอนนี้รู้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเกิดเหตุเป็นครั้งที่สอง

กค็งกลวัไม่กล้าเข้าไป แต่เอาเข้าจริงหากเกดิขึน้อีกกค็งต้องไปแต่เข้าไปอย่างมคีวามพร้อม

มากกว่าคร้ังก่อน จะเห็นว่าในช่วงเวลาต่อมาเกิดแผ่นดินไหวจุดเดิมแต่ไม่แรงเท่าเดิม  

เราก็เร่ิมเรียนรู้ว่าหากเกิดแผ่นดินไหวจะเกิดคลื่นกระทบชายหาดใช้เวลาเท่าไร 

กรมอตุนุยิมวทิยากส็ามารถประเมนิได้ เรากไ็ปเฝ้าดแูต่สดุท้ายกเ็ป็นเพียงคล่ืนไม่ใหญ่มาก    

 อุปสรรคคือเราเข้าไปหน้างานแล้วเราไม่สามารถสื่อสารหาข้อมูลโดยตรงกับใคร

ได้เลย ท�าให้ไม่สามารถส่งข้อมูลกลับไปยังส่วนกลางได้ว่าเกิดอะไรข้ึน รวมทั้งระบบ 

การสื่อสารก็ล่มเป็นอุปสรรคส�าคัญในการท�างาน เราอยู่หน้างานไม่สามารถสื่อสาร 

กับส่วนกลางเพื่อเตรียมพร้อมวางแผนและไม่สามารถปรึกษาผู้มีอ�านาจสั่งการได้เลย  

เวลานั้นก็ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ พยายามกอบโกยให้มากที่สุดเก็บข้อมูล

ให้มากทีส่ดุ ถ่ายรปูให้มากทีส่ดุ เพระเราไม่มเีวลามานัง่จดได้แต่เดนิแล้วสายตากค็อยมอง

เก็บความทรงจ�าตรงนั้นแล้วค่อยกลับมาเขียนทีหลัง ท่ีส�าคัญหากออกจากหน้างานแล้ว

โอกาสที่จะกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งนั้นหมดสิทธิ วินาทีนั้น ยิ่งกว่าสงครามมอเตอร์ไซค์

กองกันเป็นร้อย รถยนต์กองกันเป็นสิบ 
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 วนัรุง่ขึน้ขึน้เฮลคิอปเตอร์ไปเกาะพพีสีภาพย่ิงแย่กว่าเพราะมศีพลอยเตม็ชายหาด

เป็นร้อยทางส่วนกลางได้ส่งช่างภาพมาช่วยท�าให้การท�างานคล่องตัวขึ้น เพราะพ้ืนที่ ๖ 

จังหวัดชายแดนประสบปัญหาเหมือนกันหมดในทุกพื้นที่

อุปสรรคของการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต
 ส�าหรับการเดินทางอาจไม่ใช่อุปสรรคในการท�างานขณะนั้นมากนัก เพราะถนน 

ที่เสียหายก็คือถนนริมชายหาดแต่ส่วนอ่ืนยังสามารถเดินทางได้ จะมีก็เพียงแค่ท่าเรือ 

ที่เสียหายเรือเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นท่าเรือน�้าลึกที่เป็นท่าเรืออุตสาหกรรม ดังนั้น 

ปัญหาอุปสรรคส�าคัญคือเรื่องการสื่อสารที่เราถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ทีวีก็ 

ไม่มีสัญญาณ ทางกทม.ก็ร้อนรนเพราะต้องการข้อมูลจากเรา ต้องใช้เวลา ๔-๕ ชม. 

หลังจากเกิดเหตุ

 ภายหลังเจ้าหน้าที่เริ่มเข้ามาติดตั้งรถโมบายช่วยเหลือ ตั้งวอร์รูมที่ศาลา 

กลางจังหวัด บริษัททีโอทีมาตั้งจานดาวเทียมท�าให้เริ่มติดต่อสื่อสารกันได้ การท�างาน 

ของสื่อทั้งในและต่างประเทศก็จะไปเฝ้ากันที่ศาลากลางเพราะมีสัญญาณส่งข่าวส่งภาพ

ได้ที่เดียวส่งเสร็จก็ลงพื้นที่ไปหาข่าวกันต่อ       

 อุปสรรคอีกด้านคือการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีเพราะแค่ล�าพังเขารายงานข้อมูล 

ให้ผู้บังคับบัญชาก็วุ่นวายแล้วจึงแทบไม่มีเวลามาให้ความร่วมมือกับสื่อจึงโดนปฏิเสธ 

ไม่ได้รับข้อมูลมาตลอด เมื่อไม่มีใครพูดอะไรการท�างานก็ยากล�าบาก ยกเว้นช่วง 

หลังจากนั้น ๒-๓ วัน ซึ่งเริ่มมีข้อมูลมากขึ้น รวมทั้งจากนายสมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดี

กรมอุตุนิยมวิทยาที่เคยท�านายไว้ก่อนว่าเกิดสึนามิจึงกลายเป็นฮีโร่ในเวลานั้น  

 นอกจากนี ้การท�างานเกอืบทัง้หมดจะไปรวมกนัอยูท่ีศ่าลากลางทัง้การช่วยเหลือ

เยียวยา การหาผู้เสียชีวิต ข้อมูลต่าง ๆ จึงอยู่ท่ีศาลากลางจังหวัดแต่ละหน่วยจะไป 

ต้ังพื้นท่ีท�างาน ท้ังกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย กรมการปกครอง กทม. ทุกคน 

ก็บีห้าขา่วกันอยู่ตรงนั้น แตข่้อมลูทุกอย่างกลายเป็นความลับกันไปหมด ไม่เหมือนในหนัง

ทีพ่อเวลาตัง้วอร์รมูแล้วมข่ีาวอะไรกจ็ะแจ้งให้ทกุคนได้ทราบข้อมลู แต่นีเ่ป็นวอร์รมูทีไ่ว้แค่

พิมพ์ข่าว ส่งข่าวเสร็จก็ไปท�าข่าวกันต่อ เพราะที่นี่เป็นที่เดียวที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ทีอ่ืน่ไม่มสีญัญาณ แต่เรากบ็อกได้ไม่เตม็ปากเพราะเราไม่เคยเจอมาก่อนไม่สามารถไปโทษ

หน่วยงานไหน ไม่เหมือนญี่ปุ่นที่เกิดบ่อยจนมีการเตรียมความพร้อม  



๙๖

ถอดบทเรียน Do and Don’tงานข่าวในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

                    Do

1. การเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง 

ในด้านต่าง  ๆ  โดยเฉพาะอุปกรณ์ เหมือน

ต�ารวจต้องมปืีน นักข่าวต้องมกีล้อง ถ้าเรา

ไม่พร้อมก็จะพลาดโอกาสการบันทึก

เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ตรงหน้าต่อให้สามารถ

ไปถึงหน้างานแต่ถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อม 

กไ็ม่สามารถท�าอะไรได้เพราะภาพเกดิเหตุ

ไม่สามารถไปตามเก็บทีหลังได้เหมือน 

เก็บข้อมูล ภาพต้องได้สด ๆ ในเวลาน้ัน 

เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  

๒. ต้องเซฟตัวเอง การปฏิบัติงานใน

สถานการณ์ฉกุเฉนิเช่นนัน้ถ้าเกดิความกลวั

จะท�างานไม่ได้  ซึ่งเม่ือเกิดเหตุการณ ์

ครัง้แรกคนไม่กลวัเพราะไม่รูว่้าเหตกุารณ์

นั้นคืออะไรแต่เมื่อเกิดเหตุเป็นครั้งที่สอง

เริ่มรู้แล้วว่าอันตรายอย่างไร สิ่งที่จะท�าได้

กคื็อการเตรยีมความพร้อมต้องระมดัระวัง

ตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัย 

๓. ต้องหาข้อมูลเม่ือเกิดภัยพิบัติ สิ่งที่

ส�าคัญคือเรื่องการสื่อสารหากยังสามารถ

ใช้งานได้ ก็สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตหา

ข้อมูลได้ เช่นหากเกิดแผ่นดินไหวที่จุดนี้ 

จะใช้เวลาอีกกี่ชั่วโมงคลื่นถึงจะเดินทาง 

มาถงึชายหาด เรากจ็ะมเีวลาเตรยีมพร้อม

รับมือได้อย่างถูกต้อง 

                  Don’t

1. การกระท�าบ้าบิ่น สุ่มเสี่ยง แหกกฎ 

ท้ังหลายไม่ควร แม้หลายคนจะรู ้ว่า 

เสีย่งอนัตรายแต่เม่ือเกดิเหตสุญัชาตญาณ

นกัข่าวกย็งัต้องเข้าไปในพืน้ทีห่าความจรงิ 

แต่ต้องเข้าใจว่า “ความกล้า” กับ “ไม่รอด” 

ต่างกัน อย่างถ้าเรามีข้อมูลว่าแผ่นดินไหว

ขนาดน้ีจะเกดิคลืน่สงูกีเ่มตร เมือ่ประเมนิ

แล้วก็จะสามารถป้องกันความปลอดภัย

ของตัวเองได้ในการปฏิบัติหน้าที่



๙๗

ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต
 ทุกวันน้ีเราต้องยอมรับว่าสื่อออนไลน์ประเภทที่เป็นเพจนั้นเพจนี้มีค่อนข้างมาก 

ซ่ึงไม่อยากให้เพจเหล่านี้น�าเสนอข้อมูลเนื้อหาที่น�าไปสู่ความสับสนวุ่นวายในพื้นที ่

ทั้งการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เฟคนิวส์ (Fake news) ต่างๆ  อย่างคนในพื้นที่เอง 

หรือนักข่าวในพื้นที่เองเขารู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร แต่บางเพจไม่ได้อยู่ในพ้ืนที ่

ไปเอาข้อมูลมาจากไหนไม่รู้มาเขียนเป็นเรื่อง ประโคมข่าวให้ดูน่ากลัวจนเกิดความสับสน

วุ่นวาย ญาติพี่น้องที่อยู่นอกพื้นที่ก็วิตกกังวลกันปั่นป่วนไปหมด

 ดังนั้น จึงหวังให้ทุกคนมีจิตส�านึก เพราะเช่ือว่านักข่าวในพื้นท่ี สตริงเกอร์เอง 

คงไม่ทุบหม้อข้าวตัวเอง แต่ส่ิงที่เราเจอคือพวกเพจนิรนามทั้งหลายไม่รู้แหล่งที่มา  

น�าเสนอเฟคนวิส์ ท�าให้เกดิความเสียหายยกตวัอย่างเช่น ช่วงทีผ่่าน ๆ  มาพอใกล้เหตกุารณ์

ครบรอบสึนามิก็จะเริ่มมีข่าวออกมาแล้วว่าจะเกิดสึนามิครั้งใหม่ใหญ่กว่าเดิม ไปอ้าง 

ข้อมูลคนนั้นคนนี้มาพูดยืนยันหรือไม่ก็อ้างค�าพูดหมอดู ท้ังที่ในความเป็นจริงแล้ว 

แผ่นดินไหวไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้  ไม่เหมือนฝนตกที่พยากรณ์จากมรสุม 

แต่แผ่นดินไหวท�าไม่ได้  พอเป็นข่าวแล้วถึงคนในพื้นที่จะไม่ตื่นตระหนกแต่คนนอกพื้นที่ 

ก็จะตื่นตระหนกกลายเป็นเรื่องที่คอยหลอนไปเรื่อยๆ  

 แม้ว่าเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทยจะผ่านมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว 

แต่ประสบการณ์จากคุณชัยชนะ เขียวแก้ว ซึ่ง ณ ขณะนั้นท�าหน้าที่นักข่าวภาคสนาม

ได้ถอดบทเรียนส�าคัญของการท�างานในสถานการณ์ที่มีความสับสนวุ่นวายและน�ามา

ซึ่งข้อมูลเท็จหรือข่าวที่ไม่มีความจริง (Fake news) ที่มักสร้างความตื่นตระหนก 

ในวงกว้าง ดังนั้น จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนที่ส�าคัญอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตคือ 

การแสวงหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและมีความถูกต้อง มีแหล่งที่มาชัดเจน เพื่อให้ 

การน�าเสนอข่าวไม่ซ�้าเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีก

------------------------------------------



๙๘

น�้าท่วมประเทศไทย ๒๕๕๔
จุดเริ่มต้นยกระดับการรายงานข่าวภัยพิบัติ

สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา

หัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

 เหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔ แม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตมากมายเหมือนเหตุการณ์

คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปี ๒๕๔๗ แต่ก็นับได้ว่าเป็นภัยพิบัติท่ีใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง

ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมากกว่า มีประชาชน

หลายล้านคนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและผลกระทบยังยืดเยื้อยาวนาน จนกลายเป็น

วาระที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจร่วมกัน 

 ในแง่มมุของวชิาชพีสือ่มวลชน สถานการณ์นีถื้อเป็นสถานการณ์วกิฤต ซึง่สามารถ

แบ่งได้ ๓ ประการ ตั้งแต่การลงพื้นที่ไปหาข่าวและรายงานข่าว เพราะทั้งพื้นที่

ที่ประสบภัยไปแล้วและพ้ืนท่ีท่ีก�าลังจะประสบภัยล้วนแต่ไม่ใช่จุดที่ปลอดภัยส�าหรับ



๙๙

คนทั่วไป แต่ส่ือมวลชนต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวออกมา แง่มุมท่ีสอง คือ  

เหตุการณ์นี้ยังท�าให้เกิดวิกฤตด้านการสื่อสารอย่างรุนแรง เมื่อข้อมูลต่างๆ ของ 

สถานการณ์ที่ออกมาจากหน่วยงานรัฐ กลายเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รับความเชื่อถืออีกต่อไป  

หลังจากที่รัฐบาลกลางให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหลายครั้งติดต่อกัน จนท�าให้ผู้ประสบภัย 

ได้รับผลกระทบหนักขึ้นกว่าเดิม จึงเป็นเรื่องท้าทายสื่อมวลชนว่าจะใช้ข้อมูลในการ 

รายงานข่าวอย่างไร และแง่มุมท่ีสาม คือ ความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเอง  

ซึ่งเป็นผลกระทบที่ตามมาจากการเกิดภัยพิบัติรุนแรงยืดเยื้อยาวนานและประชาชน 

ไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โดยเนื้อหาในส่วนนี้กลายเป็นเนื้อหาหลักที่สื่อมวลชนต้องเข้าไป

รายงานข่าวในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งจากการบริหารจัดการน�้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

โดยเฉพาะในช่วงหลังจากมีหลายจุดถูกน�้าท่วมขังยาวนานมามากกว่า 1 เดือนแล้ว  

นัน่ท�าให้พ้ืนทีเ่หล่านีก้ลายเป็นพืน้ทีอ่นัตรายเพราะประชาชนตกอยูใ่นภาวะความตงึเครยีดสงู

จนมีหลายพื้นที่แสวงหาทางออกด้วยการใช้ความรุนแรง 

 ประเด็นสุดท้ายที่ท้าทายต่อสื่อมวลชนหลังสถานการณ์ทั้งหมดคลี่คลายลง ก็คือ

การเสาะแสวงหาต้นเหตุที่ท�าให้เกิดเหตุการณ์นี้ ว่ามาจากการบริหารจัดการน�้าอย่างไร

ก่อนหน้านี ้หรอืค้นหาว่ามข้ีอมลูทีผ่ดิพลาดถกูรายงานต่อรฐัหรอืไม่ จนท�าให้การคาดการณ์

สถานการณ์ผดิไปหมด และเมือ่สือ่มวลชนมองเห็นสาเหตทุีแ่ท้จรงิ กจ็ะสามารถตรวจสอบ

ได้ว่า งบประมาณที่จะใช้เพื่อแก้ปัญหาหลังจากนั้นจะตรงกับปัญหาหรือไม่ 

การปฏิบัติงานข่าวในสถานการณ์น�้าท่วมประเทศไทย ๒๕๕๔

 การปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือเข้าไปเสาะหาและรายงานข่าวของสื่อมวลชนในเหตุการณ์

น�้าท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔ เป็นไปอย่างยากล�าบาก เพราะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง 

การเข้าพื้นที่ส่วนใหญ่จ�าเป็นต้องใช้เรือของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอาสาสมัคร

ต่างๆ ท่ีมาช่วยเหลือ แน่นอนว่ามีอุปสรรคในการท�างานอย่างมาก ตามแง่มุมต่างๆ 

ที่เรียบเรียงไว้ 

 ข้อแรก ในแง่ของความปลอดภัย จะเห็นได้ชัดว่า สื่อมวลชนไทยในขณะนั้น 

ยังขาดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยท่ีเป็นมาตรฐานส�าหรับการท�างานทางน�้า หลายพื้นที่ 

มีน�้าท่วมสูง เชี่ยว แรง แต่สื่อมวลชนที่ลงพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเสื้อชูชีพจากองค์กรต้นสังกัด

และเสื้อชูชีพในเรือที่อาศัยไปด้วยก็มีอยู่อย่างจ�ากัด ยังไม่นับถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่นรองเท้า
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ที่เหมาะส�าหรับการท�างานทางน�้า เสื้อผ้าที่แห้งเร็ว รวมไปถึงการที่ยังไม่มีความรู้ระหว่าง

การปฏิบัติงานบนเรือ และยังไม่มีความรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากตัวเองตกอยู่ใน

สถานการณ์อันตรายทางน�้า

 ในแง่ความปลอดภัย ยังรวมไปถึงความไม่รู้จักภูมิประเทศในสถานที่เกิดเหตุดีพอ 

ส่งผลให้ไม่รู้ถึงระดับความลึกของน�้า บางคนใช้วิธีการลงไปในน�้าระหว่างท�างาน ซึ่งอาจ

จมน�้าได้หากพื้นด้านล่างเป็นจุดที่ต�่ากว่าเดิมมากๆ ทั้งหมดนี้ชัดเจนว่า การท�าหน้าที่ของ

สื่อมวลชนในเวลานั้นตกอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลา

 ข้อที่สอง การที่ต้องเขียนหรือรายงานข่าวภายใต้สถานการณ์ที่ข้อมูลจากภาครัฐ

ไม่ได้ความเชือ่ถอื ท�าให้ยากจะรายงานได้ถกูต้องครบถ้วน สถานการณ์ในเวลานัน้ สือ่มวลชน

หลายส�านกัเริม่ปรบัเปลีย่นวธิกีารรายงานโดยการใช้แผนทีเ่ส้นทางน�า้ ท้ังแม่น�า้ คลอง และ

ระบบชลประทานมาอธิบายเสรมิระหว่างการรายงานอยู่ในพืน้ท่ี ส่วนการจดัรายการต่างๆ 

มีหลายสถานใีช้นกัวชิาการทีม่คีวามเชีย่วชาญเข้ามาช่วยอธบิายเส้นทางของน�า้ และกลบักลาย

เป็นช่องทางหลักที่ประชาชนติดตาม หลังจากที่พบว่าข้อมูลจากรัฐบาลไม่แม่นย�า

 ข้อสาม คอื ความยากล�าบากระหว่างลงไปรายงานข่าวในพืน้ท่ีทีเ่กดิความขดัแย้งขึน้

จากการบรหิารจดัการน�า้ เช่น กลุม่มวลชนรวมตัวกนัทบุหชู้างท่ีประตรูะบายน�า้คลองสามวา

จนเสียหายหลังหน่วยงานรัฐไม่ยอมเปิดประตูระบายน�้าตามข้อเรียกร้อง และยังมี 

หลายพื้นที่ที่จัดเวรยามเฝ้าประตูระบายน�้า น�ามวลชนมารื้อท�าลายคันก้ันน�้า ซึ่งการที่

สื่อมวลชนลงไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ประชาชนทุกฝ่ายอยู่ในภาวะความตึงเครียด

สะสม ท�าให้บางจุดมองส่ือมวลชนเป็นศัตรู เมื่อเห็นว่าการรายงานไม่ได้เข้าข้างฝ่ายของ

พวกเขา ส่วนในบางจุด มีสื่อไปแสดงบทบาทช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยคู่ขัดแย้ง ซึ่งอาจ 

ไม่ถูกต้อง เพราะสื่อไม่ได้มีอ�านาจในการบริหารจัดการน�้า และการเจรจาที่จุดหน่ึง 

อาจส่งผลกระทบไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในอีกจุดหนึ่งแทน 

 ข้อสุดท้าย คือ ความยากล�าบากในการหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิด 

น�้าท่วมใหญ่ ซ่ึงในเวลานั้นมีเหตุการณ์ประตูระบายน�้าบางโฉมศรี ที่ จ.สิงห์บุรี แตก 

เสียหาย จนส่งผลอย่างรุนแรงต่อการบริหารข้อมูลน�้าทั้งหมด และมีรายงานข่าวว่า  

การที่ประตูระบายน�้าแตก เป็นผลมาจากการรายงานข้อมูลเท็จเก่ียวกับการเปิดประตู

ระบายน�้าในอีกจุดหนึ่ง ซึ่งมีสื่อหลายส�านักพยายามพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ แต่ก็ท�าได้เพียง

เล็กน้อย และสิ่งที่ตามมาคือ การเตรียมใช้งบประมาณกว่า ๓ แสนล้านบาท สร้างระบบ

ชลประทานขนาดใหญ่ แต่กถ็กูตรวจสอบความโปร่งใสจนโครงการถกูศาลปกครองระงบัไป
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Do

1. ใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้อง ติดสายรัด 

ที่หน้าอกและสายรัดที่ขาทุกครั้งที่ลงเรือ

หรือลงน�้าที่ระดับน�้าสูงกว่า 1 เมตร ซึ่ง

องค์กรต้นสงักดัควรมเีสือ้ชชูพีไว้ให้นกัข่าว

ใช้ไปท�างานในสถานการณ์น�้าท่วมทุกครั้ง

๒. สวมใส่เสื้อผ้าท่ีปกป้องร่างกาย เช่น 

 ผ้าที่แห้งเร็ว ใส่กางเกงขายาวที่เหมาะกับ

งานทางน�้าป้องกันสัตว์มีพิษ และควรมี

รองเท้าที่หุ้มเท้าส�าหรับใช้เคลื่อนที่ในน�้า  

ซึ่งมองไม่เห็นสิ่งของใต้น�้า 

๓. ศึกษาสภาพภูมิประเทศของพื้นที ่

ประสบภยั ศกึษาเส้นทางน�า้ เพ่ือวเิคราะห์

หาจุดที่ควรให้ความส�าคัญในการรายงาน 

และการรู้ว่าจุดไหนมีความสูง-ต�่าอย่างไร 

มีคอสะพานตรงไหนมีความเสี่ยงที่จะขาด 

ยังท�าให้สื่อมวลชนสามารถเลือกพื้นที่

ปลอดภัยและเคลื่อนที่ได้สะดวกเป็นฐาน 

ที่มั่นของทีมงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่

๔. ท�าความเข้าใจระบบชลประทาน ในจุด

เกิดเหตุ เช่น ลุ่มน�้าเจ้าพระยา มีระบบการ

ปล่อยน�้าอย่างไร มีอ่างเก็บน�้าก่ีแห่ง 

สถานการณ์ระดับน�้าในอ่างเป็นอย่างไร

ปล่อยลงมาแล้วด้วยความเร็วเท่าไร  

จะไปส่งผลกระทบที่จุดไหนบ้าง

Don’t

1. ไม่ควรลงเรือหรือลงน�้าที่มีระดับน�้าสูง

โดยไม่มีเสื้อชูชีพอย่างเด็ดขาด 

๒. ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ

ลงไปลุยน�้าท่วม เพราะมองไม่เห็นหินหรือ

สิง่กดีขวางใต้น�า้ อาจท�าให้ประสบอนัตราย

๓. ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยหนัก

โดยขาดการประเมินสถานการณ์ หรือไม่ควร

ตั้งจุดรายงานถาวรในพื้นที่ต�่า เช่น ไม่ควร

เดินหน้าเข้าพ้ืนที่ระดับน�้าก�าลังเพิ่มสูงขึ้น

เรื่อยๆ หรือ พ้ืนท่ีภาคใต้ ท่ีมีดินถล่ม 

ปิดทางได้ เพราะอาจท�าให้นกัข่าวไม่สามารถ

กลับออกมาได้ กลายเป็นผู้ประสบภัยเอง

๔. การขาดข้อมูลเส้นทางน�้าที่ถูกต้อง 

จะท�าให้การรายงานข่าวมีเนื้อหาผิดเพี้ยน 

อาจท�าให้ประชาชนที่ไม่เข้าใจเส้นทางน�้า

ในพื้นที่นั้นได้รับอันตรายจากการได้รับ

ข้อมูลที่ผิดพลาด

ถอดบทเรียน Do and Don’t: งานข่าวในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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Do

๕. ในกรณเีข้าพืน้ทีท่ี่ก�าลงัประสบภยัพบิตัิ

ร้ายแรง ควรสันนิษฐานว่า สาธารณูปโภค

ในพื้นท่ีเสียหายหมด สื่อมวลชนควร 

เตรียมเสบียงอาหารและอุปกรณ์ด�ารงชีพ

ของตัวเองไปก่อนเข้าพ้ืนที่ และควรเป็น

อุปกรณ์ที่พกสะดวกไม่ควรมีน�้าหนัก 

มากเกินไป

๖. เตรียมอุปกรณ์ส�าหรับการท�างานที่

เหมาะสมกบัเหตุการณ์ โดยเฉพาะอปุกรณ์

ทีต้่องใช้พลงังานไฟฟ้า ควรมอีปุกรณ์ส�ารอง

ไฟฟ้าติดตัวไปด้วยเสมอ  

๗. พยายามท�าความเข้าใจทัง้ผูป้ระสบภยั

และความยากล�าบากของหน่วยงานที่เข้า

ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งผู้ประสบภัยบางราย

อาจจะไม่พอใจ เพื่อจะได้รายงานข่าว

อย่างรอบด้าน และสามารถช่วยให้ข่าวสาร

น�าไปสู่การช่วยเหลือได้จริง

Don’t

๕. ไม่ควรท�าให้ตวันกัข่าวกลายเป็นภาระเพิม่ 

ในพื้นที่ประสบภัย เช่น ไม่มีอาหารติดตัว

และต้องไปเบียดเบยีนอาหารของผู้ประสบภยั 

กลายเป็นมีสถานะไม่ต ่างจากเป็น 

ผู้ประสบภยัเอง หรอืเท่ากบัว่าการไปท�าข่าว

กลายเป็นการเพ่ิมภาระให้กับเจ้าหน้าที่ 

ต้องมาดูแลแต่หากน�าเสบียงมา ควรเก็บ 

ให้มิดชิด น�าออกมาเฉพาะที่จ�าเป็น 

ในเวลาน้ันเท่านั้น เพราะอาจกลายเป็น 

ชนวนความขัดแย้งกับผู้ประสบภัยที่ก�าลัง

ต้องการความช่วยเหลือได้ 

๖. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่อาจเป็นภาระและ

ท�าให้สื่อมวลชนเกิดอันตรายได้ในระหว่าง

ปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือ

หนักเกินไป ไม่เหมาะกับการลงเรือ หรือ

เข้าไปในพื้นที่ที่น�้าเชี่ยวกราก

๗. ไม่ควรรายงานข่าวด้วยการใส่อารมณ์

ความรูส้กึของผูป้ระสบภยัแต่เพยีงด้านเดียว 

ควรตรวจสอบซักถามหรือประสานข้อมูล

กบัหน่วยงานทีมี่หน้าทีใ่ห้ความช่วยเหลือด้วย 

แม้แต่การที่สื่อมวลชน แสดงบทบาทเข้าไป

แจกส่ิงของยังชีพกับผู้ประสบภัย ก็ควร

ประสานหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ก่อน เพราะ

การไปแจกเองโดยปราศจากข้อมลูผูป้ระสบภยั 

อาจท�าให้เกดิความขดัแย้งระหว่างผูป้ระสบภยั
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 ๘. พยายามรายงานเหตุผลในการบรหิาร

จดัการน�า้ เช่นการกัน้คนักัน้น�า้ การเปิด-ปิด 

ประตูระบายน�า้ อย่างรอบด้าน ให้เหน็ภาพ

รวมของการจัดการน�้า รวมทั้งรายงาน 

ความเดือดร้อนของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ

จากการปิดก้ันน�้า เพื่อให้หน่วยงานรัฐ 

เข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 

ก่อนจะกลายเป็นความขัดแย้งบานปลาย

 

๙. ควรใช้วธิกีารท�าข่าวเชิงสบืสวน เสาะหา 

ข้อมลู ข้อเทจ็จริงปัญหาเชงิโครงสร้างหรือ

ปัญหาในการบรหิารจดัการน�า้ จนท�าให้เกดิ 

ภัยพิบัติ เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขในระยะยาว 

1๐. ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับการท�างาน 

ของระบบเตอืนภยัต่างๆ และการให้ข้อมลู

จากภาครฐั ว่ามปีระสทิธภิาพถกูต้องหรอืไม่ 

เพื่อท�าให้ระบบเตือนภัยใช้งานได้จริง 

ในครั้งต่อๆ ไป

Don’t

๘. ไม่ควรน�าคูข่ดัแย้งจากการบรหิารจดัการ

น�า้สองฝ่ายมาเผชิญหน้ากันโดยตรงในพืน้ที่ 

เพราะอาจท�าให้ความขดัแย้งลุกลามบานปลาย

ถ้าสือ่มวลชนคุมสถานการณ์ไม่ได้ และไม่ควร 

แสดงบทบาทเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยให้ 

เปิดทางน�้าหรือให้กั้นน�้า เพราะอาจส่งผล 

กระทบต่อสถานการณ์ในภาพรวม ควรรายงาน 

ไปตามข้อเท็จจริงว่ามีความขัดแย้งอยู่จริง 

เพราะอะไร แต่ละฝ่ายมีข้อเสนออย่างไร 

เพื่อสะท้อนไปยังผู้รับผิดชอบได้รับทราบ

๙. ไม่ควรอยู่ในน�้าหากพื้นที่น�้าท่วมยังมี

กระแสไฟฟ้า ถ้าจ�าเป็นต้องลงไปท�าข่าว 

ในน�้าท่ีท่วมสูง ควรสังเกตว่าบ้านเรือน 

ในบริเวณนั้นยังสามารถใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ต่างๆ ได้อยู่หรือไม่ เช่น เปิดโทรทัศน์  

ถ้าพบว่ายังใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อยู่ ควรขึ้น

จากน�้าทันที เพราะอาจได้รับอันตรายจาก

ไฟดูด

1๐. ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่นน�้าขึ้น 

อย่างรวดเร็ว พายุพัดลมแรงมีสิ่งของปลิว

จากแรงลม ไม่ควรอยูใ่นพืน้ที ่และยิง่ไม่ควร

ยืนรายงานข่าวต่อไป ต้องยุติการท�างาน 

หาสถานที่ปลอดภัยก่อน จึงท�างานต่อ 



      เหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ นอกจากจะเป็นอุทกภัยครั้งรุนแรง 

ของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นประสบการณ์ครั้งส�าคัญของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพสื่อมวลชน 

เพราะมทีัง้ปัญหาการสือ่สารข้อมลูกับทางภาครฐั ปัญหาความขดัแย้งระหว่างประชาชน 

พื้นท่ีประสบภัยที่กว้างขวางมาก ส่งผลให้สื่อมวลชนประสบความยากล�าบาก 

ในการเสาะหาข้อมลูข้อเท็จจรงิทีน่�าไปสูก่ารแก้ปัญหา ซึง่คณุสถาพร พงษ์พพิฒัน์วัฒนา  

ได้เน้นย�้าว่าจริยธรรมวิชาชีพสื่อในเรื่องของการรายงานข่าวด้วยข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

ครบถ้วนรอบด้าน การน�าเสนอข้อมูลจากทุกฝ่ายทั้งผู้ประสบภัย ภาครัฐ ข้อมูล 

เชิงประจักษ์ และการศึกษาข้อมูลเชิงเทคนิคที่จ�าเป็นจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมาก 

ในการท�าหน้าที่สื่อมวลชนในภาวะวิกฤตครั้งนี้

--------------------------------------
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ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต

 สมาคมนักข่าวนักหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลกัสตูรการรายงานข่าว

ในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติปีละ 1 ครั้ง รับผู้เข้าอบรมได้ ๓๐ คน ซึ่งใน 

หลักสูตรนี้ช่วง ๒ ปีหลังมีการอบรมการท�าข่าวภัยพิบัติโดยเน้นไปที่สถานการณ์ทางน�้า  

ซึ่งสื่อมวลชนไทยต้องเผชิญบ่อยที่สุด มีการสอนตั้งแต่การวางแผนลงพื้นที่ภัยพิบัติ  

การประเมินสถานการณ์น�้า การอ่านแผนที่น�้า การลงเรือ รู้จักเสื้อชูชีพแต่ละชนิดที ่

มีผลต่อการลอยตัวต่างกันและการสวมเสื้อชูชีพอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ

ทางน�า้ไปจนถงึการปฏบิตัจิริงทัง้การเป็นผู้ประสบภัยในน�า้และการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย

