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บทที่ 1
บทนํา
คนไรสัญชาติ (Nationalityless) คือ คนที่ไมมีสัญชาติของประเทศใดเลยในโลก กลาวโดย
หลักกฎหมายไดวา คนไรสญ
ั ชาติมีสถานะเปนคนตางดาวในทุกประเทศของโลก แตปญหาไร
สัญชาติจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากบุคคลไมไดรับการยอมรับใหสิทธิอาศัยโดยรัฐใดในโลก
บุคคลในสถานการณนี้จึงตกเปนคนตางดาวผิดกฎหมายของทุกประเทศ หรือกลายเปนคนไรรัฐ
(Stateless) แตถาคนไรสัญชาติไดรับสิทธิอาศัยจากรัฐ หรือประเทศใดบนโลกนี้คนกลุมนี้จะเปน
คนไรสัญชาติ แตไมไรรัฐ (สาละวินโพสต, 2547)
ดวยสถานการณที่เปนเชนนัน้ ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ไดพยายามจะมอบสิทธิทจี่ ะ
พักอาศัย ซึง่ ไดดําเนินการอยูในหลายประเทศ แตดวยเหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ
ทําใหคนไรสัญชาติที่ไดสิทธิในการพักอาศัยถูกจํากัดอยูในเขตที่ฝา ยราชการกําหนดไวเพื่องายตอ
การควบคุมดูแล ทําใหสิทธิที่ควรที่จะไดรับในฐานะความเปนมนุษยถกู บั่นทอน อาทิ การเดินทาง
ไปศึกษานอกเขตที่กําหนดก็ตองทําหนังสือขออนุญาตจากหนวยงานราชการเสียกอน และภายใน
เวลาที่จํากัด และภายหลังจากจบการศึกษาแลวก็ไมสามารถทํางานภายใตวุฒิการศึกษาที่ตนเอง
ไดรับอันเนื่องมาจากขอกฎหมายบางประการ แมวาจะมีกระบวนการใหความชวยเหลือมาเปน
ระยะเวลานานแลว แตคนในสังคมหรือแมกระทัง่ คนไรสัญชาติเองก็ยังคงไมไดรับรูถึงความเคลือ่ น
ไหวและการแกไขในปญหาดังกลาว กลาวโดยสรุปไดวา คนไรสัญชาติจะสูญเสียสิทธิขั้นพื้นฐาน
ความเปนมนุษย อันไดแก สิทธิในการทํางาน สิทธิในการศึกษา สิทธิในการพักอาศัย สิทธิในเรื่อง
สุขภาพ เปนตน
จากการถอนสัญชาติที่อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545
โดยกรมการปกครองจําหนายชื่อชาวบาน จํานวน 1,243 คน ออกจากทะเบียนราษฎร โดยระยะ
แรกไมไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนเลย อันเนื่องมาจากเปนพืน้ ทีห่ า งไกล แตเมื่อไดรับความ
สนใจในประเด็นดังกลาวโดยสื่อมวลชนหลายแขนง ทําใหคนในสังคมทราบถึงปญหา แตก็ยงั ขาด
ความเขาใจในเรื่องนี้ มกราคม พ.ศ. 2547 คณะทํางาน ซึง่ ประกอบดวย นักวิชาการ และ NGO ซึ่ง
ไดดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องคนไรสัญชาติมาโดยตลอด ไดนําคณะเด็กไรสัญชาติ ไปยังรัฐสภาเพื่อ
เขาพบนายกรัฐมนตรีเพื่อเรงใหมีการแกไขปญหาในวันเด็ก ภายใตชื่อ “วันเด็กไรสัญชาติ” แตไมได
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รับอนุญาตใหเขาพบ ทําใหเรื่องดังกลาวยังคงไมไดรับความสนใจจากคนในสังคม จนกระทั่งกรณี
ของนายยุทธนา ผามวัน นักเรียนมัธยมปลายจากจังหวัดสกลนคร สามารถสอบผานระบบเอ็นทรานซ และมีสิทธิทจี่ ะเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แตถูกปฏิเสธดวย
เหตุผลทีน่ ายยุทธนายังคงถือบัตรญวนอพยพ และไมมีบตั รประจําตัวประชาชน ซึง่ ถือเปนเอกสาร
สําคัญที่ระบุไวในเกณฑการรับสมัคร และการเขาศึกษาคณะแพทยศาสตรจําเปนตองดําเนินการ
ใชทุนใหกับรัฐบาลในฐานะขาราชการภายหลังจากศึกษาจบ ซึ่งตามพระราชบัญญัติขาราชการ
พลเรือน 2535 บัญญัติไววา “ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนจะตองมีสญ
ั ชาติไทย”
ทําใหถูกปฏิเสธการเขาศึกษา แตความเปนจริงนายยุทธนา เปนบุคคลที่ควรจะไดรับสัญชาติไทย
เรียบรอยแลว แตเนื่องมาจากเอกสารของนายยุทธนาติดคางอยูท ี่อําเภอสวางแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ซึง่ ถือวาเปนความลาชาของหนวยงานราชการ หากไมไดรับความชวยเหลือจากกลุม
นักวิชาการ และสื่อมวลชนในชวงเวลาดังกลาวอาจจะทําใหนายยุทธนาเสียสิทธิที่ควรจะไดรับ
นายยุทธนาเคยเสียสิทธิที่ควรจะไดรับมาแลวครั้งหนึ่งเมือ่ ป พ.ศ. 2546 นายยุทธนาสามารถสอบ
ชิงทุนของรัฐบาลญี่ปุนได แตเนื่องมาจากไมมีบัตรประจําตัวประชาชนจึงไมสามารถดําเนินการทํา
หนังสือเดินทางได จึงตองสละสิทธิที่พงึ จะไดรับในครั้งนั้นไป กรณีของนาย ยุทธนา ผามวัน ทําให
เรื่องเด็กไรสัญชาติถูกกระตุน เตือนตอสังคม รวมถึงทําใหสังคมรับทราบขอเท็จจริง แมวาจะมี
กระแสคัดคานจากผูทยี่ ังไมเขาใจในปญหา และผูท ี่ยังคงมีแนวคิดแบบเกา ๆ เรื่องความมัน่ คง
ผานทางสื่ออินเทอรเน็ต และโทรทัศนตอเรื่องดังกลาวอยูบางก็ตาม
หลังจากกรณีของนายยุทธนา การผลักดันของนักวิชาการและสื่อมวลชนกลุมเดิมไดทําให
นางสาวอาภรณรัตน แซหวู มีโอกาสที่จะไดรับสัญชาติไทย เนื่องมาจากนางสาวอาภรณรัตน
ประสบปญหาเชนเดียวกับนายยุทธนา คือ มีมติใหไดรับสัญชาติแตเรื่องติดอยูที่อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก ขณะเดียวกันนางสาวอาภรณรัตนตองการใชหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปรับรางวัล
ผลงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร เรื่องเอนไซมในอัณฑะ ที่ประเทศญี่ปุน แตไมสามารถทําหนังสือ
เดินทางไดเนือ่ งมาจากไมมบี ัตรประจําตัวประชาชน อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากเรื่องคนไรสัญชาติยงั
อยูในกระแสของสังคม ทําใหสื่อมวลชนนําเสนอเรื่องของเธอผานหนาหนังสือพิมพ และรายการ
โทรทัศน และทําใหนางสาวอาภรณรัตนไดรับสัญชาติในที่สุด
จากทั้ง 2 กรณี การไดรับสัญชาติมีสวนมาจากการผลักดันของนักวิชาการ และสื่อมวลชน
ที่นาํ เสนอเรื่องราวจนกลายเปนกระแสของสังคม ถึงกระนั้นก็ตาม ยังมีคนไรสัญชาติอีกจํานวน
มากที่เคยถูกนําเสนอเปนขาว เชน กรณีแมอาย แตยงั คงไมไดรับสัญชาติคืน รวมทัง้ ยังมีกรณีคนไร
สัญชาติกลุมอืน่ ๆ ที่ยงั คงถูกนําเสนอในลักษณะของการตอกย้ําวาพวกเขาไมใชคนไทย และเหมา

3

รวมไปวาเปนพวกเดียวกับพวกหลบหนีเขาเมือง หรือมีสถานะแบบเดียวกับพวกแรงงานตางดาว
ทั้ง ๆทีห่ ากมีการพิสูจนสัญชาติตามกระบวนการทางกฎหมายและวิทยาศาสตร สวนหนึง่ ของพวก
เขาเหลานัน้ ควรไดรับสัญชาติไทยตั้งแตเกิด
เรื่องของคนไรสัญชาติเปนเรื่องที่อาจจะกลาวไดวามีลักษณะคลุมเครือและขาดความเขา
ใจจากผูคนสวนใหญในสังคม หรือหากจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนเรื่องที่คนทัว่ ไปในสังคมไมให
ความสนใจ และมักจะมองกรณีตางๆ ที่เกิดขึ้นแบบแงมุมเดียว จึงสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการ
รับรูที่กลาววาคนเราไมสามารถรับรูโลกของความเปนจริงไดดวยตนเองเสมอไป แตสวนใหญรับรู
ผานตัวกลางอืน่ ๆ ในสังคม โดยเฉพาะในสังคมสมัยใหมที่มีตัวกลางที่สําคัญ คือ สือ่ มวลชน ที่ทาํ
หนาที่ฉายภาพเหตุการณตางๆ ใหผูคนไดรับรู โดยเฉพาะในเรื่องที่อยูหางไกล เชน เรื่องตาง
ประเทศ เรื่องชนกลุมอืน่ ๆ ในสังคมที่เราไมมีโอกาสสัมผัสโดยตรง(กาญจนา แกวเทพ, 2534)
สื่อมวลชนซึ่งทําหนาทีเ่ ปนตัวกลาง ยังคงสะทอนปญหาเพียงบางแงมุมของคนไรสญ
ั ชาติ
สื่อหยิบยกเพียงกรณีคนไรสญ
ั ชาติที่มีความรูความสามารถมานําเสนอ และใหความชวยเหลือ แต
กลับละเลยที่จะนําเสนอและใหความชวยเหลือบุคคลทั่วไปที่ประสบปญหาไรสัญชาติ รวมทัง้ ยัง
ขาดการนําเสนอเพื่อสรางเสริมความเขาใจ และปรับทัศนคติของสังคมตอคนไรสัญชาติใหเปนไป
ในทิศทางที่ถกู ตอง
จึงไมเปนการกลาวเกินไปนักที่จะชี้วา สื่อมีบทบาท “ใหสัญชาติ” ในทางออม ดวยการ
ผลักดันใหหนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของดําเนินการกับกรณีปญหาตาง ๆโดยเร็ว หรือทําหนาที่
เผยแพรความรูความเขาใจ และปรับทัศนคติของคนในสังคมตอคนไรสัญชาติ โดยเปนการทํางาน
ผานรูปแบบ และประเภทของการสื่อสารอื่นที่มิใชสื่อสารมวลชน เชน เว็บไซต ซึ่งเปนสื่อที่มีการ
สรางเนื้อหาโดยนักวิชาการ สื่อ และนักพัฒนาเอกชนทีม่ ีความรูในเรื่องนี้ และเผยแพรใหสังคม
รับทราบ รวมถึงมีกจิ กรรมในการชวยเหลือคนไรสัญชาติผานทางเว็บไซตดวย
ตัวอยางเว็บไซตเหลานี้ ไดแก
www.tobethai.org เปนแหลงรวมรวมบทความที่ผลิตโดยมูลนิธกิ ระจกเงา นําเสนอ
กฎหมายที่เกีย่ วของกับเรื่องสัญชาติ รวมถึงบทความทีผ่ ลิตโดยผูจัดทําเว็บไซต และกระดานขาว
สารในการสื่อสารระหวางผูจ ัดทําเว็บไซตกับผูประสบปญหา หรือผูประสบปญหากับผูประสบ
ปญหา และยังมีกิจกรรมพิเศษ คือ การเคลื่อนไหวในการรวบรวมรายชื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส
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(E-Mail) ของประชาชนทัว่ ไปใหครบ 5 หมื่นชื่อ เพื่อสนับสนุนใหมีการแกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรค
ตอการใหสัญชาติ หากวาไมใชผูสนใจเรือ่ งดังกลาวจริง ๆ ก็จะไมทราบถึงเว็บไซตดังกลาว
www.karencenter.com รวบรวมบทความที่ผลิตโดยกลุมนักขาว กลุมนักสิทธิมนุษยชน
กลุมนักกฎหมาย เกี่ยวกับความรูเรื่องคนไรสัญชาติ โดยมีทั้งบทความภาษาไทย และบทความ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงกระดานขาวสาร แตเนื่องจากเว็บไซตเปดบริการมาไมนานจึงมีการสนทนา
จากกลุม คนไรสัญชาติไมมากนัก โดยพื้นฐานเปนเว็บไซตเพื่อสรางความเขาใจชาติพันธุก ระเหรี่ยง
ที่อาศัยอยูในประเทศไทย
www.archanwell.org เปนเว็บไซตดานกฎหมายของ รศ.ดร. พันธุท ิพย กาญจนจิตรา
สายสุนทร ซึง่ รวบรวมกฎหมายทุกประเภท โดยรศ. ดร. พันธุท พิ ย ไดดาํ เนินการเกี่ยวกับเรื่องคนไร
สัญชาติมาหลายปแลว และไดทําการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติไวเปนหมวดหมู รวม
ถึงความเคลื่อนไหวในการใหความชวยเหลือคนไรสัญชาติ และบรรจุบทความเกีย่ วกับความรูเรื่อง
คนไรสัญชาติ โดยมีกระดานขาวสารเปนพืน้ ที่ในการสนทนาของกลุม คนไรสัญชาติ และการขอ
ความชวยเหลือผานทางกระดานขาวสารมายัง รศ.ดร. พันธุทพิ ย ซึ่งมีทงั้ การสอบถามและขอคํา
แนะนําในการแกปญหาของตน
นอกจากสื่อทีเ่ ปนเว็บไซตเหลานี้แลว ยังมีสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ ไดแก หนังสือพิมพ
โทรทัศน และวิทยุ ที่ไดมีบทบาทรวมผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะเพื่อแกไขปญหาของคนไร
สัญชาติ แมจะยังมีจํานวนไมมากนักก็ตาม กรณีการเคลื่อนไหวของสือ่ ที่ผานมาแสดงใหเห็นวาสือ่
เปนกลไกสําคัญที่จะเชื่อมโยงความรวมมือของหลาย ๆ ฝายทีเ่ กี่ยวของ และมีแรงผลักดันใหเกิด
เปนนโยบายสาธารณะเรื่องคนไรสัญชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษาวิจัยเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณของกลุมนักขาวที่จะชวยทําใหเกิดการ
พัฒนาองคความรูที่มาจากประสบการณจริงของนักขาว ซึง่ มีสวนแกไขปญหาไดจริง อันจะเปนตัว
แบบใหแกการสนับสนุนบทบาทของนักขาวในการทํางานประเด็นอื่นๆของสังคมตอไป นอกจากนี้
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยงั มุงหวังที่จะเสนอแนะวิธีการและรูปแบบของการสรางเครือขายสื่อมวลชน
เพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะกรณีคนไรสัญชาติ และหามาตรการแกไขปญหารวมกัน
ปญหานําวิจยั
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1. กระบวนการทําขาว และรูปแบบการนําเสนอขาวคนไรสัญชาติของกลุมนักขาวที่มี
บทบาทในเรื่องนี้เปนอยางไร
2. รูปแบบ และปจจัยที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการสรางเครือขายนักขาว เพื่อให
สามารถแสดงบทบาทเปนผูส รางองคความรูเรื่องคนไรสัญชาติ ประกอบดวยอะไรบาง ทั้งในสวน
ของฝายขาว และฝายแหลงขาว ซึง่ มีทั้งหนวยงานภาครัฐ และกลุมบุคคลไรสัญชาติ
3. นักขาวควรมีบทบาทอยางไรในการผลักดันใหการแกปญหาคนไรสญ
ั ชาติปรากฏเปน
นโยบายสาธารณะ
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษากลุม ผูผลิตเนื้อหา และนักขาว ที่ผลิตขาวและบทความเรื่องเกี่ยวกับคนไรสัญชาติให
สังคมไดรับรู รวมถึงกลุมบุคคลไรสัญชาติ นักวิชาการ หนวยงานภาครัฐ เพื่อเขาใจรวมกันและผลัก
ดันปญหาไปสูก ารแกไข
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. นําการศึกษาที่ไดจากประสบการณของผูผลิตขาวสรางขึ้นเปนองคความรู
2. นําองคความรู ไปผลักดันนโยบายสาธารณะและเปนแนวทางในการแกไขปญหากรณี
คนไรสัญชาติ โดยเครือขายที่สรางขึน้
3. นําวิธกี ารถอดความรู และประสบการณออกเผยแพรเปนตนแบบของกระบวนการ
นําเสนอขาวในกรณีดังกลาว และเปนการสนับสนุนรูปแบบของการวิจยั ที่ใหความสําคัญกับการ
ถายทอดความรูและประสบการณของผูสรางสาร
นิยามศัพท
คนไรสัญชาติ คือ ผูที่เกิดในประเทศไทย แตไมไดรับสัญชาติไทยตามหลักดินแดน อัน
เนื่องมาจาก การแกไขกฎหมายสัญชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ ทวิ และแนวคิดเรื่อง
ความมัน่ คงของชาติ ในงานวิจัยนี้เจาะจงเฉพาะกลุมบุคคลที่เคยไรสัญชาติ แตปจจุบันไดสัญชาติ
แลว เชน นางสาว อาภรณรัตน แซหวู และกลุมคนไรสญ
ั ชาติที่อยูในกระบวนการพิจารณาให
สัญชาติ เชน อาจารย น้าํ คาง แซตงั้
กฎหมายสัญชาติมาตรา ๗ ทวิ คือ กฎหมายที่แกไขใหม ความวา "ผูเกิดในราช อาณา
จักรไทย โดยบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ยอมไมไดรับสัญชาติไทย ถาในขณะที่เกิดบิดาตาม
กฎหมายหรือบิดาซึ่งมิไดมกี ารสมรสกับมารดาหรือมารดาของผูนั้นเปน
(๑)ผูที่ไดรับการผอนผันใหพักอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
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(๒)ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาอยูในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ
(๓)ผูที่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีจะพิจารณาและสั่งเฉพาะรายใหบุคคลตามวรรคหนึ่งไดสัญชาติไทย
ก็ได ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ใหถือวา ผูเ กิดในราชอาณาจักรไทยซึง่ ไมไดสัญชาติ
ไทยตามวรรคหนึง่ เปนผูท ี่เขามาอยูในราชอาณาจักรไทยโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง เวนแตจะมีการสั่งเปนอยางอืน่ ตามกฎหมายวาดวยการนัน้ "
นักขาว คือ บุคคลผูผลิตเนื้อหาจากสื่อตาง ๆ ทัง้ ผูทเี่ ปนนักขาวโดยวิชาชีพ และผูผลิต
เนื้อหาจากวิชาชีพอืน่ ๆ ในงานวิจัยนี้หมายถึง นักขาวทีม่ ีความรูเรื่องคนไรสัญชาติและมีบทบาท
ผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาในกรณีคนไรสัญชาติ
เครือขาย คือ รูปแบบความรวมมือของนักขาวกับหนวยงานหรือบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในการนําองคความรูที่ไดไปเผยแพร และผลักดันเปนนโยบายสาธารณะ ซึ่งในงานวิจัยนี้ หมายถึง
เครือขายของนักขาว นักวิชาการ คนไรสัญชาติ และหนวยงานของรัฐ
การถอดบทเรียนและประสบการณ คือ กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อสังเคราะหรูปแบบ
แนวทาง อุดมการณ ปญหาและอุปสรรคของบุคคลซึ่งในงานวิจยั นีห้ มายถึง กลุมนักขาวที่เปนกลุม
ตัวอยางวิจยั เพื่อนําเสนอเปนตัวแบบของการสรางและพัฒนาเครือขายนักขาว
ผูสรางองคความรู คือ บุคคลผูนําขอมูลขอเท็จจริงที่ผา นกระบวนการวิเคราะห และ
สังเคราะห จนเปนความรู และรวบรวมความรูที่มีอยูเดิม สรางขึน้ เปนชุดความรูเฉพาะเรื่อง ใน
งานวิจยั นีห้ มายถึง กลุมนักขาวที่เปนผูน ําเสนอองคความรูเรื่องคนไรสัญชาติ
นโยบายสาธารณะ คือ นโยบายที่ผานกระบวนการสรางความรูอยางเปนระบบ โดย
ผูคนในสังคม เพื่อประโยชนของคนในสังคม ในงานวิจยั นี้หมายถึง นโยบายเพื่อประโยชนของคน
ในสังคมเกี่ยวกับเรื่องคนไรสัญชาติ
บทบาทขับเคลื่อน คือ บทบาทในการระดมความรวมมือในการรณรงคเพื่อเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวม หรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในงานวิจัยนี้ หมายถึง บทบาทของนักขาว
ในการระดมความรวมมือในการรณรงคเพือ่ สรางการรับรูและปรับทัศนคติใหกับคนในสังคม และ
นําไปสูการผลักดันเพื่อแกไขนโยบายเกี่ยวกับคนไรสัญชาติ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การวิจยั เรื่อง “นักขาว กับบทบาทขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ กรณีบุคคลไรสัญชาติ” ได
ใชกรอบแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของดังนี้
-

แนวคิดเรื่องประชาสังคม
แนวคิดเรื่องสือ่ เพื่อประชาสังคม
แนวคิดเรื่องนโยบายสาธารณะ
แนวคิดเรื่องเครือขายการสื่อสาร
แนวคิดเรื่องนายประตูขาวสาร
แนวคิดเรื่องการระดมความรวมมือ
แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบเนนการมีสวนรวม

1. แนวคิดเรือ่ งประชาสังคม (Civil Society)
ประชาสังคม เกิดขึ้นและเติบโตในชวงศตวรรษที่ 17-18 อันเนื่องมาจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม และการเติบโตของระบบทุนนิยม ทําใหชนชัน้ กลาง มีอํานาจในการตอรองทาง
การเมืองมากขึ้น แตแนวคิดเรื่องประชาสังคมแบบตะวันตก เปนแนวคิดทีว่ ิเคราะหสังคม โดยตัด
ขาดจากภาครัฐ มองประชาสังคมคือทุกภาคสวนของสังคมที่ไมใชรัฐ
หากมองประชาสังคมไทยดวยประชาสังคมแบบตะวันตก จะทําใหการนํามาใชผิดเพี้ยน
ไปจากโครงสรางทางสังคมของไทย สังคมไทยมีระบบแบบรวมศูนยอาํ นาจ และเปนความสัมพันธ
ในแนวดิง่ จากผูมีอํานาจมากกวาไปสูอํานาจนอย ในรูปแบบของการอุปถัมภ แตประชาสังคมแบบ
ตะวันตกเปนความสัมพันธในแนวราบทุก ๆ คนมีฐานะเทาเทียมกัน
ประชาสังคมไทย กอตัวขึ้นเนื่องจากปญหาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2540
ซึ่งกอใหเกิดปญหาสังคมตามมาอยางเลีย่ งไมได ทั้งปญหาการวางงาน ปญหาอาชญากรรม
รวมทัง้ การประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ในชวงเวลาดังกลาวซึง่
มุงเนน “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ทําใหเกิดแนวคิดเรื่องประชาสังคมขึ้นในประเทศไทย
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โดยเนนใหทุกฝายมีสว นรวมในการพัฒนาทองถิน่ ของตน โดยมีภาคราชการ องคกรพัฒนาเอกชน
ภาคธุรกิจ นักวิชาการ และองคกรประชาชนในทองถิ่น เรียกวา “เวทีประชาคม” ซึ่งตอมากลายเปน
รากฐานของการพัฒนาสูการเปนประชาสังคม
ตั้งแตอดีต จนกระทั่งปจจุบัน จะเห็นไดวา สังคมไทยยังคงตองอาศัยกลไกจากภาครัฐใน
การขับเคลื่อน จึงมิอาจจะละเลยภาครัฐไปไดเชนสังคมตะวันตก และจะตองทํางานประสานกับ
ภาครัฐ โดยอาศัยภาคอื่น ๆ ของสังคมเปนผูถวงดุลอํานาจของรัฐไมใหมีมากจนเกินไป ดังจะเห็น
ไดทรรศนะของนักคิดไทย ตอแนวคิดประชาสังคมซึ่งมิไดเห็นดวยกับแนวคิดประชาสังคมแบบ
ตะวันตก
ประเวศ วะสี (2540) กลาววา Civil Society, Civic Tradition, ความเปนชุมชน เปนคําๆ
เดียวกัน หมายถึง การที่ประชาชนจํานวนหนึง่ มีวัตถุประสงครวมกัน มีอุดมคติรวมกัน หรือความ
เชื่อรวมกันในบางเรื่อง มีการติดตอสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุมกัน จะอยูหา งกันก็ได มีความเอื้อ
อาทรตอกัน มีเรื่องจิตใจเขามาดวย มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา ในการ
ปฏิวัติบางสิง่ บางอยาง จะเรื่องใดก็แลวแต และมีการจัดการ โดยมีองคประกอบ 3 ประการ คือ จิต
วิญญาณ การเรียนรูรวมกัน และการจัดการ ความเปนชุมชน หรือ Civil Society เปนการรวมตัว
กันในแนวราบ แตสังคมไทยเปนการรวมตัวกันในแนวดิ่งในรูปของการอุปถัมภ และการรวมศูนย
อํานาจ ทําใหยากตอการเกิดประชาสังคม สังคมไทยยังไมอาจจะละเลยความสัมพันธในแนวดิง่ ได
หากมีการถักทอความสัมพันธของรากหญา นักวิชาการ เอ็นจีโอ รัฐ และไดพลังจากความสัมพันธ
ในแนวดิง่ เชนระบบกษัตริยก ็สามารถทําใหประชาสังคมเขมแข็งขึ้น โดยนําคําวา เบญจภาคีมาใช
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เพือ่ ทํางานรวมกันและประสานประโยชนซงึ่
กันและกันของนักธุรกิจ ผูนาํ ชุมชน เอ็นจีโอ นักวิชาการ ขาราชการ ซึ่งอาจจะสรุปไดวา ประชา
สังคม หมายถึง ทุกภาคสวนของสังคม ทํางานเปนภาคีรวมกัน เพื่อบรรลุเปาหมายในการพัฒนา
สังคมใหเขมแข็ง
ชัยอนันต สมุทวณิช (2540) ใหคําจํากัดความ “ประชาสังคม” ของสังคมตะวันตกวา
หมายถึง สวนของสังคมทุกสวนที่ไมใชภาครัฐ หากหมายถึง องคกรก็เปนองคกรที่จัดตั้งโดยไมมี
อํานาจรัฐเขามาเกีย่ วของ เนื่องจากวา สังคมตะวันตกเติบโตหลังจากที่รัฐมีการสถาปนาแลว ซึ่ง
ตางจากสังคมไทยที่ภาครัฐเขาไปจัดตั้งสนับสนุนดวย สําหรับคําวา “ประชาสังคม” ในสังคมไทย
หมายถึง ทุกๆ สวนของสังคมโดยรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนดวย ถือวาทั้งหมดเปน

9

ประชาสังคม โดยเปนหุนสวน (Partnership) กัน ซึง่ คือการรวมกันทํา ไมสามารถกลาวไดวาเรื่อง
ใดเรื่องหนึง่ เปนเรื่องของภาครัฐ หรือภาคประชาชนเทานั้น แตทุกเรื่องเปนเรื่องของสวนรวม
อเนก เหลาธรรมทัศน (2540) กลาววา ขบวนการประชาสังคมคือ เครือขายของ “กลุม
องคกร” ที่เชือ่ มระหวาง “รัฐ” กับ “ปจเจกชน” ความตางของความสัมพันธของเครือขายประชา
สังคมกับรัฐและรัฐกับตัวปจเจกคือ ประชาสังคมตองไมยอมใหรัฐครอบงําบงการ แมยอมรับความ
ชวยเหลือจากรัฐและทํางานรวมกับรัฐได เนนเรื่องการประสานรวมมือ ไมเปนลัทธิปจเจกนิยม
ดังนัน้ การเคลือ่ นไหวของประชาสังคมตองไมเนนการทํางานผานรัฐ เพื่อจํากัดขอบเขตของอํานาจ
รัฐ ลดภาระหนาที่ของรัฐ โดยขบวนการประชาสังคมตองยื้อแยงการทํานโยบายจากรัฐและชวงชิง
ผลประโยชนมาสูสวนรวมที่ไมใชรัฐใหมากขึ้น โดยการรวมกลุมควรจะเปนการรวมกลุมของคน
แปลกหนา ดวยความสมัครใจ สามารถออกจากการเปนสมาชิกภาพไดอยางเสรี และทํางาน
รวมกันอยางเทาเทียม
ชูชัย ศุภวงศ (2540) ประชาสังคม หมายถึง การที่ผูคนในสังคมเห็นวิกฤตการณหรือสภาพ
ปญหาในสังคมที่สลับซับซอนทีย่ ากตอการแกไข มีวัตถุประสงครวมกัน ซึง่ นําไปสูการกอจิตสํานึก
(Civic Consciousness) รวมกัน มารวมตัวกันเปนกลุมหรือองคกร (Civic Group/ Organization)
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม(ประชาชน) ในลักษณะทีเ่ ปนหุนสวนกันเพือ่
รวมกันแกปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงค ทัง้ นีด้ วยความรัก ความสมาน
ฉันท ความเอื้ออาทรตอกัน ภายใตระบบการจัดการโดยมีการเชือ่ มโยงเปนเครือขาย (Civic
Network)
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2542) กลาวสรุปวา เนื่องมาจากความเสื่อมของระบบทีม่ ีอยูไม
สามารถแกไขปญหาได ทําใหตองหาทางสรางแหลงอํานาจใหมเขาแทนที่อํานาจรัฐที่ไรน้ํายา ทํา
ใหเกิดสิ่งที่เรียกวา ประชาสังคมขึ้น ซึ่งไมไดตองการชวงชิงอํานาจรัฐ แตตองการสรางความหมาย
กฎเกณฑ กติกา หรือคํานิยามชุดใหมใหกับการเคลื่อนไหวเรียกรอง ดวยการเคลื่อนไหวเรียกรอง
ดวยตนเองมากกวาผานระบบตัวแทนตาง ๆ โดยกระบวนการเคลื่อนไหวเปนของประชาชน
ธรรมดาเพื่อเรียกรองสิทธิของตนในฐานะทีเ่ ปนพลเมืองในระบบประชาธิปไตย หรือไมก็เรียกรอง
สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะที่เปนมนุษย/สิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิทจี่ ะไมเชื่อฟงรัฐ
จากแนวคิดประชาสังคมจากมุมมองของนักคิดของไทยแสดงใหเห็นวา ในการแกปญหา
เชิงนโยบาย จะตองอาศัยพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคสวนของสังคม จะละเลยสวนใดสวนหนึ่งของ
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สังคมไมได โดยทุกภาคสวนจะตองทํางานประสานประโยชนซงึ่ กันและกันในลักษณะของเครือขาย
ซึ่งแนวคิดดังกลาวจะถูกนําไปเชื่อมโยงกับแนวคิดสื่อเพือ่ ประชาสังคม
เพื่อถอดบทเรียนและ
ประสบการณของนักขาวในฐานะที่เปนหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนในการแกปญหาเชิงนโยบาย
2. แนวคิดสือ่ เพื่อประชาสังคม (Civic Journalism)
แนวคิดสื่อเพือ่ ประชาสังคม พัฒนามาจากทฤษฏีความรับผิดชอบตอสังคม โดยสื่อมวลชน
จะตองปฏิบัติตามพันธกิจตอสังคม มีการควบคุมกันเองของสื่อ สะทอนความหลากหลายของ
สังคม แตเนื่องมาจากสื่อมวลชนในปจจุบนั มีขอจํากัด ไดแก เงื่อนไขทางธุรกิจ วัฒนธรรมการทํา
ขาวของสื่อมวลชนที่ขาดสมดุลของแหลงขาวอิงเฉพาะกลุมบุคคลที่มีอาํ นาจ รวมถึงการละเลยตอ
เนื้อหาของทองถิ่นและชุมชน
ทําใหเกิดกระแสทีจ่ ะทําใหบทบาทสื่อมวลชนสอดคลองไปกับ
แนวคิดประชาสังคม
ชวรงค ลิมปปท มปาณี (2543) เสนอบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนทีส่ อดคลองกับแนวคิด
ประชาสังคม วา
1. แสดงบทบาทในฐานะสื่อของประชาชนมากขึ้น ไดแก เลือกขาวที่เปนประโยชนตอ
ประชาชนมานําเสนอมากขึน้ ควบคูไปกับขาวกระแสหลักที่ประชาชนสนใจ
2. แสดงบทบาทในการเขาไปมีสวนกระตุนใหเกิดกระบวนการประชาสังคม เชนสราง
ความตระหนักในพลังของประชาชนและชุมชน โดยใชสื่อมวลชนเปนเครื่องมือหลักในการสราง
กระแส “ประชาสังคม
3. ยึดหลักการเปน “กระจก” สะทอนความเปนไปในสังคม ทําหนาที่เสนอขอวิพากษ
วิจารณหรือขอถกเถียงถึงขอดีขอเสียของกระบวนการ “ประชาสังคม” วามีฐานะเปนทางออกของ
สังคมไทยจริงหรือไม โดยสือ่ มวลชนทําหนาที่กระตุนให “ประชาสังคม” กลายเปน “กระแส” โดย
ทางออม ทําใหประชาชนผูบ ริโภคขาวสารไดรับทราบเรื่องราวของกระบวนการประชาสังคมในทุก
แงทุกมุม แลวสามารถนํามาตัดสินใจวา จะรวมสนับสนุนกระบวนการประชาสังคมหรือไม
Robert A. Hackett and Yuezhi Zhao (1998) ไดอธิบายลักษณะสําคัญของสื่อเพื่อ
ประชาสังคมได ดังนี้ (อางใน มนทกานติ์ 2545)
1. สื่อควรมีการนําเสนอแบบวิเคราะหถึงรากเหงาของปญหา
2. สื่อควรมีบทบาทในการสรางจิตสาธารณะแกประชาชน
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3. สื่อตองเปนผูเริ่มจุดประเด็น เกาะติด เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอภิปราย
ประเด็นปญหาที่เกิดในสังคม
4. สื่อตองมีบทบาทในการหาขอยุติปญหา หรือหาทางออกใหกับสังคม
5. สื่อตองเปนสื่อกลางในการประสานความรวมมือจากทุกฝายในการแกปญหา
ปาริชาติ สถาปตานนท (2543) กลาววา การประชาสังคมจะมีความยั่งยืน ตองมีระบบ
การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนและการสรางเครือขายแหงการเรียนรูรวมกัน ถาจะใชการสื่อสารเพื่อให
เกิดกระบวนการประชาสังคม ประชาชนจะตองปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการสื่อสารใหม ตั้งแตระบบ
คิด ทัศนคติ การฟง การพูด การแสดงออก การเคารพความคิดเห็น มีกระบวนการตัดสินใจภายใต
การเคารพในสิทธิหนาที่และความเสมอภาค ตองติดตามขอมูลขาวสาร แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กับคนรอบขางตอสื่อที่ไดรับเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูเทาทันสื่อ สื่อมวลชนตองปรับเปลี่ยนโดย
ทํางานดวยความรับผิดชอบ มากกวาการขายขาว และพรอมที่จะนําเสนอขอเท็จจริงตลอดจน
ทางเลือกตาง ๆ ในสังคม
เดวิด แมทิวส (อางใน ปาริชาติ 2542) วา ความสําคัญของชองทางหรือเครือขายเพื่อการ
สื่อสารวา เปนองคประกอบที่สําคัญทีจ่ ะทําใหประชาสังคมเขมแข็ง โดยชองทางเหลานั้น ไดแก
ชองทางหรือเครือขายการสือ่ สารที่เปนทางการ เชน เวทีการประชุมเมือง ชองทางการเครือขายการ
สื่อสารที่ไมเปนทางการเชน การพบปะพูดคุยของบุคคลหรือกลุมบุคคล ในสถานทีต่ าง ๆ โดยชอง
ทางหรือเครือขายการสื่อสารเหลานั้นจะกลายเปนกลไกหลักที่นาํ ไปสูเจตจํานงทางการเมือง การ
สรางสํานึกสาธารณะ การเรียนรูรวมกัน การกําหนดประเด็นปญหาสาธารณะและคนหาทางเลือก
ของชุมชน
แจน ซาฟเฟอร (อางใน ปาริชาติ 2542) วา งานขาวเพื่อประชาสังคมจะเกิดขึ้นไดควรมี
การเปลี่ยนแปลง 3 ประการ คือ
1. เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในหองขาว เนนการนําเสนอขาวโดยยึดประชาชนเปนศูนย
กลาง การฟงเสียงประชาชนและการนําเสนอสิ่งที่เปนประเด็นสนทนาตาง ๆ ในชุมชน ตลอดจน
เนนการนําเสนอประเด็นปญหา สาระตาง ๆอยางเทีย่ งตรง เจาะลึกในทุกมุมมอง เปดกวางให
สมาชิกในชุมชนเปนผูตัดสินใจรวมกันเกีย่ วกับประเด็นปญหา
2. เปลี่ยนคําศัพทตาง ๆที่ใชในขาว โดยเปนภาษาที่สะทอนความเปน “ประชาชน” มากขึ้น
3.เปลี่ยนระบบการใหรางวัลสําหรับขาว หรือนักขาวซึง่ อาจจะนําไปสูการกระตุนความ
สําคัญของขาวในเชิงประชาสังคมมากขึ้น
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แนวคิดดังกลาวจึงถูกนํามาถอดบทเรียนและประสบการณของนักขาววา มีกระบวนการ
และรูปแบบในการนําเสนอขาวบุคคลไรสัญชาติอยางไรบาง
รวมถึงความคิดเห็นจากบุคคลไร
สัญชาติ
และบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาถึงนักขาววาควรจะมีบทบาทอยางไรทีจ่ ะขับเคลื่อน
ปญหาเรื่องบุคคลไรสัญชาติปรากฏเปนนโยบายสาธารณะ และสรางการเรียนรูใหสังคม
3. แนวคิดเรือ่ งนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
ลาสเวลส และแคปแลน (อางใน ศุภชัย 2545) นโยบายสาธารณะ หมายถึง แผนหรือ
โครงการทีก่ ําหนดขึ้นอันรวมถึงเปาหมาย สิ่งที่มีคุณคา และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ
เดวิด อีสตัน (อางใน ศุภชัย 2545) วา นโยบายสาธารณะ หมายถึง การจัดสรร
ผลประโยชน หรือสิง่ ที่มีคณ
ุ คาระหวางปจเจกชน และกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในระบบสังคม
การเมือง
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545) กลาววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการดําเนิน
กิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมที่ผา นมาในอดีต กิจกรรมที่กาํ ลังดําเนินอยูในปจจุบนั และ
กิจกรรมที่คาดวาจะเกิดในอนาคต โดย “แนวทางดําเนินกิจกรรม” ในทางปฏิบัติก็ คือ ทางเลือกที่
รัฐบาลไดกําหนดขึ้นเพื่อแกปญหา บรรเทาปญหา และ/หรือปองกันปญหาตาง ๆ ตามภาระหนาที่
ของรัฐบาล สวนคําวา “กิจกรรมของรัฐ” หมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินการ หรือควบคุมดูแลการ
ดําเนินการโดยองคกรของรัฐ เพื่อประโยชนสุขของสาธารณะชนเปนสําคัญ
ชาญเชาวน ไชยานุกิจ (2547) กลาวในความเห็นของตนวา การกําหนดนโยบาย
สาธารณะจะตองเปนกระบวนการทีม่ ีการเชื่อมโยงระหวางหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีรัฐ
ตองดํารงไวซงึ่ หลักนิติธรรมและการมีสวนรวมของประชาชน เสริมสรางสถาบันสังคมและการเมือง
ที่เขมแข็ง
การบริหารควรเปนแบบพหุภาคีสง เสริมใหประชาชนเขาถึงองคความรูและขอมูล
ขาวสารเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม สวนหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิการพัฒนาที่
ยั่งยืน จะตองยึดมนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนา สงเสริมและคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน และนโยบายสาธารณะที่กาํ หนดขึ้นตองเปนกระบวนการที่ประชาชนเปนศูนยกลางและ
มีสวนรวมในการกําหนดที่มงุ สรางประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะตาง ๆ ของรัฐ
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ประเวศ วะสี (2547) กลาวถึง กระบวนการนโยบายสาธารณะวา ควรมีองคประกอบ
สําคัญอยางนอย 3 ประการ คือ
ประการทีห่ นึง่ เปนกระบวนการทางปญญา ใชหลักฐานขอเท็จจริงที่ผา นการวิเคราะห
สังเคราะหมาอยางดีจนเปน “ความรู” ที่เรียกวาเปนการสรางนโยบายที่อยูบนฐานของความรู
ประการที่สอง เปนกระบวนการทางสังคม เพราะนโยบายจะกระทบตอสังคม ผูท ี่อยูใน
สังคมจึงควรจะเขามามีบทบาทรวมเรียนรู รวมกําหนดนโยบาย ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
มาตรา 76 ซึ่งกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ประการที่สาม เปนกระบวนการทางศีลธรรม นโยบายสาธารณะควรมีขึ้นเพื่อความถูกตอง
และเปนประโยชนตอคนทั้งหมดของสังคม ไมแฝงเรนเพื่อประโยชนเฉพาะกลุมของตน
โดยภาพรวมของกระบวนการสาธารณะควรจะเนนที่การมีสวนรวมเรียนรูของทุกฝาย
อยางกวางขวาง จนเกิดเปนความเขาใจของสังคม ควรจะมีฝายที่เกี่ยวของอยางนอย 8 ฝาย คือ 1.
ประชาชน/องคกรพัฒนาเอกชน 2.สื่อมวลชน 3.นักวิชาการ 4.องคกรสนับสนุนการวิจัยนโยบาย
(สกว., สสส., มสช.) 5.ภาคธุรกิจเอกชน 6.กระทรวงตางๆ 7.ฝายการเมือง(รัฐบาล, รัฐสภา) 8.
ผูแทนองคกรอิสระ(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน) ประชาชน เปนผูท ี่ไดรับผลกระทบจากนโยบาย
สาธารณะมากที่สุด จึงเปนผูที่จะบอกปญหาไดดีที่สุด สวนสื่อมวลชนเปนที่เชื่อมความนึกคิดของ
สังคม จึงเปนภาคีสําคัญโดยนําประเด็นนโยบายสาธารณะของตน และรวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชนเสนอเปนนโยบายสาธารณะ
แนวคิดเรื่องนโยบายสาธารณะ นํามาใชเพื่อศึกษาความเปนไปได รูปแบบ และปจจัยทีท่ ํา
ใหนักขาวเปนกลไกสําคัญหลักที่จะนําปญหาเรื่องบุคคลไรสัญชาติไปสูกระบวนการกอใหเกิดเปน
นโยบายสาธารณะ
4. แนวคิดเรือ่ งเครือขายการสื่อสาร (Communication Network)
กาญจนา แกวเทพ (2538) กลาววา Network ในภาษาอังกฤษใหภาพพจนที่ชัดเจนคือ
Net ตาขาย ทีโ่ ยงใยถึงกัน และพรอมทีจ่ ะ Work เมื่อตองการใชงาน และจากความหมายดานการ
สื่อสาร ไดถูกนํามาประยุกตใชในดานสังคม ดังนั้นเครือขายจึงหมายถึง รูปแบบหนึง่ ของการ
ประสานงานของบุคคล กลุม หรือองคกรหลายๆ องคกรที่ตางก็มีทรัพยากรของตัวเอง มีเปาหมาย
มีวิธีการทํางาน และมีกลุม เปาหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุมองคกรเหลานี้ไดเขามาประสาน
งานกันอยางมีระยะเวลายาวนานพอสมควร แมอาจจะไมมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอก็ตาม
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แตก็มีรากฐานวางเอาไว เมือ่ ฝายใดฝายหนึ่งมีความตองการที่จะขอความรวมมือจากกลุมอืน่ ๆ
เพื่อแกปญหา ก็สามารถติดตอไปได
องคประกอบของเครือขาย
1. การรับรูมุมมองรวมกัน (Common Perception) สมาชิกในเครือขาย จะตองมีความ
รูสึกนึกคิด และรับรูถึงเหตุผลในการเขารวมเครือขาย เชน มีประสบการณในปญหารวมกัน มีความ
เขาใจในปญหาคลายคลึงกัน เปนตน โดยการรับรูรวมกันถือเปนหัวใจสําคัญของเครือขายที่จะทํา
ใหเกิดความเขาใจรวมกันและประสานประโยชนกนั ไดดี
2. การมีวิสยั ทัศนรวมกัน (Common Vision) คือ การมีจุดมุงหมายหรือเปาหมายใน
อนาคตรวมกันระหวางสมาชิกในเครือขาย ซึง่ จะสรางเอกภาพและลดความขัดแยง ทําใหกระบวน
การเคลื่อนไหวมีพลัง
3. การมีผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (Mutual Interests/Benefits) เครือขายเกิด
จากการที่สมาชิกแตละคนมีความตองการของตนเอง แตไมสามารถบรรลุผลได หากดําเนินการคน
เดียว ทําใหเกิดการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชนรว มกันทีม่ ากพอจะตั้งเครือขาย
4. การมีสว นรวมของสมาชิก เครือขายอยางกวางขวาง (All Stakeholders Participation)
เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง เพราะหากกระบวนการมีสวนรวมมา
จากทุกฝายในเครือขาย จะทําใหเกิดการรับรู รวมตัดสินใจ รวมลงมือกระทํา ซึง่ สถานะของสมาชิก
ควรมีฐานะเทาเทียมกันในฐานะหุน สวน (Partner) ของเครือขาย ซึ่งเปนความสัมพันธในแนวราบ
(Horizontal Relationship) ที่เทาเทียมกันแทนความสัมพันธในแนวดิง่ (Vertical Relationship)
5. การเสริมสรางซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) สมาชิกแตละคนจะตอง
นําจุดแข็งของฝายหนึง่ ไปชวยแกไขจุดดอยของอีกฝาย จะทําใหเกิดผลประโยชน และทําใหเครือ
ขายเขมแข็ง ตอมาจึงเกิดการขยายเครือขาย เพื่อหาสมาชิกเขามาเสริมใหเครือขายสมบูรณขึ้น
6. การพึง่ พิงกัน (Interdependence) ดวยขอจํากัดของสมาชิก ทั้งดานความรู เงินทุน
ฯลฯ สมาชิกจึงไมสามารถดํารงอยูดวยตัวคนเดียว จําเปนตองพึง่ พากันและกันระหวางสมาชิก
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การทําใหสมาชิกของเครือขายเชื่อมโยงเขาหากันจนทําใหรูสึกวา หากสมาชิกคนใดคนหนึ่งออกไป
จะทําใหเครือขายลมสลายได ซึ่งการพึง่ พิงจะทําใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธกันโดยอัตโนมัติ
7. การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) สมาชิกในเครือขายตองทํากิจกรรมรวม
กัน เพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก เชน มีการพบปะพูดคุย มีการประชุมสัมมนารวมกัน เปน
ตน ปฏิสัมพันธนจี้ ะเปนความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน ยิ่งมีปฏิสัมพันธ
มากก็ยิ่งทําใหเกิดการเรียนรูระหวางกันและทําใหเครือขายเขมแข็งขึ้น
เครือขาย มี 2 รูปแบบ คือ
1. เครือขายแนวตั้ง หมายถึง เครือขายที่มีสถานภาพของสมาชิกเรียงลําดับชัน้ จากสูงไป
ต่ําในระบบอุปถัมภ ผูมีสถานภาพสูงกวาจะชวยเหลือผูม ีสถานภาพต่าํ กวา และสมาชิกไมมีความ
เทาเทียมกัน เชน ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชน
2. เครือขายแนวนอน หมายถึง เครือขายที่มีสถานภาพของสมาชิกที่เสมอภาคเทาเทียม
กัน มีความสัมพันธในลักษณะชวยเหลือพึ่งพิงกัน และประสานประโยชนซงึ่ กันและกัน เชน ความ
สัมพันธของคนในชุมชน
เมื่อมีการรวมตัวกันของสมาชิก จนเกิดเปนเครือขายแลว เครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยง
สมาชิกใหเขมแข็ง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน คือ การสื่อสาร จึงมีความจําเปนที่จะวิเคราะห
เครือขายการสื่อสาร โดยมีผูใหความหมาย “เครือขายการสื่อสาร” ไวดังตอไปนี้
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2541) ใหความหมายวา
เปนระบบการแพรกระจายขอมูลในบรรดาสมาชิกของกลุม โดยเครือขายการสื่อสารนี้มีลักษณะ
ตางจากชองทางการสื่อสาร ซึ่งเปนเพียงตัวกลางการสื่อสารระหวางผูร ับสารและสงสาร
โรเจอร (อางใน อรอนันต วุฒิเสน, 2543) กลาวถึงคุณลักษณะของเครือขายการสือ่ สารวา
เปนการเชื่อมโยงระหวางบุคคลโดยทิศทางการไหลของขาวสาร วิธวี เิ คราะหเครือขายการสื่อสาร
เปนการจัดกลุม บุคคลที่มีความคลายคลึงกันทางการสื่อสารในการเชื่อมโยงเครือขาย ดังนั้นบุคคล
ที่ใกลชิดกันจึงจัดอยูในกลุมเดียวกัน ความคลายกันทางการสื่อสาร (Communication Proximity)
เปนระดับการเชื่อมโยงของบุคคลสองคนในเครือขายการสื่อสารที่มกี ารซอนทับกัน
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วินิจ เกตุขํา (2522) ใหความหมาย “เครือขายการสื่อสาร” หมายถึง แบบแผนการติดตอ
เกี่ยวของ และประสานกันภายในกลุมโดยสมาชิกภายในกลุมจะมีการรับการถายทอดเพื่อใหงาน
บรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2541) สรุปวา เครือขาย
การสื่อสาร มี 2 ประเภท คือ
1. เครือขายการสื่อสารแบบไมเปนทางการ (Informal Network) หรือเครือขายการสื่อสาร
ที่เกิดขึ้นเอง (Emergent Communication Network) เกิดขึ้นจากการสื่อสารระหวางบุคคลซึ่งไมมี
ใครไดรับมอบหมาย หรือบังคับใหใชการติดตอผานทางชองทางใดชองทางหนึง่ อยางตั้งใจ ตรงกัน
ขามเครือขายเหลานี้เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางอิสระในอัตราความถี่และ
ความเขมขนของการสื่อสารที่ตางกัน
แตเมื่อเวลาผานไป
เครือขายที่เกิดขึน้ จะกลายเปน
แหลงขอมูลที่ไมเปนระเบียบ
2. เครือขายการสื่อสารแบบเปนทางการ (Formal Network) หรือเครือขายการสื่อสารที่ได
ถูกกําหนดไว (Prescribed Communication Network) เปนประเภทของการสื่อสารระหวางบุคคล
ซึ่งเกิดปฏิสัมพันธในเครือขายที่ไดมกี ารวางแผนอยางแนนอน ดังนัน้ เครือขายเหลานี้จงึ มีโครง
สรางทีเ่ ปนแบบแผน บทบาทและสถานภาพของสมาชิกจึงเปนสิ่งที่ควรพิจารณา
เครือขายทั้งสองประเภทตางมีตาขายตอเนื่องกัน (Net Connectivity) คือ เสนทางการ
ติดตอที่สมาชิกสามารถสื่อสารเขาถึงสมาชิกอื่นในเครือขายแบบ “All Channel Net” คือ สมาชิก
ทุกคนสามารถติดตอถึงกันไดหมด ในขณะที่เครือขายแบบ “Restricted Net” สมาชิกบางคนมีทาง
สื่อสารถึงบุคคลอื่นในเครือขายอยางจํากัด หรืออาจจะไมสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นไดเลย
Harold J. Leavitt (อางใน อรอนันต วุฒิเสน, 2543) ทําการทดลองเรื่องเครือขายการ
สื่อสาร พบการสื่อสารแบงไดเปน 2 แบบ คือ
1. การสื่อสารแบบมีศูนยกลาง (Centralized Communication) เปนการสื่อสารที่มีบคุ คล
หนึง่ เปนศูนยกลาง โดยสมาชิกคนอืน่ ๆ ตองติดตอผานคนกลาง ทําใหไมมกี ารติดตอโดยตรงของ
สมาชิก
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2. การสื่อสารแบบกระจายอํานาจ (Decentralized Communication) เปนการสือ่ สารที่
สมาชิกในกลุม ติดตอกันโดยอิสระ รวมกันคิด รวมกันแกปญหา ทุกคนมีปฏิสัมพันธกนั ทําใหไดทั้ง
ผลผลิต และกระบวนการของกลุม การสื่อสารแบบนี้คํานึงการเอาใจใสผูทํางาน ขวัญและกําลังใจ
ของผูทํางาน
1. การสื่อสารแบบมีศูนยกลาง (Centralized Communication)
1.1 เครือขายการสื่อสารแบบลูกโซ (Chain Network) ไดแก เครือขายการสื่อสารที่สมาชิก
แตละคนจะติดตอไปยังสมาชิกคนอื่นที่อยูถ ัดไปเทานั้น เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องการประสาน
งานและการติดตอระหวางสมาชิกในกลุม การขาดความเปนอิสระในการติดตอสื่อสาร เพราะ
สมาชิกจะติดตอกับบุคคลอื่นไดเพียง 1 คน หรือ 2 คน ที่ตอจากเขาเทานัน้ จึงทําใหความพอใจ
ของสมาชิกคอนขางต่าํ ตําแหนงศูนยกลางเปนตําแหนงไหนก็ได

รูปที่ 1 เครือขายการสื่อสารแบบลูกโซ
1.2 เครือขายการสื่อสารแบบตัววาย (Y Network) ไดแก เครือขายการสื่อสารที่มีสมาชิกที่
อยูตรงกลางเพียง 2 คน จะทําหนาที่ประสานงานและสงขอมูลที่ไดรับจากสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยู
รอบนอก การสื่อสารแบบนีม้ ีความเหมาะสมกวาแบบลูกโซในแงทที่ ําใหงานสําเร็จไดดีกวา เพราะ
ขอมูลสามารถผานทิศทางตางๆ ไดมากกวาแทนที่จะอาศัยคนที่อยูถ ัดไปเทานั้น โดยปกติบุคคลที่
อยูตรงกลาง 1 คน หรือ 2 คนเทานัน้ ที่มีความพอใจตอรูปแบบการสื่อสารแบบนี้ แตสวนที่เหลือ
ของกลุมหรือผูที่อยูรอบนอกมีความพอใจต่ํา รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นในกลุมที่สมาชิกเพียง 1 หรือ 2
คนเทานัน้ ทีเ่ ต็มใจจะรับงานและรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน

รูปที่ 2 เครือขายการสื่อสารแบบตัววาย
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1.3 เครือขายการสื่อสารแบบวงลอ (Wheel Network) เปนเครือขายที่รวมอํานาจไวที่
ศูนยกลางมากที่สุด โดยมีศูนยกลางเปนผูรับขาวแลวสงตอไปยังสมาชิกคนอื่นๆ ผูท ี่เปนศูนยกลาง
จึงเปนผูนาํ ของกลุมและมีอาํ นาจมากสุด เครือขายนี้สามารถจัดระบบและสรางผลงานไดดีที่สุด

รูปที่ 3 เครือขายการสื่อสารแบบวงลอ
2. การสื่อสารแบบกระจายอํานาจ (Decentralized Network)
2.1 เครือขายการสื่อสารแบบวงกลม (Circle Network) เปนเครือขายที่สมาชิกทุกคน
สามารถติดตอกับสมาชิกทีอ่ ยูถัดไปทั้งสองขาง สมาชิกทุกคนมีความพอใจและมีสถานะเทาเทียม
กัน จึงไมมีสมาชิกคนใดเปนศูนยกลางหรือผูนํากลุม ทําใหขาดระเบียบและสรางผลงานไดลาชา

รูปที่ 4 เครือขายการสื่อสารแบบวงกลม
2.2 เครือขายการสื่อสารแบบทุกชองทาง (All Channel Network) เปนเครือขายการ
สื่อสารที่เอื้อใหสมาชิกทุกคนมีปฏิสัมพันธอยางทัว่ ถึงไดโดยตรงไมตองผานสมาชิกคนอื่นๆ อาจถือ
ไดวาเปนเครือขายการติดตอที่สมบูรณที่สดุ เพราะไมมขี อจํากัดการสือ่ สารของสมาชิก โดยเครือ
ขายเปดโอกาสใหมีปฏิกิริยายอนกลับสูงที่สุด

รูปที่ 5 เครือขายการสื่อสารแบบทุกชองทาง

19

แนวคิดเรื่องเครือขายการสื่อสาร
จึงถูกนํามาเปนแนวคิดเสริมกับแนวคิดกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ เพื่อนํามาวิเคราะหรูปแบบของเครือขายที่มีอยู และปจจัยที่เอื้อตอการจะทําให
นักขาวกลายเปนกลไกหลัก โดยอาศัยเครือขายที่มีอยูเ พื่อนําปญหาเรื่องบุคคลไรสัญชาติไปสูการ
แกไข
5. แนวคิดนายประตูขา วสาร (Gatekeeper)
เคิรท เลวิน (อางใน David Manning White, 1999) กลาววา ขาวสารมักจะไหลผาน
ชองทางตางๆ ซึ่งบริเวณดังกลาวมีการควบคุมโดยกฎที่ตั้งไว หรือโดยวินิจฉัยของนายประตู
ขาวสาร ซึง่ อาจจะเปนบุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจวาควรจะเสนอหรือระงับ
ขาวนัน้ ๆ ไว
วิลเบอร ชแรม (อางใน David Manning White, 1999) กลาววา ประตู เปนกระบวนการ
หนึง่ ของการสือ่ สารที่นายประตูขาวสารมีสทิ ธิทจี่ ะตัดสินใจวา
เรื่องใดเปนเรื่องสําคัญที่ควร
นําเสนอ และเรื่องใดไมควรนําเสนอขาวสารไปยังประชาชน
เดวิด แมนนิ่ง ไวท (1950 อางใน Howard Tumber, 1999) ไวทไดนําแนวคิดเรื่อง นาย
ประตูขาวสารมาศึกษาการทํางานของบรรณาธิการหนังสือพิมพในประเทศอเมริกา แถบชุมชนมิต
เวสต โดยรับขาวจากสํานักขาวตางๆ เชน Associated Press, United Press และ International
News Service ทางโทรเลขและทําการคัดเลือกขาวเพื่อตีพิมพ ซึ่งบรรณาธิการหนังสือพิมพฉบับนี้
ทํางานคลายกับนายประตูขาวสาร
โดย ไวทพบวา ปจจัยทีม่ ีผลตอการคัดเลือกขาวของนายประตูขาวสารไดแก
1. ทัศนคติของบรรณาธิการที่มีตอขาว
2. ความเรงรีบของเวลาที่มีตอ ขาว
3. คุณคาของขาว
4. คุณภาพของการเขียนขาวและวิธีการเขียนขาว
5. หลักทีย่ ึดถือในการบริหาร
6. การมองความตองการของผูอาน
7. การแขงขันของสื่อ
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โดยมีกระบวนการเปนไปตามแบบจําลองนี้

