
  

  

บทบาทของสื่อมวลชน 

กับการบริหารงานภาครัฐ∗

อาจารยสนธิ  ลิ้มทองกุล 

 

 

 ผมเชื่อเสมอวาการบรรยายที่ไดผลนั้นคือการบรรยาย

จากใจ  ไมใชการบรรยายจากแผนใส  หรือไมใชการบรรยาย

จากตัวเลขที่เอามาฟาดฟนเชือดเชือนกัน  หัวขอเรื่อง  บทบาทของ

สื่อมวลชนกับการบริหารงานภาครัฐ  จริง ๆ แลวแทบจะไมตอง

บรรยายเลย  เพราะจะกี่ปกี่ปก็เหมือนกันหมด  เหตุผลก็เพราะวามติิ

การมองของแตละฝายนั้นเหมือนกัน  แตเงื่อนไขขอจํากัดของแต

ละฝายนั้นตางกันราวฟากับดิน   
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 ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือตัวอยางของเมื่อวานนี้  ที่ทาน

นายกรัฐมนตรี  เปด Press  Conference  แลวทานก็มีของเลนใหม  

ที่ทานบอกวาลูกชายเอามาจากญี่ปุน  อันไหนที่เปนความคิดไม

สรางสรรค  ทานก็ยกปายตัว X มาบอกวาไมตอบเพราะวาไม 

สรางสรรค  อันไหนที่ทานบอกวาสรางสรรค  ทานก็ยกปายตัว O          

มาบอกวา ดี สรางสรรค  คําถามคือ ใครเปนคนกําหนดวาอันไหน

สรางสรรค  อันไหนไมสรางสรรค  สรางสรรคสําหรับนายกฯ  

อาจไมสรางสรรคสําหรับประชาชนและสังคม  หรือไมสรางสรรค

สําหรับนายกฯ  แตอาจสรางสรรคสําหรับประชาชนก็ได  ตรงนี้คือ

ปญหาใหญที่สุด เพราะฉะนั้นแลว สิ่งซึ่งทานนายกฯ  ทําเมื่อวานนี้  

คือ คําตอบสุดทายของการบรรยายวันนี้   

มิติของสื่อมวลชน  หมายถึง

 มิติของสื่อมวลชนนั้น โดยพื้นฐานทฤษฎีแลว  คือการสง

ขอมูลจาก  Sender ไปสูผูรับ (Receiver)  ซึ่งจะมีปญหาทั้งผูสงและ

ผูรับ  ถาผูสงคือภาครัฐ  ภาครัฐสงในลักษณะใด คือสงดวยความ

ไมโปรงใส   จําใจตองสงเพราะเหตุการณบังคับใหสง  หรือวาสง

เพราะเงื่อนไขกติกา  ตลอดจนองคประกอบตาง ๆ บังคับใหตอง

สงไป  ในลักษณะแบบนี้มันก็จะมีภาษาอังกฤษที่เรียกวา  โมเลกุล

ที่สกปรก  Particle  ที่สกปรกในการสง  เพราะวาเจตนาไม 



  
 

 

 

บริสุทธิ์ไปถึงผูรับ  ผูรับนั้นถาเปนสื่อมวลชนก็สงตอ  และถาเปน

สื่อมวลชนที่มีปญหาก็จะสงตออีกแบบหนึ่งก็ไดเชนกัน  อุปมาอุป

มัยเหมือนที่นักการเมืองชอบพูดอยูตลอดเวลาวามีขาวดี  ๆ อยูใน

สังคมไทยมาก  ทําไมสื่อมวลชนถึงไมลง  ลงแตขาวราย ๆ  ขาวที่

ไมดี   มันก็ยอนกลับไปสูประเด็นที่วาขาวดี  ๆ  นั้น   คนที่ ซื้อ

หนังสือพิมพไมชอบดู ฝายที่โจมตีสื่อมวลชนก็บอกวา พวกคุณนี่

ตัวการ  คุณเลนขายขาวคุณไมขายความดี  แตพอผูรูหรือปราชญใน

สังคม  รวมทั้งสื่อมวลชนบางคนถามกลับถาอยางนั้นเราเลิกละคร

น้ําเนาดวยไดไหม  เพราะละครน้ําเนาไมไดสรางสรรคอะไรใหกับ

สังคม  อุปมาอุปมัยเหมือนหนังสือพิมพที่ขายขาวไมดีใหกับสังคม  

รัฐบาลก็บอกทําไมได  เพราะนั่นคือสิ่งซึ่งประชาชนตองการ  มันมี

ความขัดแยงในตัวของมันเอง   

หนาที่ของสื่อมวลชน 

 เรื่องสื่อมวลชน  คําบรรยายโดยพระเดชพระคุณ  พระ

พรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตโต)  ทานเคยแสดงธรรมไวเมื่อวันที่  4  

มีนาคม  2537  ในวันประชุมสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย  

เนื้อหาที่ทานแสดงจับใจมาก  เปนนัยยะหลักการที่สําคัญที่สุด  

ทานบอกวาหนาที่ของสื่อสารมวลชน คือ 
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 ขอที่ 1. เปนแหลงขาวสารขอมูลที่ถูกตอง  คําวาแหลง

ขาวสารขอมูลที่ถูกตอง มันเกี่ยวพันกับการบริหารภาครัฐอยางหนี

ไมพน  คําถามวาขอมูลที่ถูกตองนั้น  ถูกตองของใคร  

 พวกเราเปนสังคมที่เรียกวา สังคม  Realtime  หรือสังคม  

Newton  Physic  พวกเรายังไมเขาใจสังคม  Quantum Physic  เดี๋ยว

ผมจะอธิบายใหฟงวาสังคม Newton Physic  กับสังคม  Quantum  

Physic  เปนยังไง 

 สังคม Realtime  นั้น  บังคับใหเรามองปญหาในมิติเดียว  

คือ ถูกหรือผิด  เรื่องนี้ถูกกฎหมายหรือเปลา  ถูกกฎหมาย ก็ทําไป  

แตมิติที่เราไมเคยที่จะคิดดู หรือวาพิจารณาใหถองแท  คือมิติของ 

“ควร” หรือ “ไมควร”  เพราะมิติ  “ถูก” หรือ “ผิด”  นั้นเปนมิติทาง

นิติศาสตรอยางเดียวเทานั้นเอง   

 วางของบนทางเทา  มีกฎหมายวาอยางไร  เทศกิจก็วาไป

ตามนั้น  บุกรุกปาหรือ  มีพระราชบัญญัติปาชุมชนอยูแลว  มี

พระราชบัญญัติปาไมอยูแลว  ก็ดําเนินคดีไปตามนั้น 

 แตในมิติ  “ควร” หรือ “ไมควร”   มิตินี้จะกวางมาก  เปน

มิติของรากเหงาทางประวัติศาสตร  เปนมิติของวัฒนธรรม  เปนมิติ

ของจารีตประเพณี  และมิติที่สําคัญมาก  คือมิติทางศาสนา  เปนมิติ

ศรัทธาความเชื่อมั่น   ในขณะนี้สังคมไทยกําลังมีขอขัดแยงในเรื่อง 



  

 
 

 

 

มิติเหลานี้  เรากําลังถูกบังคับใหมองปญหาในเชิงมิติของ “ถูก  -  ผิด” 

สวนมิติ “ควร - ไมควร”  นั้น กลับถูกนักการเมืองเอาไปใชในกรณีที่  

“ควร”  แลวเปนประโยชนตอนักการเมือง  แตถาอะไรที่ทําให

นักการเมืองจะตองไมควรแลว  นักการเมืองก็จะโยนไปสูมิติของ  

“ถูก”  หรือ  “ผิด”  ผมทําไมผิดกฎหมาย คุณไป  Check  ได   แตไมมี

คําวา “ควร”  หรือ “ไมควร” เพราะคําวา “ไมควร”  จะไมเปน

ประโยชนตอคนที่ใช  นี่คือปญหาใหญของคําวา “แหลงขาวสาร

ขอมูลที่ถูกตอง” 

 ขอที่ 2  คือ ระวังภัยใหสังคม  ยามมีปญหาอันจะกอใหเกิด

อันตรายตอสังคม  สื่อมวลชนจะตองยกกรณีนั้นขึ้นมาบอกกลาว

แลวเตือน ตรงนี้จะมีปญหามาก เพราะการจะระวังภัยใหสังคมได 

ไมใชพิจารณาจาก Realtime  คือสิ่งที่เกิดขึ้น ณ วัน เวลานั้น  คนที่

จะเตือนภัยใหสังคมได จะตองเขาใจที่มาที่ไปของขาว  อธิบายได

ถูกวาสิ่งที่เกิดขึ้น  วันนี้มีเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดขึ้น  แลวเหตุปจจัย

นั้นก็มีเหตุปจจัยอื่นอีกที่ทําใหมันเกิดขึ้น  เหตุปจจัยนั้นก็มีเหตุ

ปจจัยอื่น ๆ อีก  นั่นคือหลักเพื่อที่จะหาสมมุติฐาน  ตามหลักพระ

ธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา    คือมันเปนลูกโซ   นี่คือ  

Quantum Physic  ถาเรามองทุกอยางแบบ Realtime  พิจารณาสิ่งที่

เกิดขึ้น แลวตัดสินถูกหรือผิด  นั่นคือ  Newton Physic 
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 Newton Physic  ก็เปนลักษณะ 2 + 2 ตองเปน 4  ถาไม

เปน 4 ถือวาผิด  แต Quantum Physic  บอก 2 + 2  อาจไมใช 4   

อาจจะเปน 3.9999 ไอ  0.0001 นี่สําคัญมาก   

 Newton Physic  บอกวานี่คือกลวยไม  แต Quantum 

Physic  บอกนี้คือพืช  เมื่อผานไปสักพักหนึ่งแลวนี้  คนเอาไปทิ้ง

ถังขยะ  มันจะยอยสลายลงไปสูดิน  Quantum Physic  มองเปนรูป

กระบวนการทั้งกระบวนการ 

 หนังสือพระราชอํานาจ  อธิบายความระหวาง “ถูก -  

ผิด”  กับ  “ควร - ไมควร”  ไดถูกตองนาสนใจ  ในเชิงนัยยะแบบ 

“ถูก -  ผิด”  บอกวาเรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญ  บางคนบอกวา  

“แมแตพระมหากษัตริยก็ตองอยูภายใตกฎหมาย”   ซึ่งเปนความ

เขาใจที่ผิด  เปนการมองแบบ Newton Physic คือมองวา

พระมหากษัตริยทรงเปนไดแค “ตรายาง”  เทานั้น  หมายความวาจาก

นี้ ไป  สถาบันการเมืองจะตองเปนผูกํ าหนดชะตาชีวิตของ

ประเทศชาติ  โดยละเลยและปฏิเสธบทบาทของสถาบันกษัตริยใน

เชิงลักษณะของพระราชอํานาจ   นี่คือปญหาใหญของทุกวันนี้   

เราไปพิจารณาวาพระมหากษัตริยของเราตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยนั้น  ไมไดตางไปกวาบทบาทของสถาบัน

กษัตริยในอังกฤษ  เดนมารก  สวีเดน  หรือแมกระทั่งในกัมพูชา          
 



  

 
 

 

 

ซึ่งจริง ๆ แลวไมใช   เปนจารีตประเพณีที่มีมาตั้งแตรุนทวด รุนปู  

รุนยาของเรา  มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้   พระมหากษัตริยของเรา 