จากน�้า ซึ่งหลักสูตรการอบรมนี้ สามารถแยกเป็นการอบรมการท�างานทางน�้าโดยเฉพาะ

ได้และเชื่อว่าจะมีสื่อมวลชนภาคสนามจ�านวนมากให้ความสนใจ 

 อีกหนึ่งข้อเสนอ คือ การฝึกอ่านแผนที่อากาศและแผนที่น�้าชลประทาน ซึ่งจะมี

ผลต่อการประเมินสถานการณ์และท�าข่าวในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย 

 ข้อส�าคญัคอื การทีร่่วมกนัผลกัดนัให้องค์กรสือ่ต้นสงักดัแต่ละองค์กร มแีผนรบัมอื

การส่งนักข่าวไปท�าข่าวภัยพิบัติรุนแรง ทั้งการเตรียมอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับการท�างาน 

โดยเฉพาะเสื้อชูชีพมาตรฐานท่ีทุกองค์กรควรมีไว้ให้นักข่าวใช้ เช่นเดียวกับการจัดเตรียม

สวัสดิการต่างๆ เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋ากันน�้า และเสบียงอาหารที่ควรมีติดตัวไปเพื่อ 

ด�ารงชีพอย่างน้อย 1-๒ วัน 



ถอดประสบการณ์การปฏิบัติงานข่าว
ในสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
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เจาะเบื้องหลังความตาย-ความหายนะ
บทเรียนรัฐบาลซุก “ไข้หวัดนก”
กฤษณา   ไพฑูรย์

หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจภูมิภาค

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 เมือ่พฒันาการทางด้านเทคโนโลยก้ีาวหน้า ท�าให้ผูค้นสามารถเดินทางตดิต่อสือ่สาร 

ขนส่งสนิค้าไปขายกนัได้อย่างรวดเรว็ทัว่ทกุมมุโลก  ขณะเดยีวกนัส่งผลให้โรคระบาดต่างๆ

ท้ังโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ�้าเดินทางไปกับคน สัตว์ และสิ่งของแพร่กระจายจาก

ซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้เพียงชั่วข้ามคืน

 ดังเช่นข่าวสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ล่าสุด เรื่องการระบาดของโรคอหิวาต์

แอฟริกันในสุกร(African Swine Fever หรือ ASF) ซึ่งต้นก�าเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา

ได้แพร่ระบาดเข้าไปในยโุรป จนี และรสัเซยี และล่าสดุได้แพร่ระบาดมายงัประเทศเพ่ือนบ้าน
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ท้ังกัมพูชา และสปป.ลาว ประชิดติดชายแดนไทยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ผนึกกับ

กรมปศุสัตว์ในการป้องกันอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย  

โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านส่ือมวลชน เพ่ือให้ความรูก้บัคนเลีย้ง และประชาชน

ทั่วไปเพราะเกรงจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรตลอดห่วงโซ่อุปทานถึง  

๒ แสนล้านบาท 

 แต่หากเปรียบเทียบสถานการณ์การท�าข่าวการระบาดของโรค ASF ต่างกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก(Bird Flu) ท่ีเกิดขึ้นเมื่อ1๕ปีท่ีผ่านมา 

อย่างสิ้นเชิง 

 ย้อนกลับไปครั้งน้ันประเทศไทยมีการตรวจพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก 

เป็นครัง้แรกทีจ่งัหวดันครสวรรค์ ตัง้แต่ปลายเดอืนตุลาคม ๒๕๔๖ รัฐบาลไทยภายใต้การน�า

ของ“ทักษิณ ชินวัตร”ได้มีการ“ปกปิดข้อมูล”ข่าวสารทุกด้าน ทั้งที่ “ไข้หวัดนก”ถือเป็น

โรคระบาดร้ายแรง สามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คน

 แต่กว่าท่ีรัฐบาลไทยจะออกมายอมรับความจริงในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗  

หรือเกือบ ๓เดือนหลังจากที่พบการแพร่ระบาด น�ามาซึ่งการสังเวยชีวิตชาวบ้านผู้มี 

รายได้น้อยติดโรคไปถึง ๘คน เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จ�านวนมากล่มสลาย การส่งออกไก่  

มลูค่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทต้องหยดุชะงกั พร้อมกับการสัง่ฆ่าไก่ในประเทศไปถงึ ๖๐ ล้านตวั

และท้ายที่สุดเช้ือไวรัสได้กลายพันธุ์ถึงขั้นติดต่อจากคนสู่คนจากแม่สู่ลูก กลายเป็น 

ความสูญเสีย ความตาย ความหายนะทั้งชีวิต และความล่มสลายทางเศรษฐกิจอย่าง 

ประเมินค่ามิได้

 ในแง่ของ “คนท�าข่าวสื่อหลัก”ไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดอะไร สิ่งแรกต้องเรียนรู้  

และท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ข่าวนั้นเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

การหาความรูท้างด้านวิชาการ และการตรวจสอบข่าวจากแหล่งข่าวหลายๆคน เพือ่ยนืยนั

ว่าสิ่งที่ได้ยิน ได้ข้อมูลมานั้นมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ไม่ใช่ข่าวปล่อย ข่าวลือ โดยเฉพาะ

ยุคออนไลน์ที่มีข่าวลือมากมายในโลกโซเชียลที่สื่อหลักต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วน โดยเฉพาะ

ข่าวโรคระบาดถือเป็นข่าวด้านลบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ
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อุปสรรคของการปฏิบัติงานข่าวในกรณี “ไข้หวัดนก”

 การน�าเสนอข่าวโรคระบาดโดยทั่วไป หากเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน คนท�าข่าว

จะสามารถหาข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการได้จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขซึ่งเป็นแม่งานหลัก ขณะที่โรคระบาดในสัตว์จะมีกรมปศุสัตว์ สังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นแหล่งข้อมูลหลัก 

 แต่การน�าเสนอข่าวการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยช่วงน้ันถือเป็น 

การท�าข่าวในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤต เพราะเป็นการท�าข่าวต่อสู้กับการปกปิดข้อมูล

ของรัฐบาลผู้กุมอ�านาจสูงสุดในประเทศอย่างนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดี 

กรมควบคุมโรค รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการปศุสัตว์ บริษัทผู้ส่งออกไก่ พร้อม 

นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ส่วนหนึ่งต่างออกมายืนยันว่า 

 “ประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก” พร้อมบอกว่าโรคระบาดที่

เกิดขึ้นคือ “โรคอหิวาต์ไก่”ผสมโรงกับ “อากาศเปลี่ยน”ท�าให้ไก่ตาย เพื่อรีบส่งออกไก่

มูลค่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทออกไปให้ได้มากที่สุดก่อน โดยไม่สนใจชีวิตของผู้เลี้ยงรายย่อย 

ชาวบ้านตาด�าๆ ว่าจะติดโรคและตายไปหลายคน  

 สิ่งที่คนข่าวต้องต่อสู้กับแรงกดดันรอบด้าน ทั้งซ่ึงหน้าด้วยการปะทะคารมกับ

นักการเมืองระดับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหลายกระทรวง และทางอ้อมด้วยการที่

บริษัทยักษ์ใหญ่จัดม็อบผู้เลี้ยงไก่บางส่วนมาปิดล้อมที่หนังสือพิมพ์ เพื่อกดดันคนท�าข่าว 

การเสนอผลประโยชน์ให้สื่อด้วยเม็ดเงินค่าโฆษณา 

 แต่เพือ่ให้ได้ข่าวสารทีน่่าเชือ่ถือมาตีแผ่ เผยแพร่สูส่าธารณะชนให้รบัรู ้เพือ่ป้องกนั

และหลีกเลี่ยงจากมหัตภัยร้ายแรงที่สามารถคร่าชีวิตทุกคนจากโรคไข้หวัดนกได้ จึงเป็น

เรื่องที่คนข่าวต้องท�างานอย่างหนัก เสี่ยงชีวิตต่อการติดโรค เสี่ยงชีวิตต่อการขัดขวาง 

ผลประโยชน์หลายหมื่นล้านบาทของบริษัทผู้ส่งออก

 โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านวชิาการ ต้องเข้าห้องสมดุคณะสตัวแพทย์ เพือ่พลกิต�ารา

ที่นักศึกษาแพทย์เรียนกัน ซื้อพจนานุกรมแปลค�าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางมาแปลกัน 

เพือ่เรยีนรู้ว่าโรคในสตัว์ทีถู่กกล่าวอ้างถึงทกุโรคว่ามีลกัษณะอย่างไร ประกอบกบัการพดูคุย

หาข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนายสัตวแพทย์ นายแพทย์ การลงพื้นที่เพื่อดูด้วยตา 

การสังเกตเก็บข้อมูล และคุยกับเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ ที่ประสบปัญหา 
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และยังไม่ประสบปัญหาว่ามีระบบป้องกัน ท�าวัคซีนอย่างไร ท�าไมจึงเกิดการระบาดได้ 

 เพื่อจะได้น�าข้อมูลกลับมา“โต้แย้ง”ตีแผ่สู้กับค�าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร 

ระดับประเทศที่กินไก่โชว์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมต้องปกป้องแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูล สร้าง 

ความเชื่อถือให้แหล่งข่าว 

 ขณะเดยีวกันในด้านเศรษฐกจิคนท�าข่าวต้องตดิตามภาพรวมผลกระทบของข่าวสาร

รอบด้าน เช่น เมื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ รายกลาง รายย่อยประสบปัญหาท�าให้ไม่มีเงิน 

จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นกับธนาคาร เกิดหนี้เสียจ�านวนมาก ธนาคารต้องพักช�าระหนี้  

อีกทั้งโรคไข้หวัดนกติดคนตาย ส่งผลให้นักธุรกิจที่จะเดินทางมาติดต่อธุรกิจหวาดกลัว  

นักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอการเดินทางเข้ามาประเทศไทย ส่งผลต่อหุ้นของบริษัท 

ด้านปศุสัตว์ ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในปี ๒๕๔๗ ดิ่งลง 

 หรอืแม้กระทัง่เม่ือรฐับาลยอมรบัว่ามกีารระบาดของโรคไข้หวดันกในประเทศไทย

แล้ว แต่รัฐบาลยังปิดต่อไปในหลายกรณี เช่น รัฐบาลสามารถควบคุมโรคได้แล้ว แต ่

ความจรงิยงัควบคุมโรคไม่ได้ รัฐบาลไม่อนญุาตให้มกีารประกาศใช้วัคซนีป้องกนัโรคไข้หวดันก

ในสัตว์ปีก เพราะเพิ่งมีการวิจัยและทดลองใช้ในบางประเทศยังไม่ได้ผล ไม่สามารถ 

ยับย้ังโรคได้ แต่มีการแอบลักลอบน�าเข้าจากต่างประเทศและมีการใช้ทั่วประเทศ  

ซ่ึงประชาชาติธุรกิจได้มีการน�าเงินส่วนหนึ่งไป“ล่อซื้อวัคซีน”และน�ามาตีแผ่ความจริง 

ให้ปรากฏ

 อย่างไรก็ตาม การน�าเสนอข่าวไข้หวัดนกของคนท�างานข่าวประสบความส�าเร็จ 

สิง่ส�าคญัเพราะมอีงค์กรข่าวอย่างประชาชาตธิรุกิจทีพ่ร้อมสนับสนนุการท�างานในทกุด้านด้วย 

โดยเฉพาะการปฏเิสธเมด็เงนิค่าโฆษณาทีบ่รษิทัเอกชนยกัษ์ใหญ่ในวงการปศสุตัว์เสนอให้

แลกกับการยกข่าวไข้หวัดนกในช่วงนั้นออก 

 จนถึงวนันีโ้รคไข้หวดันกไม่ได้หายไปจากประเทศไทย แต่กลายเป็น“โรคประจ�าถิน่”

เพยีงแต่รอวนัปะทขุึน้มาในช่วงทีอ่ากาศหนาวเยน็ เพยีงแต่รฐับาล โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ยังคุมสถานการณ์ของโรคได้ 
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Do

1. เชค็ข่าวจากแหล่งข่าวทีน่่าเชือ่ถอื๓คน

ให้ตรงกัน

๒. ค้นคว้าข้อมูลพืน้ฐานจากสถาบนัทีเ่ชือ่

ถือได้

๓. วิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลของรัฐ

และเอกชน 

๔. ลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง

ของปัญหา 

๕. ศึกษาผลวิจัยและพัฒนาการ

ในต่างประเทศ

๖. แสวงหาเอกสารราชการ

เพื่อยืนยันข้อมูล

๗. น�าเสนอข่าวเชงิเตอืนภยัและแนวทาง

ป้องกัน

๘. ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 

๙. ปกป้องแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูล

ไม่ให้ได้รับผลกระทบ

1๐.น�าเสนอข่าวให้ครอบคลุมในทุกมิติที่

เกี่ยวข้อง

Don’t

1. อย่าเช่ือค�าพูดจากแหล่งข่าวคนเดียว

ไปน�าเสนอ

๒. ไม่ใช้ข้อมูลจากโลกออนไลน์ที่ไม่ระบุ

แหล่งที่มา

๓. ไม่เชือ่ถอืข่าวสารของภาครฐัและเอกชน

ทันที

๔. ไม่ท�างานบนหอคอย โดยไม่ลงพื้นท่ี

ตรวจสอบ 

๕. ไม่ใช้ข้อมูลจากเอกชนที่มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

๖. อย่ารีบร้อนน�าเสนอข่าว

โดยขาดหลักฐานอ้างอิง

๗. ไม่เสนอข่าวที่สร้างความตื่นตระหนก

๘.  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือ

รับสินบน

๙. อย่าเปิดเผยชือ่แหล่งข่าวต่อบคุคลอืน่

1๐.อย่าน�าเสนอข่าวเพียงด้านเดียว

ถอดบทเรียน Do and Don’tงานข่าวในสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ

ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต

 ในต�ารานิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์มักสอนนักศึกษาว่า ความน่าเชื่อถือ 

ในการน�าเสนอข่าวต้องมีการระบุชื่อ ต�าแหน่งหน้าที่การงานท่ีชัดเจน ยิ่งเป็นข้าราชการ
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     สถานการณ์ไข้หวัดนกเป็นอกีบทเรยีนหนึง่ทีส่ือ่มวลชนไทยได้ทุม่เทการท�างาน

เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อเทจ็จรงิ แม้จะเผชญิกบัอปุสรรคเรือ่งการเข้าถงึข้อมลู สะท้อนให้เหน็

ถึงการยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพในการได้มาและน�าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็น 

ความจริง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างด้านการปกปิดและเคารพแหล่งข่าว โดยคุณกฤษณา 

ไพฑูรย์ ได้ถอดบทเรียนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การท�าหน้าที่ของนักข่าวด้วยจริยธรรม

วิชาชีพโดยเน้น “ข้อมูล” ท่ีถูกต้องและเป็นจริงส�าคัญมากกว่าสิ่งท่ีปฏิบัติจนเคยชิน 

และการยึดมั่นค�าสัญญาที่ให้ไว้กับแหล่งข่าวว่าจะปกป้องไม่ให้ได้รับผลกระทบจาก 

การเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์น้ันสามารถน�าไปสูก่ารเตอืนภยัสขุภาพแก่ประชาชน

ได้ทันต่อเหตุการณ์ และช่วยให้เกิดมาตรการแก้ไขปัญหาที่ถูกทิศทางอย่างแท้จริง

-----------------------------------------

ระดับสูง คนระดับกรรมการผู้จัดการบริษัท นายกสมาคมการค้าทั้งหลายยิ่งดีนั้น

 แต่ทางปฏิบัติในการท�าเสนอข่าวไข้หวัดนกของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 

ส่วนใหญ่ใช้ค�าว่า“แหล่งข่าว”แทบทั้งสิ้นที่บอกว่า “ประเทศไทยมีการระบาดของ 

โรคไข้หวัดนก” พร้อมการน�าเสนอข้อมูลการส่งสัญญาณเตือนภัย การเฝ้าระวัง และ 

ชี้แนวทางการหลีกเลี่ยง เพื่อการป้องกันให้ห่างไกลจากโรค และปลอดภัยในชีวิต  

 ขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ฉบับอื่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ ระบุชื่อ เปิดหน้าสัมภาษณ ์

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรรมการผู้จัดการบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการปศุสัตว์ 

ที่ออกมาบอกว่า “ประเทศไทยไม่มีไข้หวัดนก”จึงไม่มีการแจ้งเตือนภัยใด ๆ 

 เสียงสะท้อนของแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหลายคนที่ยืนยันตรงกัน บวกกับหลักฐาน

ทางวิชาการ เอกสารทางราชการบางส่วนทีไ่ด้มา ท�าให้การน�าเสนอข่าวของประชาชาตธิรุกจิ

ได้รับความน่าเชื่อถือ และยอมรับของคนในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ และหลายแวดวงว่า 

“เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริง”

 ดงันัน้ บทเรยีนจากการท�าข่าวมหัตภยัไข้หวดันกท่ีเกิดขึน้ แม้จะผ่านมาเกอืบ 1๕ ปี

แต่ก็หวังว่า จะเป็นต�าราอีกเล่มที่ให้นักสื่อสารมวลชนยุคโซเชียลได้น�าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ในทุกสถานการณ์ข่าว



ถอดประสบการณ์การปฏิบัติงานข่าว
ในสถานการณ์อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรง
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รถแก๊สคว�่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ปี ๒๕๓๓
ชาติชาย ศิริพัฒน์

บรรณาธิการข่าวเกษตรหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

(อดีตนักข่าวอาชญากรรมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) 

 คนืวนัจนัทร์ที ่๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ สทุนั ฝักแคเลก็ ลกูจ้างบริษทัอุตสาหกรรม

แก๊สสยาม จ�ากัด ขับรถบรรทุกแก๊สของบริษัทลงทางด่วนเพชรบุรีตัดใหม่แต่รถพลิกคว�่า

ถังบรรจุแก๊ส ๒ ถัง ถังละ ๒๐,๐๐๐ ลิตร หลุดออกจากตัวรถ ท�าให้แก๊สรั่วและเกิดระเบิด 

จนบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่และละแวกใกล้เคียงกลายเป็นทะเลเพลิงจนมีมีผู้บาดเจ็บ

จ�านวนมาก และผู้เสียชีวิต ๘๙ ราย 

 ในแง่มุมวิชาชีพสื่อมวลชนสถานการณ์นี้มีความส�าคัญตรงที่เป็นเหตุการณ์

สะเทือนขวัญขนาดใหญ่ ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน อนัน�าไปสูค่วามเสยีหายรนุแรงทัง้ต่อชวีติ

และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งที่อยู่บนท้องถนน และบ้านเรือนใกล้เคียงในเวลานั้น 

อีกทัง้ยังเป็นเหตกุารณ์ทีส่ะท้อนความหละหลวมในการควบคมุดแูลมาตรฐานความปลอดภยั 

การควบคุมระบบการขนส่งวัตถุอันตราย
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 ในช่วงวันเกิดเหตุ เราได้ยินเสียงวิทยุแจ้งหลอกกันว่ามีเหตุไฟไหม้ใต้ทางด่วน

เพลนิจติ ซึง่เข้าใจว่าเป็นร้านสก้ีุร้านหนึง่เราก็ตัง้เป้าจะเข้าไปดตูรงนัน้จากจดุทีอ่ยู่ขณะนัน้

คอืห้างเซน็ทรลัเวลิด์พอเลีย้วซ้ายเข้าถนนเพชรบรุตีดัใหม่ตรงประตนู�า้เพ่ือจะไปใต้ทางด่วน

เพลินจิต พอไปถึงธนาคารศรีอยุธยาส�านักงานใหญ่ก็เริ่มงงเมื่อเห็นรถเมล์ว่ิงถอยหลัง  

คนที่ถูกไฟไหม้เสื้อผ้าเหลือแต่ตัวเปล่าวิ่งออกมา

 เราคาดเหตุการณ์ผดิเพราะตอนแรกคดิว่าเป็นไฟไหม้ทีใ่ต้ทางด่วน มาเจอเหตกุารณ์

ตรงนี้ ด้วยสัญชาตญาณนักข่าวก็ถือกล้องลงไปท�าหน้าท่ีซึ่งต้องท�าหน้าที่ทั้งช่างภาพ 

และนักข่าวไปในตัว เจออะไรก็ถ่ายไว้ก่อน บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ เวลานั้นใช้วิธี

การเดินเข้าไปเรื่อยๆ โดยที่ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าคืออะไร ยังไม่รู้ว่าต้นเหตุมาจาก

แก๊สรั่วก่อนเกิดเหตุไฟไหม้  

 ทั้งหมดเป็นเพียงแค่การรีบไปที่เกิดเหตุ เป็นการแข่งขันที่เราต้องการได้ภาพที่ดี

ที่สุด เป็นภาพเหตุการณ์ที่หายาก มีแค่เสี้ยววินาทีที่จะบันทึกภาพนั้นไว้ให้ได้ เราก็คิด

เท่านั้นเอง ถามว่ากลัวไหมตอนนั้นก็ยังไม่กลัวเพราะเราไม่รู้สถานการณ์ที่อยู่ตรงนั้น  

เราแค่มโนภาพไปว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่ใต้ทางด่วนเพลินจิต แต่มาถึงระหว่างทาง เรากลับ

พบอีกเหตุการณ์ 

 ในพื้นที่เราก็เริ่มต้นถ่ายรูปเห็นไฟไหม้ตามจุดต่างๆ เห็นคนถูกเผา มีคนของ 

มลูนธิต่ิางๆ เข้าไปดแูลคนเจบ็ในช่วงทีไ่ฟดบัไปแลว้รอบหนึง่ สกัพกัพอแก๊สรัว่ไปสะสมอยู่

ตามตึกรามบ้านช่องข้างถนนสะสมไปเรื่อยๆ  เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นมาจนแก๊สหมด  

ซึ่งทั้งหมดเกิดจากความประมาทของคนขับรถ 

อปุสรรคของการปฏบิตังิานข่าวในเหตกุารณ์รถแก๊สคว�า่ถนนเพชรบรุตัีดใหม่

 อปุสรรคในการท�างานอาจจะไม่ใช่อปุสรรค แต่เป็นเพราะสถานการณ์มนัใหญ่มาก 

มีความสับสนในแง่ข่าวสารไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกันแน่ แม้จะถามต�ารวจร้อยเวรก็ยังงง 

ไม่รูเ้รือ่งอะไรเลย จนกว่าจะมกีารพิสจูน์ทราบว่าเกดิเหตรุถแก๊สพลกิคว�า่ เพราะจุดเกดิเหตุ

ไม่มีใครเข้าไปได้ ต้องรอจนกว่าเหตุการณ์สงบดีแล้วมีการเคลียร์พื้นที่ทีละนิด ส่วนใหญ ่

จะเป็นคนของมูลนิธิที่เข้าไปก่อนโดยสมัยนั้นยังไม่มีหน่วยกู้ชีพ

 สิง่ทีท่�าให้การท�างานในพ้ืนทีข่องสือ่มวลชนยากล�าบากก็คอืเรือ่งความสบัสนวุน่วาย

ในพื้นที่ เราไม่รู้ว่าจะสามารถเข้าไปได้ลึกแค่ไหน เป็นเรื่องของความเป็นความตายของ 
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เราเองด้วย ตอนนั้นประเมินความกล้า ใช้ประสบการณ์ตัวเองเป็นหลักต�าราไม่เคยมีเขียน  

อยู่ที่ว่าโตมาแบบไหนกล้าไหมบางเร่ืองไม่อันตรายแต่เรากลวัไปเอง เพราะเราเสพสือ่มาก 

ดหูนงัมากกลวัไปก่อนกม็ ีแต่ส�าหรบันกัข่าวเราต้องประเมนิสถานการณ์และเอาตวัเองให้รอด 

ในสถานการณ์นั้นให้ได้ นี่คือวิธีคิดนักข่าวไม่มีใครช่วยอะไร

Do

1. ท�าให้ตวัเองปลอดภยัเป็นหลกัการง่ายๆ  

บางครั้งก็ต้องใช้สัญชาตญาณส่วนตัว  

ดูสถานการณ์แวดล้อมในพื้นที่ ดูอารมณ์ 

บรรยากาศในพื้นที่งานซึ่งแต ่ละครั้ง 

ไม่เหมอืนกนั หากมองแล้วเสี่ยงมากเกินไป

ก็อย่าเข้าไป เราอาจจะตายตรงนัน้ ไม่ได้ส่งข่าว 

ก็ได้ 

๒. ต้องประเมนิทกุอย่างประเมนิสถานการณ์

ตลอด เช่น ในการสัมภาษณ์เราก็ต้อง 

ประเมินว่า ถามอย่างน้ีแล้วจะเกิดอะไร  

จะได้รับค�าตอบอย่างไร ลงพื้นที่เราก็ต้อง

ประเมินว่า จะเกิดอะไรและเตรียมรับมือ

กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

Don’t

1. อะไรที่ท�าให้ตัวเองเสี่ยง 

และคนอื่นบาดเจ็บ อย่าท�า 

๒. อย่าไปเกะกะเจ้าหน้าที่ หรือขวาง 

การท�างานของเจ้าหน้าท่ีต้องปล่อยให้เขา

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เป็นหลักการท�างาน

ของพลเมืองดีทั่วไป

ถอดบทเรียน Do and Don’tงานข่าวในสถานการณ์อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรง
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   เหตุการณ์รถแก๊สคว�่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ปี ๒๕๓๓ เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่

ที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณนั้น 

โดยคุณชาติชาย ศิริพัฒน์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสับสนในการจัดการพื้นที่

และการจัดการข้อมูลข่าวสาร ทั้งยังถอดบทเรียนให้เห็นแง่มุมการท�าหน้าที่

ของสื่อมวลชนที่ไม่ได้จบเพียงแค่การได้มาซึ่งภาพหรือข้อมูลข้อเท็จจริงเท่านั้น 

แต่สิง่ส�าคญัคอืการน�าเสนอข่าวโดยการค�านงึถงึประโยชน์สาธารณะ มองไปถงึการแก้ปัญหา

ที่ในระยะยาว อาทิ การควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตราย ซึ่งเป็นจริยธรรมวิชาชีพ

ของสื่อมวลชนที่ส�าคัญยิ่ง

--------------------------------------------

ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต
 มาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยทั่วไปที่ยังหละหลวม  หนึ่งในปัญหาหลักอยู่

ที่ระบบราชการ ซ่ึงทุกอย่างมีระบบตรวจสอบแต่การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถท�าได้

ในทางปฏิบัติ เช่น เรื่องการควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตรายเข้ามาในเมือง มีการตรวจสอบ

แบบไหน รวมไปถึงรถที่เอามาใช้งานผ่านการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานแค่ไหน หรือ

เรื่องคนขับซึ่งกฎหมายบังคับได้แค่ไหน ในแง่ความปลอดภัยตรงนี้คือปัญหา



ถอดประสบการณ์การปฏิบัติงานข่าว
ในสถานการณ์จลาจล
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การรายงานข่าวความขัดแย้ง
ทางการเมือง ปี ๒๕๕๓
เสถียร วิริยะพรรณพงศา 

บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

 จากประสบการณ์ของผม ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้าย เพราะผมเข้าสู่วงการข่าว

ในช่วงที่บ้านเมืองก�าลังเข้าสู่ยุคของความขัดแย้งทางการเมืองท่ีรุนแรงท่ีสุดช่วงหนึ่ง

ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ก็คือช่วง ๒๕๔๘-๒๕๕๘ เป็นช่วง 1๐ ปีที่สังคมเผชิญหน้า

กับความขัดแย้ง ความรุนแรงหลายรูปแบบ และผมก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งในหลายเหตุการณ์

ด้วยกัน ในฐานะผู้บันทึกประวัติศาสตร์  

 ในยคุของผมนัน้ องค์ความรู ้หรอืหลกัการ แนวทางปฏบิติัในการท�าข่าวท่ามกลาง

สถานการณ์ความขัดแย้งยังเป็นเรื่องใหม่มาก ทุกอย่างไปเรียนรู้เอาหน้างานล้วนๆ 



11๙

 ความขัดแย้ง จนน�าไปสู่ความรุนแรงและจบลงด้วยการรัฐประหาร ๒ รอบในช่วง 

1๐ ปีนั้น เกิดจากหลายปัจจัยผสมผสาน แต่เอาเป็นว่าหลักๆ เกิดขึ้นในยุครัฐบาล 

ทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ ๒เริ่มมีการชุมนุมของคนเสื้อเหลือง นับแต่นั้นก็มีเสื้อแดง  

มีเสื้อน�้าเงิน มีเสื้อหลากสี มีการเดินขบวนท้ังเมือง มีการปะทะ ใช้อาวุธสงคราม มีการ 

ยดึท�าเนยีบ ยดึสถานทีร่าชการ เผาเมอืง และจบลงด้วยการยึดอ�านาจ ๒ครัง้กคื็อปี ๒๕๔๙ 

และ ๒๕๕๗

 ในช่วงนั้นสังคมแทบจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆ การท�างานของนักข่าวเรียกว่าอยู่ใน

ยุคท่ียากล�าบากท่ีสุดคร้ังหนึ่งเพราะผู้คนถูกแบ่งฟากความคิดเป็นสองข้างหลักๆ และ 

สื่อหลักไม่อาจจะตอบโจทย์ผู้คนที่มีความคิดอ่านแตกต่างกันสุดขั้วได้ ท�าให้เกิดสถานีทีวี

ของแต่ละสีเสื้อ แต่ละช่องก็น�าเสนอข้อมูลข่าวสารในด้านของตัวเอง และท�าลาย 

ความน่าเชื่อของฝ่ายตรงข้ามอย่างเต็มที่ 

 ฉะนั้น สถานการณ์ความขัดแย้งในช่วงนั้นที่รุนแรง ส่วนส�าคัญมาจากการที่มีสื่อ

ที่ประกาศตนชัดเจนว่ารับใช้กลุ่มมวลชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 เมื่อผู้คนในสังคมมีแนวคิดสุดโต่งตามข้อมูลท่ีได้รับจากแต่ละฝ่าย คนในสังคม 

จึงเกลียดชังมากขึ้น แทบจะมองไม่เห็นด้านดีของอีกฝ่าย เริ่มมีการบัญญัติศัพท์ที่ใช้เรียก

ฝ่ายตรงข้ามในลักษณะเหยียดหยามดูหม่ินดูแคลน ถึงขั้นว่ามองอีกฝ่ายว่าไม่ใช่คน เช่น 

พวกควาย พวกแมลงสาบ เป็นต้น 

 ท่ามกลางแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วแบบนี้ นักข่าวท่ีไม่ได้ฝักใฝ่ข้างไหน  

ก็เริ่มจะท�างานยากเพราะการรายงานข่าวมีความอ่อนไหวสูง เช่น ผมเคยไปรายงานข่าว 

ผู้ชุมนุมแล้วใช้ค�าว่า “ผู้ชุมนุมบางตา” ก็เกือบโดนผู้ประท้วงรุมกระทืบตายอยู่ในม็อบ 

ดีที่หนีออกมาก่อน เพราะก่อนจะเข้าพื้นที่ก็เล็งๆ ทางหนีทีไล่ไว้แล้ว

 แต่กเ็ป็นบทเรยีนว่าการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขดัแย้งนัน้เราไม่สามารถ

จะพูดทั้งหมดที่เราเห็นได้ แต่ไม่ใช่จะปกปิดข้อมูล แต่ต้องปรับถ้อยค�าในการรายงานข่าว

ให้ความจริงไม่ตกหล่น ขณะเดียวกันเราก็ต้องปลอดภัยอยู่ในสนามข่าวด้วย ไม่ใช่รายงาน

ทุกอย่างแบบโต้งๆ โดยไม่สนใจว่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนจะเดือดดาลขนาดไหน  

อันนั้นก็เป็นการรายงานข่าวที่ขาดศิลปะ และจะน�าอันตรายมาสู่ชีวิตได้  
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อุปสรรคของการปฏบิติังานข่าวในความขดัแย้งทางการเมอืง ปี ๒๕๕๓

 การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้นจากตัว

นกัข่าวเองก่อน เพราะนกัข่าวต้องเข้าใจเร่ืองราวของสถานการณ์น้ันๆ ซ่ึงเป็นพืน้ฐาน หรอื

ปฐมเหตุของความขัดแย้งให้ได้ก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถประเมินความอ่อนไหวของ

สถานการณ์ได้เลย และจะเกดิความสุม่เสีย่งว่าข่าวทีร่ายงานออกไปจะกลายเป็นเชือ้ไฟให้

ความขัดแย้งลุกลามออกไปหรือไม่ 

 เช่น หากจะรายงานความรนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ กต้็องเข้าใจบรบิทของ

เหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันมีที่มาที่ไปยาวนาน ไม่ใช่แค่อาชญากรรมรายวัน แต่เป็น 

ความขัดแย้งทีส่ะสมมานบัร้อยปี เป็นความขัดแย้งทีผ่สมผสานหลายมติิ ทัง้ในแง่ความเชือ่

ทางศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง และมีปัญหาทางเศรษฐกิจผสมเจือปนอยู่ด้วย  