(N)
แหลงขาว

N1
N2
N3
N4

N2.1
N3.1

N2.1
(M)
ผูรับN3.1
สาร

N4
N1

รูปที่ 6 แบบจําลอง นายประตูขาวสารของไวท
N
N1, 2, 3, 4
N2.1, 3.1
M
N1, 4

= แหลงขาวตางๆ
= ขาวแตละชิน้
= ขาวทีถ่ ูกคัดเลือก
= ผูรับสาร
= ขาวที่ไมถูกคัดเลือก

แบบจําลองของไวท แสดงใหเห็นวา แหลงขาวจะมีขาวสารมากมาย (N1, 2, 3, 4) ที่ถูกสง
มายังสื่อมวลชน บรรณาธิการจะทําหนาทีค่ ัดเลือกขาวสารเพียงบางชิน้ เพื่อนําออกเผยแพร (N2.1
และ 3.1) สวนขาวอีกหลายชิ้นถูกตัดทิง้ (N1 และ 4) ขาวสารที่ไดรับคัดเลือกจะผานกระบวนการ
ผลิต หรือตกแตงใหเหมาะสมกับเวลา เนื้อที่หรือลักษณะของสื่อ เพื่อสงไปยังผูรับสาร
จอหน อาร. บริทเนอร (1989 อางใน กิติพงษ พงศพฒ
ั นา, 2539) อธิบายเอาไววา นาย
ประตูขาวสาร นอกจากผูสื่อขาวและบรรณาธิการแลว ยังหมายความรวมถึง บุคคลอื่นๆ ที่ควบคุม
การเผยแพรขา วสารผานสื่อมวลชน โดยมีหนาที่สาํ คัญ 3 ประการ คือ
1.ตัดทอนขาวสาร โดยนายประตูขาวสารจะตัดขาวสวนที่เห็นวาเปนเรื่องนอกประเด็นทิง้
ไป
2. นายประตูขาวสาร สามารถเพิ่มเติมขาวสารดวยการแสวงหาขอเท็จจริง หรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมในขาวสาร กอนสงถึงผูรับสาร
3. ทําหนาที่รวบรวม หรือตกแตงขาวสารใหม ในบางกรณีนายประตูขาวสารจะตองทํา
หนาที่จัดตกแตงขาวสารขึ้นใหม
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แนวคิดนายประตูขาวสาร มีความสําคัญที่จะนํามาประกอบการถอดบทเรียนและประสบ
การณของกลุม นักขาว และผูผลิตบทความ เพื่อทําความเขาใจในกระบวนการทํางาน และปจจัยที่
ประกอบการคัดเลือกในการนําเสนอขาวเรื่องบุคคลไรสัญชาติ
6. แนวคิดเรือ่ งการระดมความรวมมือ (Mobilization)
เดนิส แมคเควล (2005) กลาวถึงหนาที่ของสื่อมวลชนในการระดมความรวมมือ
(Mobilization) จากแนวคิดบทบาทหนาทีข่ องสื่อมวลชน (Media Function Theory) โดยพิจารณา
จากฝายตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับสื่อมวลชน และสื่อมวลชนควรจะทําหนาที่ใหกับฝายตางๆ อยางไร
ไดแก สังคม (Society), ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพรขาวสาร (The “Advocate”), สื่อมวลชน
(Media), ผูรับสาร (Audience)
หนาที่ของสื่อมวลชนตอสังคมในการระดมความรวมมือ ดวยการรณรงคเพื่อเปาหมายของ
สังคมในดานการเมือง สงคราม การพัฒนาเศรษฐกิจ การทํางาน และศาสนา
หนาที่ของสื่อมวลชนตอผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพรขาวสารในการระดมความ
รวมมือ
- กระตุนความสนใจ กระตุน ใหเกิดการเขามีสวนรวม และกระตุนใหเกิดการสนับสนุน
- จัดและแนะนํากิจกรรมแกสมาชิกขององคกร
- พยายามทีจ่ ะโนมนาวใจและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
- การหาเงินทุน
- สรางอิทธิพลตอผูบริโภคโดยการโฆษณา
หนาที่ของสื่อมวลชนตอภารกิจของสื่อมวลชนเองในการระดมความรวมมือ
- เปนสื่อในการโฆษณาหรือการโฆษณาชวนเชื่อ ในฐานะทีเ่ ปน ”ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เผยแพรขาวสาร” ของประชาชน
- เขารวมรณรงคอยางจริงจังเมื่อมีปญหาเรื่องใดเรื่องหนึง่ เกิดขึ้น
- ใหมีการเพิม่ ปริมาณและจัดสื่อมวลชนใหเหมาะสมกับการใชของผูร ับสาร
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หนาที่ในการระดมความรวมมือที่สําคัญคือ การรณรงค (Media Campaign) เปนสถานการณที่มกี ารประสานสื่อหลายๆ ชนิดเขาดวยกัน เพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการโฆษณา
ชักชวนหรือใหขอมูลกับกลุมเปาหมายที่ไดเลือกสรรไวแลว โดยมีลักษณะสําคัญของการรณรงคคือ
ประการแรก การรณรงคมีเปาหมายเกีย่ วของกับพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมของสังคม ซึ่ง
บางครั้งพฤติกรรมดังกลาวเปนการชีน้ ํา ตอกย้ํา และกระตุนอันนําไปสูเปาหมายที่สังคมยอมรับ
โดยการรณรงคดังกลาวกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงใหญๆ และสื่อเองถูกใชเปนเครื่องมือเพื่อชวย
ผลักดันตามเปาหมายที่สถาบันตางๆ ทางสังคมตองการ เรียกวา “การรณรงคเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่เปนอยู” ประการที่สอง การรณรงคเปนกระบวนการที่สงขาวสารใหผูรับสารเพื่อใหเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองกลับ
สําหรับลักษณะของการรณรงคทมี่ ีการจัดระเบียบอยางดีและครอบคลุมผูคน
จํานวนมาก จําเปนตองมีการออกแบบแบบจําลองเพื่อใหการสรางอิทธิพลมีประสิทธิภาพ โดยมี
แบบจําลองดังนี้

กลุมผูสงสาร

ชองทางหลาย
ชองทาง

ขาวสารหลาย
ประเภท

เงื่อนไขที่ทํา
หนาที่กลั่น
กรอง
- ความสนใจ
- การรับรู
- สถานการณของ
กลุม
- การกระตุน

การเขาถึง
สาธารณะที่
หลากหลาย

ผลที่เกิดขึ้น
- ความเขาใจ
- ความรูสึก
- พฤติกรรม

ขอสังเกตจากแบบจําลองดังกลาวคือ กลุมผูสงสารในฐานะของผูรเิ ริ่มการรณรงคมักจะ
ไมใชปจเจกบุคคลแตจะเปนกลุมเสมอ โดยกลุม ผูส งสารมักจะเปนที่รูจกั ในสังคม, การรณรงค
มักจะประกอบดวยเนื้อหาขาวสารหลายประเภท และผานชองทางหลายชนิด อันทําใหโอกาสที่จะ
เขาถึงผูรับสาร และผลที่จะเกิดขึ้นมีการขึ้น รวมถึง “เงื่อนไขทีท่ ําหนาที่กลัน่ กรอง” ซึ่งอาจจะทํา
หนาที่สนับสนุน หรือเปนอุปสรรคของการไหลของขาวสารไปยังกลุมเปาหมายก็ได ซึ่งสิง่ สําคัญที่
จะตองคํานึงถึงคือ การรณรงคนนั้ จะตองเรียกรองความสนใจจากผูรับสารได โดยความสนใจทีจ่ ะ
รับสารเกิดจากความนาสนใจและความสอดคลองของเนื้อหาทีม่ ีตอผูรับสาร รวมถึงชองทางในการ
สื่อสารดวย สิ่งตอมาคือ การรับรู อันเนื่องมาจากเนือ้ หาของขาวสารเปดกวางตอการตีความได
ดังนัน้ การรณรงคที่จะประสบผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อผูรับสารรับรูไปในทิศทางเดียวกับผูสงสาร
โดยแนวคิดการระดมความรวมมือ (Mobilization) เพื่อทําความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของสื่อมวลชน กับบทบาทขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะวามีรูปแบบในการขับเคลื่อนอยางไร และ
มีการสรางการรับรูและปรับทัศนคติใหกบั คนในสังคมตอกรณีบุคคลไรสัญชาติอยางไร
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7. แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบเนนการมีสวนรวม (Democratic – Participant Media
Theory)
แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยแบบเนนการมีสวนรวม เปนสวนหนึง่ ของทฤษฏีบรรทัดฐานของ
สื่อมวลชน (Normative Theories of Media Performance)
กาญจนา แกวเทพ (2545) กลาววา จุดสําคัญของแนวคิดประชาธิปไตยแบบเนนการมี
สวนรวมของสือ่ คือ
- การเนนการสื่อสารในแนวนอน มากกวาการสื่อสารในแนวตั้งโดยเฉพาะการสื่อสารแบบ
จากบนลงลาง
- พยายามตอตาน สื่อที่มีลกั ษณะผูกขาดโดยเอกชน และการใชอํานาจแบบรวมศูนย
เดนิส แมคเควล (1987) รวบรวมหนาทีข่ องสื่อมวลชนตามแนวคิดประชาธิปไตยแบบเนน
การมีสวนรวมไวดังนี้
- พลเมืองทุกคนและชนกลุม นอยทุกกลุม มีสิทธิที่จะเขาถึงสื่อมวลชนและมีสิทธิที่จะใชสื่อ
เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง
- องคกรของสือ่ และเนื้อหาของสื่อจะตองไมถูกควบคุมจากหนวยงานของรัฐ
-สื่อจะตองมีอยูเพื่อประชาชนมิใชเพื่อตัวองคกรเอง มิใชเพื่อนักวิชาชีพหรือบรรดาลูกคา
ของสื่อ
- กลุม องคกร และชุมชนควรจะเปนเจาของสื่อไดเอง
-สื่อขนาดเล็กที่มีลักษณะเปดโอกาสใหผูรบั สารมีสวนรวมยอมดีกวาสือ่ ขนาดใหญที่
ดําเนินการโดยนักสื่อมวลชนมืออาชีพและเปนการสื่อสารแบบทางเดียว
- การสื่อสารมีความสําคัญมากกวาที่จะอยูใ นเฉพาะกลุม ของนักวิชาชีพสื่อมวลชนเทานั้น
แนวคิดดังกลาวนํามาใชเพือ่ สนับสนุนแนวคิดเรื่องสื่อเพื่อการประชาสังคม และแนวคิด
บทบาทหนาทีข่ องสื่อมวลชน เพื่อใหสอื่ ทํางานเพื่อประชาชน และทําใหประชาชนสามารถใช
ประโยชนจากสื่อไดอยางแทจริง
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยที่เกีย่ วกับนายประตูขาวสาร
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กานตวี ปานสีทา (2545) ศึกษาเรื่อง บทบาทของเว็บมาสเตอรในการนําเสนอเนือ้ หาของ
หนังสือพิมพออนไลน พบวา เว็บมาสเตอรของหนังสือพิมพออนไลนมีบทบาทในการนําเสนอ
เนื้อหาบนเว็บไซต ดังนี้
1. มีบทบาทในการนํารูปแบบการสื่อสารสองทางมาใช ในการนําเสนอเนื้อหาเพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง ผูรบั สาร องคกร หรือระหวางกลุมผูรับสาร
2. มีบทบาทในการกําหนดขอบเขตเนื้อหาที่จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรเฉพาะบนหนังสือพิมพ
ออนไลน โดยใชการพิจารณานําเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูอานขอมูลอินเทอรเน็ต
และมีเกณฑในการคัดเลือกเนื้อหาในลักษณะเดียวกับเกณฑของบรรณาธิการหนังสือพิมพเลม
3. มีบทบาทในการนําลักษณะเฉพาะ ของเทคโนโลยีการสื่อสารบนเครือขายมาใชสราง
และจัดรูปแบบเนื้อหาในลักษณะที่แตกตางกัน
งานวิจัยเกี่ยวกับสื่อเพื่อการประชาสังคม
มนทกานติ์ ตปนียางกูร (2545) ศึกษาเรื่อง พัฒนาการของสื่อประชาสังคมไทยบน
อินเทอรเน็ต พบวา เว็บไซตขาวสารทัง้ 5 เว็บไซต มีบทบาทที่แตกตางกันในฐานะสื่อประชาสังคม
โดยเว็บไซตขาวภาคประชาชนแสดงบทบาทในแงของการใหขอมูลประชาสังคมแกสาธารณชน
เว็บไซตของสํานักขาวประชาธรรมแสดงบทบาทในแงการรายงานขาวเชิงวารสารศาสตร เว็บไซต
ของกลุมศิลปวัฒนธรรมกระจกเงาแสดงบทบาทในแงการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาชนบท
เว็บไซตไทยทอปปคดอทคอมแสดงบทบาทในการใหการศึกษาแกสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นทาง
ประชาสังคม เว็บไซตเครือขายเอ็นจีโอแสดงบทบาทเปนศูนยกลางเครือขายภาคประชาสังคม หรือ
เปนเว็บทาใหภาคประชาสังคม ยังพบวา อินเทอรเน็ตมีขอดีหลายประการสําหรับสรางเครือขาย
ประชาสังคม เชน การลดตนทุนการผลิต การสื่อสารสองทาง ความรวดเร็ว ลักษณะอันไรพรมแดน
และลักษณะนิรนามของผูใช แตมีขอจํากัดในการแพรกระจายคือจํากัดเฉพาะในชนชั้นกลาง
ชลาพันธ อุปกิจ (2545) ศึกษาเรื่อง บทบาทของหนังสือพิมพทองถิ่นรายวัน จังหวัด
เชียงใหม ตามแนวคิดประชาสังคม พบวา
1. การแสดงบทบาทตามแนวคิดประชาสังคม ยังไมไดใหความสําคัญกับประเด็นปญหา
ในระดับชุมชนหรืออําเภอรอบนอกเทาทีค่ วร
และยังไมไดทาํ หนาที่เปนเวทีสาธารณะสําหรับ
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
2. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมสวนใหญยงั มีสวนรวมเพียงเปนผูใหขอมูลแก
หนังสือพิมพในบางโอกาสเทานั้น และสวนใหญจะเปนผูนาํ กลุมประชาสังคม ผูน าํ ทางความคิด
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หรือนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเทานั้น
สะทอนใหเห็นวาประชาชนทั่วไปยังขาดโอกาสแสดงความ
คิดเห็น และกําหนดประเด็นวาระขาวสารที่เกี่ยวกับปญหาในทองถิน่ ของตน
3. อุปสรรคที่มีผลตอการแสดงบทบาทประชาสังคมของหนังสือพิมพ ภาคประชาชน คือ
ขาดความรูในการเขาถึงสื่อ การขาว การประชาสัมพันธ และความไมไววางใจในบทบาทหนาที่
ของหนังสือพิมพทองถิน่ อุปสรรคของหนังสือพิมพทองถิ่น คือ วิธีคิด และความเชือ่ ในการกําหนด
วาระขาวสาร การใหความสําคัญและการใชแหลงขาว รวมถึงมุมมองผลกระทบของขาว ทีใ่ ช
หลักการเดียวกับหนังสือพิมพระดับประเทศ
4. วิธีในการทําใหเกิดหนังสือพิมพตามแนวคิดประชาสังคม คือ หาคํานิยามของสื่อเพื่อ
การประชาสังคมที่เหมาะกับประเทศไทย ใชนโยบายกระจายอํานาจและการคลังสูทองถิน่ อยาง
เปนธรรม หนวยงานตางๆ ตองรวมมือกันสงเสริมใหเกิดองคความรูเ กี่ยวกับประชาสังคมใหเร็ว
ลึกซึ้ง และตรงเปาหมาย
งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเครือขาย
รณชาติ บุตรแสนคม (2545) ศึกษาเรื่อง เครือขายและกระบวนการทําขาว ของสํานักขาว
เด็กและเยาวชน “ขบวนการตาสับปะรด” พบวา
1. การรวมตัวของเครือขายเริ่มมาจากคุณฉัตรชัย เชื้อรามัญ เริ่มจากกิจกรรมคายเยาวชน
และสานตอแนวคิดโดยการใชจดหมาย จดหมายขาว รายการวิทยุเด็กและเยาวชน สํานักขาวเด็ก
และเยาวชน การใชสื่ออินเทอรเน็ตติดตอสื่อสารกันเปนเครือขาย
2. เปาหมายหลักของสํานักขาว คือ 1) เพือ่ เปนพืน้ ที่ใหเด็กและเยาวชนไดนําเสนอมุมมอง
ของตนในการรายงานขาว 2) ใหเด็กและเยาวชนรับรูถงึ ขาวที่มีประโยชนตอตนเอง ในมุมมองของ
เด็กและเยาวชน 3) กระตุนในสังคมหันมาสนใจประเด็นดานเด็กและเยาวชน
3. สํานักขาวมีกระบวนการทําขาว 6 ขั้นตอน คือ 1) รวบรวมประเด็นขาวที่นา สนใจ 2)
การเตรียมประเด็นขาว 3) การออกไปทําขาว 4) การเรียบเรียงประเด็นขาว 5) การคัดเลือกขาว
6) การรายงานขาว
4. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกขาว 3 ระดับ คือ ปจจัยระดับบุคคลและกลุม
ไดแก มุมมองสวนบุคคลของผูคัดเลือกขาว ปจจัยระดับองคกร ไดแก ความสอดคลองของเนื้อหา
ขาวกับวัตถุประสงคของกลุม และความจํากัดของเนื้อที่และเวลาในการนําเสนอ ปจจัยระดับสังคม
ไดแก เนื้อหาขาวเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง และความเกี่ยวเนือ่ งของเนื้อหาขาวกับเรื่องราวที่
กําลังเปนที่สนใจของสังคม
5. รูปแบบของเครือขายมีการเปลี่ยนแปลง 8 ชวงเวลา โดยมีปจจัยใน 3 ระดับ คือ ปจจัย
ระดับบุคคล ไดแก การกระตุนความสนใจเขารวมกิจกรรมดวย “การสื่อสารแบบบุคคลตอบุคคล”,
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การมีผูนาํ ที่เขมแข็งและมีความสามารถ, เวลาวางของเด็กและเยาวชน, การไดรับอนุญาตจาก
ผูปกครอง ปจจัยระดับกลุม ไดแก การใชชองทางสื่อสารในการเพิ่มจํานวนและรักษาสัมพันธภาพ
สมาชิก, การสื่อสารภายในคายเยาวชนสรางความแข็งแรงใหเครือขาย, มีการฝกอบรมอยางตอ
เนื่อง, ความใกลชิดสนิทสนมของสมาชิก, เสริมสรางการมีสวนรวมในกิจกรรมและการทํางาน,
สมาชิกมีความสนใจ กระตือรือรน และเต็มใจทํางานหนัก, สมาชิกมีความจงรักภักดีตอกลุม
ปจจัยระดับองคกร มีวัตถุประสงครวมกันทีท่ าทายความสามารถ, เขารวมเปนสมาชิกไดงา ย, มี
อิสระในการทํางาน, รับความคิดเห็นจากผูเปดรับสื่อมาปรับปรุงคุณภาพงาน

งานวิจัยเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ
เบญจวรรณ อุปชฌาย (2543) ศึกษาเรื่อง การสะทอนภาพกลุมชาติพนั ธุตางๆ ใน
สังคมไทยของหนังสือพิมพรายวัน พบวา
หนังสือพิมพรายวันมีการนําเสนอเนื้อหาเกีย่ วกับกลุมชาติพันธุตา งๆ
ในรูปแบบขาว
มากกวารูปแบบอื่นๆ และสวนใหญเปนประเด็นเหตุการณดานราย มักเปนเหตุการณในกรุงเทพฯ
และภาคกลาง และการนําเสนอบทบาทของกลุมชาติพันธุเปนภาพลักษณในเชิงลบ
ซึ่ง
บรรณาธิการหนังสือพิมพระบุวา
การนําเสนอเรื่องชาติพนั ธุเ ปนการนําเสนอตามเหตุการณที่
เกิดขึ้นจริงในสังคม แตเนือ่ งมาจากปจจัยตางๆ มีผลทําใหเนื้อหาเบี่ยงเบนไปจากความจริง อัน
ไดแก ปจจัยดานธุรกิจ ผลจากกระบวนการคัดเลือกขาว ปจจัยดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสภาพการณในแตละสังคม

บทที่ 3
ระเบียบวิธวี จิ ัย
การวิจยั เรื่อง “นักขาว กับบทบาทขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีบคุ คลไรสัญชาติ” ใช
ระเบียบวิธวี ิจยั เชิงคุณภาพดวยการเก็บขอมูลแบบสหวิธีการ (Multiple Methodology) เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลตางๆ ไวดงั ตอไปนี้
กลุมเปาหมายในการวิจัย
สําหรับกลุม เปาหมายในการวิจัยนี้ คือ
1.กลุมบุคคลไรสัญชาติ
1.1 กลุมบุคคลที่เคยไรสัญชาติ แตปจจุบันไดรับสัญชาติแลว ไดแก
- คุณยุทธนา ผามวัน นิสิตปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- คุณอาภรณรัตน แซหวู นิสติ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล
- คุณบุญ พงษมา จากอําเภอแมอาย จ.เชียงใหม
- คุณพรหมมินทร อินทรวิชยั จากอําเภอแมอาย จ.เชียงใหม
1.2 กลุมบุคคลไรสัญชาติที่อยูในกระบวนการพิจารณาใหสัญชาติ ไดแก
- คุณติ๊บ สายวัน บุคคลไรสัญชาติ จาก อ.แมสาย จ.เชียงราย
- อาจารยนา้ํ คาง แซตั้ง อาจารยประจํามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จาก อ.แมสอด จ.ตาก
- คุณประเสริฐ กายทวน บุคคลไรสัญชาติ จาก อ.แมอาย จ.เชียงใหม
2. กลุมผูผลิตเนื้อหา และนักขาว
2.1 สื่อหนังสือพิมพ ไดแก
- คุณวันดี สันติวุฒิเมธี บรรณาธิการสาละวินโพสต
- คุณภาสกร จําลองราช ผูส ื่อขาวหนังสือพิมพมติชน
- คุณสนิทสุดา เอกชัย บรรณาธิการอาวุโส outlook บางกอกโพสต
- คุณสรินยา กิจประยูร เอ็นจีโอที่ตอสูผานหนาหนังสือพิมพ
- คุณฐิตินบ โกมลนิมิ ทีมสือ่ สารสาธารณะเพื่อการเคลื่อนไหวทางวิชาการและสังคม
โครงการเด็ก เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
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2.2 สื่อโทรทัศน ไดแก
- คุณสมา โกมลสิงห บรรณาธิการรายการถอดรหัส ไอทีวี
- คุณชวิดา วาทินชัย ผูสื่อขาวอ.ส.ม.ท.
- คุณธีรยุทธ บุญแผผล ผูสื่อขาวอ.ส.ม.ท.
2.3 สื่อเว็บไซต ไดแก
- คุณณัฐพงษ สิงหเถื่อน เว็บมาสเตอร www.tobethai.org
- คุณสุรพงษ กองจันทึก เว็บมาสเตอร www.statelessperson.com
3. กลุมนักวิชาการแตละแขนง ไดแก
- รศ.ดร. พันธุท ิพย กาญจนจิตรา สายสุนทร มูลนิธิคนึง ฤาไชย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และผูรับผิดชอบโครงการเด็กไรรัฐ มูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ
- ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ผูอ ํานวยการสํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยามหิดล
- อาจารยสุภาพร โพธิ์แกว นักวิชาการผูใหความสนใจประเด็นสัญชาติที่อําเภอสวนผึง้
จังหวัดราชบุรี
- คุณชวรงค ลิมปปทมปาณี นักวิชาการสื่อสารมวลชน และหนังสือพิมพไทยรัฐ
- คุณสมบัติ บุญงามอนงค ผูอํานวยการศูนยศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา
4. กลุมหนวยงานภาครัฐ ไดแก
- อาจารยชาญเชาวน ไชยานุกจิ อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
- อาจารยจรัล ดิษฐาอภิชัย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
- คุณจิราพร บุนนาค รองเลขาธิการสภาความมัน่ คงแหงชาติ
- คุณเตือนใจ ดีเทศน กรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวุฒิสภา
- นายอําเภออดิศร กําเหนิดศิริ อําเภอแมอาย จ.เชียงใหม
- คุณเอกชัย ปน แกว เลขานุการอนุกรรมการชาติพนั ธุ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
การเลือกกลุม เปาหมาย
ผูวิจัยใชการเลือกลุมเปาหมาย ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกผูที่มี
ความเกี่ยวของกับประเด็นบุคคลไรสัญชาติ จากสวนตางๆ ของสังคม
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารตางๆ ไดแก
- กฎหมายที่เกี่ยวของ
- บทความจากหนังสือพิมพ ,โทรทัศน
- บทความจากอินเทอรเน็ต www.tobethai.org , www.statelessperson.com ,
www.archanwell.org
- เว็บบอรดของ www.tobethai.org , www.statelessperson.com ,
www.archanwell.org
- วิทยานิพนธเกี่ยวกับบุคคลไรสัญชาติ
2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใชแนวคําถามแบบปลายเปด (Open-ended
Question) โดยแบงคําถามเปน 4 กลุมคําถาม คือ
2.1 แนวคําถามสําหรับสัมภาษณกลุมผูผลิตเนื้อหาและนักขาว
- ความเปนมา และความมุงหวังในการนําเสนอประเด็นเรื่องคนไรสัญชาติ
- การสรางความสัมพันธกับแหลงขาวสามารถทําไดอยางไร และความนาเชื่อถือของ
แหลงขาว
- กระบวนการทํางาน เปนอยางไรในการกําหนดและคัดเลือกเนื้อหา
- กระบวนการในกองบรรณาธิการวาเปนอยางไร บรรณาธิการใหความชวยเหลือ หรือ
ปฏิเสธในการนําเสนอขาวสูส าธารณะ
- กลวิธีในการสรางการรับรูและปรับทัศนคติของคนในสังคมตอเรื่องบุคคลไรสัญชาติ มี
กระบวนการอยางไร
- ประสบการณที่ไดรับสะทอนสูการศึกษาดานนิเทศศาสตร วาควรมีการพัฒนาองคความ
รูอยางไรที่สอดคลองกับมิตขิ องการชวยเหลือคนไรสัญชาติ
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมในการนําเสนอเรื่องบุคคลไรสัญชาติ
2.2 แนวคําถามสําหรับสัมภาษณกลุมบุคคลที่เคยไรสัญชาติ แตปจจุบันไดรับสัญชาติแลว
- ความเปนมา และปญหาทีบ่ ุคคลไรสัญชาติไดรับ
- ความคิดเห็นตอกระบวนการทํางานของสื่อมวลชนทีม่ ีสวนชวยเหลือใหตนเองไดรบั
สัญชาติ
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- ประสบการณที่ไดรับสะทอนสูการศึกษาดานนิเทศศาสตร วาควรมีการพัฒนาองค
ความรูอยางไรที่สอดคลองกับมิติของการชวยเหลือคนไรสัญชาติ
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมในการนําเสนอเรื่องบุคคลไรสัญชาติ
2.3 แนวคําถามสําหรับสัมภาษณกลุมบุคคลไรสัญชาติที่อยูในกระบวนการพิจารณาใหสัญชาติ
- ความเปนมา และปญหาทีบ่ ุคคลไรสัญชาติไดรับ
- ความคิดเห็นตอกระบวนการทํางานของสื่อมวลชนเรือ่ งบุคคลไรสัญชาติ
- ประสบการณที่ไดรับสะทอนสูการศึกษาดานนิเทศศาสตร วาควรมีการพัฒนาองคความ
รูอยางไรที่สอดคลองกับมิตขิ องการชวยเหลือคนไรสัญชาติ
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมในการนําเสนอเรื่องบุคคลไรสัญชาติ
2.4 แนวคําถามสําหรับสัมภาษณกลุมนักวิชาการแตละแขนง และกลุมหนวยงานภาครัฐ
- ความเปนมา ในการเขามาทํางานเรื่องบุคคลไรสัญชาติ
- ความคิดเห็นตอกระบวนการทํางานของสื่อมวลชนเรือ่ งบุคคลไรสัญชาติ
- ประสบการณที่ไดรับสะทอนสูการศึกษาดานนิเทศศาสตร วาควรมีการพัฒนาองคความ
รูอยางไรที่สอดคลองกับมิตขิ องการชวยเหลือคนไรสัญชาติ
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมในการนําเสนอเรื่องบุคคลไรสัญชาติ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชวธิ ีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสหวิธีการ (Multiple Methodology) ดวยการศึกษา
เอกสาร การสัมภาษณ การลงพืน้ ที่ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสารตางๆที่มีอยูเ พื่อทําความเขาใจ กับประเด็นและทําการ
คนควาเอกสารเพิ่มเติม
2. ผูวิจัยลงพืน้ ที่ เพื่อศึกษาปญหาจากกลุม บุคคลไรสัญชาติทงั้ 2 กลุม โดยตรง รวมถึงการ
สัมภาษณเจาะลึกตามแนวคําถามที่กาํ หนด
3. ผูวิจัยสัมภาษณเจาะลึกกลุมผูผลิตเนือ้ หาและนักขาว ตามแนวคําถามทีก่ ําหนด
4. ผูวิจัยสัมภาษณเจาะลึกกลุมนักวิชาการ ตามแนวคําถามทีก่ ําหนด
5. ผูวิจัยสัมภาษณเจาะลึกกลุมหนวยงานจากภาครัฐ ตามแนวคําถามทีก่ ําหนด
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6. ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณจากคนทุกกลุม มาวิเคราะห และเรียบเรียงเปนบท
ความของนักขาวแตละคน
การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลการวิจยั
ผูวิจัยวิเคราะหเอกสาร พรอมกับการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก เพือ่ ถอด
รูปแบบการทํางานของนักขาวที่เหมาะสม
การนําเสนอขอมูล ผูวิจยั ใชการวิธกี ารพรรณนาเชิงวิเคราะห และสังเคราะหเปนขอมูลเพื่อ
นําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ โดยนําเสนอในรูปแบบดังตอไปนี้
บทที่ 4 ผลการวิจยั
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบุคคลไรสัญชาติ
สวนที่ 2 ผลการวิจัย โดยนําขอมูลของปญหานําวิจัยเรียบเรียงเปนบทความ
- ปญหานําวิจยั ขอ 1 กระบวนการทําขาว และรูปแบบการนําเสนอขาวคนไร
สัญชาติของกลุมนักขาวที่มบี ทบาทในเรื่องนี้เปนอยางไร
- ปญหานําวิจยั ขอ 2 รูปแบบ และปจจัยทีส่ นับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการสราง
เครือขายนักขาว เพื่อใหสามารถแสดงบทบาทเปนผูสรางองคความรูเรื่องคนไรสัญชาติ ประกอบ
ดวยอะไรบาง ทั้งในสวนของฝายขาว และฝายแหลงขาว ซึ่งมีทงั้ หนวยงานภาครัฐ และกลุมบุคคล
ไรสัญชาติ
- ปญหานําวิจยั ขอ 3 นักขาวควรมีบทบาทอยางไรในการผลักดันใหการแกปญหา
คนไรสัญชาติปรากฏเปนนโยบายสาธารณะ
บทที่ 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในบทนี้จะนําเสนอผลการวิจยั เรื่อง "นักขาว กับบทบาทขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณี
บุคคลไรสัญชาติ" โดยแบงผลการวิจยั เปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบุคคลไรสัญชาติ
สวนที่ 2 ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบุคคลไรสัญชาติ
บุคคลไรสัญชาติ (Nationalityless) คือ คนที่ไมมีสัญชาติของประเทศใดเลยในโลก กลาว
โดยหลักกฎหมายไดวา คนไรสัญชาติมีสถานะเปนคนตางดาวในทุกประเทศของโลก แตปญหาไร
สัญชาติจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากบุคคลไมไดรับการยอมรับใหสิทธิอาศัยโดยรัฐใดในโลก
บุคคลในสถานการณนี้จึงตกเปนคนตางดาวผิดกฎหมายของทุกประเทศ หรือกลายเปนคนไรรัฐ
(Stateless) แตถาคนไรสัญชาติไดรับสิทธิอาศัยจากรัฐ หรือประเทศใดบนโลกนี้คนกลุมนี้จะเปน
คนไรสัญชาติ แตไมไรรัฐ (สาละวินโพสต, 2547)
สาเหตุที่ทาํ ใหเกิดปญหาความไรสัญชาติ เปนสิ่งที่ตองอธิบายในเบื้องตน โดยเฉพาะ
สัญชาติไทยทีถ่ ูกกําหนดโดยกฎหมาย ผูท ี่มีสัญชาติไทยจะตองมีหลักฐานแสดงตัวตนตาม
กฎหมาย คือ บัตรประชาชน และทะเบียนบาน(หรือ ท.ร.14) ซึ่งบุคคลไรสัญชาติไมมีเอกสาร
ดังกลาว การไดมาซึ่งเอกสารดังกลาว และ/หรือสัญชาติไทยโดยการเกิดนั้นมีหลักเกณฑ 3
ประการ คือ
1. การไดสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดา เมื่อบุคคลนั้นเกิดจากบิดาทีม่ ี
สัญชาติไทยจดทะเบียนสมรสกับมารดา
2. การไดสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากมารดา เมื่อบุคคลนัน้ เกิดจากมารดาที่มี
สัญชาติไทย
3. การไดสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน เมือ่ บุคคลนั้นเกิดในประเทศไทย และไมขัดกับ
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ใน “มาตรา 7 ทวิ” ซึ่งไดกลาวไปแลวในนิยามศัพท
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โดยบุคคลไรสัญชาติสวนใหญถูกกําหนดใหเปน ”คนตางดาว” โดยพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญ คือ
1. คนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย มี 2 ลักษณะ คือ คนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายแต
อยูอาศัยไดชั่วคราว เชน นักทองเที่ยว และคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายอาศัยอยูถ าวร เชน ผูที่
ถือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
2. คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย มี 2 ลักษณะ คือ คนตางดาวแทๆ ทีห่ ลบหนีเขาเมือง
มา และคนตางดาวโดยขอสันนิษฐานทางกฎหมาย ไดแก ผูถือบัตรชนกลุมนอยทุกกลุมสี, ผูถือ
บัตรแรงงานตางดาว และผูถ ือบัตรบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
ซึ่งบุคคลไรสัญชาติจะถูกจัดใหอยูในกลุม คนตางดาวโดยขอสันนิษฐานทางกฎหมาย
โดยเฉพาะกลุม ผูถือบัตรชนกลุมนอยทุกกลุมสี และผูถือบัตรบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน ซึง่
ไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทย เนื่องจากภายใน 2 กลุมนี้เองมีกลุม คนไทยที่รอการพิสูจน
สัญชาติตามกฎหมาย และคนตางดาวที่หนีภัยความมัน่ คงในชีวิตมาจากตางประเทศ
บุคคลไรสัญชาติสามารถที่จะพิสูจนสัญชาติไดตามกระบวนการที่ภาครัฐไดกําหนดไว เมื่อ
สามารถพิสูจนตนวามีสัญชาติไทย ตองทําการขอเพิม่ ชือ่ เขาทะเบียนบาน (ท.ร.14) และขอลง
รายการสัญชาติตามระเบียบ 43 (ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการพิจารณาลงรายการ
สถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรใหแกบุคคลบนพืน้ ที่สงู พ.ศ. 2543) ในขณะทีห่ ากไมสามารถ
พิสูจนสัญชาติไทยไดสามารถขอสัญชาติไดโดยการขอสัญชาติมาตรา 7 ทวิ และการยื่นขอแปลง
สัญชาติ ซึ่งกระบวนการเหลานี้เองทีท่ ําใหปญหาการแกไขสัญชาติเปนปญหาใหญและเรื้อรัง ดวย
หลายปจจัย โดยมีอาจารยวรรณทนี รุงเรืองสภากุล (2549) อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยพายัพ และนักวิจัยเพื่อการพัฒนาในโครงการเด็กไรรัฐ สนับสนุนโดยมูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ หรือ มสช. ไดเขียนบทความเรื่อง “สภาพปญหา และสาเหตุของปญหาความ
ไรรัฐและไรสัญชาติในประเทศไทย” ซึ่งเปนสวนหนึ่งจากงานวิจัยเรื่อง “ขอเท็จจริงทีเ่ ปนปญหา
สถานะบุคคล” ไดสรุปสาเหตุของปญหาความไรรัฐและไรสัญชาติวามาจากบุคคล 3 ฝาย คือ
เจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ในการแกไขปญหา, ตัวของคนไรรัฐและไรสัญชาติ และบุคคลที่เขามา
ชวยคนไรรัฐและไรสัญชาติแกไขปญหา โดยมีสาระดังตอไปนี้
สาเหตุของความไรรัฐและไรสัญชาติที่มาจากเจาหนาที่ของรัฐที่มหี นาที่ในการแกไขปญหา
1.ปญหาความลาชาในกระบวนการพิจารณาการใหสถานะบุคคลที่ชอบดวยกฎหมาย
ความลาชาในกรณีการพิจารณาอนุมัติใหสถานะคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแกคน
ตางดาวที่อพยพเขาในประเทศไทย หรือการพิจารณาอนุมัติใหสัญชาติไทยกับบุตรที่เกิดจากบิดา
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และมารดาตางดาวที่อพยพเขามาอยูในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
พ.ศ. 2543 ทั้งๆที่มีคุณสมบัติครบตามที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว หรือความลาชาในการ
พิจารณาคํารองขอแปลงสัญชาติเปนไทย
2. ปญหาคนไรรัฐตกหลนจากทะเบียนราษฎรเพราะเจาหนาที่รัฐไมยอมแจกบัตรและ
ทะเบียนประวัติที่สํารวจแลวให
3. ปญหาเรื่องเอกสารที่เจาหนาที่รัฐออกใหขัดแยงกันเองนั้น ในบางครัง้ นําไปสูการขาด
ความนาเชื่อถือที่จะใชพิสจู นสถานะบุคคลถาขอเท็จจริงที่ขัดแยงกันเปนขอเท็จจริงที่สําคัญ
4. ปญหาเรื่องขอมูลตามปากคําของคนไรรัฐและไรสัญชาติกับเอกสารของทางราชการไม
ตรงกัน ก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่พบเสมอซึ่งนํามาสูปญหาการพิสูจนสถานะบุคคลปญหาหนึง่ เชนกัน
ตัวอยางเชน ขอมูลตามปากคําระบุวา “เกิดในประเทศไทย” แตเอกสารที่เจาหนาที่รฐั ออกใหกลับ
ระบุวา “เกิดนอกประเทศไทย”
5. ปญหาเรื่องทัศนคติของเจาหนาที่รัฐตอคนไรรัฐและไรสัญชาติ ก็เปนปญหาหนึง่ ทีค่ นไร
รัฐและไรสัญชาติสะทอนออกมา ซึ่งเสียงสะทอนดังกลาวมีทงั้ ความรูสกึ ประทับใจเพราะเจาหนาที่
ที่ไปติดตอนั้นกระตือรือรนทีจ่ ะดําเนินการแกไขปญหาให แตอยางไรก็ตามก็มยี ังคงมีเสียงสะทอน
ในดานลบเพราะเจาหนาที่รฐั ที่ไปติดตอนั้นไมยอมดําเนินการแกไขปญหาให รวมทัง้ ไมสนใจที่
จะรับฟงปญหาที่เกิดขึ้นดวย
6. ปญหาเรื่องเจาหนาที่รัฐขาดความรูและความเขาใจในกฎหมายเกีย่ วกับสถานะบุคคล
จนอาจนํามาสูการปฏิเสธทีจ่ ะรับคํารองเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
7. ปญหาการทุจริตในการกระบวนการพิจารณาใหสัญชาติไทย หรือการถูกกลาวหาวาได
สัญชาติไทยไดมาโดยมิชอบกฎหมาย ซึง่ ทางเจาหนาทีร่ ัฐไดแกปญหาโดยการถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนราษฎร (ท.ร.14) โดยไมมีการเรียกบุคคลที่ถูกถอนชื่อดังกลาวมาพิสูจนสัญชาติไทยกอน
ซึ่งการกระทําดังกลาวถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย
สาเหตุของความไรรัฐและไรสัญชาติที่มาจากตัวของคนไรรัฐและไรสัญชาติ
1. มีคนไรรัฐและไรสัญชาติหลายคนที่ไมไปยื่นคํารองเกีย่ วกับสถานะบุคคลเมื่อเจาหนาที่
เปดรับคํารองแลว
2. เมื่อคนไรรัฐและไรสัญชาติไดดําเนินการยื่นคํารองเพือ่ ขอสถานะบุคคลตามกฎหมาย
แลว แตละคนแทบจะไมไดติดตามความคืบหนาของคํารองของตนเลย ดังนัน้ บุคคลเหลานี้จึงไม
ทราบความคืบหนาของคํารองของตนวาไดดําเนินการไปถึงขั้นตอนใดแลว
3. การตกหลนจากทะเบียนประวัติหรือทะเบียนราษฎรก็เปนอีกปญหาหนึง่ ทีพ่ บเจอ แตใน
ปจจุบันก็ลดนอยลงมาก ทัง้ นี้เพราะทางเจาหนาที่รัฐไดพยายามทําการสํารวจหลายครั้งเพื่อให
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ครอบคลุมกับคนไรรัฐและไรสัญชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทยมานานและตกหลนจากทะเบียน
ดังกลาวใหมากที่สุด
4. ปญหาการขาดความรูและความเขาใจในรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายดานสถานะ
บุคคลก็เปนปญหาหนึง่ ที่คนไรรัฐและไรสัญชาติ
สาเหตุของความไรรัฐและไรสัญชาติที่มาจากบุคคลที่เขามาชวยคนไรรัฐและไรสัญชาติ
แกไขปญหา
1. ปญหาการขาดผูที่มีความรูความเชีย่ วชาญที่จะเขาไปแกไขปญหาดานสถานะและสิทธิ
บุคคล เนื่องจากคนไรรัฐและไรสัญชาติในประเทศไทยนัน้ มีมากกวาคนทํางานเพื่อแกไขปญหา
2. ปญหาการขาดความตอเนื่องในการติดตามการแกไขปญหาทั้งนี้เพราะคนทํางานเพื่อ
แกไขปญหานัน้ มีคนไรรัฐและไรสัญชาติทอี่ ยูในความรับผิดชอบจํานวนมาก จึงตองเฉลี่ยเวลาใน
การใหความชวยเหลือไปใหครบทุกคน
3. ปญหาเรื่องคนทํางานขาดความรูความเชี่ยวชาญดานกฎหมายเกีย่ วกับสถานะและ
สิทธิบุคคลก็เปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ําใหการแกไขปญหาไมคืบหนา
4. การขาดงบประมาณทีน่ ํามาใชแกไขปญหาดานสถานะบุคคล คนไรรัฐและไรสัญชาติที่
คนทํางานสวนใหญเขาไปชวยเหลือมักจะเปนคนที่มีฐานะยากจน
จากการสรุปสภาพปญหาของอาจารยวรรณทนี ประกอบกับสื่อมวลชนซึ่งทําหนาที่เปน
ตัวกลาง ยังคงสะทอนปญหาเพียงบางแงมุมของคนไรสญ
ั ชาติ ดังนี้
- สื่อหยิบยกเพียงกรณีคนไรสัญชาติที่มีความรูความสามารถมานําเสนอ และใหความ
ชวยเหลือ แตกลับละเลยที่จะนําเสนอและใหความชวยเหลือบุคคลทั่วไปที่ประสบปญหาไร
สัญชาติ
- ขาดการนําเสนอเพื่อสรางเสริมความเขาใจ และปรับทัศนคติของสังคมตอคนไรสัญชาติ
ใหเปนไปในทิศทางที่ถกู ตอง
- ขาดการนําเสนอความรูเบือ้ งตนที่กลาวไปเกี่ยวกับสาเหตุของความไรสัญชาติ ซึ่งแตละ
บุคคลมีสาเหตุของปญหาทีแ่ ตกตางกัน การนําเสนอขาวเกี่ยวกับบุคคลไรสัญชาติแตละคนจึงควร
มีความแตกตางกันดวย
อันนํามาสูก ารศึกษาประสบการณการทํางานของสื่อมวลชนกลุมตัวอยางทีน่ ําเสนอ
เรื่องราวของบุคคลไรสัญชาติวา กระบวนการทํางานดังกลาวของสื่อมวลชนตอบสนอง และนําไปสู
การแกไขปญหาความไรสญ
ั ชาติที่ปรากฏอยูหรือไม อยางไร ซึง่ จะไดนําเสนอในสวนที่ 2 ตอไป
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สวนที่ 2 ผลการวิจัย
ผลวิจัยฝายขาว
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูผลิตเนื้อหา และนักขาว มาวิเคราะห
รวมกับผลงานที่เกีย่ วกับเรื่องบุคคลไรสัญชาติ เพื่อนําเสนอผลวิจัยของฝายขาว โดยแบงกลุม
ประเภทสื่อ และประมวลผลการวิจยั โดยนําเสนอในรูปของบทความเปนรายบุคคล ดังนี้
สื่อหนังสือพิมพ ไดแก
วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี บรรณาธิการสาละวินโพสต
“สาละวินโพสต” นิตยสารที่คงมีคนไทยจํานวนไมมากนักที่รูจัก และไดเคยสัมผัสกับทวง
ทํานองในการสรางความสัมพันธอนั ดี และลดอคติของคนไทยที่มีตอประเทศพมา นิตยสารที่ไดกอ
รางสรางตัวขึน้ มาจากผูห ญิงคนหนึง่ ทีม่ องคนพมาในฐานะมนุษยที่เทาเทียมกับคนไทย วันดี
สันติวุฒิเมธี หรือที่ผูอาน ”สาละวินโพสต” รูจักกันในนาม ธันวา สิริเมธี ซึง่ เธอใชเปนนาม
ปากกาและ ในฐานะบรรณาธิการของสาละวินโพสต
ภูมิหลังที่สงเสริมใหเดินบนเสนทางของนักสื่อสารเพื่อคนไรสัญชาติ
จากบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกาวเขาสู “โครงการบัณฑิต
อาสาสมัคร” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเรียนรูวถิ ีชีวิตของชาวบานเปนเวลา 1 ป เธอถูก
สงไปอยูหมูบา นชาวกะเหรี่ยงเปนเวลา 7 เดือน โดยกอนไปจะตองเรียนรูเกีย่ วกับวิถีชีวิตของพวก
เขาเปนเวลา 3 เดือน และเมื่อกลับมาจากหมูบา นตองเขียนสารนิพนธอีก 2 เดือน หลังจากนั้นเธอ
ไดกาวเขาสูเสนทางนักเขียนในกองบรรณาธิการของนิตยสาร “สารคดี” ถึง 5 ปเต็ม พรอมกันนั้นก็
ไดเพิ่มพูนความรูของตนเองในสาขาวิชามานุษยวิทยา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กอนจะผันตัวออกมาเริ่มโครงการของตัวเองเมื่อ 3 ปกอน ภายใตชื่อ “ศูนยขาวสาละวิน” ....ศูนย
ขาวเพื่อการสรางความเขาใจในประเทศพมา
ดวยความสนใจสวนตัวประกอบกับการผานงานเขียนเรื่องชนกลุมนอย แรงงานพมา คน
ชายขอบ รวมถึงกลุม คนดอยโอกาส ทีน่ ิตยสารสารคดี เธอจึงมีคําถามในใจวาทําไมคนไทยสวน
ใหญมักมีความคิดเกี่ยวกับคนพมาในแงอคติ คือคิดถึงแตสงครามเมือ่ 200 ปกอน คิดเพียงแตวา
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คนพมาจะเขามาแยงงานคนไทย สวนขาวที่ออกมาตามหนาหนังสือพิมพก็จะมีแตขาวในแงลบ
อยางกรณีลูกจางพมาฆานายจางก็มักจะเปนขาวใหญ แตหากเปนเรือ่ งนายจางโกงคาจางจะไม
เคยเปนขาว ไมเคยถูกหยิบมานําเสนอ ขาวพวกนี้จะถูกนําเสนอก็ตอเมื่อลูกจางเกิดความโกรธแคน
และลุกขึ้นมาฆานายจาง หรือในกรณีที่นายจางทํารายแรงงานเทานัน้ อยางที่เปนขาวเมื่อปที่แลว
ที่นายจางตีหวั แรงงานชาวกะเหรีย่ ง โดยถูกสะทอนผานบทความตอนหนึ่งวา
...อาจกลาวไดวาขาวการทารุณกรรมแรงงานตางดาวชาวกระเหรี่ยงสัญชาติพมาบนหนาหนึ่ง
หนังสือพิมพหลายฉบับในเชาวันที่ 29 เมษายน 2548 เปนขาวที่กระทบกระเทือนจิตใจของคนที่รับรูเปนอยาง
มาก และกอใหเกิดคําถามสําคัญตอสังคมไทยเชนกันวา เพราะเหตุใดนายจางไทยจึงใชความรุนแรงตอแรงงาน
ตางดาวราวกับคนไรหัวใจ การกระทําดังกลาวเกิดจากความโหดรายสวนตัว หรือเปนความโหดรายที่มีปจจัยอื่น
ซอนอยูเบื้องหลัง โดยเฉพาะปจจัยเรื่อง “สัญชาติ” หรือ “เสนพรมแดน” ที่คอยสกัดกั้นความเมตตาของเราไมให
กาวขามไป หากเปนเชนนั้นจริง เราควรจะทําอยางไรที่จะกําจัดความรุนแรงดังกลาวไมใหเกิดขึ้นในสังคมไทย
อีกตอไป.....
....หากเราตัดประเด็นเรื่อง “สัญชาติ” ออกไปและมองแรงงานเหลานี้ในฐานะเพื่อนมนุษย รวมทั้ง
มองขามเสนพรมแดนประเทศ เขาไปทําความเขาใจปจจัยผลักดันที่ทําใหพวกเขาและเธอตองเสี่ยงเปนเสี่ยงตาย
เขามาในเมืองไทยนับลานคน เอาใจเขามาใสใจเราบาง บางทีความรุนแรงระหวางนายจางไทยกับแรงงานตาง
ดาวอาจจะลดนอยลงก็เปนได....
จากบทความ “ฤาความเมตตาจะมีเสนพรมแดน?” สาละวินโพสต ฉบับที่ 22

ภาพคนพมาในหัวคนไทยสวนใหญจะเปนภาพในเชิงลบ ทําใหเธอคิดวา เรามีสื่อทีส่ ื่อสาร
เรื่องพมาเปนภาษาไทยอยูน อย พูดไดวาแทบจะไมมีเลย เวลาที่มีเรื่องพมาก็จะเปนภาษาอังกฤษ
เสียเปนสวนใหญ หากเปนภาษาไทยก็จะเปนในเชิงแงลบและอคติ ทําใหเกิดความคิดวาถามี
โอกาสก็อยากจะทําเรื่องพมาที่เปนแงมมุ อืน่ ๆ คือ คนพมามีหลายลานคน มีทั้งแงดีและไมดี แตเรา
เรียนรูเขาเพียงแงที่ไมดี จึงตองนําเสนอในแงมุมอื่นๆ เพือ่ สรางความเขาใจคนจากประเทศพมาให
มากขึ้น โดยเธอกลาววา “การเขาใจกันมันจะนําไปสูสิ่งทีด่ ีกวา ดีกวาการมานั่งตอกย้าํ อคติที่มีแต
ความเกลียดชังตอกัน พีก่ ็เลยคิดวาถาเรามีสื่อที่จะนําไปสูความเขาใจในประเทศพมามากขึ้นมันก็
นาจะดี” เธอคิดเสมอวาอยากจะมี อยากจะทําหนังสือเพือ่ ความเขาใจในประเทศพมา พอมาทํา
วิทยานิพนธในระดับปริญญาโท เธอจึงเลือกหมูบา นไทยใหญแถบแนวชายแดนเปนพืน้ ที่ใน
การศึกษา วาทําไมชาวไทยใหญจึงตองอพยพมาจากพมา เริ่มรูจกั กลุม คนไทยใหญและกลุมทีท่ ํา
เกี่ยวกับเรื่องพมามากขึน้ และเมื่อเรียนจบเธอก็ไดโอกาสที่จะทําในสิง่ ที่เธอตั้งใจไว โดยมีคนที่คิด
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อยางเธอและตองการใหทนุ กับนักขาวเพื่อทําหนังสือเกีย่ วกับประเทศพมาเปนภาษาไทยใหคนไทย
อานซึง่ มันตรงกับสิ่งที่เธอเคยคิดไวอยูแลว เธอจึงไดทํางานชิน้ นีม้ าตลอดเกือบ 4 ป
เมื่อพูดถึง “สาละวินโพสต” ในชวงปแรก มีเพียง วันดี สันติวุฒิเมธี คนเดียวในฐานะ
บรรณาธิการ ทําตั้งแตเขียน จัดหนา วางเลยเอาท โดยมีรูปเลมเปนเหมือนจดหมายขาว พิมพแจก
ฟรี โดยกลุม เปาหมายแรกที่ไดรับแจกคือ เจาหนาที่ตามตะเข็บชายแดน นอกจากนีก้ ็จะแจกให
นักขาวบาง ซึง่ ขาวที่นาํ เสนอจะตางกับสือ่ กระแสหลักตรงที่สาละวินโพสตมุงนําเสนอขาวที่ผูอาน
ไมสามารถหาอานจากสื่อกระแสหลักได และแตละฉบับก็จะทําขาวใหเกิดความตอเนื่องกับ
เหตุการณนั้นๆ จากที่สงไปใหเจาหนาที่ตามชายแดนอานปรากฏวามีผลตอบรับดีมาก เพราะ
เจาหนาที่สว นใหญไมคอยมีความรูเรื่องพมา สิง่ พิมพฉบับนี้จึงเปนประโยชนตอพวกเขา ทําใหป
ตอมาไดรับทุนเพิม่ ขึ้นจากแหลงทุน
หากมองยอนกลับไปในตอนนัน้ จะพบวา สาละวินโพสต คือ ผูทที่ ํางานในฐานะตัวกลางใน
การนําเสนอขาว อันเนื่องมาจากกองบรรณาธิการมีเพียงคนเดียว สงผลใหขาวสวนใหญทนี่ ําเสนอ
เปนขาวที่แปลมาจากสํานักขาวอื่นๆ ซึ่งตางกับปจจุบันตรงที่กองบรรณาธิการมีถึง 3 คน ทําให
พัฒนาการของสาละวินโพสตเปลี่ยนแปลงไปดวยการเขาไปเก็บขอมูลในพืน้ ที่เอง เขียนขาว
สารคดี รวมถึงสกูปเอง ซึ่งในปจจุบนั สาละวินโพสตมยี อดพิมพประมาณ 3,000 เลม นําไป
แจกจายใหหองสมุดของมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ อีกสวนหนึง่ ยังคงสงใหบุคคลที่ควรจะตองอาน
คือ สมาชิกวุฒิสภา เจาหนาที่ตามชายแดน รวมถึงสมาชิกอีกประมาณ 1,000 คน
อุดมการณของการสื่อสารเพื่อคนไรสญ
ั ชาติ
หลังจากเกิดปญหาเรื่องของสัญชาติทวีคณ
ู มากขึ้นในสังคมไทย ทําใหสาละวินโพสต
สามารถผูกรอยเรื่องราวการสรางความเขาใจในประเทศพมา เขากับเรื่องของบุคคลไรสัญชาติใน
ประเทศไทยไดอยางเปนเนือ้ เดียวกัน ดวยเชื่อวา
“เรื่องสัญชาติกับเรื่องพมามีความเกี่ยวพันกันอยู เพราะบุคคลไรสัญชาติสวนหนึ่งก็คือคน

พมา เรื่องสัญชาติเปนแนวคิดเกี่ยวกับรัฐชาติของคนที่เขาไปกําหนดชีวติ มนุษย ทัง้ ๆ ที่บุคคลไร
สัญชาติเองก็ไมรูเลยดวยซ้าํ วาสัญชาติมันมีความสําคัญอยางไร บางคนก็ไมเคยจํากัดตัวเองวา
เปนคนไทย คนพมา แตเปนชนเผา เปนกะเหรี่ยง เดินทางไปมาระหวาง 2 ประเทศ จนกระทั่งวัน
หนึง่ ที่สัญชาติมีความหมายกับบุคคลเหลานัน้ เมื่อพวกเขาเขาเมืองแลวถูกจับ หรือการศึกษาใน
ระบบ เมื่อไมมีสัญชาติก็เลยไมไดเรียน สัญชาติจึงเริ่มมีความสําคัญในระยะหลัง โดยสวนตัวคิดวา
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เรื่องสัญชาติมนั เปนอํานาจของมนุษยยุคหลังที่เขาไปบอกวาเธอมีสทิ ธิ เธอไมมีสทิ ธิ จริงๆ แลวคน
ที่เขาถูกบอกวาไมมีสิทธิคือคนที่อยูตรงนัน้ มานานแลว เขาอยูมาตัง้ แตรุนปูรุนยา แตคนรุนหลัง
กลับมาบอกเขาเองวาไมมสี ิทธิ เขาไมใชคนไทย พีว่ ามันเปนเรื่องไรสาระ
พี่สนใจเรื่องนีม้ านานแลวก็เลยคิดวามันเปนเรื่องที่ไมยตุ ิธรรมเลยที่เราไปกําหนดชีวติ คน
ดวยสัญชาติ ทําไมเราไมใหสิทธิเขาโดยใชหลักความเปนมนุษย ไมวา เขาจะเกิดในแผนดินไหนเขา
ก็ควรจะมีสทิ ธิเหมือนคนอืน่ ๆ ถาเราใหสิทธิทางการศึกษา ใหสทิ ธิแกความเปนมนุษยแกเขา เขาก็
คงไมลุกขึ้นมาเรียกรองสัญชาติก็ได เทาทีเ่ ขาเรียกรองกันทุกวันนีก้ ็เพราะเขาไมมีสทิ ธิที่จะเรียน ไม
มีสิทธิที่จะทํางาน ทําไมไมคิดวาถาคุณเกงไมวา จะเปนสัญชาติไหนเราก็ใหคุณเรียน ใหคุณทํางาน
ถาเปนอยางนีค้ นเขาก็ไมอยากเอาหรอก สัญชาติไหนก็ไดเพราะเขาไดสิทธิแลว แตตอนนี้มนั มีเรื่อง
การเขาไปกดขี่สิทธิขั้นพื้นฐานความเปนมนุษย
สัญชาติมันเปนเรื่องที่เลือกไมได คนเรามันเลือกเกิดไมได พี่รูสึกวาคนที่เกิดในชายแดน
หากเขาเกิดผิดองศาไปนิดเดียวไปเกิดในประเทศพมา ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะ แตเขาก็เลือกไมได
หากคุณเกิดผิดองศาไปนิดเดียวคุณอาจกลายเปนผูพลัดถิ่น เปนบุคคลไรสัญชาติ แตหากคุณโชค
ดีเกิดในองศาประเทศไทยชีวิตคุณจะมีอนาคตที่แตกตางไป แตเขาเลือกไดไหมที่จะเกิดองศาไหน
และในเมื่อเขาเลือกไมไดวาจะเกิดองศาไหนเราก็ควรจะใหสิทธิของความเปนคน สิทธิในสิง่ ที่ควร
จะไดเทากัน ไมควรเอาความเปนไทย พมา หรือชาติอื่นๆ มาจํากัดสิทธิของเขา แลวพี่ก็เห็นดวยวา
ควรใหสิทธิที่เปนความจําเปนขั้นพื้นฐานของมนุษยกอน ใหการศึกษา ใหโอกาสเขาทํางานเทาที่
ความสามารถเขาจะมี คิดดูวาหากเราไมใหการศึกษา เขาเหลานี้จะเปนอะไรไดนอกจากอาชญา
กร และใครบางที่อยากจะโตขึ้นมาเปนแรงงานตางดาว ใครบางที่อยากจะเปนกรรมกร เด็กบางคน
เขามีความสามารถ คุณก็ตอ งใหสทิ ธิเขา สรุปแลวความเขาใจในเรื่องบุคคลไรสัญชาติหรือความ
เขาใจเรื่องพมามันเหมือนกัน คือ มันเปนเรื่องของความเปนมนุษย ความเขาใจตอคนดอยโอกาส
และกลุมตางๆ พีท่ ํางานตรงนี้พี่รูจักคนทีม่ าจากประเทศพมาเยอะ พีว่ า เขามีความเปนมนุษยไม
แตกตางจากเรา เขามีความสามารถไมตา งจากเรา แตความคิดของเรามันไปกดขี่เขา เราไมไดมอง
อยางที่เขาเปนมนุษย ไมไดมองที่เขาเปนเพื่อนเรา” โดยถูกสะทอนผานบทความตอนหนึ่งวา
…“ชีวิตคนเราเลือกเกิดไมได แตเลือกที่จะเปนได”คนหลายคนไดพิสูจนใหเห็นความจริงขอนี้ แตทวา
สําหรับคนบางคน ที่เกิดมา “ไรสัญชาติ” คํากลาวนี้ยากที่จะเปนความจริง...
...ปญหาสําคัญของคนไรสัญชาติก็คือการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการไมไดรับ
การยอมรับใหเขาเรียนในสถานศึกษา หรือไมยอมรับที่จะออกวุฒิการศึกษาให หรือการไมยอมประกาศ อนุญาต
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ใหคนไรสัญชาติที่จบในระบบการศึกษาไทยทํางานได ตามวุฒิการศึกษา เมื่อไมมีโอกาสเรียนหนังสือหรือได
เรียน แตไมได ทํางานตามความรูที่ร่ําเรียนมา โลกของคนไรสัญชาติจึงเต็มไปดวย ความแหงแลง ไรซึ่งความฝน
ถึงวันขางหนา...
...แมวาปญหาเรื่องคนไรสัญชาติและคนไรรัฐดูจะเปนเรื่องยาก แตหากมีใครสักคนเริ่มตนคิดและลงมือ
แกไข ปญหานี้ก็คงจะ คอย ๆ ลดนอยลงและหมดไปในที่สุด เมื่อถึงวันนั้น ชีวิตของคน ไรสัญชาติ ซึ่ง“เลือกเกิด”
ไมไดก็จะสามารถ “เลือกเปน” อะไรดังที่ใจใฝฝนเฉกเชนมนุษยคนหนึ่ง...
จากบทความ “ชีวิตเลือกเกิดไมไดของคนไรสัญชาติ” สาละวินโพสต ฉบับที่ 16