ทรงเปรียบเสมือนพอและแมที่เลี้ยงลูก  มีหลายบทบาท  บทบาท

แรกคือ การรับฟงและใหคําปรึกษา   บทบาทที่ 2 คือการตักเตือน  

บทบาทที่ 3 คือการสงสัญญาณใหรูวาพอชอบหรือไมชอบ   

 หลายทานที่ผาน  14  ตุลาฯ มา   ถาไมใชเพราะบุญญาธิการ

ของพอหลวง ซึ่งเหมือนพอ บอกใหจอมพลถนอมออกนอกประเทศ

ไปกอน ก็จะมีการนองเลือดไปหมด  ในขณะเดียวกันวันพฤษภาทมิฬ  

ถาไมใชเพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเรียกพลเอกสุจินดา  

มาพรอมกับพลตรีจําลอง   ก็ยอมมีการนองเลือดเชนกัน  

  ถ ายึ ด ถือ คํ าว า   “ถูก  - ผิด ”  ถามว าบทบาทนี้ ใน

รัฐธรรมนูญนี้มีเขียนไวไหม  ไมมีเขียน  แตทําไมเวลาเกิดวิกฤต  เรา

ใหพอของเรา  หรือพระมหากษัตริย  มาแกปญหาใหเรา   

ในการบริหารราชการแผนดิน เ รื่องที่สําคัญๆไมได

ปรึกษาหารือพระองคท าน   แลวบอกว า เรามี รัฐธรรมนูญ

พุทธศักราช 2540 อยูในมือ   มันชางเปนความขัดแยงที่สะทอน

เห็นไดชัดวาขณะนี้สถาบันมีการปะทะกัน   

ถาสื่อมวลชนรายงานเรื่องนี้  บางคนจะบอกวาหวังรายตอ

สังคม  หรืออาจเอื้อม  ดึงเบื้องสูงลงมาสูที่ต่ํา 

   บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

 

 ขอที่ 3  คือ ชี้ขุมทรัพยและบอกแหลงโชคลาภ  ทานบอก

วาเมื่อมีความรูแลว  ไมวาดานใดแขนงใดเกิดขึ้นใหม ตองนํามา

เผยแพร นี่คือบทบาทสื่อมวลชน 

 ขอที่ 4  ตองเปนผูนําในหนทางสรางสรรค  ผูนําทาง

ความคิด  เพื่อสรางทัศนคติ  คานิยม  และมติมหาชนที่ถูกตอง   

 ตัวอยางการตอตานคอรรัปชั่น  เปนการนําความคิดที่

ถูกตองไหม  ถาทานนายกฯ  ยกกากบาท  บอกไมสรางสรรค  แลว

บทบาทสื่อมวลชนอยูตรงไหน  หรือเมื่อสื่อมวลชนถามวาคดีของ

ทนายสมชาย  นีละไพจิตร  ไปถึงไหนแลว ถาทานบอก เปนคําถาม

ที่ไมสรางสรรค คําตอบ เรื่องบทบาทสื่อมวลชนกับการบริหารงาน

ภาครัฐก็จบ   ก็เหมือนเสนขนานที่เดินไปคนละทาง  ไมมีวันที่จะ

มาบรรจบกันได 

อาชีวะปฏิญาณ (Professions :  occupation : amateur)     

 คนที่ทํางานสื่อมวลชนดวยจิตดวยวิญญาณ  เขาไมไดถือ

วาเปนการทํามาหากินหรือประกอบอาชีพ  แตถือวานี่คือวิชาชีพ

ของเขา คือ  Profession  คํานี้  พลตรีพระเจาวรวงศเธอกรมหมื่น

นราธิปพงษประพันธ  ปูชนียบุคคลแหงชาติ  ทานใหความหมาย 

วา  “อาชีวะปฏิญาณ”  เพื่อใหแตกตางกับคําวาอาชีพที่แปลวา  

Occupation   
 



  

 
 

 
 



Occupation  กับ  Profession  ไมเหมือนกัน  Occupation  

คืออาชีพทํามาหากิน   Profession  คือวิชาชีพ   พระองคทานบอก

วา  การปฏิญาณตนตอสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์วา จะประกอบอาชีพตาม

ธรรมเนียมที่วางไวเปนบรรทัดฐาน  หาใชเปนการทํามาหากินหรือ

ทํามาหาเลี้ยงชีพแตเพียงอยางเดียว     เรามีจรรยาบรรณของสมาคม

หนังสือพิมพ  เรามีจรรยาบรรณของสภาหนังสือพิมพ    ผมไมเห็น

พอคาขายกวยเตี๋ยวเจาไหนที่เปดรานกวยเตี๋ยวแลว  จะตองมาทํา

สัตยปฏิญาณ  เพื่อจะประกอบวิชาชีพขายกวยเตี๋ยวดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต   

 อาจารยปรีดี  เกษมทรัพย  อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  อรรถาธิบายไวครั้งหนึ่งวาวิชาชีพ  ควร

จะประกอบดวยลักษณะ  3  ประการคือ 

 1.  เปนอาชีพในแงที่เปนการงานที่มีการอุทศิตนทําไป

ตลอดชีวิต 

 2. การงานนั้นตองไดรับการสั่งสอนอบรม   เปนวิชาชีพ

ชั้นสูงที่ตองมีการอบรมกันหลายป 

 3. ผูทํางานประเภทนี้  จะมีชุมชนหรือมีหมูคณะที่มี

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สํานึกในจรรยาบรรณ  เกียรติยศ  และ

ศักดิ์ศรี และมีองคกรและกระบวนการเพื่อสอดสอง  พิทักษรักษา  

   บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

 

ขนบธรรมเนียม  เกียรติยศและศักดิ์ศรี   

 ในชวงหลังนี้  คําวา Profession  ถูกใชในความหมายที่

กวางมากเกินไป  จนกลายเปนคําที่มีความหมายตรงขามกับคําวา  

Amateur  (มือสมัครเลน)  วิชาชีพกับอาชีพก็เลยกลายเปนคําที่ไม

แตกตางกันไป 

สภาพและเงื่อนไขการทํางานของภาครัฐ   

 คอรรัปชั่นที่เปนระบบ   

การจะเขาใจบทบาทของภาครัฐ  ตองเขาใจขอจํากัดและ

จารีตประเพณีวิธีปฏิบัติของการบริหารงานภาครัฐ  

ในอดีตการปฏิบัติงานของภาครัฐไมคอยมีปญหา  เพราะ

ลักษณะสังคมไมซับซอนเหมือนปจจุบัน  ผลประโยชนการไดการ

เสียมองดวยตาเปลาก็เห็น การคดโกงคอรัปชั่นนั้นยังอยูในยุคไร

อารยธรรม  คือคาดผาประเจยีดสักยันต  ถือดาบตะโกนไอเสือเอา

วา  หรือที่เราเรียกวา “ปลนกลางแดด”   ยังไมมีอารยธรรมการปลน

ที่เขาเรียกกนัวา  “ใสเสื้อนอกปลน”  กินคา Commission  จากการ

สรางตึก จากการสรางทาง  จากการไดสัมปทาน  เหมือนสมัยนี้  

 เมื่อโลกกาวเขามาสูในยุค Digital  มีความสลับซับซอน 

มีการซอนรูปและซอนเงื่อนในกระบวนการและกติกาทางการเมือง

ที่ทางตะวนัตกพัฒนาขึ้นมา    เพื่อใหมกีารฉอราษฎรบังหลวง ที่ทํา 



  

 

 

 

แลวดูเหมือนเปนเรื่องที่ถูกตองยอมรับได  เชน  ประเทศทาง

ตะวันตกบางประเทศอนุญาตใหตั้งบริษัทเพื่อรับจาง  Lobby  ให

สภา  Congress  หรือสภา  Senate  มีมติเห็นพองกับนโยบายที่เอื้อ

ประโยชนใหผูจาง  โดยผูรับเคราะหก็คือประชาชน   ตองเปนผูจาย

คาบริการที่แพงขึ้น  หรือตองเปนหนูทดลองยาที่ยังไมผาน

คุณสมบัติ  เชน  ยาที่รนระยะเวลาการทดสอบจาก 10 ป   เหลือ  2  ป 

เพียงเพื่อหวังที่จะใหยานั้นไดรับกําไรมากขึ้น ตัวอยางไวอากา 

ปรากฏวามีคนหัวใจวายตาย เพราะฤทธิ์ของไวอากาแลวหลายคน   

ขาราชการบางทาน   ใครอยากไดตําแหนง  ก็ตองคิด 

Project  เสนอนักการเมืองเปน  เมื่อคิด Project  แลวก็จะมีพอคา 

ซึ่งตองการงบประมาณจาก Project  นั้นเขามาติดตอ  นักการเมืองก็

อยากได  Commission  ขาราชการที่เสนอ  Project  ก็อยากจะเปน

อธิบดี  ทั้งที่ Project  นั้นโดยกระบวนทัศนอาจเปน  Project  ที่

ใชไดแตตองใชเวลาทดลองอยางนอย  1  ป  หรือ  2  ป  แตรอ

ไมได  เพราะนักการเมืองไมรูวาอีก 6 เดือนจะถูกปรับเปลี่ยนหรือ

เปลา  Project ดีไมดีก็ชางเอากอนก็แลวกัน  ขอคาCommission  กอน  

ขาราชการเองก็อยากจะเปนรองอธิบดี  เปนอธิบดีโดยเร็ว  ทุกอยาง

ก็สวยหรู  แลวก็ผานเขาไปใน ครม.   รัฐบาลอยากจะเห็นผลงานก็ 
 

  

 

 


 
บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

สั่งธนาคารเพื่อการเกษตรเขามารับ Project  บอกวาใหปลอยเงินกู

ใหชาวบานในราคาดอกเบี้ยต่ํา  ปลอดเงินตน  3  ป  อีก  5  ปผอน  

ชาวบานก็เหมือนเดิม เปนคนบริสุทธิ์ไรเดียงสาที่อยากจะมีชีวิตดี

ขึ้น  ขาราชการเขาไปบอกลุง  ปา  นา  อา  บอกวาโครงการนี้ดี  ยาง

ถาปลูกไดสําเร็จตอไรหักคาใชจายทั้งหมดแลว  จะไดไรละ  2  พัน  

ชาวนาชาวไรก็บอกวาไรละ 2 พัน มีสิทธิ์ไดเดือนละ  2  หมื่น   เกิด

มาในชีวิตไมเคยมี  นี่หลวงพูดตองเชื่อ  ชาวนาก็เอาดวย  ไปกู

ธนาคารเพื่อการเกษตร  กูมาเสร็จเรียบรอยแลว  รัฐบาลก็หาคนรับทํา

ตนกลายางให  กวา  1,440  ลานตน  ตองการผูกขาดคนเดียว หากลา

ยางไมได  ก็เลยเอากลายางดอยคุณภาพไปให เสร็จเรียบรอยอีก  3  ป 

ยางที่จะไดไรละ 200  กิโลก็กลายเปน 50 กิโล  ขาดทุน  เปนหนี้  

ธกส. ถึงเวลาตองสงดอกเบี้ย  ไมสงก็มายึด  พอมายึดชาวนาก็มา

เดินขบวน  พอมาเดินขบวน  รัฐบาลตองการหาเสียงก็ยกหนี้ให

ชาวนาอีก  พอยกหนี้ใหชาวนา  ขาราชการบางคนก็ใชวิธีนี้สราง

โครงการขึ้นมาใหม สรางหนี้ใหอีกแบบ  เปนวัฎจักรวงจรอุบาทว

ไมรูจักจบจักสิ้น   

 นี่คือการมองปญหาแบบ Quantum Physic ไมไดมอง

ปญหาแบบ  Newton Physic 

 
 