ซึง่ถ้าเข้าใจบรบิทของเหตกุารณ์กจ็ะท�าให้รายงานข่าวได้ชดัเจนมากขึน้ การเลอืกใช้ถ้อยค�า

ก็จะระมัดระวังมากขึ้นเช่นกัน 

 หรือความขัดแย้งในการเมืองไทยที่สะสมมาเป็น 1๐ ปี ก็จะพบว่านอกจาก 

การ “แย่งชงิอ�านาจ” ระหว่างขุมก�าลงัต่างๆในสงัคมแล้ว ยังมีความขดัแย้งทัง้ทางเศรษฐกจิ 

สังคม โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจของผู้คนในสังคม ความแตกต่าง 

ทางโอกาสระหว่างคนเมืองกับชนบท ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนก่อให้เกิด 

ความขัดแย้ง ซึ่งขยายตัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  

 ปัญหาของการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง เรื่องส�าคัญจึงมาจาก 

การไม่เข้าใจสถานการณ์เพียงพอ ซึ่งจะน�าไปสู่ปัญหาของการรายงานข่าว ต้ังแต่ในแง่ 

การเอาตัวรอดปลอดภัยจากสถานการณ์ เช่น หากไม่เข้าใจว่าความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น 

มีความเสีย่งทีจ่ะเกดิการปะทะกันในระดบัไหน สงัเกตได้จากการจัดวางก�าลงัของเจ้าหน้าที่ 

หรือการเตรียมอาวุธในการด�าเนินการกับผู้ชุมนุม ถ้านักข่าวไม่เข้าใจหรือ ไม่สามารถ

วเิคราะห์รปูแบบการปฏบิติัการของเจ้าหน้าท่ีได้ มีความเส่ียงสงูมากทีน่กัข่าวเองจะตกอยู่

ในอนัตราย เพราะเมือ่ไม่สามารถประเมนิความร้ายแรงของเหตกุารณ์ได้ นกัข่าวกจ็ะไม่ได้

วางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ 

 ยกตัวอย่าง ในการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่สถานีดาวไทยคม เมื่อวันที่ ๙ เมษายน 

๒๕๕๓ ผมตกอยู่ตรงกลางระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุม ต้องปีนก�าแพงหนีออกมา



1๒1

อย่างทลุกัทเุล และหวดุหวดิจะถูกลกูหลงจากสิง่ทีส่องฝ่ายขว้างปาใส่กัน ซึง่เฉ่ียวไปเฉีย่วมา

อยู่ตลอดเวลา เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นบทเรียนท่ีท�าให้คิดเสมอว่าก่อนจะเข้าพื้นที่ข่าวที่มี

ความขัดแย้งรุนแรง ต้องประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมนี ้

ใครเป็นผู้น�า เพราะตัวผู้น�าจะท�าให้เราเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวว่าจะเป็นไปแบบรุนแรง 

หรือแบบสันติวิธี

 ถัดมาคือการสังเกตความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการด�าเนินการกับผู้ชุมนุมว่า 

เจ้าหน้าทีเ่ตรยีมการขัน้เดด็ขาดหรอืไม่ มอีาวธุร้ายแรง และมอุีปกรณ์ป้องกันชนดิหนาแน่น

หรือไม่ หากมีสิ่งเหล่านี้พึงอนุมานได้เลยว่าเจ้าหน้าที่อาจไม่ยอมให้มีการชุมนุมยืดเยื้อ  

และอาจจะสังเกตจากสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุมหากเป็นลานกว้าง ท้องถนนทั่วไป ก็จะ 

แบบหนึ่ง แต่ถ้าเป็นสถานที่ที่มีความอ่อนไหว เช่น สถานีดาวเทียม หรือสนามบิน ก็ต้อง

สังเกตว่าจุดอ่อนไหวที่สุดของท่ีแห่งนั้นอยู ่ตรงไหน เช่นถ้าสนามบิน ต้องดูว่า 

หอบังคับการบิน ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการจราจรทางอากาศ  ถูกบุกรุกเข้าไปหรือไม่ 

หากยงัเป็นการชุมนมุกันอยูภ่ายนอก อาจจะไม่น่ากังวล แต่หากรกุล�า้เข้าไปในเขตหวงห้าม

ของท่าอากาศยานแล้วให้เตรียมหาทางหนีทีไล่ไว้ได้เลย เพราะอาจจะเกิดการปะทะกันได้ 

 ฉะนั้น สิ่งส�าคัญของการท�าข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งคือนักข่าวเองต้อง 

หูไว ตาไว ต้องสังเกตสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่รอบตัว แล้วต้องสามารถวิเคราะห์ทิศทางของ

เหตุการณ์ให้ได้ว่าความเคลื่อนไหวเหล่านั้นจะน�าไปสู่ความรุนแรงหรือไม่ ถ้ารุนแรง 

จะรุนแรงระดับไหน เพื่อน�าไปสู่การวางแผนการรายงานข่าวได้ว่าเราควรยืนรายงาน 

ตรงจุดไหนท่ีจะปลอดภัย และสามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน และหากมี 

ความรุนแรงเกิดขึ้น เราจะออกจากพื้นที่นั้นได้อย่างไร  

ถอดบทเรียน Do and Don’tงานข่าวในสถานการณ์จลาจล

Do

1. ศกึษาประเดน็ความขดัแย้งอย่างรอบด้าน 

๒. ศึกษาพื้นที่สนามข่าวว่ามีทางหนีทีไล่

อย่างไรเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน 

๓. ไม่จ�าเป็นต้องอยูใ่กล้ชดิเหตกุารณ์มากจน

เกินไป

Don’t

1. เสนอข่าวรวดเรว็แต่ขาดความรอบด้าน

๒. ลงพื้นที่ท�าข่าวโดยไม่ศึกษาข้อมูล

๓. น�าเสนอภาพบางภาพที่อาจจะ

ไปสู่ความสับสนของเหตุการณ์
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ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต

 การท�าข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งนอกจากการวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะ

หน้าเพื่อรักษาชีวิตของตัวนักข่าวเอง สิ่งส�าคัญท่ีสุดส่ิงหนึ่งคือการเรียนรู้ท�าความเข้าใจ

สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม ว่ามีเหตุปัจจัยมาจากไหน ตามที่ได้กล่าวมา

ก่อนในช่วงแรกว่านกัข่าวจะสามารถรายงานเหตกุารณ์ได้อย่างชดัเจนและยนือยูบ่นความ

ยตุธิรรมส�าหรบัทกุฝ่าย ตวันกัข่าวเองย่อมต้องเข้าใจบรบิทของสถานการณ์น้ันๆอย่างแน่ชดั 

ว่ามีพื้นฐานความเป็นมาอย่างไร ตัวนักข่าวต้องเห็นภาพรวมของป่าทั้งป่าว่าเป็นป่าอะไร 

ไม่ใช่เห็นใบไม้เพียงใบเดียวแล้วตัดสินเอาว่าป่าทั้งหมดเป็นแบบนั้นแบบนี้ 

 ความไม่รู้ของนักข่าวนอกจากจะท�าให้การรายงานข่าวบิดเบือนไปจากความจริง

แล้ว ยงัมีโอกาสจะกลายเป็นชนวนทีจ่ดุชนวนความขดัแย้งขึน้มาใหม่อกีกไ็ด้ฉะน้ัน นกัข่าว

จะเป็นตัวกลางที่จะสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างคนกลุ่มต่างๆในสังคม หรือจะ

เป็นชนวนผลติความรนุแรงต่อเนือ่งอย่างไม่มวีนัจบ ขึน้อยูก่บัตวันกัข่าวเองต้องท�าการบ้าน

ให้มากพอ และทีส่�าคญัต้องไม่มีอคติครอบง�า ซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญของนกัข่าวไม่ว่าจะรายงาน

ข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งหรือในภาวะปกติ  

Do

๔. เนื้อหาการรายงานต้องเป็นกลาง 

ไม่เข้าข้างฝ่ายใด

๕. งดสอดแทรกความคิดเห็นในข่าวที่มี

ความขัดแย้ง

๖. หลกีเลีย่งถ้อยค�าทีแ่สดงถึงการลบหลูค่วาม

เชือ่ไม่ว่าจะทางศาสนา หรอืการเมอืง 

Don’t

๔. ถ่ายทอดวาทกรรมรุนแรงท่ีถูกผลิต

มาจากคู่ขัดแย้งเอง 

๕. ใส่ความคิดเห็นเข้าไป

ในรายงานข่าว
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 ประเทศไทยผ่านสถานการณ์ความขดัแย้งทางการเมอืงมาหลายยคุหลายสมยั 

และในทุกครั้งท่ีสังคมตกอยู่ท่ามกลางความแตกแยก สื่อก็เผชิญกับปัญหาในการ

น�าเสนอข่าวสารทางการเมืองอย่างหนักหน่วงด้วยเช่นกัน จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อ

มักถูกท้าทายในเรื่องของการน�าเสนอความถูกต้องและข้อเท็จจริง ความสมดุลและ

เป็นธรรม การแยกแยะข้อเท็จจรงิกบัความคดิเหน็ และการค�านงึถงึประโยชน์สาธารณะ 

ในหลายครั้งสื่อมวลชนรายงานข้อมูลอย่างถูกต้องแต่ไม่ถูกใจขั้วทางการเมืองต่างๆ 

ก็ส่งผลให้สื่อได้รับผลกระทบได้ อย่างไรก็ตาม คุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา ได้ถอด

ประสบการณ์การท�าหน้าที่นักข่าวในกระแสความวุ่นวายทางการเมืองและชี้ให้เห็น

อย่างชดัเจนว่า ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมอืงจะเป็นเช่นไร ผูส้ือ่ข่าวพึงยดึถอืจรยิธรรม

ในการท�าหน้าที่อย่างหนักแน่น ศึกษาข้อมูลให้แม่นย�า ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ไม่ใส่ความคดิเหน็ส่วนตัวลงในข่าว และไม่ตกเป็นเคร่ืองมอืในการถ่ายทอดวาทกรรม

รุนแรงของคู่ขัดแย้ง รวมทั้งไม่ลบหลู่ดูหมิ่นความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง

ของทุกฝ่าย เพราะหน้าท่ีของสื่อมวลชนคือประสานความเข้าใจของคนกลุ่มต่างๆ 

ในสังคม เพื่อให้ก้าวผ่านความขัดแย้งนั้นไปให้ได้

---------------------------------------
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สถานการณ์ม็อบมวลมหาประชาชน
ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 ในนามคณะกรรมการประชาชนเพือ่การเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย

ที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 

เป็นเลขาธิการกปปส. ใช้สัญลักษณ์การเป่านกหวีดชุมนุมยาวนานติดต่อกันกว่า ๒๐๐ วัน 

ตั้งแต่วันที่ ๓1 ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วมชุมนุมมหาศาล

สร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งประเทศไทยและทั่วโลกเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะมี

ผลกระทบรุนแรงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ต้นเหตุเกิดจากความขัดแย้ง

ทางการเมอืงสองข้ัวเป็นทนุประเดมิ ระหว่างฝ่ายทีไ่ม่เอากบัฝ่ายทีส่นบัสนุนระบอบทกัษิณ 

ชนวนปะทุระเบิดเกิดขึ้นทันทีเมื่อรัฐบาลย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ผลักดันให้สภาผู้แทนราษฎร 
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พิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพื่อยกเลิกความผิดให้เฉพาะแก่ผู้ชุมนุมทางการเมือง  

แต่มีการแปรญัตติให้ยกเลิกความผิดให้แกนน�าการชุมนุมและผู้สั่งการ เป็นการนิรโทษ

กรรมเหมาเข่ง รวมถึงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ย่อมพ้นความผิด 

คดีทางการเมืองไปด้วย ในที่สุดรัฐบาลยอมถอยยุติดันชนวนร้อน

 แต่กปปส.ยกระดบัการชมุนมุล้างระบอบทกัษิณให้สิน้ซากกดดนัให้รฐับาลลาออก

และเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง รัฐบาลชิงยุบสภาและก�าหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

สุดท้ายการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การชุมนุมยังทวีเข้มข้นข้ึน สื่อมวลชน 

ท่ีถกูกปปส.มองว่าเป็นกระบอกเสียงให้รฐับาลยิง่ลักษณ์ถกูควบคมุพืน้ท่ี แต่ยงัดหีาทางออก

ร่วมกันระหว่างองค์กรสื่อกับแกนน�ากปปส. ท่ามกลางกปปส.ย�้าตลอดเป็นการชุมนุม 

ด้วยหลักสันติ สงบ อหิงสา แต่ก็ปรากฏว่าเกิดเหตุป่วนขึ้นหลายครั้ง ทั้งการขว้างระเบิด 

ยิงลูกระเบิดเอ็ม-๗๙ใช้ปืนยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุม ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับต�ารวจ เกิดเหตุ

จลาจลบางจุดในช่วงกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช.) เคลื่อนไหว 

จดัชุมนมุให้ก�าลงัใจรฐับาล และนปช.ยงัระดมพลจดัเวทคีูข่นานในกรงุเทพฯ กปปส.-นปช.

ต่างฝ่ายก็เปิดเวทีในจังหวัดพื้นที่ฐานเสียงของตัวเอง สถานการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บนับร้อย 

และเสยีชวีติจ�านวนมาก ก่อนถกูปิดฉากโดยพล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ผูบั้ญชาการทหารบก 

ในนามหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตยิดึอ�านาจรัฐประหารรฐับาลย่ิงลกัษณ์เนือ่งจาก

ผู้ชุมนุมท้ังสองฝ่ายไม่มีท่าทียุติการชุมนุม อาจเกิดเหตุปะทะก่อให้เกิดการสูญเสีย 

ได้ทุกเมื่อ

อปุสรรคของการปฏบิตังิานข่าวในสถานการณ์มอ็บมวลมหาประชาชน

 ในสถานการณ์ความขัดแย้งสองขั้วการเมือง โดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมือง 

ที่มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องของตัวเองตลอด ๒๔ชั่วโมง ให้ผู้ชมเฝ้าติดตาม

ได้ทัว่ประเทศ แกนน�าและคณะจะวางยทุธศาสตร์และยทุธวิธทีีแ่ปรเปล่ียนตามสถานการณ์

ตั้งแต่แกนน�าแถลง เคลื่อนไหวทั่วไปให้มวลชนได้ยืดเส้นยืดสายให้ผู้ชุมนุมได้ท�ากิจกรรม

ตลอดเวลา สร้างผลทางจิตวิทยามวลชนแก่ผู้ชมที่ติดตามผ่านสื่อของตัวเองและผู้ชุมนม 

และยังมีการเคลื่อนไหวเพื่อยั่วยุ การเคลื่อนไหวเพื่อปะทะ เพื่อกดดันรัฐบาลและกลไก 

ของรฐั นกัข่าวส�านกัข่าวต่างๆย่อมท�างานหนกัเพิม่ขึน้ โดยพยายามฟังแกนน�าม็อบปราศรัย
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หรือแถลงหรือให้ข่าวแต่ละครั้งมีเจตนาเพ่ืออะไร บางทีอาจต้องการปลุกเร้า ก่อให้เกิด

การกระผิดทางกฎหมายหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมได้ และยังต้องระมัดระวัง

ความปลอดภัยจากกองก�าลังไม่ทราบฝ่าย ก่อเหตขุึน้เป็นระยะๆ เมือ่มวลชนเข้าร่วมสมทบ

เพิ่มมากขึ้นในการชุมนุมของแต่ละเวทีก็ก่อให้เกิดปัญหาการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชน 

ที่แตกต่างกันไป เพราะการ์ดของแต่ละเวทีขึ้นตรงต่อแกนน�าเวทีนั้นๆ ไม่ใช่การ์ดรวม 

 ย่ิงถึงคิวของแกนน�าม็อบจากเวทีหลักประกาศยกระดับการชุมนุม เคลื่อนขบวน

ไปยังสถานีโทรทัศน์ช่อง๓,๕,๗,11และไทยพีบีเอสเพื่อกดดันให้สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ

ถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนไหวและค�าแถลงของกปปส. และห้ามเสนอข่าวรัฐบาล  

ท�าให้บรรดานักข่าวภาคสนามท�าหน้าที่ด้วยความยากล�าบากท่ามกลางม็อบ ซึ่งต้องการ

ให้ข่าวสารออกมาเป็นบวกแก่กปปส.เมื่อแกนน�าปราศรัยปลุกเร้า นักข่าวอาจรีบ 

น�าเสนอข่าว สุ่มเสี่ยงตกเป็นเครื่องมือถ่ายทอดถ้อยค�าปลุกเร้า เหมือนเติมไฟสถานการณ์

ให้รุนแรงขึ้นหากสถานการณ์รุนแรงต่อเนื่องเคลื่อนไปถึงระดับหนึ่ง ส่ือมวลชนอาจจะ 

ตกเป็นเป้าของม็อบเสียเอง และเมื่อการชุมนุมยืดเยื้อ นักข่าวลงพื้นที่ติดต่อกัน 

จะเกิดความเครียดสะสมได้ มีผลกระทบไม่มากก็น้อยต่อการรายงานข่าวท่ีดีและมี

ประสิทธภิาพ ถงึมีการเรยีกร้องให้ต้นสงักดัต้องจดัสวสัดกิาร ทัง้เบ้ียเสีย่งภยั อปุกรณ์เซฟตี้

ที่ได้มาตรฐาน การพักผ่อนที่เพียงพอตามมาตรฐานท�า 1 วันต้องหยุด 1 วัน

  ไม่มุ ่งเน้นถึงต้นตอที่แท้จริงของการชุมนุมเช่น เห็นข่าวระเบิดก็เรียกหา 

ภาพข่าวนัน้ โดยไม่ค�านงึความปลอดภยัของนกัข่าวในสงักดัอปุสรรคเหล่านีฝ่้ายสทิธเิสรภีาพ

และการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และองค์กรสื่ออื่น  

หารือถึงการตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังจากพื้นท่ีการชุมนุมของเวทีแต่ละจุดและมีปลอกแขน 

เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นนักข่าว โดยแจ้งหรือประสานให้แกนน�าม็อบ ผบ.เหตุการณ์ที่ 

เป็นต�ารวจให้รบัทราบ และขอความร่วมมือจากนกัข่าวภาคสนาม ให้เป็นผูป้ระสานงานภาค

ตามจุดต่างๆ คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ หากเกิดเหตุเข้าใจผิดหรือคุกคามสิทธิเสรีภาพ

ในพืน้ที ่กม็ตีวัแทนองค์กรสือ่และผูป้ระสานงานภาคสนาม เข้าพบแกนน�าม็อบ ผบ.เหตกุารณ์ 

เพื่อท�าความเข้าใจในการท�าหน้าที่ซึ่งกันและกัน
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ถอดบทเรียน Do and Don’tงานข่าวในสถานการณ์จลาจล

Do

1. ต้องมีองค์ความรู้การบริหารข่าว

ในสถานการณ์ความขัดแย้ง

๒. ท�าความเข้าใจโครงสร้างของม็อบ 

ระดับบังคับบัญชา ตั้งแต่แกนน�าถึง

ระดับหัวหน้าการ์ด

๓. ศึกษาพื้นที่การชุมนุมและบริเวณ

ใกล้เคียง

๔. วางแผนการเข้าออกพื้นที่ชุมนุม

๕. ชุดท�างานไม่เหมือนฝ่ายชุมนุม 

ฝ่ายต่อต้าน ฝ่ายรัฐ และสีไม่โดดเด่น 

๖. ท�างานเป็นทีมจากส�านักเดียวกัน

และเพื่อนต่างส�านัก

๗. กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล

มากกว่าการท�าข่าวอื่นๆ

๘. ภาษารายงานข่าวด้วยความระมัดระวงั 

ไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

๙. นักข่าวต้องมีประสบการณ์พอสมควร 

โดยเฉพาะนักข่าวที่รายงานสด

1๐. น�าเสนอข่าวรอบด้าน

Don’t

1. ไม่เถียงหรือขึ้นเสียงกับผู้ชุมนุม

หรือการ์ด

๒. ไม่แสดงตัวเป็นผู้สื่อข่าวตลอดเวลา

๓. ไม่ใช้ภาษารายงานข่าวสร้างความขดัแย้ง

๔. ไม่ฝืนอยู่ในพื้นท่ีหากประเมินแล้วไม่มี

ความปลอดภัย

๕. ไม่แต่งตวัเหมอืนมอ็บ ต�ารวจหรอืทหาร

๖. ไม่ลงพื้นที่ท�าข่าวคนเดียว 

๗. ไม่ชี้ถูกช้ีผิดต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นว่า

เป็นการกระท�าของฝ่ายใด

๘. ไม่เลือกข้างชัดเจน

๙. ไม่เสนอประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อ 

ศรัทธา สถาบันหลักในทางลบ
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ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต

 ยุคการเมือง เศรษฐกิจและสังคมมีความซับซ้อนมากข้ึน ประชาชนตื่นตัวด้าน

สทิธเิสรีภาพ สงัคมตรวจสอบการท�างานของสือ่มวลชนถงึเวลาต้นสงักดัส�านกัข่าวทกุแขนง

ต้องมนีโนบายให้บคุลากรกองบรรณาธิการ อาท ินกัข่าว ช่างภาพ เสรมิทกัษะการบรหิารข่าว

ในสถานการณ์วิกฤตและขัดแย้ง อย่างน้อยต้องผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติขององค์กรวิชาชีพ หาก

นักข่าวไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรน้ี กองบรรณาธิการไม่ควรส่งนักข่าวลงพื้นที่ท�าข่าว

ในสถานการณ์ทีว่กิฤต ไม่เช่นนัน้จะสุม่เสยีงไปเพ่ิมวิกฤตต่อสถานการณ์ในพืน้ทีแ่ละสังคม 

เพราะหัวใจส�าคัญท�าข่าวดีแค่ไหนก็ตามนักข่าวต้องปลอดภัยกลับมา

 กองบรรณาธิการต้องมีนโยบายการท�าข่าวในสถานการณ์วิกฤต โดยก�าหนดให้มี

การประชุมร่วมกับนักข่าวก่อนทุกครั้งก่อนปล่อยลงพื้นที่ว่า จะสนับสนุนข้อมูลและ

เครือข่ายในพื้นที่อย่างไร เพ่ือท�างานเป็นทีมและเป็นองค์ประกอบวางแผนการท�าข่าว

ก่อนลงพื้นท่ีหากกองบรรณาธิการประเมินภาพรวมในพื้นที่แล้ว นักข่าวหรือช่างภาพ

จะไม่มีความปลอดภัย ต้องสัง่ถอนตวัออกจากพืน้ทีท่นัทเีพือ่ถนอมตวัไว้ท�าข่าวในสถานการณ์

วิกฤตอื่นๆ อีก

1๒๘
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      ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยในระยะหลังมีการแบ่งขั้วการเมือง

อย่างชดัเจนและยาวนาน มกีารใช้สือ่ทุกรูปแบบเพ่ือสร้างมวลชน แทบทกุฝ่ายมีสถานี

ถ่ายทอดอุดมการณ์และกิจกรรมทางการเมือง ส่งผลให้การท�าหน้าที่ของสื่อมวลชน

ทกุแขนงถกูเหมารวมต้ังค�าถามถงึการท�าหน้าทีว่่ามคีวามอคตเิลอืกข้างหรอืไม่ แม้แต่

การมุ่งเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมายังท�าได้อย่างยากล�าบาก เพราะไม่ว่าจะน�าเสนอ

ในแง่มุมใดต่างก็สุ่มเสี่ยงท่ีจะตกเป็นเครื่องมือของขั้วการเมืองไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่ง 

นอกจากนี ้การท�างานของสือ่ทีต้่องแข่งกบัเวลา แข่งขันกบัเพือ่นร่วมอาชพี ซึง่หลายครัง้

เป็นการซ�้าเติมสถานการณ์จนดูเหมือนสื่อมวลชนก้าวข้ามเส้นจริยธรรมวิชาชีพ 

อย่างไรก็ตาม การถอดบทเรียนของ “สถานการณ์ม็อบมวลมหาประชาชน” 

โดยคุณปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่า ยิ่งสถานการณ์ความขัดแย้ง

ทางการเมืองมีความรุนแรงและสับสนมากขึ้นเท่าไร การท�าหน้าที่ของสื่อมวลชน

ยิ่งต้องยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพมากขึ้นเท่าน้ัน โดยเฉพาะการไม่อคติ ไม่เลือกข้าง 

ไม่ชี้ว่าใครถูกหรือผิด น�าเสนอข่าวรอบด้าน ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมวิชาชีพ

ว่าด้วยความสมดุลและเป็นธรรม และยังคงต้องกล่ันกรองตรวจสอบข้อมูลมากกว่า

การท�างานในภาวะปกติ อันเป็นไปตามหลักการรายงานข่าวบนด้วยข้อเท็จจริง

และถูกต้องครบถ้วน

---------------------------------



ถอดประสบการณ์การปฏิบัติงานข่าว
ในสถานการณ์ก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้าย
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ก็อดอาร์มี่บุกยึด
สถานทูตพม่าประจ�าประเทศไทย

ถนอม ออนเกตุพล

อดีตผู้จัดการฝ่ายรายการวิทยุ

และผู้ด�าเนินรายการรายการ “ร่วมด้วยช่วยกัน”

 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม ๒๕๔๒ เวลา 11.๔๕ น.  กลุ่มนักศึกษาพม่า จ�านวน 

1๒ คน พร้อมอาวุธปืนและระเบิด บุกเข้าไปในสถานทูตพม่าประจ�าประเทศไทย 

ที่ถนนสาทร จับเจ้าหน้าท่ีสถานทูตและประชาชนท่ีเข้าไปติดต่อราชการเป็นตัวประกัน 

เรียกร้องให้รัฐบาลทหารพม่าให้ปล่อยตัว นางอองซาน ซูจี ผู้น�าฝ่ายค้าน ภายหลัง

การประสานพดูคุยกับสือ่มวลชนรวมเวลาเกอืบ ๒๗ชัว่โมง กลุม่คนร้ายได้ขึน้เฮลคิอปเตอร์

ไปยงัชายแดนไทยพม่าทีบ่รเิวณจ.ราชบรุ ีโดยม ีม.ร.ว.สขุมุพนัธ์ บรพิตัร รมช.ต่างประเทศ

ในขณะนั้นเดินทางไปด้วย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
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 เหตกุารณ์บกุยึดสถานทตูพม่าประจ�าประเทศไทยถอืเป็นครัง้แรกทีเ่กดิขึน้ในประเทศ

สิ่งที่เรารับรู้คือมีคนได้ยินเสียงปืนหน้าสถานทูต เขาก็ติดต่อเราว่าให้ช่วยติดต่อว่า 

เกิดอะไรขึ้น  เราก็โทรไปสถานทูตซึ่งไม่มีคนรับสาย การท�าหน้าที่สื่อขึ้นกับประสบการณ์

ของคน ไม่ว่าจะคนใหม่ คนกลางเก่ากลางใหม่ หรือต่อให้คนเก่าก็ไม่สามารถจะรู้ได ้

ทุกเรื่อง  ดังนั้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายคือหัวใจของความส�าเร็จและเป็นหัวใจของ 

การแก้ไขปัญหา แต่ไม่มีสูตรส�าเร็จตายตัวว่าจะเดินไปทางนี้แล้วจะถึงเป้าหมาย 

 เราเริม่จากสามญัส�านกึบวกกบัความเป็นวชิาชีพสือ่เมือ่มเีหตเุกดิขึน้ ตดิตามรายงาน

สถานการณ์ในฐานะสื่อทั่วไป จะท�าอย่างไรให้ยุติเร็วท่ีสุดตัวประกันปลอดภัย พอเป็น 

เรื่องที่กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ต้องคิดข้ามช็อตต่อไปอีกเมื่อมีจุดที่ม ี

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศ เราต้องคิดถึงประเทศ

 ตรงนีเ้ป็นจดุทีส่�าคญัท่ีอาจเป็นข้อขดัแย้งหรอื ข้อโต้แย้งจากคนในวิชาชีพเดยีวกนั 

ว่าถ้าเราเป็นสือ่เราต้องรายงานทกุอย่างทีเ่ห็นตามข้อเทจ็จรงิ ซึง่อาจไม่ได้สนใจผลกระทบ

ที่เกิดกับประเทศ โดยประเทศ คือประชาชน ถ้าไม่มีประชาชนก็เป็นประเทศไม่ได้  

มแีผ่นดนิไม่มปีระชาชนกเ็ป็นประเทศไม่ได้ มปีระชาชนไม่มอี�านาจอธปิไตยกเ็ป็นประเทศ

ไม่ได้ 

 จุดนี้ที่พวกผมท�าและตระหนักที่สุดก็คือจากการรายงานข่าวปกติที่ว่าเกิดอะไร

ที่ไหนเม่ือไรอย่างไร  ยกระดับขึ้นมาเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติ กลายเป็น 

รูปแบบสถานะอีกอย่าง หนึ่งคือเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประเทศ สอง ท�าให้เจ้าหน้าที่

เข้าไปปฏิบัติการด้วยความปลอดภัย สามเราจะท�าอย่างไร ให้ผู้ร้ายยุติการกระท�านั้น  

แล้วเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ท�างานได้ 

 ค�าถามคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เมื่อเราโทรไปทุกเบอร์ก็ไม่มี

คนรับสาย ซ่ึงเป็นเรื่องผิดปกติ ท�าอย่างไรถึงจะติดต่อเพื่อรู้ความจริงตรงนั้นให้ได้ เราก็ 

โทรไปที่เบอร์แฟกซ์ ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ เพราะโทรไปที่เบอร์ที่คนอื่นเขาไม่โทรกันและก็มี

คนรับสาย  คือ คนร้ายหรือ จอห์นนี่ เราก็แนะน�าตัวว่าเป็นสื่อมวลชน ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ 

เป็นจุดที่ท�าให้เขาคุยกับเรา ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ ก็คงไม่คุยด้วย 

 “สิ่งที่เราสื่อสารกับเขาถูกออกอากาศทั้งหมด ยกเว้นในช่วงตึงเครียดจริง ๆ  

ผมก็ต้องรีบดึงสายไม่ให้ออกอากาศ  เราเป็นสื่อเรามีสัญชาตญาณความอยากรู้ พอเรา 

ได้คยุกบัเขากถ็ามเขา คุณอยูก่ีค่น มอีาวธุอะไร ทัง้หมดเหมอืนเราท�าเกนิหน้าที ่ซ่ึงถกูกล่าว
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หาจากเจ้าหน้าที่ว่าท�าเกินหน้าที่สื่อ แต่ผมก�าลังมองว่า บทบาทหน้าที่สื่อพอมันเดินแล้ว

มันยุติไม่ได้ เราถูกเรียกจากคนเหล่านี้ว่า เขาอยากคุยในขณะท่ีเขาไม่คุยกับเจ้าหน้าที่รัฐ  

เขาจะคุยกับเรา เราก็มีหน้าที่เอาความจริง เอาที่มืดไปบอกให้เขาทราบ และคุณประเมิน

สถานการณ์ ผมบอกให้หมดแล้ว   

 ผมไม่ได้ถามว่าคณุอยูก่ี่คน เราไม่ได้ใช้ค�าถามแบบโง่ๆ แต่เราเหมอืนหลอกถามเขา

จนเขาบอกเราทั้งหมด พอเขาบอกเราทั้งหมดเราก็ต้องคิดว่าจริงไหมที่เขาบอก เขาอาจจะ

หลอกเราก็ได้ สิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐรับไปก็จะกลายเป็นข่าวลวง ผมก็เลยขอคุยกับตัวประกัน

สักคน เขายอมให้คุย เราก็ถามว่าสิ่งที่เขาว่ามานั้นเป็นอย่างน้ันใช่หรือไม่  เราก็ไม่ยอม 

ถูกหลอก เราผ่านการเป็นสื่อ ผ่านการถูกหลอกมามากแล้วเหมือนกัน เราก็ต้องตรวจสอบ

ทั้งหมด ต้องประเมิน นี่คือการท�างานในภาวะวิกฤต 

อุปสรรคของการปฏิบัติงานข่าวในเหตุการณ์ก็อดอาร์มี่
บุกยึดสถานทูตพม่าประจ�าประเทศไทย

 อุปสรรคคือความรู้ของเรา ถ้าเราไม่มีความรู้เพียงพอ หรือประสบการณ์ในการ

ท�างานเพียงพอ อาจจะท�าให้เกิดเหตุไม่คาดฝันต่อตัวประกันซึ่งสุ่มเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

และอปุสรรคประการทีส่องคอืผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วน หากเรามองเป็นอปุสรรคกจ็ะเป็น

อุปสรรคส่วนจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ที่จะเข้ามากดดันการท�าหน้าที่ของพวกเรา เพราะ

ระหว่างการท�าหน้าท่ีของสื่อ และเจ้าหน้าท่ีรัฐ ก็เป็นคนละหน้าที่กันที่เข้ามากดดันเรา 

กลายเป็นอุปสรรคบอกว่าเราอย่าไปรายงานการพูดคุยกับเขา 

 อีกประเด็นคือแรงกดดันจากผู้ชมผู้ฟังรายการ ซึ่งเขาต้องการทราบสถานการณ์

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะญาติของตัวประกัน เขาจะพยายามติดต่อมาทางทุกช่องทาง 