เปาหมายและวิธกี ารสื่อสาร
การรวบรวมขาว เนนรวบรวมความหลากหลายซึ่งเปนการทําใหขอมูลของคนดอยโอกาส
นาสนใจขึ้น ถือไดวามีความสําคัญมาก เทาที่ผา นมาถูกนําเสนอในรูปจดหมายขาว และสวนใหญ
นําเสนอขอมูลที่เปนวิชาการเสียเปนสวนใหญ หรือเปนเนือ้ หาการประชุมสัมมนา หรือเปนเรื่อง
เดียวกันทุกเลมคือ เรื่องผูลภี้ ัยถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แรงงานถูกกระทํา ซึ่งเปนเรือ่ งโทนเดียวกัน
ไปหมด บรรณาธิการสาละวินโพสตกลาววา “ในฐานะที่เราเคยทํางานสารคดีมากอน เราเลยรูวา
คนอานนัน้ ชอบความหลากหลายและวิธกี ารสื่อเรื่องเดียวกันมันไมตองออกมาตรงๆ บอกดวยวิธี
อื่นก็ได วิธีที่ไมตองบอกวาถูกกดขี่หรือบอกวาถูกบังคับใชแรงงานทุกครั้งไป เพราะฉะนัน้ เราก็เลย
คิดวาทําอยางไรจะทําสื่อทีเ่ ปดมาแลวไดอานเรื่องหลากหลาย แตเปาหมายจริงๆ แลวคือเรื่อง
เดียวกันนัน่ คือการนําไปสูความเขาใจปญหาในประเทศพมา”
การเลือกประเด็นขาว บรรณาธิการสาละวินโพสตสะทอนวา ”เราจะเลือกขาวที่ความ
หลากหลาย นิตยสารเลมหนึง่ ๆ ก็ตองมีทงั้ ขาวสิทธิมนุษยชน การกดขี่ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
สังคม การทองเทีย่ ว คือ เปดมาแลวรูสึกวามีเรื่องอืน่ ๆ ใหอานดวยไมใชวาเปดมาแลว มีแตเรื่อง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดแลวละเมิดอีก หรือวาเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนในพื้นที่ อยาง
มีอยูชวงหนึ่งที่พนื้ ทีม่ อญมีการละเมิดรุนแรงที่สุด หรืออยางแถวอารากันก็จะถูกละเมิดสิทธิคนละ
แบบ ถาเราเอาเรื่องการบังคับใชแรงงานในทุกพืน้ ทีม่ าลง คนอานอานแคเรื่องเดียวก็รูหมดแลว เรา
ก็จะเลือกประเด็นที่รนุ แรงสุด และเนนหลากหลายของพื้นที่ เราเชื่อวาความหลากหลายสามารถ
บอกปญหาเดียวกันได สมมุติเรื่องเศรษฐกิจ เราอาจนําเสนอเรื่องของสินคาขายไมได แตในเนื้อหา
จะบอกเพิม่ ไปวาปญหามันมาจากการแทรกแซงมันก็จะสามารถโยงไปสูเรื่องอื่นๆ ได หรืออยาง
เรื่องการละเมิดสิทธิมนั ก็สามารถโยงไปถึงเรื่องการปกครองได” รวมถึงการนําเสนอขาวที่บางครัง้
ไมจําเปนตองตามกระแส อยางเชนการนําเสนอเรื่องของสัญชาติ ตองยอมรับวาไมไดถูกนําเสนอ
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ในชวงทีก่ ระแสแรง โดยมองวาสัญชาติเปนเรื่องของบุคคล ควรจะรวบรวมขอมูลเอาไวใหคนอาน
ไดติดตาม และยังอยูในชวงที่คนในสังคมยังคุนกับเรื่องสัญชาติอยู ถาคนอานสามารถเชื่อมโยง
เรื่องราวไดก็ไมจําเปนที่จะตองนําเสนอตามกระแสในทันที แตนําเสนอภายหลังเพื่อเปนการกระตุน
เตือน เชน กรณีเบเบไดสัญชาติ โดยถูกสะทอนผานบทความตอนหนึง่ วา
...แมวาโอกาสทางการศึกษาจะดูมืดมนสําหรับคนไรสัญชาติ แตเธอก็พยายามมองหาแสงสวางใน
ความมืดจนพาตัวเอง เดินไปสูปลายทางแหงความฝนไดสําเร็จ เธอดิ้นรนเรียนจนจบปริญญาตรีจาก มหาวิทยา
ลัยเชียงใหม ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดล และกําลังศึกษาปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยมหิดลเชนกัน
หลังจากเรื่องราวของเบเบไดนําเสนอทางสื่อมวลชน ไมนาน เบเบก็ไดรับสัญชาติไทยที่เธอเฝารอคอยมาทั้งชีวิต
และเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรที่ประเทศญี่ปุน การเดินทางครั้งนี้ไมเพียงเปนการเดิน ทางไป
ตางประเทศครั้งแรก แตเปนการเดินทางจากกรงขังไปสูเสรีภาพที่คนไรสัญชาติทุกคนตางเฝารอ ตอไปนี้เปน
เรื่องราวความรูสึกของเธอที่บอกเลาใหเราฟงหลังจากไดเปน “ราษฏรไทยเต็มขั้น”...
จากบทความ “กวาฝนจะเปนจริงของนางสาวอาภรรัตน แซหวู (เบเบ)” สาละวินโพสต ฉบับที่ 16

หากพูดถึงเรื่องของสัญชาติ ปญหาที่พบมากที่สุด คือ การทุจริตคอรัปชั่นบัตรประชาชน
การนําเสนอขาวในประเด็นนี้มักเปนดาบสองคม แตก็ควรนําเสนอ โดยบรรณาธิการสาละวินโพสต
สะทอนวา “มุมหนึง่ อาจเปนการสะทอนวาเขาใชชองทางผิดกฎหมายทีจ่ ะไดบัตรมา อีกมุมหนึง่
ตองมาดูวา ใครที่ไดประโยชนจากกระบวนการซื้อขายบัตรนี้ ถาไมเสนอเลยก็คงปลอยใหคนเหลานี้
หาประโยชนโดยไมมีใครรับรู แตถาเสนอโดยหวังใหกระบวนการเหลานี้หมดไปแลวใหคนที่ควรได
บัตรเขาไปสูกระบวนการทีเ่ ขาควรจะไดจริงๆ ไมใชแคคนมีเงินควรจะได” โดยถูกสะทอนผาน
บทความตอนหนึง่ วา
...เมื่อสัญชาติมีความหมายถึงเสรีภาพในการเดินทางไปไหนมาไหนบนโลกใบนี้ โดยไมตองหวาดกลัว
การถูกจับกุม หมายถึง โอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ “สัญชาติ” จึงเปรียบไดกับสินคาที่มีความ
ตองการในทองตลาดสูงที่สุดในกลุมลูกคา ที่ยังไมมีสัญชาติ หากมีคนบอกวา “สินคา” ชนิดนี้กําลังจะออก
จําหนายในทองตลาด ใครตองการจะตองจายเงินลวงหนา คุณคิดวา จะมีลูกคาคนไหนที่ไมยอมจายเงินเพื่อซื้อ
“สินคา” ตัวนี้บาง
ผูเขียนไดมีโอกาสเดินทางไปยังชายแดนประเทศไทย-พมาและรับฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการขอสัญชาติ
ของชาวบาน หลายครั้งเรื่องที่ไดยินดูเหมือนจะเปนเรื่องเลาเดิม ๆ ที่เหมือนกัน ทุกปคือ เจาหนาที่ประจําอําเภอ
มักประกาศใหชาวบานมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอสัญชาติ โดยอางวารัฐบาลกําลังจะมีนโยบายใหสัญชาติกับ
ชาวบาน จึงขอใหชาวบานมายื่นคํารองและจายเงิน “คาธรรมเนียม” การขอสัญชาติลวงหนา ซึ่งจํานวนเงินใน
แตละปเรียกเก็บไมเทากัน แตปแลวปเลาผานไป ชาวบานก็ไมเคยไดสัญชาติดังที่รอคอยสักที จนกระทั่ง
เจาหนาที่คนเกาเวียนไปอยูที่อําเภออื่น เจาหนาที่ใหมเวียนมา การประกาศขาย “สินคา” ตัวเดิมก็เริ่มตนอีก

42

ชาวบานซึ่งหวังวาเจาหนาที่ใหมจะดีกวาเกา ก็พากันไปจายเงินซื้อ “สินคา” ลวงหนา และสุดทายก็พบคําตอบ
เชนเดิม เปนเชนนี้เรื่อยไปโดยไมรูวาพวกตนจะตองนําเงินที่ได จากการขายแรงงานราคาถูกมาเลี้ยงดู “พอคา”
กลุมนี้ไปอีกนานเทาใด…
...ปญหาการทุจริตของเจาหนาที่ รวมทั้งผูเกี่ยวของกับ ขบวนการซื้อขายสัญชาติ นับเปนปญหาใหญที่
รัฐบาลควรเรงแกไข เนื่องจากหากการคอรัปชั่นยังคงดําเนินตอไปโดยไมมีมาตรการใด ๆ ควบคุม คนกลุมที่จะ
ไดประโยชนคือเจาหนาที่รัฐซึ่งตองการ รวยทางลัดและกลุมคนที่ดําเนินธุรกิจผิดกฎหมาย สวนชาวบาน ที่
ตองการบัตรประชาชนเพื่อสรางอนาคตใหตนเองและลูกหลาน รวมพัฒนาสังคมไทยใหดีขึ้นก็จะตกเปนเหยื่อ
ตอไป…
จากบทความ “ชีวิตเลือกเกิดไมไดของคนไรสัญชาติ” สาละวินโพสต ฉบับที่ 16

การนําเสนอขาวในประเด็นบุคคลไรสัญชาติสามารถนําเสนอไดทั้งประเด็นดานบวกและ
ดานลบ แตจะตองคํานึงถึงการปกปองแหลงขาว ตองระมัดระวังไมใหสงผลกระทบ แหลงขาวที่ไม
สามารถเปดเผยไดควรมีการใชนามสมมติ ตองมีกระบวนการใหคนเหลานั้นไดพูดและอยูอยาง
ปลอดภัย รวมถึงความสมดุลของแหลงขาวก็สําคัญ เมื่อจะนําเสนอประเด็นนี้ก็ตองดูวามีกลุมใด
ของสังคมทีเ่ กีย่ วของกับเรื่องสัญชาติ ซึง่ จะทําใหทราบวา นักขาวตองสรางความสัมพันธกับใคร
บาง เมื่อเกิดเหตุการณขึ้นตองสัมภาษณทั้ง 2 ฝาย ไมใชปลอยใหฝายหนึ่งพูดฝายเดียว และตองมี
ความเปนธรรม ใหทั้ง 2 ฝายมีโอกาสพูดอยางเทาเทียมกัน และควรมีการทําขาวในเชิงสืบสวน
สอบสวนใหมากขึ้น
หากกลาวถึงการนําเสนอเรื่องบุคคลไรสัญชาติ เห็นไดวา สวนใหญใชจดุ เดนบางประการ
เพื่อสรางจุดสนใจใหกับคนในสังคม เหตุผลดังกลาวบรรณาธิการสาละวินโพสตสะทอนวา “เรื่อง
สัญชาติจุดแรกที่จะทําใหคนไทยยอมรับไดก็คือเอาความเกงมาเปนประตูแรก ถามวาคนที่เรียนไม
เกงเขาควรจะไดรับสัญชาติไหม เขาก็ควรจะได เพียงแตมันอาจตองเปนขั้นตอๆ ไปในการดึงสื่อให
เขามาสนใจคนที่เรียนไมเกงหรือคนที่ไมใชหนุมสาว อยางเชน สาละวินโพสตฉบับทีน่ าํ เสนอเรื่อง
อาจารยอายุ นามเทพ นักเปยโนไรสัญชาติ ที่นาํ เสนอในหนังสือพิมพคมชัดลึก แมอายุ 50 ปแลว
แตการที่เขาจะไดบัตรประชาชนที่เปนชื่อของเขามันก็คงเปนความสุขของคนเล็กๆ คนหนึ่งที่อยู
เมืองไทยมานาน และผลิตลูกศิษยลูกหามากมาย ตรงนีก้ ็ตองหาจุดทีจ่ ะทําใหคนยอมรับคนเหลานี้
เราก็ตองดึงคนที่มีความสามารถขึ้นมา หากเขาไมมีความสามารถเราก็ตองดึงจุดอื่นๆ ทีว่ า เขาเปน
มนุษยคนหนึง่ ที่เราจะใหการดูแลในแงสิทธิมนุษยชน
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ระดับสิทธิมนุษยชนตองใชเวลาที่จะทําใหคนยอมรับคนที่ไมเกง ไมมีความสามารถทีเ่ ขา
จะไดบัตร สําหรับคนทีเ่ กงมันจะมีจงั หวะทําใหไดกอน พี่คิดวามันเปนเรื่องยากที่จะทําใหทกุ คนได
สัญชาติในเวลาเดียวกันทั้งหมด ใครที่มีโอกาสไดกอนดวยจุดไหนก็ควรใหเขาไดกอน” โดยถูก
สะทอนผานบทความตอนหนึ่งวา
...แมวาโชคชะตาจะกําหนดใหเธอผูนี้มีพรสวรรคดานดนตรีที่พิเศษกวาคนอื่น ๆ แตโชคชะตาดูเหมือน
จะกลั่นแกลงไมใหเธอไดใชความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่ ดวยการกําหนดใหเธอเปน “คนไรสัญชาติ” มีชีวิตอยู
อยางไรตัวตนทางกฎหมาย เธอไมเคยมีบัตรประจําตัวประชาชนเปนของตนเอง บัตรประจําตัวเพียงใบเดียวที่บง
บอกชื่อ “อายุ นามเทพ” คือ บัตรอาจารยมหาวิทยาลัย สถานะคนไรสัญชาติทําใหเธอตองพลาดโอกาสในการ
เดินทางไปแสดงความสามารถทางดานดนตรีในตางประเทศไมนอยกวา 50 ครั้ง และยังสงผลทําใหลูกของเธอ
เคยสูญเสียโอกาสเดินทางไปเรียนดนตรีในตางประเทศเชนกัน...
...อยางไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผานมา แมเธอจะยังไมมีบัตรประชาชนไทย แตเธอก็เปนบุคคลสําคัญที่
สรางคุณประโยชนใหกับสังคมไมนอย เพราะเธอไมไดทําหนาที่เปนครูสอนดนตรีเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เธอ
ทํางานประจําอยูเทานั้น หากยังใชเวลาชวงวันหยุดเปนวิทยากรดานดนตรีใหสถาบันอื่น ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งยัง
มีความฝนขยายงานทางดานดนตรีตาง ๆ อีกหลายโครงการ...
จากบทความ “ชีวิตดั่งนิยายของนักเปยโนไรสัญชาติ” สาละวินโพสต ฉบับที่ 22

แนวทางการเชื่อมเครือขาย
เมื่อพูดถึงกระบวนการทํางานในประเด็นเรือ่ งบุคคลไรสัญชาติของสาละวินโพสต โดย
โครงสรางหลักของการทํางานมีรูปแบบของการทํางานภายใตเครือขายทีม่ ีอยูแลว ดวยการสราง
ความสัมพันธกับแหลงขาวในพืน้ ที่ รวมถึงการไปรวมงานประชุมกับกลุมตางๆ พอลงพืน้ ทีก่ ็ติดตอ
ผานเครือขายที่ไดสรางไวแลว เนื่องจากการเขาไปทําขาวในพื้นที่หา งไกล บางครั้งก็ไมปลอดภัย
หากไมมีคนในพืน้ ที่ติดตามไปดวย และตลอดระยะเวลา 4 ป ศูนยขา วสาละวินไดสรางเครือขาย
กับกลุมขาว กลุมสิทธิมนุษยชน กลุมองคกรเอกชน และกลุมสิ่งแวดลอมที่หลากหลายจากแทบทุก
มุมของประเทศพมา นับตัง้ แตเหนือสุดที่รัฐคะฉิ่น รัฐฉาน ไลลงมาถึงรัฐมอญและแถบตะนาวศรี
ซึ่งสงผลใหขอมูลในสวนของบุคคลไรสัญชาติ มีทั้งขอมูลขอเท็จจริงภายในประเทศ และจาก
ประเทศพมา ซึ่งสะทอนตนตอของปญหาวาเพราะเหตุใดที่ทาํ ใหเกิดความไรสัญชาติ ความไรรัฐ
อุปสรรคและการตอสู
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ความเปนนักขาวยังสรางขอจํากัดบางอยางในกระบวนการทําขาวของสาละวินโพสต
เพราะหากตองการเขาไปในประเทศพมาในฐานะนักขาว ตองใช “วิธไี มเปนทางการ” การขามแดน
ไปพมาหรือชายแดนจีนนั้นถาไมใชคนพมาก็จะไมสามารถขามไปได นักทองเทีย่ วเองก็ถูกหาม
กลองถายรูปตองซอนไปกับกระเปาทหารบาง ซอนในถุงกับขาวบาง ตองเปลี่ยนชื่อ ปลอมบัตรบาง
บางครั้งก็มีการเอารูปตัวเองไปติดบนพาสปอรตของคนพมาบาง รวมถึงการสรางความเขาใจใน
ประเทศพมาในบางเรื่องอาจจะสะเทือนถึงความมั่นคงของรัฐบาลพมา และนัน่ ก็เปนสวนหนึง่ ทีท่ าํ
ใหบรรณาธิการสาละวินโพสตตองใชนามปากกาแทนชือ่ ของตน
แนวทางการปรับทัศนคติที่มีตอคนไรสัญชาติ
เมื่อใดก็ตามหากมีกระแสขาวของบุคคลไรสัญชาติในทํานองวา บุคคลกลุมนี้มปี ญหาและ
เมื่อผานการพิสูจนแลว พวกเขาก็ไดรับสัญชาติไทย แตกลับมีเสียงสะทอนทีว่ า หากไดเปนคนไทย
แลวใหกลับมาตอบแทนบุญคุณดวยละ ซึ่งขัดแยงกับสิง่ ทีพ่ วกเขาไดทําตนเปนประโยชนอยูแลว
หรือแมกระทัง่ อคติที่ถูกสงผานรายการทีวี อยาไปใหสัญชาติไทยกับพวกพมา พวกนีเ้ ปนพวกคายา
โดยไมไดคํานึงถึงความเปนจริงทีพ่ วกเขาตองประสบจากการศึกษา การทํางาน การเดินทาง เรื่อง
ของการแกไขอคติเปนสิ่งทีพ่ ูดถึงกันมานาน เมื่อถามถึงการปรับทัศนคติที่มีอยูของคนไทย
บรรณาธิการสาละวินโพสตสะทอนวา “สิ่งสําคัญในการปรับทัศนคติของคนไทยใหเขาใจกลุมคน
ดอยโอกาสมากขึ้น คือ ทําอยางไรใหคนเห็นคุณคาและเขาใจในสิ่งที่คนดอยโอกาสเปน คนใน
สังคมมีทงั้ ที่มโี อกาสและดอยโอกาส ถาคนมีโอกาสไมคดิ ถึงคนดอยโอกาส สังคมก็จะไมสมดุล คือ
ถาคนที่มีไมแบงปนแลวคนที่ดอยโอกาสเขาจะเอาจากที่ไหนมา เราตองเอาสวนเกินจากคนที่มีไป
เติมเต็มใหคนที่ดอยกวา แตปญหามันอยูท ี่วา ทําอยางไรถึงจะใหคนทีม่ ีโอกาสกวาคิดถึง และ
แบงปนในสิง่ ที่เขามีสูคนดอยโอกาส จุดสําคัญคือ ตองดึงเขามาใหได ซึ่งมันก็เปนโจทยที่ยาก
พอสมควร บางทีเราอาจตองดึงคนที่มีชื่อเสียงในสังคมเอามาเปน Presenter หรือลงมาชวยกับ
งานตรงนี้ อยางเรื่องพมาตอนที่เขานํามาทําเปนละคร คนเขาก็สนใจ อยางดาราฮอลลีวูดบางคนก็
ลงมาทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ พอเขาลงมาสื่อก็มา และคนก็ใหความสนใจมากขึ้น อยาง
กรณีของมอรแกนเมื่ออน ศราวุธ เขามามีบทบาทคนก็เริ่มหันมาสนใจ ทัง้ ๆ ที่ผานมาก็ไมเคยมีใคร
ใหความสนใจ อยางเรื่องพมาของไทยก็จะมีพี่แอด คาราบาว เขามาแตงเพลงใหไทยใหญ ปญหา
ตอนนี้คือ มันตัดขาดกันระหวางคนภาคNGO กับคนในภาคอื่นๆ NGO คุยกันเองรูเรื่องแตสื่อสาร
ไปกับคนกลุมอื่นไมรูเรื่องคนเขาก็เลยไมเขาใจงานของ NGO”
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บรรณาธิการสาละวินโพสตกลาวเริ่มตนจากการปรับทัศนคติอื่นๆ ของคนในสังคมกอนใน
เบื้องตน แตเมือ่ กลาวถึงการปรับทัศนคติของคนในสังคมตอบุคคลไรสัญชาติ บรรณาธิการสาละ
วินโพสตสะทอนวา “กอนอืน่ คนไรสัญชาติเองตองยอมรับวาการไดสัญชาติไมใชแคหนึง่ หรือสอง
วัน ตองพิสูจนใหเห็นวาคนไรสัญชาติไมไดสรางปญหาใหสังคม คุณเปนคนดี คุณอยากเรียน
หนังสือ แมคุณเรียนไมเกงแตคุณก็อยากจะมีโอกาสในสังคม มีการงาน ความคิด ความหวังใน
สังคม ถาคนพวกนี้ไมมีโอกาสไดสัญชาติ เขาก็ไมอยากตั้งใจเรียน เขาก็ไมอยากทําดีไปฆาคน
ดีกวา เราตองทําความเขาใจใหแกคนไมมีสัญชาติกอนวาคุณจะตองดูแลตัวเองใหคนอื่นยอมรับ
ดวยวาถาเขาใหสัญชาติคุณ คุณก็จะเปนคนดีไมทําตัวเดือดรอน ไมเปนปญหาแกใคร และตองทํา
ความเขาใจกับคนในสังคมวาถาคนเหลานี้ไดสัญชาติจะเปนผลดีตอคนไทย เพราะเขาไมตองไป
คิดที่จะทําชั่ว เขามีโอกาสทีจ่ ะแสวงหาอะไรในชีวิตมากกวาที่จะไปกออาชญากรรม ถาใหเขาเขา
โรงเรียนและทํางานโดยไมตองดูบัตรประชาชนมันก็นา จะเปนเรื่องที่ดี ตอไปนี้จะไปทํางานหรือ
เรียนก็ดูแคบัตรนักเรียน บัตรพนักงาน ไมตองดูไดไหมสัญชาติดกู ันทีค่ วามสามารถ ใหดูทหี่ ลักฐาน
การเรียนจบ เพราะเวลาทํางานจริงก็ไมเคยตองดูบัตรกันเลย จะทําอยางไรใหคนไมมีสัญชาติคดิ
ดวยวาถาไมมบี ัตร ไมมีสัญชาติก็ไมเปนไรถาเขาไดสิทธิในการเรียน ไดสิทธิในการทํางานจะเอา
ไหมถาเอาก็จะไดไปทําความเขาใจกับอีกฝายวาไมมีบัตรแตเอาสิทธิในการเรียน การมีบัตร
ประชาชนไทยก็จะไมมีความสําคัญกับชีวิตเขาอีก ทําอยางไรที่จะใหคนเลิกคิดวาบัตรประชาชน
ไทยมีความจําเปนตอชีวิต เอาความจําเปนของชีวิตแบบที่ไมตองมีบัตรไดไหม เดินทางได แตเขา
อาจไมมีสิทธิในการซื้อที่ดินเหมือนคนไทยก็ตองยอมรับ แตคุณไดเรียนหนังสือ ลูกคุณไดเรียน
หนังสือคุณเอาไหม คุณจะเดินทางไปเยีย่ มลูกได
แลวตองทําความเขาใจกับคนไทยวาเขาไมเอาสัญชาติแลวแตใหการเรียนเอาไหมเขาจะ
ไดไมเปนอาชญากร มันตองเปลี่ยนวิธีคิด ลืมบัตรประชาชนกอนไดไหม เอาสิง่ ทีท่ างนีต้ องการและ
คนไทยยอมรับได อยางดานการเรียนคนไรสัญชาติอาจตองจายคาเทอมมากกวาคนไทยเอาไหม
คนไทยไดมากขึ้น เราก็ไมไดใหเขาหมดนะ คนไรสัญชาติเขาก็เอานะแมจะแพงกวาแตพอไดเรียนก็
จะไดงานทํา ตรงนี้มนั ก็จะเกิดการประนีประนอมกันมากขึ้น
ถาคนไรสัญชาติทุกคนตั้งมัน่ วาฉันจะเอาบัตรประชาชนไทย และถาคนไทยทุกคนยังตั้งมัน่
วาฉันรังเกียจคนพวกนี้ ไมอยากใหเขามาแยงพืน้ ที่คนไทย พี่ก็รูสึกวาถาไมเอาบัตร อยากไดอะไร
ไหนลองมาดูทางเลือกอืน่ อยางวันกอนพี่สัมภาษณแมคนหนึ่งที่ลูกเขาเปนออทิสติก ลูกอีกคนไม
กลาไปเรียนเพราะไมมีบัตร พี่กถ็ ามวาถาไมเอาบัตรจะเอาอะไรเปนอยางแรก เขาก็บอกวาใหลูก
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เรียน ใหลูกไดรักษาตัวและใหตัวเองไดเดินทางมาเยี่ยมลูกก็พอแลว ไมเห็นตองเอาเลยบัตร” โดย
ถูกสะทอนผานบทความตอนหนึ่งวา
...รัฐบาลไทยควรเปนผูนําในการสรางความเขาใจรวมกันเรื่องคนยายถิ่น ลดการตอกย้ําอคติทางชาติ
พันธุตอคนพมา เพื่อไมใหแรงงานเหลานี้ซึ่งเปนกลุมคนที่ไมมีสิทธิมีเสียงกลายเปนผูรายของสังคมไดงาย ดังเชน
สิ่งที่ อองเมียวมิ้นท ตัวแทนจากองคกรศึกษาสิทธิมนุษยชนพมาไดฝากขอความมาถึงคนไทยทุกคนวา “สิ่งที่เรา
ตองการความชวยเหลือจากคนไทยอันดับแรกไมใชเงินทองหรืออาหาร แตเราตองการทัศนคติที่ดีจากคนไทย
อยากใหมองคนพมาในฐานะเพื่อนมนุษยคนหนึ่ง เพราะถาเราสามารถเปลี่ยนความคิดนี้ได ความชวยเหลืออื่นๆ
ก็จะตามมา”…
จากบทความ “เสียงเพรียกที่ไมไดยิน” สาละวินโพสต ฉบับที่ 20

บทเรียนและหนทางขางหนา
เมื่อเปนเชนนัน้ ชองทางในการปรับทัศนคติชองทางหนึง่ ก็คือ พืน้ ที่สื่อสารมวลชน โดยผูที่
จะเชื่อมโยงเรือ่ งราวของพวกเขาก็คือ นักขาว โดยแหลงบมเพาะนักขาวกลุมนั้นก็คือ สถาบัน
การศึกษาตางๆ และหากมองยอนกลับไปในการเรียนการสอนทางสื่อสารมวลชน ยังคงมีหลายๆ
สิ่งที่ขาดหายไป โดยบรรณาธิการสาละวินโพสตสะทอนประสบการณจากการทํางานวา “การเปน
นิเทศศาสตรมนั ตองมีความรูเ รื่องสิทธิไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน คุณจะออกมาเปนนัก
สื่อสารมวลชนคุณควรจะรูวาสังคมนี้มีคนอยูกกี่ ลุมที่คณ
ุ จะออกมาสือ่ สารดวย ไมใชเปนคนที่มี
ชื่อเสียงหรือคนที่มโี อกาสเทานัน้ คุณตองรูจักคนกลุม นี้ดว ยเพราะเขาก็เปนสวนหนึง่ ของสังคม
เวลาที่คนจบออกไปเขาควรรับรูวาคนกลุมนี้เปนอยางไร ควรจะมีหลักสูตรที่มีวิชานี้เลยเกี่ยวกับ
เรื่องสื่อเพื่อสิทธิ การทําสื่อเพื่อสิทธิของคนดอยโอกาสควรทําอยางไร ควรที่จะมีหลักสูตรตรงนั้น
เลย และก็ควรจะรูดวยวากลุม ไหนบางที่เปนกลุมคนดอยโอกาส ในเมืองไทยมีกี่กลุมอยางเด็ก
ผูหญิง เด็กกําพรา กลุมเด็กถูกขมขืน กลุมเหลานี้คนไทยรูหมดแลว แตมันก็ยังมีกลุมอื่นๆ อีกเชน
กลุมแรงงานตางดาว มันนาจะมีเนื้อหาเหลานี้ใหเขากับสังคมปจจุบนั วาตอนนี้มกี ลุม ไหนบางและ
ถาคุณออกไปเปนนักขาวคุณจะทําเรื่องเหลานี้อยางไร คุณจะชวยสังคมไดอยางไร คุณจะหลีก
เลี่ยงการตอกย้ําทัศนคติในเชิงลบไดอยางไร เพราะการนําเสนอขาวของคนดอยโอกาสคือ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเขาไดมโี อกาสมากขึ้นในสังคม”
บรรณาธิการสาละวินโพสต กลาวทิ้งทายถึงเรื่องของสื่อทีเ่ หมาะสมในการนําเสนอขาวใน
ประเด็นบุคคลไรสัญชาติวา “สื่อตองดูที่กลุมเปาหมาย เชน ถาจะนําเสนอเรื่องผูลี้ภยั ออกขางนอก
ตองดูวาสื่อใหใคร ถาสื่อภายในตองสื่ออยางไร สื่อเรื่องอะไร มันตอบยากวาจะเอาสือ่ แบบไหน
อยางเรื่องคนไรสัญชาติสื่อทีท่ ําออกขางนอกตองมีความนาสนใจ หลากหลาย ทําใหเขาเขาใจได
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มากขึ้น อาจมีแงมุมของชีวิตผูคนที่เผชิญปญหาไรสัญชาติในรูปแบบตางๆ ถาเราคิดวาเด็กที่เรียน
เกงถูกนําเสนอ เราก็ตองคิดกลับดวยวาทําอยางไรใหเด็กไมเกงถูกนําเสนอ การใหสทิ ธิ์ ใหโอกาส
ใหความเปนคนกับเขามันก็สําคัญนะ เพราะถึงเขาจะเรียนไมเกง เขาก็อาจจะเปนคนดีในสังคมก็
ได ใหความเขาใจที่เปนเชิงลึกซึ่งคนทีน่ ําเสนอตองรูวา จะเลือกและอยูกบั ขอมูลเหลานี้จริงๆ อยา
เสนอในเรื่องเดิมๆ ซ้ําๆ เพียงแควิธีการเดียว นําเสนอเรือ่ งเดิมในวิธีการใหม
สื่อกระแสรองก็มีสวนชวยได เพราะสําหรับตัวพี่ก็ไมไดคาดหวังวาสาละวินโพสตตองเปน
Best seller มันไมมีทางอยูแลว มันคนละหนาที่กนั ที่พที่ าํ ตรงนีก้ ็เพราะสื่อกระแสหลักเขาไมทาํ
เขาจะทําแตเรื่องดังๆ เราพยายามทําใหหลากหลาย มีกลุมคนอานของเรา ใครอยากติดตามก็เขา
มา พี่เชื่อมัน่ และพูดไดวาสิง่ ที่เราทํามีคนเขามาอานและเขาใจมากขึน้ มีคนอานแลวบอกวา
เมื่อกอนพอเห็นขาวไทยใหญคายาก็จะไมชอบ เกลียด แตตอนนีพ้ ออานแลวรูเรื่องอื่นๆ วาไทย
ใหญเขาอยูในโนน เขาไมมงี านทํา เขาไมมโี อกาสที่จะเรียน เขาเขามาก็เลยคายา พี่เชื่อวาความ
เขาใจจะนําไปสูการแกปญหาเชิงสรางสรรค ไมใชเกลียดทุกคน คนที่เขียนจดหมายมาก็บอกวาทํา
ใหเขาไดรับความรูมากกวาตําราเรียนแคบๆ และทําใหเขาเขาใจเรื่องราวเหลานัน้ มากขึ้น ตรงนีพ้ ี่
วามันเปนเรื่องของการปรับทัศนคติ แมจะเปนเพียงคนเล็กๆ แตพี่เชื่อวาการเริ่มตนจากคนเล็กๆ ที
ละคน 2 คนมันจะนําไปสูสิ่งที่ใหญกวา ดีกวาการไมไดเริ่มตนอะไรเลย
สําหรับอนาคตของสาละวินโพสตนนั้ ไมวา พมาจะเปนประชาธิปไตยหรือไมก็ตาม
เปาหมายของเราไมไดอยูตรงนัน้ เปาหมายเราคือ “ตราบใดที่ไทยและพมายังเปนเพือ่ นบานกัน เรา
ก็ควรจะรูจักกัน ไมวา พมาวันนี้จะเปนอยางไร หรือวันพรุง นี้จะเปนอยางไร ยิ่งเรารูจักกันมากขึ้น
การสื่อสารก็ตอ งดีขึ้น ถามันสามารถทําเรื่องราวอะไรไดมากขึ้นพี่กจ็ ะทํา” “
ภาสกร จําลองราช ผูสื่อขาวหนังสือพิมพมติชน
หนึง่ ในเซ็กชัน่ ขาวของหนังสือพิมพมติชนที่มุงนําเสนอเรื่องราววิถีชีวติ ของคนชายขอบ คน
รากหญา ซึง่ ทําใหผูอานรับรูแ ละเขาใจในสภาพของคนในสังคมที่เปนอยูในปจจุบนั คือ “คติชน”
และหากพูดถึงคติชน คงไมมีใครที่อานเซ็กชั่นนี้แลวไมรจู ัก ภาสกร จําลองราช หนึง่ ในนักขาวที่
ดูแลเซ็กชั่นนี้อยูตั้งแตชวงเริ่มกอตั้งจนถึงปจจุบัน และหากจะถามวาความหมายที่แทจริงของคติ
ชนคืออะไรนั้น เขาไดสะทอนเปนถอยคําทีก่ ระชับ แตครอบคลุมไววา “คติชน คือ คติของทุกชน”
ซึ่งคําวาคติของทุกชนนี้ไดบงบอกความหลากหลายของเนื้อหาที่ไมจาํ กัดเรื่องราวเฉพาะกลุมแต
เปนขอคิดดีๆจากทุกฝายทีร่ วมกันสะทอนสูสังคม
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ภูมิหลังที่สงเสริมใหเดินบนเสนทางของนักสื่อสารเพื่อคนไรสัญชาติ
กอนที่จะมาเปนที่รูจักในฐานะนักขาวของเซ็กชั่นคติชน เสนทางของภาสกรไมไดถูกปู
ขึ้นมาสําหรับเปนนักขาวเพื่อกลุมคนชายขอบหรือคนรากหญาโดยเฉพาะ ภาสกรเปนชาวเพชรบุรี
แตกําเนิดและเนื่องจากเปนเด็กหัวดีทําใหไดรับทุนประจําจังหวัด เพื่อศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย แตเมื่อเรียนไปแลวเขากลับรูสึกวาไมเหมาะกับตนเองจึงตัดสินใจหันเหชีวิตมาสู
การศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคา ในทายที่สุดหลังจากจบการศึกษาก็
ไมไดประกอบอาชีพนักเศรษฐศาสตรตามสาขาวิชาทีเ่ รียน และเหตุทไี่ ดมาทํางานในวงการสื่อสารมวลชนก็ดวยความที่ในชวงวัยเด็กเขาชอบอานขาวตามหนาหนังสือพิมพมากๆ จนเมื่อมีคน
แนะนําใหมาลองสมัครสอบเขาทํางานในงานขาว เขาจึงไมลังเลใจที่จะเขาไปลองดูจนกระทั่งได
เริ่มทํางานกับหนังสือพิมพวฎั จักรเปนเวลา 1 เดือน กอนจะยายมาทํางานที่หนังสือพิมพมติชนและ
หลงใหลในงานขาวจนกระทัง่ ปจจุบนั
เมื่อครั้งที่เริ่มทํางานกับทางมติชนเขาทํางานประจําอยูท โี่ ตะขาวการเมือง โดยมีหนาที่ใน
การติดตามทําขาวของพรรคประชาธิปตยมาตลอด จนกระทัง่ มีการกอตั้งกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เมื่อป พ.ศ. 2536 เขาจึงไดยายมาประจําที่กระทรวงนีแ้ ละเมื่อทําอยูไ ด 1-2 ป ก็
ตองกลับไปประจําทําเนียบรัฐบาลตามเดิม แลวจากนัน้ ก็มีการโยกยายกลับมาประจํากระทรวง
แรงงานฯอีกครั้งจนกระทัง่ ปจจุบัน โดยมีงานประจําคือเปนผูสื่อขาวประจําเซ็กชัน่ คุณภาพชีวิต ทํา
ขาวเกีย่ วกับแรงงานของหนังสือพิมพมติชนรายวันซึง่ ตีพมิ พตั้งแตวนั จันทรถงึ เสาร และตอมาไดรับ
มอบหมายใหทําขาวเกีย่ วกับคนชายขอบ และคนรากหญา ซึ่งก็คือ เซ็กชั่นคติชน ของหนังสือพิมพ
มติชนรายวันอีกเชนกันแตสาํ หรับเซ็กชั่นนีจ้ ะมีการตีพิมพเฉพาะประจําวันอาทิตยเทานัน้ ซึง่ นับ
เปนระยะเวลาเกือบ 2 ปแลวที่เขาไดทาํ งานในสวนของคติชน ปจจุบนั ภาสกรยังใชชวี ิตวนเวียนอยู
กับมติชนและกระทรวงแรงงานฯ บางวันเขาก็แวะไปพูดคุยกับคนในสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติเพื่อหาขาวคราวเกี่ยวกับคนชายขอบที่ถูกละเมิดสิทธิ และบอยครั้งอีกเชนกันที่
พบเขารวมฟงการประชุมของคณะกรรมาธิการหรือคณะอนุกรรมาธิการในรัฐสภาอีกดวย
อุดมการณของการสื่อสารเพื่อคนไรสญ
ั ชาติ
ภาสกรเลาวา กอนกรณีของยุทธนา ผามวัน ตนเองไดมคี วามสนใจในประเด็นบุคคลไร
สัญชาติอยูบางแลว เพราะงานของกระทรวงแรงงานฯ สวนหนึง่ คือ เรื่องแรงงานตางดาว ซึง่ มี
ลักษณะประเด็นปญหาใกลเคียงกันกับบุคคลไรสัญชาติ เนื่องจากทัง้ แรงงานตางดาวและบุคคลไร
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สัญชาติลวนแลวแตเปนปญหาของคนชายขอบเหมือนกัน ความสนใจเบื้องตนของเขาจึงไมไดเริ่ม
มาจากกรณีของยุทธนา แตเขามีความสนใจในฐานะที่ตนเองทํางานที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นของคน
ชายขอบ ไดคลุกคลีอยูกับกลุมเด็ก กลุมคนเรรอน คนจรจัด กลุมหมอนวด
สําหรับการทํางานในเซ็กชั่นคติชนในระยะแรกเริ่มนั้นเขายังคิดไมออกวาจะนําเสนอใน
มุมมองไหน เพราะเมื่อเขาไปสัมผัสอยางลึกซึ้ง ก็จะพบวาปญหาเรื่องคนชายขอบมีมากมายหลาย
ประเด็น รวมถึงปญหาความไรสัญชาติ แตปรากฏวาประเด็นของยุทธนาก็เขามาหาเองทําให
ตนเองเริ่มมีมมุ มองที่สามารถนําเสนอไดเพราะเขาเห็นวาเรื่องของการศึกษาเปนเรื่องสําคัญ และ
เปนเรื่องมูลฐานของชีวิต เพียงเพราะเขาไรสัญชาติไมนาจะทําใหเขาตองไรการศึกษา และเมื่อเขา
ไดเขาไปสัมผัสกับคนชายขอบอยางลึกซึ้งขึ้นก็พบวาปญหาไรสัญชาติไมไดมีเพียงเรื่องราวของ
ยุทธนา ดังนั้นเมื่อเรื่องของยุทธนาไดรับการคลี่คลายเขาจึงไดตามทําขาวเรื่องของบุคคลไรสัญชาติ
ตอ เพราะเขาคิดวาถาเราเอามาตรฐานเรือ่ งสิทธิมาเปนตัววัดเรื่องเกีย่ วกับความเดือดรอนของ
ชาวบานสามัญทั่วไปก็ดนู าสนใจไปหมด เพราะคําวาสิทธินี่ฟง เผินๆมันอาจจะดูไกลตัว แตหากนํา
คําวาสิทธิไปผูกกับการนึกถึงอกเขาอกเราขึน้ มา ลองคิดวาถาเราเปนเขาแลวอยูในสถานการณที่
เลวรายอยางเขามันจะเปนอยางไร มันนาสนใจไหม ควรจะนําเสนอหรือไม ชวยเพื่อใหเขาไดมีชีวติ
ที่ดีขึ้น ซึง่ แนวคิดหลักในการทํางานคติชนของภาสกรคือตรงนี้ อีกทัง้ เขายังคิดวาโดยสวนใหญเรื่อง
บุคคลไรสัญชาติจะถูกเชื่อมโยงกับเรื่องสิทธิและการไมไดรับความเปนธรรม เหตุทวี่ ถิ ีชีวิตของเขา
ตองถูกกดดันและกดขี่เพราะคนชายขอบหรือคนไรสัญชาติเหลานีย้ ังไมสามารถเปนพลเมืองไทยที่
สมบูรณแบบได ซึ่งเมื่อยังไมสามารถเปนพลเมืองไทยเต็มขั้นไดปญ
 หาที่ตามมาจึงกระจัดกระจาย
ไปในทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรือ่ งการศึกษาหรือเรื่องการรักษาพยาบาล เรียกไดวาจะมีปญหาในทุกๆ
บริบทของบุคคลไรสัญชาติโดย เฉพาะเรื่องการศึกษา ถูกสะทอนผานบทความวา
...แมรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดใหทุกคนมีสิทธิ์ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน แต
ทั้งตี๋และโซบีกลับไมไดรับอานิสงสนี้เลย...
...เชนเดียวกัน 2 สาวจาก อ.แมสอด จ.ตาก คือ อาภรณรัตน แซหวู และ ธารารัตน แซไช ซึ่งเกิดใน
ประเทศไทยแตถูกตีตราใหเปนผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาตามที่มาของพอ-แม ทั้งคูเรียนเกงจนจบการศึกษาระดับสูง
แตกวาจะปนปายมาถึงขั้นนี้ไดพวกเธอตองเผชิญกับสารพันปญหา ทุกครั้งที่ยายสถานศึกษาแหงใหมตองใช
วิธีการซิกแซ็กสวนตัวกวาจะไดเขาเรียน เพราะไมมีสถานศึกษาใดตอนรับคนไมมีบัตรประชาชน จนพวกเธอถูก
ปดกั้นโอกาสในหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งญี่ปุนเห็นคุณคาของอาภรณรัตนจากงานวิจัยและมอบรางวัลให ทางการ
ไทยถึงเรงรีบมอบสัญชาติไทยใหเธอ ขณะที่คุณคาของธารารัตนยังถูกกลบฝงไปกับสัญชาติเหมือนเดิม

50

ปจจุบันมีลูกหลานชาวชาติพันธุตางๆ อีกนับแสนคนที่ประสบปญหาเรื่องสัญชาติ เฉพาะในระบบ
การศึกษามีจํานวนไมนอยกวา 5 หมื่นคน แตกลไกภาครัฐปรับเปลี่ยนไมทันยุคทันสมัยปญหาคนไรสัญชาติที่เรา
เคยมองเปนเรื่องไกลตัว ขณะนี้ไดเขามารายลอมอยูรอบตัว เฉพาะในกรุงเทพฯ ผลการสํารวจของกระทรวง
ศึกษาพบวามีเด็กไมนอยกวา 1,000 คน กําลังประสบปญหาเนื่องจากไมมีสัญชาติ
ที่วัดสวนแกว ในชุมชนคลองเตย หรือตามมูลนิธิเด็กตางๆ มีจํานวนตัวเลขเด็กไรสัญชาติเพิ่มขึ้นอยาง
นาตกใจ ขณะที่สถาบันการศึกษาตางๆ ทุกระดับยังคงยึดติดอยูกับเอกสารราชการ ทําใหเด็กเหลานี้กลายเปน
มนุษยพันธุประหลาด...
...อยาลืมวาคนยิ่งจนมุม ไมมีที่ไป ไมมีการศึกษา ไมมีงานทํา มักถูกตอนใหไปอยูดานมืด รัฐบาลไม
ควรปลอยใหความผิดพลาดในการแกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนตนแบบของความรุนแรงในชาติพันธุ
กลุมอื่นๆ อีก...
จากบทความ “มนุษยไรตัวตน คนไรสัญชาติและโอกาสทางการศึกษาที่ถูกปดกั้น”
หนังสือพิมพมติชน วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
เปาหมายและวิธก
ี ารสื่อสาร

ภาสกรยอมรับวา เปาหมายในการทํางานของเขาในวันนี้สว นหนึ่ง ก็คือ การทําขาวเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนรากหญา แตอีกสวนหนึ่งนั้นเขาก็ยงั คงทําขาวเพื่อการเมืองที่มีคุณภาพ
ของประเทศไทยควบคูไปดวย แตถงึ อยางไรคนรากหญายอมสําคัญสําหรับเขามากกวาแนนอน
แตการทําขาวการเมืองก็เปนสิ่งที่เขาปฏิเสธไมไดเพราะทั้งขาวการเมืองและคนรากหญาลวนมีสว น
ที่เกีย่ วเนื่องกัน และเขาเองก็ทําขาวการเมืองมาอยางยาวนาน หรือเรียกไดวานานเกือบทัง้ ชีวิตก็วา
ได และหากถามถึงความคาดหวังในบทความที่นาํ เสนอผานเซ็กชั่นคติชนนัน้ เขาสะทอนวา หนาที่
หลักของเขาคือ เขาตองการจะสื่อไปถึงประชาชนกลุมใหญของประเทศและคนในสังคมใหรับรูวา
คนไรสัญชาติกลุมนี้มปี ญหาอยางไร เขาไมไดรับความเปนธรรมอยางไร สวนการที่จะทําใหเกิด
ความเปลีย่ นแปลงในการที่จะทําใหหนวยงานรัฐเขามาแกไขหรือไมนั้นมันก็เปนจุดประสงคหนึ่งที่
สําคัญซึ่งเขาก็ยอมรับวาเรื่องการแกไขปญหานั้นมีทงั้ ทําไดบางไมไดบาง แลวแตเงื่อนไขปจจัยใน
แตละเรื่องราววาเปนอยางไร และหากพูดถึงวิธกี ารสื่อสารเพื่อสะทอนปญหาสูสงั คมนัน้ เขาสะทอน
วา
“เรื่องสิทธิเปนประเด็นที่สาํ คัญที่สุด โดยสวนใหญเรื่องของบุคคลไรสัญชาติจะถูกเชื่อมโยง
กับเรื่องสิทธิและการไมไดรับความเปนธรรม เรื่องวิถีชีวติ ของเขาที่ตองถูกกดดันเพราะยังไม
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สามารถเปนพลเมืองไทยที่สมบูรณแบบไดในทุกบริบทของบุคคลไรสัญชาติ โดยผมชอบสะทอน
ผานวิถีชวี ิตของคน”
เมื่อพูดถึงกรณียุทธนา ผามวัน ซึ่งเปนผูน ําพาเขาเขาสูประเด็นไรสัญชาตินี้อยางเต็มตัว
เขาเลาถึงวิธีการสื่อสารวา “ตองยอมรับวาสังคมไทยเปนสังคมที่องิ อยูก ับกระแส ตองการเห็น
รูปธรรมที่ชัดเจนโดยไมคิดถึงภาพรวม อยางกรณีของนองกุง(ยุทธนา) สังคมมีความรูสึกวาเขาพูด
ไทย เปนคนไทย เกิดในเมืองไทยทําไมประเทศไทยถึงไมรับเขาเปนคนของสัญชาตินี้ ทําใหคนเขา
รูสึก แตสังคมไทยไมไดคิดวามีคนอยางกุงอีกมากมาย เบเบ (อาภรณรัตน นักศึกษาปริญญาเอก
มหาวิทยาลัย มหิดล) มีใครอีกเยอะแยะ พอเขาไปหยิบกรณีของกุงเปนตัวอยาง พอกระแสสังคม
เกิดขึ้นมาแลว ผูหลักผูใหญในประเทศเขาเห็นก็ทานกระแสสังคมไมได อยางกรณีของยายฮายก็
เหมือนกัน ยายฮายใชวิธีการรุนแรงโดยการทุบเขื่อน สังคมเลยเห็นใจภาพคนแกทที่ บุ เขื่อนก็เลย
คืนที่ดินให ในขณะที่คนที่มปี ญหาเรื่องทีด่ ินเชนเดียวกับยายฮายมีอกี เปนหมืน่ เปนแสนแตกลับ
ไมไดรับความสนใจ ทายสุดคนเหลานัน้ ตองเขามาเก็บขยะอยูในกรุงเทพฯ มีเยอะแยะมากมาย ซึง่
ปรากฏการณอยางนี้มนั สะทอนวาสังคมไทยตองการพระเอก ตองการใครขึ้นมาใหเห็นเปน
ตัวอยาง เมื่อเรื่องไหนโดนใจขึ้นมาก็จะถูกแกไขเปนกรณีๆ ไป แตการแกโดยภาพรวมแทนที่จะมา
ชวยกันคิดแกใหเปนระบบนัน้ ยังขาดความตอเนื่องหลายมิติอยู หนวยงานรัฐตองตระหนักเพราะวา
ปญหาทั้งหมดมีคนศึกษาวิจัย มีคนคิดไวหมดแลว เพียงแตวารัฐบาลจะเอามาใช จะเอาไปคิดกัน
ใหรอบคอบแคไหน ปญหาทั้งเรื่องการเมืองทัง้ เรื่องระบบราชการมีเยอะแยะไปหมด แตวามันจะไป
จบที่วา ถาสวนนโยบายเขาจะแกไขจริงมันก็ไมยาก คือมันอยูท ี่วา ระดับนโยบายเขาจะมองเห็น
หรือไม” เขาสะทอนความบกพรองของการแกไขปญหาโดยภาพรวม หลังจากที่กรณีของยุทธนา
เปนกระแสทางสังคมผานขาววา
...สวนที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นายจรัล ดิษฐาภิชัย เปนประธานในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน ชุด 4 เพื่อพิจารณาเรื่องรองเรียนของนายยุทธนา แตเนื่องจาก
ปญหานี้ไดขอยุติแลว นายจรัลจึงแลกเปลี่ยนขอมูลกับตัวแทนกรมการปกครอง คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ฯลฯ
ที่เขาชี้แจง
นางพันธุทิพย กาญจนจิตรา อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาววา นอกจากกรณี
ของนายยุทธนาแลว ยังมีกรณีของ น.ส.อาภรรัตน แซหวู อายุ 25 ป เกิดที่โรงพยาบาลแมสอด จ.ตาก แตไมได
รับสัญชาติเชนกัน โดยบิดามารดามีเชื้อสายจีนแตอพยพมาอยูพมาและอพยพตอมาอยู อ.แมสอด ตั้งแตป
2516 ซึ่งรัฐบาลไดจัดทําทะเบียนประวัติและออกบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา เรียนจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะเทคนิคการแพทย สาขากิจกรรมบําบัด จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม เมื่อป พ.ศ.2544 จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สาขากายวิภาคศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
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ป พ.ศ.2546 ปจจุบันกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร สาขากายวิภาคศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
"อาภรรัตนเปนนักวิจัยของมหิดล เขาคนควาจนกระทั่งไดรับรางวัลจากญี่ปุนแตเขาทําหนังสือเดินทาง
ไมได เพราะติดขัดเรื่องสัญชาติ ดิฉันไดนําเรื่องของ น.ส.อาภรรัตนไปหารือกับนายโภคิน พลกุล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแลว ซึ่งนายโภคินรับปากวาจะดูแลให" นางพันธุทิพยกลาว
น.ส.อาภรณรัตนกลาววา ไดขอสัญชาติมานานตั้งแตจําความได แตก็ไดรับคําตอบวาใหรอ ทําใหชีวิต
ตองประสบปญหามาโดยตลอด เมื่อตอนเรียนระดับปริญญาตรีและโทก็มีปญหาเพราะไมมีบัตรประชาชน
เพียงแตใชทะเบียนบานเปนหลักฐาน เมื่อเรียนจบก็ไมสามารถทํางานได เพราะผิดกฎหมายของกระทรวง
แรงงาน
น.ส.อาภรณรัตนกลาววา ไดรับรางวัลในผลงานวิจัยเกี่ยวกับอิเล็กตรอนสโคปคือเอ็นไซดที่พบใน
อัณฑะ ขณะนี้ประเทศญี่ปุนไดใหทุนในการคนควาตอ แตตองเดินทางไปรับมอบหนางานในงานประชุมประจําป
ของ ATEM ครั้งที่ 8 ซึ่งเปนการประชุมเกี่ยวกับการวิจัยดานอิเล็กตรอนสโคปของญี่ปุน ระหวางวันที่ 7-11
มิถุนายน ที่ญี่ปุน แตตองเดินทางไปตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน แตขณะนี้ยังไมสามารถทําหนังสือเดินทางไดเพราะ
ไมมีบัตรประชาชน...
หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2547

เรื่องราวบุคคลไรสัญชาติยังคงถูกถายทอดผานเซ็กชั่นคติชนอยางตอเนื่องในหนังสือพิมพ
มติชนฉบับประจําวันอาทิตย โดยลักษณะการเลาเรื่องจะมาจากทั้งตัวภาสกรเอง รวมทัง้ มีการเปด
โอกาสใหผทู ี่คลุกคลีอยูกับปญหาซึง่ เรียกไดวาเปนผูไดลงไปสัมผัสกับชีวิตของคนไรสัญชาติอยาง
แทจริงไดเปนผูสะทอนเรื่องราวความทุกขรอนที่ตนไดไปพบเห็นดวยตนเอง โดยตลอดเวลาที่
ทํางานเขามักจะย้ํากับตัวเองอยูเสมอ ถึงความหมายของคําวา คติชน ซึง่ หมายถึง คติของทุกชน
โดยทุกครั้งที่เขาทํางานเขาจะมองยอนไปในจุดเริ่มตนวา ชนกลุมนี้มคี วามเปนมาเปนอยางไรหรือ
มองไปถึงทางแกไขในวันขางหนาวา ปญหาของผูเฒาผูแ กที่ตองรองรับในอนาคตจะเปนไปใน
ทิศทางไหน กลาวโดยสรุปแลวเปาหมายของคติชนก็คือ “นําเอาเรื่องราววิถีชวี ิตของชนกลุมตางๆ
มาเผยแพรใหสังคมรับรู ใหสังคมรูสึกและพึงตระหนักวาบุคคลไรสัญชาติไมไดเปนคนอื่นคนไกล
เขาก็เปนเพื่อนมนุษยเชนเดียวกับเรา และเมื่อเขามีความทุกขรอนเกิดขึ้นเขาก็ควรทีจ่ ะไดรับการ
เยียวยาแกไขความทุกขนนั้ ”
คติชนเปนเซ็กชั่นทีท่ างบรรณาธิการเสนอมาใหภาสกรดําเนินงาน โดยตัวภาสกรคิดวาที่
เขาไดรับมอบหมายใหทํางานนี้สว นหนึ่งก็อาจมาจากทางบรรณาธิการคงเห็นบุคลิกทาทาง และ