  

 
 

 

 

 บทบาทของภาครัฐมีขอจํากัดมาก  ที่สําคัญที่สุดคือความ

มีจารีตประเพณีดั้งเดิม  ที่กอกําเนิดมาจากการปกครองระบอบเดิม  

คือตองไมมีคําถามใดจากรากหญาที่จะมากอใหเกิดการระคายเคือง

เจาใหญนายโต  แตบังเอิญยุคนั้นปญหาไมมากเหมือนกับยุคนี้  ไม

สลับซับซอน  ประกอบกับคุณธรรม  มโนธรรม  และจริยธรรม  

ของผูบริหารสมัยเกาสูงกวาสมัยนี้ นับแตยุคการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองพุทธศักราช 2475  ในอดีตตั้งแต 2444 – 2475  ผูบริหาร

ชาติบานเมืองมียางอายในตัวมากพอสมควร เชน หลวงอรรถสิทธิ์  

ที่เคยเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  เปนตน 

ลักษณะของโลกาภิวัตน 

 ลักษณะของสังคมไทยและลักษณะของสื่อมวลชนนั้น

จะถูกกําหนดดวยลักษณะของระบบเศรษฐกิจ  ปจจุบันโลกกาวเขา

สูยุคโลกาภิวัตน  ซึ่งมีเงื่อนไขสําคัญอยู  4  ขอ  ที่จะไปกระทบการ

ทํางานของพวกทานมาก  ตองเขาใจใหดี คือ 

 ประการที่หนึ่ง คือ “มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม”  

(Cross  Cultural) หรือการไหลไปไหลมาของวัฒนธรรม ซึ่งมีนัย

ยะวาจากนี้ตอไป  เราจะอยูเพียงคนเดียวเปนคนไทยนับถือศาสนา

พุทธ แลวก็เอาศาสนาพุทธเปนใหญเพียงอยางเดียว  หรือเปนคน 

   บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

 

ไทยแลวเอาไทยเปนใหญไมไดอีกตอไป  เพราะการผสมขามเชื้อ

ชาติ  และการที่มีวัฒนธรรมตางชาติตางภาษาผานเขามาทางสื่อ

โทรคมนาคม ทําใหพวกเราตองยอมรับและทําความเขาใจกับความ

แตกตางในเชิงวัฒนธรรมจากภายนอก  รวมทั้งตองปรับตัวเขาหา

วัฒนธรรมที่เราเขาไปสัมผัส  ตรงนี้เปนเรื่องที่สําคัญมาก  และก็

เปนประเด็นปญหาอันหนึ่ง  ซึ่งบางครั้งถาเราไมทําใจเปดกวาง 

หรือสรางกระบวนทัศนในการทําความเขาใจใหมีมิติที่กวาง

กวาเดิม  เราก็จะกลายเปนคนที่คับแคบ  มองปญหาในเชิงมิติเดียว

ตลอด  และไมเขาใจในมิติของวัฒนธรรม  ซึ่งเปนขอแรกของ  

Cross – Cultural   

 ตัวอยางของ  Cross – Cultural  ที่เห็นเดนชัด  คือการ

มองยอนหลังกลับไปในสมัยที่เราเรียนหนังสืออยูในมหาวิทยาลัย  

10 – 20 ปที่แลว  จะเห็นวาในยุคนั้น  คนตางชาติที่อยูในเมืองไทย   

มีไมมากเทาในยุคนี้  บางครั้งเราไปแถวถนนรัชดา  ในรานอาหาร

เราเดินเขาไปจะพบคนจีนจากแผนดินใหญ  จีนฮองกง  จีนไตหวัน  

เขามากินกันเต็มไปหมด  ซึ่งอาจจะเปนนักทองเที่ยวสวนหนึ่ง  แต 

อีกสวนหนึ่งก็เปนคนที่อาศัยอยูตามคอนโด  ตามอพารตเมนท  

และใครจะนึกวาวันนี้เราจะมีคาราโอเกะซึ่งมีผูหญิงจีนมาจาก

แผนดินใหญ  หรือใครจะนึกวาเราจะมีโสเภณีมาจาก อุซเบกิสถาน   



  

 
 

 

 


คาซัคสถาน  ที่บางคนยังไมรูเลยวาประเทศนี้อยูที่ไหนมาเดินอยู

แถวซอยนานา   เดินอยูแถวถนนคอนแวนตในตอนกลางคืน  

รานอาหารเห็นแตฝรั่งนั่งกินเต็มไปหมด  มีฝรั่งเปนเจาของราน  ทํา

ใหคิดวาเราเดินอยูในมหานครนิวยอรค  นั่นคือลักษณะของ   

Cross – Cultural 

 ประการที่ 2 ก็คือ  ความหลากหลาย  (Diversity)  ความ

หลากหลายเกิดขึ้นเมื่อโลกกาวไปสูยุคของการคาเสรี  มีการ

แขงขันในการเสนอสินคา  เสนอบริการ  การสรางความแตกตาง

ในคุณภาพของสินคา  และคุณภาพในการบริการ เสนอสิ่งซึ่ง

มนุษยตองการ  ใหมีความหลากหลายลงไปสูจุดยอยของแตละจุดวา  

จดุนี้กับจุดนั้นไมเหมือนกัน 

 ยกตัวอยาง  สมัยผมเด็ก ๆ  จําไดวาที่บานเปดรานโชหวย

ขายขาวสาร  น้ําปลา  กะป  กุงแหง  กาแฟ  ฯลฯ   เวลาคนมาซื้อสบู  

ที่บ านจะมีสบูขายอยู   4   ยี่หอ   คือ   ลักซ   คาเมย   นกแกว  

และซันไลต มาในวันนี้เราใหลูกหลานไปซื้อสบูในหางสรรพสินคา 

แม็คโคร โลตัส  ก็จะถูกถามวา ลุง ปา นา อา  จะเอาสบูอะไร  หมายถึง

สบูระงับกลิ่นตัว  สบูสําหรับผิวแหง  ผิวมัน    ตัวอยางรถยนต  สมัย

ผมหนุม ๆ  รถยนตโตโยตา จะมีรุนคราวน  โคโรรา  .. เทานั้น    

เดี๋ยวนี้มีรุนโนวา  วีออส  คัมรี่ .. เพิ่มขึ้น  นี่คือความหลากหลาย   

   บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

 

 ความหลากหลายนี้เมื่อเอาไปประยุกตกับชีวิตในทองถิ่น

หรือในสวนตาง ๆ ของสังคม  เราก็จะเห็นวาในชุมชนแตละแหง

นั้น  มีความหลากหลายที่ไมเหมือนกัน  กระทรวงมหาดไทยจะรู

เรื่องนี้ดีเพราะบางทานมาจากภาคอีสาน  ภาคใต  ภาคตะวันออก  

เมื่อจับเขาคุยกันเรื่องขอตางกับขอเหมือนของชุมชนแลว  คุณจะ

เห็นวามีขอตางมากกวาขอเหมือน  สังคมที่ตองการความกาวหนา

ตอไปในอนาคต  จะตองเขาใจความหลากหลายนี้   

กฎหมายแนวขวาง 

 ถาเราพูดจบตรงที่วาผิดกฎหมาย กฎหมายใหอํานาจเพียง

เทานี้  เราจะไมไดตอบคําถามใหสังคม  เมื่อถูกสื่อมวลชนถาม

ขอเท็จจริง  คําตอบก็จบลงดวยคําวา “ปาชุมชนทางใตกับปาชุมชน

ทางเหนือก็ยอมไมเหมือนกัน” เราชอบออกกฎหมายแนวดิ่ง  แลว 

ใหทุก ๆ ปาชุมชนใชเหมือนกันหมด  ประเทศไทยเปนประเทศที่

ขาดกฎหมายแนวขวาง  เหตุผลเพราะวากฎหมายแนวดิ่ง  งายตอ

การที่ขาราชการนําไปปฏิบัติ  กฎหมายแนวขวางจะมีขอยกเวน  มี 

บทเฉพาะกาล  มีหมายเหตุ มีทวิ มากมาย มันปวดหัว  แลวมันก็จะ

มีคนหัวหมอ  นักการเมืองหัวหมอ  พอคาหัวหมอ   

 ฉะนั้นการออกกฎหมายแนวดิ่งจะดีที่สุด และเปนประ 

โยชนตอนักการเมือง    หรือผูที่ไมอยากจะทํางานใหชาตบิานเมือง 
 

 



  

 

 

 

เพราะการออกกฎหมายแนวดิ่ง  คือการปดภาระรับผิดชอบ  การ

ออกกฎหมายแนวดิ่งก็คือการไมทําผิดกฎหมาย   แตวา “ควร - ไม

ควร”  นั้นไมสําคัญ  นั่นคือ  ลักษณะของกฎหมายแนวดิ่ง 

 ประการที่ 3 ก็คือขอ 1 และขอ 2 รวมกันกลายเปนขอ 3 

คือ เครือขาย (Networking) ยุคนี้เครือขายเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด   

ผมคิดวาปรัชญาที่ยิ่งใหญที่สุดที่คุณมาเรียนหนังสือที่นี่  คือการ

สรางเครือขาย  การที่หัวหนาสวนราชการจังหวัดตาง ๆ  มารูจักกับ

นายอําเภอตาง ๆ  นั่นคือการสรางเครือขาย  เมื่อมีปญหาอะไรก็

โทรศัพทปรึกษาหารือกันได    ตัวอยาง  เดิมมี วปอ. แลวก็พัฒนา 

ตอไปเปน วปรอ. คือการเอานักธุรกิจเขามารวมกับขาราชการ  

เพื่อใหขาราชการไดรูจักวงการธุรกิจ จะไดมีความกวางขวางยิ่ง ๆ ขึ้น  

ขณะเดียวกันก็ตองการใหนักธุรกิจเขาใจวาทางฝายราชการนั้นมี

ขอจํากัดอะไรบาง  แลวมีขอบเขตในการทํางานอยางไรบาง   

 การสรางเครือขายแบบนี้   ในแงกระบวนทัศนและ

วิสัยทัศน  ถูกตอง  แตในทางปฏิบัติอาจกลายเปนการสรางมาเฟย

กลุมใหมที่ เกิดขึ้นในสังคมไทย   เหตุผลเพราะไมไดคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ  แตคํานึงถึงประโยชนในรุน

ของตนเอง    ขาราชการก็พึ่งพานักธุรกิจ   เพียงเพื่อหวังเศษเนื้อติด

กระดูกเล็ก ๆ นอย ๆ ที่จะแบงปนมาให  นักธุรกิจก็จะหวังอํานาจ 
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บารมีและตําแหนงทางราชการที่จะทํามาหากินกันตอไป   

 ประการที่สี่  เมื่อเรามีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  มี

ความหลากหลาย  มีการสรางเครือขาย สุดทาย ก็คือ   การที่ทั้ง 3 

เรื่องนี้จําเปนตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน   เปนมิติใหมของโลกยุค

โลกาภิวัตน สังเกตุดใูนชีวิตประจําวัน  ในการทํางานจะเห็นวาจะมี

ขอใดขอหนึ่งใน 4 ขอนี้อยางแนนอนที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