ให้เราช่วยเท่าที่จะท�าได้ เพราะเมื่อไรที่เกิดความเงียบ ความเงียบจะท�าให้เกิดความกลัว 

ท�าให้คนร้ายกลัว ท�าให้ตัวประกันกลัว ญาตกิลัว ไม่รูว่้าก�าลังท�าอะไร ซึง่จะเป็นแรงกดดนักลบัมา

  ส�าหรับเรื่องการท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่นั้นส่วนตัวไม่มองว่าเป็นอุปสรรคในการ

ท�าหน้าที่  เราต้องเข้าใจว่าคุณก็ท�าหน้าที่คุณผมก็ท�าหน้าที่ผม แต่หน้าท่ีผมก็ต้องระวัง 

ไม่ให้ล่วงล�้าเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี อย่างเจ้าหน้าท่ีมาบอกว่า

คุณอย่าคุยกับเขานะ ผมคิดว่าเราเป็นสื่อก็ต้องท�าอยู่ภายใต้ความพอดี เราไม่ได้เป็น 

เจ้าหน้าที่รัฐ และสิ่งที่ผมท�าคุณก็ใช้ประโยชน์ได้  



1๓๔

ถอดบทเรียน Do and Don’t 

งานข่าวในสถานการณ์ก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้าย

Do

1. ประเมนิสถานการณ์ให้ออก ต้องจ�าลอง

สถานการณ์ว่าจะเกิดอะไรได้บ้าง ต้องตั้ง

สมมติฐานขั้นร้ายแรงที่สุดว่ามีคนเจ็บ 

คนตาย เมื่อประเมิน สถานการณ์ร้ายแรง

แล้วค่อยมาวางรูปแบบวิธีการท�างานที่จะ

ไม่ให้เกิดผลร้ายแรงอย่างไร และมีวิธีการ

แบบไหน

๒. ต้องใช้ความรู้ในการท�างาน อย่าใช้

ความเชื่อเพราะความเชื่อบางทีก็อาจ

ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องใช้ความรู้ โดยต้อง

เอาความรูจ้ากผู้รูท้ี่อยู่แวดล้อมเราทัง้หมด 

เราเป็นสื่อก็จะได้ความรู้จากคนที่อยู่

รอบตัวจากทุกแวดวง นักจิตวิทยา 

นกัยทุธวธิ ีทกุอย่างต้องถกูประเมนิทัง้หมด 

ทั้งสภาพจิตของคนร้าย

๓. ใช้ประสบการณ์ความรู้จากเครือข่าย 

จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเพื่อขับเคล่ือน

แก้ไขปัญหา  แม้สถานการณ์จะน�าไปสู่ภาวะ

วกิฤต เจอทางตนัจนตรอกทีอ่าจไปถึงความ

รนุแรงหากเหน็ว่ามีความสุม่เสีย่งกต้็องถอน

ตัวออกมาจากสถานการณ์

Don’t

1. อย่าท�าตัวเป็นฮีโร่ อย่าไปคิดว่าเราเก่ง 

เราแน่ ถ้าเราท�าแบบน้ีจะท�าให้เราหลงได้ 

หลงตัวเองว่าเราแน่ เราเก่ง คุยกับเขาได้

คนเดียว พูดกับเขาได้เพียงแค่สื่อเดียว 

ทั้งที่สื่ออื่นก็อยากคุยเหมือนกัน 

๒. อย่าท�าตัวเป็นผู้แก้ไขสถานการณ์นั้น

เสียเอง เพราะหนึ่งคุณไม่มีหน้าที่ 

สองคุณต้องตระหนักว่าคุณเป็นแค่สื่อ

ท�าหน้าที่สื่อรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นให้ได้

ความจริงมากที่สุด ว่ามีตัวประกันกี่คน 

ชายกีค่น หญงิกีค่น ทกุคนปลอดภยัหรอืไม่

คนร้ายมีอาวุธอะไรบ้าง ซักให้รู้ ให้ได้

ข้อเท็จจริงทั้งหมดส่วนเรื่องการประเมิน

สถานการณ์เป็นของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ที่เหลือ

เราก็แค่กล่อมคนร้ายอย่ายิงตัวประกัน
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ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต

 สิง่ทีบ่อกไปเหมอืนผมท�างานคนเดยีวแต่ เรามกีองบญัชาการสถานการณ์ประเมนิ

สรปุ ในสถานการณ์แบบนัน้เราควรคยุกบัเขาไหม บางช่วงเราต้องไม่คยุกบัเขาแม้เขาอยาก

จะคุยกับเราเราก็ต้องไม่คุย  หรือช่วงสถานการณ์ที่เราต้องการได้ข้อมูลคุย เราก็ประเมิน

สถานการณ์ อย่างบางช่วงเครยีดเรากใ็ห้น้องผูห้ญิงใส ๆ  เข้าไปช่วยพดูผ่อนคลาย หรอืช่วง

หนักที่สุด ผมเปิดเพลงให้เขาฟัง ตอนนั้นเพลงปริญญาใจ ของ ศิริพร อ�าไพพงษ์ ก�าลังดัง 

เขาก็ผ่อนคลายลง

 ทัง้น้ี นอกจากกองบรรณาธกิารแล้ว กลุม่ผู้ฟังซ่ึงมีทกุสาขาอาชพี มคีวามรูแ้ตกต่าง 

ไม่เว้นแม้นกัจติวทิยากแ็นะน�าเข้ามาว่าต้องคยุกบัเขาแบบไหนท�าให้เขาสงบ ไม่เกร้ียวกราด 

เขาโทรเข้ามา ตอนนั้นยังใช้เพจเจอร์แต่ของผมเป็นระบบคอมพิวเตอร์พิมพ์ออกมาได้เลย 

มีชื่อเบอร์โทร เพราะมีเงื่อนไข ต้องระบุของจริงหมด ชื่อจริงนามสกุลจริง ซึ่งเราท�างาน

เป็นปกต ิเม่ือเราเหน็กโ็ทรกลบัไปคยุรายละเอยีด ในทางการทหาร ผมม ีเสธ.อู ้พล.อ.เลศิรตัน์ 

รัตนวานิช พล.อ.บัญชร ชวาลศิลป์ เป็นที่ปรึกษา เช่นช่วงนาทีสุดท้ายผมถามว่าควรจะยุติ

การออกอากาศไหม เสธ.ก็บอกว่าไม่ต้องยุติ จัดต่อไป   

 สิ่งที่ส�าคัญจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอนให้เรารู้ว่าทุกเหตุการณ์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่

ต้องมีการตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์มีผู้ให้ข้อมูล มีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ต้องเชิญ

ทุกฝ่ายมาร่วมกันสรุปจัดการภาวะวิกฤต ซึ่งต้องมีผู้รับผิดชอบอย่าปล่อยให้คนร้ายไปหา

รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ไม่เช่นนั้นสุดท้ายจะกลายเป็นตัวกดดันดังนั้นต้องมีผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ทีเ่ป็นคนตดัสนิอกีทัง้การแย่งการน�าในวงการสือ่กย็งัมอียูใ่ครรูก่้อนรายงานก่อน 

แต่ยุคนี้โลกออนไลน์เกิดขึ้นก็รู้พร้อมกันหมด เกิดอะไรขึ้นสามารถค้นหาประวัติ ค้นข้อมูล

ได้ง่ายซึ่งเป็นข้อดี แต่ข้อเสียก็คือจะเกิดกระแสกดดันจากโซเชียลมีเดีย
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 การมองสถานการณ์การบกุยดึสถานทตูพม่าโดยกลุม่กอ็ดอาร์มีเ่มือ่ปี ๒๕๔๒ 

ผ่านประสบการณ์ของคุณถนอม อ่อนเกตุพล เป็นอีกคร้ังหน่ึงที่สื่อมวลชนไทย

ต้องเข้าไปอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างไม่ทันตั้งตัว ซึ่งการท�าหน้าที่เป็นตัวกลางประสาน

ถ่ายทอดข้อมูลสถานการณ์ของสื่อมวลชนนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่บนฐาน

ของความรู้และประสบการณ์ หากไม่มีความเชี่ยวชาญก็จ�าเป็นท่ีจะต้องปรึกษา

กับผู้รู้และตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วน และที่ส�าคัญคือส่ือมวลชนต้องค�านึงถึง

ความปลอดภัยของผู้ประสบภัย ระมัดระวังการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับ

สถานการณ์ไปสู่ความรุนแรงหรือสูญเสียมากยิ่งขึ้น อันเป็นการยึดถือประโยชน์

สาธารณะตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็นส�าคัญ

-----------------------------------------------
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ก๊อดอาร์มี่บุกจับตัวประกัน
โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

สุรชา บุญเปยม

สื่อมวลชนอิสระ

 เช้าวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓ เกิดเหตุการณ์คนร้าย 1๐ คน มีอาวุธปืนสงคราม 

เอ็ม 1๖ และวัตถุระเบิด ท�าทีเป็นผู้โดยสารขึ้นรถประจ�าทางสายบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง 

จ.ราชบุรี จี้บังคับคนขับรถให้พาไปที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี เมื่อไปถึงได้บุกเข้ายึด

โรงพยาบาล  ใช้อาวุธบังคับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และคนไข้ประมาณ 

1,๐๐๐ คน ไม่ให้ขัดขืน ใช้เครื่องโทรโข่งกระจายเสียงบอกว่า เป็นนักศึกษาพม่าร่วมกับ

กองก�าลังกะเหรี่ยงกลุ่มก๊อดอาร์มี่ ขอพบกับเจ้าหน้าที่ทางการไทย มิฉะนั้นจะท�าร้าย

คนในโรงพยาบาลซึ่งถูกควบคุมในฐานะตัวประกัน โดยได้วางระเบิดที่ด้านหน้าและ

หลังโรงพยาบาล เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยมาเจรจา ผู้น�ากลุ่มก๊อดอาร์มี่ได้เสนอข้อเรียกร้อง
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ที่ส�าคัญคือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยน�าแพทย์ และพยาบาลไปรักษาทหารกะเหรี่ยงก๊อดอาร์มี่

ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทหารรัฐบาลพม่าปราบปรามให้รัฐบาลไทยหยุดใช้ปืน ค 1๒๐ 

ยงิเข้าไปในพืน้ทีท่ีช่าวกะเหรีย่งอาศยัตามแนวชายแดน และให้รฐับาลไทยยตุกิารช่วยเหลอื

ทหารพม่าที่ใช้พื้นที่ในเขตแดนประเทศไทยปราบปรามชาวกะเหรี่ยงที่ต่อสู้กับทหารพม่า

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการก่อการร้ายโดยใช้ความรุนแรง ในฐานะสื่อมวลชน 

ทีม่หีน้าทีร่ายงานข่าว ถอืว่าเป็นวกิฤตการณ์ก่อความไม่สงบทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คง

ของประเทศคนร้ายมีพฤติกรรมอุกอาจใช้อาวุธสงครามจี้บังคับคนในโรงพยาบาล 

เป็นตวัประกนั การรายงานข่าวเหตกุารณ์ว่า “เกิดอะไรขึน้”เป็นการรายงานข่าวโดยพืน้ฐาน

การท�าข่าวตามปกติ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อน ต้องมีที่มาที่ไปของเหตุการณ์

คือ “ท�าไมจึงเกิดเหตุการณ์ขึ้น”และ “เหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร”เป็นความส�าคัญ 

ทีส่ือ่มวลชนต้องตดิตามหาข้อมลูเพือ่รายงานข่าวได้อย่างถกูต้องโดยการเชือ่มโยงเหตกุารณ์

 เหตกุารณ์กลุม่ก๊อดอาร์มีบ่กุจีจ้บัตวัประกนัทีโ่รงพยาบาลศูนย์ราชบรีุ เป็นเหตุการณ์

ที่ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๒ คือเหตุการณ์

กลุ่มนักศึกษาพม่า จ�านวน 1๒ คน พร้อมอาวุธปืนและระเบิดบุกเข้าไปในสถานทูตพม่า

ประจ�าประเทศไทยถนนสาทรเขตยานนาวา จับเจ้าหน้าที่สถานทูตและประชาชนที่เข้าไป

ตดิต่อราชการเป็นตวัประกนัไว้ได้ราว ๒๐ คนเรยีกร้องให้รฐับาลพม่าปล่อยตวันางอองซาน ซจีู 

หัวหน้าพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยซึ่งชนะการเลือกตั้ง แต่รัฐบาลทหารพม่าไม่ให้มีการ

จดัตัง้รฐับาลและควบคมุตัวต่อมามีการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายไทยกบัหวัหน้ากลุม่

นักศึกษาพม่าชื่อ “จอห์นนี่” จนในที่สุดจากการต่อรองกลุ่มนักศึกษาพม่ายอมปล่อย 

ตวัประกันทีเ่หลือ หลังจากตวัประกนับางส่วนหนอีอกมาได้  โดยฝ่ายไทยน�าเฮลิคอปเตอร์

พานักศึกษาพม่ากลุ่มนี้ไปส่งที่ชายแดนไทย-พม่า ด้าน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่

ของกองก�าลงักะเหรีย่งกลุม่ก๊อดอาร์มี ่ซึง่ต่อมาได้มายดึโรงพยาบาลศูนย์ราชบรุแีละบงัคับ

คนในโรงพยาบาลเป็นตัวประกัน

 ก่อนเกิดเหตุการณ์นักศึกษาพม่าและกองก�าลังก๊อดอาร์มี่บุกจ้ีจับตัวประกัน 

ที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ได้เกิดการปะทะกันระหว่างทหารพม่ากับกองก�าลังก๊อดอาร์มี่

ในพ้ืนที่ติดกับชายแดนไทยด้านอ�าเภอสวนผึ้งในเขตประเทศพม่า มีกองก�าลังก๊อดอาร์ม่ี

และชาวบ้านบาดเจบ็จ�านวนมาก กลุม่ก๊อดอาร์มีเ่ข้าใจว่าประเทศไทยสนบัสนนุทหารพม่า

ในการโจมตีกองก�าลังก๊อดอาร์ม่ีด้วยการใช้ปืน ค 1๒๐ ยิงสนับสนุนและปล่อยให้ทหาร
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พม่าเข้ามาใช้พื้นท่ีประเทศไทยเข้าโจมตีทางด้านหลัง เป็นที่มาท�าให้นักศึกษาพม่าที่เคย 

ก่อเหตุยึดสถานทูตพม่าและเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปพักอาศัยกับกองก�าลังก๊อดอาร์มี่ 

เดินทางข้ามชายแดนมายึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีและเสนอข้อเรียกร้อง ซึ่งในที่สุด

เหตุการณ์นี้จบลงด้วยกองก�าลังเฉพาะกิจของไทยบุกเข้าโรงพยาบาลช่วยเหลือตัวประกัน

ได้ส�าเร็จ และจับตายกองก�าลังก๊อดอาร์มี่ได้ทุกคน

อุปสรรคของการปฏิบัติงานข่าวในเหตุการณ์ก๊อดอาร์มี่
บุกจับตัวประกันโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

 การท�าข่าวในสถานการณ์วิกฤต โดยเฉพาะในเหตุการณ์ท่ีมีการใช้ความรุนแรง 

เช่น กรณีก๊อดอาร์มี่บุกจับตัวประกันในโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี แม้ว่าความรวดเร็วในการ

รายงานข่าวเป็นเรื่องส�าคัญ แต่ความถูกต้องของรายงานข่าวส�าคัญกว่า 

 ในการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต ความปลอดภัยเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีสุด ไม่เฉพาะ

สื่อมวลชนที่เข้าไปในพื้นที่อันตราย เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ ์

ที่ไม่คาดฝันได้เท่านั้น แต่คนที่เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายมากกว่าในที่นี้คือ “ตัวประกัน” 

ในโรงพยาบาล การรายงานข่าว โดยเฉพาะทางวิทยุหรือโทรทัศน์ซึ่งเป็นข่าวรายงานสด 

จงึต้องใช้ความระมดัระวงัเตม็ทีเ่พือ่ไม่ให้ข่าวส่งผลกระทบหรอืกระตุน้ให้คนร้ายใช้ความรนุแรง

เนื่องจากคนร้ายดูข่าวจากการถ่ายทอดรายงานข่าวจากโทรทัศน์ของโรงพยาบาลด้วย

 การท�าข่าวเหตุการณ์นี้มีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล และการถูกเจ้าหน้าที่จ�ากัด

พื้นที่ไม่ให้เข้าใกล้โรงพยาบาล การเข้าถึงข้อมูลของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง สื่อมวลชน

กระท�าได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตและต้องใช้ความระมัดระวังในการน�าเสนอ การอธิบายว่า 

“เกิดอะไรขึ้น” นอกจากการเห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเอง แหล่งข้อมูลต้องมาจากรอบด้าน  

ในเหตุการณ์นี้มีเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบางคนหลบหนีออกมาได้ การสอบถามคนที่อยู่ใน

เหตุการณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของเหตุการณ์ การหาข้อมูลจากคนขับรถประจ�าทาง  

เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ได้รับแจ้งเหตุเป็นพื้นฐานของข้อมูลข่าว นอกจากการรายงานข่าว 

การเกิดเหตุการณ์ ข้อมูลที่ส�าคัญคือความต้องการของกลุ่มก๊อดอาร์มี่ เจ้าหน้าที่ระดับสูง

ท่ีได้รบัมอบหมายจากรฐับาลเป็นแหล่งข้อมลูส�าคญั จงึต้องรอการแถลงอย่างเป็นทางการ
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 การเข้าถงึข้อมลูเพือ่อธบิายเหตกุารณ์ว่า “ท�าไมเหตกุารณ์เกดิข้ึน” เป็นข้อมูลส่วนหน่ึง

นอกเหนอืจากข้อมลูการเกดิเหตุการณ์ การย่ืนข้อเรยีกร้องความต้องการของกลุม่ก๊อดอาร์ม่ี

เป็นเรื่องส�าคัญ มีการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับกลุ่มก๊อดอาร์มี่และย่ืนข้อเรียกร้อง 

การเชือ่มโยงเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึนกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ก่อนหน้าน้ันคอืเหตกุารณ์นกัศกึษาพม่า

บุกยึดสถานทูตพม่าประจ�าประเทศไทย การปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-พม่า  

ระหว่างทหารพม่ากับกองก�าลังก๊อดอาร์ม่ีติดกับแนวตะเข็บชายแดนด้านอ�าเภอสวนผ้ึง  

จนมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดคือการอธิบายความเป็นมาของเหตุการณ์ทั้งหมด

 อย่างไรกต็ามการรายงานข่าวในสถานการณ์วกิฤต สือ่มวลชนต้องให้ความร่วมมอื

กับเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายและเสี่ยงต่ออันตรายต่อสื่อมวลชนเอง 

ในเหตุการณ์ก๊อดอาร์มี่บุกจับตัวประกันในโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี มีการจ�ากัดพื้นที่

สื่อมวลชนให้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลพอสมควร เนื่องจากกองก�าลังก๊อดอาร์ม่ีขู่ว่า 

ได้วางระเบิดไว้ทั้งหน้าและหลังโรงพยาบาล  การหาข้อมูลข่าวจึงท�าได้แต่รอบนอก และ

ไม่ควรฝ่าฝืนค�าสัง่ของทางราชการ ส่วนการรายงานข่าวต้องรายงานเฉพาะเร่ืองทีเ่กดิขึน้จริง 

ไม่ใส่ความคิดเห็น ความรู้สึกส่วนตัว ทัศนคติส่วนตัวลงไปในรายงานข่าว รวมทั้ง 

การใช้ภาษาในการรายงานข่าวต้องไม่ท�าให้ผู้ชมข่าวมีความรู้สึกเกลียดชัง (โดยเฉพาะ 

การรายงานสดทางโทรทัศน์ ซ่ึงกองก�าลังก๊อดอาร์มี่ท่ียึดโรงพยาบาล บางคนฟังและพูด

ภาษาไทยได้และดูข่าวโทรทัศน์ที่รายงานสดด้วย)อาจจะเป็นแรงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่

คลีค่ลายสถานการณ์ได้ยากขึน้ซึง่เรือ่งใหญ่ทีอ่าจจะตามมาคอืความปลอดภยัของตวัประกนั

ในโรงพยาบาล 

 แม้ว่าการรายงานข่าวสถานการณ์ในภาวะวิกฤต จะเป็นการท�างานที่ต้องการ 

ความรวดเรว็แต่ความถกูต้องแม่นย�าของข้อมลูก็มคีวามส�าคญั การรายงานข่าวต้องไม่ท�าให้

เกิดความตื่นตระหนก ต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการ ไม่รายงานเรื่องความลับ 

ของทางราชการ ในกรณีนี้คือการวางแผนเพื่อช่วยเหลือตัวประกันด้วยวิธีให้เจ้าหน้าที่ 

หน่วยจู่โจมที่ฝึกฝนมาเฉพาะเข้าถึงตัวกองก�าลังกลางดึกเพื่อช่วยเหลือตัวประกันท่ียังอยู่

ภายในโรงพยาบาลจ�านวนมาก แม้จะเป็นข้อมูลท่ีสือ่มวลชนรูก้ต้็องไม่น�าเสนอ เพราะอาจ

ท�าให้กองก�าลังท่ียึดโรงพยาบาลรู้ตัวก่อน ซึ่งอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมความสูญเสีย 

ของตัวประกัน   
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ถอดบทเรยีน Do and Don’tงานข่าวในสถานการณ์ก่อวนิาศกรรมหรอืก่อการร้าย
 ๑. ความปลอดภัย

 สือ่มวลชนมีหน้าทีร่ายงานเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึนและอยูใ่นความสนใจของประชาชน 

แม้มีความจ�าเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์เพ่ือให้ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง รับรู้การเกิดขึ้น 

และความเป็นไปของเหตกุารณ์มากทีส่ดุเป็นหน้าทีท่ีส่ือ่มวลชนต้องท�า  แต่ความปลอดภยั

ของส่ือมวลชนเป็นเรือ่งส�าคญั ส่ือมวลชนไม่จ�าเป็นต้องประกบตวัเจ้าหน้าท่ีทีก่�าลงัท�าหน้าที่

คลี่คลายสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมากเกินไป เพราะอาจเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให ้

เกิดอันตราย  เมื่อเกิดการใช้ก�าลังความรุนแรงในการปราบปราม  ซึ่งอาจท�าให้สื่อมวลชน

เส่ียงต่อการได้รบับาดเจ็บหรอืเสยีชวีติ นอกจากนัน้ ยงัอาจท�าให้การท�างานของเจ้าหน้าที่

ไม่สะดวกด้วย

 ๒. ความร่วมมือ

 การรายงานข่าวสถานการณ์ในภาวะวิกฤต  นอกจากการรวบรวมข้อมูลรอบด้าน 

ซ่ึงมข้ีอจ�ากัดบางอย่างในการเข้าถงึข้อมลูและการถ่ายภาพในกรณนีีค้อืการห้ามเข้าในพืน้ที่

ใกล้โรงพยาบาลเพราะอาจเกดิอนัตราย จงึต้องให้ความร่วมมอืเพือ่ไม่ให้เจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิาน

ยากล�าบากมากข้ึน  การลักลอบเข้าไปหาข่าวในพ้ืนที่หวงห้ามแม้อาจจะท�าได้แต่ไม่ควร

กระท�า เพราะอาจเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด (เช่น สื่อมวลชนอาจถูกจับเป็นตัวประกัน) 

ซึ่งการหาข้อมูลข่าวสามารถท�าได้นอกพื้นที่อยู่แล้ว

 ๓. รายงานข่าวที่เกิดขึ้นจริง เที่ยงตรงชัดเจน

 การรายงานข่าวในภาวะวิกฤต แม้จะเป็นการรายงานข่าวทีต้่องอยูบ่นหลกัการของ 

“ความจริง”ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการรายงานข่าวตามปกติ  แต่ในภาวะวิกฤตซึ่งต้องใช้

ความรวดเร็วในการหาข้อมูลข่าวและรายงานข่าว โดยเฉพาะการรายงานสดทางโทรทัศน์ 

ข้อมูลข่าวต้องมาจากแหล่งข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ (ในฐานะประจักษ์พยาน) 

เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ไม่ควรน�าข้อมลูทีเ่ป็นความคิดเห็นของบุคคลทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัเหตกุารณ์

มาใช้เป็นข้อมูลข่าวเพราะในการรายงานข่าวสถานการณ์ยึดหลัก “ความจริงของ

เหตุการณ์”ไม่ใชค่วามคิดเห็น ซึ่งแยกออกไปจากการรายงานขา่วสถานการณ์อีกส่วนหนึ่ง 

เช่น รายการวิเคราะห์ข่าวทีอ่าจตามมาภายหลงั สือ่มวลชนผู้รายงานข่าวต้องไม่รายงานข่าว

โดยไม่มีข้อมูลที่แม่นย�าน่าเชื่อถือ หรือรายงานเกินขอบเขตของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  

ใส่ความคิดเห็นในรายงานข่าว เพราะนอกจากจะท�าให้ผู้รับข่าวสารไม่ได้ข้อมูลที่ควรรู ้

แล้ว ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนอาจท�าให้คนในสังคมสับสน หรือแตกตื่นได้
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 ๔. จริยธรรมในการรายงานข่าว

 การรายงานข่าวทุกประเภท รวมทั้งการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต สื่อมวลชน

มหีน้าทีห่าข้อมูลท่ีเป็นจรงิและรายงานเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จริงโดยปราศจากอคตใิช้อารมณ์

ความรู้สึกส่วนตัวในการรายงานข่าว ต้องรายงานด้วยภาษาที่สุภาพ ไม่ใช้ภาษาใน

รายงานข่าวที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม ก่อให้เกิดความเกลียดชัง แม้ผู้ก่อการร้าย

เป็นผู้กระท�าความผิด ก็ไม่ควรใช้ภาษาที่ยั่วยุ หรือเหมารวมคนอ่ืนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย  

เช่น ในกรณีกองก�าลังก๊อดอาร์มี่บุกยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี แม้เป็นชาวกะเหรี่ยง

ในประเทศพม่า ก็ไม่ควรใช้ค�าเรียกเหมารวมเช่น “พวกกะเหรี่ยง” เพราะอาจท�าให้เกิด

ความแตกแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียงในประเทศไทยซึ่งก็มีสถานะเป็นคนไทย

เหมือนคนทั่วไปในประเทศควรระบุกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าเป็นกลุ่มไหนให้ชัดเจน

 ๕. ระมัดระวังผลกระทบจากการรายงานข่าว 

 เหตุการณ์ก๊อดอาร์มี่บุกยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี เป็นเหตุการณ์ที่กองก�าลัง

ที่ก่อเหตุยึดโรงพยาบาลบางคนฟังและพูดภาษาไทยได้ดี และดูโทรทัศน์ระหว่าง

ยึดโรงพยาบาล การรายงานข่าว โดยเฉพาะการรายงานสด ต้องระมัดระวังการใช้ภาษา 

และความคิดเห็นโดยอคติ ใส่ไปในรายงานข่าวด้วย เพราะอาจท�าให้ผู้ก่อการไม่พอใจ

และอาจใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะกับตัวประกัน และไม่ควรรายงานการวางแผนคลี่คลาย

สถานการณ์ของเจ้าหน้าที ่เพราะอาจท�าให้ผูก่้อการรูต้วัซึง่อาจส่งผลต่อการใช้ความรุนแรง

ตอบโต้หรือท�าอันตรายตัวประกัน
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ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต

 การรายงานข่าวในภาวะวิกฤต ตามหลักการรายงานข่าวยึดหลักความจริง 

ของเหตุการณ์ไม่ต่างจากการรายงานข่าวทั่วไป  แต่ในทางปฏิบัติข่าวในภาวะวิกฤต 

เป็นเร่ืองท่ีคนในสังคมต้องการรูอ้ย่างรวดเรว็ ท�าให้สือ่มวลชนต้องน�าเสนอข่าวอย่างรวดเรว็ 

ท�าให้มีโอกาสรายงานข่าวผิดพลาดได้การรายงานข่าวประเภทนี้จึงต้องใช้บุคลากร 

จากหลายฝ่ายที่ไม่ใช่สื่อมวลชนที่ปฏิบัติการในภาคสนาม เพื่อท�าการรวบรวมข้อมูลจาก

หน่วยงานหรอืผูเ้กีย่วข้อง เช่นฝ่ายข้อมลูข่าว ผูส้ือ่ข่าวประจ�าสายต่างๆ เช่น สายข่าวทหาร 

สายข่าวการเมือง สายข่าวความม่ันคง ข่าวภูมิภาค รวมท้ังสายข่าวเฉพาะกิจท่ีม ี

ความช�านาญการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น กรณีก๊อดอาร์มี่บุกยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 

เป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ รวมทั้งเหตุการณ์ทหารพม่าส่งก�าลัง

ปราบปรามกองก�าลังก็อดอาร์มี่ที่ชายแดนด้านอ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การประชุม

โต๊ะข่าวเพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นเร่ืองที่จ�าเป็น ท�าให้ผู้รายงานข่าวภาคสนามที่รายงาน

เหตุการณ์เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและรายงานข่าวด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

 อย่างไรก็ตาม แม้ผู้รายงานข่าวในเหตุการณ์เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  

ก็ควรรายงานเร่ืองที่เกิดขึ้นจริง เป็นข้อมูลจริงเพื่ออธิบายเรื่องราวให้ผู้รับข่าวสารได้รู้

เหตุการณ์เท่านั้น ต้องไม่รายงานข่าวด้วยการใส่อารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัว ความคิดเห็น

ลงไปในรายงานข่าวด้วย เพราะจะท�าให้ผู้รับข่าวสารแยกไม่ออกระหว่างเหตุการณ์ 

ทีเ่กดิขึน้กบัความคิดเหน็ของผูร้ายงานข่าว และต้องให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าท่ีทีป่ฏบิตังิาน

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและอาจเกิดอันตรายต่อสื่อมวลชนด้วย
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 เหตุการณ์ก๊อดอาร์มีบ่กุจบัตวัประกนัโรงพยาบาลศนูย์ราชบรุเีป็นสถานการณ์

ที่มีความต่อเนื่องจากเหตุก็อดอาร์มี่บุกยึดสถานทูตพม่าในประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๔๒ 

แต่มีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงทั้งระดับความรุนแรงของสถานการณ์ การจัดการ

พื้นท่ีและยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้น บทบาทของส่ือมวลชนในเหตุการณ์นี้

จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก โดยคุณสุรชา บุญเปี่ยม ได้สะท้อนให้เห็นว่า

ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ สื่อมวลชนจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ

ว่าด้วยการรายงานข่าวที่เที่ยงตรง เป็นความจริง และแยกแยะข้อเท็จจริงออกจาก

ความคดิเห็นอย่างเด็ดขาด รวมทัง้เคารพศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ ไม่ใช้ค�าในเชงิดหูมิน่ 

เหยียดหยาม หรือยั่วยุ อันอาจจะท�าให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ี ต้องให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีใ่นการคลีค่ลายสถานการณ์ ไม่เป็นอปุสรรค

ในการท�างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการรายงานข่าวโดยยึดประโยชน์สาธารณะ

เหนือกว่าการแข่งขัน

------------------------------------
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ความขัดแย้งและความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปกรณ์ พึ่งเนตร 

บรรณาธิการ ศูนย์ข่าวภาคใต้ ส�านักข่าวอิศรา

 สถานการณ์และปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นอกจากจะเป็นโจทย์ใหญ่ของทุกรัฐบาลในการจัดการปัญหาแล้ว ยังเป็นโจทย์ใหญ่

ของสื่อมวลชนทุกแขนงในการรายงานข่าวสารข้อเท็จจริงด้วย

 ที่ส�าคัญสถานการณ์มีพลวัตจากประเด็น “การรายงานข่าวในสถานการณ์

ความรนุแรง” ไปสู่ “การต้องรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีความซับซ้อน

และอ่อนไหวอย่างสูง” 

 ตลอด 1๕ ปีที่ผ่านมา สื่อมวลชนไทยได้ปรับตัวรับมือกับการรายงานข่าว

ในสถานการณ์ทีมี่ความรนุแรงรปูแบบต่างๆ ทัง้ยงิ เผา ลอบวางระเบิด รวมไปถงึการปล้น ฆ่า 
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จบัตวัประกนั ทีเ่กดิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ความสญูเสยี

ของนักข่าวทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ รวมถึงทรัพย์สินเสียหายลดน้อยลงกว่าเดิมมาก 

จากที่ผ่านมาเคยถูกลูกหลงจากระเบิดลูกที่ ๒ หรือ second bomb หรือได้รับผลกระทบ

จากการเดินทางเข้าพื้นที่อันตรายเพ่ือท�าข่าว แต่ในระยะหลังๆ สภาพการณ์เหล่านี้ 

แทบไม่ปรากฏ

 แต่ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ “ความอ่อนไหวของปัญหาและสถานการณ์” ซึ่งแม้ 