53

สไตลการทํางานที่เกีย่ วของกับคนชายขอบอยูแลว จึงเห็นวาเขาคงเหมาะกับเซ็กชัน่ นี้ โดยในสวน
ของการทํางานนัน้ บางครั้งก็จะมีบรรณาธิการมาชวยดูบา ง แตสว นใหญก็จะปดหนาอยูสองคน กับ
ชุติมา นุมนัน แรกเริ่มทีเดียวทางบรรณาธิการคิดไววา เนื้อหาที่จะนํามาลงในคติชนคือนําเอางานที่
เขาทํารายวันแลวไมสามารนําเสนอไดหมดมาตอยอด แตวาเมื่อเขาทําแลวเขารูสึกวามันไมพอ
การเขียนวิถีชวี ิตคนให ใครอานสักคน ตองทุมเทเวลาพอสมควรไมเชนนัน้ งานเขียนที่ออกมาก็ดู
แข็งๆไมชวนใหอาน เขายังบอกอีกวา ผูอา นจะคิดวาเขาทําเซ็กชัน่ คติชนมากกวาจะรับรูวาจริงงาน
หลักของเขาคือประจําอยูกระทรวงแรงงานฯ
ความคิดแรกเริ่มเขาตั้งใจใหคติชน เปนพืน้ ที่กลางสําหรับใหคนรุนใหมที่มีงานวิจัย หรือลง
พื้นที่เขียนเพิม่ เติมดวย เพราะหากเขียนคนเดียวจะมีขอจํากัดตรงทีพ่ อตัวเขาเองเมื่อเขียนไปนาน
เขาก็อาจจะมีพบกับทางตันได แตถาเปนคนที่ไดสัมผัสกับชาวบานจริงๆนาจะใหขอมูลที่เปน
ประโยชนกับผูอ าน มากกวาการที่ตัวเขาเองลงไปในพื้นทีแ่ ละนําเสนอไดเปนกรณีๆ ไป โดย
ลักษณะการนําเสนอนั้นคติชนมีวธิ ีการนําเสนอโดยใชการเลาเรื่องผานบุคคล แตสอดแทรกปญหา
ในภาพรวมเขามาดวย เชน เรื่องครูบนดอย หากถายทอดผานคนๆเดียวคงไมนาสนใจ ตอง
นําเสนอเปนภาพรวม โดยใสความหมายระหวางบรรทัด ตองใสปญหาเรื่องเงินเดือนนอย เรื่อง
ความลําบาก ตรงนี้จะเปนเสนห ปญหาอีกอยางหนึ่งของหนังสือพิมพก็คือ เรื่องนี้ฉบับนี้เคย
นําเสนอแลว ฉบับนั้นเคยนําเสนอแลว พอมีคนเสนอแลวทางบรรณาธิการก็จะไมมีนโยบายให
เสนอซ้ํา แตจริงๆ แลวถาสถานการณมันเปลี่ยน ทุกเรื่องจะขายไดหมดเพียงแตวา จะมีวิธกี ารเขียน
อยางไร อยางเรื่องครูบนดอยก็มีการพูดกันมานานมาก วาอัตคัตขาดแคลน แตพอวันหนึ่งมันมี
ปญหาเรื่องเงินเดือนเมื่อมีขาวดังตามหนาหนังสือพิมพเราก็สามารถหยิบเอาประเด็นนี้ผูกเขากับ
กระแสปจจุบันทําใหเรื่องนาอาน ตองหามุมแลวก็ถา ยทอดออกมา บางทีบางมุมที่เสี่ยงมากเขาก็
ไปสัมภาษณคนที่ไมเสีย่ ง อยางเรื่องนายหนาคาบัตรประชาชนเปนอยางนี้ ก็ถา ยทอดโดยไมให
รูสึกวาเปนคนที่ตองเสี่ยงพูด แตเปนนักขาวถายทอดแทน เปนศาสตรทั่วๆ ไปของคนทําขาวเกี่ยว
กับการทุจริตอยูแลววาการทีจ่ ะไมทําใหบุคคลที่อางถึงไดรับผลกระทบซึ่งมันก็มวี ิธีการหลีกเลีย่ ง
หลายแบบ การที่จะนําเสนอชื่อเขาหรือไมเราก็ตองดูเงื่อนไขของแตละกรณี ซึ่งไมเหมือนกัน บาง
ครั้งเราก็ไมจําเปนตองพาดพิงชื่อ บอกเพียงวาเปนกลุมนั้นกลุมนี้ อยูท ี่นนั่ ทีน่ ี่ เอาแตขอเท็จจริงมา
นําเสนอซึ่งตรงนัน้ มันก็มีผลแลว
สวนเรื่องของการดึงคนที่ผดิ พลาดไปกับการซื้อบัตรประชาชนกลับมาสูวิธกี ารทีถ่ ูกตองนัน้
เปนเรื่องเทคนิคทางกฎหมายซึ่งตัวเขาเองก็ยังไมไดศึกษาอยางละเอียดสักเทาไหร เพราะวาเขา
มองวา ในที่สดุ ก็ตองกลับมาสูจุดเดิมของตนวาควรที่จะลุกขึ้นสูดวยวิธีการไหน การออกมา
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ประกาศ การเรียกรองกับหนวยงานรัฐตางๆ ความผิดที่ไดรับในฐานะของคนที่รูเทาไมถึงการณหรือ
วาไมไดตั้งใจที่จะกออาชญากรรมเลวราย เขามองวานาจะเปนความผิดที่นา จะอภัยใหกันได
เพราะวาแรงกดดันตางๆ นาจะมีทางออก อยางเรื่องแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง วันดีคืนดีกม็ ี
การอภัยใหแลวก็เอามาจดทะเบียนอยางถูกตอง กรณีอยางนี้ก็เหมือนกันเขาคิดวานาจะมีวิธี แตวา
ตองระมัดระวังใหดีวา ไมใชพวกปลอมแปลงบัตรเปนอาชีพ
แนวทางการเชื่อมเครือขาย
ในเรื่องการเก็บขอมูลสวนใหญเขาจะลงพื้นที่จริงเลยถาหากเห็นวากลุมไหนมีประเด็นที่
ควรจะเรงรีบก็จะรีบไปทําโดยการที่จะรูวา พื้นที่ไหนมีประเด็นนั้น เขากลาววาตองอาศัยเครือขาย
แจงใหทราบ ทั้งประชาชน ทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชน องคกรพัฒนาเอกชน ที่ลงพืน้ ที่มากๆ แลว
โดยสวนหนึ่งทางเครือขายจะมาคุยประเด็นใหฟง ซึ่งหากเราสนใจเราก็ไปสืบคนดวยตนเอง เฉพาะ
เขาคนเดียวไมสามารถครอบคลุมไดทั่วประเทศอยูแลวก็ตอ งอาศัยเครือขายที่ลงไปตรงโนนตรงนี้
บาง ใหมาบอกเลาสูกนั ฟง ประเด็นปญหาเหลานี้ตองมีแผนที่เพราะหากจะไปตามหาเองคง
ลําบาก และคําวาแผนที่ของเขาไมใชแผนที่ชี้ทิศเหนือใต แตแผนทีท่ ี่ภาสกรใชคือแผนที่คน หรือพูด
งายๆก็คือเครือขายนัน่ เอง สวนประเด็นทีเ่ ขาพบเจอเองก็มีบางเพราะปญหาเรื่องคนไรสัญชาตินนั้
แทจริงอยูใกลตัวเรามากแตวาคนในเมืองยังคิดวามันเปนปญหาของคนชายขอบ ซึ่งในความเปน
จริงคนกลุมนีป้ รากฏตัวขึ้นมากลางวัดในกรุงเทพฯก็มีอยู หรือเด็กไรสญ
ั ชาติในสลัมก็มีเยอะแยะ
มากมาย
ในสวนของเครือขายนี้ เขากลาววาคนที่เปนนักขาวตองรูจักที่จะเขาไปเชื่อมโยงกับทุกภาค
สวน แมกระทัง่ เครือขายภาครัฐเอง เพราะเรื่องของการใหสัญชาติเปนอํานาจหนาที่โดยตรงของ
ภาครัฐและภาครัฐเองก็มีเครือ่ งมือที่จะแกปญหาอยูแลว ซึ่งในระยะเวลาการทํางานของรัฐบาลแต
ละชุดก็จะมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศออกมามากมาย แตปญหาอยูท กี่ ารปฏิบัติ หากมติฯ ออกมา
แลวหนวยงานรัฐไมปฏิบัติ ลงไปถึงระดับอําเภอ อําเภอก็ยังอางโนนอางนี่ ถาเปนอยางนี้แลวมติก็
ไมมีผล นอกจากสื่อมวลชนจะลงไปสอดสองซึ่งจะทําใหภาครัฐกระตือรือรนในการทํางาน และทํา
ใหมติฯถูกนําไปสูการปฏิบัติจริง เขาสะทอนวา “มีวิธีการ ถาราชการจริงใจที่จะทํา บางครั้งตอง
อาศัยนักการเมือง ตองรูน ิสยั ใจคอวาสงเรื่องแบบไหนไปแลวนักการเมืองคนนั้นชอบ เขาก็จะชวย
เรา เปนพืน้ ฐานการทําขาว การทํางานนี้ตอ งอาศัยหลายฝาย บางทีเรื่องนี้ตองอาศัยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่องนี้ตองอาศัยองคกรนี้ ก็เหมือนยืมมือคนอื่น ซึ่งผมวาไมผดิ ถาเรื่องที่ยืม
มือนั้นเปนเรื่องดี เราก็ได เขาก็ได มันก็แฟรดี”
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อุปสรรคและการตอสู
ภาสกรสะทอนวา เขาไมมีขอจํากัดในการทํางาน สวนใหญการทํางานขาวมักจะใช
วิจารณญาณของเขาเปนตัวตั้ง เพราะฉะนั้นแทบจะไมมีการควบคุมเหมือนบริษัทเอกชนที่จะตอง
มานัง่ ตอกบัตร ตองมาทําเรือ่ งโนนเรื่องนี้ อยางมากก็อาจจะมีบางประเด็นที่เรายังไมไดทําแลว
ผูใหญในกองบรรณาธิการ เขาเห็นวาเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีเขาก็เสนอมาใหซึ่งเราก็วาดีจะไดมีคนชวยคิด
และดวยลักษณะการทํางานของตนเอง มักจะตรวจสอบขอมูลกับทางราชการเปนหลักอยูแลวจึง
ไมประสบปญหาจากการคุกคามจากทัง้ ภาครัฐ และเอกชน อุปสรรคเดียวของการทํางานคือ “เขา
ไมสามารถติดตามเรื่องราวทัง้ หมดในสังคมได แตตองอาศัยเครือขายที่มีอยูในการเสริมขอมูลให
เขา”
แนวทางการปรับทัศนคติที่มีตอคนไรสัญชาติ
หากพูดถึงทัศนคติในสวนทีภ่ าสกรรับผิดชอบอยูคือ เรื่องของแรงงานนัน้ เขาสะทอนวา “มี
มุมมองซับซอนหลายชัน้ คนเรามองคุณคาของคนไมเทากัน รวมถึงนโยบายก็ออกมาในแนวเอารัด
เอาเปรียบ คิดถึงแตเรื่องเศรษฐกิจเปนหลัก ปญหาเรื่องแรงงานตางดาวมีความซับซอน ตัวอยาง
เชน เรื่องพมา คนพมาทีเ่ ขามาเราจะรูสึกลบกับเขาทันทีเพราะอะไร เพราะประวัติศาสตรที่วา พมา
มาเผาสิง่ ตางๆในไทย คนไทยก็จะมองคนลาวอีกอยางหนึง่ เราไมไดมองวาเขาเปนประเทศเพื่อน
บานที่อพยพเขามาเพื่อที่จะมาหางานทํา เราไมคิดที่จะใหคาจางขั้นต่าํ แกเขาตามกฎหมาย
แรงงานไทย เราพยายามกดขี่เขาไว แทนที่จะทําใหเขารูสึกประทับใจวามาประเทศไทยแลวเขารูส ึก
วาดี เมื่อกลับไปประเทศเขา เขาจะไดนําเสนออยางนี้ เขาจะไดไปพูดกับประเทศเขาวาอยูประเทศ
ไทยแลวมีความสุข อยูกนั อยางมีน้ําใจ แตเรากลับไปกดขี่เขา คาแรงก็ไมจายใหถีบตกทะเล แต
ขาวเหลานี้จะไมคอยถูกนําเสนอ นําเสนอก็นอยเปนไปในมุมพมาถูกจับ ไมก็พมาปลนฆานายจาง
ไทย มุมก็จะออกมาแนวนัน้ หมด แลวคนไทยก็ไปรูสึกอยางนั้นดวย ก็เลยผสมกันไปผิดทิศผิดทาง
มาตลอด เรื่องนี้มันซับซอนหลายเรื่อง ซับซอนไปถึงเรื่องคาจางขัน้ ต่ําของไทยที่มนั สูงขึ้นก็พยายาม
จะหนีไปใชคาจางถูกๆ สิง่ เหลานี้เปนอคติที่มีอยูในสังคม”
อยางกลุมชนลุมน้ําสาละวิน กะเหรีย่ งปกากะญอ ชีวิตของคนที่อยูกบั ธรรมชาติจริงๆ แต
วันหนึง่ สถานการณ การเปลี่ยนแปลงที่มนั จะเขามา แตวาตอนนี้คนเหลานั้นเขาเริม่ รับรูถึงภัย
เนื่องจากมีบทเรียนอยูเยอะ เพราะฉะนัน้ เขาก็เริ่มออกมาตอตานการสรางเขื่อน แตการตอตานของ
เขาก็จะถูกมองจากภาครัฐ จากคนในสังคมกลุมหนึง่ วาเปนพวกหัวแข็ง เปนพวกถวงความเจริญก็
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วากันไป ที่จริงมันเปนวิถีของเขาที่เขาอยูตรงนัน้ มานานเปนรอยเปนพันป อยางเรื่องกัญชงก็
เชนกัน กัญชงเปนพืชชนิดหนึ่งที่ตนคลายๆ กัญชา เปนพืชที่ผกู พันกับชนเผามงอยูสงู มาก ตั้งแต
เกิดจนตายเขาใชกัญชงในพิธีกรรมทางผีของเขา แตวา บางสวนมันก็ไปบิดเบือน คือ ราชการไม
เขาใจวากัญชงคืออะไรเขาใจผิดวานํามาผลิตเปนยาเสพติด แมกระทัง่ สมเด็จราชินกี ็ทรงมีพระราช
ดํารัสในเรื่องนีว้ ากัญชงทําไดหลายอยาง ทอผา เปนวิถชี ีวิตของเขา แตราชการก็ยงั จับกุมชาวบาน
ที่ขนกัญชงมาขาย
สวนหนึง่ ของการเกิดอคติ มาจากความไมเขาใจกัน และนั่นมันก็เลยทําใหเปนปญหา เมื่อ
รัฐบาลไทยหรือคนที่ปกครองประเทศไมเขาใจวิถีชวี ิตของคนกลุม นี้ ไมเขาใจความทุกขยากของเขา
นั่นแหละคือปญหา และจะสงผลเรื่องนั้นเรื่องนี้สูการปฏิบัติอีกมากมาย เรื่องปญหารีดไถหรือการ
ทุจริตบัตรประชาชนก็ตามมา สะทอนผานบทความตอนหนึง่ วา
...ความลมเหลวในนโยบายเรื่องสัญชาติตั้งแตอดีตถึงปจจุบันที่สงเสริมความคลั่งชาติ โดยมองความ
มั่นคงของประเทศในมิติหลักดินแดนมากกวาความมั่นคงของมนุษย ไดสงผลกระทบตามมาอยางลูกคลื่นที่
นับวันจะใหญขึ้น ยิ่งรัฐบาลพยายามทําใหคนทั้งประเทศเปนพันธุเดียวกันหมด มองไมเห็นความสวยงามของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแตละชาติพันธุ ทําใหการแกปญหายิ่งซับซอนขึ้น...
จากบทความ “มนุษยไรตัวตน คนไรสัญชาติและโอกาสทางการศึกษาที่ถูกปดกั้น”
หนังสือพิมพมติชน วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
...ยามนี้แมชาวบานจะนําหลักฐานรากเหงาของบรรพบุรุษและประวัติศาสตรสังคมมายืนยัน เพราะยัง
เปนประวัติศาสตรอันใกลสามารถพิสูจนไดจากผูเฒาผูแก แตฝายปกครองยังตะแบงและไมยอมรับความผิด
พลาดที่เกิดขึ้น สะทอนใหเห็นวีธีคิดของภาครัฐไวชัดเจน เพราะ ฉะนั้นผูนํารัฐไทยจึงควรหยิบยกเอาเรื่องนี้ไป
เปนกรณีศึกษา เพื่อกําหนดเปนทิศทางของนโยบายนี้ตอไป ความใสใจและเขาใจวัฒนธรรมและสังคมของกลุม
ชาติพันธุเปนเรื่องที่สําคัญ รัฐบาลควรเรียนรูและยอมรับอยางถองแท เพราะมีเหตุการณความไมสงบใน 3
จังหวัด ชายแดนภาคใต เปนบทเรียนอยูเต็มตาอยาปลอยปญหาลุกลามไปถึงกลุมชาติพันธุอื่นอีก...
จากบทความ “เสียงจาก ‘เจา’ เมืองแสนหวี สะทอนปม ‘ชาติพันธุ’
หนังสือพิมพมติชน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

กระบวนการหนึ่งที่ภาสกรดําเนินการอยูเพือ่ ปรับทัศนคติของคนในสังคม เขาสะทอนวา
ตนเองพยายามที่จะถายทอดวิถีชีวิตของคนไรสัญชาติวา เขาเปนมนุษยคนหนึง่ ที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย ซึง่ เขาก็เปนเหมือนคนทั่วๆไป แยกเปนกรณีไปวาคนไหนควรจะไดสิทธิสมบูรณ คน
ไหนควรจะไดบัตรอะไร แลวก็โดยพืน้ ฐานของคนก็คงเหมือนๆ กัน ความตองการปจจัยพืน้ ฐานของ
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คนกลุมนี้ก็คงไมแตกตางกับคนในสังคม ซึง่ ความคิดแบบไมแยกเขาและเรานี้ตองนําเสนอใหคนใน
สังคมไดรับรูบาง เพื่อใหคนในสังคมเกิดความเขาใจ แลวคนในสังคมจะเขาใจ
บทเรียนและหนทางขางหนา
บทเรียนที่ภาสกรไดรับนั้นเขากลาววา ถึงแมวาตนเองจะไมไดจบจากนิเทศศาสตรโดยตรง
แตจากประสบการณตรงในการทํางานขาว ตนเห็นวา นิเทศศาสตรขาดองคความรูมากๆ ตัง้ แตรุน
ผูสอนมาแลว ถาผูสอนไมไดมีวิญญาณของการเปนนักขาวมากอน สอนแตทฤษฎี หัวตั้งหัวกลับ
สอนวาขาวเปนอยางนี้อยางนั้น นักศึกษาก็จะไมเขาใจความซับซอนของการลงมาทําขาวจริงๆ ไม
เขาใจวาเวลาลงมาในพืน้ ทีน่ ักศึกษาควรปฏิบัติตนอยางไร ไปเริ่มตนชีวิตการทําขาวอยางไร เจอ
สังคมอยางไร เห็นแงมุมสังคมตางๆอยางหลากหลาย ไมอยางนัน้ กอนเรียนจบก็สง มาฝกงานกับ
นักขาวรุนพี่ สงกันมาสามเดือนก็จบ ซึ่งมันก็ไมไดอะไร อยางมากก็ไดรูจักแหลงขาว เห็นวิธีการ
ทํางานอะไรบาง แตไมไดความรูสึกของคนที่จะมาทําขาว ไมไดจิตวิญญาณที่เขาควรเขามาเรียนรู
ในเบื้องตนกอนที่เขาจะมาทํางานจริง
การทําขาวเกีย่ วกับชีวิตของคนลําบากมากหากจะนําเอาทฤษฎีมาจับ แตถามีคนศึกษาได
ก็จะเปนเรื่องดี แตวาการเรียนรูเรื่องชีวิตคนมันตองลงมาพบดวยตัวเอง การจะมาทําขาวคน บาง
ครั้งการอาน ความซาบซึ้งอะไรก็จะไมเทากับเราประสบเอง บางครั้งเวลามาเขียนงาน การเขียน
หนังสือ การสะทอนเปนขาว การใสอารมณในสกูปสักเรื่องหนึง่ เพื่อใหคนอานไดรูสึกนัน้ พูดเปน
ทฤษฎีลําบาก ตองอาศัยประสบการณที่ตนเองจะไดพบ แตก็สามารถพูดไดวา สื่อมวลชนมีสว นใน
การที่จะขยายผลใหสังคมไดรับรู สังคมไทยตองขึ้นอยูก บั กระแส ขาวก็เลยเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวย
กระพือกระแสออกมาได ทัง้ ทางบวกทางลบแลวแตมาตรฐานของใคร
วัตถุประสงคของภาสกรในการทําขาวเกี่ยวกับคนชายขอบก็เพื่อตองการใหสังคมไดรับรู
แลวก็จบแคนนั้ ไมไดหวังไปไกลวา บทบาทของสื่อมวลชนตองเขาไปเปนตัวหลัก ตัวเสริมอะไร แต
ทําเทาที่ตนเองจะทําหนาทีข่ องนักขาวใหดีที่สุด เขาทิ้งทายถึงหนทางขางหนาวา “คนไรบานผมก็
ไมไดดูเขามาเดือนสองเดือนแลว คนในสลัม คนไรสัญชาติ ปญหาของคนพวกนีม้ ีเยอะ เรื่องของ
คนชายขอบกวางมากเปนอะไรที่ผมตองเปนธุระอีกเยอะ” ซึ่งเหลานีย้ อ มบงบอกไดถึงเปาหมายที่
เขาสะทอนมายังคงติดตามตัวเขาอยูเสมอ
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สนิทสุดา เอกชัย บรรณาธิการอาวุโส Outlook หนังสือพิมพบางกอกโพสต
หากลองถามผูอานที่สนใจติดตามสถานการณกลุมชาติพันธุว า นักขาวหรือคอลัมนนิสต
คนไหนทีน่ ําเสนอเรื่องราวของกลุมชาติพนั ธุไดกระทบใจคนอาน หนึง่ ในคําตอบนัน้ จะตองมีชื่อของ
สนิทสุดา เอกชัย ผูชวยบรรณาธิการหนา Outlook แหงหนังสือพิมพบางกอกโพสตรวมอยูดวย
อยางแนนอน งานเขียนสารคดีของเธอในชวงหลายปทผี่ านมาสะทอนใหเห็นถึงความพยายามทีจ่ ะ
ลดอคติของคนไทยตอกลุม ชาติพนั ธุมาโดยตลอด รวมทั้งพยายามนําเสนอแงมมุ ความคิดในการ
เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษยแบบไมมีพรมแดนขวางกัน้ ไดอยางลึกซึ้ง
ภูมิหลังที่สงเสริมใหเดินบนเสนทางของนักสื่อสารเพื่อคนไรสัญชาติ
สนิทสุดา ถือไดวามีสายเลือดนักขาวอยูเต็มตัว เปนเพราะเธอมีทั้งบิดามารดาเปนนัก
หนังสือพิมพ ดังนัน้ ความมุง มั่นที่จะเปนนักขาวของสนิทสุดา จึงปรากฏตั้งแตครั้งเปนนิสิตคณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เธอเลาวา เพื่อน ๆ สวนใหญเมื่อศึกษาจบแลวอยากเปน
นักวิชาการ ตัวเธอบอกกับเพื่อน ๆ วา “พวกเธอคนไป ฉันจะความาเอง” สําหรับตัวเธอเองก็สนใจ
งานวิชาการอยูไมนอย แตเธอคิดวางานวิชาการตองการสะพานเชื่อมไปสูผูอาน หากเธอทําหนาที่
นี้ก็จะเปนประโยชนกวา เธอจึงมีความรูสึกมาตั้งแตตอนนั้นวาจะทําหนาที่เปนสะพานซึง่ นัน่ กลาย
เปนการตัดสินวิถีชีวิตเธอทัง้ ชีวิต
เริ่มแรกของการประกอบอาชีพนักขาว เธอทํางานแปลขาวทีห่ นังสือพิมพเดลิไทม กอนจะ
เดินทางไปศึกษาตอในตางประเทศ เมื่อสําเร็จการศึกษาเธอจึงไดเขามาทํางานทีห่ นังสือพิมพ
บางกอกโพสตประมาณ 3-4 ป กอนจะยายไปทํางานกับบริษัทไอบีเอ็มแตรูสึกไมชอบจึงไดกลับมา
ทํางานทีห่ นังสือพิมพบางกอกโพสต เซ็กชั่น Outlook ตอมาไดรับโอกาสใหเขียนงานสารคดี และ
ทําใหงานสารคดีกลายเปนจุดเดนของ Outlook จนกระทั่งปจจุบัน
สนิทสุดาผลิตงานเขียนที่สะทอนปญหาผูห ญิง แรงงาน สิ่งแวดลอม ชนกลุมนอย รวมถึง
กลุมคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมมาตลอดระยะเวลา ๒๐ ปในฐานะนักเขียนสารคดี จนไดรับ
รางวัลระดับโลกหลายรางวัล ไมวาจะเปน A.H. Boerinal Award ของ UN หรือรางวัลทางดาน
สิทธิมนุษยชน Tolerance Prize
อุดมการณของการสื่อสารเพื่อคนไรสญ
ั ชาติ
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ดวยประเด็นคนไรสิทธิไรเสียงในสังคม และเปนปญหาทีป่ รากฏขึ้นในสังคมอยางชัดเจน
เพียงแตวามีคนไมมากที่จะรับรูและเขาใจในปญหาเหลานี้ ทั้งกรณีคนติดแผนดิน หรือชาวเขาซึ่ง
อยูในแผนดินไทยมานาน ซึง่ ประสบปญหาการไรสิทธิขั้นพื้นฐาน และความไรสัญชาติ เปนปญหา
กับคนกลุมนี้มาก แลวคนกลุม นี้กก็ ลายเปนคนที่ถูกเอาเปรียบทุกดาน ซึ่งถือวาเปนเรือ่ งที่จะตองให
ความสนใจ ภายหลังจากที่เธอทํางาน ก็เชือ่ วาปญหาของบานเมืองนัน้ รากฐานจริงๆเปนเพราะวา
เราดูถูกคนยากคนจน ดูถูกชนบท ดูถูกคนที่เรามีอคติดวยนี้ ทําใหเราตกอยูในความเชื่ออันหนึ่ง ซึ่ง
ทําใหเราไมฟง เขาเลย ไมวาเขาจะพูดอะไร เขาจะมีปญหาอะไร เราก็คดิ วาเราดีกวา และใชความ
คิดของเราเขาไปจัดการปญหาของเขา ซึ่งกอใหเกิดปญหาเยอะ ถาเผือ่ อคติเหลานี้ไมคลี่คลาย
ปญหาที่เราเห็นอยูท ุกวันนี้กไ็ มมีทางหมดไป ถาเราจะทํางานเปนสื่อคงทําอะไรไดไมมาก แตวาถา
จะทําอะไรไดบาง เธออยากเลือกที่จะทําใหคนในเมืองไดเขาใจ ไดรูสึก ไดฟงคนทีเ่ รามีอคติ คนที่
เราคิดวาไมมกี ารศึกษา อันนี้เปนสิง่ ที่ครอบคนในเมือง คนที่มกี ารศึกษา เปนเหมือนมานบังตา
ขนาดใหญ ซึ่งถาเผื่อกาวขามไปไมได ก็แกอะไรไมไดเลย เธอมีความรูส ึกวา ถาเธอนาจะมีสว นที่
จะทําใหคนเหลานี้ไดมีสิทธิ มีเสียง ไดพูด ไดแสดง แคเพียงใหเขาไดเลาใหฟงวาอะไรเกิดขึ้นกับเขา
เขารูสึกอยางไร เขาคิดถึงชีวติ เขาอยางไร เพราะจริงๆแลวทุกคนคือมนุษยเทาเทียมกันหมด ใหเขา
พูดเรื่องของเขา แลวความรูส ึกกับความรูส ึกก็จะเชื่อมตอกันไดเอง เธอเชื่อเชนนั้น เธอเชื่อวา คนใน
เมืองเพียงถูกอคติจากระบบการศึกษาครอบไวเทานั้น ถาคนในเมืองมีโอกาสไดฟง ไดรูความรูสึก
เขาก็จะเกิดความเคารพ ความรูสึกเห็นใจ แมวาองคกรสื่อจะเปนธุรกิจ แตสินคาที่ผลิตเปนสินคา
กึ่งอุดมการณ และอุดมการณที่ทงิ้ ไมไดคือ ตองเห็นอกเห็นใจผูท ี่ถกู เอารัดเอาเปรียบในสังคม ถึง
แมวากระแสทุนจะรุนแรง แตเธอกลับคิดวา จุดสุดทายทีส่ ําคัญที่สุดของการเปนนักขาวคือ หาก
รักษาพืน้ ที่ที่เธอมีไวไดก็จะสามารถทํางานที่เธอเห็นวามีคุณคาได และนั่นคือสิง่ ที่เธอคํานึงถึงใน
การทํางาน
เปาหมายและวิธก
ี ารสื่อสาร

หากพูดถึงเปาหมายของการสื่อสารตอประเด็นบุคคลไรสัญชาติ เธอมองวา โดยธรรมชาติ
ของผูอานบางกอกโพสตแลวเปนกลุมผูอานที่มกี ารศึกษาในสังคมเมือง ซึง่ ขาดการรับรูความเปน
ไปของโลกภายนอก เพราะถามองประเทศไทยทัง้ ประเทศจะพบวามีลักษณะเปนโลกสองโลก คือ
โลกของคนเมืองกับโลกของคนชนบท ดังนั้นคนในเมือง คนชัน้ กลาง ขาราชการระดับสูงจะไมมี
โอกาสในการสัมผัสกับเรื่องราวเหลานี้ โดยหารูไมวาทุกสิ่งมีความเกีย่ วของกันหมด วิถีชีวิต และวิธี
คิดแบบคนเมืองสงผลกระทบตอคนอื่น
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การนําเสนอของเธอจึงเนนวาตองใหพื้นทีก่ ับบุคคลไรสัญชาติไดเปดเผยขอมูล และวิถี
ชีวิตของเขา เพราะเธอเห็นวาปญหาการเอารัดเอาเปรียบเกิดจากอคติทเี่ กิดจากการกลอมเกลาให
มองคนกลุมนีอ้ ยางไร เมื่อปญหาเกิดจากอคติ การนําเสนอแคขอมูล ไมมีทางไปกระทบจิตใจหรือ
ทัศนคติของคนไดเลย เพราะอคติเปนปญหาระดับหัวใจ อารมณความรูสึก สื่อใหถงึ จิตใจของคนที่
รับรู ใหเขาใจและเกิดความสงสาร ใหเกิดการเคารพตอประสบการณของคนกลุมนี้ เปดใจ เปดหูที่
จะรับฟงปญหา นอกจากอคติแลวคนที่มีฐานะทางสังคมที่ดีกวาก็มกั จะไมรับฟง ไมเคารพตอผู
ดอยกวา ซึง่ ถือวาเปนปญหาพืน้ ฐานของสังคมไทย
เธอพูดถึงความคลายคลึงของปญหาสัญชาติกับความอยุติธรรมไววา สวนใหญนกั ขาว
มักจะแกปญหาดวยวิธีการสืบเสาะหาขอมูลในเชิงขาวเจาะ แตสําหรับเธอมีความคิดเห็นตางกัน
ออกไป เธอชืน่ ชอบงานสารคดีที่มุงนําเสนอวิถีชีวิตและปญหาของคนกลุมนี้เพื่อคลีค่ ลายอคติ เคย
มีคนถามเธอวา ทําไมไมทาํ ขาว ทําไมมาทํางานสารคดี เหตุผลหนึง่ ก็คือ งานขาวอาศัยขอมูลมา
นําเสนอ สวนตัวเธอมีความรูสึกไมคอยเชื่อเรื่องขอมูล คิดวาความรูหรือขอมูลที่มีมากมายไมได
แกปญหา เพราะเปนแคเรื่องระดับสมอง ระดับขอมูล ไมไดแกไขเรื่องอคติ ไมไดแกเรื่องจิตใจ ซึ่ง
มันจะตองใชความรูสึกแกความรูสึก เพราะฉะนัน้ ถาเธอนําเสนอสารคดีจะมีพนื้ ทีก่ ารนําเสนอมาก
กวา มีพื้นที่ทจี่ ะแสดงภาพที่เธอไปพบเห็นไดมากกวา เมื่อมีพนื้ ที่มากกวา เวลามากกวา ก็จะ
สามารถเลนกับอารมณความรูสึกไดมากกวา มีโอกาสมากกวา เธอจึงคิดวาสามารถแกไขหรือมี
สวนเล็กๆในการทําใหคนในสังคมไดฟงเสียงของคนที่โดนเอาเปรียบบาง
สารคดีในความหมายของเธอคือการเลาเรือ่ งที่เกิดขึ้น เลาความจริงสวนที่เธอไดเห็น ได
รับรูมา ซึ่งสิ่งเหลานั้นมีคุณคามากสําหรับตัวเธอเอง แนนอนวางานเขียนไมสามารถหลีกเลี่ยงอคติ
หรือความคิดของตัวเธอเองได แตศิลปะในการเขียนที่ดคี ือตองเปนธรรมกับผูอาน คือไมเอาตัวเธอ
เองออกไปอยูห นา ตองไมมี “ฉัน” อยูในนัน้ คนเขียนมีโอกาสชีน้ ําไดทงั้ เรื่องอยูแลว จากวิธีทเี่ ธอ
เรียบเรียงเรื่อง เพราะฉะนั้นการเอาตัวตนของคนเขียนเขาไปในเรื่อง ยิ่งทําใหเรื่องหมดพลัง คนทํา
สารคดี ถานําเสนอเพียงเฉพาะขอมูล ไมมีทางไปกระทบจิตใจหรือทัศนคติของคนไดเลย เพราะ
อคติเปนปญหาระดับหัวใจ อารมณความรูสึก วิธีเขียนจึงตองใหกระทบอารมณความรูสึกใหได
ไมอยางนั้นปญหาที่มีอยูจะไมมีทางแก เมือ่ เธอคิดไวแลววาจะทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมไปยัง
ผูอานและคาดหวังจะแกปญ
 หาไดบาง จึงตองนําเสนอขอมูลใหกระทบอารมณความรูสึกคนอาน
ใหเกิดความเขาใจ ความเห็นใจ จึงจะไดผล
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สําหรับงานเขียนสารคดีทเี่ ธอคิดวาประสบผลสําเร็จหรือไมนั้นสิง่ แรกเธอตองดูวา สารคดี
ชิ้นนัน้ กระทบจิตใจคนอานหรือไม เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอยางไร เธอย้ําวา “สารคดีไมใชแค
การเขียนเรื่องที่ใหความรู สมัยกอนเรามักจะไดยินวา สารคดีคือการเอาขอมูลความรูมาเขียนให
อานงาย ๆ สําหรับเรามันไมใชแคนั้น สารคดีเปนงานที่สามารถยกระดับใหเปนงานศิลปะ หากทํา
ใหคนเขาถึงอารมณความรูส ึกได”
ในฐานะที่เธอทํางานสารคดีภาษาอังกฤษเปนหลัก เธอสะทอนวา การเขียนสารคดีภาษา
ไทยกับภาษาอังกฤษตางกันมาก สารคดีภาษาไทย เริ่มเขียนโดยการชักแมนา้ํ ทัง้ หา มาจากภาพ
กวาง แลวคอยมาลงสิ่งที่ตอ งการจะเขียน สัมภาษณ แลวตามดวยความเห็น ขณะที่สารคดีภาษา
อังกฤษจะไมทํากัน ตองเริม่ ดวยบทนําทีส่ ามารถจับผูอ านไดทนั ที เริ่มจากจุดยอย ภาพทีเ่ ห็น
ปญหาที่เกิด หรือตัวคนที่ประสบปญหา พยายามเอาตัวละครออกมาใหเร็วที่สุด ใหตัวละครพูดเอง
ความเห็นของผูเขียนจะไมมี แลวจบดวยคําพูดของตัวละครในเรื่อง การบรรยายฉากหรือ
สถานการณในเวลานัน้ สารคดีภาษาอังกฤษจะไมนิยมเอาความคิดเห็นใสในตอนจบของเรื่องนัน้
สําหรับสไตลการเขียนสารคดีของเธอ เธอจะปลอยใหตวั ละครของเธอมีคําพูดออกมา มีชีวิต มี
ความรูสึก ซึ่งทําใหเธอไมตอ งวิเคราะหวิจารณ มีขอมูลเปนเพียงสวนประกอบ ซึ่งสะทอนผาน
บทความหลายชิ้นของเธอวา
…“บุญ” หนุมนอยวัย19ในชุดเสื้อเชิ้ตแขนสั้นกับกางเกงยีนสสีน้ําเงิน มองผิวเผินบุญก็ไมแตกตางจาก
เด็กไทยทั่วๆไปสักเทาไหร จนกระทั่งเราถามบุญวา “นามสกุลอะไร???”
“ผมไมมีนามสกุลหรอกครับ” เขาตอบดวยทาทีเขินอาย แตการไมมีนามสกุลอาจฟงแลวผิดแปลกไป
จากคนในสังคมสวนใหญ แตนั่นไมใชความอับอายที่บุญและชาวกะเหรี่ยงที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีนับ
แสนคนตองไดรับ “พวกเรามีชีวิตที่ถึงทางตัน ” เขาถอนหายใจและพูดภาษาไทยอยางชัดเจน
พอแมของบุญเปนเพียงหนึ่งในชาวกะเหรี่ยงนับแสนคนที่หนีตายจากสงครามและการถูกกดขี่ขมเหง
จากรัฐบาลพมา เขามาลี้ภัยในประเทศไทยตั้งแตเมื่อ 30ป ที่แลว จนกระทั่งเมื่อปพ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีไดมี
มติใหประชากรที่อพยพเขามากลุมนี้ไดรับสถานะเปนคนเขาเมืองที่ถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งใหลูกหลานที่
เกิดในเมืองไทยไดรับสิทธิในการเปนพลเมืองหรือเปนชาวไทยอยางสมบูรณ แตการแกปญหาดังกลาวก็เปนเพียง
คําพูดปากเปลา
ตลอดเวลาที่ผานมาบุญและวัยรุนชาวกะเหรี่ยงตางพยายามที่จะทําลายกําแพงที่เรียกวา ”อคติ” แต
ความพยายามตลอดชีวิตที่ผานมาก็ยังคงไรผล หลังจากจบมัธยมศึกษาปที่3 บุญหวังวาเขาจะไดเรียนตออีก
สามปในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แตทายสุดความหวังของเขาก็ตองพังลง “การที่จะเรียนตอในระดับมัธยม
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ศึกษาตอนปลายไดนั้นจําเปนที่จะตองมีใบรับรองจากโรงเรียน แตทางโรงเรียนกลับปฏิเสธที่จะออกใหเพียง
เพราะวาผมไมใชคนไทย” บุญอธิบายถึงสาเหตุที่เขาไมสามารถเรียนตอได
“ผมเกิดในเมืองไทย ความรูสึกนึกคิดของผมก็เปนคนไทย แตทําไมผมถึงไมไดเรียน ทําไมผมถึง
เดินทางออกไปไหนไมได และเดินทางออกไปทํางานที่จังหวัดอื่นไมได ทั้งๆที่ที่นี่ก็ไมมีงานอะไรใหผมทํา”...
...ประชากรกวา 2000 คนของสวนผึ้งถามถึงสถานะคนเขาเมืองถูกกฎหมายของตน และลูกหลานของ
พวกเขากวา 800 คน ก็กําลังอยูในขั้นตอนของการรอเพื่อที่จะไดเปนพลเมืองของแผนดินไทยอยางสมบูรณ โดย
สวนใหญหลบหนีจากภัยสงครามและการกดขี่ขมเหงจากประเทศพมามาหลบภัยในประเทศไทยหลายทศวรรษ
สวนใหญพูดภาษาไทยไดอยางชัดเจนและวัฒนธรรมของพวกเขาก็ถูกปรับจนเขากับคนไทยสวนใหญไปแลว แต
พวกเขาก็ยังคงถูกกักใหอยูเฉพาะภายในสถานที่ลี้ภัย เหตุเพราะรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตั้งขอสงสัย
ถึงความผิดปกติในการไดมาซึ่งสัญชาติของชาวบานที่สวนผึ้งวา มีการติดสินบนเจาหนาที่ของรัฐ จนทําให
กระบวนการใหสัญชาติตองหยุดชะงักไป
หากเอกสารและกระบวนการใหสัญชาติหยุดชะงักเชนนี้ และเมื่อครบกําหนดตามที่รัฐบาลผอนผันให
ชาวกะเหรี่ยงกวา 5000 คน ซึ่งเปนชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยูอาศัยบริเวณชายแดนไทยพมามาอยางยาวนาน
อาจจะตองถูกขับออกจากผืนแผนดินไทยอยางแนนอน…
จากบทความ “ Searching for a state ”
เซ็กชั่น OUTLOOK หนังสือพิมพ Bangkok Post วันที่ 25มิถุนายน พ.ศ. 2545
...ธานี อัมสอง คู ชายหนุมวัย 23 ป หวังเล็กๆ มาตลอดวา “ เขาจะไดกลับไปพบหนาลูกสาวตัว
นอยๆ ที่กรุงเทพฯ และทําใหครอบครัวเปนครอบครัวที่อบอุนเสียที “ คุณพอชาวอาขา ซึ่งอาศัยอยูที่บานหลอชา
จังหวัดเชียงราย เขาไมไดเห็นหนาครอบครัวของเขามามากกวา 1 ป แลว ซึ่งเหตุผลเพียงอยางเดียวที่เขาไม
สามารถขึ้นรถบัสจากหมูบานเพื่อมาพบลูกเมียในกรุงเทพฯได เพราะ เขาเปนคนไรรัฐบนพื้นที่ราบสูง ไมตาง
อะไรจากชาวเขาคนอื่นๆ ที่กําลังรอวาเมื่อไหรพวกเขาจะไดเปนพลเมืองของไทยอยางสมบูรณเสียที สิ่งหนึ่งที่
เหมือนกันคือ เขาไมสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดตามใจชอบโดยไมมีบัตรผานทางจากราชการ ซึ่งการที่จะ
ไดมาก็ไมใชเรื่องงายอีกเชนกัน และยิ่งไปกวานั้นใบผานทางที่วาก็อนุญาตใหเดินทางไดในระยะสั้นๆ เพียง
เทานั้น
ธานีพบกับภรรยาของเขา ขณะทีเ่ ขาทํางานในโรงงานอยูที่จังหวัดสมุทรสาคร และเมื่อใบอนุญาต
เดินทางของเขาหมดอายุ เขาก็จําเปนที่จะตองกลับมาภาคเหนือเพื่อทําบัตรใหม แตจนกระทั่งปจจุบันเขาก็ยัง
ไมไดรับอนุญาตใหกลับไปหาครอบครัวของเขาได “ ผมกลัวที่จะเดินทางโดยไมมีใบอนุญาต เพราะ เสี่ยงตอการ
ถูกจับ ” เขาอธิบาย “ ทางภาคเหนือนั้นจะมีจุดตรวจอยูหลายจุดมาก และหากถูกเจาหนาที่รัฐจับ เขาก็มีสิทธิที่
จะถูกสงกลับไปประเทศพมาไดทันที ทั้งๆ ที่ประเทศไทยคือ บานของเรา และหากเปนอยางนั้นผมก็จะไมมี
โอกาสไดเห็นหนาครอบครัวของผมอีกเลย ”…
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...สําหรับหญิงสาวชาวเขานั้น สิ่งที่เปนภัยคุกคามพวกเธออยูตลอดก็คือ การถูกคุกคามทางเพศ
“ เพื่อนของฉันถูกบังคับใหหลับนอนกับเจาหนาที่ของรัฐ เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม ” หมี่เอ หญิงสาวชาว
อาขา ซึ่งเคยถูกกักตัวในขอหาเดินทางโดยไมมีใบอนุญาตเลา และถูกสงตัวไปยังศาล ถูกปลอยตัวแตก็ยังอยูใน
กระบวนการควบคุมความประพฤติตอไป
“ ที่นี่คุณจําเปนที่จะตองยืนหยัดอยูไดดวยตัวของคุณเอง คุณตองรูจักพูดเพื่อหาวิธีที่จะหนีจาก
สถานการณคับขัน เพื่อที่วาคุณจะไดไมถูกคุมคามทางเพศ ” เธอเสริมพรอมกับบอกวาการคุกคามที่เกิดขึ้น
บอยครั้งก็เนื่องมาจากเจาหนาที่ไทยมองภาพของหญิงชาวเขาวา เปนหญิงขายบริการที่พรอมใชเรือนรางเขา
แลก “ ฉันเคยไดยินมาวา ผูหญิงหลายคนฆาตัวตาย เพราะ พวกเธอถูกขมขืนในชวงที่ถูกเจาหนาที่จับกุมตัวไว ”
“ มันเปนเรื่องจริงที่วาหญิงชาวเขาหลายคนถูกลอลวงเพื่อไปคาประเวณีแตนั่นก็เพราะวาพวกเธอขาด
ความเปนพลเมืองของประเทศไทย และความไรสัญชาตินี่เองที่ทําใหพวกเธอขาดโอกาสทางการศึกษาและ
โอกาสที่จะไดการจางงานอื่นที่ดีกวา ” ชุติมา มอแลกู นักกิจกรรมชาวอาขากลาว
จากบทความ “ Fighting for a future ”
เซ็กชั่น OUTLOOK หนังสือพิมพ Bangkok Post วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

สิ่งที่ตองคํานึงถึงอีกสวน คือ การลงพืน้ ที่ของนักขาวเพื่อใหตัวนักขาวเองไดไปเจอเจาของ
ปญหาจริง ๆ ตองใหคนทําขาวไดเห็นกับตาไดยินกับหู ไมอยางนัน้ ไมกระทบจิตใจของนักขาวเอง
และไมมีความรูสึกเขาอกเขาใจกับเรื่องเหลานัน้ อยางแทจริง ก็จะกลายเปนพวกอารมแชรคอลัมน
นิสตนงั่ อยูแตที่ทาํ งาน รับขอมูลที่สงมาจากในพืน้ ที่ ซึ่งจริง ๆไมไดหมายความวาคนทํางานแบบนี้
ไมเกงไมดี เพียงแตการลงพืน้ ที่เปนเรื่องทีน่ ักขาวควรใหความสําคัญมากกวาการนัง่ อยูในสํานักงานเพียงอยางเดียว และนักขาวทุกคนควรจะตองมีประสบการณลงพื้นที่ดวยตนเอง รวมถึง
กระบวนการรวมงานสัมมนาการสัมมนาเปนสวนหนึง่ ของการรับรูขอมูลจากสวนตางๆ ซึง่ เปนการ
ปูพื้นฐานความรูใหกับนักขาว และทําใหรจู ักคนที่ทาํ งานในพื้นที่อีกดวย ซึง่ กระบวนการเหลานี้จะ
นําไปสูบุคคลเจาของปญหาโดยตรง ซึง่ บุคคลเจาของปญหานี้เองที่จะเปนผูบอกเลาชีวิตของเขา
ออกสูสังคมไดดีกวาผานคนอื่นๆ
แนวทางการเชื่อมเครือขาย
เธอพูดถึงการเชื่อมตอกับเครือขายวา เบื้องตนตองรูกอนวาปญหาคืออะไร เมื่อทราบภาพ
รวมของปญหาก็จะทราบไดวาใครที่ประสบปญหาสัญชาติอยู วิถีชีวิตของบุคคลนั้นก็จะกลายเปน
สิ่งที่สะทอนปญหาของเขาเอง รวมถึงการเชื่อมตอกับคนทีท่ ํางานแกไขปญหาในพื้นที่ ก็เปนสิง่ ที่
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จําเปนเพราะนักขาวไมสามารถไปฝงตัวอยูในพืน้ ที่ไดนาน รวมทั้งมีขอ จํากัดในเรื่องของเวลาสูง
มาก จึงตองอาศัยคนที่ทาํ งานแกไขปญหาในพื้นที่ ซึง่ รูจ ักกับผูประสบปญหา เมื่อนักขาวมีความรู
ความเขาใจปญหาแลวหากไดแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผูประสบปญหาอีกปญหาก็จะคลีค่ ลาย
ดวยเธอเชื่อวาชีวิตของคนเปนศูนยรวมของปญหา ดังนัน้ ควรตองเปดโอกาสใหเขาไดถาย
ทอดชีวิตของเขาดวยตัวเขาเอง รวมถึงความเชื่อใจ สิ่งสําคัญในการทําขาวนี้คือ เธอตองทําใหผู
ประสบปญหามั่นใจโดยเขาควรไดรูวาใครแนะนําเธอมา และกระบวนการพูดคุยจะเปดโอกาสให
เขาไดพูด โดยไมสอดแทรกเปนเทคนิคที่จะกระตุนใหเขาพูดออกมาเรือ่ ยๆ หรือหากไมมีใครแนะนํา
เธอมา หนาทีข่ องเธอ คือ ทําใหเขามั่นใจ ดวยการแนะนําตัวอยางออนนอมสุภาพ เลาถึงสิง่ ที่ทาํ ให
เธอสนใจในตัวเขา หากคิดวาจะสัมภาษณเขาเพื่อนําเรื่องราวของเขาไปเขียน ตองอธิบายวา
เรื่องราวของเขามีคุณคาตอคนจํานวนมาก
กระบวนการหนึ่งที่สามารถเชื่อมตอเครือขาย คือ การรวมงานสัมมนา การสัมมนาเปน
สวนหนึง่ ของการรับรูขอมูลจากสวนตางๆ ซึ่งเปนการปูพนื้ ฐานความรูใหกับเธอ รวมถึงการไดพูด
คุยแลกเปลี่ยนกับคนทํางานในพื้นที่ตามงานสัมมนาก็เปนสวนหนึง่ ทําใหเธอเชื่อมตอทั้งความรู
และเครือขาย แตตองระมัดระวังการทํางานกับเครือขาย หากทํางานกับองคกรตางๆ เพื่อรณรงค
นั้นเปนสิง่ ไมเหมาะสม ขอควรระวังคือ ควรรักษาระยะหางระหวางนักขาวกับเครือขายใหเหมาะ
สมเนื่องจากอาจจะกลายเปนเครื่องมือใหองคกรพัฒนาเอกชนได เธอย้ําวา องคกรพัฒนาเอกชน
เปนหนึง่ ในพันธมิตรของการทํางานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม หากแตจะตองรักษาระยะใหเหมาะสม
อุปสรรคและการตอสู
หากพูดถึงอุปสรรคแลว เธอสะทอนวา กองบรรณาธิการไมใชปญหา เพราะเธอสามารถ
กําหนดประเด็นไดเอง รวมถึงบรรยากาศในกองบรรณาธิการยังเอื้อประโยชนตอการทํางานดวยซ้าํ
นักขาวคนไหนในกองบรรณาธิการไมทําก็คงตองโทษตัวเขาเอง แตหากมองภาพรวมของสื่อมวลชนปจจุบนั นักขาวทัง้ หลายไมไดคิดเชนนั้น นักขาวไมรับฟงปญหาของชาวบาน เพราะกลัววาการ
นําเสนอเฉพาะเพียงปญหาของชาวบานจะทําใหเกิดความบกพรองเรือ่ งความเปนกลาง ซึ่งตาง
จากสมัยกอนที่นกั ขาวนําเสนอโดยมองเรือ่ งความเปนจริงที่เกิดกับชาวบานเปนหลัก จึงไมไดตั้งขอ
สงสัยวาความทุกขของชาวบานมีความเปนกลางหรือไม
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เธอสะทอนตอวา อคติเปนอีกสิ่งหนึง่ ที่เปนสิ่งที่ตองตอสู คนในสังคมไทยถูกหลอหลอมให
เกลียดชาวเขา เกลียดพมา ไมเขาใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสรางความเขาใจจึง
ตองอาศัยบรรยากาศที่เอื้อตอการเปดใจและเปลี่ยนแปลงใหเกิดความเห็นอกเห็นใจ แตไมได
หมายความวานักขาวจะตองรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนเพื่อรณรงคเกี่ยวกับสัญชาติ สิ่งที่ตอง
คํานึงถึงคือ การรักษาระยะหางระหวางนักขาวกับองคกรพัฒนาเอกชน ตองสรางความไวเนื้อเชือ่
ใจแตก็ตองมีระยะหางที่เหมาะสม ไมใชสนิทสนมจนยากที่จะปฏิเสธเมื่อถูกขอความชวยเหลือใน
การรณรงค และกลายเปนเครื่องมือขององคกรพัฒนาเอกชนไป
แนวทางการปรับทัศนคติที่มีตอคนไรสัญชาติ
การปรับทัศนคติคงไมสามารถมีทางออกไดหากไมรูถงึ ทีม่ าของคําวา “อคติ” เธอเชื่อวา
อคติสวนหนึ่งเกิดจากความไมรู ไมทราบความจริง รับรูเพียงสิง่ ที่ไดรับจากระบบการศึกษา
การศึกษาเปนตัวบมเพาะอคติที่รุนแรงคนไทยเรียนประวัติศาสตรที่ทําใหเกลียดคนพมา ทําใหคิด
วาแผนดินนีเ้ ปนของชนเผาไทยกลุม เดียว เปนชาติที่ยงิ่ ใหญ รักสงบ ทําใหเชื่อวาไมมีทางที่ประเทศ
ไทยจะไปรุกรานใครกอน เมือ่ ประวัติศาสตรชาตินิยมตอกย้ําวาพมาหรือประเทศอืน่ ทําสงคราม
รุกรานและทําลายเมืองหลวงของเราเมื่อครั้งอดีต ทําใหเราเกลียดพมา ดูถูกลาว ระแวงเวียดนาม
ไมชอบมาเลย อยางเชนชาวเขาทีพ่ ูดภาษาไทยไมชัดก็ถกู เกลียดชัง และดูถูกวาไรการศึกษา เกิด
อคติทางชนชาติ เปนอคติทที่ ําใหสามารถไปทํารายคนอืน่ ไดเพราะเราไมเห็นวาเขาเปนมนุษย และ
ประวัติศาสตรที่สอนมาในระบบการศึกษาก็ถูกกลับมาสะทอนอยูในทีวี และสื่ออีกหลายประเภทที่
บมเพาะใหเราเกลียด บางครัง้ สื่อมวลชนเองซึ่งเปนผูท ี่ควรทําหนาที่คลายอคติก็กลับกลายเปนการ
ตอกย้ําอคติ โดยมองขามความซับซอนของสังคมที่มีความหลากหลาย ความกลมกลืนกันทางดาน
วัฒนธรรม คือไปคิดกันเพียงแตวาเขาเปนคนอื่น เราเปนเจาของแผนดิน ทําใหเกิดชองวางระหวาง
หลายอยางขึน้ ทั้งชนชัน้ ชนชาติ ภาษา ทําใหเกิดอคติ ซึ่งเธอสะทอนผานบทความวา
…ขอบคุณสื่อและประวัติศาสตรชาตินิยม ที่ทําใหคนไทยเกิดอคติที่ฝงลึกตอคนพมาวาจะตองเปนคนที่

โหดเหี้ยม ไมนาไวใจ เปนผูรายทําลายเมืองหลวงของเราเมื่อครั้งอดีต แยงงานคนไทย ปลนนายจาง และเปน
พาหะที่นําโรคติดตอมาสูเรา
ภายหลังจากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ มีนักแสดงที่เปนอาสาสมัครในหนวยกูภัยทานหนึ่งบอกกับสื่อ
วา เขาสงสัยวากลุมคนที่เขาไปขโมยทรัพยสินของผูเสียหายจะเปนกลุมแรงงานพมา ความระแวงสงสัยที่เกิดขึ้น
นี้ไดปลุกอคติที่มีตอคนพมาที่ฝงลึกอยูในใจคนไทยสวนใหญอยูแลวใหตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
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เจาหนาที่ตํารวจไดทําการจับกุมแรงงานพมากลุมหนึ่งที่ตองสงสัยวาจะเปนกลุมที่เขามาขโมย
ทรัพยสินของผูประสบภัยในทันที เพื่อเปนการยืนยันความระแวงสงสัยดังกลาว สื่อมวลชนตางออกมาประกาศ
วาคนพมาไดเขามาซ้ําเติมคนไทยอีกครั้งในเวลาที่เรากําลังประสบภัยพิบัติ และแทนที่จะนําตัวพวกเขาไป
ดําเนินการตัดสินในชั้นศาลซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเขาควรจะไดรับ แตพวกเขาเหลานั้นกลับถูกสงกลับ
ประเทศทันที ในเวลาตอมาทางเจาหนาที่จึงเริ่มกวาดตอนแรงงานตางดาวโดยอางวาจําเปนตองทําเพื่อปองกัน
การกออาชญากรรมในภาวะฉุกเฉิน
จะมีใครสนใจบางไหมวาพวกเขาเหลานั้นเปนผูที่ไดลงทะเบียนแรงงานตางดาวอยางถูกกฎหมายกับ
ทางราชการแลว ซึ่งควรจะไดรับการชวยเหลือเชนเดียวกับแรงงานคนไทยคนอื่นๆ ? จะมีใครใสใจไหมวาการสง
พวกเขากลับประเทศนั้นจะเปนการซ้ําเติมชะตากรรมของพวกเขาใหเลวรายลงไปอีกซักเทาไหร ? จะมีใครใสใจ
บางวา พวกเขาจะประสบภัยอันตรายใดบางในประเทศพมา ซึ่งประสบภัยจากคลื่นยักษสึนามิเชนเดียวกัน
ขอมูลจากเอ็นจีโอกลุมตางๆ ที่ทํางานในพื้นที่ดังกลาวพบวามีแรงงานพมาถูกสงตัวกลับประเทศมากกวา 1,000
คน ซึ่งทางเกาะสองของประเทศพมาไดปฏิเสธที่จะรับแรงงานที่ถูกสงกลับเหลานั้น พวกเขาจึงถูกทิ้งไวในเกาะที่
อยูใกล ๆ แทน…
…นักทองเที่ยวชาวตางชาติอาจจะปรบมือชื่นชมกับความมีน้ําใจของคนไทย แตสําหรับเพื่อนบานของ
เราแลว สิ่งที่พวกเขาจะเลาใหลูกหลานฟงเกี่ยวกับคนไทยในอนาคตอาจจะแตกตางออกไป
พวกเขาจะบอกเลาถึงเรื่องราวของการเหยียดเชื้อชาติ ความโหดราย และความไรหัวใจรวมทั้งอคติทางเชื้อชาติที่
ฝงรากลึกในใจของคนไทยชนิดที่มหันตภัยธรรมชาติอันรุนแรงที่แสดงใหเห็นถึงความไมจีรังยั่งยืน ความไม
แตกตางของชีวิต รวมถึงอคติที่ไรสาระทั้งหลายของมวลมนุษย ครั้งนี้ยังไมอาจลบเลือนได
แลวเมื่อไหรเราจะเรียนรูบทเรียนเหลานี้กันเสียที ?...
จากบทความ “ Do our prejudices know no bounds? ” OUTLOOK Bangkok Post, 13 January 2005