เรื่องของความหลากหลาย   

 เพราะฉะนั้นดวยมิติของโลกาภิวัตนที่เรายังไมเขาใจ ก็

เลยเปนปญหาและอุปสรรคในการที่จะอธิบายความอะไรตอไป  

แตอยาลืมวาในกระบวนการสรางความรูนั้น  มันเปนกระบวนการ

ที่พัฒนาจาก D คือ Database  ไปสู  I  คือ  Information  คือขอมูล

ขาวสารแลวจาก I  นั้นจะตองพัฒนาตอไปเปน K คือ Knowledge  

ความเปนกลางของสื่อมวลมวล  :  D - I - K 

 สื่อมวลชนก็จะแบงออกเปน  2  ประเภท  คือประเภท

พัฒนาเฉพาะ I - Information  (คือ Newton Physic หรือ  Realtime) 

กรณีแรงงานไทยไปกอเหตุจลาจลที่ไตหวัน  ถามองอยาง  I  

(Information)  ก็คือมองวาแรงงานไทยเผาสถานที่  เพราะไมพอใจ

เรื่องนั้นเรื่องนี้  นั่นคือ  Realtime  แตถาเราพัฒนา I ไปเปน K    
 



  

 
 

 

 

คือ  Knowledge  แลวเราใชหลักปฏิจจสมุปบาท  เขาไปพิจารณา

แบบ Quantum Physic  เราก็จะเห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่เกิดขึ้นมา

นานแลว  เปนเรื่องการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน  ซึ่งบริษัทที่เปนเอ

เยนตรับเงินเดือนแรงงานมาเดือนละหมื่นกวาบาท  แตจายคาแรงงาน

ไทยแค 7 พันบาท  สวนที่เหลือเอาเขากระเปา   

 เรื่องพวกนี้จะเปน Knowledge Base  เปนความรูที่

สามารถจะพัฒนาและอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได   

 ประเด็นที่วาสื่อมวลชนควรจะเปนกลางหรือไม  ทุกคน

บอกวาสื่อมวลชนตองมีความเปนกลาง  ถามวาความเปนกลางอยู

ตรงไหน  ถาใชความเปนกลางแบบ Realtime  ก็แสดงวาเราไม

เขาใจที่มาที่ไป เหตุปจจัยที่ทําใหเกิดขึ้น  ถาเราเขาใจเหตุปจจัยที่

เกิดขึ้นแลว  จะรูวาเปนกลางไมได  

 มีปจจัยหลายอยางทําใหบทบาทของสื่อมวลชนในชวง

หลังเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  ยกตัวอยางงาย ๆ  เรื่องการประพฤติมิชอบ

ในการจัดซื้อจัดจางเครื่อง  X – Ray ของ  CTX  จะมีอยู 2 ฝาย ฝาย

หนึ่งบอกวาพิสูจนไมไดเพราะไมมีใบเสร็จ ไมมีหลักฐานการ

จายเงินกัน  อีกฝายบอกวาปจจัยสิ่งแวดลอม   ชวนใหเชื่อไดวามี

การทุจริต  

 ผมอยากถามตอวา  ถาคุณบอกวาความเปนกลางไมมี 
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และตองการความเปนกลาง  วันนี้ผมเดินออกไปขางนอกอากาศรอน

อบอาวมากเลย  มีเมฆเต็มไปหมด  รอนผิดปกติ  แตพอตกเย็นเริ่มมี

เมฆดํา  มีลมเย็น ๆ  พัดมา  เรารูวาฝนกําลังจะตกใชไหม   ทําไม

คุณถึงรูวาฝนกําลังจะตก  เปนเพราะองคความรูเดิมที่คุณพัฒนา  

เพราะฉะนั้นถาคุณสามารถพัฒนา D เขาไปสู I     I  พัฒนาเปน  K  

ได  คุณก็จะมีคําตอบในเรื่องหลาย ๆ เรื่อง นี่คือลักษณะของความ

เปนกลาง  ซึ่งบางกรณีมันจะไมมี   

 กระจกหรือตะเกียง 

สื่อมวลชนในยุคนี้กําลังเปลี่ยนแปลงจากการเปนกระจก

มาเปนตะเกียงสองทาง  เราชอบพูดตลอดเวลาวาตองเปนกระจกดู

ตัวเอง  สื่อมวลชนก็คือกระจกใหเราดูตัวเอง  จริง ๆ  แลวตอนนี้

สื่อมีบทบาทหนาที่ถือตะเกียงสองทางใหกับหลาย ๆ เรื่องวาตรง

นั้นมันมืด  มันมีหลุม  ระวังตกหลุม   

 ถาใครดูรายการเมืองไทยรายสัปดาห  เมื่อประมาณกลาง

ป 2546  ผมบอกวาใหซื้อทองคําเอาไว  เพราะราคาทองคําจะแพงขึ้น  

ตอนนั้นราคาทองคําบาทละ 4 – 5 พันบาทเทานั้นเอง   มาตอนนี้  8 

พันกวาบาท  เหตุเพราะวาผมพัฒนา  D  พัฒนา  I  มาพัฒนา  K  ผม

รูวาดอลลารจะออน  สงครามจะเกิดขึ้น  น้ํามันจะแพง  แขกจะไม  
 



  

 
 

 


อิงราคาน้ํามันกับดอลลารอีกตอไป  แตอิงทองคําและ  Exchange  

กับเงินดอลลาร  เพราะทองคํามันมั่นคงที่สุด นี่คือ  K  ที่ผมมี   

 หรือที่ผมเคยบอกวาราคาน้ํามันจะขึ้นถึง 60 กวาบาท  

พวก ปตท. ก็โทรศัพทมาบอกวาไมจริง  น้ํามันราคาขึ้นแลวก็ตองลง   

แตวันนี้ไมมีลงอีกตอไปแลว  นี่คือ  K  ที่เราพัฒนาตอไป   

 กระบวนการที่เราจะทําตัวเปนตะเกียงสองทางออกไปนั้น  

ยอมมีความขัดแยงกับการบริหารงานภาครัฐ  เพราะการบริหารงาน

ภาครัฐนั้นมองปญหาแบบ  Realtime  มองปญหาแบบ  Newton 

Physic  มองปญหาแบบองครวมไมได  เพราะไปติดประเด็นปญหา

ของกฎหมายแนวดิ่ง  ที่บังคับใหตัวเองตองมองเฉพาะจุด มอง

เฉพาะกรอบเทานั้น  นั่นคือปญหาที่จะเจอกันตลอดเวลา  ประกอบ

กับความเคยชินในอดีต  การเปดเผยขอมูลขาวสารก็ยังเปนประเด็น

ซึ่งทางภาครัฐยังทําใจกันไมได  เหตุผลที่ทําใจกันไมไดก็เพราะวา  

การบริหารงานภายในนั้น  ขาดความโปรงใส  ไมกลาเปดเผย

ขอมูลขาวสารใหสาธารณะไดรับรู 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร  :  ความโปรงใส 

 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารนั้นเปนเพียงตัวอักษร ในขอเท็จจรงิ

แลวไมมีอะไรเกิดขึ้นเลยแมแตนิดเดียว    ผมเคยตั้งคําถามทั้งฝาย 
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การเมืองและฝายขาราชการประจํา  ก็ตอบไมได  ผมถามวาสัญญา

อะไรก็ตามที่หนวยงานของรัฐเซ็นกับเอกชน ที่เกี่ยวกับการวาจาง

การซื้อของ ที่ เปนเงินภาษีอากรของราษฎร  เมื่อเซ็นอนุมัติแลว 

ไดรับสัมปทานเรียบรอยแลว  มีเหตุผลอันใดที่ไมกลาหรือไม

สามารถที่จะเปดเผยใหสื่อมวลชนหรือสาธารณชนไดรับทราบ  

เพราะถาเซ็นแลวคุณตองยอมรับในความโปรงใส หมายความวา

พรอมที่จะใหสํานักนายกรัฐมนตรีและ สตง. เขามาตรวจสอบ  ถา

เชนนั้นจะเปนอะไร ถาคุณจะเปดเผยขอมูลนี้ใหสื่อมวลชนทราบ  

ก็ตอบไมได   

 ถาสื่อมวลชนสามารถเขาสูแหลงขอมูลตรงนี้ได  ไมวา

จะเปนสัญญาทุกสัญญาที่สนามบินหนองงูเหา  สัญญาที่ใครก็ตาม

ทําเอาไว และเปนเรื่องราวใหญโตตรงนี้ มันเปนสิ่งซึ่งจะตรวจสอบ

ซึ่งกันและกัน   

 ในขณะเดียวกัน  ขาราชการผูบริหารงานภาครัฐที่ทํางาน

ดวยความโปรงใสก็จะมีความสบายใจ  หากถูกการเมืองบีบบังคับ

ใหเสนอเรื่องมาในแนวทางที่การเมืองตองการ  เขาก็จะมีเหตุผล

เพียงพอที่จะยืนยันได   เพราะเขารูอยูแลววาถา เปดเผยกับ

สื่อมวลชนแลว  เขาจะตองรับผิดชอบเพราะคนเซ็นคือเขา ไมใช

นักการเมือง  นักการเมืองสมัยนี้จะไมเซ็นอะไรทั้งสิ้น  แตจะเรียก 



  

 

 

เขามาบอกวาใหทําอยางนี้ขึ้นมา     

 เพราะฉะนั้นการเปดเผยขอมูลใหโปรงใสนั้น  มองใน 

มุมกลับกับเปนการปกปองและพิทักษขาราชการที่ทํางานดวย

ความตั้งใจและซื่อสัตย สุจริต   

ราชการตองพัฒนาจาก D ไปเปน  I  และ  K 

 นี่คือความขัดแยงหลัก ๆ ที่ผมเลาใหฟง  เพราะฉะนั้น

บทบาทของสื่อมวลชนก็เปลี่ยนไป  เปลี่ยนจากเปนกระจกมาเปน

ตะเกียง  เปลี่ยนจากความเปนกลางในบางกรณีกลายเปนพัฒนา

องคความรูที่ตัวเองมีแลว  ไมสามารถที่จะเปนกลางไดอีกตอไป  

ตรงนี้ เปนวัฒนธรรมที่กําลังจะสวนทางกับวัฒนธรรมการ

บริหารงานภาครัฐ  แลวจะมีปญหาเกิดขึ้นอีกมากมาย   เนื่องจาก

ในยุคนี้เปนยุค  Digital  แลว  

 ในเว็บไซตผูจัดการ  มีคนเขาดูวันละ  4  แสนคน  มี

อิทธิพลสูงมาก  หาก  Click  ดูคนละ  4  หนาตอ 1 คน  คิดเปน

หนึ่งลานหกแสนหนา  สิ้นปนี้คาดวาจะมีคนเขาชมประมาณหา

แสนหาหรือหกแสนคน  จํานวนหนาตองสูงขึ้นถึงสองลานกวา

หนา นั่นคือชองทางออกในการจัดจําหนายทางสื่อ  มันเพิ่มขึ้นอีก

อยางมากมายมหาศาล  เหมือนกับที่ผมทําโทรทัศนผานดาวเทียม   

  

 

 