ที่ผ่านมาสื่อมวลชนได้มีการปรับตัวขนานใหญ่ เลิกและระมัดระวังการใช้ถ้อยค�าแบบ  

“ตตีรา-แบ่งฝ่าย” หรอืกระทบต่อศาสนาและชาตพินัธุ ์อย่างเช่น เลกิใช้ค�าว่า “โจรมสุลมิ” 

พร้อมทั้งเปิดพ้ืนท่ีข่าวให้ฝ่ายที่ถูกกระท�า ฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐ และรายงานข่าวในมิต ิ

ของสังคม วัฒนธรรม รวมถึงโครงการพัฒนามากข้ึน ไม่ได้มุ่งแต่รายงานสถานการณ์ 

ความรุนแรงรายวันเพียงอย่างเดียวแล้วก็ตาม 

 ทว่าเมื่อปัญหามีพลวัตมานานถึง 1๕ ปี สภาพปัญหาเองก็มีความเปล่ียนแปลง 

ซับซ้อน และมีตัวละครมากขึ้น ท�าให้การรายงานข่าวและการสร้างสมดุลในการรายงาน

ท�าได้ยากข้ึนกว่าเดมิ มีการเตบิโตของ “สือ่ทางเลอืก” สือ่ทีเ่ป็นตัวแสดงของภาคประชาสงัคม

หรือเอ็นจีโอ รวมทั้งสื่อใหม่อย่างโซเชียลมีเดีย ท�าให้นักข่าวจากสื่อกระแสหลักถูกกดดัน 

ท�างานยากขึ้น หลายๆ กรณีถูกมองว่าไม่เป็นกลาง เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 ท่ีส�าคัญคือโครงสร้างของหน่วยงานรฐัแบบพิเศษ และการบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษ

ในพื้นที่ ตลอดจนสิทธิพิเศษที่หน่วยงานในพ้ืนที่นี้ได้รับในแง่ของงบประมาณ และการ 

จัดซื้อจัดจ้าง ท�าให้เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ความไม่โปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ 

ความไร้ประสทิธภิาพในการบรหิารโครงการ และความล้มเหลวของโครงการพฒันามากมาย 

แต่การตรวจสอบจากสือ่มวลชนกลบัท�าได้ยากมาก ทัง้ในแง่การแสวงหาข้อมลูข้อเทจ็จรงิ 

เอกสาร และการลงพื้นที่ตรวจสอบ ท�าให้ท่ีผ่านมามีการรายงานข่าวประเภทนี้มีน้อย  

สวนทางกับสภาพปัญหาที่รุนแรงมาก

 เช่นเดยีวกบัการตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานความมัน่คงทีย่ากและซบัซ้อน

ไม่แพ้กัน เนื่องจากสถานะของฝ่ายความมั่นคงที่น�าโดย “กองทัพ” ไม่เพียงเป็นคู่ขัดแย้ง

หรือฝ่ายตรงข้ามกับผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือผู้เห็นต่างจากรัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นคู่ขัดแย้ง 

กับองค์กรภาคประชาสังคม และเอ็นจีโอกลุ่มใหญ่ทั้งในและนอกพื้นที่อีกด้วย 
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 การรายงานข่าวของสื่อเพื่อตรวจสอบหน่วยงานความมั่นคง และ/หรือตรวจสอบ

การท�าหน้าที่ของภาคประชาสังคมและเอ็นจีโอจึงท�าได้ยากไม่แพ้กัน 

 ระยะหลังสถานการณ์ความขัดแย้งได้บานปลายไปสู่ “สงครามข้อมูลข่าวสาร 

ในโลกไซเบอร์” หรือที่เรียกกันว่า “ไอโอ” ท�าให้การรายงานข่าวของสื่อหรือการน�าเสนอ

ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีแนวโน้มสูงที่จะถูกโจมตีจากเครือข่ายไอโอ

ของฝ่ายทีเ่สยีประโยชน์ ซึง่เครือข่ายไอโอนีม้กัีนทุกกลุ่ม ทกุฝ่าย และพร้อมโจมต ีดสิเครดติ 

หรือท�าลายฝ่ายตรงข้ามในแบบที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

 น่ีคือความท้าทายของการรายงานข่าวและการท�าหน้าทีผู้่ประกอบวชิาชีพส่ือมวลชน

ที่ต้องเผชิญกับกระแสกดดันทั้งจากตัวปัญหาเอง ผู้เกี่ยวข้อง สถานการณ์ขัดแย้งแบ่งฝ่าย 

และการขยายวงของส่ือสังคมออนไลน์ ท�าให้ส่ือกระแสหลกัถกูลดทอนความส�าคญัลง และ/

หรือในทางกลับกันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือจากแต่ละฝ่ายมากขึ้น กลายเป็นโจทย์ข้อยากของ

การท�าหน้าที่ตามวิชาชีพและจรรยาบรรณ

อปุสรรคของปฏบิติังานข่าวในประเดน็ความขดัแย้งและความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 อปุสรรคในการรายงานข่าวในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้มหีลายแง่มมุ และแต่ละ

แง่มุมล้วนเป็นสถานการณ์วิกฤต แบ่งได้ดังนี้ 

 1. สถานการณ์ความรุนแรง แม้สถิติเหตุรุนแรงจะลดลงมาก แต่ความรุนแรง 

ก็ยังมีอยู่ต่อเนื่อง และพัฒนารูปแบบการก่อเหตุเพื่อหวังผลท�าลายล้างสูงสุด มีการ 

วางระเบิดลูกที่๒ หรือ second bomb มากขึ้น และก่อเหตุท�าร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์

แบบไม่เลือกเป้าหมาย เน้นสถานท่ีสาธารณะ เช่น ตลาดนัด ท�าให้การเข้าพื้นที่ท�าข่าว 

ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น 

 แต่ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรายงานข่าวในสถานการณ์ความไม่สงบ 

และความรุนแรง ซ่ึงองค์กรวิชาชีพให้ความส�าคัญมาตลอด ท�าให้นักข่าวสามารถ 

เตรียมความพร้อม และรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างน่าพอใจ 

 แต่ประเด็นที่กลายเป็นปัญหาใหม่ คือมุมมองฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มองว่านักข่าว

บางส่วนตกเป็นเครื่องมือของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคง ท�าให้การก่อเหตุหลายๆ ครั้ง  

ฉีกกฎความปลอดภัยของสื่อมวลชนและประชาชนที่ไม่เก่ียวข้อง ผิดจากในอดีตที ่
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กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐมีกฎเหล็ก “ไม่ท�านักข่าว” ยกเว้นโดนลูกหลงหรือเข้าไปอยู่ใน  

killing zone จริงๆ 

 สาเหตุส�าคัญของปัญหานี้มาจากท่าทีของฝ่ายความม่ันคงท่ีพยายามพัฒนา 

ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ และมีกิจกรรมพาสื่อมวลชนจากส่วนกลาง

ลงพื้นที่บ่อยครั้ง และเลือกน�าเสนอเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับฝ่ายรัฐ รวมถึงเสนอ 

ผลประโยชน์และสิทธิพิเศษบางประการให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ เช่น โครงการท�าสื่อ

ประชาสมัพนัธ์หน่วยงาน ท�าให้ฝ่ายผูก่้อเหตุรนุแรงมองผูส้ือ่ข่าว โดยเฉพาะกลุม่สือ่กระแสหลกั

อย่างไม่ค่อยเป็นมิตร และมุ่งก่อเหตุตามจังหวะและโอกาสโดยไม่สนใจพื้นที่การท�าหน้าที่

ของสื่อมวลชน

 ขณะที่ฝั่งเจ้าหน้าท่ีเอง โดยเฉพาะฝ่ายความม่ันคง ก็ใช้เครื่องมือพิเศษในการ

สบืสวนหาข่าว หลายๆ ครัง้ท�าให้เกดิความเข้าใจผดิ มองผูส้ือ่ข่าวในพ้ืนท่ีเป็น “แนวร่วมโจร” 

โดยเฉพาะนักข่าวท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเยาวชนหรือ 

ภาคประชาสังคมในพื้นที่ 

 ก่อนหน้านี้เคยเกิดกรณีตรวจสอบการใช้โทรศัพท์มือถือ โดยใช้เคร่ืองมือพิเศษ 

ปรากฏว่ามผีูท้ีใ่ช้เบอร์มอืถอืเป้าหมายมาใช้โทรศพัท์หน้าบ้านนกัข่าวในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา 

ปรากฏว่านักข่าวถูกเจ้าหน้าที่บุกค้นบ้านจนญาติผู้ใหญ่ช็อคเข้าโรงพยาบาลเพราะ 

ความตกใจ 

  นอกจากนั้นยังมีกรณีเสนอข่าวไม่ถูกใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบางราย  

ก็ถูกปล่อยข่าวว่าเป็นแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ บางคนมีชื่ออยู่ในแบล็คลิสต์ ถูกเรียกพบ 

ถูกเรียกปรับทัศนคติ 

 ๒. สถานการณ์ความขัดแย้งที่นอกเหนือจากการก่อเหตุรุนแรง จากปัญหา  

“ตัวแสดง” ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์มีมากขึ้น และซับซ้อนขึ้น 

 พลวัตของปัญหาชายแดนใต้ท�าให้มีการเปิดพ้ืนที่ทางการเมืองและองค์กร 

ภาคประชาสังคมเพ่ิมขึ้นมาก ส่วนใหญ่ท�างานด้านสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม  

ซึง่บรบิทของงานสวนทางกบัฝ่ายความมัน่คงอย่างชดัเจน โดยเฉพาะการตรวจสอบประเดน็

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ที่ส�าคัญเมื่อสื่อสังคมออนไลน์ขยายตัว ท�าให้องค์กรเหล่านี้มีพื้นที่สื่อสารมากขึ้น 

ทัง้ผ่านโซเชยีลมีเดยียอดนิยม และการสร้าง “สือ่ทางเลอืก” ของตนเองขึน้มา หลายๆ กรณี



1๔๙

เลือกรายงานข่าวเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายตน และกดดันตรวจสอบหรือแม้กระทั่ง

โจมตีการท�างานของสื่อกระแสหลัก

 ขณะที่ฝ่ายรัฐ โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงก็เปิดแนวรบด้านโซเชียลมีเดียขึ้นมา  

มีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่เรียก “ไอโอ” ซึ่งจะว่าไปก็มีทั้งสองฝ่าย และตอบโต้โจมตีกัน 

โดยมี “สือ่กระแสหลกั” หรอื “สือ่วิชาชพี” อยู่ตรงกลาง และมโีอกาสถูกโจมตคีกุคามจาก

ฝ่ายที่เสียประโยชน์ตลอดเวลา 

 เหตุนี้เองท�าให้การรายงานข่าวในประเด็นอ่อนไหวต่างๆ ท�าได้ยากขึ้น และต้อง

สร้างสมดุลของแหล่งข่าวและข้อมูลภายในข่าวชิ้นเดียวกัน การพาดหัวข่าว หรือเสนอ 

“ประเดน็น�า” ต้องระมัดระวงัอย่างมาก เพ่ือไม่ให้ถกูใช้เป็นเครือ่งมอืจากฝ่ายทีไ่ด้ประโยชน์ 

และไม่ให้ถูกโจมตีจากฝ่ายที่เสียประโยชน์ 

 การโจมตีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระยะหลังถึงขั้น “ล่าแม่มด” มีการจัดตั้งทีม 

คอยตอบโต้ทางไซเบอร์เมื่อมีข่าวกระทบถึงพวกตน บางกรณีมีการโพสต์ภาพผู้ประกอบ

วิชาชีพสื่อเพื่อโจมตีกันก็เคยมี ขณะที่ผู้ที่ท�างานด้านสิทธิมนุษยชนก็ถูกเครือข่ายไอโอ 

ของฝ่ายทีเ่สยีประโยชน์ ด่าประณามและล่าแม่มดเช่นกนั การน�าเสนอข่าวในแง่มมุเหล่านี้

จึงละเอียดอ่อนและซับซ้อนอย่างมาก หลายสื่อเลือกที่จะไม่น�าเสนอ หรือที่เรียกว่า  

“เซ็นเซอร์ตัวเอง” 

 นอกจากนั้นยังเริ่มมีการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อด�าเนินการกับสื่อมวลชน 

ที่ถูกมองว่าเสนอข่าว “ล�้าเส้น” อย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีกรณีการน�าเสนอเรื่องร้องเรียนของ 

ผู้ต้องสงสัยคดีความม่ันคงท่ีถูกควบคุมตัว และอ้างว่าถูกซ้อมทรมาน ปรากฏว่า 

ถูกฝ่ายทหารแจ้งความด�าเนินคดีฐานหมิ่นประมาท และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมเรียก

ค่าเสียหายถึง 1๐ ล้านบาท

 ประเด็นข้อกล่าวหาละเมิดสิทธิมนุษยชนกลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากที่สุด 

ในการน�าเสนอข่าวสารจากชายแดนใต้ในยุคปัจจุบัน เพราะประเด็นถูกแปรเป็นการ 

ชิงความได้เปรียบทางการเมืองกันด้วย และมีพรรคการเมืองที่แสดงจุดยืนอยู่ตรงข้ามกับ

กองทัพ พร้อมขยายผลทุกเหตุการณ์ โอกาสที่สื่อกระแสหลักจะตกเป็นเหยื่อจึงมีสูงมาก

 ขณะเดียวกนั การเกดิขึน้ของ “สือ่ทางเลอืก” และสือ่ทีใ่ช้เป็นเครือ่งมอืไอโอ ท�าให้

ภาพลักษณ์ของ “สื่อมวลชน” ในภาพรวมตกต�่าลง เนื่องจากส่ือประเภทนี้หลายๆ ครั้ง 

น�าเสนอข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียว หรือเสนอในลักษณะรับใช้องค์กรเครือข่ายฝ่ายตน 
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 ๓. สถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่น ความไม่โปร่งใสในการด�าเนินโครงการพัฒนา 

กลายเป็นวิกฤตของการรายงานข่าวเชิงสืบสวนของสื่อมวลชน 

 การท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกก�าหนดให้เป็น “พ้ืนที่พิเศษ” ทั้งบังคับใช้

กฎหมายพิเศษ และมีสถานะทางกฎหมายคล้ายๆ เป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ท�าให้

มีวิธีการบริหารงบประมาณแตกต่างจากพื้นท่ีอื่นๆ ของประเทศ และมีโครงการพัฒนา

ลงไปในพื้นท่ีจ�านวนมาก หลายโครงการมีปัญหาความไม่โปร่งใส แต่การตรวจสอบ

กลับท�าได้ยาก เพราะแทบทุกโครงการได้รับการยกเว้นไม่ต้องประกวดราคา มีเพียงการ 

“สอบราคา” และหาคู่เทียบราคาเท่านั้น 

 ประกอบกับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ความมั่นคง มีปัญหาการก่อความไม่สงบ และยังมี

สภาพเป็น “สังคมปิด” มีผู้มีอิทธิพลจ�านวนมาก ท�าให้การท�าหน้าที่สื่อมวลชนในการ

ตรวจสอบทุจริตท�าได้ยาก เมื่อมีการเสนอข่าวเชิงลบ จะมีผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงตัวทันที และ

พยายามกดดันไม่ให้น�าเสนอข่าว หลายกรณีมีการข่มขู่ฟ้องร้อง หลายกรณีมีการคุกคาม

ถึงตัวนักข่าว ทั้งเชิญพบและอุ้มตัวไปกดดันให้หยุดน�าเสนอข่าว

 ตัวอย่างเช่น การน�าเสนอข่าวผู้กว้างขวางในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้าน�้ามันเถื่อน

หนีหมายจับ มีข่าวหลบหนีไปต่างประเทศ แต่ภายหลังกลับเดินทางเข้าพื้นที่ได้ ทั้งๆ ที่มี

ค�าพิพากษาจ�าคุกคาอยู่ในศาล การท�าข่าวตรวจสอบเรื่องนี้ มีนักข่าวถูกต�าหนิและต่อว่า

อย่างรุนแรงจากนายต�ารวจระดับสูง และยังถูกคนสนิทของผู้กว้างขวางข่มขู่คุกคาม

ให้ยุติการน�าเสนอข่าวด้วย

อย่างรุนแรงจากนายต�ารวจระดับสูง และยังถูกคนสนิทของผู้กว้างขวางข่มขู่คุกคามอย่างรุนแรงจากนายต�ารวจระดับสูง และยังถูกคนสนิทของผู้กว้างขวางข่มขู่คุกคาม

ให้ยุติการน�าเสนอข่าวด้วย
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ถอดบทเรียน Do and Don’tงานข่าวในประเด็นความขัดแย้งและความรุนแรง

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Do

1. การรายงานข่าวความไม่สงบ การเข้า

พื้นที่เกิดเหตุ ยังต้องใช้ความระมัดระวัง

แบบเต็มร้อย และปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

๒. การน�าเสนอข่าวในประเด็นอ่อนไหว

หรือละเอยีดอ่อน ต้องมผู้ีเกีย่วข้องทกุฝ่าย

อยู่ในข่าว 

๓. ก่อนเปิดประเด็นข่าวเชิงสืบสวน 

ควรมีข้อมูลหลักฐานครบทุกด้านก่อน 

๔. การน�าเสนอข่าวเชิงตรวจสอบทุจริต 

ต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยัน และมีเสียง

จากฝ่ายผู้ถูกตรวจสอบหรือเสียประโยชน์ 

๕. การน�าเสนอข่าวตรวจสอบทุจริต 

ต้องตรวจสอบข้อยกเว้นทางกฎหมายให้ดี 

เพราะเป็นพื้นที่พิเศษที่ได้ประโยชน์จาก

มาตรการพิเศษกระตุ้นเศรษฐกิจ

๖. พาดหัวข่าวด้วยถ้อยค�าเรียบๆ 

เข้าใจง่าย และไม่เปิดช่องให้ตีความ

๗. หลีกเลี่ยงการตอบโต้หรือยั่วยุผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ 

Don’t

1. ต้องไม่ประมาทในการเข้าพื้นที่เกิด

เหตรุนุแรง แม้สถติสิถานการณ์ความไม่สงบ

จะลดลงมาก 

๒. ต้องไม่น�าเสนอข้อมูลด้านเดียว หรือมี

แต่ฝ่ายผู้กล่าวหา 

๓. ไม่ควรเสนอข่าวแข่งกับเวลา เพราะ

โอกาสที่ข่าวจะผิดพลาดและก่อปัญหา

ตามมามีสูงมาก

๔. ต้องไม่เสนอข่าวกล่าวหาไปก่อน ใน

ลักษณะ “ตีหัวเข้าบ้าน” หรือเปิดประเด็น

เพื่อรอให้ฝ่ายที่เสียประโยชน์ตอบโต้ 

๕. ต้องไม่น�าเสนอข่าวตรวจสอบทุจริต

โดยใช้แหล่งข่าวหรือท่ีมาของข้อมูลเพียง

แหล่งเดยีว หรอืเขียนข่าวแบบไม่ตรวจสอบ

ข้อมูลและกฎหมาย 

๖. พาดหัวข่าวไม่ควรใช้ค�าหวือหวา 

หรือถ้อยค�าที่ตีความได้หลายนัย

๗. ในฐานะนักข่าว ไม่ควรเสนอ

ความเห็นส่วนตัวในประเด็นอ่อนไหว

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
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ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต

 ส�าหรับข้อเสนอแนะต่อตัวผู้ประกอบวิชาชีพส่ือมวลชน คือการรายงานข่าว 

ในสถานการณ์วกิฤต โดยเฉพาะในบรรยากาศขดัแย้งทางความคดิทีเ่ก่ียวข้องกบัความเหน็ต่าง

ทางการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม จ�าเป็นต้องยึดกรอบจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด  

และไม่ควรท�างานแข่งกับเวลา หรือแข่งขนักนัด้านความเร็ว แต่ควรใช้ความรอบคอบ รอบด้าน 

และเป็นกลางมากที่สุด

 ขณะที่ข้อเสนอแนะต่อองค์กรวิชาชีพ ควรมีการจัดอบรมผู้สื่อข่าวเป็นระยะ 

อย่างต่อเนือ่ง ไม่ขาดตอน เพราะปัญหามพีลวตัตลอดเวลา สิง่ส�าคญัคอืการเชญิผูเ้ชีย่วชาญ

มาให้ความรู้และร่วมกนัค้นหาทางออกเก่ียวกบัการรายงานข่าวท่ามกลางสงครามข่าวสาร 

หรอื ไอโอ ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่ท�าให้เกดิเฟคนวิส์ (Fake news) และข่าวบิดเบือน

จ�านวนมาก รวมไปถึงการคุกคามทางออนไลน์และการล่าแม่มดที่เกิดกับตัวนักข่าวเอง 

หรือองค์กรสื่อที่สังกัดด้วย

 สถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ซ่ึงถอดบทเรียนโดยคุณปกรณ์ พึง่เนตร สะท้อนให้เห็นถงึความซบัซ้อนของสถานการณ์

ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเมือง สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการใช้เทคโนโลย ี

ทีท่�าให้เกดิสงครามข่าวสาร ซึง่ส่งผลให้การท�างานของสือ่มวลชนภายใต้สถานการณ์น้ี 

ไม่มีอะไรง่าย ต้องอาศัยประสบการณ์และยึดมั่นในหลักจริยธรรมอย่างเข้มข้นมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การตรวจสอบข้อมลูทีถู่กต้อง ไม่ผดิพลาด เน้นความสมดุลเป็นธรรม  

รอบด้าน เป็นกลาง เคารพสทิธส่ิวนบคุคลและศกัด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์ เข้าใจความแตกต่าง 

ทางความเชือ่ ศาสนา วฒันธรรม และต้องไม่น�าเสนอความคดิเหน็ส่วนตวัไม่ว่าจะเป็น

ในข่าวหรือแม้แต่ในสื่อสังคมออนไลน์ก็ตาม

-----------------------------------------------
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๕
กรณศีกึษา: การรายงานข่าวในภาวะวกิฤตของ

ส่ือมวลชนต่างประเทศ
ธาม เชื้อสถาปนศิริ

อาจารย์ประจ�าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 สถานการณ์วกิฤตเป็นสิง่ท่ีเกดิขึน้เม่ือไรกไ็ด้ ท่ีไหนกไ็ด้ และรปูแบบใดกไ็ด้ในปัจจบัุน 

จากภาวะความผันผวนทางธรรมชาติสู่การเป็นภัยธรรมชาติ ความผกผันทางสังคม 

และการเมืองสู่การก่อวินาศกรรมและก่อการร้าย ทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ 

ซ่ึงในวิกฤตแต่ละคร้ังก็จะมีบทเรียนที่สื่อมวลชนในประเทศน้ันๆ ได้เรียนรู้เพ่ือปรับปรุง 

น�ามาใช้ท�างานกับวิชาชีพตนเอง

กรณีศึกษา “สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”
 จากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาลเมื่อปี ๒๕๕๘ และ

กรณีสันเขื่อนเซ-เปียนน�้าน้อย แตกที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี ๒๕๖1 

มีบทเรียนที่สื่อมวลชนพึงปฏิบัติดังนี้

 (๑) ความละเอียดอ่อนทางภูมิประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

 กรณีแผ่นดินไหวในเนปาล สื่อหลายชาติเข้าถึงพ้ืนที่โดยรวดเร็ว และเนื่องจาก 

มผีูเ้สยีชวิีตมาก ส�านกัข่าวแต่ละชาตจิงึพากนัสนใจรายงานเฉพาะผูค้นสญัชาตขิองประเทศ

ตนเอง เช่นประเทศอินเดียก็จะรายงานเฉพาะผู้บาดเจ็บเสียชีวิตของคนอินเดีย ขณะที่ 

สื่อในพื้นถิ่นเนปาลก็จะรายงานเฉพาะคนเนปาล กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งจาก 

เรื่องที่เห็นว่าสื่อเลือกที่จะน�าเสนอเฉพาะบางมุมท่ีไม่เสมอภาคเท่าเทียม จนเกิดกระแส

เรียกร้องให้สื่อมวลชนสัญชาติอินเดียถอยห่างออกจากพื้นที่
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 แนวทาง : การเรียนรูภ้มูปิระวตัศิาสตร์เบือ้งหลงัทางวฒันธรรม เป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน

ที่ผู้สื่อข่าวจ�าเป็นต้องตระหนัก เรื่องเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ความเชื่อศาสนา

 (๒) การสร้าง/ขยายประเด็นดราม่า

 สือ่มวลชนแต่ละชาตเิข้าไปน�าเสนอรายงานในประเดน็ทีแ่ตกต่างกนั บางประเทศ

กเ็น้นข่าวเชิงเหตกุารณ์ ข้อเทจ็จริง บางประเทศก็เน้นข่าวเชงิอารมณ์-ความรู้สกึ ความคดิเหน็ 

และท�าให้เหมือนละคร ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาในเชิงของการช่วยเหลือ การสร้างความรู้สึก

แปลกแยก แตกต่าง และมีคนดี คนเลว คนท�าผิด คนประสบภัยที่เป็นผู้โชคร้าย ประเด็น

ข่าวไม่สร้างสรรค์ เน้นแต่เรื่องเศร้าโศก ฉายภาพอันอุจาด เวทนาสะเทือนใจ จนเป็นที ่

น่าเวทนาแก่เหยื่อ ญาติผู้เสียชีวิต

 แนวทาง : สื่อมวลชนควรเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของผู้ประสบ 

ภาวะวิกฤต และค�านึงถึงหลักค่านิยม ประเพณี ความเชื่อ ขนบทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง

กับศาสนา และค�านึงถึงหลักและมารยาทที่พึงกระท�าในการรายงานข่าว

 ไม่ควรต้ังค�าถามเชิงสะเทือนอารมณ์และเรียกหาความรู้สึกผิดหวัง สูญเสีย  

จากผู้ประสบภัย

 ควรเว้นระยะห่างระหว่างผู้ประสบภาวะวิกฤต ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ถ่ายภาพ 

ด้วยความเคารพ และงดเว้นการน�าเสนอภาพศพ ผู้ประสบภัยที่อยู่ในสภาพที่ลดทอน

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลง

 (๓) การขนย้าย สัมภาระ อุปกรณ์สื่อข่าว ที่มีน�้าหนัก 

 ผู้ปฏิบัติงานข่าวหลายชาติ หลายช่องสถานีที่ลงพื้นที่ภัยพิบัติธรรมชาติ มักคิดว่า

จะต้องขนย้ายอปุกรณ์ เทคโนโลยกีารสือ่สารไปให้มากทีส่ดุเพ่ือการรายงานข่าวท่ีมคีณุภาพ

มากทีส่ดุ ทว่าเมือ่ไปถึงแล้ว สัมภาระและน�า้หนกัสิง่ของท่ีมากเกนิไป กลบักลายเป็นปัญหา

และภาระส�าหรับการขนส่งในภาคสนาม เหตกุารณ์ภยัพบิติัธรรมชาตทิ�าให้รถ ยานพาหนะ

ต่างๆ ถูกใช้เร่งดวนส�าหรับงานกู้ภัย ฉุกเฉินทางการแพทย์ มากกว่าเพื่อขนทีมงาน 

และสัมภาระทีมสื่อสารมวลชน 

 แนวทาง : กรณทีีส่ือ่มวลชนน�าอปุกรณ์ทีม่นี�า้หนกัมากเกนิไปด้วยการขนส่งไปกบั

เครื่องบินของรัฐบาลต้นทาง ท�าให้เป็นประเด็นปัญหาว่า สื่อมวลชนควรค�านึงถึง 

ความจ�าเป็นระหว่างอุปกรณ์ส่ือสารของตนเอง หรือควรเอาสัมภาระไปน้อยๆ เพื่อเพิ่ม
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โอกาสให้เครื่องบินสามารถบรรทุกน�้าหนักสิ่งของอุปกรณ์กู้ภัยที่จ�าเป็นกว่าหรือไม่

 (๔) การประสานงานกับนักข่าว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 ปัญหาอย่างมากของการท่ีผู้ปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤตจะต้องประสบเจอ เมื่อ

ออกไปท�างานข่าวภยัพบัิติในสถานทีน่ัน้ๆ คอื การไม่รู้ทศิทาง สภาพภมูปิระเทศ แหล่งทีพั่ก 

และเส้นทางเดินทางต่างๆ แต่ปัจจุบันแผนท่ีออนไลน์ในระบบอินเทอร์เน็ตสามารถ 

ช่วยเหลือได้ กระนั้นก็ตามความจ�าเป็นที่ต้องมีไกด์ท้องถิ่นคนน�าทางยังเป็นเรื่องที่จ�าเป็น

 แนวทาง : ศึกษาสภาพภูมิประเทศ เส้นทางการเดินทาง ระบบขนส่ง และ  

ยานพาหนะ ตลอดจนตดิต่อหาไกด์ท้องถ่ินหรอื ศนูย์ข่าวท่ีสามารถประสานงานได้ล่วงหน้า 

อัพเดทสถานการณ์ล่าสุดจากศูนย์ข่าวท้องถิ่นเสมอ และติดตามประกาศข่าวสารแจ้ง 

เตือนภัยจากรัฐบาล อาจหาล่ามท้องถิ่นไว้ในทีมงานปฏิบัติงานข่าว พร้อมกับคนขับรถ 

ท้องถิ่น ซึ่งจะท�าให้การรายงานข่าวมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถรู้ทางหนีทีไล่ 

ที่จ�าเป็นในสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน

กรณีศึกษา “สถานการณ์ก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้าย”
 ประเทศ นิวซีแลนด์
 ยิงถล่มมัสยิด ไลฟ์สดฆ่าหมู่ ๔๙ ศพ

 เมื่อวันที่ 1๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ส�านักข่าวเอเอฟ พี รายงานจากเมืองไครสต์เชิร์ช 

ประเทศนิวซีแลนด์ว่า นายกรัฐมนตรี จาซินดา อาเดิร์น ของนิวซีแลนด์ แถลงเกิดเหตุ

คนร้ายบุกกราดยิงภายในมัสยิดอัล นูร์ ทางตอนกลางของเมืองไครสต์เชิร์ช เมื่อช่วงบ่าย

วันศุกร์ที่ผ่านมา และมัสยิดลินวูด ในเขตชานเมือง เบื้องต้นทราบแล้วว่า มีผู้เสียชีวิต 

อย่างน้อย ๔๙ ศพ และยงัมผีูบ้าดเจบ็สาหสัอีก ๔๘ คน แต่เจ้าหน้าทีค่วบคุมตวัผูต้้องสงสยั

ก่อเหตุเป็นชายได้ ๓ คนแล้ว เชื่อว่าเป็นการก่อการร้าย ซึ่งมีการวางแผนมาอย่างดี ท�าให้

นิวซีแลนด์ต้องเผชิญกับวันที่มืดมนที่สุดอีกวันหนึ่ง

 นายกรัฐมนตรี สกอตต์ มอร์ริสัน ของออสเตรเลีย เปิดเผยท่ีเมืองซิดนีย์ว่า  

หนึ่งในมือปืนผู้ก่อเหตุที่มัสยิดแห่งหนึ่งในเมือง ไครสต์เชิร์ช เป็นชาวออสเตรเลีย กลุ่มคน

หัวรุนแรง ขวาจัด และพวกก่อการร้ายนิยมความรุนแรง

 ตามค�าบอกเล่าของต�ารวจ ระบุว่า มือปืนผู้ก่อเหตุ ยังได้ถ่ายทอดสดผ่าน  

ทางเฟซบุ๊กเหตุกราดยิง และยังโชว์อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วย เชื่อว่าแรงจูงใจของการ
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ก่อเหตุ เป็นเรื่องเชื้อชาติ นอกจากนั้นต�ารวจยังพบระเบิดแสวงเครื่องอีก ๒ ลูก แต่ทหาร

ได้เก็บกู้ไว้ได้แล้ว อย่างไรก็ตามต�ารวจยังต้องปิดล้อมพื้นที่ทั่วเมือง พร้อมเตือนประชาชน

ให้อยู่แต่ภายในท่ีพกัอาศัย อย่าเพิง่ออกมาข้างนอก และยงัได้เตอืนชาวมสุลมิทัว่ประเทศว่า  

อย่าเพิ่งไปที่มัสยิด เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ สภาเทศบาลเมืองไครสต์เชิร์ช ได้เปิด 

ศูนย์ฮอตไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับลูกหลานซึ่งได้ไป 

ร่วมเดินขบวนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ในบริเวณใกล้กับที่เกิดเหตุด้วย

 อ้างอิง หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์ 1๖ มีนาคม ๒๕๖๒

 ประเทศอเมริกา
 ฆ่ากว่า ๕๐ ศพคอนเสิร์ตเวกัส เฒ่า ๖๔ ช็อกโลก กราดยิงเจ็บ ๔๐๐

          เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส�านักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุกราดยิง 

สะเทอืนขวญัอย่างเลวร้ายทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ยคุใหม่ของสหรัฐอเมรกิา ในนครลาสเวกสั 

รัฐเนวาดา เมื่อคนร้ายกระหน�่า สาดกระสุนหลายร้อยนัดจากชั้น ๓๒ ของอาคารโรงแรม

มัณฑะเลย์เบย์รีสอร์ต แอนด์ กาสิโน ใส่ฝูงชนที่ร่วมงานเทศกาลงานดนตรีคันทรี รูต ๙1 

ฮาร์เวสต์ อยูด้่านล่างอย่างชนดิไม่เลอืกหน้า ท่ามกลางเสยีงหวดีร้องและพยายามหลบหนี

อย่างตื่นตระหนก จนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๕๐ ราย ในจ�านวนนี้มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจด้วย 

๒ นาย และบาดเจ็บมากกว่า ๔๐๐ ราย ส่วนมือปืนยิงตัวตาย

          ต�ารวจท้องที่เปิดเผยว่า มือปืนชื่อนายสตีเฟน แพดด็อก เป็นคนในพื้นที่ของ 

ลาสเวกสั อาย ุ๖๔ ปี เจ้าหน้าทีห่น่วยสวอ็ตตรวจพบปืนอย่างน้อย 1๐ กระบอกในห้องพกั 

บนชั้น ๓๒ ของอาคารโรงแรมท่ีมือปืนสาดกระสุนลงมา ในจ�านวนนี้เป็นปืนไรเฟิล 

จ�านวนมาก

          นายโจ ลอมบาร์โด นายอ�าเภอเขตคลาร์ก พื้นที่เกิดเหตุ ตั้งข้อสันนิษฐานว่า นาย

แพดด็อก ก่อเหตุเพียงล�าพัง และเป็นการยากที่จะล่วงรู้ถึงเหตุผลที่มือปืนรายนี้กราดยิงผู้

บรสิทุธิ ์ขณะเดยีวกนัต�ารวจตดิอาวธุหนกัน�าหมายค้นบกุบ้านนายแพดดอ็กทีอ่าศยัอยูก่บั

นางแมรีลู ดันลีย์ อายุ ๖๒ ปี คู่ชีวิต เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว สามห้องนอน ในเขตชุมชนผู้

เกษียณอายุ ซัน ซิตี เมสไควต์ ห่างจากตัวเมืองลาสเวกัสขึ้นไปทางเหนือ 1๒๘ ก.ม. แต่ไม่

พบนางดันลีย์ หรือความเคลื่อนไหวใดๆ ในบ้าน



1๕๗

          ส�านักข่าวต่างประเทศยังรายงานอีกว่า เหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้ เกิดขึ้นต่อจาก

เหตสัุงหารหมู่ในงานคอนเสิร์ตเพิง่เกิดขึน้ปีนี ้ทีแ่มนเชสเตอร์ อารนีา เมอืงแมนเชสเตอร์ 

ประเทศอังกฤษ โดยเป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายด้วยระเบิดพลีชีพ เมื่อวันท่ี ๒๒ พ.ค.  