เธอพูดถึงการปรับทัศนคติของสื่อวา ถานักขาวไดรับรูปญหา ไดลงพืน้ ที่ และไมฟง ขอมูล
จากทางราชการฝายเดียว นักขาวตองรูจกั ตั้งคําถามรูจักเปดใจอคติมันจะคลี่คลายไดเสมอ อคติ
ไมใชเรื่องที่ไมมีทางคลี่คลาย เกิดขึ้นไดกส็ ามารถคลี่คลายได แตไมใชวาอคติจะหมดไป เพราะ
อคติเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย หากเราเชื่อวาสื่อมีอคติแลวไมพยายามคลี่คลายคงตองเปน
หนาที่ของผูอานที่จะตองสรางบรรยากาศใหสื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง อยางกรณีคนมุสลิมก็จะบน
มากวาสื่อมีอคติตอพวกตน เปนหนาที่ของผูอานที่จะตองตระหนักคือ ถาคุณเห็นวานักขาว
นําเสนอผิดหรือมีอคติก็สามารถโทรหรือเขียนจดหมายเขาไปบอกได คนทํางานในพืน้ ที่ตองหาทาง
สื่อสารไปยังสือ่ ไมใชทุกสื่อที่มีอคติ สื่อเองก็มีความหลากหลาย ผูที่ประสบปญหาจากการมีอคติ
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ของสื่อตองพยายามชวงชิงพื้นที่ซึ่งหมายถึง จะทําอยางไรเพื่อสรางความเขาใจกับสื่อในการปรับ
ทัศนคติไปในทางที่ดี
บทเรียนและหนทางขางหนา
จากประสบการณการทํางานดานสื่อของเธอ เธอมองวา ทุกวันนี้นกั ขาวถูกสอนจาก
มหาวิทยาลัยวา ใหมีความเปนกลาง ซึ่งก็คือ ความเปนจริง หรือความนาเชื่อถือ ซึง่ ใครเปนคน
กําหนดความเปนจริงหรือความนาเชื่อถือ และความจริงหรือความนาเชื่อถือนัน้ เปนของใคร เพียง
เพื่อจะใหขอมูลที่นาํ เสนออยางรอบดาน เนือ่ งจากไมทราบวาความเปนจริงคืออะไร ทําใหการ
นําเสนอของสือ่ มีเพียงการคัดลอกคําพูดของแหลงขาวหลายๆคน เพื่อรักษาความเปนกลาง และ
เปนสิ่งทีง่ ายทีส่ ุดในการบอกกับสังคมวามีความเปนกลาง แตไมไดบอกเรื่องราวอะไรและไมได
สรางความเขาใจใหคนในสังคมวาเกิดอะไร นั่นคือวิถีความเปนกลางทีส่ ื่อทําอยูและตองการใหเกิด
ความยุตธิ รรม หากนําเสนอฝายชาวบานก็เกรงวาจะไมยุติธรรมกับฝายราชการ แตเมื่อนําเสนอ
ทางการฝายเดียวนักขาวไมเคยคิดวาไมยตุ ิธรรมกับชาวบาน การที่นกั ขาวไปสัมภาษณเพราะวา
ฝายราชการนาเชื่อถือ ความเปนกลางของสื่อเปนเพียงการนับพื้นที่ขา ววาใครไดพื้นที่เสียงมาก
กวา สังคมมีความซับซอน มีผูรับผิดชอบในประเด็นเหลานัน้ มากกวาที่สื่อนําเสนอ ทุกวันนี้สื่อติด
วาความเปนกลางคือ ไมเขาขางใคร เธอมีความรูสึกวาถามีความไมยุตธิ รรม ถามีการเอารัดเอา
เปรียบเกิดขึ้น ทําไมจะตองไปปองกันตัวเองวาไมเขาขางเพราะตองเปนกลาง เกิดอะไรขึ้นกับจิตใจ
ของนักขาว นีค่ ือความผิดพลาด ตัวเธอคิดอยางนั้นแตเธอก็ไมไดอยูในฐานะและก็ไมไดมีความ
สามารถที่จะไปเปลี่ยนนักขาวคนอืน่ เธอคิดวาทําหนาที่ของเธอที่พอทําไดในพื้นทีข่ องเธอ และตอง
ไมหวัน่ ไหวเวลาถูกมองวาเธอไมเปนกลาง
เธอสะทอนถึงสิ่งที่สื่อจะนําไปใชในการนําเสนอเรื่องคนดอยโอกาสวา นักขาวตองไมลืมวา
มีปญหานี้เกิดขึ้นในสังคมเพราะเวลาทํางานไปนานวันเขาก็จะลืมเพราะมีประเด็นอืน่ ใหทาํ เยอะ
มาก ในเมืองใหญมีประเด็นเกิดขึ้นมากมายที่จะดึงดูดนักขาวไปจากประเด็นนี้ และตองเชื่อวาทุก
อยางมีความเกี่ยวพันกันหมด ถาตอนนี้คนเมืองกําลังใชชีวิตอยางสบายแสดงวาคนเมืองใช
ทรัพยากรของคนชนบทอยูห รือเปลา ตองมีการตระหนักรูเ รื่องนี้อยู แลวนักขาวตองไมลืมวาตนเอง
เคยเชื่ออยางไร เคยคิดอยางไร แลวกระบวนการก็คือวา ถานักขาวตระหนักวาสังคมมีปญหา แต
ยังเชื่อวา เหม็นเหงื่อคนจน คนจนเปนคนโง ถานักขาวคิดและเชื่อเชนนั้น นักขาวตองคิดวามี
กระบวนการในการคลี่คลายอคติเหลานี้อยางไร ซึง่ เธอเห็นวา “ถาเกิดสื่อมีความตระหนักในทุกทีท่ ี่
ตัวเองอยูจะสามารถทําไดอยางมีพลังมากๆ” แลวก็ไมตองวิเคราะหวิจารณอยางอะไร การถาย
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ทอดเพียงวิถีชวี ิตของคน ใชจิตใจกับจิตใจก็สามารถสรางความเขาใจได แตวานอกจากนักขาว
จะตองมีความเขาใจปญหาในวงกวางแลวยังตองมีความออนไหว (Sensitivity) ตองมีความเขาใจ
อยางลึกซึ้งในอารมณของคนที่ดอยโอกาส ตองออนไหวกับความรูสกึ ของเขา ตองเขาอกเขาใจแต
ไมใชเขาขางตองเขาใจและไมเขาไปตัดสิน แตนักขาวตองมีความออนไหวและนําเสนออยางมี
ศิลปะ
กระบวนการในการทํางานในอนาคตของนักขาวตอประเด็นบุคคลไรสัญชาติ สิ่งทีน่ กั ขาว
ตองคํานึงถึงเปนสิ่งแรกคือการไปหาขอมูล การเขาใจปญหา รวมถึงนักขาวตองมีความเขาใจวิถี
ชีวิต และความรูสึกดวยไมใชเสาะหาเพียงเฉพาะขอมูล ตองเขาอกเขาใจความรูสกึ พอไดขอมูล
ตอมาคือ กระบวนการนําเสนออยางมีศิลปะจะทําใหขอมูลถูกนําเสนอไดอยางมีพลัง หลายตอ
หลายครัง้ นักขาวมีใจตอเรื่องของคนดอยโอกาส คนชายขอบเยอะมาก แตองคกรไมเอื้อโอกาส ไม
มีเวลาลงพืน้ ที่ ทําใหนักขาวมีเพียงขอมูลแตไมเขาใจถึงจิตใจของคนกลุม นี้ นัน่ คือสิ่งที่เธอทิ้งทาย
ไว
สรินยา กิจประยูร เอ็นจีโอที่ตอสูผานหนาหนังสือพิมพ
Non Government Organization หรือ คําที่คนในสังคมเรียกใชสั้นๆวา เอ็นจีโอ ความจริง
แลวความหมายของเอ็นจีโอนั้นคงไมไดหมายความถึง “ศัตรูคูตรงขามกับรัฐบาล” ตามอยางที่
ภาครัฐ และภาคธุรกิจคิดเอาไว แตเอ็นจีโอหมายถึงองคกรอิสระซึ่งไมใชองคกรของภาครัฐ และ
ไมใชองคกรทีท่ ํางานตรงขามกับภาครัฐ ซึง่ หนึ่งในนัน้ ก็ปรากฏนามของ สรินยา กิจประยูร อยู
ตามทีห่ ลายคนเขาใจ แตแทจริง สรินยา ทํางานใหกับองคกรทางศาสนา แตคนมักจะมองและเรียก
เธอวา เอ็นจีโอ แตไมวาใครจะเรียกเธออยางไรก็ตาม เธอทํางานเพื่อสังคม ทํางานเพื่อผูดอย
โอกาส และไมไดทํางานเปนศัตรูของภาครัฐ เธอเปนเพียงคนทํางานเพือ่ ใหสังคมดีขนึ้ คนหนึง่ เทา
นั้น
ภูมิหลังที่สงเสริมใหเดินบนเสนทางของนักสื่อสารเพื่อคนไรสัญชาติ
กอนหนาที่ สรินยา จะเขามาทํางานชวยเหลือบุคคลไรสัญชาติ เธออุทศิ ตนเปนครูบนดอย
ตั้งแตปพ.ศ. 2536-37 ขณะนั้นเธอทราบวามีปญหาการไรสัญชาติปรากฏอยูในสังคมไทยบาง แต
เห็นวาไมเปนปญหาเทาไหรสําหรับลูกศิษยที่ดํารงชีวิตอยูแตบนดอย แตแลวปญหาก็ปรากฏชัดขึ้น
เมื่อพอแมของลูกศิษย ซึง่ เดินทางลงจากดอยเขาไปทํางานในเมือง เพราะไมมีบัตรประชาชน หลัง
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จากภารกิจการเปนครูดอยเสร็จสิ้นลงเธอก็กลับมาทํางานที่กรุงเทพฯกับคณะกรรม การคาทอลิก
เพื่อกลุมชาติพันธุ (คชพ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่ดําเนินงานภายใตกรรมาธิการฝายสังคม ของสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ซึ่งเปนองคกรทางศาสนาที่ทาํ งานดานนโยบาย และ
ดําเนินการแกปญหาใหกลุมชาติพนั ธุ สวนใหญมีปญหาเรื่องปาไม ที่ดนิ ทํากิน ปญหาสัญชาติ
ปญหาวัฒนธรรม
นับตั้งแตปพ.ศ. 2540 เปนตนมาปญหาสัญชาติก็กลายเปนปญหาทีร่ อนแรง และยังไมมี
การดําเนินการแกไข ขณะนั้นเธอซึง่ เปนเจาหนาที่อยูกบั คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุมชาติพันธุ
รวมถึงคุณพอวิชัย โภคทวี ซึง่ ดํารงตําแหนงเลขาธิการ เห็นวาปญหานีเ้ ปนปญหาที่ใหญและสําคัญ
มาก เมื่อลงพืน้ ที่ของหนวยงานที่เปนเครือขายก็พบวามีปญหาเรื่องนี้อยูเชนกัน ซึง่ ปญหาสัญชาติ
เปนปญหาในเชิงนโยบายองคกรเธอจึงเขาพบและปรึกษาหารือปญหาสัญชาติกับอาจารย
พันธุท พิ ย กาญจนจิตรา สายสุนทร ซึ่งดําเนินการแกไขปญหานี้ในเชิงวิชาการอยูในขณะนั้น ทําให
กลายเปนที่มาของการดําเนินการแกปญหาสัญชาติในเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อกลุมชาติพันธุของเธอทํางานและรับทราบปญหาระดับพื้นที่ และไปเชื่อมตอกับอาจารย
พันธุท พิ ย ทําใหการทํางานมีลักษณะของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยทางหนวยงานของเธอมีพื้นที่
ตัวอยางใหอาจารย หลังจากนัน้ อาจารยจะพานักกฎหมายจากศูนยนติ ิศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรมาออกคายลงพื้นที่ เก็บขอมูลและนําขอมูลไปศึกษาวามีปญหาในเชิงนโยบายที่
ติดขัด มีกฎหมาย หรือระเบียบสัญชาติใดที่ติดขัด ตอมาจึงมีการผลักดันในเชิงนโยบาย โดยใน
เวลานั้นเธอทํางานในฐานะที่คนทั่วไปมองวาเธอเปนเอ็นจีโอ แตความจริงเธอทํางานในฐานะของ
บุคลากรในองคกรทางศาสนา สวนอาจารยพนั ธุทพิ ยก็ทาํ งานในฐานะนักวิชาการกฎหมาย รวมถึง
การทํางานรวมกับหนวยงานราชการดวย
เธอทํางานเกี่ยวกับคนไรสัญชาติ คนไรรัฐ โดยตรงกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุมชาติ
พันธุ ตั้งแตป พ.ศ. 2541-46 ปจจุบันลาออกมาทํางานในพื้นที่อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย กับ
ศูนยคาทอลิกพระจิตเจา ซึ่งเปนองคกรทางศาสนาที่ทาํ งานชวยเหลือชาวเขาในพืน้ ทีแ่ ตไมใช
ประเด็นสัญชาติ แตเธอก็ยงั คงทํางานเรื่องสัญชาติที่เปนงานตอเนื่องควบคูไปดวย รวมถึงการถาย
ทอดเรื่องราวของคนไรสัญชาติผานหนาคอลัมนคติชนของหนังสือพิมพมติชน และเว็บไซต
www.archanwell.org ของอาจารยพันธุท ิพย
อุดมการณของการสื่อสารเพื่อคนไรสญ
ั ชาติ
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...เรื่ อ งราวของผู ค นหลากหลายชาติ พั น ธุ ที่ ห นี ร อ นมาพึ่ง เย็ น ภายใต ร ม พระบรมโพธิ ส มภารของ
พระมหากษัตริยไทยนั้น คงเปนประวัติศาสตรบุคคลของหลายตอหลายคนที่นํามาบอกเลาไมรูจบ ซึ่งตางลวน
ผสมผสานกลมกลืนจนรุนลูกรุนหลานไดกลายมาเปนสวนหนึ่งในการสรางชาติไทยในยุคสมัยตอๆ มาจนเปน
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอยูจนทุกวันนี้
หากแตทามกลางคนหลายชาติเชื้อไทยเหลานี้ ยังมีกลุมคนอีกหลายกลุมที่อาศัยอยู ณ ผืนแผนดินไทย
แหงนี้มาแตครั้งบรรพบุรุษ ไดทํามาหากินเลี้ยงลูกหลานจนถือวาเปนเจาของผืนดินนี้มากอนการประกาศสิทธิ
ทางกฎหมายเสียอีก แตจนถึงปจจุบันพวกเขายังไมไดสิทธิความเปนคนไทยตามกฎหมาย เพียงเพราะพวกเขา
อยูชายขอบของประเทศไทย และมีวิถีชีวิตแบบชาวไรชาวสวนตามแนวชายแดน หางไกลอํานาจรัฐสวนกลาง
และไมรูหนังสือ...
...อยากใหผูใหญที่เกี่ยวของ ไดมีโอกาสลงไปสัมผัสกับความทุกขที่ไมอาจบรรยายไดของคนเหลานี้ ที่
ไมมีแผนดินที่อื่นนอกจากผืนแผนดินไทยแหงนี้ มีลูกหลานที่ลวนเกิด เติบโต และเรียนหนังสือไทย ที่สําคัญ พวก
เขาสํานึกมาโดยตลอดวาพวกเขาเปนคนไทย ทั้งรักและผูกพันกับผืนแผนดินไทย
...หากคนที่ไดมีโอกาสเขามาสรางชีวิตใหมในประเทศไทย จะไดปลาบปลื้มในความเปนไทยที่ไดรับ
พระเมตตาอยาง “กง” แลว คนไทยแทๆ ที่กําลังทุกขกับการเปนคนไรสัญชาติ จะยิ่งภาคภูมิใจกวาเพียงไร หาก
สิทธิความเปนไทยของพวกเขา จะไดรับการยอมรับอยางเปนทางการจากรัฐไทย ไมเชนนั้น คงตองชวยกันคิด
ตอดวยวา จะใหพวกเขาเปนใครบนแผนดินไทยนี้ !!...
จากบทความ “ จากกงของหยก.. สู.. ชาวบานแมอายสะอื้น : “ความเปนไทย” ที่ไมตองจินตนาการ ”
หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2548

และนั่นคืออุดมการณทเี่ ธอสะทอนผานบทความ เธอย้าํ วาในดานการนําเสนอตองสะทอน
ทั้งความเปนจริง และความแตกตางหลากหลายของปญหา เพราะแตละพื้นที่มีปญ
 หาสัญชาติไม
เหมือนกัน แตสิ่งสําคัญสุดคือสื่อตองสะทอนความเดือนรอนของเขา และมองปญหาอยางครบ
ถวนรอบดาน เชนหากเปนพืน้ ที่ของชาวเขาก็อาจตองมองยอนไปถึงประวัติศาสตรของเขา เพราะ
ชาว เขาบางกลุมอาศัยมานาน และลูกหลานก็เกิดบนผืนแผนดินไทย เมื่อพวกเขาประสบกับ
ปญหาสัญชาติอันนํามาสูก ารไมมีบัตรประชาชน ทําใหปญหาที่เพิม่ เขาไปก็คือ สิทธิขั้นพืน้ ฐานที่
พึงจะไดรับ หากเปนกลุมทีอ่ พยพหนีภัยความตายจากสงครามเขามา แนนอนวาคนเหลานี้ไมได
เขามาเมื่อวานนี้ แตพวกเขาอยูมารวม 10 ป แลวระบุวา เขาตองไดสญ
ั ชาติเปนเรื่องทีย่ ากมาก แต
หากนําความจริงที่วา เขาเดือนรอน และมองในมุมพืน้ ฐานของความเปนมนุษย คนในสังคมก็จะ
เห็นใจ และหากถึงทางตัน คงตองมองเรื่องสิทธิมนุษยชนที่จะคุมครองเขา มากกวาสัญชาติ เพราะ
อยางนอยเขาก็มีสิทธิขั้นพืน้ ฐานในการไดเรียน ไดทาํ งาน และสามารถอาศัยอยูอยางปลอดภัย
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เปาหมายและวิธกี ารสื่อสาร
ในระยะแรกเธอตั้งเปาหมายเอาไวไมใหญนัก สิง่ แรกสุดคือเธอตองการใหชาวบานทีเ่ ธอ
รูจัก ซึ่งประสบปญหาสัญชาติไดรับการแกไข แตเธอยังไมเคยคิดไปถึงการแกไขไปถึงระดับ
นโยบาย เดิมทีเธอมีพื้นที่ตวั อยางทีเ่ ธอดูแลอยู เธอไมมีความรูจงึ ไปศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวสงผลใหเกิดการแกไขปญหาในระดับนโยบาย หลังจากนัน้ จึงไมใชสิ่งทีท่ ําใหเกิดการแก
ปญหาแตเฉพาะพืน้ ที่ของเธอเทานั้นแตกลับขยายออกไปในภาพกวาง และเมื่อตามศึกษาระเบียบ
สัญชาติ เธอก็ไดเขาไปชวยรางระเบียบใหม ซึ่งมีบุคคลไรสัญชาติมากกวา 7-8 หมื่นคนที่ติดขัด
เรื่องการลงรายการสัญชาติ ทําใหพวกเขาสามารถใชไดดวย ดังนัน้ จากเปาหมายเล็กๆ ของเธอก็
สําเร็จเพราะ เธอสามารถแกปญหาใหกับคนที่เธอรูจักได และสิ่งที่เธอไดรับก็คือ เธอรูวิธีการ
กระบวนการ และสามารถชวยเหลือพืน้ ทีอ่ ื่นๆที่มาขอคําปรึกษาได ซึ่งนัน่ คือจุดเริ่มตนที่มกี าร
สื่อสารในระดับพื้นที่ทมี่ ีปญหา
หากพูดถึงการทํางานแลวในชวงแรก เธอทํางานรวมกับภาครัฐ ภาควิชาการ และภาค
องคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งถือไดวาดําเนินไปไดดวยดี อันนํามาสูก ารแกไขกฎหมายเพือ่ แกไขปญหา
สัญชาติ แตแลวการทํางานเพื่อแกไขกฎหมายแทนที่จะเอื้อประโยชนใหชาวบานสามารถดําเนิน
การไดงาย ก็กลับกลายเปนการเอื้อประโยชนใหกับการคอรัปชั่นของขาราชการบางสวนที่ไม
ซื่อสัตย และตัวเธอเองก็เขาไปเกี่ยวของดวยเพราะไดไปรับรูถึงกระบวนการทุจริตคอรัปชั่นเขา และ
ทําใหเธอรับรูวา กระบวนการนี้ทําใหชาวบานที่ดําเนินการตามขั้นตอนปกติไมสามารถทําไดหาก
ไมผานชองทางของการคอรัปชั่น และทายที่สุดปญหาก็ขยายตัว ระหวางนัน้ เธอทํางานในระดับ
นโยบายซึง่ ตองสื่อสารกับกลุม ในพืน้ ที่ โดยมักจะสื่อสารผานมูลนิธกิ ระจกเงาซึ่งไดใหบริการ
กระดานขาวชาวเขาหรือเว็บบอรดนั่นเอง และทุกพื้นที่ทพี่ บปญหานีก้ จ็ ะเขามาพูดคุยในกระดาน
ขาว จึงเขาใจวาทุกพื้นที่ประสบปญหาแบบเดียวกัน ทําใหเธอตองกลับมาในพื้นที่ เพราะ สถานการณมีความรุนแรงมาก ซึง่ เธอเองก็ไมไดคิดวาจะเขาไปยุงเกีย่ วโดยตรงเพราะ อาจารยพนั ธุท ิพย
กําชับวาถามีปญหาใหเขียนจดหมายถึงผูอํานวยการทะเบียนราษฎร เธอจึงเขียนเขาไป สักพักก็
ไดรับการติดตอแบบลับๆ เขามาวาตองการตรวจสอบขอเท็จจริงใหเธอชวยหาพยานให สุดทายเธอ
จึงตองเขาไปยุงเกีย่ วกับกระบวนการคอรัปชั่น ซึง่ ในชวงเวลาที่จะดําเนินการตรวจสอบคอรัปชั่น
ทีมงานถอดรหัสของสถานีโทรทัศนไอทีวีกไ็ ดเขามารวมดวย โดยทีมงานฯ รูจักกับอาจารย
พันธุท พิ ย ดวยความบังเอิญ จากการที่อาจารยเริ่มมีเว็บไซตของตัวเองทําใหหลายคนเขามาพูดคุย
และรูจักกับอาจารย รวมถึงคุณสมา โกมลสิงห บรรณาธิการรายการถอดรหัส การเขามาในเวลา
นั้นถือไดวาเปนชวงที่ชาวบานเดือนรอนมากจริงๆ ซึง่ ทางทีมงานถอดรหัสไดวางบทบาทของตัวเอง
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เอาไวอยูแลว และก็ไมไดทําอะไรในพื้นที่ของเธอมากแตจะไปรวมทํางานกับทางมูลนิธิกระจกเงา
นั่นจึงเปนครั้งแรกที่มีสื่อมวลชนเขามารวมทํางานดวยประมาณปพ.ศ. 2543 - 44
การเขามาของสื่อมวลชนในครั้งนั้นทําใหเกิดทั้งผลดี และผลเสีย ผลดีคือ เปนการเปด
ประเด็น เปนการทําใหคนในสังคมรับรูและใหการสนับสนุน รวมทั้งเปนการนําสิง่ ทีเ่ ปนความลับมา
ไขในที่แจง ทําใหกระบวนการคอรัปชั่นทําอะไรไมได แตผลเสียก็มีคือ การที่สื่อมวลชนเขามายุง
เกี่ยวกับคอรัปชั่นทําใหพยานที่ใหการมีปญ
 หามากพอสมควรจนถึงขั้นตองเดินทางไปหลบที่อาํ เภอ
อื่น สําหรับเธอการอาศัยสื่อมวลชนทําใหกระบวนการทํางานไดรับผลเสียมากกวาเพราะ ในชวง
เวลานั้นตัวเธอเองทํางานในระดับนโยบายไมไดอยูในพืน้ ที่ ปญหาตางๆจึงสงผลกระทบโดยตรงกับ
พยานซึง่ เปนคนในพื้นที่ทเี่ ธอดูแลและชวยเหลืออยู ซึ่งเธอคิดวาเปนภาระทีห่ นักหนวงสําหรับคนใน
พื้นที่ หลังจากนั้นเธอจึงพยายามที่จะอาศัยสื่อมวลชนเปนทางเลือกสุดทาย เธอวิตกทุกครั้งที่ตอง
นําเสนอผานสือ่ มวลชน ตองปรึกษากันในทีมคนทํางานวาจะมีประโยชนหรือโทษมากกวากัน ซึ่ง
เธอรูสึกวาเปนบาดแผลที่ยงั ไมหายดี จากประสบการณในชวงแรกของการทํางานกับฝายราชการก็
ทํางานไดประสบผลสําเร็จโดยไมตองอาศัยสื่อมวลชน การทํางานในครั้งนัน้ พูดคุยกันฉันทมิตร ใช
การเจรจาประนีประนอมเปนสวนใหญ แตเมื่อสื่อมวลชนเขามา สื่อมวลชนมักจะนําเสนอภาพของ
ฝายพระเอกและฝายผูราย ถาเปนปญหาของชาวบานทีเ่ ดือดรอน ผูรายก็คือภาพของขาราชการ
ถึงอยางไรก็ตามเมื่อถึงคราวจําเปนเธอก็ไดอาศัยพืน้ ที่ของสื่อมวลชนในทางออกของ
ปญหาตางๆ โดยเฉพาะพืน้ ที่สื่อหนังสือพิมพดวยการนําเสนอบทความของเธอเองโดยเฉพาะชวงป
พ.ศ. 2548 ดวยสถานการณทางอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กําลังรอนจึงมีการประชุมรวมกับ
วุฒิสมาชิกคือ ครูหยุย และบานพิษณุโลก ทําใหอาจารยพันธุท พิ ยเสนอใหใชสื่อมวลชนเพราะ
หากวายื่นหนังสือแตไมมีคนรับรู ทางราชการอาจจะไมใหความสนใจ ซึ่งเธอคิดแบบเดียวกับ
อาจารยพันธุท ิพยจึงนําเสนอบทความผานหนังสือพิมพมติชน ความวา
...เด็กชายซอทูเปน 1 ในจํานวนคนนับพันที่ตองหนีภัยการกวาดลางครั้งใหญ ในชวงป พ.ศ.2540 จาก
ผลของโครงการทอสงกาซไทย - พมา อีกทั้งในชวงนั้นกองทัพรัฐบาลทหารพมาไดโจมตีฐานที่มั่นของกองกําลังกู
ชาติกะเหรี่ยง (KNU : Karen National Union) แตก ทําใหมีผูอพยพเขามาจํานวนมาก โดยครอบครัวของซอทู
และเพื่อ นบานทางชายแดนตะวันตกฝง อําเภอสวนผึ้ง จั งหวัดราชบุรี พวกเขาไมไ ด เขาไปอยูในคายพักพิง
ชั่วคราวถ้ําหินเหมือนกับเพื่อนรวมเผาพันธุอีกราว 8,000 คน เนื่องจากทางคายปดรับแลว จึงไดพากันมาอาศัย
อยูในชุมชน เขตหมูบานหวยแหง หมูที่ 5 อําเภอสวนผึ้ง ซึ่งตอนนั้นซอทูอายุยังไมถึง 1 ปเต็ม
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จนเมื่อป พ.ศ. 2542 ทางราชการมีการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรสํารวจชุมชนบนพื้นที่
สูง ตามแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 ครอบครัวของซอทูและเพื่อนบานอีกกวา 20 ครอบครัว ตองตกสํารวจทั้งชุมชน
เนื่องจากปญหาการเรียกเก็บเงินในพื้นที่ และมีการนําแรงงานตางดาวจากที่อื่นมารับการสํารวจ ทําใหเจาหนาที่
ชุดสํารวจไมมีเวลาพอสําหรับคนที่อยูในชุมชนจริงๆ แตไมมีเงินอยางครอบครัวของซอทูจึงอยูโดยไมมีเอกสาร
ใดๆ เรื่อยมา
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 ครอบครัวของซอทูและเพื่อนบานที่ตกสํารวจทั้งหมด ไดรับคําแนะนําใหไป
ยื่นคํารองขอจดทะเบียนแรงงานตางดาวสัญชาติ พมา ลาว กัมพูชา เพื่อบรรเทาปญหาการถูกละเมิดสิทธิใน
พื้นที่ รวมทั้งเพื่อใหมีรายชื่อและเลขประจําตัวในฐานทะเบียนราษฎรไวเบื้องตนกอน แมจะมีความขัดแยงและ
คําถามอยูในใจตลอดเวลา ขณะที่ยื่นคํารองเพราะพวกเขาไมใชคนสัญชาติพมา แตสุดทายเพื่อใหมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่จะยื่นคํารองได ทุกคนก็จําตองกรอกขอมูลในคํารองดวยความเจ็บปวด…
...พวกเขาเปนคนไรรัฐ พวกเขาไมใชพมา แตพวกเขาใชสิทธิของ "แรงงานสัญชาติพมา" เพื่อที่จะมี
รายชื่อในแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนกรณี
พิเศษ(ท.ร.38/1) และมีเลขประจําตัวคนตางดาว 13 หลัก ในฐานทะเบียนราษฎรของประเทศไทย ก็มันไมมี
ทางเลือกจะทําอยางไรดีละ…
…อยางไรก็ตาม ที่รอไมไดและตองเรงดําเนินการโดยดวนที่สุด ก็คือการแยกบุคคลในลักษณะเชนนี้ ที่
พิสูจนไดวาไมใชแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ ออกจากฐานทะเบียนแรงงานตางดาว หรือ ท.ร.38/1 และนําเขาสู
ฐานขอมูลบุคคลผูไมมีสถานะทางทะเบียน หรือ ท.ร.38 ก ที่กรมการปกครองกําลังดําเนินการสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางฯ ป 2548 อยูในขณะนี้กอน พรอมทั้ง
ขอมติคณะรัฐมนตรีใหบุคคลกลุมนี้ไดมีสิทธิอาศัยอยูในประเทศในลักษณะชั่วคราว ในระหวางรอมาตรการระยะ
ยาวตามยุทธศาสตรตอไป
ไมเชนนั้น หลังจากวันสิ้นสุดการผอนผันแรงงานตางดาว 31 สิงหาคม ครอบครัวของซอทูและอีกหลาย
ครอบครัวในสถานการณเดียวกัน ซึ่งรับจางเล็กๆ นอยๆ อยูในพื้นที่และไมไดมีรายไดมากพอที่จะจายคาใชจาย
ในการขึ้นทะเบียนแรงงาน เชนเดียวกับแรงงานตางดาวทั่วไป คงตองหวาดผวากับการถูกกวาดลาง จับกุม และ
ผลักดันจากเจาหนาที่ตามที่ไดมีการประกาศไวแลวในพื้นที่
แตปจจุบันนี้ ยังไมมีใครสักคนในพวกเขาที่พอนึกภาพไดวา จะมีแผนดินสวนไหนในประเทศพมาที่ให
ชนกะเหรี่ยงอยางพวกเขาที่ถูกทหารพมาหวาดระแวงมาโดยตลอดวาเคยชวยเหลือทหารไทย ไดกลับไปอยูอาศัย
อยางปกติสุข ...
จากบทความ “ ซอทู บุญออน : จากเด็กชายไรสัญชาติในแผนดินพมา....
สูเด็กชายไรสัญชาติแหงสวนผึ้ง ”
หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2548
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เธอประเมินวาการนําเสนอเรื่องสวนผึ้งประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเพราะหลังจากนัน้
มีการกําหนดนโยบายเพื่อการแกปญหาโดยดวนภายในเดือนเดียว ดวยการนําขอมูลจากการวิจยั
ของเธอเอง นําเสนอผานเด็กเนื่องจากเธอไดเรียนรูวากระแสของเด็กไมวาจะไรสัญชาติหรือไมไร
สัญชาติก็มีความนาสนใจ หากนําผูใหญมานําเสนอมักจะเกิดอคติวาพวกนีเ้ ปนคนพมาทําไมตอง
ไปชวย ซึง่ การนําเสนอเด็กชายซอทูมีผลทีด่ ี แตเธอก็ยังไมแนใจวาเปนผลพวงจากการนําเสนอผาน
สื่อมวลชนหรือไมเพราะเรื่องของเด็กชายซอทูนนั้ ถูกนําเสนอในหนังสือพิมพเพียงฉบับเดียว หรือไม
ก็อาจเปนเพราะหนังสือรองเรียนทีเ่ ธอยืน่ เขาไป นัน้ กระตุนใหขาราชการทํางานดวยจิตสํานึกของ
ตนเองมากขึน้ เพราะเมื่อยืน่ หนังสือเขาไป ครูหยุยก็เรียกประชุมดวนถึงสองครั้งแลวก็ออกนโยบาย
มาใชเลย การกลับไปทํางานเฉพาะกิจของเธอในระยะเวลา 1-2 เดือน เห็นผลทันตาทําใหเธอเชื่อ
วาเพราะปจจัยหลายอยาง ทั้งสื่อมวลชน ทั้งจิตสํานึกของขาราชการ และการมีทมี ทํางานที่แข็ง ครู
หยุยรับเรื่อง บทความผานสือ่ หากไมมีคนทํางานก็ไมเกิดผล
แนวทางการเชื่อมเครือขาย
ชวงแรกที่เธอเขามาทํางานกับฝายนโยบาย เธอเขามาในบทบาทเล็กๆ คือ เปนผูรูปญ
 หา
ของพื้นที่ ซึ่งในขณะนัน้ ทางฝายนโยบายมี อาจารยณรงค ใจหาญ ซึง่ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
ศูนยนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรวบรวมคนทํางานเกี่ยวกับสัญชาติจัดตั้งขึ้นเปน
คณะกรรมการแกปญหาบุคคลบนพืน้ ที่สงู อาจารยณรงคไดเชิญหนวยงานราชการที่เกีย่ วของกับ
สวนงานสัญชาติ ประกอบดวย กรมการปกครองที่เปนผูด ูแลใหญ สภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประชาสงเคราะห รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชนหลายองคกรที่ทาํ งานใน
พื้นที่อยูในเครือขายดวย ตอนนัน้ ทีเ่ ธอเริ่มทํางานกันในเครือขายมีหนวยงานของเธอที่ใหมสาํ หรับ
งานสัญชาติ ซึง่ รวมถึงเธอและคุณพอวิชัยดวย ตอมาคุณพอวิชัยจึงชวนใหมูลนิธิพฒ
ั นาชุมชนและ
เขตภูเขา (พชภ.) ของส.ว.เตือนใจ ดีเทศน และสภาคริสตจักรแหงประเทศไทยเขารวมเครือขาย
รวมถึงมูลนิธิกระจกเงาซึ่งทํางานสัญชาติในพืน้ ทีก่ ็เขามารวมงานดวย รวมถึงฝายวิชาการ คือ
อาจารยพันธุท ิพย กาญจนจิตร สายสุนทร, อาจารยณรงค ใจหาญ, อาจารยกิตติยา อาชวนิจกุล
และอาจารยศรีประภา เพชรมีศรี นักวิชาการดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งทําใหเครือขายมีถึง 3 สวน คือ
ภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชน จึงทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถแกไข
ปญหาในเชิงนโยบายไดผลมากขึ้นกวาทีเ่ คยทําอยู เธอรูส ึกวาการดําเนินการของเครือขาย ทําให
ปญหาในพืน้ ที่ถูกยกขึ้นมาแกไขอยางจริงจัง และคิดวาเปนการประสานงานของเครือขายก็เปนที่
นาพอใจ แตเธอก็ยอมรับวาระยะหลังภาครัฐแข็งมากไมคอ ยประนีประนอมและงานไมเดินเทาที่
ควรจึงมีความจําเปนที่จะตองดึงสื่อมวลชนเขามาในเครือขาย เพื่อกระตุนการทํางานของภาครัฐ
รวมดวย
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อุปสรรคและการตอสู
เธอสะทอนวาคงตองยอมรับวาการทํางานรวมกับสื่อมวลชนสวนหนึง่ เปนอุปสรรคของการ
ทํางานเพราะ ระยะแรกเธอทํางานรวมกับฝายราชการซึง่ ประสบความสําเร็จโดยเวลานัน้ ไมตอง
อาศัยสื่อมวลชนเลย สามารถพูดคุยเจรจางานกันได แตพอมีสื่อเขามาทําใหระยะหางของคน
ทํางานเรื่องนีก้ ับภาครัฐถูกกันใหไกลกันออกจากกัน เพราะตองยอมรับวาสื่อมวลชนมักจะนําเสนอ
ภาพฝายพระเอกคือ ชาวบานที่เดือดรอน ฝายผูรายก็จะกลายเปนพวกขาราชการ แตในอีกมุมหนึง่
ของเรื่องนีท้ ี่ไมเคยปรากฏในสื่อใดๆ เลย คือ ปญหาที่เกิดขึ้นกับกรมการปกครอง ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ดวยจิตวิญญาณของขาราชการที่ตองการบําบัดความทุกขยากใหราษฎรอยางแทจริง ทําใหเมื่อมี
สื่อมวลชนเขามารวม กรมการปกครองมักจะไมใหความรวมมือเหมือนกับการทํางานระยะแรก ซึง่
ถูกสะทอนผานบทความวา
…แตการแกไขปญหากรณีการคอรัปชั่นในกระบวนการทําบัตรประชาชนที่อําเภอแมอายของกรมการ
ปกครองครั้งนี้ สําหรับฝายขาราชการ ยังคงใชวิธีการเชนเดียวกับที่กระทํากับฝายชาวบาน นั่นคือ การแกปญหา
แบบเหมารวม ไมแยกแยะ ดวยเหตุนี้ จึงมีขาราชการที่เคยปฏิบัติราชการในพื้นที่นี้บางคน ที่แมจะปฏิบัติหนาที่
ในการแกไขปญหาใหราษฎรดวยความซื่อสัตยสุจริต ตามแนวทางกฎหมาย และที่สําคัญ มีความกลาที่จะใช
กฎหมายชวยเหลือราษฎร โดยยึดประโยชนสุขของราษฎรเปนที่ตั้ง มากกวาความกลัวของตนเองหากเกิดกรณี
ผิดพลาด ดังเชนที่ขาราชการในหลายพื้นที่กลัวจนไมทําอะไรเลย และแมจะไมเคยมีเสียงวาเรียกเก็บเงินจาก
ชาวบาน และแมจะเปนที่รักและกลาวขานถึงในทางที่ดีจากชาวบานมาโดยตลอด แตพวกเขาก็กลับถูก “ผูใหญ”
ที่ควรจะปกปองเชิดชูพวกเขา สงเรื่องเขา ป.ป.ช. ที่ซึ่งทุกคนเขาใจวาไวสําหรับพิจารณาเรื่องของขาราชการผู
ประพฤติมิชอบ หรือทุจริตคอรัปชั่นนั่นเอง
“สําหรับตัวพี่นะไมเทาไรหรอก เพราะพี่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองอยูแลว แตครอบครัวพี่ซิ คุณ
พอพี่ซึ่งอายุมากแลวและเคยเปนขาราชการมากอน ทานจะเสียใจแคไหนที่ลูกสาวของทานตองมีประวัติถูกสง
เขา ป.ป.ช.” เปนคํากลาวสั้นๆ จากความรูสึกลึกๆ ของปลัดอําเภอหญิงคนหนึ่ง ที่ขอเลือกกาวแรกในเสนทาง
สายขาราชการ กับงานปลัดอําเภอชายแดน เพื่อจะไดบําบัดทุกขบํารุงสุขราษฎรที่เดือดรอนตามชายขอบ
ประเทศไทย ตามรอยพอฟาหลวงที่ทั้งเธอและบิดาของเธอรักและเทิดทูนตลอดชีวิตขาราชการไทย
เชนเดียวกับขาราชการอีกบางคน ที่ชีวิตความกาวหนาในสายราชการตองหยุดชะงัก ระหวางที่เรื่อง
กําลังอยูในกระบวนการพิจารณาของ ป.ป.ช. และแนนอน ครอบครัว และลูกๆ ของพวกเขา ที่คงมีคําถามวา
ทําไมพอตองถูกสงเขา ป.ป.ช. ??
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เพียงแคอยากเปนกําลังใจใหคนที่ตั้งใจทําความดียังคงมีพลังเขมแข็ง อยาออนลาแมเจออุปสรรค เพื่อ
ความชั่วจะไดไมเขามาครอบงํา และมีชัยชนะมากไปกวาที่เปนอยูนี้ เพื่อขาราชการน้ําดีอยางพวกทาน จะได
กลับมาอยูเคียงขางประชาชน ที่ทุกขหนักไมแพทาน…
จากบทความ “ถอนสัญชาติชาวบานแมอาย : วงจรการปราบคอรัปชั่น ลูกหลงขาราชการน้ําดี”
www.archanwell.org

อีกอุปสรรคหนึ่งที่สําคัญ คือ อคติ และความเปนชาตินยิ มแบบสุดขั้ว การดําเนินการแกไข
ปญหาสัญชาติหากพูดกันดวยขอเท็จจริงแลวผูที่มีปญหามีทงั้ ที่เปนชาวเขาอยูในประเทศมาตัง้
นานแลวแตตกสํารวจ กับผูท ี่อพยพหนีภยั สงครามเขามา ตองแกแนวคิดของขาราชการและคนใน
สังคมใหไดวา คนกลุมนี้ไมวา จะอยูมานานหรือไม เขาคือ “ผูเดือดรอน”
แนวทางการปรับทัศนคติที่มีตอคนไรสัญชาติ
เธอเสนอทางออกเรื่องการปรับทัศนคติวา เบื้องตนที่จะสามารถสื่อสารใหกับสังคมและ
ภาครัฐได คือ ความเปนจริง ในทางกฎหมายคือ ความจริงทางสถานะบุคคลยังปรากฏเปนอคติอยู
ในหมูของขาราชการซึง่ มีอยูส ูงมาก ซึง่ เธอเองก็เขาใจเพราะเคยรวมงานกับฝายราชการมาบาง
ความเขาใจที่เหมือนกันคือ การยอมรับวามีบุคคลไรสัญชาติดั้งเดิมที่อยูในประเทศไทยมาเปน
เวลานาน ทราบวาคนกลุมนีอ้ ยูเฉพาะบนดอยไมไดเดินทางลงมา ซึง่ กลุมนี้สามารถแกกฎหมายให
เอื้ออํานวยตอการแกปญหาได โดยศูนยนติ ิศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เคยปรับทัศนคติตรง
จุดนี้ไปแลวดวยการชี้ใหเห็นความเดือดรอนที่ชาวบานไดรับเมื่อเขาสูญเสียสิทธิขนั้ พืน้ ฐานไป แต
เมื่อชวงเวลาเปลี่ยนไป หรือพื้นที่ใหม หรือขาราชการกลุม ใหมเขามา ก็ตองมองที่ความเปนจริงเปน
เบื้องตนเพราะ แตละพืน้ ทีม่ ีปญหาไมเหมือนกัน เชน บางพื้นที่เปนกลุมคนที่อพยพเขามาดวย
ปญหาภัยสงคราม หากใชแนวคิดเดิมเขาเดือดรอนตองใหสัญชาติ ทางราชการจะไมยอมรับเพราะ
ขาราชการรับรูวาคนกลุม นีเ้ ปนกลุมที่เพิ่งเขามา เมื่อมีการเรียกรองสัญชาติก็ไปกระตุนความรูสึก
ชาตินิยมของขาราชการ แตหากมองความเปนจริงทีว่ าเขามีปญหา และหนีรอนมาพึ่งเย็น ซึ่งอาจ
จะไมไดเขามาวันนี้แลวพรุงนี้จะออกไป เขาอาจจะเขามาอยูเปนสิบๆ ป คงตองมองอีกแบบในแง
พื้นฐานความเปนมนุษย วาเขาควรไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานใดบาง แลวคนในสังคมจะเขาใจ ซึ่งถูก
สะทอนผานบทความวา
...มาวันนี้ เมื่อทางการมีนโยบายจัดระเบียบชายแดน โดยผลักดันผูที่ไมมีบัตรประจําตัวชนกลุมนอย
หรือใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาวใดๆ ออกนอกประเทศทั้งหมด พวกเขาเหลานี้ก็ตกเปนผูถูกกระทําอีก
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ครั้งหนึ่ง โดยไมมีใครฟงเหตุผลวาทําไมพวกเขาถึงไมมีบัตรใด ๆ พวกเขาทั้งหมดที่ไมมีบัตร จําตองหอบลูกเด็ก
เล็กแดงหนีขามไปยังที่ปลอดภัยกวา กอนที่ตํารวจจะมาจับตัวไปผลักดันทางดานดานเจดียสามองค จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งอันตรายสําหรับพวกเขาที่ไมคุนเคยและไมรูจะไปที่ใดตอ
แต ณ ภาวะวิกฤตและขาดความมั่นคงในชีวิตของพวกเขาเชนนี้ เสียงอธิษฐานภาวนาตอพระผูเปนเจา
ก็ยังมิไดขาดหายไปแมแตนอย แตกลับดังกระหึ่มและสม่ําเสมอยิ่งกวาปกติ ความหวังเดียวสําหรับพวกเขาใน
ภาวะเชนนี้ ไมใชนโยบายรัฐบาล ไมใชบัตรประจําตัวประชาชน แตเปนความหวังและวางใจในพระเมตตาของ
พระผูเปนเจา ผูเปนเจาชีวิตของพวกเขา ที่จะดูแลคุมครองชีวิตของพวกเขา และชวยพวกเขาใหรอดจากผูที่จอง
ทําลายลาง...
จากบทความ “ บัตรประชาชนหรือ…คือที่สุดของชีวิต ”
www.archanwell.org