 
บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

ซึ่งไมไดเกี่ยวของกับรัฐบาล  เพราะรัฐบอกวาถาผมทําโทรทัศนผม

ตองมีใบอนุญาต  แตผมไมไดทําโทรทัศน ชอง  3  5  7  9  11  ผม 

ทําผานดาวเทียม รัฐก็บอกถาจะขึ้นดาวเทียมในประเทศไทยตองมี

ใบอนุญาต  ผมก็ไมขึ้นดาวเทียมในประเทศไทย   ผมสงเปน 

Streaming  ไป  เหมือนกับคุณสง  VDO  Clip  ไปทางอินเทอรเน็ต  

ไปอเมริกา  ไปฮองกง  ผมก็สงไปทางนั้น  ผมทําถูกตองตาม

กฎหมาย  ผมไปขึ้นดาวเทียมที่ฮองกง  ตอนนี้มีคนอเมริกา  4 - 5  

แสนคนดูรายการของผม    คือคุณจะไปหยุดเทคโนโลยีที่กระจาย 

เผยแพรขาวสารเปนไปไมได  เมื่อชองทางของการกระจายขาวสาร

ยิ่งกวางเทาไหร  คุณยิ่งตองทําตัวใหโปรงใสมากขึ้นเทานั้น  เพราะ

จะมีคําถามเขามาถามคุณตลอดเวลา  

 โดยสรุปแลวคือโลกเปลี่ยนไป  ชองทางการจัดจําหนาย

ขาวสารก็เพิ่มขึ้น  ความซับซอนของสังคมมากขึ้น  จําเปนที่

หนวยงานภาครัฐตองพัฒนา D  (Database)  ไปสู  I   (Information)  

เพื่อพัฒนาไปสู  K (Knowledge)  อยางนอยถาไมใชเพื่องานที่คุณทํา  

ก็เพื่อตัวคุณเอง 

 ขณะนี้  ผมลงทุนในบริษัท  Database  อยูบริษัทหนึ่ง  

เปนเวลา  5  ปมาแลว  ลงทุนไป  50  กวาลานบาท  ตนปหนาผม 



  

 
 

 

 

เปดตัวแลว ปหนาผมจะรูเรื่องหนองคายมากกวาคนที่อยูหนองคาย 

ผมรูเสร็จเรียบรอยเลยวาแตละอําเภอแตละตําบล มีโรงเรียนอะไร

คุณก็รูผมก็รู  แตผมรูชื่อครูดวย  ผมรูวาอําเภอเมือง มีรานหมออยูกี่

ราน  ชื่อรานอะไรบาง  ชํานาญในการรักษาอะไรบาง  มีปมน้ํามัน

อยูกี่ปม  มีอูซอมรถยนตที่มีความสามารถในการซอมรถยนต

อะไรบาง  มีรานอาหารกี่ราน  ผมทําไปแลวประมาณ  64  จังหวัด  

ถึงสิ้นปหนาจะครบ 76 จังหวัด  ผมจะมีคน  Update  ขาวอยู

ตลอดเวลา  นอกจากนี้  ผมมีโครงการในสวนจตุจักร ทั้งหมด  22  

โครงการ   ถาคุณ Click  รานโครงการที่  3  มันก็จะมีรูปราน  มีชื่อ

ราน  มีสินคาในราน  มีราคาสินคา  เฉพาะรานอาหารอยางเดียว  

ผมมีในกรุงเทพฯ  ประมาณ 2,500 ราน  ทั้งราน  เมนูอาหาร  และ

ทางไป  นอกจากนี้ยังมีประวัติบุคคลตาง ๆ  ในประเทศไทย  

ตอนนี้ผมมีอยู  5,600  กวาคน  ไมเกิน 3 ปขางหนา  ผมจะมีประวัติ

บุคคลประมาณ  5  หมื่นคนทั่วทั้ง  76  จังหวัด  คนที่สําคัญ ๆ  ใน

จังหวัดนั้น  ที่เปนพอคา  นักธุรกิจ  นักปราชญของจังหวัดนั้น  นี่

คือการพัฒนา  D  เขาสู  I  แลวเขาสู  K  ในอนาคต   

 เพราะฉะนั้น จะทําอะไรก็ตาม ไมจําเปนตองทําใหกับ

งานของคุณเทานั้น ถางานคุณ  เจานายคุณไมเอาไหน  คุณก็ทําเพื่อตัว

คุณเอง คิดเผื่อตัวเองได   รูอะไรมากขึ้นกับตัวเองนั้น   อยางนอยที่สุด 

   บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

 

ถึงไมไดเลื่อนตําแหนง  เพราะเราไมมีเงินมีทองไปใหเขาก็ยังเปน

ความสุขอยางหนึ่ง   

ความเปนอิสระของสื่อมวลชนไทย 

 เดชา ใจยะ จากจังหวัดชัยภูมิ  ขอใหอาจารยเปรียบเทียบ

บทบาทของสื่อมวลชนไทย  แยกเปน  2  ประเด็น   ประเด็นแรก

ไทยกับกลุมประเทศเอเซีย  จีน  ญี่ปุน  และกลุมอาเซียน  ประเด็นที่

สอง ไทยกับทางตะวันตก  ในแงความเปนอิสระ 

 อาจารยสนธิ ตองแยกระหวางสื่อมวลชนในระบอบ

ทุนนิยม เสรีกับ สื่อมวลชนในระบอบที่ รวมศูนยกลางทุน   

(Centralization)   

 จีน เวียดนาม  ลาว การเมืองมากอนเศรษฐกิจ  เพราะฉะนั้น  

เขาสนใจในเรื่องเสถียรภาพ (Stability)  มากกวา อยางประเทศจีน

ถาสื่อมวลชนจะรายงานเรื่องเศรษฐกิจหรือรายงานเรื่อง  Non – 

Business  เขาใหรายงานไดเต็มที่ แตเมื่อใดก็ตามถารายงาน เรื่อง

การเมืองแลว เขาจะเขามาบังคับทันที  เพราะเขามองเสถียรภาพ

ของเขา  เนื่องจากลักษณะโครงสรางทางการเมืองของเขาไมได

เปนโครงสรางที่เปด  แตเปนโครงสรางที่ปด   

 สวนทางตะวันตกเปนโครงสรางที่เปดแตเปดในลักษณะ 



  

 
 

 

 


ที่ปด  เพราะการเมืองในตางประเทศนั้นดูเหมือนเสรี  แตจริง ๆ 

แลวถูกครอบงําโดยทุน  ทุนเปนเจาของโครงสรางทางการเมืองที่

แทจริง  อะไรก็ตามถาเปนการสงเสริมทุนไมเปนการขัดขวางทุน  

ก็สามารถเปดได  รายงานได  

 ยกตัวอย าง   ผู ผ ลิตสินค าบางรายใช อิท ธิพลด าน

ผลประโยชนทางโฆษณา  มาบีบสื่อใหรายงานเรื่องโนนเรื่องนี้  ก็

ไมตางอะไรกับประเทศคอมมิวนิสตหรือประเทศจีน  เวียดนาม 

เพียงแตการสั่งของจีนกับลาวและเวียดนามนั้น  คอนขางจะชัด

เหมือนดํากับขาว  แตในตะวันตกนั้นมีเผด็จการในรูปแบบของ

ประชาธิปไตยแบบทุนเสรี  ถาเรามีประชาธิปไตยแบบเผด็จการ

เสียงขางมาก  มีเสียงเด็ดขาด  ก็ไมตางกับการที่ทหารเขามายึด

อํานาจ ตางกันแตรูปแบบที่มองเห็นชัดกับรูปแบบที่ยังมองเห็นไม

ชัดเทานั้นเอง  แตเนื้อหาเหมือนกันหมด  

สื่อใชเครื่องมือฝากําแพงภาครัฐ 

 มนูญศักดิ์  จากกรมการพัฒนาชุมชน  ถามเรื่องเครือขาย  

ซึ่งมีความสําคัญ  เชนที่ไดกรุณายกตัวอยางของเครือขายที่สงผลใน

เชิงลบได  ขอเรียนถามวาสื่อประเทศไทยไดใชกระบวนการ

เครือขาย   ที่จะฝาฟนกําแพงที่เปนขอจํากัดจากภาครัฐ  ในการนํา 
 

   บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

เสนอขาวอะไร  ในลักษณะไหน  อยางไรบาง  

 อาจารยสนธิ เรื่องเครือขายของสื่อนั้น  สื่อมีทั้งที่ดี

และที่ไมดี  เหมือนกับขาราชการที่มีทั้งดีและเลว    

 บางสื่อที่ไดผลประโยชนจากรัฐบาล  มีการกินขาวกับผู

หลักผูใหญของรัฐบาล  ก็ออกมาวิพากษวิจารณเพื่อเชียรรัฐบาล

บาง  บางสื่อก็ตําหนิติเตียนรัฐบาลบาง ขึ้นอยูกับมุมมองวาเหตุผล

ของใครจะมีมากกวากัน   

 เครือขายของสื่อโดยพื้นฐาน  ถาสิ่งที่คุณถามหมายความ

วา  “ผูจัดการ”  ไดสรางเครือขายกับมติชน สรางเครือขายกับเนชั่น

หรือเปลา  ตอบวาโดยลักษณะแลวแตละคนไมมีเครือขายที่ไป

เชื่อมกับเครือขายของสื่ออื่น  แตวา แตละสื่อจะสรางเครือขายของ

ตัวเอง   อยางเชนสรางวิทยุชุมชน   สรางอินเทอรเน็ต   สราง

โทรทัศนผานดาวเทียมขึ้นมา ลักษณะแบบนี้มากกวาที่จะเอาสื่อกับ

สื่อไป  Join  กัน  

 เหตุผลที่สื่อกับสื่อไป Join  กัน มันเปนไปไมได เหมือน

สื่อก็เปนมนุษยคนหนึ่งที่มีกเิลส  มีอัตตา  มี  EGO  สูง  ตัวอยาง

กรณีขาวที่คอรรัปชั่น  ไมใหญระดับชาตอิยาง  CTX  ในหนวยงาน  

หนึ่ง  สื่อหนึ่งเลน อีกสื่อหนึง่อาจไมไปยุงดวย  เขาไมเลนขาวชิ้นนี ้ 

มันคือความเหน็แกตวัอยางใชไมได  เวลาประชุมสภาหนังสือพิมพ   



  

 

 

ผมบอกวาเรื่องการคอรรัปชั่น  ทุจริต  ฉอโกง  ฉอราษฎรบังหลวง  

มันเปนเรื่องของชาติ  ผมกําชับทีมงานผม  บอกวาถาสื่ออื่นเขาทํา

แลวโดยเราไมไดเปนคนคนพบ  ผมอยากใหเขาตามเรื่องทันที  เรา

จะชากวาคนอื่นก็ไมไดเสียหาย  เพราะเมื่อเราทํางานเพื่อชาติ  การ

ชาการเร็วการยึดถือตัวกูของกูนั้น  เปนเรื่องที่ตองทิ้งเอาไว  อยาเอา

เขามาปนเปกัน   

 เพราะฉะนั้นเครือขายในลักษณะที่มา  Join  ระหวาง

หนังสือพิมพกบัหนังสือพิมพนั้นไมคอยจะมี  

ขาราชการ  VS.  สื่อมวลชน 

 อยาวาแตเรื่องเครือขายเทานี้เลย  แมกระทั่งเรื่องซึ่งเปน 

Common Interest  อยางเรือ่งการขอแกกฎหมายคดหีมิน่ประมาท  

ถาไมไดโดนดวยตวัเองกจ็ะไมรู ผมเพิ่งชนะคดีที่คุณสันตฟอง ศาล

ชั้นตนพิพากษายกฟอง ประเด็นที่ทานหวัหนาองคคณะ คือทาน

อุดม เฟองฟุง อดีตรองประธานศาลฎีกา ทานเปนผูพิพากษาอาวุโส  

เปนครูของผูพิพากษา  ทานเขียนคําพิพากษาศาลชั้นตน ออกมา  26  

หนา แจกแจงแตละขอที่คณุสันตฟองขอหาหมิ่นประมาท ทาน

อธิบายความอยางชนิดลึกซึ้ง เปนบรรทัดฐานที่สําคัญมาก  ผมเชื่อ

วา  ถาเราชนะอุทธรณ  ชนะฎีกา      จะเปนบรรทัดฐานในเรื่องของ 

  