แรงระเบิดสังหารเหยื่อ ๒๒ ราย บาดเจ็บจ�านวน ๖๔ คน

 หนังสือพิมพ์ ข่าวสด วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

 ประเทศฝรั่งเศส 
 ซิ่งชนดะ-รัวยิงฝรั่งเศส’๘๔ศพ’สลดวันชาติ-เมืองนีซ ชี้ก่อการร้าย-จับตาย

 ฝรั่งเศสประกาศขยายเวลาภาวะฉุกเฉินออกไปอีก ๓ เดือน หลังคนร้ายก่อเหตุขับ

รถบรรทุกไล่ชน

 ขับรถไล่ชน-ยิงสยองฝรั่งเศส

 ส�านักข่าวเอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุรถบรรทุกคันหนึ่งพุ่งเข้าใส่ 

ฝงูชนในเมอืงนซี ประเทศฝรัง่เศส ขณะทีผู่ค้นก�าลงัเข้าร่วมชมการจดุดอกไม้ไฟเฉลมิฉลอง

วนับาสตย์ี หรอืวนัชาตฝิรัง่เศส เมือ่วนัท่ี 1๔ กรกฎาคม ส่งผลให้มผีูเ้สยีชวีติแล้วอย่างน้อย 

๘๔ ราย เป็นเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีฟรองซัวส์ โอลลองด์ ของฝรั่งเศสประณามว่า

เป็นการก่อการร้าย

 คนขบัรถบรรทกุผูก่้อเหตุ ถกูยงิเสยีชีวติหลงัจากขบัรถเร่งความเร็วไล่ชน พร้อมทัง้ 

ยิงปืนเข้าใส่ผู้คนเป็นระยะทางกว่า ๒ กิโลเมตรบนถนนโพรเมอนาด เดส์ ซองเกลส์ ส่งผล

ให้บรเิวณดงักล่าวเตม็ไปด้วยศพนอนเกล่ือนกลาดอย่างน่าสยดสยอง ขณะทีผู่อ้ยูใ่นเหตกุารณ์

ต่างพากันวิ่งหนีและกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกตกใจ

          เจ้าหน้าที่ทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่า พบเอกสารระบุตัวตนของชายชาวฝรั่งเศส

เชื้อสายตูนิเซียวัย ๓1 ปีท่ีสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าชื่อนายโมฮัมเหม็ด ลาอุยช์ บูห์เลล  

ชาวเมืองนีซอยู่บนรถบรรทุกที่ใช้ก่อเหตุ เช่นเดียวกับปืนหลายกระบอกและอาวุธร้ายแรง

จ�านวนมาก

 ปธน.แถลงถ่ายทอดสดทั่วปท.

 ประธานาธิบดีโอลลองด์ของฝรั่งเศสกล่าวอย่างเศร้าหมองผ่านการถ่ายทอดสด 

ทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศว่า การโจมตีครั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรูปแบบลักษณะของ 

การก่อการร้าย พร้อมทัง้ยนืยนัว่า ในบรรดาผูเ้สยีชวิีตมเีดก็รวมอยู่ด้วยหลายราย จากการ

ที่พ่อแม่พาลูกๆ ออกมางานเฉลิมฉลองวันชาติกันแบบพร้อมหน้าเป็นครอบครัว
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 ข่าวระบวุ่า การโจมตคีรัง้นีเ้กดิขึน้ในวนับาสตย์ี ทีเ่ป็นวนัชาติของฝร่ังเศสอนัเป็นการ

เฉลิมฉลองคุณค่าที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นรัฐฆราวาสและปกครองในระบอบสาธารณรัฐยึดถือ  

นัน่คอืเสรภีาพ เสมอภาคและภราดรภาพ โดยผูก่้อเหตโุจมต ี1 วนัหลงัจากมพีธิเีฉลมิฉลอง

และแสดงแสนยานุภาพของกองทัพในกรุงปารีส ที่มีการเดินขบวนสวนสนามของทหาร 

พร้อมทั้งรถถังและเครื่องบิน บริเวณถนนชองป์-เซลีเซ และมีการแสดงดอกไม้ไฟด้วย

 “ฝรั่งเศสถูกโจมตีในวันชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพ”

 ยอดผู้เสียชีวิต ๘๔ รายเจ็บนับร้อย

 ด้านนายแบร์นาร์ กาเซอเนฟิ รฐัมนตรมีหาดไทยฝรัง่เศสเปิดเผยว่า ยอดผู้เสียชวีติ

ล่าสุดอยู่ที่ ๘๔ ราย ในจ�านวนนี้มีเด็กและชาวต่างชาติหลายราย บาดเจ็บอีกหลายสิบคน 

ในจ�านวนนีอ้าการสาหสั ๕๐ คน ด้านกระทรวงต่างประเทศสหรฐัระบดุ้วยว่า มชีาวอเมรกินั 

๒ รายเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้

          บนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะในทวิตเตอร์ มีคนส่วนหนึ่งเสนอให้ที่หลบภัยแก่ 

ผู้ที่ต้องการโดยติดแฮชแท็ก #PortesOuvertesNice หรือที่แปลว่า “นีซเปิดประตู” 

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างแอคเคาต์ หรือบัญชีผู้ใช้งานใหม่ในชื่อ เอสโอเอสนีซ เพื่อให้ผู้คน

ได้เข้ามาสอบถามข้อมลูของคนทีห่าตวัไม่พบ โดยมกีารโพสต์รปูภาพของเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่ 

วัยรุ่นหญิงอีกคน ก่อนที่จะมีผู้เข้ามาโพสต์รูปเพื่อประกาศหาคนที่ไม่สามารถติดต่อได้อีก

จ�านวนมาก บางรายนั้นชาวเน็ตช่วยกันให้ข้อมูลจนสามารถตามหาตัวได้พบภายในเวลา

ไม่นาน เช่นเดียวกับในเฟซบุ๊กที่มีผู้หญิงคนหน่ึงพบเด็กทารกวัย ๘ เดือนในรถเข็นเด็ก

ท่ามกลางความโกลาหลอลหม่าน และได้โพสต์รูปลงบนเฟซบุ๊กเพื่อถามหาเบาะแสของ 

พ่อแม่เด็กจนพบ

          ประกาศภาวะฉุกเฉินออกไปอีก ๓ ด.

          การโจมตีนี้นับเป็นครั้งที่ ๓ แล้วที่ฝรั่งเศสต้องเผชิญในรอบไม่ถึง 1๘ เดือน  

โดยเกิดขึ้น ๘ เดือนหลังจากที่กองก�าลังรัฐอิสลาม (ไอเอส) ก่อเหตุโจมตีสถานที่ส�าคัญ

หลายแห่งในกรุงปารีส ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไป 1๓๐ รายเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว 

สร้างความเสียหายรุนแรงให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองที่เป็นจุดมุ่งหมาย 

ของนักเดินทางมากที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก และก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว

เกิดเหตุโจมตีกองบรรณาธิการของนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ชาร์ลี เอบโด ในกรุงปารีส  

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไป 1๗ ราย

 ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 1๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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 ประเทศอังกฤษ
 เมือ่วนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๓ น. ตามเวลาท้องถ่ิน ผูก่้อเหต ุ

ได้จุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตาย โดยเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่เต็มไปด้วยตะปูและสลักเกลียว

เป็นสะเก็ดระเบิด บริเวณโถงทางเข้าด้านนอกอาคารแมนเชสเตอร์อะรนีา เมอืงแมนเชสเตอร์ 

ประเทศอังกฤษ หลังงานแสดงคอนเสิร์ต เดนเจอรัสวุมันทัวร์ ของอารีอานา กรานเด  

จบลง ทัง้นีง้านแสดงคอนเสริต์ดังกล่าวขายทีน่ั่งจนหมดทุกทีน่ั่ง และอาจมผีู้เข้าชมมากถงึ 

๒1,๐๐๐ คน ซึ่ง ณ เวลาเกิดเหตุผู้เข้าชมก�าลังเดินทางกลับออกจากอาคารและเลือกซื้อ

สินค้าที่ระลึกของงานคอนเสิร์ตอยู่เป็นจ�านวนมาก

 ส�านักงานต�ารวจเมืองแมนเชสเตอร์ได้ท�าการสืบสวนและประกาศให้เหตุระเบิด 

ดังกล่าวเป็นการก่อการร้ายโดยใช้วิธีการระเบิดฆ่าตัวตาย นับเป็นเหตุโจมตีครั้งร้ายแรง

ที่สุดในสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่เหตุระเบิดในลอนดอน ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และเป็น

เหตุระเบิดในแมนเชสเตอร์คร้ังล่าสุดนับตั้งแต้ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยกองทัพสาธารณรัฐ

ไอร์แลนด์หรือ ไออาร์เอ

 เจ้าหน้าทีต่�ารวจระบวุ่ามผีูเ้สยีชวีติจ�านวน ๒๓ คน รวมผู้ก่อเหต ุและมผู้ีได้รบับาดเจบ็ 

๖๔ คน ในจ�านวนนี้มีเด็กอายุต�่ากว่า 1๖ ปี จ�านวน 1๒ คนรวมอยู่ด้วย ด้านหน่วย 

รถพยาบาลนอร์ทเวสต์รายงานว่าได้น�ารถพยาบาลของตนจ�านวนกว่า ๖๐ คัน เข้าไปยัง

จุดเกิดเหตุ และได้น�าผู้ได้รับบาดเจ็บท้ัง ๕๙ คน ส่งโรงพยาบาลท้องถ่ิน ในจ�านวนนี้ 

มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรวมอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย ขณะที่อารีอานา กรานเด นักร้องสาว 

ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด

 บทเรียนจากการสื่อข่าวของสื่อมวลชนต่างประเทศ 

ในสถานการณ์ก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้ายสามารถสรุปได้ดังนี้

 (๑) เจตนาของการก่อการร้าย/วินาศกรรม มักเพื่อมุ่งท�าลายชีวิตประชาชน

อย่างมเีป้าหมายแต่สงัหารแบบสุม่ และท�าลายทรัพย์สนิสาธารณะของรฐับาล หรอื สถานที ่

เอกชนท่ีมคีนมาชมุนมุกันมากในงานหรอืเทศกาลต่างๆ ท่ีอาจเชือ่มโยงกบักลุม่คน การเมอืง 

วัฒนธรรม

 (๒) ลักษณะอัตลกัษณ์ของผูก้่อเหต ุ: ผูก้่อเหตุ มักปกปิด อ�าพรางตัวตนในขณะ

ก่อเหต ุและอาจปลอมตวัแฝงตวัเป็นทหาร เจ้าหน้าทีร่ฐัขณะลงมอืปฏิบตักิาร และปฏบิตักิาร

แบบเดี่ยว หรือสองสามคน แยกกันกระจัดกระจาย แบบสุ่ม ในพื้นที่กว้างหรือปิดล้อม
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 (๓) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพขณะปฏิบัติการ : เจตนาของการ 

ก่อวินาศกรรม คือมุ่งท�าลายชีวิต ทรัพย์สิน จากความโกรธ ขัดแย้งทางการเมือง  

ความเกลียดชังด้านเชื้อชาติ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ หรือ ผลประโยชน์บางอย่าง แต่มี

เป้าหมายที่ชีวิตประชาชน หากเป็นการก่อการร้าย มักเชื่อมโยงเข้ากันกับกลุ่มขบวนการ

ที่มีลักษณะจัดตั้งเป็นองค์กร มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง และมีเจตนาเพื่อสร้าง 

ความตระหนก พรั่นพรึงสยองขวัญผ่านการใช้สื่อ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อผลิต 

เผยแพร่ซ�้าความน่ากลัวของการก่อการร้ายให้เป็นที่ตื่นตระหนกเสียขวัญแก่สาธารณชน 

และมีเจตนาหวังผลให้สื่อมวลชนกระแสหลักน�าเอาไปรายงานขยายประเด็นสู่การรับรู ้

ที่กว้างขึ้น

 ปัญหาและแนวทางของการรายงานข่าวการก่อวินาศกรรม/ก่อการร้าย

 จากการรวบรวมประเด็นปัญหาของสือ่มวลชนในการรายงานข่าวสถานการณ์วกิฤต

ข้างต้น ได้เขียนบอกเล่าบทเรียนที่สื่อควรเรียนรู้

 (๑) เหตุการณ์วิกฤตที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้า

 สื่อจะไม่ทราบว่าเหตุการณ์เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้ล่วงหน้า ไม่สามารถคาดเดาได้  

การรายงานข่าวจะทราบจะรายงานก็ต่อเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นไปแล้ว มีผู้คนเสียชีวิต

ไปแล้ว เกิดความเสียหายร้ายแรงจนเข้าสู่ภาวะเสียหายวิกฤตร้ายแรง

 แนวทาง : สบืข่าว เฝ้าระวงัประเดน็ข่าว จากสือ่สงัคมออนไลน์ มรีะบบ/เครือ่งมอื 

เฝ้าฟังที่กว้างขวาง เข้าถึง แม่นย�าในการเฝ้าระวังเนื้อหาข่าวลักษณะน้ีในแพลทฟอร์ม 

ที่คนนิยม

 (๒) การตกเป็นเหยื่อเผยแพร่ความรุนแรงซ�้าที่ไม่จ�าเป็น

 ผู้ก่อวินาศกรรมและก่อการร้าย มีเจตนาต้องการสร้างความเสียหายแก่ชีวิต 

และทรัพย์สนิเป็นเป้าหมายหลกัในการโจมตี มีเป้าหมายรองเพือ่สร้างความตระหนกตกใจ 

หวาดกลัวแก่สาธารณะ เพื่อโจมตีระบบและความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล และเพื่อเรียกร้อง 

ความสนใจจากสื่อมวลชนเสมอในการก่อเหตุ

 และโดยเป็นมาตรฐาน รัฐหรือรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่รัฐมักจะร้องขอสื่อมวลชนว่า

ให้ช่วยกนัไม่เผยแพร่ภาพเหตกุารณ์ก่อการรายทีม่ลีกัษณะอนัตราย รนุแรง ชดัเจนหวาดเสยีว

โดยเฉพาะภาพที่มีการสังหาร ฆ่า การทารุณ ที่แสดงให้เห็นถึงเลือด การตายอย่างชัดเจน 

รุนแรง
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 สื่อมิควรอ้างว่า น�าเสนอไปเพราะรัฐไม่ได้ร้องขอ แต่สื่อควรพิจารณาว่าจะไม่ 

น�าเสนอออกเผยแพร่แม้ว่ารัฐจะยังไม่ร้องขอ ยกเว้นว่าภาพท่ีจะเอาออกอากาศนั้น  

แสดงให้เห็นใบหน้า ลักษณะของผู้ต้องสงสัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและการติดตาม

สืบสวนจับกุมผู้ก่อเหตุการณ์ หรือเพื่อแจ้งภัยเตือนภัย

 แนวทาง : ระมัดระวังการเผยแพร่ภาพความรุนแรงโดยไม่จ�าเป็นแก่ผู้ชม อันจะ

เป็นการสร้างความตื่นตระหนก หวาดกลัว ซึ่งจะเข้าเจตนาของผู้ก่อเหตุที่ต้องการชื่อเสียง 

การรบัรู ้ความสนใจจากสือ่มวลชน ควรรายงานโดยใช้เพยีงข้อมลูในการบอกเล่า บรรยาย

ถึงเหตุการณ์เท่าน้ัน ไม่ควรน�าเอาภาพการสังหาร โจมตีมาออกอากาศในทันที หรือถี่ๆ 

ซ�้าๆ บ่อยอันจะเป็นการเร่งสร้างความตื่นตระหนกให้มากขึ้น

 ระมัดระวังการตกเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองของ 

กลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยใช้ข้อมูลที่กล่าวอ้าง กล่าวโจมตีที่มาจากผู้ก่อเหตุ ไม่น�าเอามา 

เผยแพร่ทันที หรือ รีบร้อนวิเคราะห์ตีความอันปราศจากการขออนุญาตหรือหารือกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 การเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ความรุนแรง จ�าเป็นหรือไม่ในการรายงานข่าว  

หากเนื้อหาของการรายงานนั้นได้ถูกบอกเล่ารายงานไปหมดแล้ว (จ�าเป็นจริงๆ หรือไม่ 

ท่ีต้องเอาภาพมาน�าเสนอ? การน�าเสนอภาพนั้นช่วยท�าให้ผู้ชมเข้าใจมากขึ้น? การเข้าใจ

มากขึ้นจากภาพความรุนแรงที่จะน�าเสนอนั้น สามารถกระท�า บอกเล่าได้ด้วยวิธีการ 

น�าเสนอแบบอื่นๆ ได้หรือไม่)

 (๓) ภาพความรุนแรงจากสื่อสังคมออนไลน์

 ส่ือสังคมออนไลน์มีข้อดีทั้งเพื่อใช้งานในการเฝ้าฟังข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง 

ของเหตุการณ์วิกฤตท่ีหลากหลายแง่มุม เพราะมีลักษณะที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้าง ส่งต่อเน้ือหา  

แต่กม็ปัีญหาในแง่ทีผู้่ก่อเหตก็ุมักใช้ช่องทางสือ่สงัคมออนไลน์เพือ่เผยแพร่ภาพการก่อเหตุ

เช่นกัน

  แนวทาง : ส่ือมวลชนต้องไม่น�าเอาภาพนัน้มาเผยแพร่ซ�า้ และ ควรช่วยกนัตรวจสอบ 

และลบวิดีโอนั้น ด้วยการสื่อสารกับประชาชนว่าอย่าเผยแพร่ส่งต่ออันจะเป็นการ 

ตกหลุมพรางทางสงครามข่าวสารของกลุ่มผู้ก่อเหตุ หากมี พบ ควรชี้เบาะแสให้แก ่

เจ้าหน้าท่ีรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง และหากเป็นคลิปท่ีเผยแพร่กันจนเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป

ของสาธารณชนแล้ว ก็ควรสื่อสารไปยังประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
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ว่าให้แจ้งไปที่ผู้ดูแลระบบนั้นๆ และไม่เผยแพร่ส่งต่อในช่องทางสื่อของตนเอง

 (๔) สื่อก�ากับกันเอง แต่มีบางสื่อที่ไม่ระวัง กลับเอาไปเผยแพร่

 บทเรียนจากกรณีเหตุการณ์กราดยิงที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์  

การปรากฏว่าสื่อโทรทัศน์ส่วนมาก สื่อกระแสหลัก ต่างพากันพร้อมใจที่จะไม่น�าเสนอ 

ภาพความรุนแรง โดยเฉพาะภาพจากคลปิกล้องโทรศพัท์มือถอืทีถ่่ายทอดผ่านจากมมุมอง

ผู้ก่อการร้าย แต่กลับมีสื่อหนังสือพิมพ์ไม่ก่ีฉบับที่เลือกเอาภาพน้ันตีพิมพ์เผยแพร ่

ลงทัง้ฉบบักระดาษและออนไลน์ ซึง่ผลกระทบของมนัน�าไปสูค่วามรูส้กึตกใจและไม่เชือ่มัน่

ต่อรัฐบาล ซึ่งน�าไปสู่ความยากในการปฏิบัติการหรือขอความร่วมมือจากประชาชนใน 

ทางคดีและการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในหลายแง่มุม

 (ดูเพิ่มเติม ที่ https://ethicaljournalismnetwork.org/ethical-lessons-me-

dia-coverage-terror-attacks-christchurch)

 แนวทาง : สื่อควรถือเป็นมาตรฐานจริยธรรมระดับสูง ในสถานการณ์วิกฤต  

ไม่ใช่ระดับต�่า เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตจ�าเป็นที่สื่อต้องมีระดับจริยธรรมที่สูงกว่าขั้นต�่า

ปกติ เพราะผลกระทบ ความเสียหายเกิดขึ้นมาก

 (๕) การเรียกชื่อ “ขบวนการ/กลุ่มหัวรุนแรง/กลุ่มผู้ก่อการร้าย” : 

 ปรากฏว่าสื่อมวลชนมักเลือกใช้ค�านี้โดยไม่รีรอหรือตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ

 แนวทาง : การเรียกชื่อกลุ่ม/ผู้ก่อเหตุ ให้ตรวจสอบ ยืนยันจากเจ้าหน้าที่มีส่วน 

รบัผดิชอบโดยตรงเท่านัน้ ในระหว่างทีไ่ม่มีการยนืยนั ให้ใช้ค�าว่า “คนร้าย” “ผูต้้องสงสยั”, 

“มือปืน”, “มือระเบิด” หรือ “กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ” ส่วนการจะระบุชื่อเรียกกลุ่ม ชื่อ

บคุคล หรอื ช่ือองค์กร นัน้ ให้รอยืนยนัจากเจ้าหน้าที ่แต่หากมข้ีอมลูทีน่่าเชือ่ถอือย่างแน่นหนัก

แต่เจ้าหน้าท่ีรัฐยงัไม่ยนืยนัให้ใช้ค�าว่า “อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าทีย่งัไม่ยนืยนัว่าเป็นฝีมอืของ

กลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้จริงหรือไม่”

 เวบ็ไซต์ BBC ในส่วนของจรยิธรรมและแนวปฏบิตั ิ(Editorial Guideline) อธบิาย

เหตุการณ์การก่อความไม่สงบ (disturbance) การโจมตี (attack) การก่อวินาศกรรม 

(sabotage) และการก่อการร้าย (terrorism) ว่ามคีวามแตกต่างกันในเชิงของระดบัความหมาย

และความรุนแรงของเหตุการณ์ และแนะน�าว่าควรเลือกใช้ค�าให้เหมาะสมกับรูปแบบ 

ของเหตุการณ์
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 บีบีซีแนะน�าว่า “ควรเลี่ยงใช้ค�าว่าก่อการร้าย” โดยไม่มีการอธิบายบริบทเพิ่มเติม 

เพราะผลกระทบของการใช้ค�าน้ีส่งผลต่อความเชื่อมั่นในรัฐบาล ความระแวงสงสัยตกใจ

ของสาธารณะ และผลกระทบทางสังคม การเมือง นโยบายและการทูตระหว่างประเทศ 

แต่อย่างไรกต็ามหากเป็นการประท�าของกลุม่ผูก่้อการร้ายจรงิก็มจิ�าเป็นต้องหลกีเลีย่งท่ีจะ

ไม่ใช้ เพียงแต่ขอให้ใช้อย่างระมัดระวัง

 ในประเทศอังกฤษ ซึ่งมี “กฎหมายการก่อการร้าย” (Terrorism Act ๒๐๐๖)  

ซึ่งก�ากับว่าสื่อมวลชนจะต้องท�างานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการน�าเสนอข้อมูล 

เพื่อต่อต้าน ป้องกันขบวนการก่อการร้ายทั่วโลก  และรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย 

ของประชาชนชาวองักฤษจากภยัก่อการร้าย และให้ความร่วมมอืกบักระบวนการยตุธิรรม

และความมั่นคงแห่งชาติ

 ค�าแนะน�าของบีบีซี๑  คือ

 (1) ไม่ใช้ค�าว่า “กลุ่มผู้ก่อการร้าย หรือ การโจมตีของผู้ก่อการร้าย” เสียเอง 

ในการรายงาน ที่เป็นค�าที่มาจากวินิจฉัยของกองบรรณาธิการ

 และหลักการของบีบีซี คือ “ไม่รับเอาค�าที่ผู้ก่อการร้ายหรือฝ่ายรัฐบาล หรือ 

ฝ่ายใดๆ มาใช้ในการรายงานข่าว”

 (๒) พึงตระหนักว่า ในบางความขัดแย้ง สงคราม การโจมตี ต่อสู้ที่เกิดขึ้น 

ในบางครั้ง ก็มีกลุ่มที่ต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการเช่นกัน ฉะนั้นจะมีประเด็นว่า หากเลือกใช้

ค�าว่า “ผูก่้อการร้าย” ในรายงานขา่ว กอ็าจจะเปน็ค�าที ่“มอีคต/ิตตีราประทบัความหมาย

เชิงลบ” เพราะบางครั้งกลุ่มต่อสู้นั้น อาจเป็นกลุ่มขบวนการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยเสรีภาพ

ของฝั่งประชาชน กับรัฐบาลที่กดขี่ข่มเหงประชาชน (เช่นในสงครามความขัดแย้งระหว่าง

อิสราเอลและปาเลสไตน์ ที่มีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่าจะเลือกใช้ค�าว่าผู้ก่อการร้าย)

 (๓) ไม่มีเง่ือนไขตายตัวว่าจะใช้ค�านี้หรือไม่อย่างไร ข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของ 

ผู้ปฏิบัติงานข่าว ที่ควรศึกษาภูมิหลังประวัติศาสตร์และการหารือกับผู้เชี่ยวชาญ

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 TheTimes of Israel. (2019). BBC to stop using the word ‘terror’ to describe attacks – report. 
Retrieved September 20, 2019, from https://www.timesofisrael.com/bbc-to-stop-using-the-word-
terror-to-describe-attacks-report/
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 (๔) พึงตระหนักว่า ในยุคดิจิทัล ข่าวสารสามารถเผยแพร่ไปไกลมากกว่าแค่ใน

ประเทศแต่ยังออกนอกประเทศไปยังพื้นที่ภูมิภาคอ่ืนๆ ด้วย ฉะนั้น การเลือกใช้ค�าก็จะ 

ส่งผลต่อสื่อมวลชนต่างชาติที่จะรับรู้สถานการณ์ความรุนแรงนั้นๆ ด้วย

 นอกจากนี้ ในคู่มือแนวปฏิบัติของบีบีซี ในเรื่องภัยก่อการร้าย จะยังคงมีหลักการ 

อื่นๆ อีก เช่น

 “เมื่อต้องรับมือกับข่าวเตือนว่าจะมีการโจมตี/ข่าวหลอก”

 : ในกรณีที่บีบีซี (หรือ กองบรรณาธิการ) ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มบุคคล หรือ 

บคุคล ว่าจะมกีารโจมตตีามจดุต่างๆ หรอื ทราบเงือ่นง�าว่าจะมกีารลอบก่อเหตุวนิาศกรรม 

ไม่ว่าจะมาทางโทรศัพท์ อีเมล์ แฟกซ์ หรือจดหมาย หรือ เทปเสียง สิ่งแรกที่จะต้องท�า คือ 

“ส่งเทปและข้อมูลนั้นๆ ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยทันที”

 - ผู้ปฏิบัติงานข่าวและกองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผย รหัส หรือ ค�าใดๆ ที่กลุ่ม 

ผู้ต้องการก่อเหตุใช้ ในรายงานข่าวของตนเอง

 - จะไม่รายงานข่าวการขู่ว่าจะโจมตีโดยเปิดเผยรายชื่อบุคคลเป้าหมายโจมตี 

โดยเด็ดขาด 

 - จะไม่เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นไปได้ในการเป็นเป้าหมายโจมตี หรือข้อมูลใด 

ที่ก็ตามที่อาจท�าให้เป้าหมายตกอยู่ในอันตราย เช่น ที่อยู่ ที่ท�างาน

 - จะไม่รายงานข้อมูลใดก็ตามที่สุดท้ายแล้วพิสูจน์ว่าเป็นข้อมูลลวง ยกเว้นว่า 

ข้อมูลนั้นจะส่งผลร้ายแรง หรือมีความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ได้มา

 “เมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์ จี้ ลักพาตัว ตัวประกัน และบุกยึดอาคารสถานที่”

 พึงระวังและตระหนักเสมอว่า ส่ิงใดก็ตามที่ผู้ปฏิบัติงานข่าวรายงาน น�าเสนอไป

ผ่านสื่อ เป็นไปได้เช่นกันที่ผู้ก่อเหตุจะสามารถได้ดู ฟัง เห็นสิ่งนั้นผ่านสื่อเช่นเดียวกับ

ประชาชนทั่วไป

 บางครั้งผู้ก่อการร้าย/ก่อเหตุอาจต้องการที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานข่าว

โดยตรง พึงตระหนักว่า

 - จะไม่สัมภาษณ์ผู้ก่อการร้ายออกรายการแบบสด

 - จะไม่เผยแพร่เทปเสียงหรือคลิปวิดีโอข้อความของผู้ก่อการออกอากาศ
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 ในการรายงานข่าวจะยงัคงหลกัการความสมดุลและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด นอกจากนี้ 

ในการรายงานสด จะต้องดีเลย์สัญญาณให้ช้ากว่าความเป็นจริง เพื่อเผื่อเวลาส�าหรับ

การเซ็นเซอร์ หรือตัดภาพที่ไม่เหมาะสมออกได้ทัน และจะต้องถอนตัวจากพื้นที่ทันทีที่

การน�าเสนอข่าวมีส่วนเร่งเร้าให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น

 โดยสรุป บทเรียนจากสื่อต่างประเทศในสถานการณ์วิกฤต สื่อมวลชนต้องแข่งขัน

กบัความถกูต้องและความรวดเรว็ เพือ่ให้ข่าวสารนัน้น�าไปสูก่ารบรรเทาเหตกุารณ์วิกฤตลง 

สื่อต้องยกระดับมาตรฐานการท�างานของตนเองให้สูงกว่าระดับปกติ เพ่ิมประสิทธิภาพ

มากขึน้ภายใต้เงือ่นไขทีล่ดลง พร้อมกบัแบกรบัเอาความคาดหวงัของประชาชน ผูช้ม ผูฟั้ง

ที่มากขึ้นในยามวิกฤต และที่ส�าคัญที่สุดคือ บทบาทสื่อที่ยกระดับคุณภาพข้อมูลข่าวสาร 

สร้างความตระหนักในแนวคิดเรื่องการเคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การค�านึงถึง

ผลกระทบและความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะที่เหนือกว่าเรตติ้งหรือความนิยม และการ

ตระหนักยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพการน�าเสนอข่าวบนหลักจริยธรรม

*****************************************
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๖
ศูนย์ข้อมูลร่วม 

(Joint Information Center หรือ JIC)
กรมประชาสัมพันธ์

 เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต การสื่อสารถือว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ 

เมื่อเป็นสถานการณ์วิกฤตจากเหตุสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชนในวงกว้าง ซึ่งการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตจะมีความซับซ้อน 

และยากล�าบากมากยิ่งขึ้นเม่ือมีสื่อมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้อง สื่อมวลชนเป็นช่องทาง 

ในการสื่อสารการแจ้งเตือนภัยหรือการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ แก่ผู้ที ่

มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน แต่ในทางกลับกัน สื่อมวลชนบางส่วนมีการน�าเสนอ

ข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดคลาดเคล่ือน หรือเป็นข้อมูลข่าวสารมีผลกระทบต่อจิตใจของ 