หากพูดถึงสื่อมวลชนกับการปรับทัศนคติแลว เธอสะทอนวาสื่อมวลชนเองก็สามารถทําได
ดวยการหยิบยกมุมมองทางบวกบนพื้นฐานความจริง เพราะหากพูดวาเดือดรอนแตไมอยูบนฐาน
ความเปนจริง หลายฝายก็ไมไดยอมรับ แตเมื่อนําเสนอบนพืน้ ฐานความเปนจริงและพื้นฐานความ
เดือดรอนของคน เธอเชื่อวาทุกฝายจะสามารถแลกเปลีย่ นและหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับคนกลุม
นี้ได เธอเชื่อวาทุกคนมีความดีอยูภายในหากคนในสังคมรับรูเพียงบางแงมุมโดยนําเสนอไมครอบ
คลุมใหเห็นทั้งความเดือดรอน และความเปนจริง ก็จะไมสามารถสรางความเขาใจและลดอคติได
อีกทั้งตองมีการทํางานในแบบที่เรียกวารวมมือกันทุกฝาย รวมทัง้ ฝายชาวบานดวย การปรับ
ทัศนคติใหกบั ชาวบานที่ประสบปญหาเองเขาใจ และมีสาํ นึกในแผนดินที่อยูอาศัยก็เปนสวนที่
สําคัญในกระบวนการการแกปญหา ระยะแรกคงเปนเรื่องของการใหสถานะที่สามารถอยูได เมื่อ
อยูไประยะหนึง่ เริ่มผูกพันกับแผนดินไทยแลวจึงดําเนินการใหสัญชาติ ซึ่งเปนกระบวนการที่
ชาวบานควรเขาใจแตถูกทําลายดวยความเห็นแกไดของบางกลุม ทีท่ าํ ใหเขาเขาใจผิดไปวาเมื่อคน
กลุมนี้อพยพเขามาหากมีเงินก็สามารถซือ้ บัตรประชาชนได และทายสุดทําใหกลับกลายเปนวาทุก
คนที่เขามาก็เลือกที่จะซื้อบัตรประชาชน ซึ่งกระบวนการเหลานี้สรางอคติใหกับขาราชการมากยิ่ง
ขึ้น
บทเรียนและหนทางขางหนา
จากประสบการณการทํางานดานสัญชาติ เธอสะทอนถึงการอาศัยสื่อมวลชนในการ
ขับเคลื่อนในเชิงนโยบายวา สามารถเกิดขึ้นไดในบางชวงเวลา อยางกรณีของนองกุง แตในระยะ
หลังไมสามารถอาศัยสื่อในการขับเคลื่อนนโยบายไดเทาที่ควร โดยสวนตัวเธอมองวาควรจะอาศัย
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สื่อมวลชนเปนทางเลือกสุดทายหากคุยกันแลวไมรูเรื่อง หากขาราชการไมทําตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติไวก็จะตองอาศัยสื่อเพื่อสรางกระแสสังคมเขามาชวย ซึ่งสื่อมวลชนถือวาชวยในเรื่องนี้ได
มาก และวิธกี ารอาศัยสื่อก็เปนวิธกี ารหนึง่ ที่ทางอาจารยพันธุท พิ ยนําเขามาชวยเหลือในกระบวน
การแกไขปญหาสัญชาติ แตถึงอยางไรเธอยังคิดวาภาพของการทํางานรวมกันกับทางราชการ
เหมือนในระยะแรกที่เธอทํางานยังมีความเปนไปไดอยู บางครั้งขาราชการมีความจริงใจที่จะชวย
แคเขาอาจจะไมรูกฎหมายโดยละเอียด จึงควรมีการพูดคุยปรึกษากันกอน แตถา เริม่ ตนแกปญหา
ดวยการนําเสนอผานสื่อมวลชนมันอาจจะไปทําลายความรูสึกบางอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งคนใน
สังคมจะมองวาสิ่งที่ขาราชการปรารถนาดีในการปฏิบัตหิ นาทีเ่ ปนเพราะ สื่อมวลชนและเปนเพราะ
สังคมบีบคั้นขาราชการจึงจะปฏิบัติหนาที่ ซึ่งโดยมากขาราชการมักจะถูกมองแบบนั้น ดังนั้นเธอจึง
คิดวาสวนที่ปรึกษากันไดและสวนที่ยงั สามารถดึงเอาความดี ความเห็นอกเห็นใจในการแกปญหา
ของขาราชการออกมาไดก็ควรตองทํากอน โดยเฉพาะอยางยิง่ การสรางความมัน่ ใจในความรูทาง
กฎหมายใหขา ราชการ หากมีการเสริมความรูดานนี้เขาไปเธอเชื่อวาขาราชการก็จะสามารถแก
ปญหาไดตามกระบวนการทีม่ ีอยู
เธอยอมรับวา ระยะหลังสื่อมวลชนเขามานําเสนอเรื่องสัญชาติมากขึน้ เนื่องจากกรมการ
ปกครองไมคอยประนีประนอมเหมือนเชนแตกอน เรื่องลาสุดที่สื่อมวลชนนําเสนอคือ เรื่องการ
เดินทาง ซึ่งปจจุบันเขมงวดมากเรื่องการเดินทางของบุคคลไรสัญชาติ ถาขออนุญาตเดินทางเพือ่
ไปทํางาน ก็สามารถทํางานไดเทานัน้ ไมสามารถเรียนหนังสือไปดวยได สําหรับสื่อเพื่อสิทธินนั้ มี
ความสําคัญมากหากการขอความรวมมือกับภาครัฐแลวไมไดรับความรวมมือ ซึง่ สือ่ ชวยไดมาก
เพราะ สื่อมีอทิ ธิพลมากในการปรับทัศนคติ
เธอยอมรับวาในพืน้ ทีห่ ากนายอําเภอมีทัศนคติที่ดีก็สามารถดําเนินการตามกระบวนการ
ไดงาย แตหากพืน้ ที่ไหนนายอําเภอมีทัศนคติไมดีก็ทําใหกระบวนการหยุด หรือลาชามาก ฉะนัน้
หากสื่อมวลชนทําใหขาราชการเขาใจไดจะนําไปสูท ัศนคติที่ดีมากขึ้นกับบุคคลไรสัญชาติ รวมถึง
การทําหนาทีส่ ื่อมวลชนคงไมใชเพียงการขับเคลื่อนนโยบายเทานั้น แตสื่อยังสามารถทําให
นโยบายนั้นไปสูการปฏิบัติไดจริงจากทั้งระดับปฏิบัติขึ้นไประดับนโยบาย และระดับนโยบายลงมา
ระดับปฏิบัติ ซึ่งจะเปนประโยชนมาก
หากพูดถึงตัวบุคคล คือ นักขาว คงตองมีกระบวนการใหนกั ขาวไดสมั ผัสวิถีชวี ิตของบุคคล
ไรสัญชาติ ไดรูจักวาเปนมนุษยเหมือนเขา เมื่อนักขาวมองวาคนไรสัญชาติก็คือมนุษยเหมือนกัน มี
ปญหา มีความเดือดรอนเหมือนกัน เมื่อนัน้ กระบวนการทําขาวก็จะถูกถายทอดออกมาจากกนบึ้ง
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ของจิตใจ ซึ่งเธอเชื่อวานักขาวที่กําลังทํางานเกี่ยวกับเรือ่ งนี้ เมื่อเขาไดมาสัมผัสวิถชี ีวิต ไดมาพูด
คุย ทัง้ เรื่องแมอาย และเรื่องอื่นๆ นักขาวทุกคนก็สะทอนเรื่องราวออกมาจากกนบึ้งของจิตใจ จาก
จิตวิญญาณ เชนเดียวกันหากนิสิตนักศึกษาไดมาสัมผัสวิถีชีวิตในประเด็นปญหาสังคมตางๆ ซึง่
เปนการสรางจิตสํานึกในการทํางานและทําใหนิสิตนักศึกษาคิดตอวาสามารถทําอะไรใหกับคน
กลุมนี้ไดบาง
สุดทายเธอสะทอนถึงรูปแบบการทํางานทีน่ าสนใจวา รูปแบบการทํางานที่อาจารย
พันธุท พิ ยวางเอาไวมีความนาสนใจ เปนการทํางานของชุดวิจัยเด็กไรรัฐ ซึ่งประกอบดวยทีมผูวิจัย
หรือคนทํางานที่ทราบถึงขอมูล กับอีกทีมเปนฝายนําขอมูลออกมาใหสื่อมวลชน เปนการชวยสื่อ
ทํางาน ไมตองไปตามหาแหลงขอมูลดวยตนเอง คนทํางานรับทราบปญหาและรูวา การนําเสนอ
ปญหาออกไปใหคนในสังคมเห็นปญหาเหมือนกับที่คนทํางานเห็นก็จะสามารถชวยแกไขปญหาได
ซึ่งคนทํางานไมสามารถนําเสนอผานสื่อไดอยางตอเนื่องเทากับการนําขอมูลที่มีอยูส งตอใหสื่อชวย
นําเสนอ รวมถึงสิ่งที่คนทํางานอยากจะระบายใหคนในสังคมไดรับรู อยางกรณีตางๆ ที่อาจารย
พันธุท พิ ยตามชวยเหลืออยู เมื่อมีการนําเสนอผานสื่อก็จะสรางความเขาใจไดมากขึน้ และหากวา
ยิ่งนักขาวเขามาคลุกคลีกับคนทํางานก็ทาํ ใหสามารถแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันละกัน
เธอย้ําวา สิ่งหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการทํางานของสื่อมวลชนคือ นักขาวควรจะประสาน
งานกับผูท ี่ทาํ การศึกษาวิจยั ในประเด็นนี้ โดยฝายหนึง่ ทําการศึกษาวิจยั และนําขอมูลจากการ
ศึกษาวิจัยไปใหนกั ขาวนําเสนอเปนประเด็นขาว ก็จะสามารถสรางกระแสความเขาใจใหสังคม
และนําเสนอปญหาออกไปใหคนในสังคมเห็นปญหาเหมือนกับที่คนทํางานเห็นก็จะสามารถชวย
แกไขปญหาได
ฐิตินบ โกมลนิมิ ทีมสื่อสารสาธารณะเพื่อการเคลื่อนไหวทางวิชาการและสังคม โครงการ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว มูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ
“สื่อสารสาธารณะ” การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งมีความแตกตางกับการ
สื่อสารมวลชนอยางชัดเจน แตการทํางานรวมกับสื่อมวลชนจะทําใหศักยภาพของการสื่อสารเพือ่
เปลี่ยนแปลงสังคมตามแนวคิดของการสื่อสารสาธารณะทวีพลังมากขึน้ และผูท ี่เล็งเห็นและนํา
แนวคิดนี้มาใชกับการแกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติ ก็คอื ฐิตินบ โกมลนิมิ หนึ่งในทีมสื่อสาร
สาธารณะเพื่อการเคลื่อนไหวทางวิชาการและสังคม โครงการเด็ก เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิ
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สาธารณสุขแหงชาติ และพยายามพัฒนา ”การสื่อสารสาธารณะ” ใหกอตัวขึ้นในสังคมไทย ดวย
ความพยายามกอรางสรางมูลนิธิสื่อสารสาธารณะ เพือ่ พัฒนาการสื่อสารสาธารณะใหเปนที่รูจัก
ภูมิหลังที่สงเสริมใหเดินบนเสนทางของนักสื่อสารเพื่อคนไรสัญชาติ
ฐิตินบ เปนที่รจู ักกันในแวดวงของนักขาวนักหนังสือพิมพ โดยกอนหนาที่เธอจะกาวเขามา
สูการเปนนักสือ่ สารสาธารณะ เธอเคยทํางานในฐานะนักขาวนักหนังสือพิมพที่ใหความสนใจกับ
ประเด็นขาวดานสังคม และสาธารณสุขมาโดยตลอด ตอมาเธอใหความสนใจงานวิชาการ ทําให
เธอตัดสินใจลาออก และดําเนินสถานะของตนในฐานะนักศึกษาปริญญาโท สตรีศึกษา มหาวิทยา
ลัยธรรมศาสตร โดยการศึกษาศาสตรดานนี้เปดโอกาสใหเธอพัฒนาความคิดและจินตนาการตาม
แนวสตรีศึกษา ซึง่ ใหความสําคัญและใหคุณคากับประสบการณ เรื่องเลา และวิถีชวี ิตของผูดอย
โอกาส คนทีถ่ กู เอารัดเอาเปรียบและไมไดรับความเปนธรรม
ถึงแมวา เธอจะเขาสูระบบการกลอมเกลาความคิดในแบบวิชาการ แตเธอก็ไมไดละทิ้งจิต
วิญญาณของนักขาวนักหนังสือพิมพ โดยไดรวมงานกับนายแพทย หทัย ชิตานนท ประธานสถาบัน
สงเสริมสุขภาพไทย ในการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ ซึง่ การทํางานครั้งนี้จุดประกายใหเธอเห็นวา
การสื่อสาร ไมไดหมายความเพียงการสื่อสารแกมวลชนเทานั้น แตเปนการสื่อสารเพือ่ การเคลื่อน
ไหวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่เรียกวา “การสื่อสารสาธารณะ” ซึ่งสะทอนวา การสื่อสาร
ไมใชแคเพียงเปนตัวกลางเทานัน้ แตตองมีเปาหมายของการสื่อสาร รวมถึงการวางแผน การจัด
การและสรางสรรคอยางเปนระบบ
ตอมาแนวคิดเรื่อง “การสื่อสารสาธารณะ” ไดถูกพัฒนาและเติบโตขึ้นภายหลังจากไดรับ
การทาบทามโดยนายแพทย ชูชัย ศุภวงศ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ
กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ใหเขามาทําหนาทีส่ ื่อสารสาธารณะในโครงการเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ทําใหไดรจู ักกับ รศ.ดร. พันธุท พิ ย กาญจนะจิตรา
สายสุนทร หัวหนานักวิจยั โครงการเด็กไรรัฐ ซึ่งเปนชุดวิจัยหนึ่งในโครงการเดียวกัน และการพบกัน
ครั้งนั้นทําใหเกิดการพูดคุยและนํามาสูการทํางานแกไขปญหาสถานะบุคคลในฐานะทีมสื่อสาร
สาธารณะเรื่องคนไรสัญชาติ ดวยความหวังวาจะสามารถนําทฤษฎีสอื่ สารสาธารณะที่เปน
นามธรรม มาปฏิบัติใชจริงใหเกิดเปนรูปธรรม
อุดมการณของการสื่อสารเพื่อคนไรสญ
ั ชาติ
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นับตั้งแตเธอเริ่มตนการเปนนักขาวมาตัง้ แตป พ.ศ. 2537 เธอรับทราบถึงปญหาไรสัญชาติ
เปนครั้งแรกเมือ่ ครั้งที่ ยุทธนา ผามวัน ถูกปฏิเสธใหเขาศึกษาคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หรือเมื่อตนป พ.ศ. 2547 เธอไมเคยรับทราบปญหานี้มากอนเลยทัง้ ๆ ที่ทาํ งานดาน
สังคมมาโดยตลอด จนกระทัง่ เขามาทําโครงการเด็ก เยาวชน และครอบครัวของมูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ ประเด็นคนไรสัญชาตินาสนใจตรงทีว่ า ความเปนตัวตนเปนสิง่ ที่รับรองสิทธิของคน ถาไม
มีตัวตน ยอมไมมีสิทธิทางกฎหมายใดๆ เปนประเด็นที่เธอใหความสนใจ
ดวยภูมิหลังของทีมสื่อสารสาธารณะไดรับอิทธิพลวิธีคิดแบบสตรีศึกษา ทําใหเธอเห็นและ
เขาใจถึงความสัมพันธเชิงอํานาจวา อะไรคือความเปนชายขอบ อะไรคืออํานาจ ใครคือผูกําหนด
การใชอํานาจ และทราบวาคนชายขอบมีขอจํากัดในการตอสูดิ้นรนอยางไร ฉะนั้นหากมองวาคนไร
สัญชาติอยูในกลุมคนชายขอบ จะทราบไดวาบางครั้งคนไรสัญชาติจะไมแสดงตัวตน เขาตะโกน
แทบตายแตเราก็จะไมไดยนิ เสียงของเขาเพราะ เขาคือคนที่ไมมีอาภรณทางกฎหมาย การแสดงตัว
ของเขาคือการกระทําผิดกฎหมายและพรอมที่จะถูกจับ ถูกดําเนินคดีอยูตลอดเวลา ดังนัน้ เปนเรื่อง
ที่ออนไหวทีจ่ ะสื่อสารอะไรออกไป ซึ่งตองคํานึงถึงคนไรสัญชาติผูเปรียบเสมือนแหลงขาวของทีม
สื่อสารสาธารณะ โดยเนนเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึง่ สื่อสารภายใตกรอบขอเท็จจริงวามีปญหานี้อยู ทํา
ใหมีตัวตนขึน้ มา และเสนอทางแกปญหา ทําอยางไรใหคนที่ไมมีสทิ ธิไดสิทธิ ทําอยางไรใหคนที่ถกู
ละเมิดสิทธิพน จากสภาวะที่ถูกละเมิดสิทธิ
เธอจึงพยายามทําใหโครงการเพื่อเด็กไรรัฐ (For Stateless Child) ถือกําเนิดขึ้น เพื่ออาสา
เปนแนวรวมในการแกไขปญหาสถานะและสิทธิบุคคล ที่จะใหความชวยเหลือในการสํารวจ
สถานการณและปญหาดังกลาว การจัดทําฐานขอมูล (data base ) คนไรสัญชาติ การใหความ
ชวยเหลือทางกฎหมาย รวมถึงการสรางเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงนโยบายใน
ประเด็นสถานะบุคคลและสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิง่ การสรางความตระหนักตอปญหา
การลดอคติทมี่ ีตอคนกลุมนีจ้ ากคนในสังคม โดยอาศัยการสื่อสารสาธารณะ
เปาหมายและวิธกี ารสื่อสาร
เธออธิบายถึงความแตกตางของสื่อสารสาธารณะกับสื่อมวลชนวา การสื่อสารสาธารณะ
ถือไดวามีความแตกตางตรงที่ไมใชแคเพียงการสื่อสารในลักษณะ ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และ
เมื่อไหร ตามหลักนิเทศศาสตรเทานัน้ แตการสื่อสารสาธารณะมีกลุม เปาหมายที่จะสื่อสาร และมี
จุดประสงคในการเคลื่อนไหวและการเปลีย่ นแปลงในประเด็นนั้นๆ การสื่อสารจึงไมไดมีกลุม
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เปาหมายเพื่อคนทัว่ ไป แตตองการสื่อสารไปยังผูที่เกี่ยวของ โดยการสือ่ สารจะตองถูกออกแบบ
เพื่อที่จะเขาถึงกลุมเปาหมายที่จะสื่อสารในแตละครั้ง ซึง่ มีองคประกอบ คือ
หนึง่ หากนําการสื่อสารสาธารณะไปเปรียบเทียบกับสื่อมวลชนในองคกรจะพบวา
สื่อมวลชนใชปรากฏการณเปนตัวกําหนดในการสื่อสาร แตการสื่อสารสาธารณะเปนการทํางาน
ภายใตองคกร มูลนิธิ หรือเครือขายวิชาการ ซึ่งมีการสรางความรูและผานการวิจยั วาตองการ
สื่อสารเพื่ออะไร โดยใชความรูเปนตัวกําหนดการสื่อสาร
สอง ทํางานกับเครือขาย ใชการสื่อสารเปนตัวเชื่อมโยงความรูกับเครือขาย เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ทีมสื่อสารสาธารณะภายใตโครงการเพื่อเด็กไรรัฐจึงวางยุทธศาสตรการทํางานอยาง
เปนกระบวนการในสองระดับ ระดับแรกเปนการสื่อสารภายในโครงการ ซึ่งจะเนนไปที่การวาง
โครงสรางการบริหารจัดการ สรางใหเกิดความคลองตัว และเอื้ออํานวยความสะดวกในการทํางาน
เพื่อใหแตละเครือขายสามารถทุมเทกําลังและทรัพยากรไปยังความรับผิดชอบของตนไดอยาง
เต็มที่ ภายใตทิศทางและเปาหมายที่ประสานและสอดคลองกัน ผานคณะผูบริหารของโครงการ
นอกจากนี้อีกดานหนึ่งยังทํางานเพื่อเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกเด็กกลุมเปาหมาย
ใหเขาไดมีโอกาสรับรูถึงสิทธิที่เขาพึงไดรับ ผานกิจกรรมและสื่อในรูปแบบตางๆ สวนระดับที่สอง
เปนการสื่อสารภายนอก เพื่อจะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางหลัก ไมวาจะเปน
นโยบาย กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยแกไขปญหาเด็กไรสัญชาติ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว โดยมีชองทางการผลักดันผานสื่อมวลชนเปนสําคัญ รวมไปกับการสรางชองทางการ
สื่อสารและทําความเข าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของและรับผิดชอบในการแกไขปญหาสิทธิและ
สถานะบุคคลในทุกระดับอีกดวย
ในฐานะที่ฐิตนิ บเคยคลุกคลีในแวดวงของสื่อ และยังคงทํางานสื่อสาร ทําใหเธอเห็นวา
สื่อสารมวลชนมีแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ แตก็ตอ งยอมรับถึง
ขอจํากัดของสือ่ มวลชน คือ การไมมีเวลาที่จะเรียนรู ทําความเขาใจและแกปญหาอยางเพียงพอ
ทําใหสื่อมวลชนขาดความตระหนักตอปญหา ละเลยไมใสใจ นํามาสูการนําเสนอไมตรงกับ
ขอเท็จจริง โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับขอกฎหมาย เธอจึงสรางกระบวนการหนึ่งเพือ่ ขจัดปญหานี้
คือ การจัดหองเรียนสื่อสัญจร (Press Tour) ควบคูกับหองเรียนกฎหมายเพื่อคนไรสัญชาติ ดวย
การนําสื่อมวลชนจากสวนกลางลงพืน้ ที่ แตไมไดหมายความวาพาสื่อมวลชนไปดูแลวก็จบ แตมี
กระบวน การทํางานทางความคิดกับเพื่อนสื่อมวลชน ใหไดเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวพันกับสัญชาติ
และมีการขับเนนประเด็นขาว แลวจึงวางแผนขาว ซึ่งเปนกระบวนการที่ทาํ ตอเนื่องหลายครั้ง เชน
วันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 เปดหองเรียนสอนกฎหมายคนไรรัฐไรสัญชาติในพืน้ ทีส่ ูง จังหวัด
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เชียงใหม, วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เปดหองเรียนสอนกฎหมายคนมอแกน มอแกลน และคน
ไทยพลัดถิน่ จังหวัดระนอง ซึ่งกลุมเปาหมายคือ บุคคลไรสัญชาติ, องคกรพัฒนาเอกชน, ภาครัฐ
และสื่อมวลชน ใหไดเรียนรูก ฎหมายรวมกัน และมีโอกาสไดใกลชิดกับ“ตัวจริง” ของผูประสบ
ปญหา ทําใหได “สัมผัส” ถึงหัวใจของกันและกัน สวนการขับเนนประเด็นมีความแตกตางกันไปใน
แตละสถานการณ ยกตัวอยาง งานวันเด็กไรสัญชาติเมื่อ ป พ.ศ. 2548 เปนวันที่ประกาศใช
ยุทธศาสตรการจัดการสถานะและสิทธิบุคคล ซึ่งเปนประเด็นหลักที่ตอ งการใหสื่อนําเสนอ ก็ได
นําพาสื่อมวล ชนลงพื้นที่ และชี้ใหเห็นความสําคัญของยุทธศาสตรของคนไรรัฐไรสัญชาติ ในขณะ
ที่งานวันเด็กไรสัญชาติเมื่อ ป พ.ศ. 2549 ประเด็นที่ตองการชี้ใหสื่อมวลชนทราบก็คอื การจัดทํา
ฐาน ขอมูล (data base ) คนไรรัฐ ไรสัญชาติ เนื่องจากหลังจากการประกาศใชยทุ ธศาสตรฯไปเมื่อ
ป พ.ศ. 2548 ภาครัฐไมมีการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตรฯ ดังกลาว เครือขายการทํางาน
ของโครงการเด็กไรรัฐเห็นวา เมื่อภาครัฐไมมีการขับเคลื่อนในการแกปญ
 หาสถานะ ภาคประชาชน
จะเขามาดําเนินการเองเพือ่ รวบรวมขอมูลคํารองในการดําเนินการเกีย่ วกับสัญชาติเก็บไวในฐาน
ขอมูล และนําขอมูลนั้นสงใหภาครัฐภายหลัง ทีมสื่อสารสาธารณะจึงตองชี้ใหสื่อมวลชนและ
เครือขายเห็นวางานวันเด็กไรสัญชาติในปนี้จัดขึ้นเพื่อชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่กลาวไป
ตอมาฐิตินบเล็งเห็นถึงความสําคัญของสือ่ มวลชนรุน ใหม ดวยแรงผลักดันทีเ่ ธอเคย
รวมงานกับสมาคมนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยในการจัดอบรมพิราบนอย ทําใหเธอเห็น
ความสําคัญของการเตรียมบุคลาการในการเปนสื่อมวลชนในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นคนไร
สัญชาติ ซึ่งตองใชความเขาใจกฎหมายควบคูกับทักษะการทํางานของสื่อ รวมถึงการทํางานในเชิง
รุกเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาโดยหนวยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวของ
ตลอดจนการปรับทัศนคติทมี่ ีตอกลุมชาติพันธุ โดยเธอมุงความสนใจไปที่นิสิตนักศึกษาในสาย
นิเทศศาสตรและวารสารศาสตร โดยเธอเห็นวานิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปน
กลุมเปาหมายที่เหมาะสมที่สุด เหตุที่เปนเชนนัน้ เธอชีแ้ จงวา ภาควิชาสื่อสารมวลชนกําลังจะ
พัฒนากลายเปนคณะ รวมถึงหนังสือพิมพอางแกวซึง่ เปนหนังสือพิมพฝกปฏิบัติงานของนิสิตก็เปน
หนังสือพิมพคณ
ุ ภาพ หากมีการสรางบุคลากรไวในพื้นทีท่ ี่เปนแหลงชุกชุมของปญหาสัญชาติคง
เปนการดี และเปนการปลูกฝงแนวคิดเรื่องสื่อเพื่อสิทธิ และเปนการเปดพื้นที่ใหมใหกับประเด็นคน
ไรสัญชาติ โดยเธอเสนอใหมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หองเรียนนักสื่อสารสาธารณะเพื่อเด็ก
ไรรัฐ” โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางนักสื่อสารสาธารณะรุน ใหม เพื่อดําเนินการสื่อสารในงานวันเด็ก
ไรสัญชาติครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2549 ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแหง
สหประชาชาติ(ยูนิเซฟ)ประจําประเทศไทย ภายใตโครงการเพื่อเด็กไรรัฐในประเทศไทย (For
Stateless Child)
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“หองเรียนนักสื่อสารสาธารณะเพื่อเด็กไรรัฐ” กอตัวขึ้นโดยมีเปาหมายเพื่อสรางคน และ
เปดพื้นที่ใหมใหกับประเด็นคนไรสัญชาติ ซึ่งที่ปรึกษาของโครงการคือ รศ.ดร. พันธุท ิพย ตองการ
ใหผลิตหนังสือพิมพที่แกปญ
 หาเรื่องคนไรรัฐไรสัญชาติ สวนตัวเธอคาดหวังเพียงเพื่อสอนการเขียน
เพื่อคนชายขอบ ใหสามารถเปดเสียงของคนไรสัญชาติออกมาวาภาวะที่เขาถูกละเมิดสิทธิคืออะไร
และชี้ใหนิสิตนักศึกษาเห็นวาการสื่อสารที่จะนําไปสูการแกไขปญหามีกระบวนการสื่อสารอยางไร
โดยคัดเลือกนิสิตนักศึกษามาจากคณะนิตศิ าสตรและคณะมนุษยศาสตร ภาควิชาสื่อสารมวลชน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวยความชวยเหลือของอาจารยลักขณา พบรมเย็น หนึ่งในนักวิจัยของ
โครงการเด็กไรรัฐ จํานวน 20 คน ซึง่ สวนหนึง่ เปนกลุมนิสิตนักศึกษาจากชมรมกลุม ชาติพนั ธุ นัน่
หมายความวา เจาของปญหาเปนผูสื่อสารดวยตัวเอง และสวนหนึ่งมีความรูเรื่องสถานะบุคคลเปน
พื้นฐาน ซึ่งตามแผนทีว่ างไวเบื้องตน คือ เปดหองเรียนใหความรูทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะ
บุคคลกอนออกไปทําหนาที่ในฐานะนักสื่อสารสาธารณะ ดังนัน้ กอนกระบวนการอบรมจึงใหนิสิต
นักศึกษาเขียนเรียงความสองหัวขอเพื่อสอบทานทัศนคติและพื้นฐานความรูเรื่องสิทธิมนุษยชน
หัวขอแรก “คุณคิดวาสื่อควรจะใหความสําคัญเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนมากนอยเพียงใดโดย
เฉพาะประเด็นเรื่องคน ไรสัญชาติ” และหัวขอที่สอง “ใหเชื่อมโยงตัวคุณกับตัวคนไรสัญชาติคือ I
and Stateless” เพื่อที่จะดูวา นิสิตมีมมุ มองเรื่องความไรสัญชาติอยางไร และใหการบานไปเรียนรู
มาวาสิทธิมนุษยชนคืออะไร
ตอมาจึงชีถ้ ึงภารกิจในงานวันเด็กไรสัญชาติ นั่นคือ การผลิตหนังสือพิมพไรรัฐไรสัญชาติ
เพื่อสื่อสารเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล แตเนื่องจากปญหาทางเทคนิคทําใหตองยกเลิกการอบรม
ความรูเรื่องกฎหมายไป จึงขามขั้นตอนไปสูขั้นตอนการออกแบบหนังสือพิมพวา หนาไหนเปนขาว
หนาไหนเปนบทความ ชวงตอมาจึงใหวิเคราะหขาวจากหนังสือพิมพวาขาวใดคือสื่อเพื่อสิทธิ ซึง่
ฐานคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนของทุกคนคอนขางออนแอ ตัง้ แตขาวนักรองกัดลิ้นแทกซี่ ขาวประทวง
เอฟทีเอ ขาวดอกเตอรณหทัยทอง มีคนเสนอขาวใหสัญชาติเมื่อตนป 49 ซึ่งชี้ใหเห็นวานิสิตกลุม นี้
ไมเขาใจขอแตกตางระหวางเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย กับเรื่องสิทธิบุคคล และใหวิเคราะห
เบื้องหลังชุดความคิดของสือ่ มวลชนออกมากลายเปนวาสื่อไมไดนําเสนอเพื่อนําไปสูการแกปญหา
แตนําเสนอเพราะเปนขาวทีข่ ายได ตอมาจึงตั้งวงเสวนาเรื่องการสื่อสารเรื่องคนไรรัฐไรสญ
ั ชาติขอ
ตอของกฎหมายมนุษยธรรมโดยนักวิชาการ หลังจากนัน้ ก็ประชุมกองบรรณาธิการคุยกันเรื่อง
ประเด็นที่สนใจและตองการนําเสนอ และแนะนําใหหาขอมูลเพิ่มเติมประกอบขาวและบทความ
แลวจึงทําการเรียงประเด็นขึน้ กระดานไว เมื่อถึงวันที่ตองทําขาวจริงนิสิตกลุมนี้จงึ ขาดความรูท าง
กฎหมายจึงตองปรับเปลี่ยนโดยใหนิสิตนิติศาสตรกับนิสิตสื่อสารมวลชนประกบคูก ัน ใหไดพูดคุย
กันเพื่อเสริมประเด็นทางกฎหมายที่ขาดหายไป หลังจากที่ไดประเด็นมาแลวนิสิตทําหนาที่เปน
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นักเขียนควบคูกับการเปนรีไรทเตอร สวนหนาทีท่ ี่เหลือเปนของทีมสื่อสารสาธารณะเปนกอง
บรรณาธิการ โดยมีนักขาวมืออาชีพ คือ วันดี สันติวุฒิเมธี จากสาละวินโพสต, ภาสกร จําลองราช
และชุติมา นุมนัน จากหนังสือพิมพมติชน ทําหนาทีว่ ิจารณงาน และปดตนฉบับ กอนออกไปทํา
ขาวในวันตอมาจึงมีการประชุมกองบรรณาธิการอีกครั้งและพบปญหาในกองบรรณาธิการจึงทํา
การยุบหนังสือพิมพเหลือเพียง 2 ฉบับจาก 4 ฉบับ เปนฉบับกอนวันเด็กและฉบับหลังวันเด็ก ซึง่ ทํา
ใหนักสื่อสารสาธารณะไดเรียนรูกระบวนการทําหนังสือพิมพรายวันเพราะ การนําเสนอขาวในวัน
เด็กไรสัญชาติตองแขงกับเวลาเพื่อใหทนั ตอการนําเสนอเหตุการณในงานวันนั้น
แนวทางการเชื่อมเครือขาย
สื่อมวลชนสวนใหญมกั จะมองวาภาครัฐเปนฝายตรงกันขาม ซึ่งตางกับการทํางานของเธอ
ที่ทาํ งานสื่อสารสาธารณะตองอาศัยการทํางานในลักษณะเครือขาย ทํางานกับทั้งสื่อมวลชน ภาค
รัฐ ภาควิชาการ ตองทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนฐานคิดของคนทุกกลุมใหเห็นความสําคัญของปญหาที่
ทีมสื่อสารสาธารณะตองการสื่อสารออกไป ซึ่งตองอาศัยยุทธศาสตร และกลยุทธ โดยตองรูวา
สมาชิกของเครือขายจะไดรับผลประโยชนใดจากการสื่อสารของทีมสื่อสารสาธารณะ คือ การเชื่อม
ใหเกิดผลประโยชนกับทุกฝาย ทุกฝายจะตองวิน-วิน
ยกตัวอยางการสื่อสารกับภาครัฐ ตองชี้ใหเห็นวา หากภาครัฐไมดําเนินการแกไขปญหาคน
ไรสัญชาติ ผลที่สะทอนกลับมาที่ภาครัฐเองก็คือ อาจจะถูกฟองศาลปกครอง กลายเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน แตหากภาครัฐตอบสนองกับสิ่งทีท่ ีมสื่อสารสาธารณะสือ่ สารไป สิ่งทีภ่ าครัฐจะได
กลับมาก็คือ คําชื่นชม ประเทศตางๆ ทีพ่ ยายามจะขึน้ บัญชีดําประเทศไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชนก็
จะเขาใจวาภาครัฐไมไดเพิกเฉยตอปญหา โดยสิ่งที่นาํ ไปเชื่อมกับภาครัฐก็คือ ขอมูล เชนเมื่อครั้งที่
เครือขายทํางานเรื่องคนไรรัฐเดินทางเขาพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ณ บานพิษณุโลก เครือขายฯ
สื่อสารดวยเรือ่ งรองเรียนวามีการคอรัปชั่น และการสวมบัตรประชาชน หากภาครัฐไมเรงรีบแกไข
ปญหาคนไรสญ
ั ชาติ ขอมูลเกี่ยวกับการคอรัปชั่นก็จะถูกทยอยออกไปใหสื่อมวลชน ไมใชการขมขู
แตทีมสื่อสารสาธารณะพรอมที่จะใหขอมูล ชี้เบาะแสให แตภาครัฐตองไปดําเนินการตอเอง โดย
ทีมสื่อสารสาธารณะจะพาทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรีลงพืน้ ที่ใหไดสัมผัสกลิ่นกายกลิน่ ดิน ใหเห็น
ปญหาดวยตนเองวามีปรากฏอยูจริง และไมใชปญหาเฉพาะในพืน้ ทีแ่ ตเปนกระบวนการคอรัปชัน่
เธอย้ําวา การสื่อสารสาธารณะถือไดวาเปนความทาทายของการทํางานเพราะ ปกติ
ภาควิชาการจะไมทํางานกับภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนไมทาํ งานกับภาครัฐ ซึ่งทีมสื่อสาร
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สาธารณะจําเปนตองจัดการทัศนคติของเครือขายภายในกันกอนวาเปนการจับมือกันทํางาน คือ
ทะเลาะกันไดแตตองทํางานรวมกัน องคความรูก็ไมใชองคความรูท ี่มาจากภาควิชาการเทานัน้ แต
ประสานกับองคความรูของภาครัฐเพราะ ความรูบางอยางตองเรียนรูจากความสําเร็จและความ
ลมเหลวจากการแกปญหาของภาครัฐเอง เพื่อใหเกิดความรูอยางรอบดาน
สําหรับการสรางเครือขายการทํางานของทีมสื่อสารสาธารณะสวนหนึง่ ไดรับการแนะนํา
จาก รศ.ดร.พันธุท ิพย คือ เครือขายนักวิชาการ ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และคนไรสัญชาติ
สวนเครือขายสื่อมวลชน เปนสวนที่เธอสรางขึ้นเองจากที่ตัวเธอเติบโตขึ้นมาจากการทํางานดานสื่อ
รวมถึงเครือขายนักวิชาการบางสวน ซึ่งนํามาสูการโตแยงเรื่องการผูกติดเรื่องคนไรสัญชาติกับ
กฎหมายโดยไมไดมองเรื่องความเปนรัฐศาสตร ทําใหเกิดการปะทะและประสานทางความคิด ทํา
ใหเกิดการเสวนาวงกาแฟหลายๆ ครั้ง ซึ่งทําใหเกิดการขยายเครือขายไปสูกลุมนิสติ นักศึกษาทีท่ าํ
วิทยานิพนธเกีย่ วกับคนไรสัญชาติเขามารวมแลกเปลี่ยนความรูดวย เกิดเปนชุมชน สําหรับทีม
สื่อสารสาธารณะ ตองการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือขาย ซึ่งมีหลายกลุมที่มคี วามสัมพันธ
กัน ทําใหตองเปลี่ยนฐานคิด ตองปรับเปลีย่ นทัศนคติ ใหเกิดความเขาใจรวมกัน
อุปสรรคและการตอสู
อุปสรรคใหญของการทํางานของทีมสื่อสารสาธารณะ คือ ทัศนคติขององคกรผูใหทุน,ที่
ปรึกษาของโครงการ และผูจดั การโครงการเด็ก เยาวชนและครอบครัวมูลนิธิสาธารณะสุขแหงชาติ
ซึ่งเปนผูท ี่ดูแลประเด็นเด็กไรสัญชาติสะทอนวา “ผมวาการสื่อสารเรื่องเด็กไรสัญชาติแทบตาย
สังคมไทยก็ไมสนใจหรอก มันไมไดรูปธรรม มูลนิธิอยากสื่อสารอะไรที่คนจํามูลนิธิได” แมแตยูนิ
เซฟซึ่งเปนผูใหทนุ ในสวนงานวันเด็กไรสัญชาติเองก็ไมมคี วามตระหนักวาเรื่องคนไรสัญชาติใน
ประเทศไทยจําเปนตองมีการสื่อสาร ถาหากยูนิเซฟคิดวาใหความสําคัญกับการสื่อสารเรื่องคนไร
สัญชาติ เพียงเพราะยูนิเซฟมีทีมประชาสัมพันธขององคกรอยูแลว แตเธอสะทอนวาไมเคยเห็นยูนิ
เซฟสื่อสารเรื่องเด็กไรสัญชาติในประเทศไทยเลย องคกรใหทุนไมคิดวาการสื่อสารสามารถที่จะ
แกไขปญหาไดเพราะ คิดวาสามารถแกไขปญหาไดดวยกฎหมายอาจเปนเพราะ ไมมีวิสัยทัศนที่
มองวาการสื่อสารมีความเกีย่ วพันกับการแกไขปญหา ไมเขาใจวาการสื่อสารมีศักยภาพขนาดไหน
ที่จะสามารถแกไขปญหาเธอกําลังคิดวา มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติและยูนิเซฟ จัดลําดับความ
สําคัญของปญหาเรื่องคนไรสัญชาติเปนลําดับทายๆ เธอตองตอสูกบั ทัศนคติขององคกรใหทนุ ให
เขาใจวา การสื่อสารไมใชกระบวนการทีท่ าํ ใหเกิดเปนรูปธรรมได แตมียุทธศาสตรและกลยุทธ มี
การจัดการที่ทาํ ใหเรื่องคนไรสัญชาตินาสนใจ การสื่อสารสาธารณะไมใชการสรางภาพที่ใหเห็นคน
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มีชื่อเสียงไปชวยเหลือนัง่ รองหมรองไหกอดเด็ก รวมถึงการแลกเปลี่ยนกับภาครัฐไมใชภาพทีโ่ ชวได
หลายครัง้ ตองทํางานแบบปดทองหลังพระ เปนงานที่มองไมเห็น แตองคกรใหทนุ กลับตองการภาพ
ปรากฏ
การทํางานรูปแบบโครงการก็เปนอุปสรรคหนึง่ อยางเชนโครงการเพื่อเด็กไรรัฐในประเทศ
ไทย (For Stateless Child) ยูนิเซฟซึ่งเปนองคกรใหทนุ ไมไดถามเปาหมายการทํางานของมูลนิธิ
สื่อสารสาธารณะ เขาถามถึงรูปธรรม ยูนิเซฟตองเขาใจวาการทํางานสื่อสารสาธารณะในลักษณะ
โครงการกับการทํางานสื่อมีความแตกตางกัน การตองเขียนโครงการทัง้ ปซึ่งไมรูวา อะไรจะเกิดขึ้น
ทั้งป เจาของทุนอยากรูวาจะทําอะไร ทุกอยางตองถูกตีคา ออกมาเปนงบประมาณ ทุกอยางที่
โครงการดําเนินการตองมีใบเสร็จ ถามวาองคกรพัฒนาเอกชนเวลาจะไปประทวงตองเขียน
โครงการไหมวาปนี้จะประทวงกี่ครั้ง นั่นคือ ขอจํากัด และเปนเหตุผลวาทําไมจึงตองการพัฒนา
ไปสูการเปนมูลนิธิสื่อสารสาธารณะ เพื่อใหมีงบประมาณอุดหนุนเขามา ทําใหเกิดความยืดหยุน
ของงบประมาณใหสามารถทํางานไดมากขึ้น
จากที่องคกรใหทนุ มีทัศนคติวาเรื่องคนไรสัญชาติตองแกไขดวยกฎหมาย ดังนัน้ การ
จัดลําดับความสําคัญของเรือ่ งสื่อสารจึงไมไดรับความสนใจ ตามแผนที่ตองการใหมี “หองเรียนนัก
สื่อสารสาธารณะเพื่อเด็กไรรัฐ” เพื่อสรางนักสื่อสารสาธารณะ ในงานวันเด็กไรสัญชาติประจําป
พ.ศ. 2549 ดวยขอจํากัดของเวลาในการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับสถานะบุคคลทําใหตองสราง
กระบวนการเรียนรูขึ้นมาแทนใหนิสิตนิติศาสตรและนิสติ สื่อสารมวลชนประกบคูท ําขาว ทําใหเกิด
ขอถกเถียงจากนิสิตนิติศาสตรวาขาวและบทความแตกตางกันอยางไร ในขณะทีน่ ิสติ สื่อสาร
มวลชนก็ไมเขาใจในกฎหมายสัญชาติเลยจากปญหาที่ตองลมเลิกการอบรมกฎหมายไป ทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการเลือกใชขอมูลในการทําหนังสือพิมพเด็กไรรัฐไรสัญชาติ จากการนําเสนอขอมูล
บัตรสีซึ่งนํามาจากเว็บไซตกรมการปกครองซึ่งเปนขอมูลเกา เมื่อนํามาใชทําใหที่ปรึกษาโครงการ
ทวงติงเขามา แตตองยอมรับวาการนํานิสติ นักศึกษามาใสแนวคิดเรื่องสื่อเพื่อสิทธิเปนเพียง
จุดเริ่มตนในการปลูกฝงแนวคิดดังกลาว หากเครือขายคาดหวังนิสิตนักศึกษาเหมือนกับนักขาวมือ
อาชีพคงไมถูกตองนักเพราะ เปนเพียงจุดเริ่มตน ทําไมเครือขายผูทํางานมองวาหนังสือพิมพที่ผลิต
ในงานวันเด็กไรสัญชาติไมสามารถชวยแกปญหาได ไมมอี ะไรใหม องคกรใหทนุ ไมเห็นความ
สําคัญในการสรางนักสื่อสารรุนใหม ซึง่ ไมเปนไปตามสิง่ ที่เครือขายคาดหวัง แสดงวาสื่อถูก
คาดหวังใหเขามาแกไขปญหา แตเมื่อสื่อไมสามารถตอบสนองเครือขายได เธอจึงมองวาการ
สื่อสารสาธารณะในครั้งนี้ลม เหลว โดยเธอมองวาเปนการตอสูกับทัศนคติขององคกรเครือขายทีม่ ี
ตอการสื่อสาร
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แนวทางการปรับทัศนคติที่มีตอคนไรสัญชาติ
เธอยอมรับวาสวนหนึง่ ตองปรับทัศนคติของผูที่จะกาวมาทําหนาที่สื่อสารในอนาคต
เสียกอนคือ นิสิตตองเขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยใหเขาลองเลือกขาววาขาวใดเปนสื่อเพื่อสิทธิ
เมื่อรูวาเขาเขาใจผิดวาเรื่องสิทธิสวนบุคคลเปนสิทธิมนุษยชน ก็ตองอธิบายความแตกตางใหเขาใจ
วาสิทธิมนุษยชนคืออะไร มีความแตกตางกันตรงไหนนี่คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติดวยความรู และ
การแนะนําตัวนิสิตเองผานบัตรอะไรก็ได เพื่อที่จะไดใหเขาไดเรียนรูวาคนเราอยูรวมกันในสังคม
โดยความเปนสมาชิก ตัวตนกับบัตรสามารถบอกไดวาเขามีสิทธิในองคกรนั้นๆ อยางไร มีขอจํากัด
ขอหาม มีผลประโยชน ตอมาความไรสัญชาติก็จะถูกอธิบายได คนในสังคมมักจะตั้งขอรังเกียจวา
ทําไมคนไรสญ
ั ชาติถึงเรียกรองเอาแตบัตรประชาชน พอคุณเห็นผลประโยชนที่เกิดจากบัตรใดๆจะ
ทําใหเกิดความเขาใจวาทําไมคนไรสัญชาติจึงอยากมีบตั รประชาชน
สวนตอมาคือ ทัศนคติของนักวิชาการ ที่มกั จะยึดกฎหมายเปนตัวตั้งในการแกปญหา นํา
กฎหมายไปสอนใหชาวบานสามารถสื่อสารไดดวยตนเอง แตเมื่อชาวบานเกิดกระบวนการสื่อสาร
ดวยตนเองกับอําเภอ แลวกระบวนการเกิดติดขัด นักวิชาการก็มกั จะใชกฎหมายเขาไปกดดันให
อําเภอดําเนินการตามที่นกั วิชาการตองการ ทําใหจิตสํานึกในการแกปญหาของชาวบานไมเกิดขึน้
จริงและตองพึง่ พาใหนักวิชาการมาชวยเหลือ แตในความเปนจริงนักวิชาการไมสามารถกดดันได
กับทุกอําเภอ กับทุกกรณี และไมใชการแกไขปญหาในเชิงโครงสราง
บทเรียนและหนทางขางหนา
จากประสบการณทํางานการสื่อสารสาธารณะเรื่องคนไรสัญชาติ ทําใหเธอไดรูจักปญหา
เรื่องไรสัญชาติ ไดเรียนรูการทํางานกับเครือขาย จากความรูเดิมเมื่อครั้งที่เธอเปนนักขาวเธอรูเพียง
วาจะสามารถนําเสนอขาวไดอยางไร แตปจจุบันเธอเรียนรูจากการทํางานวาจะทํางานรวมกับ
สื่อมวลชนไดอยางไร เรียนรูว าการปรับทัศนคติตองทําอยางไร เรียนรูวา การสื่อสารไปยังกลุม
เปาหมายตองอาศัยกระบวนการที่แตกตางกัน จะสื่อสารกับสื่อมวลชนตองใชกระบวนการหนึง่ แต
กับภาครัฐจะปรับเปลี่ยนทัศนคติจะตองใชกระบวนการอยางไร ใชความรูอะไรเขาไปสื่อสาร
การทํางานสื่อสารสาธารณะทําใหเธอเขาใจสื่อมวลชนมากขึ้นจากกระบวนการทีเ่ ธอ
ดําเนินการ เขาใจชุดความคิดที่อยูเบื้องหลังการนําเสนอขาวเรื่องคนไรสัญชาติของสือ่ มวลชน เมื่อ
เธอทบทวนเหตุการณทําใหพบวา บางครัง้ ไมไดเปนการนําเสนอขาวเพื่อใหคนกลุมนี้ไดรับการ
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แกไขปญหา แตเปนการเสนอขาวเพื่อสรางภาพลบใหนกั การเมืองวานายกฯทักษิณตองการหา
เสียง และบางครั้งเปนการนําเสนอเพียงเพือ่ การขายขาว เชน นักศึกษาแพทยไรสัญชาติ เปนความ
ประหลาดของสังคมเพราะวาคนกัดหมาเปนขาวแตหมากัดคนไมเปนขาว นี่คือชุดความคิดที่อยู
เบื้องหลังสื่อมวลชน แตวาแตกตางกับชุดความคิดที่เธอนําเสนอเพื่อสรางเขาใจในหลายภาคสวน
บทเรียนที่สาํ คัญคือ การทํางานในลักษณะโครงการ ซึง่ เปนสิ่งที่เธอไมเคยทํามากอน การ
เขียนกิจกรรมโครงการ งบประมาณเปนขอจํากัดในการทํางาน และเห็นขอแตกตางของสื่อมวลชน
กับสื่อสารสาธารณะวา นักขาวสามารถทํางานไดเพราะมีองคกรรองรับ ในขณะที่ทมี สื่อสาร
สาธารณะควรจะทํางานไดเพราะควรจะมีโครงสรางอะไรรองรับการสื่อสารสาธารณะ แลวถาไมมี
ทุนก็ไมสามารถทํางานได รวมถึงเรื่องการสือ่ สารที่วางเปาหมายแตกตางกัน ทีมสื่อสารสาธารณะ
วางเปาหมายเพื่อสื่อสารกับคนที่ไมเคยรูใหไดรับรูปญหา
หนทางขางหนาของการสื่อสารสาธารณะเรื่องคนไรสัญชาติ ถูกปดตายลงเพราะ เดิมฐิติ
นบวางแผนงานไววา เมื่อโครงการที่ทาํ มาประสบความสําเร็จมากขึ้น ก็จะมีคนใหความสนใจการ
สื่อสารสาธารณะ แลวนําดอกผลที่เกิดจากการทํางานเปนเงินทุนสําหรับกอตั้งมูลนิธิสื่อสาร
สาธารณะ เพือ่ ลดขอติดขัดของการทํางานใหคลองตัวขึ้น เธอยอมรับวา สิง่ ที่เกิดขึน้ ในรอบระยะที่
ผานมา เธอทํางานลมเหลวมาโดยตลอด ไมสามารถทํางานสื่อสารกับเครือขายการทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพอยางเพียงพอ ดังนัน้ การกอตั้งมูลนิธิสื่อสารสาธารณะจึงลมเหลวตามไปดวย
สื่อโทรทัศน ไดแก
สมา โกมลสิงห บรรณาธิการรายการถอดรหัส สถานีโทรทัศนไอทีวี
“รายการถอดรหัส” รายการซึ่งเคยสรางปรากฏการณใหมใหกับวงการสื่อมวลชนไทย ดวย
การใชเทคนิคการนําเสนอแบบแอบถาย เพื่อชี้ใหเห็นปญหาสังคมทีห่ ลายฝายไมกลาหยิบยกขึน้ มา
ซึ่งเทคนิคการนําเสนอแบบนี้ทาํ ใหภาพลักษณของรายการถูกมองทั้งในแงบวก คือ เปนการเปด
โปงการทุจริตคอรัปชั่นและชี้ใหเห็นถึงปญหาในหลายๆ ลักษณะที่ปรากฏอยูในสังคมที่ไมคอยมี
ใครมองเห็น เพราะการแอบถายทําใหสิ่งทีม่ องไมเห็นกลับมามองเห็น และในแงลบ ซึ่งถูกมองวา
การแอบถายโดยที่เจาตัวจะยินยอมหรือไมนั้นเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน แตทางผูจัดทําถือวา
ทายที่สุดผลทีอ่ อกมาก็คือเปนการชวยเหลือสังคมใหหลุดพนจากวงจรของการคอรัปชั่น ซึง่ นีถ่ ือ
เปนความตั้งใจที่รายการถอดรหัสยังคงยึดถือกันตอมาแมวาทีมงานจะตองมีการหมุนเวียนเปลีย่ น
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หนาไปก็ตาม และจนกระทั้งวันนี้แนวทางการทํางานของรายการถอดรหัสก็ยงั คงดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องดวยเทคนิคเฉพาะตัวของตนเอง แตที่เปลี่ยนไปเห็นจะเปนความเขมขนที่นบั วันจะมีมาก
ขึ้นๆ โดยผูอยูเบื้องหลังแนวทางการทํางาน คือ สมา โกมลสิงห บรรณาธิการรายการถอดรหัส
ภูมิหลังที่สงเสริมใหเดินบนเสนทางของนักสื่อสารเพื่อคนไรสัญชาติ
ดวยเหตุที่ สมา สําเร็จการศึกษาทางดานสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา คณะอักษรศาสตร
จากรั้วมหาวิยาลัยศิลปากร ทําใหเขาไดผานการเรียนรูปญ
 หาสังคม รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร และ
มานุษยวิทยา ซึ่งเขาเชื่อวาเหลานี้คือความรูพื้นฐานที่เขาตองรับทราบเอาไวเพื่อทําความเขาใจกับ
ปญหาสังคม ตามความคิดของเขา เขาเชือ่ วา การเปนนักพัฒนาเพื่อแกปญหาสังคมนั้นไมไดจํากัด
อยูที่การเปนพัฒนากร หรือไมจําเปนตองเปนองคกรพัฒนาเอกชนเทานั้น เขาเชื่อวาทุกคน ทุก
อาชีพสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาได โดยในชวงแรกเขาไมไดมีความคิดวาจะมาประกอบ
อาชีพนักขาวเลย แตเขาคิดวาหากนักขาวมีแนวคิดในการพัฒนาสังคมก็จะชวยเยียวยาสังคมได
มากขึ้นเพราะ เปนการใชชองทางที่มีอยูในการแกปญหาสังคม ซึง่ เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อ
เขาไดลองทําอาชีพนักขาว และเมื่อคิดยอนกลับไปทําใหเขาคิดวาสิ่งที่ตนเองเรียนมามีประโยชน
ตอการทํางานทั้งสิน้
อุดมการณของการสื่อสารเพื่อคนไรสญ
ั ชาติ
สมา เลาถึงจุดเริ่มตนทีท่ ําใหเขาไดสัมผัสถึงเรื่องราวของการไรสัญชาติ วา ในเบื้องตน
ตนเองไดไปทํารายการเกีย่ วกับสัญชาติ โดยมีเนื้อหาเปนเรื่องราวของชาวเขาทางเชียงรายที่ไมมี
สัญชาติ ชาวบานไมมีบัตรรับรองสถานะบุคคล หรือไมมีบัตรประชาชน ซึง่ เขาเองไดดูในหลาย
พื้นที่ และทําการเปรียบเทียบวาขณะนั้นมีคนที่จริงๆ แลวนาจะเปนคนไทยทัง้ หมดกีค่ น โดยใน
ตอนเดียวกันนั้นเขาก็นําเสนอเรื่องราวของคนไรสัญชาติในพื้นที่ภาคใตควบคูกันไปดวย ซึง่ ทําให
เห็นวาแทจริงแลวทางภาคใตเองก็ยงั มีกลุม คนไทยพลัดถิ่น ซึ่งในความเปนจริงพวกเขามีทกุ อยางที่
สามารถพิสูจนไดวาเปนคนไทย แตคําถามมันอยูท วี่ าแลวทําไมสุดทายพวกเขาจึงไรสัญชาติ และ
กระบวนการใหสัญชาติทําไมจึงลาชา ซึ่งหากเกิดการปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐจริงๆ จะตองมีคน
บางสวนถูกผลักดันใหออกนอกประเทศ แตวาสมาเองกลับคิดตอไปวาหากกฎกติกาของรัฐเหลานี้
เกิดกับครอบครัวๆหนึง่ ผลจะเปนอยางไร หากครอบครัวนั้นมีทงั้ คนที่สามารถอยูในประเทศไทยได
และคนที่จะตองถูกสงกลับ พอกับลูกสามารถอยูในประเทศไทยได ในขณะที่แมถูกสงกลับประเทศ
กลายกลับกลายเปนวากฎหมายนี้ มีแนวทางการปฏิบัติที่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปลา??
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กฎหมายเหลานี้มันกลับไปทําหนาที่พรากลูกพรากแม และพรากครอบครัวดวยหรือไม โดยถูก
สะทอนผานรายการถอดรหัส วา
....กระดาษใบเล็กที่เธอวา ก็คือ บัตรประชาชนที่ชาวเขาเหลานี้ตองการเปนที่สุด เพราะมติคณ
ะรัฐมนตรี วันที่ 29 สิงหาคม 2543 สมัย นายกชวน หลีกภัย กําหนดใหชาวเขาผูถือบัตรสํารวจชุมชนบุคคลบน
พื้นที่สูงหรือบัตรเขียวขอบแดง ซึ่งมีอยู 180,000 คน พิสูจนสถานะของตนเองภายใน 1 ป นับจากวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติ หมายความวา หากพิสูจนไมไดวาเปนคนไทยตามเงื่อนไขของกฎหมายก็จะตองถูกผลักดัน
ออกจากแผนดินไทยใชหรือไม? ปญหาก็คือเรามองชาวเขาเหลานี้อยางที่เขาควรจะเปนหรือปลาว.....
...อายุงมาจากอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงรายกําลังรองเรียนหมี่จู วา ชื่อของเธอในทะเบียนราษฎรถูก
สลับกับนองสะใภและนองสามี ทําใหเธอหมดสิทธิไดบัตรประชาชนทั้งๆที่บิดามารดาเกิดในไทย แตนองสะใภที่
มีบิดามารดาสัญชาติพมาและลูกสาวอีก 4 คน ไดรับสิทธิการทําบัตรประชาชนไปแทน กรณีนี้เปนการไรสัญชาติ
เพราะความผิดของกรมการปกครองใชหรือไม? และหากเธอตองถูกสงออกไปพมาเพียงเพราะความผิดพลาด
ของเจาหนาที่ไมกี่คนนั้นคุมแลวหรือ? อายุงเปนเพียงหนึ่งในตัวอยางของความผิดพลาดมากมายที่เกิดจาก
เจาหนาที่เอง เชนเดียวกับ บูจึ เจเปย ชาวไทยอาขาที่มาจากแมสลอง เธอมีลูกสาว 2 คนคนเล็กชื่อ อะเซอ ได
สัญชาติแลว ขณะที่ลูกสาวคนโต อะมือ ถูกระบุวาไรสัญชาติ เพราะบิดาที่เปนคนไทยเสียชีวิตแลว ชื่อบิดาจึง
กลายเปนอีกคนที่ยังไมไดสัญชาติ คําถามที่ตามมากก็คือ พี่นอง 2 คนนี้ คนหนึ่งไดสิทธิอยูในไทย อีกคนจะถูก
สงไปพมาหรือไม? ในอีกหนึ่งปขางหนา ...
...วันที่ 27 สิงหาคมปหนาก็จะถึงกําหนดสิ่งสุดที่ชาวไทยเหลานี้ตองพิสูจนตนเอง คงเปนไปไดยากที่จะ
เปนไปได ถึงเวลานั้นรัฐบาลจะจัดการแกไขอยางไร? และมติที่วาจะผลักดันชาวเขาที่ไมสามารถพิสูจนตนเองได
ออกนอกประเทศ ถึงตอนนั้นรัฐจะใหคําตอบ ลูก เมีย หรือสามีที่ตองพลัดพรากจากกันเพราะมตินี้ไดอยางไร? ...
...ปญหาที่ถูกหยิบยกทุกครั้งที่มีการเสวนาการใหสัญชาติชาวเขา ก็คือ การทุจริตของเจาหนาที่ผูมี
อํานาจในทองถิ่น...กรณีการทุจริตที่อําเภอแมสรวยเปนหนึ่งในกรณีจากอีกหลายกรณีการทุจริตในภาคเหนือ
เพราะนโยบายของรัฐเองที่เรงใหชาวเขาตองพิสูจนสถานะของตนเอง การยื่นขอสัญชาติเปดชองโหวใหกับการ
ทุจริตของผูที่เกี่ยวของ...ปญหาการเรียกรับเงินจากชาวเขาที่ตองการสัญชาติไมใชเปนปญหาใหมเพราะเขาที่
ตองการสัญชาติไทยที่พวกเขาควรจะไดรับนั้นมีอยูหลายแสนคน หากเรียกรับเงินคนละหนึ่งถึงสองพันบาทจะคิด
เปนเงินเทาไหร? ซึ่งเรื่องทุจริตนี้กรมการปกครองก็ทราบปญหาดี...
...นอกจากชาวไทยภูเขาที่ตองรอการแกไขปญหาใหถูกตองและจริงจังแลว ยังมีคนอีกกลุมหนึ่งที่ถูก
ละเลยจากภาครัฐและเอกชน นั่นก็คือ ชาวไทยสิงขร ลุงเทียบผูถือบัตรเหลืองขอบน้ําเงินเปนผูถือบัตรพลัดถิ่น
สัญชาติพมาเชื้อสายไทย เพราะลุงเทียบเปนผูเสียสัญชาติโดยหลักดินแดน ตามความหมายของกรมการ
ปกครองผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาเชื้อสายไทยก็คือกลุมคนไทยที่อาศัยในดินแดนไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ตอมามีการ
แบงดินแดนของไทยกับอังกฤษ ดินแดนที่เปน
ของไทยก็ตกทอดไปสูพมา แตเนื่องจากเสียดายทรัพยสินจึงยังไมอพยพกลับมาไทยยังคงอาศัยอยูในหมูบาน
สิงขรซึ่งตกเปนของพมาในเขตจังหวัดมะริด...
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...การออกบัตรสัญชาติชาวเขานั้นรัฐบาลเองตองยอมรับความจริงวาปญหานี้ยืดเยื้อมากวา 20 ป
ดังนั้นจึงตองอาศัยการรวมมือกันจากทุกฝาย ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาใหถูกจุด และไมเปดโอกาส
ใหการทุจริตเกิดขึ้นอีก...
จากรายการถอดรหัส ตอน “คนไรสัญชาติ” ออกอากาศวันที่ 23 กันยายน 2544

นั้นคือสิง่ ที่เขาคิดและยึดถือปฏิบัติในการทํางานเสมอ เพราะเขาตองการชี้ใหเห็นวาการให
สัญชาติตองคํานึงถึงหลายอยาง และหนึง่ ในนัน้ คือ “เรื่องสิทธิมนุษยชน” คนเราตองมีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน คนเราควรไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน
ี ารสื่อสาร
เปาหมายและวิธก
สมา สะทอนแนวคิดของเขาผานการทํางานของรายการถอดรหัสวา ลักษณะของรายการ
ถอดรหัสเปนรายการที่มงุ นําเสนอปญหาของสังคม โดยตัวปญหาทีน่ ํามาเสนอจะมาจากทั้งที่มีผทู ี่
เดือดรอนรองเรียนเขามาผานทางรายการ และสิ่งที่รายการรับทราบปญหาผานหนาหนังสือพิมพ
สวนทางรายการมีหนาที่เปนผูรวบรวมปญหาที่มนั กระจัดกระจายอยูเ หลานั้นแลวชี้ใหเห็นปญหา
นําเสนอใหเห็นวาปญหาเปนอยางไร เมื่อเห็นภาพชัดก็จะสามารถหาทางออกได
ในครั้งแรกที่รายการของเขาเลือกนําเสนอเรื่องบุคคลไรสัญชาติ ทีมงานไมมีใครมีความรู
ในเรื่องนีเ้ ลย เขาจึงตองไปตามหาผูรูเรื่องบัตรรับรองสถานะประเภทตางๆ ตองศึกษาวาบัตรสีไหน
คืออะไร ปญหาของเรื่องนี้เปนอยางไร และทีมงานจึงรูวา อาจารยพันธุท ิพย กาญจนจิตรา สาย
สุนทร เปนผูรูเรื่องนี้ จึงไดพดู คุยและใหอาจารยชวยสรุปใหฟง ราว 3-4 ชั่วโมง จนรูวา เรื่องของ
สัญชาติคืออะไร กลุมบุคคลไรสัญชาติคือใคร สิ่งใดคือความเขาใจทีถ่ กู ตอง แลวจึงประเมินวามี
ความนาสนใจที่จะนําเสนอหรือไม เปนเรื่องที่เปนปญหาจริงหรือไม เปนปญหาเฉพาะคนหรือไม
เพราะหากเปนปญหาเฉพาะบุคคลทางทีมงานก็จะสงเรื่องใหหนวยงานที่เกีย่ วของรับผิดชอบแก
ปญหาไปตามหนาที่ แตสําหรับเรื่องสัญชาตินั้นเมื่อพูดคุยกับหลายฝายแลวทางทีมงานเห็นวา
ปญหาเรื่องสัญชาติเปนปญหาที่ใหญ ครอบคลุมถึงคนจํานวนมาก หลายกลุม หลายชาติพันธุ มี
คนจํานวนมากที่ยงั ไรสัญชาติ รวมถึงยังครอบคลุมไปทั่วประเทศไทย และคนในกรุงเทพฯเองก็มี
ปญหานี้ ฉะนัน้ ขนาดของปญหาจึงใหญมาก รายการจึงตองคํานึงถึงตรงนี้เพราะเปนสื่อมวลชน
และคําวามวลชนไมไดหมายถึงกลุม ใดกลุม หนึง่ หรือคนใดคนหนึง่ ฉะนั้นจึงตองดูวา ปญหาที่จะ
นําเสนอตองใหญพอที่ผูชมจะไดประโยชนในวงกวาง แตในบางครั้งเรื่องสัญชาติก็จาํ เปนที่จะตอง
นําเสนอดวยการยกกรณีศึกษา ซึง่ ถือไดวา เปนการชวยเหลือในทางออม เชน กรณีของจอบิ เปน
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เรื่องของคนๆ เดียว เรื่องของคนที่เปนขาว แตเมื่อนําเสนอไปแลวทําใหผูคนในอําเภอเดียวกันกับ
จอบิและตัวจอบิเองก็กลายเปนจุดสนใจขึน้ มาในเรื่องของสถานะบุคคลหรือสัญชาติ ซึ่งเขามองวา
การนําเสนอโดยยกเพียงบางกรณีทนี่ าสนใจ ยังคงเปนการใหความรูแกสังคมในวงกวาง การให
ความรูไมใชใหเฉพาะประชาชน แตใหความรูแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ทุกภาคสวน ไมได
ปลุกระดม ไมไดเรียกรองใหคนลุกฮือขึ้นมา แตเปนการเรียกรองใหทุกฝายเห็นความสําคัญรวมกัน
และก็มองทางออกรวมกัน โดยเรื่องราวของจอบิถูกสะทอนผานรายการถอดรหัสวา
…“ผมมองวา มีประเด็นเรื่องสถานะบุคคลของจอบิ ซึ่งเปนคนไทยซึ่งจอบิไมมีหลักฐานที่เปนเอกสารที่
ระบุวาตนเองเปนคนไทย เชนบัตรประชาชนหรือทะเบียนบาน ทําใหกฎหมายไมคุมครองสิทธิผูถูกกลาวหาหรือ
การเปนจําเลย ถาใครก็แลวแตตกเปนแพะ ถาอยูในสถานะแบบนี้ก็สะดวกที่จะหาแพะ” วุฒิ บุญเลิศ ประธาน
ประชาคมอําเภอสวนผึ้ง กลาว
สถานะของจอบิที่ไมมีเอกสารรองรับกลายเปนเหตุผลหนึ่งที่ ประธานประชาคมอําเภอสวนผึ้งมองวา
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหจอบิตกเปนแพะในคดียิงรถนักเรียน และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเขาพยายามตอสูเรียกรอง
ขอความเปนธรรมใหจอบิมาโดยตลอด หลังจากไดรับคํายืนยันจากจอบิวาเขาเปนคนไทย
“พอของจอบิเปนกะเหรี่ยงชะกอ หรือปกากะญอที่เกิดบริเวณรอยตอระหวางตนน้ําพาชีในเขตอําเภอ
สวนผึ้ง และตนน้ําเพชรบุรีกับตนน้ําปราณ เขาบอกวาสายของกะเหรี่ยงชะกอที่เปนสายของจอบิ พอเปนคนเกิด
ที่ตนแมน้ําปราณ แมน้ําปราณก็อยูในเขตแกงกระจานและไหลลงอําเภอปราณบุรีนะครับ และพอของจอบิเอง
อาจจะพูดไทยไมชัดแตก็พูดไทยได ซึ่งผมกําลังบอกวาพอแมของจอบิมีความสัมพันธกับคนไทยโดยการพูด
ภาษานี่นะ” ประธานประชาคมอําเภอสวนผึ้ง กลาวเพิ่มเติม…
…แตไมวาจะเปนจากขอสันนิษฐานในแนวทางใดก็เปนเรื่องความขัดแยงของผูมีอิทธิพล ตราบใดที่
ตํารวจยังไมสามารถหาคนผิดมาดําเนินคดีได ขณะเดียวกันแทนที่ผูพนผิดอยางจอบิจะไดรับอิสรภาพอยาง
แทจริง เขาเองกลับตองเผชิญกับชะตากรรมที่มีปญหาเรื่องสถานะที่ทางการไมรองรับ...
จากรายการถอดรหัส ตอน “จอบิ” ออกอากาศวันที่ 11 เมษายน 2547

สวนความนาเชื่อถือของขอมูลนั้นเปนหลักการพื้นฐานการทํางานของสื่ออยูแลว รายการ
ของเขาไมไดเชิญบุคคลมาใหสัมภาษณ แตรายการถอดรหัส คือ รายการที่ลงไปในพืน้ ที่ ไปดูขอมูล
หลักฐาน เปนรายการสืบสวนสอบสวน (Investigative) จะตองมีประจักษพยาน คือ พยานบุคคล
และพยานที่เปนวัตถุ ตองดูทั้งสองอยาง อยางกรณีสัญชาติ ตองดูเอกสารของชาวบานวามีอะไร
บาง อะไรที่ยนื ยันวาเขาอยูใ นประเทศไทยมานาน อะไรที่เขาคิดวาเปนปญหา ตองไปดูที่ทะเบียน
บาน บัตรประชาชน แลวทําไมคนนี้มีสัญชาติ ทําไมคนนีไ้ รสัญชาติ
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สิ่งที่ตองคํานึงถึงตอมาสําหรับรูปแบบรายการแบบถอดรหัส คือ การปกปองแหลงขาว ซึง่
เขากลาววาเปนสิ่งที่เริ่มตั้งแตตอนที่คิดประเด็นในการนําเสนอแลว โดยกระบวนการแรกในการคิด
วาจะทําเรื่องนี้อยางไรนัน้ ตองเริ่มจากการคิดวาการนําเสนอแคเพียงเสี้ยววินาทีนี้จะมีผลกระทบ
อยางไรกับเขา และคําวาผลกระทบนี้ตองคํานึงทัง้ ผลดีและผลเสีย ซึง่ ผลกระทบนี้เปนสิ่งที่ทาง
รายการจะคํานึงถึงกอนเสมอตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกประเด็น โดยประเด็นปญหาทีน่ ําเสนอผาน
รายการ มีทมี่ าจาก 3 สวน คือ จากบรรณาธิการ จากชาวบานที่รองเรียนผานรายการ และการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยในกองบรรณาธิการ วาประเด็นเหลานั้นนาสนใจอยางไร เมื่อนําเสนอแลวได
ประโยชนหรือโทษมากกวากัน บางเรื่องนําเสนอแลวไดไมคุมกับเสีย บางเรื่องนาสนใจในเชิง
รายการวาทําเรื่องนี้แลวผูชมตองชอบ และเรตติ้งตองดี เขายกตัวอยาง “เรื่องสวิงกิง้ ถารายการ
ถอดรหัสนําเสนอคงไมมีใครมาตอวาเพราะ สวิงกิง้ เปนปรากฏการณทางสังคม เปนพฤติกรรมทาง
เพศที่สามารถวิพากษวิจารณได แตเมื่อประเมินแลวประโยชนกับโทษอะไรมากกวากัน คนทัว่ ไปได
รับรูวามีพฤติกรรมสวิงกิง้ ในสังคม แตการเผยแพรออกไปกลายเปนการประชาสัมพันธใหคนกลุมนี้
ทั้งๆที่เรายังไมมีทางออกใหกบั ปญหา จะทําอยางไร จะจับกุมคนกลุมนี้ในขอหาอะไร เพราะเรื่องนี้
ก็ถือวาเปนสิทธิสวนบุคคล ถาเขามีพฤติกรรมแบบนี้เฉพาะกลุม ทําไมเราตองเอามาเผยแพรใหคน
ทั่วไปรับรู แลวไมใชวาคนทัว่ ไปจะรวมกันแกไขปญหา คนจํานวนมากพรอมทีจ่ ะเขาไปอยูในกลุม นี้
ดวยซ้ํา ฉะนั้นการนําเสนอลักษณะนี้อาจกลายเปนโทษมากกวาประโยชน ตองคิดตรงจุดนี้ใหดี”
แนวทางการเชื่อมเครือขาย
เขาสะทอนวา เครือขายสําหรับนักขาวคือ “แหลงขาว” แหลงขาวตองเชื่อถือได ตองเปน
คนทีท่ ํางานจริงคลุกคลีอยูกบั เรื่องนัน้ ตองศึกษาวาคนทีท่ ํางานตอสูดานสัญชาติมีใครบาง ตองดู
ประวัติ ดูการทํางานของเขา ในความจริงแลวสรุปไดวา เครือขายก็คือ แหลงขาวทัง้ ทีเ่ ปนผูประสบ
ปญหา และคนทีท่ ํางานชวยเหลือแกไขปญหา โดยความเปนจริงแลวภายใตเครือขายนักขาวไมได
มีหนาที่ในการขับเคลื่อนโดยตรง แตเปนตัวขับเคลื่อนในทางออมมากกวา การเขาไปทําหนาที่
ขับเคลื่อนโดยตรงในลักษณะนักกิจกรรมนัน้ อาจจะทําใหกลายเปนนักรณรงคไมใชนักขาว โดย
ปกติจะมีกลุม นักขาวที่เปนนักกิจกรรม(Activist Journalist) ทํางานควบคูไปสองหนาทีพ่ รอมๆกัน
สวนตัวเขาเองเขายืนยันวาพยายามยึดมัน่ ในความเปนนักขาว หากมีปญ
 หาเกิดขึ้นก็พยายามนํา
ปญหาออกมาเปดประเด็น ชีใ้ หเห็นวา เครือขายแตละสวนทํางานแกไขปญหาเรื่องสัญชาติอยางไร
รวมถึงผูประสบปญหาเสนอใหมีการแกปญหาใหพวกเขาอยางไร แตไมใชเขาไปอยูในกลไกเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง แตตองยอมรับวาบางครัง้ ก็มีความจําเปน หลีกเลีย่ งไมไดที่จะเขาไปมีสวนรวม
เมื่อไมมีใครทีอ่ ยูในกลไกสามารถทําได แตหากหลีกเลีย่ งไดก็จะไมเขาไปเกี่ยวของโดยตรง บางครั้ง
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ก็ตองเขาไปเกีย่ วของ เขาไดรับเชิญไปแสดงความคิดเห็น โดยไมไดไปในฐานะของนักขาว ไปให
ขอมูลปญหาเรื่องสัญชาติ ใหเสนอทางออกของปญหา ซึ่งไมไดเกี่ยวกับงานดานสื่อ โดยขอเท็จจริง
แลวเขาสะทอนวาเขาก็เหมือนกับนักวิจัยที่เขาไปสัมผัสกับปญหา เขาไปสรางสัมพันธกับเครือขาย
ลงพืน้ ที่สมั ภาษณ เก็บขอมูลวาปญหาที่แทจริงคืออะไร ซึ่งก็ไมไดตางกับนักวิจัย แตนักวิจัยอาจจะ
ใชเวลาเพื่อหาขอมูลนานกวานักขาว ถึงอยางไรเขาก็คงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมีเครือขาย แตอยู
ที่วา นักขาวจะตองสามารถคงความเปนกลางไวใหได
อุปสรรคและการตอสู
เขาสะทอนถึงอุปสรรคที่ทําใหรายการถอดรหัสไมเปนไปดังใจคิด เพราะ เดิมรายการ
ถอดรหัสเปนการนําเสนอที่คลายการทําขาวในเชิงสืบสวนสอบสวน ซึง่ ในระยะแรกการนําเสนอ
ประเด็นสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับสวย เปนการแอบถายและนําเรื่องราวมาเปดโปง เมื่อเปดโปงไป
ระยะหนึ่งก็วนกลับมาสูปญหาเดิม เพราะไมมีทางออกใหกับปญหา และทําใหกลายเปนความเคย
ชินของสังคม ยกตัวอยางเชน เรื่องสวย เรือ่ งคอรัปชั่น ในสมัยแรกเริ่มของรายการถอดรหัสกับไอทีวี
การเปดโปงเรื่องสวยสรางความฮือฮาใหกบั สังคมเปนอยางมาก เพราะคนทัว่ ไปรูสึกวาไมเคยมีคน
ทํารายการแบบนี้ ภาพทีถ่ ูกแอบถายก็ไมมีใครเคยเห็นมากอน อันเนือ่ งมาจากสถานีโทรทัศนสว น
ใหญเปนของภาครัฐทําใหรปู แบบที่ถอดรหัสเสนอไมเคยถูกนําเสนอมากอน และสถานีสว นใหญก็
ไมอยากใหเกิดการกระทบกระทั่งกับหนวยงานตางๆของรัฐ แตเมื่อนําเสนอไปเรื่อยๆก็กลายเปน
ความคุนชิน และกลายเปนเรื่องปกติของสังคม ทําใหระยะหลังรายการถอดรหัสจําเปนตองมี
ขอเสนอแนะเรื่องทางออกของปญหา ซึง่ เขายอมรับวาไมใชทุกเรื่องทีจ่ ะสามารถหาทางออกได
แมวาบางเรื่องรายการจะไมมีทางออกใหกบั ปญหา รายการก็ยงั คงตองนําเสนอเพราะเปนหนาที่
ของสื่อมวลชนในการจุดประเด็นใหกับสังคม
สําหรับการเปดประเด็นเรื่องสัญชาตินนั้ สมาไดกลาวไววา ในประเด็นเรื่องสัญชาตินนั้ มีคน
เริ่มตนเอาไวใหอยูแลว ปญหานี้เปนปญหาที่มมี าอยางยาวนานแตยงั ไมสามารถหาทางออกได
รายการจึงหยิบปญหาขึ้นมานําเสนอวาทําไมยังคงไมมที างออกของปญหา ทัง้ นี้เพื่อกระตุนใหคน
ในสังคมไดคิด ไดรวมกันแกปญหา ดวยวิธีการที่งา ยและใกลตัวที่สุด และที่ตองการกระตุนใหคน
ในสังคมไดคิดก็เพราะเขาเห็นวาเรื่องสัญชาติเปนปญหาที่ใกลตัวในระดับของครอบครัว ทาง
รายการตองนําเสนอใหคนในสังคมเขาใจและสงสารบุคคลไรสัญชาติ หากคนในสังคมรับรูวาพวก
เขาถูกพรากลูกพรากภรรยา ครอบครัวแตกแยกกระจัดกระจาย เพราะนโยบายเรื่องสัญชาติที่ไมได
คํานึงถึงเรื่องในเชิงสังคม ซึง่ เปนสิง่ ที่ไมถกู ตอง และครอบครัวที่ประสบปญหาเรื่องสัญชาติแบบนี้