 

 


 
บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

สื่อกับการทํางานภาครัฐตอไป    

 ประเด็นอยางนี้แทนที่สภาหนังสือพิมพจะเอาเรื่องพวกนี้

เขาเปนเครือขายกลับไมคอยสนใจเทาที่ควร เวลาเราชนะคดีในศาล 

เราก็จะลงของเรา  แตสื่ออื่นเขาจะไมลง  เหตุผลเพราะวาเขาจะ

ประนีประนอมกอน  ยกเวนมีอยูไมกี่ฉบับที่เปนประเภทยอมหัก

ไมยอมงอ   

 ในเรื่องของคุณสันต ผมเขียนวาทานไปเที่ยวตางประเทศ

บอยเหลือเกิน  ในขณะที่บานเมืองยังวิกฤตทานก็ยังไป  คุณสันตฯ   

เอาตํารวจที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมาเปนพยาน  พรอมเอกสาร  

ยืนยันวาทุกครั้งที่ทานไปมีเอกสารระบุชัดวาไปราชการ  ถาเปน

การพิจารณาคดีทั่วไป  ผูพิพากษาทานอื่นอาจจะบอกวาโจทกเขามี

เอกสารยืนยันวาเขาไปราชการจําเลยวายังไง  คุณพิสูจนใหไดซิวา

เขาไปเที่ยว  แตการพิพากษาครั้งนี้  ทานอุดมเขียนไปอีกรูปหนึ่ง  

ทานบอกวาในชวง  3  ป  คุณสันตฯ  ไปตางประเทศ 12  ครั้ง  

เทากับ  3   เดือน/ครั้ง  ทานบอกวาการไปดูงาน  3  เดือน/ครั้งนั้น  

เปนการดูงานที่บอยและถี่มาก  โจทกไมไดนําพิสูจนใหเห็นวาการ

ไปแตละครั้งนั้นไดประโยชนอะไร  เพื่อกลับมาแกปญหาวิกฤต 

เชน แกไขปญหาใตได  แกปญหาคอรรัปชั่นได ถาไมไดพิสูจนตรง

นี้ก็ยอมเปนสิทธิอันชอบธรรมที่จําเลยในฐานะประชาชนยอมมี 



  

 

 

 

 

 

สิทธิที่จะวิพากษวิจารณและติชมเพื่อความเปนธรรมได   

 ที่นาสนใจอีกขอหนึ่ง คุณสันตบอกวาขอความตางๆ  ที่

ผมพูด ไมไดสอบถามตรวจสอบขอเท็จจริงจากเขากอน  ทานอุดม

บอกวา  ศาลพิเคราะหวาจําเลยไมมีหนาที่ที่จะตองไปสอบถาม

ขอเท็จจริง  เปนหนาที่ของโจทกในฐานะที่เปนเจาพนักงานและ

หนวยงานของรัฐ  มีหนาที่จะตองชี้แจงประชาชน ในความผิดปกติ

แตละกรณี  ไมใชหนาที่ของประชาชนตองไปสอบถาม  ทานโยง

เขาสูมาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ทานพูดตอ

วาไมเพียงแตสํานักงานตํารวจแหงชาติเทานั้นที่จําเลยมีสิทธิ

วิพากษวิจารณ  แตยังมีสิทธิวิพากษวิจารณทุก ๆ หนวยงานของรัฐ

ไดทั้งสิ้น   

สื่อควรเปดเผย หรือชวยปกปดขาว 

 เพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล จากกรมการพัฒนาชุมชน  ที่วา

เปนสิทธิของสื่อที่จะเสนอขอมูลขาวสาร  อาจารยไดพูดถึงเรื่อง

ของความถูกความผิด  หรือเรื่องของควรไมควร  ซึ่งจะเชื่อมโยงไป

กับความถูกตองหรือความถูกใจ  ในสภาพเชนนี้  สื่อคงยืนอยูบน

ทาง 2 แพรง  อยากจะถามทานอาจารยวาในการนําเสนอขาว  เชน

ตัวอยางกรณีของหนองงูเหา  หรือกรณีภาคใต  ที่มันอาจตองยืนอยู 

   บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

 

บนความรับผิดชอบทั้ง  2  ดาน  คือดานหนึ่งประชาชนควรจะ

ไดรับขอมูลขาวสารที่เปนความจริง แตอีกดานคือรัฐจะตองไดรับ 

ความเชื่อถือในเชิงของความมั่นคงอยูดวย  ตรงนี้ในแงบทบาทของ

สื่อจะสามารถดําเนินการอยางไร  จึงจะรักษาการทําหนาที่ทั้งสอง

ใหสามารถไปดวยกันได  

 อาจารยสนธิ   เปนปญหาละเอียดออน  ถารัฐไมแกไข  

ยังไมตอบโจทยตัวเอง  ก็เปนปญหาคาใจเกิดขึ้นตลอดเวลา เชน  

เรามักจะมีการเปรียบเทียบตลอดเวลาวา  เวลาไทยอิสลามโดนฆา

สื่อไปเชียรไปเห็นใจ แตทําไมเวลาคนไทยพุทธโดนฆาจึงไมเห็น

ใจบาง   อยางนี้ เปนการเรียกรองในเชิงชาตินิยมมากกวาการ

พิจารณาเนื้อหาที่แทจริง  เนื้อหาที่แทจริงคือเนื้อหาในดานนโยบาย

มากกวา   โจทยที่รัฐตองตอบใหกับสังคมก็คือนโยบายที่ทําไปนั้น

เดินถูกทางแลวหรือยัง  ถาเราพิจารณาจาก   Realtime  รัฐพูด

ตลอดเวลาวาถูกทางแลว  แตถาเราพิจารณาจากองครวมแลว  

ตั้งแตมกราคม 2547  คําใหสัมภาษณของทุกคนบอกถูกทางหมด    

แตปญหามีมากขึ้น ๆ จนกระทั่งวันนี้ชักจะไมแนใจ  วาสิ่งซึ่งรัฐพูด

นั้น  พูดเพื่อสรางภาพ หรือพูดเพื่อปกปด เพราะถาพูดเพื่อไมปกปด

และเปนความจริง  ปญหาตองจบไปแลว   

 ดังนั้น สื่อตองชั่งน้ําหนักดูวาจะเอาอยางไร คําถามมีอยู 
 



  

 
 

 

 


วาในกรณีที่มีการวางระเบิดทั่วเมืองเกิดขึ้น  กรณีอยางนี้ก็จะมี  2  

แนวความคิ ด   แนวความคิ ดแรกบอกว า ต อ ง เห็ น ใจรั ฐ 
 

อยาไปรายงานขาว ตรงนี้สื่อทําไมได นั่นคือที่มาของพระราชกําหนด 

(พ.ร.ก.) การมี พ.ร.ก. นั้นไมไดชวยใหเหตุการณดีขึ้น  ในทาง

ตรงกันขามการที่สื่อรายงานขอเท็จจริง  รายงานสิ่งที่เกิดขึ้น โดย

รวดเร็วฉับไว  มันจะเปนการบีบบังคับใหเจาหนาที่รัฐบางสวน

จะตองลงไปและสัมผัสกับปญหาอยางจริงจัง แลวตั้งใจทํางานเพื่อ

แกไขปญหาอยางจริง ๆ   การกลบเกลื่อนขาวเพียงเพื่อจะเห็นใจรัฐ

วารัฐกําลังแกไขปญหาอยูจะ  เปดชองใหกับคนบางคนที่ไมมีทักษะ  

หรือศักยภาพ  หรือมีวาระซอนเรนในการไปทํางาน  ไดปกปดกลบ

เกลื่อนความผิดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  กรณีคุณสมชาย  นีละไพจิตร  และ

หมอแว  เปนตัวอยางที่เห็นเดนชัด   

 สรุปแลว  การมี พ.ร.ก. เปนการอนุญาตใหทํางานไดงาย

ขึ้นหรือเปนการอนุญาตใหใชอํานาจทําอะไรก็ได  รัฐบาลยืนยันวา

ไมใช  แตนั่นคือเพลงเกา ๆ ที่ไดฟงมาตั้งแตสมัย  14  ตุลา  ผมอยูใน

วงการหนังสือพิมพมา  30  ป  ผมผานพวกนี้มาหมดแลว  นี่คือ

ปญหา  ไมใชทาง 2 แพรงของสื่ออยางเดียว  สื่อไมมีทางหลาย 

แพรง  มาเจอ พ.ร.ก. แบบนี้เทากับมีทางแพรงเดียว  หลังชนกําแพง  

 กรณี  3  จังหวัดชายแดนภาคใต   เราเหมือนอยูในภาวะ 
 

   บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

 

สงคราม  เมื่อไมกี่เดือนที่แลวบอกวาเปนกอการรายแยกดินแดน  

มาตอนนี้บอกวาไมมีอะไรคนไทยกันเอง ตกลงแลวมันอะไรกันแน  

สื่อมวลชนก็ตกอยูในสภาพลําบาก  สื่อมวลชนก็มี  2  แนว  คือ

รายงานตามที่รัฐบาลพูด  หรืออีกประเภทหนึ่ง  ไมได  งานนี้ตอง

เดินหนาแสวงหาเหตุผลกันจริง ๆ แลวมันเปนอยางไร  

 สําหรับผม  นี่คือบทบาทสื่อมวลชนที่ผมตองการจะเปน  

เพราะผมมีหนาที่มาบอกคนอานของผม  เพื่อไมใหเขา Surprise  

วาวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแลว ภาคใตมันไมอยูกับเราแลว เพราะอะไร 

 การออก  พ.ร.ก. ลักษณะนี้คือปฏิบัติการที่ผมเรียกวา

หลังชนกําแพง  คือไมมีทางไปแลว  นึกอะไรไมออกก็เอาอํานาจ

เด็ดขาดมาใชกอน  ซึ่งเปนการปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมหลาย ๆ  

กระบวนการ  

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ :  ทําไม ? เพื่อใคร ? 