ผู้ประสบภัยและผู้ติดตามข่าวสาร เม่ือเรื่องราวดังกล่าวถูกน�าเสนอเป็นข่าวในด้านลบ 

ผ่านทางสือ่มวลชนในแขนงต่างๆ จะท�าให้โจทย์ทีอ่งค์กรทีท่�าหน้าทีจ่ดัการภาวะวกิฤตนัน้ๆ 

ต้องรับมือไม่ใช่เฉพาะตัวเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกต่อไป แต่อยู่ที่การรับรู้หรือทัศนคติ 

(Perception) ของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หรือ

สาธารณชนทั่วไป (Public Audience) ที่มีต่อองค์กรมากกว่า ยิ่งไปกว่าน้ัน องค์กร 

จ�าเป็นต้องรู้ให้ได้ว่าประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ ์

ที่เกิดขึ้นและคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร

ระดบัเลก็อย่างบรษัิทเอกชน หรือองค์กรขนาดใหญ่อย่างรฐับาลกต็าม แล้วจงึหาทางสือ่สาร

กับคนเหล่าน้ันให้สามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตการณ์อย่างปลอดภัยและเกิดความเข้าใจ 

ยอมรับ และเกิดความรู้สึกที่ดีกับองค์กร  
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 ในระดบัการบริหารวกิฤตการณ์ขององค์กรขนาดใหญ่อย่างรฐับาล ได้มีการก�าหนด

ให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลร่วม (Joint Information Center หรือ JIC) เพื่อรับผิดชอบ 

ในการการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต ข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยและ 

การช่วยเหลอืไปถงึประชาชนผูป้ระสบภยัอย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ ซึง่ประเทศไทยมแีนวทาง

ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตของประเทศ ดังนี้

การบริหารจัดการภาวะวิกฤตของประเทศไทย

 ประเทศไทยมคีวามเสีย่งทีจ่ะต้องเผชญิกบัภยัคกุคามท่ีมีความซบัซ้อน ครอบคลุม

เชื่อมโยงในหลายมิติ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น  

หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องจึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงแผนที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม 

ในแต่ละด้าน โดยมกีารจดัท�าแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยส�านกังานสภาความมัน่คง

แห่งชาติ เพื่อเตรียมการรับภัยคุกคามใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านสาธารณภัย  

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ก�าหนดแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นหลักในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เมื่อเกิดภาวะวิกฤต ๒) ภัยจากการสู ้รบ กระทรวงกลาโหม โดย 

กรมการสรรพก�าลงักลาโหม ได้ก�าหนดแผนผนกึก�าลงัและทรพัยากรเพ่ือการป้องกันประเทศ 

เพื่อเป็นหลักในการป้องกันประเทศ ๓) ภัยด้านวิกฤตการณ์ความม่ันคง อาทิ ปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความมั่นคงทางทะเล ปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  

ปัญหาโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น โดยแผนการรับมือภัยคุกคามหรือภาวะวิกฤตดังกล่าว 

จะช่วยให้ผูเ้กีย่วข้องสามารถบรหิารวิกฤตการณ์หรือจัดการกับภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเรว็ 

เพื่อลดความเสียหายที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 ในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก�าหนดให้ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 

System : ICS) เป็นระบบมาตรฐานของประเทศไทยในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

เป็นเครื่องมือที่ใช้สั่งการ ควบคุม และประสาน ความร่วมมือของแต่ละหน่วยงาน 

ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยัง 

ที่เกิดเหตุ เพ่ือให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
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และปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยระบบบัญชาการเหตุการณ ์

ถูกพัฒนาข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕1๓ (ค.ศ. 1๙๗๐) จาก

เหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ทางตอนใต้ ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย กินเวลา 1๓ วัน มีผู้เสียชีวิต 

1๖ ราย อาคารบ้านเรือน ถูกท�าลายไปกว่า ๗๐๐ หลัง พื้นที่ป่ากว่า ๓๐๐ ล้านไร่ได้รับ

ความเสียหายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1๘ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงาน 

จ�านวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการเผชิญเหตุอย่างสุดความสามารถ แต่ก็ปรากฏปัญหา 

ในการประสานงาน การส่ือสาร และการสนบัสนนุทรพัยากร ทีไ่ม่มีมาตรฐาน ขาดเอกภาพ 

และขาดแผนปฏิบัติการ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ.๒๐๐1) ระบบบัญชาการเหตุการณ์

ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงจากประสบการณ์การปฏิบัติงานเผชิญเหตุจริงในพื้นที่ 

อย่างต่อเนือ่ง จากระบบทีต้่องการน�ามาใช้ในเหตกุารณ์ไฟป่า พฒันาจนเป็นระบบท่ีสามารถ

น�าไปจดัการภาวะฉกุเฉนิได้กับทกุประเภทภยัถงึแม้จะมหีน่วยงานจ�านวนมาก โดยเฉพาะ

ในระดับท้องถิ่นและมลรัฐรับเอาระบบบัญชาการเหตุการณ์ไปใช้เป็นระบบมาตรฐาน 

ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน แต่ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้กับทุกมลรัฐทั่วประเทศจนกระทั่ง 

เกิดเหตุการณ์ ๙/11 ที่มลรัฐนิวยอร์ก จึงได้มีค�าสั่งประธานาธิบดีเพ่ือความมั่นคง 

แห่งมาตุภูมิที่ ๕ และ ๘ (Homeland Security Presidential Directive : HSPD ๕ & 

๘) ให้ทุกหน่วยงานทุกระดับ ในประเทศ ใช้“ระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ”  

(National Incident Management System : NIMS) ซึ่งมีระบบบัญชาการเหตุการณ์

เป็น องค์ประกอบ 1ใน ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม ๒) การสื่อสาร 

และการจัดการข้อมูล ข่าวสาร ๓) การจัดการทรัพยากร ๔) การสั่งการและ การจัดการ 

และ ๕) ความต่อเนื่องในการจัดการและบ�ารุงรักษา

 การจัดองค์กรเพ่ือตอบโต้เหตุฉุกเฉินในระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นการจัด

องค์กรตามภารกจิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (Functional Responsibility) ซึง่แบ่งออกเป็น 

๒ กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบัญชาการ (Command Staff) และ ๒) เจ้า

หน้าที่ปฏิบัติงาน (General Staff) โดยแต่ละ ส่วนประกอบด้วยโครงสร้างการรับผิดชอบ

ตามหน้าที่ดังนี้



ผู้บัญชาการเหตุการณ์

เจ้าหน้าที่

ความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่

ประสานงาน

เจ้าหน้าที่

สนับสนุน

การบัญชาการ

(Command Staff)

เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงาน

(General Staff)

เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์

ส่วนสนับสนุนส่วนอ�านวยการส่วนปฏิบัติการ
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โครงสร้างองค์กรระบบบัญชาการเหตุการณ์

 

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Information Officer : PIO) 

 ตามโครงสร้างองค์กรระบบบัญชาการเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  

(Public Information Officer : PIO) ท�าหน้าที่ประสานงานโดยตรงกับสื่อมวลชนที่มีทั้ง

ส่ือมวลชนจากส่วนกลาง สือ่ส่วนกลางทีอ่ยูใ่นภมูภิาค และสือ่ท้องถิน่ รวมถงึการประชาสมัพนัธ์

กบัผู้ประสบภัย และประชาชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเสีย่งโดยตรง คณุสมบตัขิองเจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์

ทีจ่�าเป็นคอืประสบการณ์ในการท�างานกับระบบส่ือสารสาธารณะการสือ่สารในภาวะฉุกเฉิน 

การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation) การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารร่วม 

(Joint Information System) นอกจากสือ่มวลชนกบัสาธารณชนทีเ่ป็นหน้าทีห่ลกัในการ

ให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แล้ว เจ้าหน้าที่ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ 

จัดตั้งขึ้นก็เป็น“ลูกค้า” ของเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ท่ีจะต้องสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง 

เหมาะสมให้กับทุกคนเข้าใจทิศทางในการจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทุกคนให้ข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นเสียงเดียวกัน (Speak with one voice)
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 ความรับผิดชอบหลักของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 

 1) ก�ากับดูแลการปฏิบัติของ“ศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารร่วม” (Joint Infor-

mation Center :JIC) 

 ๒) รวบรวมและแจกจ่ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ โดยผ่านการอนุมัติของ

ผู้บัญชาการเหตุการณ์เช่น จ�านวนเจ้าหน้าที่ ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ข้อมูลพื้นที่

ประสบภัย ฯลฯ 

 ๓) ช่วยเหลือสนบัสนนุผู้บัญชาการเหตกุารณ์ในประเด็นทีเ่กีย่วข้องกับการสือ่สาร

สาธารณะ

 ๔) ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน 

  - จัดเตรียมสถานที่ ก�าหนดการและเอกสารการแถลงข่าว 

  - ประเดน็การให้สมัภาษณ์ ตอบข้อซกัถาม (อาจท�าหน้าทีโ่ฆษกอกีหน้าทีห่นึง่) 

  - การพาสื่อมวลชนเข้าพื้นที่เกิดเหตุ โดยไม่ขัดขวางการปฏิบัติงานของ 

   เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ 

 ๕)  เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ และการประชุมวางแผนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ 

 ๖)  แจกจ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวกับเจ้าหน้าที่ 

ระบบข้อมูลข่าวสารร่วม (Joint Information System) 

 ระบบข้อมลูข่าวสารร่วม (Joint Information System) เป็นระบบทีช่่วยรวบรวม

บูรณาการประสานข้อมูลข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ต่อเนื่อง และสามารถ 

เข้าถึงได้ ส�าหรับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่ต้องการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

กบัเหตกุารณ์ รวมถงึ กระบวนการวางแผน ระเบยีบปฏบิตั ิโครงสร้าง เพือ่สนบัสนนุข้อมลู

ให้กับสาธารณชนทั่วไป ผู้ประสบภัย ส่วนราชการ ผู้บริหารทั้งฝ่ายการเมืองและประจ�า 

ผู้น�าชุมชน สื่อมวลชนองค์กรสาธารณกุศล เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

กลุ่มมวลชน อาสาสมัคร
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (Joint Information Center : JIC)

 เมือ่มภีาวะวกิฤตหรอืมภัียพบิตัทิางธรรมชาติเกดิขึน้ เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานท่ีท�า

หน้าที่จัดการภาวะวิกฤตจ�าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ประสบภัยโดยเร็วท่ีสุด หากไม่มี 

การก�าหนดวิธีการท�างานให้เป็นระบบไว้ล่วงหน้าอาจท�าให้เกิดความล่าช้า สับสน และ

ท�าให้ประชาชนขาดความมัน่ใจในขดีความสามารถของเจ้าหน้าที ่ขณะทีเ่มือ่เกดิภาวะวิกฤต 

ความต้องการข้อมูลข่าวสารจะมีอย่างหลากหลาย และเป็นจ�านวนมากจนผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ไม่สามารถรบัมอืได้ และบ่อยครัง้ ปรากฏว่าผูบ้ญัชาการเหตุการณ์กลบัให้เวลากบั 

การตอบข้อมูลสื่อมวลชน แถลงข่าว รวมถึงการรายงานข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันให้กับ

หน่วยเหนือมากกว่าที่จะให้เวลากับการแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ

จงึก�าหนดให้มีการจัดต้ังศนูย์ข้อมลูร่วม (Joint Information Center หรือ JIC) ซ่ึงเป็นการ

รวมกลุม่บคุลากรผูป้ฏบิตังิานด้านข้อมลูข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์จากหน่วยงานต่าง ๆ  

ทีเ่กีย่วข้องกับวิกฤตหรือภยัพบิตั ิให้มาปฏบิตังิานอยูภ่ายใต้ระบบการบริหารจดัการข้อมลู

ข่าวสารและการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ระบบเดยีว คอื ศนูย์ข้อมลูร่วม เป็นเสมอืนศนูย์กลาง

ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ส�าหรับการบริหารจัดการวิกฤตการณ์นั้น ๆ (Centralized 

Communication Hub) ท�าหน้าที่ประสาน ยืนยัน แจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ข้อมูล

ข่าวสารทีจ่�าเป็นต่อการบรหิารวกิฤตการณ์ไหลเวยีนไปสูก่ลุม่เป้าหมายต่าง ๆ  และตอบสนอง 

ความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารของแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วง 

เริ่มต้นของเหตุการณ์ที่มีความวุ่นวายสับสน ขัดแย้งของข้อมูล มักจะเกิดขึ้นเสมอ น�าไปสู่

การปล่อยข่าวลือที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 

 ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์พงึระลึกเสมอว่า ในเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ การควบคมุและชีแ้จง

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันท่วงทีเหมาะสมกับเวลาและเป็นข้อมูลที่ต้องแยกแยะว่ากลุ่ม

บุคคลใด ควรเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกระดับใด จะเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยให้การจัดการเหตุการณ์

เป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้น การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของ

เหตุการณ์จึงมีความส�าคัญต่อผลส�าเร็จในภาพรวมของเหตุการณ์เสมอ เพราะถึงแม ้

การจดัการเหตกุารณ์จะเป็นไปอย่างเรยีบร้อยเพยีงใด หากสาธารณชนทัว่ไปไม่ได้รับทราบ

ข้อมลูทีถ่กูต้องจะเกดิความสบัสนและขาดการสนบัสนนุการปฏิบตัต่ิางๆ เสมอ ศนูย์ข้อมลู

ข่าวสารร่วมสามารถจัดต้ังข้ึนได้ในทุกระดับของการจัดการ แต่ศูนย์ที่มีความส�าคัญที่สุด 
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คือศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น ณ ที่เกิดเหตุ เนื่องจากเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูล

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา จึงเป็นศนูย์ข้อมลูข่าวสารทีม่คีวามถกูต้องและเป็นปัจจบุนั

มากที่สุด

 ศนูย์ข้อมลูร่วมแบบ JIC จะช่วยให้เจ้าหน้าทีท่ี่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ  (ทัง้ในระดบั

ส่วนกลาง ระดบัจังหวดั หรอืมาจากต่างกระทรวง ต่างเหล่าทัพ ต่างองค์กร) สามารถปฏบัิตงิาน 

ร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง มีเอกภาพ และช่วยให้สามารถติดตามและจดบันทึก

ข้อมูลข่าวสารทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์ได้อย่างถกูต้องมากขึน้ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบทีส่�าคญัอยู่ 

๓ ประการ คือ 

 1)  รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ 

 ๒)  ประเมนิวเิคราะห์ทัศนคตขิองสาธารณชนเก่ียวกบัการบรหิารจดัการวิกฤตการณ์ 

 ๓)  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลร่วม

 1. การปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลร่วม JIC เริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ให้เจ้าหน้าที่

ทุกคนที่มีชื่อในแผนเผชิญเหตุด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ไปรายงานตัว ณ ที่ตั้ง หรือ 

ที่จุดก�าหนดตามแผน 

 ๒. การปฏิบัติงาน ณ ที่เกิดเหตุ โดยจัดส่งทีมรวบรวมข้อมูลข่าวสารเบื้องต้น 

(Initial Response Information Officer) เข้าไปปฏบิตังิานในพืน้ท่ีเกดิเหตุ เพือ่หาข้อมลู

ข่าวสารเกีย่วกับวิกฤตการณ์ทีเ่กิดข้ึนในชัน้ต้น แจ้งกลบัมาทีศ่นูย์ปฏบัิตกิารประชาสมัพนัธ์ 

หรือศูนย์ JIC ที่จะจัดตั้งขึ้นต่อไป พร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ท�าหน้าที่จ�ากัด

วงรอบของสถานที่เกิดเหตุ (Containment) เพื่อก�าหนดสถานที่รวมหรือจุดที่อนุญาตให้

ส่ือมวลชนเข้าไปรายงานข่าวและถ่ายภาพได้จุดใดที่ใกล้ที่สุดและปลอดภัยท่ีสุด และไม่

กดีขวางการท�างานของเจ้าหน้าที ่เพ่ือส่งผูส้ือ่ข่าว และช่างภาพ ไปรวมปฏบิตังิาน ณ จดุนัน้

 ๓. การจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารประชาสัมพนัธ์ เมือ่มกีารตัง้กองบัญชาการเหตกุารณ์ 

หรือศูนย์อ�านวยการร่วม ควรจะมีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ขึ้นภายใน 

กองบัญชาการเหตุการณ์ จัดตั้งศูนย์แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนหรือศูนย์ปฏิบัติงานส�าหรับ

ส่ือมวลชนซึง่ควรอยูค่นละทีก่บัศนูย์ปฏบิตักิารประชาสมัพนัธ์ของกองบญัชาการเหตกุารณ์

 ๔. การประชุมชี้แจงสรุปสถานการณ์ 
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 ๕. การแบ่งมอบหน้าทีแ่ละการจดัชดุปฏบิตังิาน เมือ่ทราบสถานการณ์ทีเ่กดิข้ึน

และความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์จะด�าเนนิต่อไป เจ้าหน้าทีส่ารนเิทศหรอืหวัหน้าชดุปฏบิตัิ

การประชาสัมพันธ์จะต้องวางแผนจัดทีมปฏิบัติงาน ซึ่งที่ส�าคัญจะประกอบด้วยทีมต่าง ๆ 

ดังนี้

  - ชุดรวบรวมข้อมูลข่าวสารเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุ

  - ชุดปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ประจ�ากองบัญชาการเหตุการณ์

  - ชดุปฏบิติังาน ณ ศนูย์ประชาสัมพนัธ์หรอืศนูย์ข้อมลูข่าวสารในพืน้ทีเ่กดิเหตุ

  - ชุดปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แถลงข่าว หรือศูนย์สื่อมวลชน

  - ในสถานการณ์ที่ต่อเน่ืองยาวนานหลายวันติดต่อกัน จ�าเป็นต้องจัด 

ชุดปฏิบัติงานเป็นผลัด โดยปกติ แต่ละผลัดจะท�างานประมาณ ๘ – 1๒ ชั่วโมง 

  - เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ 

 ๖. จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 ๗. ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและความต้องการด้านข่าวสารที่จะเผยแพร่เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายส�าคัญในเหตุการณ์วิกฤต

ส่วนใหญ่ ได้แก่ ประชาชนผู้ประสบภัย เช่น ผู้ที่อยู่ในพื้นที่น�้าท่วม ญาติผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับ

บาดเจ็บ ผู้ติดอยู่ในอันตราย หรือญาติของตัวประกัน ประชาชนผู้อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย  

ต้องได้รับการอพยพ สื่อมวลชน เป็นต้น

 ๘. การอ�านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชน โดยจัดให้มีการลงทะเบียนสื่อมวลชน 

จดัท�าบตัรแสดงตวัสือ่มวลชน อาจใช้บตัรประจ�าตวัส่ือมวลชนทีอ่อกให้โดยกรมประชาสมัพนัธ์

หรือหากจ�าเป็น อาจมีการออกบัตรให้ใหม่ส�าหรับใช้ในสถานการณ์นั้น ๆ โดยเฉพาะ 

นอกจากน้ี ยังอาจต้องใช้ปลอกแขนหรือเครื่องหมายแถบสีอื่นใดเป็นเคร่ืองแสดงตัว 

เพื่อเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่หวงห้าม โดยประสานเจ้าหน้าที่ต�ารวจกั้นพ้ืนท่ีเป็น ๒ วง 

วงนอกคอืส�าหรบัฝงูชนทัว่ไป และวงในใกล้พืน้ทีเ่กิดเหตเุข้ามาคอืส�าหรับสือ่มวลชนซึง่ต้อง

จ�ากัดให้อยู่ในบริเวณนี้เท่านั้น ก�าหนดบริเวณซึ่งจะใช้เป็นที่ปฏิบัติงานแถลงข่าว ก�าหนด

จุดจอดรถถ่ายทอดและรถข่าว เพื่อมิให้กีดขวางเส้นทางจราจร

 ๙. การก�าหนดเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ ว่าประเด็นที่จะส่ือสาร 

ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในแต่ละวัน ในแต่ละช่วงเวลา และในแต่ละสถานการณ ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปคืออะไร 
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 1๐. การก�าหนดกลยุทธ์และสื่อที่ใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ส�าหรับบาง

สถานการณ์ อาจจ�าเป็นต้องใช้จิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารเนื่องจากมีความละเอียดอ่อน 

ของประเด็นปัญหาและลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันไป เช่นการสื่อสาร

กับชาวบ้านที่จ�าเป็นต้องถูกอพยพออกจากพื้นท่ีอันตราย แต่ไม่เต็มใจจะอพยพ 

เพราะจะไม่เห็นความจ�าเป็น หรือเพราะเป็นห่วงข้าวของ หรือกรณีที่ต้องเปล่ียน 

การประกอบอาชีพใหม่ แต่ชาวบ้านไม่ยนิยอมปฏบิตัติาม นอกจากนี ้กลุม่เป้าหมายบางกลุม่ 

จ�าเป็นต้องสือ่สารโดยใช้ภาษาถ่ิน หรอืต้องสือ่สารผ่านผูน้�าท้องถิน่ ผู้น�าชมุชน หรอืกลุม่อืน่ 

ที่เขาเชื่อถือไว้วางใจ เป็นต้น

 นอกจากน้ี ในกรณทีีไ่ม่สามารถอนญุาตให้สือ่มวลชนเข้าถ่ายภาพหรอืรายงานข่าว

ในพืน้ทีเ่กิดเหตกุารณ์ได้ เนือ่งจากเหตผุลด้านการปลอดภยั ศนูย์ปฏบิตักิารประชาสมัพนัธ์

หรือ JIC จะต้องจัดท�าข่าวแจก รวมทั้งภาพข่าว ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแก่สื่อมวลชน

 11. การแต่งตั้งโฆษกเหตุการณ์ ต้องมีการแต่งตั้งโฆษกของเหตุการณ์อย่างน้อย 

1 คน เพื่อท�าหน้าที่แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ และตอบค�าถามของสื่อมวลชน ทั้งนี้เพื่อให้ 

การให้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกันป้องกันการสับสน โฆษกยังท�าหน้าที่ 

เป็นกันชนให้แก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และเปิดโอกาสให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีเวลา

บริหารวิกฤตการณ์ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ผู้มีอ�านาจตัดสินใจ เช่น ผู้บัญชาการ

เหตกุารณ์ หรือผูบ้ริหารระดบัสงูจ�าเป็นต้องให้ข้อมลูข่าวสารแก่สือ่มวลชนและสาธารณชน

ด้วยตนเองบ้างเป็นครัง้คราวเพือ่ให้ความมัน่ใจแก่สาธารณชน รวมทัง้เพือ่ขอความร่วมมอื

ในสิ่งท่ีส�าคัญและจ�าเป็น ดังนั้น เจ้าหน้าที่จัดการแถลงข่าวควรจัดก�าหนดการแถลงข่าว

เป็นช่วงๆ ตลอดเวลาที่มีวิกฤตการณ์ จนกระทั่งเหตุการณ์จบลง

 1๒. การควบคุมแหล่งข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง ก่อนที่จะให้ข่าว

แก่สื่อมวลชน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและ

สาธารณชน 

 1๓. การติดตามและประเมินกระแสสื่อมวลชนและสาธารณชน 

 1๔. การจดบันทึกสถานการณ์ (Situation Board) และบันทึกการปฏิบัติงาน 

(Public Affairs Log) 

 1๕. การสรุปรายงานผลการด�าเนินการ ประเมินผล และปิดศูนย์ฯ เมื่อเสร็จสิ้น

ภารกิจ
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กรมประชาสัมพันธ์กับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลร่วม 
(Joint Information Center : JIC)

 ตามแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ก�าหนดให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบในเรื่องการเตรียมความพร้อมและการด�าเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และ

จัดการข่าวสารในภาวะไม่ปกติ โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้วางแนวปฏิบัติงานด้าน 

การประชาสมัพนัธ์และจดัการข้อมลูข่าวสารในภาวะวกิฤตของรฐับาล โดยมวีตัถปุระสงค์

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค ซึ่งต้องปฏิบัติงานตามแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่สารนิเทศของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

วิกฤตการณ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและให้ได้มาตรฐานในระดับสากล สามารถ 

ด�าเนินการสนับสนุนการบริหารวิกฤตการณ์ในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การปฏิบัติหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  

ยึดระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

พ.ศ.๒๕๕๘ โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อ 

การประชาสัมพันธ์ (IOC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย ระดับ

ส่วนกลาง ระดับส�านักประชาสัมพันธ์เขต จ�านวน ๘ เขต และระดับจังหวัด โดยส�านักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยประสานงานการประชาสัมพันธ์

ตัง้แต่ในภาวะปกต ิและพร้อมในการท�าหน้าท่ีเป็น “ศนูย์ข้อมลูร่วม” (Joint Information 

Center : JIC) เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดยเมื่อเกิดภาวะวิกฤต หน่วยงานภาครัฐ

ทีรั่บผดิชอบบรหิารวกิฤตการณ์มกีารจดัต้ังกองบญัชาการเหตุการณ์ และแต่งตัง้ผูบั้ญชาการ

เหตุการณ์ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งท�าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  

(Public Information Officer : PIO) ของภาครัฐในแต่ละระดับอยู่แล้ว จะเสนอแนะให้

มีการจัดตั้ง“ศูนย์ข้อมูลร่วม” (JIC) เพื่อท�าหน้าที่บูรณาการข้อมูลข่าวสาร กระบวนการ

ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร และประสานข้อมูลผ่านทางผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ทีม่าร่วมปฏบิตั ิท�าให้การบรหิารข่าวสารในภาวะไม่ปกต ิมคีวามคล่องตัวทนัต่อสถานการณ์ 

มีความเป็นเอกภาพ สามารถจ�ากัดพื้นท่ี ท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ให้แคบลง  

ลดความสับสนวุ่นวาย บรรเทาความรุนแรง และหาทางระงับวิกฤตการณ์นั้นให้สิ้นสุดลง

โดยเร็ว รวมถึงสามารถประชาสัมพันธ์ เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ี
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เก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือ ในการเข้าไปฟื้นฟูพื้นท่ีให้แก่ประชาชนท่ีประสบภัย 

ภายหลังเกิดเหตุ

 ในการจัดการองค์กรปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนจังหวัด  

ให้ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ที่ท�าหน้าท่ีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Information 

Officer : PIO) ประสานทุกหน่วยงานที่ก�าหนดในแผนฯ ส่งผู้แทนมาปฏิบัติงานในรูปแบบ

คณะท�างาน และเมือ่ยกระดบัสูก่ารเป็น“ศนูย์ข้อมลูร่วม” (Joint Information Center : JIC) 

ให้ก�าหนดขนาดการปฏิบัติงานตามความรุนแรงของสถานการณ์ ดังนี้

 1. ศูนย์ข้อมูลร่วมขนาดเล็ก ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ๔ – ๖ คน

 ๒. ศูนย์ข้อมูลร่วมขนาดกลาง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ๗ - 1๗ คน

 ๓. ศูนย์ข้อมูลร่วมขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 1๘ – ๓๖ คน

 ๔. ศูนย์ข้อมูลร่วมขนาดใหญ่มาก ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ๓๐ – ๖๐ คน

ตัวอย่างการจัดองค์กรศูนย์ข้อมูลร่วมขนาดใหญ่มาก
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 นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะองค์กรประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

ของรฐับาลยงัมบีทบาททัง้การเป็นเจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์ (Public Information Officer : PIO) 

ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ และบทบาทการบริหารสื่อของรัฐท้ังสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

สถานีวิทยุกระจายเสียง และสื่ออื่นๆ ในสังกัด โดยมีการจัดท�าแผนปฏิบัติการในการ 

ออกอากาศของสื่อในสังกัด ภายใต้ชื่อ “แผนพระอินทร์” และแผนรักษาความปลอดภัย

ภายใต้ชือ่ “แผนพทัิกษ์องค์กร” โดยจ�าแนกเป็น ๔ แผน ตามระดับความรนุแรงของเหตุการณ์ 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละแผน ดังนี้

ระดับความรุนแรงของสาธารณภัยและระดับการจัดการ

ล�า
ดับ

กรอบการปฏิบัติตามแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

กรอบการปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ์

ระดบัการจดัการ ผู้มีอ�านาจตามกฎหมาย ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อสารมวลชน

ระดับ
การจัดการ

เจ้าหน้าที่
ประชาสมัพันธ์ (PIO)

แผนปฏิบัติการ
ด้านการออกอากาศ

1 สาธารณภัย
ขนาดเล็ก

ผู้อ�านวยการอ�าเภอ 
ผูอ้�านวยการท้องถ่ิน และ/หรอื
ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการ กทม. 
ควบคุมและสั่งการ

ศูนย์ข้อมูลร่วม
ขนาดเล็ก

ประชาสัมพันธ์จังหวัด แผนพระอินทร์ 1
(เน้นการรายงานข่าว/
แจ้งเตือน)

๒ สาธารณภัย
ขนาดกลาง

ผู้อ�านวยการจังหวัด 
หรือผู้อ�านวยการ กทม.
ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ

ศูนย์ข้อมูลร่วม
ขนาดกลาง

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
(ผู้อ�านวยการส�านัก
ประชาสัมพันธ์เขต
ในพื้นที่สนับสนุน
ทรัพยากร)

แผนพระอินทร์ ๒
(ปรับผังรายการ
เฉพาะพื้นที่)

๓ สาธารณภัย
ขนาดใหญ่

ผูบ้ญัชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัแห่งชาตคิวบคมุ ส่ัง
การและบญัชาการ

ศูนย์ข้อมูลร่วม
ขนาดใหญ่

อธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์
หรือผู้ที่อธิบดีฯ 
มอบหมาย

แผนพระอินทร์ ๓
(ปรบัผงัรายการตามสือ่
กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนกลาง)

๔ สาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายก
รัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ

ศูนย์ข้อมูลร่วม
ขนาดใหญ่มาก

อธิบดี 
กรมประชาสัมพันธ์
หรือผู้ที่อธิบดีฯ 
มอบหมาย

แผนพระอินทร์ ๔
(ถ่ายทอดรายการ
ตามโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจ)
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สื่อมวลชนกับการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลร่วม

 ภารกิจที่ส�าคัญและท้าทายที่สุดประการหนึ่งของศูนย์ข้อมูลร่วมไม่ใช่การควบคุม

การรายงานข่าวของสือ่มวลชน แต่คอืท�าอย่างไรจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่สือ่ได้อย่างรวดเรว็ 

ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการคลี่คลายสถานการณ์ และสามารถธ�ารงรักษาชื่อเสียงภาพ

ลักษณ์ขององค์กรไว้ได้ ซ่ึงต้องอาศัยการบริหารประเด็นข่าวสารเชิงกลยุทธ์ (Issue  

management) ท่ีมีประสิทธิภาพ มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ก�าหนด

ประเด็นเน้ือหาข่าวสารข้อมูล ไม่ปล่อยให้ข้อมูลข่าวสารถูกแสวงหาและเผยแพร ่

ตามยถากรรม มีการก�าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร เลือกชนิดของสื่อ ช่องทางการเผยแพร่ 

จงัหวะเวลา และการติดตามประเมินผลทีดี่ อย่างไรก็ตาม การปฏบิตังิานของศนูย์ข้อมลูร่วม 

จะส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ีต้องอาศยัความร่วมมอืของสือ่มวลชนทีป่ฏบัิตงิานในการรายงานข่าว 

ทุกคน ในการเคารพในกฎเกณฑ์ของการปฏิบัติงาน ไม่ก่อปัญหาให้แก่การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ หรือก่อให้เกิดอันตรายให้แก่ตัวเองหรือประชาชนรอบข้างได้ รวมทั้ง 

รายงานข่าวภายใต้กรอบมาตรฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพส่ือมวลชน เพื่อให้การแก้ไข

สถานการณ์วิกฤตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาความเสียหาย และ 

คลี่คลายวิกฤตการณ์โดยเกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุด

*****************************************
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 

 โดยที่เจ้าของ ผู้ประกอบการ บรรณาธิการ และผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 

ท้ังหลาย พร้อมใจกันสถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติให้เป็นองค์กรท�าหน้าที่ 

ก�ากบัดแูลกนัเองในวิชาชพีหนังสอืพมิพอ์ยา่งเป็นอสิระ เพือ่น�าเสนอขา่วสารดว้ยความรบั

ผดิชอบบนพืน้ฐานของจรยิธรรม และสนับสนุนการใชส้ือ่หนังสอืพมิพ์เพือ่การรบัรู้ขา่วสาร

และการแสดงความคิดเห็นของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจึงออกข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม 

แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔1 มาบังคับใช้ แต่เนื่องจากประกาศใช้มานาน 

ไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง คณะกรรมการจึงมีมติให้ยกเลิกข้อบังคับดังกล่าว และให้ใช้ 

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้แทน

หมวด ๑ หมวดทั่วไป
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์  

พ.ศ. ๒๕๕๙

 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้

 ‘ข่าว’ หมายถึง เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย  

พาดหัวข่าว ความน�า เนื้อข่าว

 ‘ภาพข่าว’ หมายถึง ภาพเหตุการณ์หรือภาพบุคคลที่สื่อสารเรื่องราว โดยมี 

หรือไม่มีค�าบรรยายภาพรวมทั้งภาพอื่นใดที่น�าลงในหนังสือพิมพ์

 ‘การแสดงความคิดเห็น’ หมายถึง บทบรรณาธิการ คอลัมน์ บทความ การ์ตูน 

หรือรูปแบบอื่นใดอันเป็นการติชม วิพากษ์วิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ
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 ‘เนือ้หาทัว่ไป’ หมายถงึ สารคดี สารคดีเชงิขา่วหรอืรายงานหรอืสกูป๊บทวเิคราะห ์