96

ไมไดมีเพียงครอบครัวเดียว แตมีอยูมากมายและใกลๆตัว เขาย้ําวา อุปสรรคที่สําคัญที่สุด และ
จะตองใชพยายามอยางมากก็คือ “การผลิตรายการโดยมีทางออกใหกบั ปญหานั้นๆ เพื่อไมใหสงิ่ ที่
ถูกนําเสนอกลายเปนความเคยชิน และรูสกึ วาปญหาเหลานัน้ ไมสําคัญ”
แนวทางการปรับทัศนคติที่มีตอคนไรสัญชาติ
เขาสะทอนแนวทางในการปรับทัศนคติวา เบื้องตนตองทําใหผูชมคิดวาทุกคนมีสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ หมือนๆกัน ไมวา ชนชาติใดที่เขามาอาศัยผืนแผนดินประเทศไทยก็จะตอง
ไดรับสิทธิมนุษยชนที่เหมือนกับคนไทย ไมวาจะเปนคนพมา คนลาว คนกัมพูชา ซึ่งทางรายการ
ถอดรหัสเองก็เล็งเห็นปญหานี้วา ไมใชปญหาของสัญชาติอยางเดียวทีไ่ ดรับผลกระทบจากเรื่อง
สิทธิมนุษยชน ประเด็นแรงงานขามชาติเองก็ประสบปญหาสิทธิมนุษยชนเชนกัน
หากพูดถึงการแกปญหาเรื่องอคติแลว สวนที่จะตองพูดถึงคือแรงงานชาวพมาที่อพยพเขา
มาทํางานในประเทศไทยเพราะ มีในประเทศไทยไมต่ํากวา 3 ลานคน ซึง่ รายการไดนาํ เสนอหลาย
ตอน มีทั้งตอนที่เปนการลักลอบเขาในประเทศไทยเพื่อเปนแรงงานเถื่อน ตอนที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของชาติที่มีสายลับแฝงเขามากับแรงงานขามชาติ แตเมื่อนําเสนออยางตอเนื่อง ทําใหพบวา
พวกเขาก็เปนผูที่ถกู กระทํา เหมือนแรงงานไทยในตางแดน ทัง้ ในไตหวัน ในมาเลเซีย ซึ่งถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนเหมือนกัน หากเรามองทางกลับกันแรงงานกลุมนี้ก็ประสบปญหาเชนเดียวกับ
แรงงานไทย แรงงานกลุม นี้ตอ งเผชิญกับการถูกรีดไถเงิน ถูกกระทําทารุณกรรมตางๆ อันเปนการ
ละเมิดกฎหมายแรงงาน ถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องคาแรง ซึ่งพวกเขาไมไดรับความคุมครองจาก
กฎหมายของประเทศไทยทีบ่ ัญญัติไว โดยทางรายการมองวาสิ่งสําคัญสุดคือตองการใหขอมูลแก
ผูชม ใหผูชมไดรับรูวาทุกคนไมวาจะเปนชนชาติ เผาพันธุใดก็ตาม ตองไดรับสิทธิมนุษยชนขัน้
พื้นฐานที่เทาเทียมกัน ไมมองแบบแบงเขาแบงเรา ดังนัน้ ทั้งในการนําเสนอเรื่องสัญชาติโดยตรง
และเรื่องแรงงานพมานัน้ เปนเพราะวา ไมอยากใหผูชมมองวาคนไรสญ
ั ชาติที่เปนชาวเขาเปนคน
ไทย ไมใชแรงงานพมา ซึ่งตองแยกแยะออกจากกัน แตเปาประสงคทที่ างรายการตองการชี้ใหเห็น
ความสําคัญ คือ “อยากใหผูชมรับรูวาทุกคนมีสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ ฐานที่เหมือนกัน” ซึ่งหากได
ติดตามเรื่องสัญชาติที่เสนอผานถอดรหัสมาตั้งแตตน ในแตละตอนเปนการนําเสนอเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งบอกเลาถึงแนวคิดวา ไมวาจะเปนชนชาติใด ตองไดรับการปกปอง สื่อมวลชนตอง
ปกปองสิทธิมนุษยชนใหประชาชน ซึง่ เหลานี้เปนการสรางความเขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้
ฐานของคนที่ไมแบงแยกวาเปนสิทธิมนุษยชนของคนไทยเทานัน้ แตเปนสิทธิมนุษยชนของทุกคน

97

บทเรียนและหนทางขางหนา
หากพูดถึงประสบการณที่ผา นมาสรางบทเรียนอะไรใหกบั เขาบางนัน้ เขาสะทอนวา แม
พื้นฐานของเขาไมไดสําเร็จการศึกษาทางดานนิเทศศาสตรโดยตรง แตความรูของตนเองเกีย่ วกับ
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนานั้นสามารถนํามาใชไดจริง เขาไมรูวาสายนิเทศศาสตรเรียนอะไรบาง
แตมองวานิเทศศาสตรเปนวิชาพืน้ ฐานของการทํางาน แตหากมองลึกแลวถาตองการเปนนักขาว
จริงๆ คงตองมองวาสาขาวิชาอื่นทํางานไดดีกวาหรือไม คนทีจ่ บจากสาขาวิชารัฐศาสตรก็สามารถ
เปนนักขาวการเมืองได คนทีจ่ บจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตรก็สามารถเปนนักขาวเศรษฐกิจได คน
ที่จบจากสาขาวิชาสังคมศาสตรก็สามารถเปนนักขาวสังคมได ซึ่งเขาเห็นวาตองเสริมความรูพ ื้น
ฐานของสาขาวิชาตางๆ เขาไป ตัวเขาเองซึ่งเปนบรรณาธิการของรายการถอดรหัส หากตองการคน
ที่จะเขามาทํางานชวยเหลือคน คงไมสาํ คัญวาจะจบการศึกษามาจากนิเทศศาสตร หรือสังคมศาสตร แตอยูที่จรรยาบรรณและแนวคิดทีค่ นๆนั้นมีตางหากที่สาํ คัญ หลายๆรายการ หรือแมแต
รายการถอดรหัสเองไมไดตองการคนที่มคี วามสามารถดานนิเทศศาสตร แตตองการบุคคลที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคมเขามาทํางาน ถาทุกคนมีสาํ นึกเรื่องนี้ไมวาจะทํางานโฆษณาหรือทํางาน
อะไรก็ตามคนก็ตองการ สังคมอยากใหนกั ขาวมีสาํ นึกตรงนี้ ตองการสํานึกทางสังคมมากกวา
ความรู ประเด็นหลักคือ สํานึกตองมีมากอน สวนอยางอืน่ ที่เหลือสามารถไปสรางไดในภายหลัง
ขึ้นอยูทวี่ าอาจารยไดปลูกฝงอะไรใหนิสิตบางกอนจะเรียนจบ เนื่องจากกระแสของสังคมในเวลานี้
ตานทานไดยากมาก กระแสที่การทํางานคํานึงถึงแตรายไดจากโฆษณา กลายเปนสวนหนึง่ ของ
กระแสอุตสาหกรรม ปลายปก็มีบริษัทตางๆนําของสมนาคุณมาให ซึ่งถือวาเปนการกระทําผิดตอ
จรรยา บรรณเปนอยางมาก แตทุกวันนีก้ ลับกลายเปนเรือ่ งปกติธรรมดา ถูกระบบกลืนกิน อยาง
เชน การฝกงานหากไดไปฝกงานกับสวนงานที่ดี คนดี นิสติ ก็จะไดแมแบบในการทํางานที่ดีติดตัว
ไป แตหากอาจารยไมไดปลูกฝงมากอนเลยวานักขาวทีด่ ีเปนอยางไร อะไรควรยึดถือ ก็จะไมรูและ
หลงไปกับกระแส อยางนักขาวกีฬาในปจจุบัน มีนอยมากที่ไมเลนการพนัน แลวจะสามารถทําขาว
โตะพนันฟุตบอลไดอยางไร หากวาตัวนักขาวคนนั้นเองเปนเจามือรับพนันเอง หากเปนเชนนัน้ นิสติ
ก็จะกลายเปนหนึง่ ในปญหาสังคมไมใชผูทาํ หนาที่สะทอนปญหาสังคม เพราะฉะนั้นการสราง
สํานึกที่มีตอสังคมจึงเปนสิง่ สําคัญที่จะเปนภูมิคุมกันใหกับนิสิตกอนเขาสูวงวิชาชีพ
นอกจากเรื่องภูมิคุมกันที่จะตองสรางในสถาบันการศึกษาแลว สมาคมวิชาชีพนักขาวก็
เปนสิ่งสําคัญ ตัวอยางสมาคมวิชาชีพนักขาวของสหรัฐอเมริกาเขมแข็งมาก สมาคมวิชาชีพนักขาว
ในประเทศไทยยังไมเขมแข็ง สิง่ ทีท่ ําใหสมาคมของตางประเทศเขมแข็ง เพราะกอนที่จะไดเปน
นักขาวจะตองไดใบรับรองจากสมาคมวิชาชีพนักขาว หากใครละเมิดกฎและกระทําการไมถูกตอง
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ผิดจรรยาบรรณ ก็ตองถูกใหออกจากงานรวมทัง้ ถูกยึดใบอนุญาตอีกดวย ซึง่ เหมือนกับสภาทนายความและแพทย หากกระทําผิดจรรยาบรรณก็จะตองถูกริบใบอนุญาต ซึ่งสมาคมนักขาวของ
ประเทศไทยตองสามารถทําไดในขั้นเด็ดขาด แตประเทศไทยปลอยเรือ่ งนี้มานานจนสื่อมวลชนบาง
คนใชหนาที่ในการทํางานเปนเครื่องมือหากิน วิพากษวจิ ารณเพื่อหากิน เพื่อเรียกเงินเพิ่มขึ้น ซึง่
การสรางความเขมแข็งใหกบั สมาคมวิชาชีพนักขาวอันเปนสิ่งสําคัญ เพื่อปองกันไมใหสมาคม
กลายเปนที่สําหรับสังสรรคเฮฮาหรือจัดแรลลี่แขงรถ สมาคมวิชาชีพนักขาวจะตองมีบทบาทมาก
กวานัน้ คือ การควบคุมจรรยาบรรณของนักขาว เพราะหากวาสมาชิกในสมาคมไมมีจรรยาบรรณ
แลววิชาชีพนักขาวจะเปนอยางไร ปญหาในขั้นตอมา คือ การทําใหระบบของสมาคมโปรงใส อัน
เนื่องมาจากไมวาระบบใดในสังคมไทยก็ไมมีความโปรงใส การแกไขปญหานี้ไม สามารถแกไขได
ในชั่วขามคืน แตเปนสิ่งที่ตองปลูกฝงกันเปนเวลายาวนานวาจะทําอยางไรใหนักขาวมีจรรยาบรรณ
กันทุกคน
สุดทายแลวการรวมกลุมกันของเครือขายก็จะตองมีขนึ้ ไมวาจะเปนการรวมกลุมของนัก
กิจกรรม หรือการรวมกลุม ของนักขาว แตโดยสวนตัวแลวเขาเห็นวาคงไมไปถึงขั้นนั้น เพราะเขาเอง
ก็ไมไดเห็นดวยกับองคกรพัฒนาเองชนไปทั้งหมด ดวยเชื่อวา สื่อมวลชนเองก็มหี นาที่ของตนเอง
องคกรพัฒนาเอกชนเองก็มหี นาที่ของตนเอง แนวคิดในสังคมไทยเรื่ององคกรพัฒนาเอกชนตางกับ
ตางประเทศ และมีจุดยืนที่ตรงกันขามกับรัฐบาลโดยตรงซึ่งเปนแนวคิดที่สุดโตง ไมไดมองเรื่องการ
ประนีประนอมกับรัฐบาลเพือ่ ใหประโยชนเกิดกับประชาชน ใหมากที่สดุ สมา โกมลสิงหทิ้งทายวา
เขาเปนสื่อมวลชน หนาที่ของเขาคือตองคิดวาอะไรคือประโยชนที่จะถึงมือของประชาชนมากที่สุด
จุดนั้นคือสิ่งสําคัญที่สุดและเปนหนทางที่เขาจะกาวตอไป
ชวิดา วาทินชัย ผูสื่อขาว อ.ส.ม.ท.
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2548 ไดมีการมอบรางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน ประจําป 2547 ซึ่งถือ
ไดวาเปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจของนักขาววิทยุโทรทัศนของประเทศไทย หนึ่งในนัน้ มีนักขาว
ที่ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทสารคดีเชิงขาว เรื่อง “สัญชาติ ...สิทธิ ความหวังและชีวิตใหม” คือ
ชวิดา วาทินชัย นักขาวสายสังคมจากโมเดิรนไนนทีวี เธอเปนผูห นึง่ ทีม่ ีสวนหยิบยื่นโอกาสทาง
การศึกษาใหกบั ยุทธนา ผามวัน นักเรียนไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่ลกุ ขึ้นมารองขอความเปนธรรม
เรื่องสัญชาติ กอนที่จะไมมสี ิทธิเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภูมิหลังที่สงเสริมใหเดินบนเสนทางของนักสื่อสารเพื่อคนไรสัญชาติ
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กวาที่เธอจะกาวมาสูจุดนี้ เธอไดรับแรงบันดาลใจจากการทํางานของทีมงานแปซิฟก กับ
ชอง 9 อ.ส.ม.ท. โดยมี อ.สมเกียรติ ออนวิมล, คุณลดาวัลย วงศศรีวงศ, คุณนิรมล เมธีกุล ดําเนิน
รายการอยู ทําใหเธอรูสึกวา นักขาวเปนอาชีพที่ดี และคิดวาสิ่งนี้มนั คืออาชีพในฝน จึงทําใหเธอตั้ง
ปณิธานวา วันหนึ่งเธอจะเปนนักขาวสังคมที่ดี มีโอกาสไดนําปญหามาใหคนไดรับรูทางโทรทัศน
ดังนัน้ ระหวางศึกษาที่คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุโทรทัศน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เธอจึงเลือกเขาฝกงานที่ชอง 9 อ.ส.ม.ท. แตแทนทีเ่ ธอจะเลือกฝกงานในสายสังคม
อยางที่ตั้งใจเธอกลับเลือกฝกในสายการเมืองซึ่งไมใชสายงานที่ฝน ไว เพราะในชวงเวลานั้นขาว
การเมืองเปนสายงานที่ไดรับความนิยม กลายเปนจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอ กอนหนาที่จะเรียนจบ
เธอกาวเขาไปทํางานในนิตยสารแหงหนึง่ และถูกเอาเปรียบเพราะยังไมจบปริญญาตรี เธอเห็นวา
ในชวง เวลานัน้ สามารถเลือกงานได และอยากทําในสิ่งที่ตองการมากกวา จึงลาออกและยายไป
ทํางานกับวิทยุไอเอ็นเอ็น สายการเมืองอยู 1 ป และแลวเธอก็ไดกา วเขามาสูองคกรที่เธอใฝฝนไว
คือ ชอง 9 อ.ส.ม.ท.ในสายขาวความมัน่ คงฝายทหาร แตมันไมไดเปนอยางที่เธอฝนไว
การกาวเขามาเปนนักขาวของชอง 9 ในสายทหาร องคกรที่เธอใฝฝน กลับทําใหรูสกึ วา
เปนชวงเวลาที่เธอสูญเสียไปเปลาๆ และยังมีขอจํากัดในการทํางานอีกดวย เธอรูสึกเหมือนไมไดรับ
ความเปนธรรม เธอเชื่อวา “ขาวคือเรื่องทีป่ ระชาชนอยากรู” และอันเนือ่ งมาจากชอง 9 มี
คณะกรรมาธิการบริหารงานเปนทหาร ในเวลานัน้ ไดทาํ ขาวเรื่องการจัดซื้ออาวุธ ซึง่ ใชงบประมาณ
แผนดิน เปนผลประโยชนของประชาชน จึงตองมีการตรวจสอบ แตคําถามของเธอสรางความไม
พอใจใหกับแหลงขาวซึง่ เปนบอรดบริหาร จึงถูกยายไปประจํารัฐสภา และเมื่อไดพบแหลงขาว
ทหารเธอก็ยังคงถามถึงเรื่องการจัดซื้ออาวุธ เพราะเชื่อวา “คุณปดปากเราไมได” หลังจากนัน้ เธอ
ถูกโยกยายอีกครั้งไปอยูสายเศรษฐกิจ หลังจากยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการพรรคประชาธิปตย เพื่อ
ชวยเหลือเพื่อนนักขาวที่ถกู ไลออกจากเรื่องการจัดซื้ออาวุธ เธอสะทอนวา “ชีวิตพี่ตอ งสูญเสียไป
นานกับการทีอ่ งคกรนีท้ ํากับพี”่
ตอมาเมื่อมีตําแหนงวาง เธอจึงขอยายไปฝายสังคม จนถึงปจจุบนั รวมเวลา 2 ปแลว ซึ่ง
เธอมองวาคอนขางแปลกทีน่ ักขาวสวนใหญดูถูกเรื่องแรงงาน แตสําหรับเธอรูสึกวาขาวเรื่อง
กระทรวงแรงงานเปนขาวสําหรับคนดอยโอกาส ปญหาแรงงานเปนปญหาที่เธอทิ้งไมได และใน
ขณะเดียวกันก็ทําใหเธอไดมีโอกาสพบปะกับแหลงขาวหลายๆคน ที่ ใหขอมูลเรื่องผูหญิง คนตาง
ดาว คนไรสัญชาติ เพราะสายขาวสังคม เธอจะไดรับมอบหมายใหดูแลเกี่ยวกับผูดอยโอกาส เรื่อง
ปญหาสิทธิอยูแ ลว

100

อุดมการณของการสื่อสารเพื่อคนไรสญ
ั ชาติ
“พี่เปนคนที่ตอ สูกับเรื่องที่ไมเปนธรรม พีส่ ูมาตลอด แมแตงานของพี่เองก็ตาม พีเ่ ขาใจถึง
ความรูสึกของคนที่ถกู เอาเปรียบ เพราะตลอดการทํางานที่พี่ไดรับจะไมเปนธรรมมาโดยตลอด พี่
จึงเขาใจความรูสึกของคน ณ จุดนัน้ วารูสึกอยางไร รูสึกวาไมมีใครชวยเราได พี่คิดเสมอวาทํา
อยางไรที่จะทําขาวที่เปนประโยชน ไมเปนเครื่องมือรัฐ พีเ่ ลยรูวาคนที่เขาเดือดรอนเขาตองการ
ความชวยเหลือจริงๆ และเราก็ไมควรปฎิเสธหรือละเลย และยิ่งมาทําขาวทีก่ ระทรวงแรงงานพี่เห็น
ความเดือดรอนของคนเยอะ” เธอสะทอน
เธอไดเคยรับรูถึงปญหาของบุคคลไรสัญชาติมากอน จากมึดา เด็กหญิงจากจังหวัด
แมฮองสอน ทีง่ านวันสิทธิเด็ก 7-9 กันยายน เพราะวันนัน้ เธอไปทําขาวการมอบรางวัลสื่อเพื่อเด็ก
พอดี เธอไดสมั ภาษณเด็กวาเด็กเขามีปญหาอะไรบาง ภายในงานกลุม องคกรพัฒนาเอกชน
พยายามชูประเด็นการไรสัญชาติของเด็ก เธอจึงไดพบกับมึดา ไดยนิ คําพูดทีฟ่ งแลวสะเทือนใจ
“เวลาที่หนูไปหาหมอ หนูจะไมมีบัตรทอง พี่พยาบาลเขารู เขาก็ใหหนูอยูหลังๆ ไมสนใจ วาง
เมื่อไหรคอยรักษา”
เธอรูสึกวา ทําไมเด็กกลุมนีจ้ งึ คิดวาตนเองเปนคนไทย ในเมื่อพูดไมชัดและสงสัยวาเขา
เปนคนไทยจริงรึเปลา จนเมือ่ เธอมองยอนกลับมาที่ตนเอง พอแมของตนก็เปนคนจีน แตเธอโชคดี
ที่ไดมาเกิดในเมืองไทยจึงไดสัญชาติไทยตัง้ แตเกิด ทําไมตนเองพูดไทยชัดก็เพราะไดเรียน เธอเชื่อ
วาภาษาสามารถฝกกันได พอแมของเธอเองยังพูดไทยไมชัด เพราะไมไดคิดวาตองใชภาษาไทย
แตก็มีสํานึกในแผนดินไทยเหมือนกัน จึงติดใจวามันไมนา เกี่ยวกับภาษา และขอเบอรติดตอองคกร
พัฒนาเอกชนนั้นมา วาอาจจะตามไปทําขาวที่เชียงใหมแตยังไมไดไป จนกระทั่งเธอบังเอิญไดขาว
วาองคกรพัฒนาเอกชนจะพากลุมเด็กไรสญ
ั ชาติไปทําเนียบรัฐบาลกันในวันเด็ก เธอจึงมีโอกาสได
ติดตามขาวนัน้ ตอ และไดขอมูลเรื่องบุคคลไรสัญชาติมาสวนหนึ่ง แตดวยภาระงานที่ดูแลขาวสวน
ของกระทรวงแรงงาน เมื่อไดรับหมายใหเดินทางไปตางจังหวัดเธอจึงปฏิเสธงานที่รบั ผิดชอบไมได
แตถึงอยางไรก็ตามเธอก็ยงั ติดตามอานขาวซึง่ มีหนังสือพิมพมติชนที่ใหความสนใจ เรื่องสัญชาติ
จึงเปนสิง่ ที่ยงั ติดอยูในใจของเธอ และเธอก็คิดวายังอยากทําขาวนี้แตทวาก็ยงั ไมมีโอกาสเดินทาง
ขึ้นไปภาคเหนือ
เธอกาวเขามาสูการใหความชวยเหลือเรื่องสัญชาติอยางเต็มตัว อันเนื่องมาจากการไดรับ
มอบหมายใหไปทําขาวเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิในภาคใต ที่กรรมการสิทธิมนุษยชน เธอจึงได
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พบกับยุทธนา ผามวัน ซึ่งเขามารองเรียนเรื่องการขอสัญชาติ และจากความชวยเหลือของเพื่อน
รวมอาชีพ คุณธรรมสถิตย นักขาวการเมือง จากโพสต ทูเดย โดยคุณธรรมสถิตย แนะนําวามีเด็ก
สัญชาติไทย-เวียดนาม สอบเขาคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได แตทาง
มหาวิทยาลัยกําลังจะปฏิเสธ เมื่อแสดงความสนใจเธอจึงไดรับฟงขอมูลจาก คุณธรรมสถิตย และ
ยุทธนา ทําใหเธอไดรับโอกาสในการทําขาวประเด็นบุคคลไรสัญชาติ
หลังจากไดรับความชวยเหลือจากคุณธรรมสถิตย เธอจึงสอบถามขอมูลจากยุทธนา ผาม
วัน และอยากใหยุทธนาใหสมั ภาษณโทรทัศน แตยุทธนายังไมพรอม และยังไมไวใจใคร เธอจึงคุย
กับยุทธนาวา “ถาพีเ่ ปนนอง เมื่อถึงทางตัน พี่วา ถาไดออกสื่อเยอะยิง่ ดี นองไมตองกลัว พี่ออกสื่อ
เพื่อชวย” และในที่สุดยุทธนาก็ยนิ ยอมใหสัมภาษณ และถายภาพ หลังจากนัน้ เธอไดพิมพขาว
เพิ่มเติมในเว็บไซตของสํานักขาวไทย สําหรับใหหนังสือพิมพฉบับไหนที่อยากไดขาวก็สามารถนํา
ขาวไปลงได เธอรูสึกดีใจที่มที ั้งเดลินิวส ไทยรัฐ ใหความสนใจพาดหัวในประเด็นขาวนี้
การไดพูดคุยกับยุทธนา ทําใหเธอรูสึกวาเขาผิดตรงไหน เด็กคนนี้เกง สอบติดคณะแพทย
แตวันหนึ่งเขาตองถูกเพิกถอนสิทธิตรงนี้ ขนาดคนไทยแทๆ ยังไมมีโอกาสแลวเขาผิดตรงไหน ทําไม
ตองไปเพิกถอนสิทธิเขา อยางตัวเธอเองก็เปนลูกคนจีนแตเกิดในเมืองไทย เธอไมเคยรูสึกเกลียด
เมืองไทย ไมไดทําผิดกฎหมาย แลววันหนึง่ ถาตนเองถูกกระทําแบบเดียวกับยุทธนาเธอจะรูสึก
เหมือนยุทธนาหรือเปลา เธอคิดหาคําตอบตอไปวาแลวทําไมตนเองจึงไดสิทธิตั้งแตเกิด?
และจากการสัมภาษณเพิม่ เติม ทําใหทราบวายุทธนาเคยเสียสิทธิดานการศึกษามา 2 ครั้ง
แลว ครั้งแรกเมื่อครั้งที่สอบเขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในกรุงเทพฯได แตไมสามารถเขาเรียน
เพราะยังถือบัตรญวณอพยพอยู ตองถูกจํากัดพืน้ ที่ และครั้งที่สองคือ ครั้งที่ยทุ ธนาสอบไดทุนเรียน
วิศวะของรัฐบาลญี่ปุนได แตไมมีสัญชาติไทย จึงทําหนังสือเดินทางไมได และนี่กลายเปน
จุดเริ่มตนใหเธอทบทวนวาตองทําขาวเพือ่ ชวยเหลือยุทธนาใหไดรับสัญชาติ โดยเรือ่ งของยุทธนา
ถูกสะทอนผานสารคดีเชิงขาววา
….วันที่14 พฤษภาคม 2547 จะเปนเพราะกระแสเรื่องการโกงขอสอบ เอ็นทรานซของจุฬาฯ จะมี
สวนหรือไมก็ตาม วันนี้หนังสือพิมพหลายฉบับใหความสําคัญ นํามาเปนประเด็นพาดหัวขาวใหญ สงผลใหทุก
ฝายแมแตนายกรัฐมนตรีเห็นใจ ยุทธนา โดยถึงกับเอยถึงเรื่องนี้ในชวงสายวาควรชวยเด็กที่เรียนดีอยางนี้ ขณะที่
กอนหนานี้ เวลา 7.00 น. ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กอนที่นายกรัฐมนตรีจะใหสัมภาษณถึง
ประเด็นนี้ ยุทธนา เดินทางมายื่นเรื่องขอสัญชาติไทย กับอธิบดีกรมการปกครอง แตเขาถูกปฏิเสธอยางไม
เหลือเยื่อใย สีหนาและแววตาของเขาดูหมดหวังและทอแทตอชีวิต ขาพเจาจึงขอใหเขากลาวถึงความรูสึกตางๆ
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ณ ขณะนั้น โดยหวังวาอาจทําใหขาราชการไทยคิดทบทวนใหม และ หวังใหเสียงของเขาถูกเผยแพรใหคนใน
สังคมไดชวยตัดสิน
“ ถึงผมจะมีเชื้อสายเปนเวียดนาม แตผมก็เกิดและโตที่ประเทศไทยมาเหมือนกัน และก็สามารถพูด
ไดเต็มปากเลยวา เปนคนไทยแทรอยเปอรเซ็นตคนหนึ่ง ถึงแมวาเอกสารอะไรตางๆนี้ มันจะบอกวา ผมเปนอยาง
นั้น เปนคนเวียดนาม ซึ่งออกโดยประเทศไทย แตคนที่ประเทศเวียดนาม ก็ไมมีใครรู อาจจะไมรูดวยซ้ําวา มีคนที่
เปนเวียดนาม มีผมคนนี้อยู ที่จริงพูดในแงประเทศไทยกับเวียดนามก็เปนพี่นองกัน ติดตอสัมพันธกันมานาน
กรณีของผมมาอยูที่ประเทศไทย ก็นาจะใหความชวยเหลือ ใหความเห็นใจกันบาง ผมก็ยอมรับวาทางผมไมรู
กฎหมายเหมือนกัน และเปนความผิดพลาดของทางรัฐดวย อยากขอความกรุณาเถอะครับ ใหชวยดําเนินการ
เรื่องสัญชาติใหเสร็จดวย ผมอยากเรียนมากเลยครับ”
บายวันเดียวกัน หลังจากนายโภคิน พลกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กลับจากทําเนียบ
รัฐบาลเขามาที่กระทรวง และไดพบกับยุทธนา ผามวัน โดยมีรศ.ดร.พันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูประสานให จากนั้นเรียกอธิบดีกรมการปกครอง
เขาหารือ ซึ่งสรุปวาจะมีการเรงใหทางอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร เรงพิจารณาใหเปนกรณีเรงดวน และ
ในที่สุดยุทธนา ก็ไดรับสัญชาติไทย ไดทําบัตรประจําตัวประชาชนใบแรกในชีวิต และไดเรียนแพทยตามที่ฝนไว...
จากสารคดีเชิงขาว “สัญชาติ . . . สิทธิ ความหวัง และ ชีวิตใหม ”

เปาหมายและวิธกี ารสื่อสาร
ภายหลังจากการไดทําขาวและรวมอยูในเหตุการณกับ ยุทธนา รวมถึงจากการสัมภาษณ
รศ.ดร.พันธุท พิ ย กาญจนจิตรา สายสุนทร อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ทํา
ใหเธอเริ่มตระหนักวา สัญชาติ มีความสําคัญมากเหลือเกิน สัญชาติมผี ลตอสิทธิ โอกาส และ ชีวิต
อีกทั้งยังทราบวามีคนไรสัญชาติอีกเปนจํานวนมากหลายแสนคนที่ยงั รอการพิจารณาใหสัญชาติ
บางคนรอมานานหลายสิบป บางคนรอคอยมาทั้งชีวิต หลายคนเปนคนไทย แตเพราะความ
บกพรองของเจาหนาที่ หรืออยูหางไกล ทําใหตองตกอยูใ นสภาพของคนไรสัญชาติ หรือพลเมือง
ชั้นสองในประเทศ และยังมีคนไรรัฐกับคนไรรากเหงา ที่เสมือนบุคคลไรตัวตน ไมมีประเทศใดให
ความคุมครองทางกฎหมายตองใชชีวิตแบบหลบๆซอนๆ อยูดวยความหวาดกลัว และเธอตระหนัก
วาจะหยุดการชวยเหลือในเรือ่ งของสัญชาติที่ยุทธนาไมได แตเธอตองชวยเหลือใหคนอื่นๆ ที่มี
ปญหาเดียวกันไดรับสิทธิทเี่ ขาสมควรไดรับดวยเชนกัน ซึ่งนีก่ ลายเปนเปาหมายในการทําขาว
ประเด็นนี้ โดยถูกสะทอนผานสารคดีเชิงขาววา
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...อยางไรก็ตามหลังจากกรณีของยุทธนาไดสัญชาติเรียบรอยแลว สื่อมวลชนสวนใหญก็ไมไดมีการ
ตามปญหาของคนไรสัญชาติอื่นๆอีก คงมีเพียงขาพเจากับหนังสือพิมพมติชนที่เฝาติดตามการชวยเหลือและ
แกปญหาคนไรสัญชาติตอ ทั้งๆที่คนเหลานี้มีปญหาไมตางกับยุทธนา บางคนก็มีปญหารุนแรงกวาดวยซ้ํา ซึ่ง
พวกเขาเองตางก็มีความหวังวาจะไดสัญชาติไทยเชนเดียวกับยุทธนา ในฐานะสื่อ ขาพเจาไมอาจละทิ้ง หรือ
มองขามคนเหลานี้ไปได ดวยความตระหนักมาตลอดวา อาชีพสื่อมวลชนที่เปนอยู โชคดีกวาอีกหลายอาชีพที่ไม
ตองฆาสัตว หรือทําบาป ขาพเจาจะคิดเสมอวาการทําขาวแบบนี้ คือ การไดทําความดี ไดชวยคนที่กําลังทุกข
ยาก ไมเคยคิดและเชื่อตามที่ไดเรียนมาวา “คนกัดหมาเปนขาว แตหมากัดคนไมเปนขาว” ฉะนั้นจึงไมเห็นดวย
ถาสื่อมวลชนจะเลือกทําเฉพาะขาวที่เดน แปลกประหลาด โดยไมสนใจขาวเรื่องความทุกขยากของประชาชนที่
ประเด็นธรรมดา ไมหวือหวาเลย ตรงกันขามขาพเจากลับเห็นวา ขาวเหลานี้ยิ่งตองชวยกันนําเสนอ และที่
ตัดสินใจสงขาวเขาประกวดครั้งนี้ยืนยันวา ไมใชเพราะอยากไดรางวัล แตตองการสะทอนปญหาของสื่อมวลชนที่
ประสบเมื่อทําขาวดานเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ขาวชวยเหลือประชาชนตางๆ ฉะนั้นขาพเจายอมไมรูสึก
เสียใจหากไมไดรับรางวัลในครั้งนี้ สําหรับขาพเจาแลว เมื่อเห็นคนที่เราทําขาวใหไดรับการชวยเหลือ ถือเปน
รางวัลที่ยิ่งใหญที่สุด
จากเหตุผลขางตน ทําใหขาพเจามุงมั่นที่จะชวยคนไรสัญชาติที่เหลือ ใหไดรับโอกาสและสิทธิอยาง
ชอบธรรม จึงตองทําเปนสารคดีขาว โดยอาศัยกระแสกรณีของ ยุทธนาชวย คอยๆปรับทัศนคติของคนในสังคม
ตอคนไรสัญชาติ นําเสนอวาเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลเหลานี้ สัญชาติมีความสําคัญแทจริงอยางไร ทําไมทุกคนที่
ไรสัญชาติจึงพยายามตอสูดิ้นรนใหไดมา ถึงกับมีการเปรียบเทียบวาการไดสัญชาติ เสมือนกับการไดชีวิตใหม
และติดตามการแกปญหาของรัฐบาลโดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยประสานขอมูลกับรศ.ดร.พันธุทิพย
กาญจนจิตรา สายสุนทร อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไดรับเลือกใหเปนคณะ
ทํางานรางยุทธศาสตรแกปญหาคนไรสัญชาติทั้งระบบของรัฐบาลดวย ทั้งนี้ในการทําสารคดีแตละเรื่องขาพเจา
มุงเนนที่จะใหคนไรสัญชาติไดสะทอนปญหาและความทุกขยากมากที่สุด และพยายามนําเสนอภาพใหเห็น สวน
การติดตามความคืบหนาจะนําเสนอเปนขาวอานอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหขาวตกกระแส ซึ่งตลอดเวลาที่ทําขาวนี้
ขาพเจาตองพบอุปสรรคหลายประการ ไมวาจะขาวอาน หรือ สารคดีเชิงขาว กวาจะทําใหขาวเหลานี้ถูกนําเสนอ
ออกอากาศได...
จากสารคดีเชิงขาว “สัญชาติ . . . สิทธิ ความหวัง และ ชีวิตใหม ”

สําหรับวิธีการสื่อสารเพื่อนําเรื่องไรสัญชาติออกสูกระแสความสนใจของสังคมนั้น เธอ
เลือกที่จะใชวธิ ีสัมภาษณแบบเปดใจกับยุทธนาวาเขาเสียสิทธิอะไร ถามความรูสึกของเขา และ
นําเอาคําพูดของยุทธนาไปพิมพเผยแพรทางสํานักขาวไทย โดยหวังวาเสียงของยุทธนาจะชวยให
สังคมสนใจ ในความเปนจริง งานที่รับผิดชอบของเธอคืองานสวนโทรทัศนเทานัน้ ไมจําเปนตอง
นําเสนอผานทางสํานักขาวไทย แตดวยตระหนักวา จําเปนที่จะตองมีเครือขาย เมื่อสื่อไหนสนใจก็
สามารถนําไปนําเสนอตอได และเปนความจริงอยางที่เธอกลาว เพราะสื่อมวลชนหลายแขนง
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รวมมือกันจนทําใหยทุ ธนาไดรับสัญชาติ ซึ่งเธอเห็นวาการทํางานเปนเครือขายของนักขาวเปน
วิธีการสื่อสารแบบหนึง่ ทีม่ ีประสิทธิภาพ
หลังจากกรณีของยุทธนา ยังคงมีปญหาทีร่ อการแกไขอยูอีกมาก ซึง่ ตองใชวิธกี ารนําเสนอ
ขาวอยางตอเนื่อง กระตุนใหหนวยงานทีร่ ับผิดชอบแกไขตอ ซึ่งในเวลานัน้ รศ.ดร.พันธุท ิพย กาญจ
นะจิตรา สายสุนทร นักวิชาการดานกฎหมาย ซึ่งใหความชวยเหลือในเรื่องของสถานะบุคคลอยู
แลว ใชโอกาสที่ยทุ ธนาไดสัญชาติ นําเด็กที่มีปญหาคนอื่นๆ เขาพบ ดร.โภคิน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยในเวลานั้น ซึ่งตอมาไดนําไปสูการแกไขปญหาอยางจริงจัง โดยดร.โภคิน ไดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึง่ มีการหยิบยกปญหาขึน้ มาคุยและแกไข ในชวงเวลานั้นเองเธอตอง
ตามขาวจาก รศ.ดร.พันธุท พิ ย, แหลงขาวในกระทรวงมหาดไทย, แหลงขาวที่รศ.ดร.พันธุท ิพย
แนะนํามา เธอกลาววารศ.ดร.พันธุท พิ ยไดปูทางไวใหแลว เธอมองวาการนําเสนอขาวเปนการ
กระตุน และทําใหขาราชการไทยทํางานอยางจริงจัง หากมีสื่อมวลชนติดตามเฝาดูการทํางาน
เธออาศัยกระแสขาวของยุทธนาในการนําเสนอเพื่อชวยเหลือบุคคลไรสัญชาติ เธอสะทอน
การทํางานวา การนําเสนอขาวอยางเดียวไมเพียงพอแตตองนําเสนอเปนสกูปชีวิตดวย โดยมองวา
หากนําเสนอปญหาบุคคลไรสัญชาติ ในลักษณะของการตกหลนทางทะเบียน ไมสามารถจูงใจคน
ในสังคมใหหนั มาสนใจปญหานี้ได เธอจึงเลือกนําเสนอเรื่องราวของบุคคลที่ทําประโยชนเพื่อ
ประเทศชาติ เชน กรณีของบุญธรรม ศรีทอง นักกีฬาเพาะกาย โดยเธอเชื่อวาเมื่อนําเสนอบุญ
ธรรมแลวจะทําใหปญหาของคนอืน่ ถูกหยิบยกขึ้นมาดวยเชนเดียวกับที่ยทุ ธนาทําใหคนในสังคม
สนใจปญหานี้ โดยสะทอนผานรายงานพิเศษวา
...บุญธรรม ศรีทอง นักกีฬาเพาะกายรุน 70 กิโลกรัม ของสมาคมกีฬาเพาะกายแหงประเทศไทย เจา
ของรางวัลแชมปนักกีฬาเพาะกายแหงประเทศไทย ป 43 ถึง ป 46 และนักกีฬาเพาะกาย แชมป ออฟ แชมป ป
ลาสุด ไดรับการคัดเลือกจากสมาคมใหเปนตัวแทนแขงขันระหวางประเทศในหลายรายการที่สําคัญ รวมถึงการ
แขงขันซีเกมสครั้งลาสุดดวย แตก็ไมสามารถไปแขงขันได เนื่องจากมีสถานะเปนคนไรสัญชาติ ไมมีบัตร
ประชาชน จึงทําหนังสือเดินทางไมได...
...การแขงขันมิสเตอรเอเชียแชมเปยนชิพ ระหวางวันที่ 19 ถึง 24 กันยายนที่ประเทศบาหเรน เปนอีก
โอกาสสําคัญที่บุญธรรมอาจตองพลาดอีก หากเคายังไมไดสัญชาติไทย...
...บุญธรรมใหสัญญาดวยวาเมื่อไดสัญชาติไทยแลว และสามารถไปแขงขันในตางประเทศได จะ
พยายามฝกฝนอยางเต็มที่ เพื่อใหฝมือดียิ่งขึ้นไปอีก โดยรับรองวาจะไมทําใหคนไทยผิดหวังและจะนําเหรียญ
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ทองและชัยชนะมาฝาก ทั้งนี้ยังฝากรัฐบาลใหชวยเรงพิจารณาการใหสัญชาติกับบุคคลตางๆ ที่เฝารอผลซึ่งมีอยู
เปนจํานวนมากเหลือเกิน โดยเฉพาะคนที่ทําประโยชนใหสาธารณะ...
...วันนี้บุญธรรมยังคงมุงมั่นฝกซอมอยางเต็มที่โดยมีเปาหมายอยูที่การสรางชื่อเสียงใหกับประเทศ
และเคายืนยันวาพรอมแลว ขาดแตโอกาสที่ผูกโยง อยูกับเรื่องสัญชาติที่ยังไมรูวาจะมาถึงเมื่อไหร...
จากรายงานพิเศษ เรื่อง นักเพาะกายไรสัญชาติ