 สุดา  ชัยรัตน   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี  

ขอเรียนถามแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ถูกตองวาควรจะเปน

อยางไร   และการนํา ปตท. เขาตลาดหลักทรัพย  จะเปนผลดีกับ 

ประชาชนอยางไร  และถาเกิดมีผลเสียมากกวากับประชาชน  จะ

สามารถเอากลับคืนไดหรือไมอยางไร  ถาผูถือหุนไมยอมขาย  



  

 
 

 

 

 อาจารยสนธิ  การแปรรูป เปนสวนหนึ่งของฉันทามติ

กรุงวอชิงตัน (Washington  Consensus) ที่เกิดขึ้นเมื่อปพุทธศักราช  

2532     (ค.ศ. 1989)  ซึ่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดี

บิล  คลินตัน  ไดมารวมประชุมกับบรรดาประเทศตะวันตก  และ

กําหนดวาเมื่อโลกคอมมิวนิสตลมสลายแลว ควรมีกติกาใหมของ

โลกทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น  เพื่อใหมีการไหลเวียนมีการเลื่อนไหล

ทางเศรษฐกิจใหมากกวาเกา  เพราะการเลื่อนไหลทางเศรษฐกิจนั้น  

จะทําใหประเทศทางตะวันตกมีความมั่งคั่งมากกวาเกา  และจะทําให

ระบบทุนนิยมเปนระบบซึ่งปกหลักลงรากฐานไดทั่วโลก  มากกวา

การปกหลักอยูเฉพาะในโลกตะวันตก  นั่นคือที่มาของฉันทามติ

กรุงวอชิงตัน (Washington  Consensus)  เงื่อนไข  4  ขอของฉันทา

มติกรุงวอชิงตัน  คือ   

 ขอที่  1  จะตองมีการเปดเสรีทั้งหมด  (Liberalization)  

 ขอที่  2 ตองมีเสถียรภาพ (Stabilization)  ไดแก 

เสถียรภาพทางการเมือง  เสถียรภาพทางการเงิน  สําหรับอเมริกา

แลวในอดีต  เสถียรภาพทางการเงินของเขาคือระบอบประชาธิปไตย  

จะเปนระบอบเผด็จการ  จะเปนการปฏิวัติ  เขาไมเอาดวย  แตหลัง  

11  กันยายนแลว  อเมริกาเปลี่ยนเสถียรภาพทางการเงินเปน

ระบอบอะไรก็ได  แตใหเห็นดวยกับการปราบปรามผูกอการราย   
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นี่เราพูดถึงประเทศซึ่งพวกเราชอบมาอางความมีธรรมรัฐ 

 ขอที่ 3 คือ  การแปรรูป  (Privatization) 

 ขอที่ 4 คือ  การลดขั้นตอนระเบียบขอบังคับตาง  ๆ 

(Deregulation)  

การแปรรูป  (Privatization)ในฉันทามติกรุงวอชิงตัน

มองวาระบบรัฐวิสาหกิจนั้น  เปนภาพการเจริญเติบโตของทุนทาง

ตะวันตก  เพราะวารัฐบาลในประเทศที่เริ่มจากดอยพัฒนามาเปน

ประเทศกําลังพัฒนานั้น  จะควบคุมสาธารณูปโภคสําคัญ  ๆ  เอาไว

ในมือ  ไมวาจะเปนสายการบิน  น้ําประปา ไฟฟา  โทรศัพท  

เพราะเปนของซึ่งประชาชนทุกคนจําเปนตองใช  ถายังคงให

รัฐบาลทุกรัฐบาลคุมตรงนี้อยูเหมือนเดิม  โอกาสการขยายทุนจาก 
 

ทางตะวันตกเขามาทางนี้ก็เขามาได  แตไดในลักษณะเนื้อติด

กระดูก  ไมใชไดมาเปนหมูสามชั้นทั้งกอน  เพราะนี่คือแหลงเงินที่

แทจริง  นี่คือที่มาของคําวา  Privatization หรือการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ 

 ปรัชญาของการแปรรูป  ที่ถูกนํามาใชตลอดเวลา  ไดแก 

 ขอที่  1  แปรรูปเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
 



  

 
 

 

 

 ขอที่ 2  แปรรูปแลวจะไดมีการแขงขันและราคาจะได

ลดลง และเปนประโยชนกับประชาชน 

 ขอที่ 3  แปรรูปแลวสามารถจะระดมทุนไดดวยตัวเอง   

โดยที่ไมตองพึ่งพารัฐบาลใหเปนคนค้ําประกันให 

 ขอที่ 4  แปรรูปแลวประชาชนจะไดเขาไปมีสวนรวมใน

กิจการ 

 ผมจะวิสัชนาทีละขอใหฟง  จะไดใหรูวาสังคมไทยเปน

สังคมแหงโลกมายาและภาพหลอน (illusion)  เปนสังคมของการ

โกหก  ยกตัวอยางธนาคารกรุงไทยวันนี้กับธนาคารกรุงไทยเมื่อ 10 

ปที่แลว  หรือ  ปตท. กอนการแปรรูปกับหลังการแปรรูป  มีอะไร

ตางกัน  กรรมการผูจัดการ  ผูอํานวยการฝายการเงิน  ฝายการตลาด   

ฝ า ย บ ริ ก า ร ก็ ยั ง เ ป น คน เ ดิ ม   เ พี ย ง แ ต เ ป ลี่ ย นตํ า แหน ง  
 

 

จากผูวา ปตท.  มาเปนตําแหนงกรรมการผูจัดการบริษัท ปตท.

มหาชน จํากัด   

 เพราะฉะนั้น  ขอที่ 1  ความคิดที่วาแปรรูป  เพื่อใหการ

บริการหรือการบริหารงานดีขึ้นนั้น  ไมจริง นัยยะที่แทจริงตองเปน

วาทําอยางไรที่จะใหการบริหารงานนั้นมีอิสรเสรีภาพมากกวาเกา  

นั่นคือความคิดเรื่องกฎหมายแนวดิ่งกับแนวขวาง  ทําไมกฎหมาย

รัฐวิสาหกิจมันจะตองเหมือนกันหมดทุกอยาง   ทําไมไมใช 
 

   บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

 

กฎหมายแนวขวาง  กรณีของรัฐวิสาหกิจ เชน พลังงาน โทรศัพท  

ฯลฯ   สามารถที่ จ ะตั้ งบริ ษั ท  Holding  ที่ รั ฐบ าลโอนหุ น 

นั่นคือความคิดเรื่องของกฎหมายแนวดิ่งกับกฎหมายแนวขวาง  

และทรัพยสินทั้งหมดมาอยูที่ Holding  แลว ปตท.ก็กลายเปน 

บริษัทที่รับจางบริหาร โดยกินโบนัสแตทุกบาททุกสตางคเขารัฐ  

100%  ทําไมไมแกตรงนี้  เหตุผลที่ไมแกเพราะวามีวาระซอนเรน  

ขอที่ 1 ผิดแลวนะ  

 ขอที่ 2 แปรรูปแลวมีการแขงขัน  ตั้งแตเราแปรรูป  ผมยัง

ไมเคยเห็นมีการแขงขันอะไรที่เสรีเลยแมแตนิดเดียว  ยังคงเปนกึ่ง ๆ  

ผูกขาดอยูเหมือนเดิม  

 ขอที่ 3 แปรรูปแลว  รัฐบาลไมตองเอาเงินมาอุดหนุน  

อสมท. ก็ไมไดใชเงินอุดหนุนของรัฐบาลมานานแลว  เอากําไร     

สงใหรัฐบาลดวย ปญหาในเรื่องการขยายงาน  ก็สามารถขยายงานได 

อยูแลว  สวน ปตท. ทุกวันนี้กําไรอยางนาเกลียดอัปลักษณที่สุด       

9  หมื่นกวาลานสิ้นปนี้  10 ปก็  9  แสนลานใชไหม  20 ป 18  แสน

ลานใชไหม  สามารถจะ  Book รายไดลวงหนา  20 ป ออกเปน

พันธบัตรตัวเองออกได  เอารายไดตัวนี้ เปนตัวค้ําประกันกับ

พันธบัตรที่ออกเพื่อ  Raise  เงิน  18 แสนลานบาท  โดยรัฐบาลไม 

ตองค้ําประกัน  เปนรัฐวิสาหกิจ  100%  ก็ทําได เพราะผูกขาดอยูแลว   



  

 
 

 

 

 ขอที่ 4   ประชาชนไดมีสิทธิ มีสวนเขามารวม  เฉพาะ 30 

% เปนของพวกเขาที่กําหนดดูวาใครบางที่จะเขามาซื้อหุนตรงนี้ได  

เพราะหุนพลังงานเปนหุนที่มีแตขึ้น  จึงเปนที่มาของการอภิปราย  

ไปดูรายชื่อ ใน ปตท. สวนใหญจะเปนชื่อแบบตัวแทน (Nominee)   

เขาไมยอมเปดเผยตัว  เปน Nominee  จากสิงคโปร  Nominee   จาก

ฮองกง  พวกนี้ เอาเงินที่โกง ที่คอรรัปชั่น ไปตั้งบริษัทที่สิงคโปร  

ฮองกง แลวโอนเงินเขามาซื้อหุน  จากวันที่เขาซื้อ 35  บาท ตอนนี้

เกือบ  400 บาทแลว ก็เทากับวาการแปรรูป 25 – 30 % เพียง

เพื่อที่ จะมาพึ่ งพิงอิงแอบอาศัยกับ  70  %  ของเราในฐานะ

รัฐวิสาหกิจ ใหพวกเขากําไรตลอดเวลา  ถาแปรอยางนี้  แปร 100 

%  ไปเลย  คือวาตีราคา  ปตท.ไปเลยวา ปตท. สามารถกําไรปละ  9  

หมื่นลาน  10  ป  9  แสนลาน  ขายหุน ปตท. 9 แสนลานบาท  ใคร

จะซื้อ ซื้อไปใหหมด ทีนี้ไมตองมาอางความเปนรัฐวิสาหกิจ   

 หากใครทําอะไรแลวประชาชนเดือดรอน   ฟงเสียง

ประชาชนรองขึ้นมาทั้งประเทศ ตีรัฐบาล  รัฐบาลก็บอกจะตั้ง

คณะกรรมการอิสระในการควบคุมราคาน้ํามัน  ถูกไหมถูก  Fair  

หรือไม  

 การบินไทยตองแปรรูป  100 %  แตไปแปรรูปนอย  แลว

หุนนี้นักการเมืองไมคอยซื้อเพราะหุนการบินไทยไมใชหุน

พลังงานหุนการบินไทยมีคาใชจาย  น้ํามันสูงรายไดต่ํา  ก็เลยไมมี 
 

   บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

 

ใครสนใจซื้อ  และที่ไมกลาแปรรูปการบินไทย  100 %  เหตุผล

เพราะการบินไทยนั้น  ถายังคงเปนรัฐวิสาหกิจอยู  ก็สามารถจะให

นักการเมืองและขาราชการประจําไปนั่งเปนกรรมการ  แลวก็หา

เศษหาเลยกับองคกร  เชน  การซื้อเครื่องบินแอรบัส  A 340  500  

หรือ  A 316  จํานวน 8 ลํา ราคาแสนกวาลานบาท เพื่อสราง  Route  

ไปนิวยอรค  บอกวาสายการบินนิวยอรคกําไร  เพิ่มเสนทางไป

นิวยอรค   ไปมอสโค ไปโจฮันเนสเบิรก   แตแลววันนี้ก็มาประกาศ

วาเสนทางบินนิวยอรคขาดทุน   ดังนั้นจริง ๆ แลวเหตุผลในการซื้อก็

คงเพื่อเอาเงินคา  Commission เขากระเปานักการเมือง   ถาเรามอง

เปนองครวม  เราจะเขาใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น   

 ถาการบินไทยแปรรูป  100 %  ปลัดกระทรวงคมนาคม

มานั่งเปนประธานการบินไทยไมได  รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม  

จะมานั่งสั่งการบินไทยไมไดวาเกาอี้เครื่องบินที่จะเปลี่ยนนี้ให

บริษัทนี้ไดไป  ทําไมได  เพราะวาผูลงทุนเขายอมเขามา แลว

ปกปองผลประโยชนของเขา  เขาตองตัดสินใจ  บอกวาเครื่องบิน

ราคาถูกที่สุด  แอรบัสใหเทาไหร โบอิ้งใหเทาไหร  ตองลดมาใหต่าํ  

คา Commission ไมตองจาย  ลดใหกับบริษัทไปเลย  เห็นหรือยัง

ความชั่วรายของการแปรรูป  

 ปตท.  บอกวากําไรคราวที่แลว จากน้ํามันแค 4 % แต ปตท. 