หรือข้อเขียนอื่นใดที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์

 ‘หนังสือพิมพ์’หมายถึง หนังสือพิมพ์ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๓ซึ่งรวมถึงสื่อดิจิทัลของหนังสือพิมพ์นั้น ๆ ด้วย

 ‘ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์’หมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 

ตามธรรมนญูสภาการหนังสอืพมิพแ์หง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๓ ซึง่รวมถึงผู้ประกอบวชิาชพี

สื่อดิจิทัลของหนังสือพิมพ์นั้น ๆ ด้วย

 ข้อ ๔  หนังสือพิมพ์และผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องไม่ประพฤติ 

ปฏิบัติการใด ๆ อันจะน�ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติแห่งวิชาชีพ

หมวด ๒ หลักจริยธรรมทั่วไป
ความถูกต้องและข้อเท็จจริง

 ข้อ ๕ หนังสือพิมพ์ต้องตรวจสอบและไม่แต่งเติมเน้ือหาสาระของข่าว 

จนคลาดเคลื่อนหรือเกินจากข้อเท็จจริง

 ข้อ ๖  หนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการเสนอข่าวด้วยความล�าเอียงหรือมีอคต 

เปน็เหตุใหข้า่วนัน้บดิเบือนอันอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแกบ่คุคลในขา่วและความเขา้ใจผดิ

ในสังคม

 ข้อ ๗ หนงัสอืพมิพต์อ้งไมพ่าดหัวขา่วและความน�าเกนิไปจากขอ้เท็จจริงในข่าว 

และต้องสะท้อนใจความส�าคัญหรือเนื้อหาหลักของข่าว

ประโยชน์สาธารณะ

 ข้อ ๘ หนังสือพิมพ์ต้องน�าเสนอข่าวภาพข่าว ความเห็น และเนื้อหาท่ัวไป  

ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ

 ข้อ ๙ หนังสือพิมพ์พึงเสนอข่าว ภาพข่าว ความเห็น และเนื้อหาทั่วไป  

โดยตระหนักถึงความส�าคัญและอรรถประโยชน์ของข่าวต่อสาธารณะ และไม่เสนอข่าว 

ในท�านองชวนเชื่อหรือเร้าอารมณ์ให้คนสนใจในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ



1๘๖

ความสมดุลและเป็นธรรม

 ข้อ 1๐ หนงัสอืพมิพต์อ้งแสดงความพยายามในการให้ความเปน็ธรรมแกท่กุฝ่าย

 ข้อ 11 หนงัสือพมิพต์อ้งเปดิโอกาสใหฝ้า่ยทีถู่กกลา่วหาแสดงขอ้เทจ็จรงิเมือ่ขา่ว

ทีน่�าเสนอมกีารพาดพงิอนัอาจเกดิความเสยีหายแกบ่คุคลหรอืองคก์ร หรอืไดแ้สดงใหเ้หน็

ถึงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแล้ว

 ข้อ 1๒  หนังสือพิมพ์ต้องให้ความเท่ียงธรรมเมื่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกพาดพิง 

เหน็วา่การแสดงความคดิเห็นหรอืการวิพากษวิ์จารณน์ัน้ ไมถู่กตอ้งหรือผดิพลาดคลาดเคลือ่น

ไปจากข้อเท็จจริง

การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 ข้อ 1๓ หนงัสอืพมิพต้์องเสนอขา่วโดยค�านงึถงึศกัด์ิศรคีวามเปน็มนษุยข์องบคุคล

ท่ีตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชน 

ของเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส รวมท้ังต้องไม่เป็นการซ้�าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรม 

อันเกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีอัตลักษณ์แตกต่างในสังคม

 ข้อ 1๔ หนงัสอืพิมพต์อ้งไมเ่สนอภาพข่าวทีอ่จุาด ลามกอนาจาร หรอืนา่หวาดเสียว

โดยไม่ค�านึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วน

 ข้อ 1๕ หนังสือพิมพ์พึงละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณี 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ

 ข้อ 1๖ หนังสือพิมพ์พึงระมัดระวังการเสนอข่าวภาพข่าว ความเห็น หรือเนื้อหา

ท่ัวไป ตอ่สถานการณท์ีม่คีวามขดัแย้งหรอืมคีวามรนุแรง อนัจะเปน็การสรา้งหรอืเพิม่ความ

หวาดระแวงที่มีอยู่แล้วในชุมชนหรือสังคม

 ข้อ 1๗ หนังสือพิมพ์พึงระมัดระวังการเสนอข่าวภาพข่าว ความเห็น หรือเนื้อหา

ทั่วไป อันเป็นการไม่เคารพต่อเชื้อชาติ ศาสนา และชาติพันธุ์

 ข้อ 1๘ หนงัสอืพมิพพ์งึหลกีเลีย่งการใชค้�าทีไ่มส่ภุาพ หรอืภาษาทีส่ือ่ความหมาย

เชิงเหยียดหยาม หรืออยู่ในข่ายประทุษวาจา หรือแสดงนัยเชิงลบ



1๘๗

หมวด ๓ หลักกระบวนการท�างาน
การปกปิดและเคารพแหล่งข่าว

 ข้อ 1๙ หนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอข่าวโดยเลื่อนลอยปราศจากแหล่งที่มา พึงระบุ 

ชือ่บคุคลทีใ่หส้มัภาษณห์รอืให้ข่าวอย่างเปดิเผย เว้นแต่จะมีเหตอุนัควรปกปดิเพือ่สวสัดภิาพ

และความปลอดภัยของแหล่งข่าว และต้องเป็นประโยชน์ต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร 

ของสาธารณชน

 ข้อ ๒๐ หนังสือพิมพ์ต้องปกปิดช่ือและฐานะของบุคคลที่ให้ข่าวไว้เป็นความลับ

เม่ือได้ให้ค�ามั่นแก่แหล่ง ข่าวนั้นไว้ และต้องปกปิดนามปากกาหรือนามแฝงท่ีปรากฏใน

หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นไว้เป็นความลับ

ความรับผิดชอบในการแก้ข่าว

 ข้อ ๒1 หนังสือพิมพ์ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลงพิมพ์แก้ไขข้อผิด

พลาดอันเกิดจากการเสนอข่าวโดยไม่ชักช้า หากข้อผิดพลาดนั้นส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง 

ของบุคคลหรือองค์กร ให้ด�าเนินการขออภัยพร้อมกันไปด้วย

การแยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น

 ข้อ ๒๒ หนังสือพิมพ์ต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว

การละเว้นอามิสสินจ้างและประโยชน์ทับซ้อน

 ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัยต�าแหน่งหน้าที่

เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือผล ประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม

 ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า 

หรอืผลประโยชน์ใดๆ เพือ่ ใหก้ระท�าการหรอืไมก่ระท�าการใดอนัจะขดัตอ่การปฏบิตัหินา้ที่

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง รอบด้าน

 ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์พึงละเว้นการรับอภิสิทธ์ิหรือต�าแหน่ง 

เพื่อให้กระท�าการหรือไม่ กระท�าการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ประชาชน 

ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน



1๘๘

การได้มาซึ่งข้อมูลโดยไม่ละเมิด

 ข้อ ๒๖ หนงัสอืพมิพ์ตอ้งบอกทีม่าของข้อความทีคั่ดลอกมาจากแหล่งขอ้มลูอืน่ ๆ  

นอกเหนือจากการขออนุญาตจากแหล่งข้อมูลนั้นแล้ว

 ข้อ ๒๗ หนังสือพิมพ์พึงใช้วิธีที่สุภาพและซื่อสัตย์ในการได้มาซึ่งข่าวสาร

โฆษณาที่ไม่แอบแฝงและงมงาย

 ข้อ ๒๘ หนังสือพิมพ์ต้องแสดงให้เห็นชัดว่าข้อความที่เป็นบทความซ้ือพื้นที่ 

คือประกาศโฆษณา จะแอบแฝงเป็นการเสนอข่าวหรือความคิดเห็นมิได้

 ข้อ ๒๙ หนังสือพิมพ์พึงใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบให้ประกาศโฆษณา 

ทั้งหลายอยู่ภายในขอบเขต ของศีลธรรมและวัฒนธรรม และพึงระมัดระวังที่จะไม่เป็น

เครื่องมือในการเผยแพร่ประกาศโฆษณาที่น่าจะเป็นภัยแก่สังคมหรือสาธารณะ

 ข้อ ๓๐ หนงัสอืพมิพ์พงึหลกีเลีย่งการเผยแพร่ประกาศโฆษณาทีมี่เหตใุหน้า่เชือ่วา่

เจ้าของประกาศโฆษณา นั้น เจตนาจะท�าให้ผู้อ่านหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

---------------------------------------



1๘๙

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

 ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการ 

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓ ก�าหนดให้ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

มอี�านาจก�ากบัดแูลการประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเ์พือ่ใหผู้รั้บบริการ

ได้รับบริการท่ีมคีณุภาพประสทิธภิาพรวดเรว็ถกูต้องและเปน็ธรรมประกอบกบัในสถานการณ์

ปัจจุบันที่ประเทศไทยประสบภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรงและต่อเนื่องซ่ึงเป็นเหตุที่ก่อให้

เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนในวงกว้างด้วยเหตุนี้

การปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จึงมีความส�าคัญ

ในการเผยแพร่และน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นต่อการเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกันแก้ไข

และบรรเทาเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา๒๗ (๖) (๒๔) และมาตรา๓๗แหง่พระราชบญัญตัิ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์

และกจิการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๕๓อนัเป็นกฎหมายทีมี่บทบญัญัติบางประการท่ีเก่ียวกบั

การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

มาตรา ๔1 มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖1 

และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัย

อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๔ 

วรรคท้ายมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ. ๒๕๕1 อันเป็นกฎหมายที่

มีบทบัญญัติบางประการที่เก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔1 มาตรา ๔๓  

มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้



1๙๐

กระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจตามบทบัญญตัแิหง่กฎหมายคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ในประกาศนี้

 “ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน”หมายความว่าเหตุใดๆ อันอาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น 

และคาดหมายได้ว่าเหตุดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตทรัพย์สินสิทธิ 

หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกว้างและให้หมายถึงสาธารณภัยต่างๆ ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย

 “แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้”หมายความว่าแหล่งที่มาของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่

มีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้สาระส�าคัญของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อแจ้งข่าวหรือ 

เตือนภัยเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนทราบได้แก่ส�านักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมทรัพยากรธรณีกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกรุงเทพมหานครจังหวัดโดย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่รัฐบาลจัดต้ังขึ้นโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย

เพื่อท�าหน้าที่ระงับยับยั้งภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการเห็นว่า

เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

 “ผู้ประกอบกิจการ”หมายความว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์และให้หมายความรวมถึงผู้รับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาจากส่วน

ราชการรฐัวสิาหกจิหรือหนว่ยงานอืน่ของรฐัเพ่ือประกอบกจิการกระจายเสียงหรือกจิการ

โทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

พ.ศ. ๒๕๕1มีผลบังคับใช้

 “เลขาธิการ” หมายความว่าเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 “คณะกรรมการ” หมายความว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์

 ข้อ ๒ ผู้ประกอบกิจการทุกรายมีหน้าที่ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง

และขัน้ตอนทีก่�าหนดในประกาศฉบบันีโ้ดยเมือ่มภียัพบิตัหิรอืเหตฉุุกเฉินเกดิขึน้ใหด้�าเนนิ
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การตามแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ได้จัดส่งต่อคณะกรรมการ 

ตามข้อ ๘ อย่างเคร่งครัดในระหว่างที่ผู้ประกอบกิจการยังไม่มีหรือยังไม่ได้จัดส่งแผน 

ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้

คณะกรรมการตามข้อ ๘ ในกรณีที่จ�าเป็นคณะกรรมการอาจมีค�าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งให้

ผู้ประกอบกิจการถือปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันแก้ไขหรือบรรเทาเหตุภัยพิบัติ

หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้

 ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายประสานความร่วมมือกับรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐ

หรือหน่วยงานภาคเอกชนและออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ 

เมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอการด�าเนินการของผู้ประกอบกิจการ 

ทกุรายในกรณทีีม่ภียัพบิตัหิรอืเหตฉุกุเฉนิใหเ้ปน็ไปตามประกาศฉบบันีอ้ยา่งเครง่ครดัเวน้แต่

มเีหตจุ�าเปน็คณะกรรมการอาจมคี�าสัง่ยกเว้นใหไ้มต่อ้งปฏบิตัติามประกาศฉบบันีใ้นบางขอ้

 ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

ส่วนที่ ๑
การเตรียมพร้อมของผู้ประกอบกิจการ

 ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายแจ้งรายช่ือผู้ประสานงานพร้อมข้อมูลที่มี

ประโยชน์เพื่อการติดต่อประสานงานในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่อเลขาธิการ

ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงผู้ประสานงานให้แจ้ง

ต่อเลขาธิการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

 ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายจัดเตรียมความพร้อมในการรับหรือแสวงหา

ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้เพื่อ

ประโยชน์ในการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบซึ่งผู้ประกอบกิจการ

จะต้องจ�าแนกข้อมูลส�าหรับแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบดังต่อไปนี้

 (1) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงข่าวสารเพื่อทราบซึ่งได้แก่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง

ทั่วไปที่อาจมีผลสืบเนื่องหรือน�าไปสู่ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเป็นต้น

 (๒) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อการเฝ้าระวังซ่ึงได้แก่ประกาศหรือข้อมูลที่ 
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มุง่หมายให้หนว่ยงานองคก์รหรอืประชาชนเตรยีมพรอ้มและเฝา้ระวงัภยัพิบตัหิรอืเหตฉุกุเฉนิ

 (๓) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพื่อการแจ้งเตือนซึ่งได้แก่ประกาศค�าสั่งหรือ 

หลักเกณฑใ์ดๆ ของหนว่ยงานภาครัฐท่ีเปน็การก�าหนดให้หนว่ยงานองคก์รหรอืประชาชน

จะตอ้งปฏิบตัติามเพือ่การปอ้งกนัหรอืระงบัยบัยัง้ความเสยีหายอันอาจเกดิขึน้จากภยัพิบติั

หรือเหตุฉุกเฉิน

 ข้อ ๗ ใหผู้ป้ระกอบกจิการทกุรายจดัเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัการออกอากาศ 

แจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบโดยการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัย 

ให้ประชาชนทราบให้กระท�าด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) การออกอากาศแจง้ข่าวหรอืเตือนภัยทางเสยีงซึง่ไดแ้กก่ารอา่นค�าแถลงการณ์ 

การบรรยายลักษณะเหตุการณ์หรือวิธีการปฏิบัติตนของประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ

หรือเหตุฉุกเฉินเป็นต้น

 (๒) การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยทางภาพซึ่งได้แก่การออกอากาศ

ภาพหนังสือแถลงการณ์ที่แสดงให้ประชาชนเห็นและสามารถอ่านได้อย่างสะดวก 

การออกอากาศภาพล่ามภาษามือเป็นต้น

 (๓) การออกอากาศแจ้งขา่วหรอืเตอืนภัยทางตวัอกัษรซ่ึงไดแ้ก่การออกอากาศ

ค�าบรรยายเป็นอักษรวิ่งเป็นต้น

 (๔) การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยด้วยวิธีอื่นๆ เช่นสัญลักษณ์หรือสี

ตามมาตรฐานที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเป็นผู้ก�าหนดที่สามารถท�าให้คนพิการหรือ

คนด้อยโอกาสสามารถเข้าใจความหมายนั้นได้เป็นต้น

 ข้อ ๘ ให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายจัดท�าแผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ผู้ประกอบกิจการในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินและส่งให้คณะกรรมการเพื่อทราบ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

 แผนขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นแผนปฏิบัติหน้าที่ 

ทีไ่มเ่ปน็การฝา่ฝนืกฎหมายเงือ่นไขใบอนุญาตค�าสัง่ของเจ้าหนา้ทีรั่ฐทีม่หีนา้ทีใ่นการป้องกนั

และบรรเทาเหตุตามกรอบจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน

 ผูป้ระกอบกิจการทุกรายจะต้องทบทวนแผนข้ันตอนการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง

และจดัสง่ใหค้ณะกรรมการทราบเปน็ประจ�าทกุปเีพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเกีย่วกบัการปอ้งกนั

แก้ไขหรือบรรเทาเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ ๒
การปฏิบัติตนของผู้ประกอบกิจการ

ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

 ข้อ ๙ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้ผู้ประกอบกิจการด�าเนินการ 

ตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอโดยเคร่งครัด

 ข้อ 1๐ หากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องมิได้ร้องขอตามข้อ ๙ 

ใหผู้อ้�านวยการสถานหีรอืประธานโทรทศันร์วมการเฉพาะกจิแหง่ประเทศไทยแล้วแตก่รณี

ใช้ดุลยพินิจในการตัดสัญญาณจากผังรายการที่ออกอากาศอยู่เพื่อเข้าสู่การออกอากาศ 

แจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ

 การใช้อ�านาจดุลยพินิจตามวรรคแรกจะต้องค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะหรือ 

คาดหมายไดว้า่เหตดุงักลา่วอาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายในชวีติทรพัยส์นิสทิธหิรอืเสรภีาพ

ของประชาชนในวงกว้างและอยู่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน

 ข้อ 11 การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบจะต้องเป็นการ

รายงานข้อมูลท่ีจ�าเป็นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 

ไม่ก่อให้เกิดความตระหนกตกใจแก่ประชาชนทั้งนี้ส�าหรับการออกอากาศแจ้งข่าวหรือ

เตือนภัยในกิจการโทรทัศน์จะต้องออกอากาศค�าบรรยายเป็นอักษรวิ่งเพื่อแจ้งข้อมูล 

ให้ประชาชนทราบเป็นอย่างน้อย

 การรายงานข้อมูลในลักษณะการเตือนภัยห้ามน�าเสนอข้อมูลในลักษณะเป็นการ

แสดงความคิดเห็นเว้นแต่จะเป็นความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักวิชาการที่มีความรู้

และความเชี่ยวชาญในเหตุดังกล่าว

 การรายงานข้อมูลในลักษณะเป็นการถ่ายทอดเสียงจากผู้สื่อข่าวในท้องที่หรือ 

เจ้าหน้าที่หรือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินโดยตรงในสถานที่เกิดเหตุไม่ว่าจะ 

ทางโทรศัพท์หรือการถ่ายทอดสดจะต้องมีการบันทึกช่ือของผู้ให้ข้อมูลและจะต้องไม่เป็น 

การรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นๆ

 การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นการรายงานสดหรือไม่ก็ตาม 

ให้ผู้อ�านวยการสถานีหรือผู้มีหน้าที่ควบคุมรายการของแต่ละช่องตัดการออกอากาศ 

การสัมภาษณ์หรือการกระท�าการใดๆหากเห็นว่าการออกอากาศนั้นๆ จะเป็นการสร้าง

ความตระหนกตกใจแก่ประชาชน
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 ข้อ 1๒ ผู้ประกอบกิจการและผู้อ�านวยการสถานีจะต้องรับผิดชอบในกรณีการ 

ออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนที่ก่อให้เกิดความเสียหายของประชาชน 

เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท�าดังกล่าวตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยและได้ใช้ 

ความระมัดระวังในการป้องกันตามหลักแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพแล้ว

ส่วนที่ ๓
การด�าเนินการภายหลังภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินสิ้นสุด

 ข้อ 1๓ ให้ผู้อ�านวยการสถานีแจ้งข่าวการประกาศยกเลิกสถานการณ์ตามข้อมูล

หรือค�าสั่งจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

 ข้อ 1๔ ให้ผู้อ�านวยการสถานีแจ้งข้อมูลการด�าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันหลังจาก 

ได้รับประกาศยกเลิกสถานการณ์

ตามข้อมูลหรือค�าสั่งจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 (1) รายชือ่ผูรั้บผิดชอบของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรฐัในกรณทีีม่กีารรอ้งขอ

ให้ออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนพร้อมด้วยวิธีการร้องขอโดยสังเขป

 (๒) ผังรายการในการออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ

 (๓) เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด�าเนินการออกอากาศ 

แจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนเช่นหนังสือขอความร่วมมือประกาศข้อมูลข่าวสาร 

จากภาครัฐเอกชนหรือประชาชนเป็นต้น

 (๔) เอกสารอื่นใดตามที่คณะกรรมการร้องขอ

ประกาศณวันที่1๒กันยายนพ.ศ. ๒๕๕๕

  พันเอกนทีศุกลรัตน์

    ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

    ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง

    กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

-------------------------------------------------------------
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ภาคผนวก ข

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานข่าวในภาวะวิกฤต
๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
 สาระส�าคญั: บงัคบัใชใ้นกรณทีีเ่กดิ “สาธารณภยั” ไดแ้ก ่อคัคีภยั วาตภยั อทุกภยั 

ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้�า การระบาดของศัตรูพืช 

ตลอดจนภัยอื่น ๆ  อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท�าให้เกิดขึ้น 

อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหาย

แก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการ

ก่อวินาศกรรมด้วย

 ท้ังน้ี พระราชบัญญัติน้ีได้ก�าหนดให้มี “แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ” 

เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแผนแม่บทในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ก�าหนดและ

จัดโครงสร้างในการด�าเนินงานตามระดับการจัดการสาธารณภัยโดยแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘ ไดม้กีารจดัระดบัการจดัการสาธารณภัยแบง่เปน็ 

๔ ระดบั ขึน้กบัพืน้ที ่ประชากร ความซบัซอ้น หรอืความสามารถในการจดัการสาธารณภยั 

ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ท่ีผู้มีอ�านาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเก่ียวกับ

ความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้

ระดบั การจัดการ ผู้มีอ�านาจตามกฎหมาย

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอ้�านวยการท้องถิน่ และ/หรอืผูช้ว่ยผูอ้�านวยการ

กรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ�านวยการจังหวัด หรือผู้อ�านวยการ

กรุงเทพมหานครควบคุม สั่งการและบัญชาการ

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี

มอบหมายควบคุม สั่งการและบัญชาการ
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พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. ๒๕๕๐

 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๘

๒. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

 สาระส�าคัญ: บังคับใช้ในสถานการณ์ที่มีโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อ

ที่ต้องเฝ้าระวัง และโรคระบาด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อ

 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๓. พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘

 สาระส�าคัญ: บังคับใช้ในสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจท�าให้ประเทศ 

หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 

การก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจ�าเป็นต้องมี

มาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมขุตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยเอกราชและบูรณภาพแหง่อาณาเขต 

ผลประโยชนข์องชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภยัของประชาชน การด�ารงชวีติ

โดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์

ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมา

อย่างฉุกเฉินและร้ายแรง

 เมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึนและนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใช้ก�าลัง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารร่วมกัน

ป้องกัน แก้ไขปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน

 ทั้งนี้พระราชก�าหนดดังกล่าว มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานข่าวของ

สื่อมวลชนโดยตรง ดังนี้

 มาตรา ๙  ในกรณทีีม่คีวามจ�าเปน็เพือ่แกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยตุลิงไดโ้ดยเร็ว 

หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจออกข้อก�าหนด 

ดังต่อไปนี้

  (๓) หา้มการเสนอขา่ว การจ�าหนา่ย หรอืท�าใหแ้พรห่ลายซึง่หนงัสอื สิง่พมิพ ์ 

  หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจท�าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว 

  หรอืเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารท�าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในสถานการณฉ์กุเฉนิ 

  จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

  อันดีของประชาชน ท้ังในเขตพ้ืนท่ีท่ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ 

  ทั่วราชอาณาจักร

 มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจดังต่อไปนี้ด้วย

  (๕) ประกาศใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีม่อี�านาจออกค�าสัง่ตรวจสอบจดหมาย  

  หนงัสอื สิง่พมิพโ์ทรเลข โทรศพัท ์หรอืการสือ่สารดว้ยวธิกีารอืน่ใด ตลอดจน 
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  การสั่งระงับหรือยับยั้งการติดต่อหรือการสื่อสารใด เพื่อป้องกันหรือระงับ

  เหตุการณ์ร้ายแรง โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมาย

  ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม

พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

๔. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๕๑

 สาระส�าคัญ: บังคับใช้ในการด�าเนินการเพื่อป้องกันควบคุม แก้ไข และฟื้นฟู

สถานการณ์ใด ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิด

ความไม่สงบสุข ท�าลาย หรือท�าความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชน

หรือของรัฐ ให้กลับสู่สภาวะปกติเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือ

ความมั่นคงของรัฐ โดยจัดตั้งกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

เรยีกโดยยอ่วา่“กอ.รมน.” ข้ึนในส�านกันายกรฐัมนตร ีมีอ�านาจหนา้ทีแ่ละรบัผดิชอบเกีย่วกบั

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้

อ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร เรยีกยอ่วา่ “ผอ.รมน.” เปน็ผูบ้งัคับบญัชา

และมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองผู้อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
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๔. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. ๒๔๔๗

 สาระส�าคัญ: บังคับใช้เมื่อมีเหตุอันจ�าเป็น เพื่อรักษาความเรียบร้อยปราศจากภัย 

ซึ่งจะมีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักรทั้งนี้ ในเขตท่ีประกาศใช้กฎอัยการศึก 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารจะมีอ�านาจเหนือฝ่ายพลเรือนทุกต�าแหน่งในการระงับปราบปราม

หรอืรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย เจา้หนา้ทีฝ่่ายพลเรอืนต้องชว่ยเหลอืเกือ้หนนุราชการทหาร

ทุกประการ

 ทั้งนี้พระราชก�าหนดดังกล่าว มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานข่าวของ

สื่อมวลชนโดยตรง ดังนี้

 มาตรา ๑๑ การห้ามนั้นให้มีอ�านาจที่จะห้ามได้ ดังนี้

   ๒) ทีจ่ะหา้มบรรดาการออกหนังสอืเปน็ขา่วคราว ซึง่ราชการทหาร

   เห็นว่าไม่เป็นการสมควรในสมัยน้ัน คือห้ามมิให้มีการออกหนังสือ

   เป็นข่าวคราวไม่ว่าอย่างใดก่อนท่ีเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจและมีอนุญาต

   แล้วว่าให้ออกได้

 

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๔๗



หน่วยงาน โทรศัพท์

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ๐-๒๒๘1-๗๗๗๗

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ๐-๒๖1๘-๒๓๔๕

ส�านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ๐-๒๒๔๘-๘๖๐๒

ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) ๐-๒๒๔๘-๘๖๐๘-1๒

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ๐๔๓-๒๒๗-๔๐๒

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต๒ อุบลราชธานี ๐๔๕-๒๘1-๘๘๐

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต๓ เชียงใหม่ ๐๕๓-๒๘๓-๗๓๘

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต๔ พิษณุโลก ๐๕๕-๓๒๒-๖๙๔

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต๕ สุราษฎร์ธานี ๐๗๗-๒๗๒-๐๓๘ กด ๐

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต ๖ สงขลา ๐๗๔-๒๓1-๓๓๒ กด ๐

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต๗ จันทบุรี ๐๓๙-๔๗1-๐๘๕

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต๘ กาญจนบุรี ๐๓๔-๖๐๐-1๖๖

๒๐๐

ภาคผนวก ค

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานราชการในภาวะวิกฤต

๑. ศูนย์ข้อมูลร่วม (Joint Information Center หรือ JIC)
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ผู้บริหาร/หน่วยงาน โทรศัพท์ ข้อมูล

กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ๐-๒๒๒1-๔๘๘1

๐-๒๒๒๒-๓๘๘๒

๐-๒๒๒๖-1๙๖๗

ต�าแหนง่รองผู้บญัชาการ

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ๐-๒๒๒1-1๘๘๗

๐-๒๒๒๕-๔๖๖๔

กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ๐-๒๖๓๗-๓111 ต�าแหน่งผู้อ�านวยการกลาง

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัย (ฝ่ายปฏิบัติการ)

๐-๒๖๓๗-๓๔๔๐

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัย (ฝ่ายวิชาการ)

๐-๒๖๓๗-๓๒๒๒

รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัย (ฝ่ายบริหาร)

๐-๒๖๓๗-๓๓๓๓

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ๐-๒๖๓๗-๓๗๕1

สายด่วน 1๙๒

แจ้งเตือนภัย

ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณะภัย ๐-๒๖๓๗-๓๕๕๐

กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณะภัย ๐-๒๒๔๔-๘1๓1

กองมาตรการป้องกันสาธารณะภัย ๐-๒๖๓๗-๓๓๕1

๒. หน่วยงานด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ
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ผู้บริหาร/หน่วยงาน โทรศัพท์ ข้อมูล

กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ๐-๒๓๙๙-1๔๒๕

๐-๒๓๖๖-๙๓๓๓

แจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

(ฝ่ายปฏิบัติการ)

๐-๒๓๖๖-๙๓๒๕

รองอธิบดกีรมอุตนุยิมวทิยา (ฝา่ยวิชาการ) ๐-๒๓๙๙-๒๓๕๕

๐-๒๓๖๖-๙๓11

รองอธบิดกีรมอตุนุยิมวทิยา (ฝา่ยบรหิาร) ๐-๒๓๙๘-๙๘๘๘

๐-๒๓๖๖-๙๔๔๔

๐-๒๓๖๖-๙๔๔๔

ผอ.สถาบนัอตุนุยิมวทิยากรมอตุุนยิมวทิยา ๐-๒๓๙๘-๕1๓๖ แจ้งพยากรณ์อากาศ

เตือนภัยธรรมชาติ

ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

กรมอุตุนิยมวิทยา

๐-๒๓๙๙-๔๕๖1

ผอ.ศูนย์ตรวจวิเคราะห์โอโซนและรังสี

กรมอุตุนิยมวิทยา

๐-๒๓๖1-๓๖๔๐

ฝ่ายภูมิฟิสิกส์ ส�านักเฝ้าระวัง

และตรวจสภาวะอากาศ

๐-๒๓๙๙-๔๕๔๗

๐-๒๓๙๙-๐๙๗๓

ผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหว 

ตรวจจบัการสัน่สะเทอืน

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมชลประทาน ๐-๒๒๔1-๐๐๖๕

๐-๒๒๔1-๐๒๕๐

ข้อมูลระดับน�้า 

การระบายน�้า

รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง ๐-๒๒๔1-๒๖๙๐



๒๐๓

ผู้บริหาร/หน่วยงาน โทรศัพท์ ข้อมูล

รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ ๐-๒๒๔1-๒๐๕๗

๐-๒๖๖๙-๐๘๐๔

รองอธบิดกีรมชลประทานฝา่ยบ�ารงุรกัษา ๐-๒๖๖๙-๔๒๔๗

ผูอ้�านวยการส�านกัอทุกวิทยาและบรหิาร

น�า้

๐-๒๒๔1-๒๐๕๓

๐-๒๒๔1-๕๖๖๗

๐-๒๒๔1-๓๓๔๘

กรุงเทพมหานคร

ส�านักระบายน�้า กรุงเทพมหานคร ๐-๒๒๔๖-๐๒๗๕

๐-๒๒๔๖-๐๓๒๐

ข้อมูลระดับน�้าแม่น�้า

เจ้าพระยา การระบายน�า้

กระทรวงอุตสาหกรรม

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๐-๒๒๐๒-๔๒1๒ เชี่ยวชาญด้านสารเคมี

ผอ.ส�านักควบคุมวัตถุอันตราย ๐-๒๒๐๒-๔๒1๓

๐-๒๒๐๒-๔๒๐1

ควบคุมดูแล

วัตถุอันตราย

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุ

และสาธารณภัย

๐-๒๕๙๐-๖๒๓๒

การไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๐-๒๕๙๐-๕๐๔๔ ควบคุมระบบไฟฟ้า

การไฟฟา้นครหลวง (ส�านักปอ้งกันอคัคีภยั) ๐-๒๒๕๓-๖๕๔๘ ควบคุมระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ๐-๒๔๓๖-1๔1๖
สายด่วน 1๔1๖
www.egat.co.th

แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวัง
เหตุแผ่นดินไหวที่อาจ
มีผลกระทบต่อเขื่อน
ของ กฟผ.



๒๐๔

๓. ผู้เชี่ยวชาญ

  

๔. องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน

องค์กร โทรศัพท์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ๐-๒๖๖๘-๙๙๐๐

๐-๒๒๔๓-๕๖๙๗

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

ผู้เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ ความเชี่ยวชาญ

นายปราโมทย์ ไม้กลัด ๐๘1-๘๙๐-๔๙๙๙ ผู้เชี่ยวชาญด้านน�้า

นายสมิทธ ธรรมสโรช ๐๘1-๙1๐-๙๙๙๙ ผูเ้ช่ียวชาญด้านภยัพบิตัิ