  

 

 

บอกความจริงไมหมด   โรงกลั่นน้ํามัน ที่ ปตท.เปนเจาของ  เชลล  

เอสโซ  คาเท็กซ   ไทยออยส  เมื่อป   2545  มีกําไรรวมกัน  5  โรง

กลั่น  5,000  กวาลานบาท    เฉลี่ยออกมาแลวคากลั่นน้ํามันป 2545  

ลิตรละ  1.20  บาท กําไร  5,000  กวาลานบาท  วันนี้ไมเคยมีใคร

รายงาน  ไมเคยมีใครกลาพูด  ลิตรละ  3.88  บาท  กําไร  5  โรงกลั่น  

รวมกัน  4  -  5  หมื่นลานบาท  ถามวาโรงกลั่นเหมือนโรงงาน  เวลา

ผานไป  1  ป  คาเสื่อมลดลงไป 10  หรือ 20 %  ป 2545 – 2547 

รวม   3 ป  คาเสื่อมลดลงไปอยางนอย  30 %  ตนทุนทางบัญชีถูกลง  

ทําไมคุณ  Maintain  เหมือนเดิมไดไหม  แลวคุณเอาสวนตางหรือ

กําไรนี้คืนใหกับประชาชน  นี่คุณไปเพิ่มโรงกลั่น  และใน

ขณะเดียวกันคุณไปลดคาการตลาด  ทําใหปมเล็กปมนอยเจงไป

หมด  นี่คือ  SME  คุณทําใหประชาชนซึ่งเขาไปลงทุนทําปม  ทํามา

หากินกับสวนตางของน้ํามันตองปดกันเปนแถว  แตคุณดันไปให

โรงกลั่นซึ่งเปนพวกคุณเองกําไรมหาศาล เห็นหรือยังวา  มาจาก  K 

โดยเอา  D  พัฒนาเปน I  แลวพัฒนาเปน  K   

 ผมจึงบอกวาวันนี้ทั้ง ปตท.และรัฐบาลไมกลาพูดในเรื่อง

ที่ผมพูด บอกวากําไรมาจากกาซธรรมชาติ  ผมก็อธิบายวานั่นละยิ่ง

เจ็บ   เมื่อคุณขึ้นกาซธรรมชาติ   คนที่ เดือดรอนก็คือโรงงาน

อุตสาหกรรม   ตนทุนขึ้นราคาของตองขึ้น   รถแท็กซี่ใชกาซ

ธรรมชาติ  กาซขึ้นคาแท็กซี่ขึ้น  แลวกาซหุงตมนี่  หลายคนที่เปน 
 

  

 

 


 
บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ  

แมบานจําไดไหม  มันขึ้นราคาจาก  160  บาท มาเปน  280  บาท 

ขึ้นมาเพียงเพื่อให ปตท. มีกําไร 9 หมื่นกวาลานสิ้นปนี้  เพื่ออะไรรู

ไหม  เพื่อใหหุนที่ภาคเอกชนถืออยู  30 %  ราคามันสูงขึ้น ๆ   

 ผมบอกวาการแปรรูปนั้น  ตองยึดถือความหลากหลาย

ของสังคม  จะไปยึดสังคมไทยกับสังคมตะวันตกไมได  พวกคุณรับ 

ราชการ โดยไมไดไปโกงกินอะไรสักอยาง คาครองชีพขึ้น คาเลา

เรียนลูกขึ้น  ทุกอยางขึ้นหมด  แตเงินเดือนคุณยังคงเดิม วันดีคืนดี

เขาจะเอาใจหาเสียงคุณ  เขาก็เพิ่มเงินเดือนขาราชการ  5 %  โดยให

เหตุผลวาคาน้ํามันขึ้น  แตคุณก็ยังดี  คนหาเชากินค่ําจะทํายังไง  ไม

ตายหรือ   

 วันนี้คนไทยเราอยามาโกหกตัวเองดีกวา  พวกคุณสัมผัส

ประชาชนคุณรู  คุณรูลึก ๆ วา กองทุนหมูบาน  Work  ไม  Work  

Work  มีบาง  แตสวนใหญไม  Work  เพราะเงินที่ออก ไมไดไปใช

ในแง Production Investment  แตใชเปน  Consumption  Investment   

ไมไดไปผลิตเพื่อตอยอด  แตเอาไปเพื่อจับจายใชสอย  คุณก็รูเงิน  

SML  คือเงินตอยอดเพื่อใหเขากูไปจายดอกเบี้ย  ผมจะบอกใหรู  

ภายในป 2549 – 2550  ถาเราไมแกไข  ประเทศเราจะเลวรายยิ่งกวา

ป 2540   

 เพราะฉะนั้นแลว  การแปรรูปมันตองดูความหลากหลาย  



  

 
 

 

 

ของสังคม  เหมือนกับคุณรางรัฐธรรมนูญมาแลวจะใหไดผล 

เหมือนอังกฤษ  ฝรั่งเศส  หรือสวีเดน  มันไมเหมือนกัน  ประชาชน

อเมริกา  อังกฤษไมเหมือนกันกับประชาชนคนไทย  เพราะที่นั่น

ขาราชการระดับคุณที่ทํางานอยู  Ministry  of  Interior  หรือที่เขา

เรียกวา  กระทรวงมหาดไทยของอเมริกา  ระดับพวกคุณนีเ้งนิเดอืน

ประมาณ  8  หมื่นเหรียญ  น้ํามันมันราคาแพงจริง  แตมันมีระบบ  

Mass  Transit  ที่สมบูรณแบบ  ลูกเรียนหนังสือแพงจริงแตมีงานที่

เด็กสามารถไปหาทําได  Support  ตัวเองได วันนี้คุณมีลูกคนหนึ่ง

เรียนมหาวิทยาลัยเอกชน  คุณสงลูกคุณเรียน  4  ป  ตองใชเงิน

ประมาณ  1  ลานบาท  ใชไหม  ลูกยังไมไดเรียนปริญญาโท  จบมา

ทํางานดวยเงินเดือน 7,500  บาท  มันมีอะไรผิดปกติบางละใน

สังคมไทย  สงลูกเรียน  1  ลานบาทใหไดปริญญาตรี  แลวก็มารับ

เงินเดือนแค  7,500  แสดงวาสังคมไทยวันนี้ถูกแบงชัด  พวก

ขาราชการอยางพวกคุณทํางานถูกกดราคา  เพื่อที่จะใหขางบน

ร่ํารวยมากขึ้น ๆ   

 เพราะฉะนั้น  การแปรรูป   ตองมีความหลากหลายอะไรที่

มัน  Effect  ชีวิตประชาชนเปนสวนใหญ  ตองไมแปรรูป  แตวา

ตองปรับปรุงคุณภาพการบริหารงาน  ดวยการออกกฎหมายพิเศษ 
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แกตรงนั้นไปเลย  อะไรที่ควรจะแปรอยางการบินไทย  แปรรูปไปเลย  

100 % ถาแปรรูป 100 % วันนี้แอรเอเซียก็ตองแขงกับการบินไทย เต็ม

ตัวใชไหม  แตวันนี้แอรเอเซียถือไมตะพดตีกบาลการบินไทย  

เพราะวาการเมืองไปคุมการบินไทยโดยผาน 75 %  ที่รัฐบาลเปน

เจาของ  การเมืองก็สั่งการบินไทยยกเลิก  Route  นั่น  ยกเลิก  Rout e นี ้ 

เสร็จเรียบรอยแลวใหแอรเอเซียไป  Take  Over  Route โนน Route  

นี้  เขาใจหรือยัง  การบินไทยบิน  TG  632   633  ไปฮองกง  ไทเป  

แนนตลอด  แตบอรดใหยกเลิก  บอรดคือนักการเมือง  แลวตอนนี้

ใครบินอยู  แอรเอเซียบินอยู  แตถาแปรรูป 100 %  ระหวางการบิน

ไทยกับแอรเอเซีย  ตองสูกันแลวใชไหม  คุณไปสั่งการบินไทย

ไมได  เขาก็สูแอรเอเซียสุดฤทธิ์สุดเดช  คุณเปนขาราชการก็รูใช

ไหมวา   คุณมีสิทธิเบิกคาเครื่องบินจากแอรเอเซียได  ทําไม

สมัยกอนเบิกไมได  ทําไมพอแอรเอเซียเกิดขึ้นแลว ถึงไดเบิกแอร

เอเซียได   เห็นหรือยัง  เพราะฉะนั้นก็แปรรูปไปเลย  100 %  ใหมัน

ชนกันเองเลย  ใครดีใครอยู   

ทุกกรรมลวนสงผล  

 วันนี้พูดมาเยอะ  เปนขอคิดใหพวกคุณ   ผมอายุ  58 ปแลว  

ปลอยวางไดเห็นมาเยอะ   ชีวิตคนเรามันถึงจุด  ๆ หนึ่งแลวนี่ 



  
 

 

 

มองยอนหลังมันเปนเรื่องสมมุติ  มีเงินแสนลานก็สมมุติ  มีเงิน

แสนลานลูกยังติดยาอยู มีความสุขหรือ  สมมุติทั้งนั้น  ผมโดน 

แกลงโดนบีบ  โดนรังแก  ผมก็ชางมัน  ไมเห็นเปนไรเลย  เพราะวา

เราเขาใจหลักธรรมขอใดก็ตาม  เมื่อเราเริ่มเขาใจแลว  สิ่งศักดิ์สิทธิ์

จะทดสอบเราทันทีวาเราเขาใจหรือเปลา 

 จงระลึกตลอดเวลาวาคนเรามีรหัสกรรมอยู  รหัสกรรม

เหมือน DNA  ในตัวเรา  เราทําดีปป  จะมี Programmer คนหนึ่ง  

อยูตรงไหนไมรูในจักรวาล  ทําดีปปเขา  Key  ความดี   ทําเลวเขา  

Key  ความเลว  ทุกวินาที  วจีที่ดีก็บวก  วจีที่ไมดีก็ลบออกไป   คิด

เลวก็ลบ  คิดดีก็บวก  มีหมดรหัสกรรมอยูในตัว  ถาเราเชื่อในหลัก

พุทธศาสนา  หลักเวร  หลักกรรม  เราตองเชื่อวาถึงวันหนึ่งเมื่อบุญ

เราหมดแลว  ถาเราไมสรางบุญสรางแตกรรมมาตลอด  บุญที่เราทํา

สะสมหมดแลว  มันจะลงมาทําใหเราพินาศอยางรวดเร็วที่สุด  แลว

ไมมีอะไรที่ขมขื่นมากไปกวาเมื่อเราไมอยูในโลกนี้แลว  ลูกหลาน

เราจะตองมารับเวรรับกรรมตอในแงของการถูกสาปแชง  คุณมีเงิน

เดินไปแลว  มองตาคนอื่นสนิทไหม   อยางนอยที่สุดเวลาตายก็ควร

ไดตายอยางสงบ  ตายดวยความสบายใจวาตอนที่อยูนั้นทํากรรมไว

นอยที่สุด  และทําความดีเยอะกวา   

ทุกกรรมลวนสงผล ทุกกรรมลวนสงผล   

 

 
บทบ าทสื่ อมวลชนกั บก า รบ ริ ห า ร ง านภาค รั ฐ   