หากพูดถึงเรื่องของสัญชาติ ปญหาที่พบมากที่สุด คือ การทุจริตคอรัปชั่นบัตรประชาชน
มุมมองตอปญหานี้เธอสะทอนวา “การนําเสนอเรื่องการคอรัปชั่นบัตร มันมีทั้งขอดีแลวก็ขอไมดี
ตองยอมรับวาการนําเสนอประเด็นนี้เพื่อเปดเผยวาขาราชการเรียกรับเงินในสวนนี้ แตคนในสังคม
รูอยูแลว วาบัตรประชาชนสามารถซื้อได จุดหนึง่ คือคนที่สมควรไดก็ตอ งได สวนคนที่ใหไมได คุณ
ตองใหสิทธิในการอาศัยหรือวาตองสงกลับประเทศ คุณตองมาคุยกัน แตขาราชการเลือกจะรับเงิน
อยางเดียว คนเหลานีท้ ี่ตองมาจายเงินกัน จายเรื่อยๆ ไมใชจายแลวจบ นัน่ เปนสิ่งทีต่ องการบอกวา
สังคมเรามีปญ
 หาตรงนี้ ขณะที่เรารูวา มีการคอรัปชั่น ขาราชการเหลานี้กย็ ังลอยนวลอยู ไมแกไข
ปญหาให แตกลับมาขูดรีดกับบุคคลไรสัญชาติ พีว่ ามันเปนเรื่องที่ควรจะเผยแพร แตพี่ไมเลือก
ประเด็นคอรัปชั่น”
หากจะนําเสนอภาพของบุคคลไรสัญชาติ ตองมีเหตุผลวาเพราะอะไร และคนพวกนีย้ อม
ลุกขึ้นมาเพราะอะไร เธอเลาวาบุคคลไรสัญชาติสะทอนไววา “แมจะรูวาการที่ออกมาจะมีความผิด
หรืออันตราย แตเขาก็เลือกที่จะทําเพราะหวังวาจะไดทาํ ใหหนวยงานที่เกีย่ วของไดพิจารณาชัดๆ
อีกครั้งหนึ่งวาพวกเขาเปนภัยตอความมัน่ คงจริงหรือไม” เธอกลาววาเปนเรื่องสมเหตุสมผลในการ
ที่คนๆ หนึง่ จะออกมาเปดเผยตัวทัง้ ๆ ที่รูวา ตัวเองผิดกฎหมายอยู อยางเชนอาจารยน้ําคาง แซตงั้
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การที่เธอออกมาเปดเผยตัวทําใหไดรับการคุมครองมาก
กวา เธอสะทอนอีกวา การนําเสนอขาวแลวทําใหเขาเดือดรอนนั้นไมไดเกิดขึ้นเสมอไป ขึ้นอยูก ับวา
เลือกมุมไหน และตองมั่นใจวามีเหตุผลในการเสนอ โดยกอนลงขาวเธอจะบอกแหลงขาวหลายคน
ของเธอวา ไมตองกลัวถาใครจะมาจับหรือมีปญหาใหโทรหาเธอในทันที เธอจะชวย อยาใหตวั เอง
ตองเดือดรอน นี่ถือวาเปนการปกปองแหลงขาวของเธอ
แนวทางการเชื่อมเครือขาย
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เรื่องของเครือขาย เธอสะทอนวา สํานักขาวไทย องคกรของเธอมีความเปนเครือขายอยู
แลว โดยที่ใครเปนสมาชิกของสํานักขาวไทยก็สามารถนําขาวไปใชไดเลย สวนนักขาวคนอื่นที่
นําเสนอเรื่องนี้ก็จะมีลักษณะของเครือขายแตกตางกันไป เชน ทางมติชนจะไดเครือขายของทาง
รศ.ดร.พันธุท พิ ยเหมือนกับเธอ ในสํานักขาวไทยก็จะมีธรี ยุทธ บุญแผผล ซึ่งติดตามประเด็นของแม
อายมาตั้งแตตนก็จะสงขาวใหเพื่อนทีม่ ติชน หากเปนสํานักขาวไทยองคกรเดียวคงทําใหการ
สะทอนปญหาไปไดไมทุกกลุมคน และการทํางานตรงนีก้ ็หวังผลเพื่อชวยคน ไมไดหวังสราง
ชื่อเสียงหรือหวังรางวัล ถาจะชวยตองชวยใหจบ ไมใชพอทําใหเรื่องมันอยูในกระแสแลวก็ไมตอง
ทําตอ ไมคิดวาจะเก็บขาวไวองคกรเดียว
หลังจากกรณียุทธนาผานไปสักพัก เธอรูส ึกวาเครือขายเริ่มนอยลงจากเดิม ซึ่งแตเดิมจะมี
เครือขายของรศ.ดร.พันธุทพิ ย, เครือขายของสภาทนายความ, เครือขายของมูลนิธกิ ระจกเงา ซึ่ง
ทุกกลุม มีเจตนาดีเหมือนกันก็คือชวยเหลือคน แตศักยภาพในการทํางานตางกัน และปญหาทีพ่ บก็
คือทุกกลุมขาดการรวมมือกันอยางจริงจังและจริงใจ ซึ่งเห็นชัดจากกรณีอทุ ิศ ยอดคํามั่น นักกีฬา
ปนผาทีมชาติไทย โดยสาเหตุสวนหนึง่ เธอเห็นวาเปนเพราะการขาดการรวมมือกันในการทํางาน
เปนเครือขายทําใหปญหายังไมถูกแกไข ทัง้ จากสมาคมปนผาตนสังกัดของอุทิศที่ไมออกจดหมาย
ให ซึง่ ตางจากบุญธรรมที่ตนสังกัดชวยเหลือเปนอยางดี รวมทัง้ สภาทนายความซึง่ เปนเจาของเรื่อง
ในการใหความชวยเหลือขาดการประสานงานกับนักขาวจากหลายๆแหลง แตอาศัยสื่อเพียงสื่อ
เดียวทําใหปญ
 หาถูกรับทราบในคนกลุมแคบๆ และเธอคิดวาเครือขายทีม่ ีอยูยงั รวมตัวกันแบบ
หลวมๆ อยู รวมทั้งเครือขายแตละกลุมตองทํางานไปดวยกัน ไมเชนนัน้ คนกลาง คือ นักขาวจะไม
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเมื่อถามตอไปวาเครือขายที่ดีควรประกอบดวยใครบาง เธอสะทอนวา ประชาชนทีอ่ ยู
รวมกับบุคคลไรสัญชาติในชุมชน รวมถึงขาราชการสวนทองถิน่ ตองไมละเลยเรื่องของบุคคลไร
สัญชาติ อยางเชนกรณียทุ ธนา ถายังมีอีกในสกลนคร ผูว าราชการจังหวัด หรือใครก็ตามที่มีหนาที่
เกี่ยวของกับคนในทองถิ่นตองทําหนาที่ของตน และตองดึงคนกลุมนีม้ าเปนเครือขาย โดยสรุป
ไดแก องคกรพัฒนาเอกชน, ผูเชีย่ วชาญ,นักกฎหมาย,หนวยราชการ, คนในชุมชน, นักขาว เฉพาะ
นักขาวก็ไมเพียงพอตองรวมถึงคนในองคกรดวย บรรณาธิการขาว ชางภาพ เพราะถาบรรณาธิการ
หรือคนที่ดูแลองคกรไมเห็นคุณคาของขาวนี้ ขาวก็จะไมไดรับความสนใจ ใหนาํ เสนอก็นําเสนอ
แบบขอไปที แตถาองคกรไหนเห็นคุณคาของขาวนี้ ก็จะนําเสนออยางจริงจังและตอเนื่อง
อุปสรรคและการตอสู
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เนื่องจากเรื่องของคนไรสัญชาติเปนเรื่องคอนขางใหม ที่ผานมาสังคมไทยไมคอยมีใครพูด
ถึง จนเรื่องนี้กลายเปนเรื่องที่ไกลตัว ทัง้ ๆที่จริงแลวคนกลุมนี้อยูใกลกบั พวกเรามาก หลายคนเปน
คนไทยอยูแลวดวยซ้าํ แตกลับถูกปฏิเสธและถูกยัดเยียดสถานะที่ไรสญ
ั ชาติให ในการทําสารคดี
ขาวชุดนี้ เธอสะทอนวา สิ่งที่เธอทําคือการพยายามเขาไปรื้อแกระบบคิดเดิมๆ โดยเฉพาะอคติ ซึง่
ตลอดการทํางานประสบกับปญหาหลายอยาง
เรื่องแรกคือ ตองตอสูกับทัศนคติของคนในสังคมที่มีตอ คนไรสัญชาติวาไมใชคนไทย
เพราะคนสวนใหญคิดวาถามีคนกลุมนี้อยูม ากจะสงผลกระทบตอความมัน่ คงของประเทศได ทําให
การนําเสนอตองใชกลยุทธ โดยเริ่มจากการคอยๆสรางอารมณรวมและการยอมรับใหได กอนที่จะ
มุงเนนเขาสาระที่ตองการสื่อ ไมเชนนั้นจะถูกโจมตีไดวา เปนพวกชักน้าํ เขาลึก ชักศึกเขาบาน ซึง่
เธอเองก็ยอมรับวาเปนการทํางานที่คอนขางยากมาก โชคดีที่มีเรื่องราวของยุทธนา ผามวัน
นักเรียนไทยเชือ้ สายเวียดนาม มาชวยจุดกระแสความเห็นใจจากสังคม ทําใหทุกฝายเริ่มเปดใจที่
จะรับเรื่องราวคนไรสัญชาติมากขึ้น
ปญหาตอมาคือทัศนคติของคนในองคกร ไมวา จะเปนบรรณาธิการขาวประจําวัน
หัวหนาแผนก ผูเรียบเรียงขาว หรือแมแตเพื่อนนักขาว สวนใหญจะมองไมเห็นความสําคัญใน
ประเด็นขาวนี้ โดยคนในองคกรขาวสวนใหญจะมองวาบุคคลกลุมนี้เปนคนชาติอื่น ไมใชคนไทย
จึงไมรูสึกอยากมีสวนรวมยืน่ มือเขามาชวย หลายตอหลายครั้งที่ประเด็นเรื่องไรสัญชาติถูกยกออก
จากขาวภาคสําคัญๆ หรือกลายเปนขาวทายๆ คือถามีเวลาเหลือจึงจะไดออกอากาศ และสิ่งทีเ่ ธอ
รูสึกสะเทือนใจมากที่สุด ก็คอื ชวงที่ตามขาวยุทธนาอยางตอเนื่อง เพราะตั้งใจวาจะตามขาวนี้ไป
จนกวาคนไรรัฐและคนไรสัญชาติในประเทศจะถูกแกไขทั้งระบบ แตเธอกลับถูกเพื่อนนักขาวรวม
อาชีพพูดหยอกลอวา จะตามทําขาวจนกวายุทธนาจะเรียนจบแพทยเลยหรือ หรือมีบางคนก็แกลง
ลอเปลี่ยนนามสกุลของเธอเปนผามวัน คือ นามสกุลของยุทธนาเลยก็มี หลายครั้งยังถูกสบ
ประมาทวา ทําเปนแตขาวคนไรสัญชาติอยางเดียวเทานัน้ หรือ
และปญหาที่สาํ คัญที่สุดเลยก็คือ สถานีโทรทัศนสวนใหญไมใหความสําคัญกับ
ประเด็นขาวดานสังคม จากประสบการณทํางานขาวเธอพบวาทางสถานีมักใหความสําคัญกับ
ขาวการเมือง เศรษฐกิจ และบันเทิง สวนขาวสังคมจะถูกจัดลําดับความสําคัญไวทายๆ และ
โอกาสที่จะไดออกขาวในชวงเวลาสําคัญๆอยางขาวภาคค่ํายาก และนอยมาก ตองมีเวลาเหลือ
จริงๆจึงจะไดออก หลายครัง้ ที่สกูปขาวหลายเรื่องที่ทาํ ขึ้นไมสามารถออกในชวงขาวภาคค่ําได
อยางเชนสารคดีเชิงขาวชุดนี้มีทงั้ หมด 7 เรื่องที่ทาํ เกีย่ วกับคนไรสัญชาติ ไดออกขาวภาคค่ําเพียง 2
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เรื่อง คือ เรื่องปญหาคนไรสญ
ั ชาติ กับเรื่องนักกีฬาเพาะกายไรสัญชาติ สวนอีก 5 เรื่องที่เหลือสวน
ใหญออกขาวภาคเที่ยงกับขาวรับอรุณ ซึ่งมีจํานวนผูชมขาวนอยกวา ทําใหหลายครัง้ การนําเสนอ
ขาวสะดุด ไมตอเนื่อง และขาดพลัง ไมสามารถนําเสนอปญหาไดรวดเร็วเทาที่ควร เชนเคย เธอ
ตองแกไขปญหาโดยตองใชวิธีเดิม คือ ยอมพิมพเปนขาวหนังสือพิมพสงใหสํานักขาวไทย และ
หนังสือพิมพโพสตทูเดย เพือ่ ใหขอมูลขาวนี้ไดรับการเผยแพรหลายๆทาง เธอสะทอนวา “หาก
ผูสื่อขาวคนหนึ่งตองการทําขาวดานสังคมที่ชวยเหลือคนที่ถูกละเมิดสิทธิ หรือ ไดรับความ
เดือดรอนอะไรสักอยาง เขายอมทุมเทเดินทางไปทําขาวทําสารคดีเชิงขาว โดยหวังวาจะไดชวย
ผูคนในสังคม แตถาสถานีไมสนใจและมองไมเห็นคุณคาของขาวลักษณะนี้ ไมยอมนําเสนอขาว
หรือนําเสนอในชวงเวลาที่ไมคอยมีใครดู แลวคนเหลานีจ้ ะไดรับการชวยเหลือไดอยางไร หากทุก
สถานีเปนเชนนี้หมด อีกหนอยคงหาสารคดีขาวที่จะไดรับรางวัลยาก และอาจจะไมมีในที่สุด”
แนวทางการปรับทัศนคติที่มีตอคนไรสัญชาติ
ดานการปรับทัศนคติ เธอสะทอนวา ตองคอยๆ ปรับ โดยคนทีเ่ กี่ยวของตองยอมรับวา
บุคคลไรสัญชาติ เปนมนุษยที่ควรจะไดรับการดูแล ถาเขาเปนมนุษยทไี่ มไดเปนคนไทยเหมือนคุณ
เขาควรถูกกระทําไปอีกแบบหรือไม เธอเล็งเห็นวาทัศนคติตรงนี้มันจะไมตางกัน คือคนไทยตอง
เขาใจเหมือนกันวา หากคุณเลือกเกิดไมได แลวคุณตองไปอยูตางประเทศแลวเขาจัดใหคุณเปน
บุคคลไรสัญชาติ ถาคุณนึกถึงใจเขาใจเรา ยอนดูวาถาเราเปนเขาจะรูสกึ อยางไร แลวการจะสราง
ทัศนคติตองกระทําดวยการใหขอมูลในประเด็นนั้นๆใหมากที่สุด ใหเกิดการรับรูวาคนกลุมนี้คือ
กลุมทีถ่ ูกละเลย เปนคนไทยตั้งแตตน หรือบางคนไมใชคนไทย และไมอาจไดสัญชาติไทย แตเขา
เปนมนุษย คําวามนุษยคือเขาควรไดรับการดูแล ถาคนไทยพยายามเปดใจ ยอมรับวาคนตางดาวก็
มีทั้งดีและไมดี เชนเดียวกันสื่อมวลชนเองก็ผิดที่ชอบพาดหัวขาวซึ่งสรางทัศนคติเชิงลบ เชน
“ลูกจางพมา, ลูกจางเขมร, ญวน” เพราะทําใหเกิดความรูสึกวามันไมใชชาติเรากอน จึงเกิด
ความคิดวาคนกลุมนี้คือ คนตางดาว
กอนที่เธอจะมาทําขาวนี้ เธอเคยคิดวาจอบิไมใชคนไทย เคยคิดวาเขาควรถูกสงกลับ
ประเทศ ไมรูสกึ วาคนกลุมนีต้ องชวย แตภายหลังพบวาไมใช เธอรูสึกวาเธอคิดผิด คิดเพียงวาเขา
เปนคนตางดาว เพราะเราไมเคยรูกฎหมายเลย จึงเหมารวม คนไทยที่คดิ ผิดเขาผิดไหม เขาไมผิด
เพราะเขาขาดความรูที่แทจริง
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นอกจากคอยๆ ปรับทัศนคติแลวตองใหความรูดวย วาคนกลุมนี้ควรไดรับสิทธิตาม
กฎหมายหรือไม ทัง้ บุคคลไรสัญชาติและประชาชนตองไดรับความรู ทัศนคติจะเปลีย่ นไมไดถาคน
กลุมนี้ไมไดรับความรู วาคนกลุมนี้คือคนไทย หรือถาไมใชคนไทย ควรจะปฏิบัติตอเขาอยางไร คน
หนีภัยจากการสูรบมาจะปฏิบัติอยางไร แตถาไมใหสิทธิเขา ไมใหการศึกษา ไมใหเขารักษา แลวจะ
ทําอยางไรจะปลอยใหเขาตายไปตอหนาตอตาหรือเปลา
บทเรียนและหนทางขางหนา
ภายหลังจากกรณีของยุทธนาไดสัญชาติเรียบรอยแลว สื่อมวลชนสวนใหญก็ไมไดมีการ
ตามปญหาของคนไรสัญชาติรายอื่นๆอีก คงมีบางสื่อที่เฝาติดตามการชวยเหลือและแกปญหาคน
ไรสัญชาติตอ ทั้งๆที่คนเหลานี้มีปญหาไมตา งกับยุทธนา บางคนก็มีปญ
 หารุนแรงกวาดวยซ้ํา ซึ่ง
พวกเขาเองตางก็มีความหวังวาจะไดสัญชาติไทยเชนเดียวกับยุทธนา ในฐานะสื่อมวลชน เธอไม
อาจละทิง้ หรือ มองขามคนกลุมนี้ไปได และดวยความตระหนักมาตลอดวา อาชีพสื่อมวลชนที่
เปนอยู เปนอาชีพที่โชคดีกวาอีกหลายอาชีพที่ไมตองฆาสัตว หรือทําบาป เธอจะคิดเสมอวาการทํา
ขาวแบบนี้ คือ การไดทาํ ความดี ไดชวยคนที่กําลังทุกขยาก ไมเคยคิดและเชื่อตามทีไ่ ดเรียนมาวา
“คนกัดหมาเปนขาว แตหมากัดคนไมเปนขาว” ฉะนัน้ จึงไมเห็นดวยถาสือ่ มวลชนจะเลือกทําเฉพาะ
ขาวทีเ่ ดน แปลกประหลาด โดยไมสนใจขาวเรื่องความทุกขยากของประชาชนที่ถกู มองวาเปน
ประเด็นธรรมดา ไมหวือหวา ตรงกันขามเธอกลับเห็นวา ขาวเหลานี้ยงิ่ ตองชวยกันนําเสนอ
บทเรียนที่เธอไดรับจาการทําขาวประเด็นนี้ ทําใหเธอตัดสินใจสงขาวเขาประกวดสารคดี
เชิงขาว รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน ไมใชเพราะอยากไดรางวัล แตตองการสะทอนปญหาของ
สื่อมวลชนที่ตอ งประสบเมื่อทําขาวดานเกีย่ วกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนสิ่งที่เธอประสบมา
ตลอดการทําขาว กวาจะทําใหขาว และสกูป ที่ทาํ มาไดนาํ เสนอผานสื่อโทรทัศน และเพื่อให
กรรมการไดนาํ มาคิดแกปญหาใหแกองคกรตางๆ ตอไป โดยเธอสะทอนวา “คุณไมเห็นคุณคาของ
ขาวนี้ คุณไมคิดจะทํา คุณทําแตตามกระแส แลวคุณมาวานักขาวทีท่ ําเกาะติดตองการชวยคน เรา
ไมไดเสียใจที่โดนเยาะเยย แตเสียใจที่คนทีเ่ ปนนักขาว หลายคนมีความคิดอยางนี้ คิดวาขาวนี้ไมมี
ประโยชน หรือคนเหลานี้เปนคนที่ไมควรชวย เรารูสึกเสียใจทีน่ ักขาวซึ่งเปนคนที่ชาวบานหวังจะให
ชวย แตมีความคิดเชนนี้ สังคมเราคงแกปญ
 หาไดยาก” เธอไมเสียใจถาไมไดรางวัล เพราะรางวัลที่
เธอไดคือ การที่เธอชวยคนไรสัญชาติได ณ วันนัน้ ปญหาเขาถูกสนใจ หรือวาผลทีเ่ กิดขึ้นนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงที่ดี เธอก็รูสกึ วามันคือรางวัลที่ไดรับ หรือจากคําขอบคุณของยุทธนาหรือคนไร
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สัญชาติ ณ วันนี้เธอถือวารางวัลมันยังไมจบ สําหรับยุทธนาเธอถือวาจบไปหนึง่ คน แตคนอื่นๆ เธอ
ถือวาการชวยเหลือยังไมจบ
““หมากัดคนไมเปนขาว แตคนกัดหมาเปนขาว” สิ่งนี้ถกู สอนและทําใหคนในวงการคิดแต
แบบนั้น อยางกรณีของยุทธนา บรรณาธิการถามวายุทธนาเดนอยางไร ยุทธนาสอบติดคณะแพทย
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมมุติวา ยุทธนาไมมีจดุ เดน คุณจะไมชวยเขา แลวปลอยใหเปน
โรคพิษสุนัขบา ถานักขาวคิดไดเทานี้มนั ก็จบ เราควรจะรูวาสิ่งใดควรรีบชวย อยาคิดแตวาขาวไหน
ที่คุณไดรับชากวาคนอื่น คุณก็คิดจะไมทาํ แลวเหรอ ทําไม? เสียศักดิ์ศรีหรืออยางไร? หากคุณ
นําเสนอลาชาแตเชิงลึก มันนาดีใจกวาไมใชหรือ คุณวาอันไหนมันดีกวากัน การสรางจิตสํานึกให
สื่อมวลชนก็สาํ คัญ การสอนการเขียนขาวไมเพียงพอ ตองสอนดวยวาขาวที่ควรรีบนําเสนอคือขาว
แบบไหน สํานึกของคนทําขาวพืน้ ฐานตองเนนเรื่องการละเมิดสิทธิ ขาวแบบไหนที่จะชวยเขาแตไม
ละเมิดเขา ขาวแบบไหนที่ตอ งระวัง อะไรคือความพอดี อะไรคือความเหมาะสม ยากมาก ใครก็
สอนไมไดเราจะไดรับจากการทํางานเอง การเขียนขาววาใคร ทําอะไร ที่ไหนไมเพียงพอ ตองบอก
ผลกระทบของขาววาเปนอยางไร และคุณคาของขาวจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางไร” เธอ
สะทอน
สุดทายเธอบอกวาคงตองถามยอนวา สื่อมวลชนสวนใหญประเมินคุณคาขาวไวอยางไร
แหลงขาวไหนที่นา เห็นใจ ที่เปนปญหาตองรีบชวย ใชเกณฑอะไรมาวัด การที่รูสกึ วาบุคคลไร
สัญชาติ คนไรรัฐไมเดือดรอน ชีวิตเขาไมไดเลวราย หากลองคิดดูวาวันหนึง่ คุณเกิดไมมีอะไรยืนยัน
วาคุณเปนใคร นึกสภาพวาคุณจะเปนอยางไร ถามวานี่ไมใชปญหาหรือ และคนไมนอ ยที่มีปญหา
แบบนี้ และอยูใ นเมืองไทยเรา ถาสื่อมวลชนเขาใจวาเรื่องนี้ไมใชเรื่องเล็กกอน และตองรีบทําให
ถูกตองก็จะสามารถแกปญหาหลายๆ อยางได สื่อมวลชนตองปรับมุมมองในเรื่องนี้ในมุมใหม
ความเดือดรอน ทุกขภาวะทีเ่ กิดขึ้นกับเขามันนอยกวาการถูกขมขืนหรือ เขาอาจจะถูกขมขืนมาทัง้
ชีวิตตั้งแตเกิด คุณเกณฑไหนมาวัดวาอะไรตองรีบชวย หรือวาเปนเพราะบรรณาธิการบอกวาเรื่อง
นี้ไมรีบ ไมตองชวยแลวถานักขาวไมทําเมือ่ ไหรมันจะคืบหนา องคกรพัฒนาเอกชนก็เชนกันตอง
เดินหนาทํางาน ไมใชปลอยใหนักขาวนัดสัมภาษณอยางเดียว แลวงานก็ไมคืบหนา ชวยคนตอง
ชวยใหถึงที่สุดไมใชทําเพื่อสรางชื่อเสียง ตองทําอยางตอเนื่อง มีเปาหมาย รูกฎหมาย ตองรูวา
ขณะนี้สื่อมวลชนมีบทบาทมาก มีผลมากเพราะขาราชการไทยยังมีปญ
 หาในการทํางาน ยัง
คอรัปชั่น ไมไดทํางานในสวนที่ตวั เองรับผิดชอบ ประชาชนจึงตองพึง่ พาสื่อมวลชน เพราะ
ประชาชน คือ คนที่เขาไมถึง นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี ถาเขาไมพงึ่ สื่อมวลชนจะพึง่ ใคร สื่อมวลชน
ไดเปรียบตรงที่เขาถึงแหลงขาวไดทุกระดับ แตทําไมเราถึงเลือกจะเขาใกลแหลงขาวระดับสูงไมใช
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ระดับลาง อยางคนชายขอบที่มีปญหา คุณละเลยเขาไดอยางไร ควรจะมองแหลงขาวระดับลาง
บาง เพราะจะไดพบกับปญหาที่คุณคาดไมถึง เสียงของเขาถูกปดมานานแลว ควรจะเปดเสียงของ
เขามาบางแลวคุณจะรูอะไรเยอะวา ยังมีคนมีปญหาอีกเยอะที่รอสื่อมวลชนอยู แตถา สื่อมวลชนไม
คิดวาคนชายขอบคือ มนุษยหรือคนไทยก็ตามคุณก็จะทํางานไมสัมฤทธิ์ผล ฉะนัน้ สือ่ มวลชนจึง
ควรใชอภิสิทธิท์ ี่มีอยูเขาไปชวยเหลือ
ธีรยุทธ บุญแผผล ผูสื่อขาว อ.ส.ม.ท.
“สํานักขาวไทย” เปนหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นตรงตอรัฐบาล ในเวลานั้นเปนไปไดยากทีส่ ื่อ
ของรัฐจะนําเสนอประเด็นขาวที่สงผลลบตอภาพลักษณของหนวยงานรัฐดวยกัน คือ กรมการ
ปกครอง สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2545 กรมการปกครอง และอําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการจําหนายชื่อชาวบานในอําเภอแมอาย จํานวน 1,243 คน ออกจาก
ทะเบียนราษฎร ซึ่งเปรียบเสมือนการ”ถอนสัญชาติ” โดยใหเหตุผลวา ชาวบานกลุมนีเ้ ปนคนตาง
ดาวที่ไดรับสัญชาติมาอยางไมถูกตอง ซึง่ ความจริงหาไดเปนเชนนัน้ ไม แตตองยอมรับวาชวงแรก
เหตุการณนี้ไมไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนเลย จนกระทั่งเดือนกันยายน 2548 “ธีรยุทธ บุญ
แผผล” ผูสื่อขาวจากสํานักขาวไทย ไดลงพืน้ ที่อาํ เภอแมอาย โดยใชเวลากวา 1 สัปดาห เพื่อ
รวบรวมขอมูล และหาขอมูลเพิ่มกับนักวิชาการดานกฎหมาย กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
และสภาทนายความ ตอมาขาวนี้จงึ ไดนาํ เสนอความเปนจริงใหปรากฏตอสังคม
ภูมิหลังที่สงเสริมใหเดินบนเสนทางของนักสื่อสารเพื่อคนไรสัญชาติ
ธีรยุทธเริ่มชีวติ การเปนนักขาว เมื่อป พ.ศ. 2536 ระหวางกําลังศึกษาที่คณะรัฐศาสตรป 2
ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเขาไดลองไปฝกงานที่หนังสือพิมพรายสัปดาหฉบับหนึง่ เมื่อฝกไปได 2
สัปดาหก็ไดบรรจุ ทําใหเขาทิ้งเรื่องเรียนเพื่อมุงทํางานในฐานะนักขาว จนกระทั่งป พ.ศ. 2538 ได
ยายไปทํางานกับหนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน ในฐานะนักขาวกอนเปลีย่ นตําแหนงไปเปน
Rewriter หนาหนึง่ ของหนังสือพิมพ ตอมามีการโยกยายอีกครั้งหนึ่งโดยเขาไดเขาไปทํางานที่
หนังสือพิมพสยามโพสตในตําแหนง Rewriter หนาหนึง่ ของหนังสือพิมพเชนกัน จนกระทั่งป พ.ศ.
2541 หนังสือพิมพสยามโพสตปดกิจการ จึงไดยายมาทํางานอยูก ับ อ.ส.ม.ท. เดิมการยายงานของ
เขามาจากการแนะนําของคนรูจัก แตที่ อ.ส.ม.ท. นีห่ ากไมเรียนจบปริญญาตรีจะไมไดรับการบรรจุ
ทําใหเขาตองศึกษาตอจนจบปริญญาตรี และไดบรรจุในฐานะนักขาวการเมืองมาตลอดจนกระทั่ง
ปจจุบัน
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หากพูดถึงอํานาจของนักขาว ธีรยุทธ กลาววานักขาวมีอาํ นาจมากกวาการเผยแพรความรู
นักขาวไมไดมีกระบวนการทํางานเพียงสัมภาษณคนหลายๆคนมาใหประชาชนไดรูเทานั้น แต
บทบาทของนักขาวสามารถทําไดมากกวานั้น คือ สามารถชวยเหลือคนได โดยเฉพาะสังคมไทยยัง
มีคนดอยโอกาสอยูคอนขางมากที่ยงั ไมมหี นวยงานใดเขาไปใหความเหลียวแล โดยสวนตัวเขาเปน
ชาวเหนือ มีเพือ่ นเปนชาวเขา เขาจึงมีพื้นฐานความคิดที่วา “คนกลุมนี้ก็เปนคนเหมือนกับเรา และ
เมื่อรัฐบาลมีแนวคิดที่จะผลักดันชาวเขาออกนอกประเทศจึงดําเนินการออกมติคณะรัฐมนตรีแบบ
ปตอป ตองยอมรับวามีชาวเขาบางสวนที่เขามาในประเทศไทยเมื่อไมนานมานี้ แตก็มีบางสวนอีก
เชนกันที่อยูมานาน ซึ่งสังคมมักจะเหมารวมวาชาวเขาที่อยูมาแตดั้งเดิมเปนกลุม เดียวกัน เปนพวก
ชาวเขาไมใชชาวเรา และแนวคิดแบง “เขา” แบง “เรา” นีเ่ องทีท่ ําใหเกิดการแบงแยกเชื้อชาติ
แบงแยกชาติพันธุ หากไมยอมรับวาสังคมมีความหลากหลายก็ไมสามารถอยูรวมกันได คนจีนที่
ยายเขามาเขาก็มีจิตใจเปนไทย ไมไดเปนพิษเปนภัยอะไร อยากใหยอมรับสังคมทีห่ ลากหลาย”
หนวยงานที่รบั ผิดชอบเรื่องชาวเขา คือ กระทรวงมหาดไทย ซึง่ เปนหนวยงานที่เกีย่ วของ
กับการเมืองทําใหเรื่องดังกลาวอยูภายใตกรอบงานของเขา เขาจึงไดมีโอกาสเขียนบทความ
เกี่ยวกับชาวเขาออกไปเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2541 เมือ่ นําเสนอเรื่องนี้ออกไปก็ทําใหไดรูจักกับ
อาจารยพันธุท ิพย กาญจนจิตรา สายสุนทร และทําใหไดทราบขาวของอําเภอแมอายวา มีการถอน
สัญชาติ ตอนแรกเขายอมรับวาไมไดใหความสนใจเทาที่ควรเพราะเรือ่ งชาวเขาไมใชหนาที่
รับผิดชอบหลัก อีกอยางเขามีหนาที่รับผิดชอบติดตามเรื่องการเมืองซึง่ ตองอยูในกรุงเทพฯเปน
หลัก ไมสามารถเดินทางออกตางจังหวัดได แตในประเด็นแมอายนี้เขาไดลองขออนุญาตหัวหนาวา
ขอขึ้นไปตามประเด็นนี้ ปรากฏวาหัวหนาอนุญาตใหไป เขาจึงมีโอกาสเดินทางไปรวบรวมขอมูล
และสืบหาขอเท็จจริงประมาณ 1 สัปดาห ดวยที่เขาเปนชาวเหนือ เปนคนในพืน้ ที่ เมือ่ ไดพูดคุยทํา
ใหรูวาภาษาของชาวบานที่แมอายไมใชภาษาพมา วัฒนธรรมของเขาก็เหมือนคนเหนือทั่วๆไป ทํา
ใหเขาเริ่มตั้งขอสงสัย จากนัน้ จึงเริ่มศึกษาความเปนมาของเรื่องราววาเปนอยางไร ดูสภาพของเขต
แดนระหวางไทยและพมาเปนวาอยางไร จนกระทั่งไดขอมูลที่ตรงกับที่คณะกรรมการสิทธิ และ
หนวยงานอื่นๆไดศึกษาวามีหลายคนในกลุมที่ถกู ถอนสัญชาติคือคนไทยแทๆ
อุดมการณของการสื่อสารเพื่อคนไรสญ
ั ชาติ
จากกรณีการจําหนายชื่อออกจากทะเบียนบานของชาวแมอายโดยกรมการปกครอง ซึ่ง
เปนหนวยงานที่ใหญและมีอาํ นาจสูงในสังคมไทย ดังนัน้ การชี้ใหเจาหนาที่กรมการปกครองเขาใจ
วา มีคนไทยแทๆ สวนหนึง่ ถูกจําหนายชื่อไปดวย นับวาเปนเรื่องที่ยาก เพราะกรมการปกครอง
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ยืนยันมาโดยตลอดวา ชาวบานที่ถกู จําหนายชื่อฯทัง้ หมดเปน “คนตางชาติ” เพราะเคยถือบัตรผู
พลัดถิ่นสัญชาติพมามากอน รวมถึงการโตแยงตอไปวา ชาวบานกลุมนี้กวารอยละ 50 เปนกลุมวา
แดง และหลังจากถูกจําหนายชื่อฯ ชาวบานกลุม นีก้ ลัวความผิดจึงหลบหนีกลับไปอยูในประเทศ
พมาแลวทัง้ หมด ทัง้ ที่ขอเท็จจริงชาวบานกลุมนีย้ งั คงอาศัยอยูในอําเภอแมอายมาโดยตลอด
อุดมการณที่ธรี ยุทธยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอดในการนําเสนอขาวเรื่องแมอาย คือ
ความตองการชี้ใหเห็นวา ผูท ี่ถือบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา ไมใชคนพมาหรือคนตางชาติเสมอไป
เพราะขอเท็จจริงที่คนพบ คือ มีคนไทยแทๆบางสวนถูกเจาหนาที่รัฐ “บังคับ” ใหถือบัตรผูพลัดถิ่น
สัญชาติพมา เมื่อป พ.ศ. 2520 จากการสืบคนประวัติชมุ ชนโดยนักสํารวจชาวตางชาติไดบันทึกไว
ตั้งแตป พ.ศ. 2424 พบวา พื้นที่ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย เปนชุมชนของคนไทยดั้งเดิมที่มี
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเปนของชาวไทยแทๆ เชนกัน
สวนสาเหตุทที่ ําใหคนไทยแทๆ กลุมหนึ่ง ถูกบังคับใหถอื บัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา เนื่อง
จากวา กอนป พ.ศ. 2520 สภาพชุมชนทาตอนไมแตกตางจากชุมชนชายแดนอืน่ ๆ ทีค่ วามเจริญยัง
เขาไปไมถึง สวนการคมนาคมก็ยังเขาไมถึงเชนกันและเมื่อประเทศไทยเริ่มกําหนดใหมีการทําบัตร
ประชาชนครัง้ แรกในป พ.ศ. 2506 เจาหนาที่อาํ เภอเดินทางมาจัดทําบัตรประชาชนใชชาวบาน
ชุมชนทาตอน 2 ครั้ง คือ ป พ.ศ. 2506 และ 2513 ซึ่งการจัดทําบัตรประชาชนดังกลาวมีชาวบาน
บางสวนไมไดทําบัตรประชาชน เพราะสวนหนึ่งเดินทางไปทํากินอยูท บี่ ริเวณชายแดนทําใหไม
ทราบขาว และดวยการเดินทางทีย่ ากลําบากทําใหชาวบานบางสวนทราบแตไมไดเดินทางมาทํา
บัตรประชาชน รวมถึงสมัยนัน้ ชาวบานยังไมเห็นความสําคัญของบัตรประชาชน ทําใหมีคนไทย
แทๆ สวนหนึ่งกลายเปน “ผูตกหลน” จนกระทัง่ ประมาณป พ.ศ. 2518 ถึง 2519 เกิดสถานการณ
การเมืองในประเทศพมา ทหารพมารุกรานรัฐฉานของชาวไทยใหญอยางหนัก ทําใหชาวไทยใหญ
สวนหนึง่ อพยพเขามาอยูท ี่บา นทาตอน อําเภอแมอาย ทางกรมการปกครองจึงสงเจาหนาทีเ่ พื่อเขา
มาทําบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาใหผูอพยพหนีภัยสงครามครั้งนี้ และเมื่อชาวบานที่เปนคนไทย
แทๆของบานทาตอนทราบขาวจึงมาแสดงความประสงคเพื่อขอทําบัตรประชาชน แตกลับถูก
เจาหนาที่รัฐบังคับใหรับบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา ไปกอน เพราะหากไมรับจะถูกผลักดันออก
นอกประเทศ และดวยความไมรูอิโหนอิเหนทําใหชาวไทยที่ทา ตอนกลายเปน “ผูพลัดถิ่นสัญชาติ
พมา” ไปในทีส่ ุด แตภายหลังเมื่อชาวบานเรียนรูวา บัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาสรางความเดือดรอน
ใหพวกเขามากเพียงใด ทําใหชาวบานกลุม นี้พยายามลุกขึ้นตอสูเพื่อใหเจาหนาที่รัฐเห็นวาเปนคน
ไทยมาโดยตลอด จนประสบความสําเร็จเปนรายแรกเมื่อปพ.ศ. 2537 จากนั้นก็มีชาวบานรายอืน่ ๆ
ทยอยไดบัตรประชาชนกันไปอีกจํานวนหนึ่ง แตสุดทายกลับตองถูกจําหนายชื่อออกจากทะเบียน
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ราษฎรอีกครั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2545 เมื่อรัฐเหมารวมวาชาวบานไดบัตรมาโดยวิธีการที่ไม
สุจริต และนั่นคือสิ่งที่เขาเชือ่ และนําเสนอขาวเพื่อใหสังคมรับรู
ี ารสื่อสาร
เปาหมายและวิธก
เปาหมายการนําเสนอขาวแมอายของธีรยุทธ คือ การชี้ใหเห็นถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ของเจาหนาทีร่ ัฐบังคับใหชาวบานบางสวนรับบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา และการใชเกณฑของ
กรมการปกครองในการพิจารณาวา ผูถือบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาเปนคนตางชาติ โดยไมได
ตรวจสอบและพิสูจนสัญชาติกอน เพื่อนําไปสูการตั้งคณะทํางานขึ้นเพือ่ พิสูจนสัญชาติของ
ชาวบานแมอายอีกครั้ง เพื่อใหคนไทยแทๆที่ถูกจําหนายชื่อออกจากทะเบียนบาน ไดรับการเพิ่มชือ่
กลับสูทะเบียนบาน และไดรับสิทธิตางๆเหมือนกับคนไทยทั่วไป และตองการใหกรมการปกครองรู
ถึงขอบกพรองของกรมการปกครองเอง และสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติการแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองและสามารถนําไปใชกับพืน้ ที่ชายแดนอื่นๆ ที่มีปญ
 หาในลักษณะเดียวกันได
ดวยความทีธ่ รี ยุทธลงตรวจสอบขอมูลในพืน้ ที่ดว ยตนเอง ประกอบกับการตรวจสอบขอมูล
กับกลุมที่ทาํ งานในพืน้ ที่คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสภาทนายความ ทําใหเขา
เขาใจสภาพของปญหาอยางแทจริง รวมถึงคํานึงถึงสิ่งทีช่ าวบานตองการสื่อสารออกไปใหสังคม
รับทราบ และกระตุนเตือนการทํางานของกรมการปกครอง ทําใหเขาพยายามดําเนินการนําเสนอ
ขอเท็จจริงที่ขัดกับขอมูลของกรมการปกครองที่บอกวา ชาวบานแมอาย 1,243 คน เปนคนพมา
ทั้งหมด ซึง่ ตางจากขอมูลที่เขาไดรับและสัมผัสดวยตนเองวา ชาวบานกลุมที่ถกู ถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนราษฎรนี้มีคนไทยอยูดวย ดวยพื้นเพทีเ่ ขาเปนคนเหนือเมื่อไดแลกเปลี่ยนพูดคุยและสัมผัส
วัฒนธรรมก็รูสึกวาชาวบานที่นี่คือ คนเหนือดีๆนี่เอง ทําใหเขารูสึกแปลกใจเปนอยางมาก จากนัน้
จึ่งเริ่มศึกษาความเปนมาของเหตุการณนี้ ศึกษาความเปนมาของหมูบา น เสนแบงเขตแดนบริเวณ
ชายแดนแมอาย จนกระทัง่ เขาใจเหมือนกับขอมูลของคนทํางานในพืน้ ที่ ที่บอกวามีคนไทยปะปน
อยูในกลุมที่ถกู ถอนชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเปนจํานวนมาก ครั้งแรกที่ธีรยุทธเปดประเด็นนี้โดย
นําขอผิดสังเกตหลายขอของการทํางานของกรมการปกครอง และทิง้ ทายถึงสิง่ ที่ตองการนําเสนอ
เพื่อสรางความเขาใจที่จะมีอยางตอเนื่อง ซึ่งสะทอนผานบทความในเว็บไซตสํานักขาวไทยวา
...ทั้งนี้ คงไมมีปญหาใดๆ ตามมา หากบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติทั้ง 1,243 คนดังกลาว เปนคนตางชาติ
ทั้งหมดและไดสัญชาติมาอยางไมถูกกฎหมาย แตขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนนี้ก็คือ มีผูถูกถอนสัญชาติ
จํานวนหลายรอยคน เปนคนไทย เกิดบนแผนดินไทย เรียนหนังสือไทย บางคนเรียนจบปริญญาตรี ปริญญาโท
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เปนพระมหาเปรียญ 9 ประโยค เปนทหารเกณฑประจําการ รวมทั้งรับราชการเปนตํารวจตระเวนชายแดน
นอกจากนี้ ยังมีขอผิดสังเกตอื่นๆ อีกหลายขอนในการจําหนายชื่อของชาวบานครั้งนี้ อาทิ
1. เจาหนาที่สอบสวนกันอยางลับๆ ไมเปดเผย ไมโปรงใส
2. เมื่อมีคําสั่งออกมาแลว เจาหนาที่อําเภอไมไดแจงใหผูเสียหายทราบถึงการถูกจําหนายและขอ
กลาวหาในการจําหนาย เมื่อชาวบานไปสอบถามถึงคําสั่งกลับไดรับคําชี้แจงวาเปนคําสั่งลับ
3. เจาหนาที่สั่งจําหนายโดยไมมีการสอบถามพยานบุคคล ตรวจสอบเพียงพยานเอกสารที่ยื่นเทานั้น
4. การกระทําของเจาหนาที่ถือวาผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 33 หรือไม เพราะในคดีอาญายังตอง
สันนิษฐานไวกอนวา ผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด กอนที่จะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด ดังนั้น จะไปปฏิบัติตอ
บุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดไมได
5. มีการจําหนายลูกออกจากทะเบียนบาน แตไมจําหนายพอหรือแม หรือพอแมเปนคนไทย สัญชาติ
ไทยเต็มรอย แตลูกและหลานกลับถูกจําหนายชื่อ หรือจําหนายนอง แตไมจําหนายพี่ เปนตน...
…ไมตองถามวา “ไทยแท” ที่ติดบวงกรรมการกระทําของเจาหนาที่รัฐครั้งนี้ จะไดรับความเดือนรอน
ขนาดไหนในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพการงาน เนื่องจากถูกถอดถอนสัญชาติ ไมมีความมั่นคงทางครอบครัว
เศรษฐกิจ หรือสถานะบุคคล ไมมั่นใจในสิทธิการถือครองทรัพยสิน ฯลฯ...
...ตอนตอไป จะพาไปดูวา ทําไมคนไทยดั้งเดิมบางคนจึงไมมีบัตรประชาชน แตกลับถูกเจาหนาที่รัฐใน
อดีตยัดเยียดบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา หรือที่ชาวบานเรียกวา “บัตรสีชมพู” ใหแทน และเปนสาเหตุสําคัญที่
กรมการปกครองนํามาใชถอนสัญชาติครั้งนี้ โดยอางวา ชาวบานเหลานี้เคยมี “บัตรสีชมพู”มากอน!!!
จากบทความ “เขาถูกปลนสัญชาติ?”
จากบทความชุดโศกนาฎกรรมชาวทาตอน (1)ใน http://tna.mcot.net วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545
อยางที่ไดกลาวในตอนที่แลววา เหตุผลสําคัญที่กรมการปกครองไดสั่งเพิกถอนสัญชาติชาวทาตอน
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,243 คน เมื่อชวงเดือนกุมภาพันธที่ผานมา เปนเพราะชาวบานเหลานี้
เคยไดรับ “บัตรสีชมพู” หรือบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา มากอน
ทําไมจึงเปนเชนนั้น? คงตองพายอนอดีตไปดูชีวิตของชุมชนทาตอน ไลมาถึงปจจุบัน จึงจะไดคําตอบ
วา บุคคลเหลานี้ไมใชชาวพมา แตแทที่จริงแลว เขาเปนคนไทยดั้งเดิม...
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...ดังนั้น จึงสามารถเชื่อไดวา บรรพบุรุษไทยไดตั้งถิ่นฐานทํากินในบริเวณนี้มาชานานแลว และ
บรรพบุรุษที่เปนตนตระกูลเหลานี้ก็มีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร กอนที่จะมีการกําหนดเลขบัตรประจําตัวประชาชน
ขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อป 2506…
จากจากบทความ “ถูกยัดเยียดใหเปนพมา!!!”
จากบทความชุดโศกนาฎกรรมชาวทาตอน (2)ใน http://tna.mcot.net วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2545

หลังจากนั้นเขาใชวิธีบรรยายขอมูลเชิงประวัติศาสตรถึงความเปนมาของชุมชนทาตอน
โดยอางอิงจากขอมูลของคณะสํารวจชาวตางประเทศและบันทึกของกรมศิลปากร ถึงความเปน
ชุมชนดั้งเดิมของชุมชนทาตอนที่ตงั้ อยูบริเวณนี้มากอนทีจ่ ะมีการทําบัตรประชาชนเปนครั้งแรกใน
ป พ.ศ. 2506 ตอมาเขาไดนาํ เสนอเรื่องราวของนางมี มณีวรรณ ผูตกเปนเหยื่อของการยัดเยียด
บัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาโดยเจาหนาที่รฐั ซึ่งสะทอนผานบทความในเว็บไซตสํานักขาวไทยวา
...ทั้งที่เขาเหลานี้เปนคนไทย เชื่อสายไทยเต็มตัว แตถูกเจาหนาที่รัฐจับใสโสรงใหเปนผูพลัดถิ่นสัญชาติ
พมา เมื่อป 2520
นางมี มณีวรรณ เปนคนหนึ่งที่ตกอยูในสภาพนั้น แตก็ไดตอสูมาจนถึงป 2537 จึงไดรับสัญชาติ
กลับคืนมาและถือเปนตํานานการตอสูกับอํานาจรัฐที่ดั่งเหมือนนิยาย
ตามประวัติ นางมีเปนบุตรของ นางมูล มณีวรรณ เปนคนไทย สัญชาติไทย เคยทําบัตรประจําตัว
ประชาชนครั้งที่สอง.....แตตองประสบเคราะหกรรมเมื่อเกิดไฟไหมบานในป 2515 นางมีจึงไดติดตอทางอําเภอ
เพื่อขอทําทะเบียนบานใหมหลายครั้ง แตก็ไมไดรับความเปนธรรมจากทางอําเภอ
จนกระทั่งไดเกิดไฟไหมที่อําเภอแมอาย เมื่อป 2519 ประกอบกับบัตรประชาชนของนางมีหมดอายุ
พอดี จึงไดเขาติดตอกับทางอําเภออีกครั้งแตทางอําเภอก็อางวาไมมีทะเบียนบานและไมมีระเบียบราชการ จึงไม
สามารถทําได
นางมีจึงตกอยูในสภาพ “คนไทยตกหลน”...
...พระมหานิคม มณีวรรณ อาจารยใหญโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทาตอน ซึ่งเปนบุตรของนางมีเลา
วา “ในชวงป 2531-2536 ไดรองเรียนตอกระทรวงมหาดไทย 3 ครั้ง......ระหวางที่รอคําตอบจากกระทรวง
มหาดไทยอยูนั้น อาตมาเกิดไปเห็นหนังสือแบบฟอรมทูลเกลาฯถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อ
ขอลดโทษประหารชีวิตของนักโทษ จึงกลับมาคิดวา ขนาดคนที่ถูกตัดสินใหประหารชีวิตแลว ยังขอลดโทษได แต
เราเปนคนไทยไมเคยทําความผิดมากอน จึงนาจะยื่นทูลเกลาถวายฎีกาได แตก็ไมรูจะขอคําปรึกษาจากใคร แต
ก็พบวาการถวายฎีกา จะมีองคมนตรีเขามาเกี่ยวของ และในขณะนั้นอาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนประธาน
องคมนตรี อาตมาจึงตัดสินใจเปดสมุดโทรศัพทหาเบอรบานทานแลวก็โทรศัพทติดตอขอเขาพบทันที
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อาตมาโชคดีที่ทานไดใหโอกาสเขาพบในวันนั้น ซึ่งก็ไดรับคําแนะนําตางๆ และโนตใสกระดาษเล็กๆ
แนะนําใหไปติดตอขอรายละเอียดจากอาจารยทับทิม ทัพพวงค ในสํานักพระราชวัง และสุดทายอาตมาและ
ครอบครัวก็ไดสัญชาติไทยกลับคืนมา...
...ปจจุบัน นางมี มณีวรรณ ไดเสียชีวิตลงแลวเมื่อป 2537 รวมอายุได 67 ป ซึ่งเปนปเดียวกับที่ได
สัญชาติไทยกลับคืนมาตาม พ.ร.บ.สัญชาติ มาตรา 7(1) และถือเปนตํานานการตอสูของผูหญิงแกๆ ที่ยากจน
คนหนึ่งของตําบลทาตอน ที่ตองการใหลูกๆ ไดสัญชาติไทยกลับคืนมากันทุกคน แตเปนที่นาเสียใจ ที่ลาสุดตนป
2545 ที่ผานมา หลานของนางมีกลับถูกถอนสัญชาติไทยแบบไมรูอีโหนอิเหนถึง2 คน...
จากบทความ “พลิกตํานานการตอสูเพื่อสัญชาติของ นางมี มณีวรรณ”
จากบทความชุดโศกนาฎกรรมชาวทาตอน (3) ใน http://tna.mcot.net วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545

ทั้งนี้เขายังไดทิ้งทายบทความชุดนี้ดว ยเนือ้ หาที่กระตุน และทวงถามถึงความรับผิดชอบ
ของกรมการปกครองที่กระทําตอกลุมชาวบานอยางไมชอบธรรม แตก็ไมละเลยที่จะกลาวถึง
ขาราชการน้ําดีที่ทาํ งานดวยความสุจริต ซึ่งสะทอนผานบทความในเว็บไซตสํานักขาวไทยวา
...ไมเพียงเทานั้น ตัวอยางการตอสูของนางมีและลูกๆ ที่ประสบความสําเร็จ จนไดเปนพลเมืองไทย
อยางสมบูรณแบบ ไดชวยจุดประกายความหวังใหกับ ”คนไทยตกหลน” อื่นๆ อีกนับรอยครอบครัว ในการที่จะ
ไดสัญชาติไทยกลับคืนมา เพราะจากการตรวจสอบของทางอําเภอ ทําใหไดทราบวาไมใชมีแตครอบครัวของ
นางมี มณีวรรณ เทานั้นที่ตกหลนและไดรับบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาโดยผิดพลาด แตยังมีอีกหลายครอบครัวที่
ตกอยูในชะตากรรมเดียวกัน
ประกอบกับชวงนั้น ชาวแมอายไดนายอําเภอ “แหวนเพชร” ที่ชื่อ “กฤษฎา บุญราช” มาประจําการ
และมีคําสั่งจากผูวาราชการจังหวัดสมัยนั้น ที่ชื่อ “พลากร สุวรรณรัฐ” องคมนตรีในปจจุบัน และคนถัดมาที่ชื่อ
“ประวิทย สีหโสภณ” ใหดําเนินการชวยเหลือ ”คนไทยตกหลน” อื่นๆ ใหไดรับสัญชาติกลับคืน
เมื่อไดรับไฟเขียวจากผูวาราชการจังหวัดเชนนี้ นายอําเภอกฤษฎาจึงเปดโอกาสใหราษฎรไทยในเขต
อําเภอแมอาย ที่ไดรับบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาโดยผิดพลาด นําพยานเอกสารและพยานบุคคลเขามาติดตอ
ยืนยันขอคืนสัญชาติไทยกับเจาหนาที่...
...ซึ่งในชวงที่นายกฤษฎาดํารงตําแหนงนายอําเภอแมอาย หรือชวงระหวางป 2539 ถึงกลางป 2542
ไดมีราษฎรมายื่นคํารองประมาณ 70 กวาครอบครัว
อยางไรก็ตาม ในชวงตอมามีคนอางสิทธิดังกลาวเปนจํานวนมากและมีราษฎรจากหลายหมูบานไดเขา
มาขอใชสิทธิในความเปนคนไทย จึงกอใหเกิดความสับสน จนเปนที่มาแหงการรองเรียนของหนวยงานทหารใน
พื้นที่วา อาจมีการทุจริตเกิดขึ้น ทางกรมการปกครองจึงไดนําคํารองขอสัญชาติทั้งหมดไปตรวจสอบที่กรุงเทพฯ
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และมีคําสั่งเพิกถอนเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธที่ผานมา จํานวน 1,243 คน โดยคงสัญชาติไวเพียง 103 คน อีก 856
คน กําลังอยูระหวางการตรวจสอบ...
...แตที่แนๆ วันนี้ มีคนไทยหลายรอยคนถูกเหมารวมในการถอนสัญชาติ และพรอมที่จะรับตรวจสอบ
จากเจาหนาที่รัฐ ไมวาจะเปนเรื่องพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือแมกระทั่งการตรวจพิสูจนดีเอ็นเอ สวนใครที่
ขาดคุณสมบัติก็วาไปตามกระบวนการของกฎหมาย ใครเปนพวกวาแดงและเกี่ยวของกับกระบวนการคา
ยาเสพติดอยางที่กรมการปกครองกลาวอาง ก็ควรรีบดําเนินการผลักดันออกนอกประเทศ สวนขาราชการคนไหน
ทุจริตก็ตองถูกลงโทษใหสาสม
การซื้อเวลาหรือโยนกลองกันไปมา เพื่อรอคอยฤดูกาลโยกยาย จะไดหนีปญหาและใหคนมาใหมมา
เช็ดลางตอ หากใครคิดเชนนี้ แนนอน ยอมไมเปนผลดีตอพี่นองชาวไทยที่ถูกถอนสัญชาติเลยแมแตนอยเพราะ
การเปนบุคคลไรสัญชาติ ตองกลายเปนพลเมืองชั้น 2 ไมสามารถดํารงชีวิตไปไหนมาไหนหรือกระทําการใดๆ ได
ดั่งเชนคนไทยปกติ มันไมไดแตกตางอะไรกับการ “ตกนรกทั้งเปน” เลย
จากบทความ “เปนคนไทย แตไรสัญชาติ ใครรับผิดชอบ?”
จากบทความชุดโศกนาฎกรรมชาวทาตอน (4) ใน http://tna.mcot.net วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2545

การนําเสนอบทความชุดโศกนาฎกรรมชาวทาตอนไมใชทงั้ หมด แตเปนเพียงสวนหนึง่ ของ
การสื่อสารของเขาที่มีตอสังคม สิ่งที่เขาทําควบคูไปดวย คือ การนําเสนอขอคิดเห็นทางกฎหมาย
ของนักวิชาการ การนําเสนอขาวเพิม่ เติมควบคูกับบทความนี้ผา น ”ระบบออนไลน” ไปถึงสมาชิก
ของสํานักขาวไทย รวมถึง “หนังสือขาว” ถึงสมาชิก(ซึง่ ยกเลิกเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2547) ซึง่
ระบบออนไลนนที้ ําใหขาวบางสวนถูกนําเสนอผานขาววิทยุ ในเครือขายวิทยุ อ.ส.ม.ท. ทั่วประเทศ
บางสวนถูกนําเสนอผานรายการขาวของโมเดิรนไนนทวี ี รวมถึง ”สกูปขาว” เรื่อง ”เมื่อรัฐทําใหคน
ไทยไรสัญชาติ” จํานวน 3 ตอน ไมเพียงเทานัน้ เขาไดทาํ “สกูปขาว” สงสํานักขาว CNN โดยออก
อากาศชวงรายการ CNN World Report ดวย
เขายืนยันวา ขอมูลที่เขาไดนาํ เสนอนั้นมีความถูกตองครบถวน เนื่องจากเปนขอมูลที่ได
รับมาจากองคกรที่ไดรับการยอมรับจากสังคม คือ สภาทนายความ และคณะกรรมสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ รวมถึงการไดลงสํารวจพืน้ ที่และเก็บขอมูลบางสวนดวยตนเอง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบาน
ใหขอมูลมีหลักฐานประกอบ มีพยานทีย่ นื ยันความเปนคนไทยของเขาได รวมทัง้ การปลอมตัว
เดินทางไปที่สบยอนซึง่ เปนพื้นที่เพาะปลูกเดิมของชาวบานซึง่ รัฐบาลไทยยืนยันวาเปนเขตแดนของ
ประเทศพมา ซึ่งตางกับความจริงทีพ่ บจากขอมูลแผนทีท่ หารก็ยนื ยันวาพื้นที่ที่สบยอนนัน้ อยูใน
ประเทศไทย ทําใหธีรยุทธเชื่อและสื่อสารออกมา
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เขายอมรับวาการนําเสนอความบกพรองในการทํางานของหนวยงานของรัฐยอมตองมีการ
ปกปองแหลงขาวที่ใหขอมูล แตสวนใหญแลวชาวบานจะใหเปดเผยตัวตนของเขาเพราะตองการ
ตอสูกับภาครัฐ ไมมีอะไรทีต่ องปดบัง ในขณะเดียวกันขอมูลบางสวนตองพึง่ พาขอมูลจากภาครัฐ
ซึ่งนาเปนหวงเพราะแหลงขาวสวนใหญเปนขาราชการชัน้ ผูนอย ซึ่งเขายินยอมใหขอ มูลเพราะเห็น
ความไมถกู ตองของเรื่องนี้ ทําใหสามารถสอบถามขอมูลจากเขาได และการสอบถามขอมูลดัง
กลาวก็เปนเพียงการตรวจสอบความถูกตองเทานัน้ รวมถึงก็ไมไดอางอิงชื่อของแหลงขาวนั้นก็ไม
เกิดปญหากับเขา
สิ่งหนึ่งทีท่ ําใหเขานําเสนอขาวโดยเนนวามีกลุมคนไทยที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
ราษฎร โดยหลีกเลี่ยงการนําเสนอประเด็นทุจริตคอรัปชั่นเปนเพราะ กรมการปกครองอาศัยเรื่อง
การทุจริตคอรัปชั่นเปนความชอบธรรมในการเพิกถอนชือ่ ของชาวบานออกจากทะเบียนราษฎร ที่
ผานมากรมการปกครองยืนยันอยูเสมอวาชาวบานแมอาย ที่ถกู ถอนชือ่ ออกจากทะเบียนราษฎร
จํานวน 1,243 คน คือ คนพมา ถึงกับออกมาใหขาวกับสือ่ มวลชนวาคนกลุมนี้เปนพมาและปจจุบนั
หนีไปเมืองยอนในประเทศพมาหมดแลว ซึง่ ขัดกับความเปนจริงเมื่อเขาเดินทางไปตรวจสอบดวย
ตนเองพบชาวบานยังอยูท ี่เดิมเกือบทุกคน มีเพียงไมกี่คนที่หายไป ซึง่ เปนกลุมที่ไมเคยอยูในพืน้ ที่
อยูแลว และเชือ่ วาเปนกลุมทีท่ ุจริต ซึ่งเปนกลุมที่สมควรถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนราษฎรอยูแลว
สวนกลุม ชาวไทยใหญที่อพยพหนีภัยสงครามในพมามาเมื่อป พ.ศ. 2516 เขามีสิทธิไดรับสัญชาติ
แตตองไดรับจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ไมใชจากอําเภอ ซึ่งพวกเขาก็สมควรที่จะถูกถอนชือ่
ออกจากทะเบียนราษฎรแลวแกไขใหมใหถกู ตองโดยการใหสัญชาติโดยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย แตกรมการปกครองกลับเหมารวมจําหนายชื่อคนไทยที่ถูกยัดเยียดบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา
ออกไปดวย โดยไมมีการแจงใหชาวบานทราบ และไมใหโอกาสชาวบานในการพิสูจนตนเอง
หลังจากนําเสนอขาวออกไปแลวกลุมทํางานเรื่องสัญชาติในพืน้ ที่และชาวบานไดยนื่ ฟอง
การทํางานของกรมการปกครองตอศาลปกครองชั้นตน ซึง่ เห็นวาการถอนชื่อชาวบานออกจาก
ทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองนัน้ ทําผิดตามกฎหมายปกครองมาตรา 30 พ.ร.บ.วิธปี ฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ความวา ถาฝายรัฐจะกระทําการตอประชาชนตองเปดโอกาสใหบุคคลนั้นมา
ชี้แจงกอน ซึง่ ลักษณะดังกลาวเคยเกิดขึ้นแลวคือ กรณีนายอุลริค โวลฟกัง ถูกสั่งหามเขาประเทศ
โดย พล.ต.สนัน่ ขจรประศาสน รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย เพราะมีพฤติกรรมเปนผูมี
อิทธิพล นายอุลริครองตอศาลฎีกาวาคําสั่งของพล.ต.สนัน่ ไมถกู ตอง เพราะวาไมไดเปดโอกาสให
โตแยง ศาลฎีกาตัดสินใหอุลริคชนะ ชาวบานก็ใชมาตรา 30 รองตอศาลปกครองเชียงใหมวา การที่
นายอําเภอสั่งถอนชื่อชาวบานออกจากทะเบียนราษฎร ชาวบานไมทราบเรื่องเลย ศาลปกครอง
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เชียงใหมตัดสินใหคําสัง่ กรมการปกครองไมถูกตอง ใหนาํ ชื่อชาวบานคืนในทะเบียนราษฎร แต
กรมการปกครองไมยอมรับคําตัดสินจึงอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดทีก่ รุงเทพฯ เรื่องจึงไมจบ
หากวากรมการปกครองรับคํารองของศาลปกครองเชียงใหมแลวนําชื่อชาวบานคืนในทะเบียน
ราษฎร และทําการตรวจพิสจู นใหมวาใครไดสัญชาติอยางไมถกู ตองจึงคอยดําเนินการถอนชื่อออก
จากทะเบียนราษฎร อีกครั้ง แตเมื่อยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ทําใหชาวบานตองดํารง
สถานะไรสัญชาติตอไป การที่ธีรยุทธไดใชกรณีของนายอุลริคซึ่งกลุม คนทํางานเห็นพองกันวา
สามารถนํามาใชชวยเหลือชาวบานได มาเรียกรองความชอบธรรมใหชาวแมอายผานสื่อมวลชน
ความวา
...แตหากใครไปเปดดูคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2755/2545 ก็จะพบวา ประเด็นที่ทนายความของนายอุล
ริคไดนํามาตอสูคดีในครั้งนี้ คือ มาตรา 30 แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่บัญญัติวา
“ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน...”....
...ดวยเหตุดังกลาว ศาลฎีกาจึงมีคําพิพากษา “เพิกถอนคําสั่ง” ที่หามนายอุลริคเขาประเทศ...หันมาดู
กรณีของชาวบานแมอาย จังหวัดเชียงใหม ที่ถูกกรมการปกครองและทาง
อําเภอเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนราษฎร หรืออีกนัยหนึ่งเปนการถอน “สัญชาติ” ล็อตใหญ 1,243 คน ไปเมื่อ
ตนเดือนกุมภาพันธที่ผานมา
นักวิชาการดานกฎหมายหลายคนมีความมั่นใจวา หากไปตอสูคดีกันในชั้นศาลจริงๆ ฝายเจาหนาที่
ปกครองมีแตแพกับแพ
เพราะนอกจากคําสั่งเพิกถอนชื่อของนายอําเภอแมอาย จะเปนเปนไปโดยมิชอบ เพราะดันไปเพิกถอน
ชื่อออกจากทะเบียนบาน โดยที่ยังไมมีคําสั่งจากศาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งเพิกถอนสัญชาติ
แลว ชาวบานหลายคนยังไดสัญชาติไทยแบบการสืบสายโลหิต ผานกระบวนการพิสูจนจากเจาหนาที่รัฐมาอยาง
ถูกตองตามกระบวนการของกฎหมาย ดังนั้น อําเภอแมอายยิ่งไมมีสิทธิไปเพิกถอนสัญชาติหรือจําหนายชื่อ ไม
วาชาวบานเหลานี้จะกระทําความผิดรายแรง หรือเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศแคไหน…
…นับเปนการจําหนายชื่อ โดยที่ชาวบานไมมีสิทธิโตแยงหรือแสดงหลักฐานใดๆ ซึ่งไมแตกตางไปจาก
กรณีของนายอุลริค โวลฟกัง ที่ถูกคําสั่งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งหามเขาประเทศโดยที่ไมมี
โอกาสใหชี้แจงหรือหาหลักฐานมาหักลาง...
...อยางไรก็ตาม อยากใหสังเกตวา แมนายอุลริคจะเปนชาวเยอรมัน แตก็ยังไดรับความยุติธรรมจาก
ศาลไทย จึงเปนที่แนนอนชัดเจนวา ชาวบานแมอายที่ทุกฝายเชื่อวาเปนคนไทยดั้งเดิม ยอมจะไดรับความ
ยุติธรรมจากศาลปกครองเชนกัน
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แตคงตองยอมรับกันอยางหนึ่งวา กระบวนการพิจารณาคดีในบานเรายังเปนไปดวยความลาชากวาคดี
จะถึงที่สุด...
จากรายงานพิเศษ
“ จาก “อุลริค” ถึง “แมอาย” “ความแตกตางที่เหมือนกัน” อาจเปน “ความเหมือนกันทีแ่ ตกตาง” ”
ใน http://tna.mcot.net วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545

เขาไมไดหยุดการสื่อสารของเขาเพียงเทานั้น เพราะนั่นเปนเพียงจุดเริม่ ตน เขายังคง
นําเสนอขาวแมอายอยางสม่ําเสมอ จนกระทั่งชาวแมอายขึ้นศาลปกครองสูงสุดที่กรุงเทพฯเมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เพื่อไตสวนคดีนี้อีกครั้ง จนกระทั่งวันที่ชาวแมอายไดรับคืนชื่อกลับ
เขาในทะเบียนราษฎรอีกครั้ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2548
แนวทางการเชื่อมเครือขาย
กอนที่ธีรยุทธจะเดินทางไปที่อําเภอแมอายการทํางานของทีน่ ั่นมีลักษณะเปนเครือขายอยู
แลว โดยมีสภาทนายความ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํารวจขอมูล และชวยเหลือ
ชาวบานในพืน้ ที่อยูแลว รวมถึงรศ.ดร.พันธุท ิพย กาญจนจิตร สายสุนทร แนะนําใหมาติดตอกับ
สภาทนายความ ทําใหเขาสามารถเชื่อมตอกับเครือขายไดโดยงาย และชาวบานแมอายก็มีการ
รวมตัวกันอยูแ ลวโดยมีแกนนํา เมื่อไปถึงชาวบานก็พรอมใหขอมูล โดยไมตองเสียเวลาเดินทางสรร
หาแหลงขาว
สวนเครือขายของกลุมนักขาว สวนใหญนกั ขาวมีงานหลักอยูแลวจึงไมคอยใหความสนใจ
นักขาวสายการเมืองสวนใหญก็สนใจแตขาวสภา ไมคอยมีใครสนใจมาศึกษาเรื่องทีซ่ ับซอนอยางนี้
แตนักขาวคนอื่นๆ ก็ยนิ ดีนาํ เสนอหากเขาสงขอมูลมาให แตเมื่อพูดคุยกับนักขาวสายมหาดไทย
จริงๆ เพื่อฝากขอมูลไปถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เขาก็ไมไดใหความสนใจเทาไรนัก
หลังจากเดินทางกลับจากอําเภอแมอาย เขาก็นาํ เสนอเรือ่ งโศกนาฎกรรมชาวทาตอนไป
ทั้งหมด 4 ตอน และโดยธรรมชาติของสํานักขาวไทยเปนสํานักขาวแหงชาติซึ่งทุกๆสํานักขาว
สามารถดึงขอมูลไปใชได ก็มีสื่อมวลชนบางกลุม ใหความสนใจ ทั้งหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพเนชั่น หนังสือพิมพบางกอกโพสต ก็นําขาวจากเว็บไซตไปลงเพราะหนังสือพิมพกลุมนี้
ใหความสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอยูแลว และตัวเขาเองเห็นวาขาวนี้เปนขาวใหญหากนําเสนอได
เฉพาะในเว็บไซตจะไมสามารถสรางกระแสใหสังคมได จึงตองหาพันธมิตร เขาจึงติดตอกับเพื่อนที่
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ทํางานทีห่ นังสือพิมพมติชน ขอใหเขาเปดหนาหนังสือพิมพเอาไวให เมื่อธีรยุทธทราบความ
เคลื่อนไหวอะไร ก็จะสงขาวใหกับทางมติชนนําลงหนาขาวการเมือง ซึ่งปกติเขาจะเขียนขาว
ประมาณ 30 บรรทัด แตทางมติชนก็มีการตัดทอนไปบานแตลงขาวใหทกุ ครั้งที่สง ไป ขณะเดียวกัน
เขาก็มนั่ ใจวาหนังสือพิมพบางกอกโพสตตอ งนําเสนอเรื่องนี้อยูแลว เพราะเขาสนใจขาวเรื่องสิทธิ
เรื่องชายแดน แตก็ตองยอมรับวา หากไมไดหนังสือพิมพมติชนนําเสนอขาวใหก็คงไมสามารถสราง
กระแสสังคมไดมากขนาดนี้ เพราะโดยธรรมชาติของสํานักขาวไทยเองไมสามารถเขาถึงคนไดทุก
กลุม และเมื่ออาศัยพันธมิตรอยางหนังสือพิมพมติชน ก็ทําใหเกิดการเคลื่อนตัวในการแกปญหา
กรมการปกครองตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบ มีการประชุมกันหลายครั้ง แตสดุ ทายก็เงียบ
หายไป
อุปสรรคและการตอสู
การทํางานภายใตองคกรของธีรยุทธ เขายอมรับวาแปลกใจมากที่ไมถกู สั่งหามจากกอง
บรรณาธิการสํานักขาวไทยซึง่ เปนหนวยงานของรัฐ และการนําเสนอขาวที่สรางภาพลบตอกรมการ
ปกครองซึ่งเปนหนวยงานของรัฐตามปกติไมนาจะสามารถทําได เมื่อวันที่เขานําขอมูลไปเสนอตอ
หัวหนากองบรรณาธิการเขารูสึกกังวลมาก แตปรากฏวาหัวหนากองใหทําไดเหตุผลหนึ่งอาจเปน
เพราะปกติหวั หนาของเขาก็เนนขาวชาวบานอยูแลวซึง่ นัน้ ถือวาเปนโชคดีของเขา
อุปสรรคที่เห็นไดชัดในการทํางานประเด็นสัญชาติคือ เรื่องนี้เปนเรื่องที่ออนไหวมาก คนที่
ไมชอบอยางกลุมอนุรักษนิยม ชาตินิยม ก็มักจะพูดวาไปชวยพวกตางดาวทําไม ในหนวยงานของ
เขาก็มีเหมือนกันที่ตอวาเขาวาไปชวยคนตางดาวแตเคราะหดีทวี่ าเขาไมใชคนทีม่ ีอํานาจสัง่ งาน แต
เขาก็คิดไวตั้งแตแรกแลววาตองยอมรับวาไมวาองคกรไหนก็มีคนที่มีแนวคิดอยางนี้ แตเขาไมได
สนใจมาก เมือ่ มีโอกาสก็บอกวาที่เขาทําไมไดชวยตางดาวแตเปนการชวยคนไทย และหลังจากที่
เขาไดนําเสนอเรื่องของแมอายออกไปทัง้ หมด 4 ตอน ทางเว็บไซตของสํานักขาวไทย (เมื่อกอนชอง
9 กับสํานักขาวไทยทํางานแยกกัน ระหวางฝายขาวโทรทัศนและวิทยุ ตัวเขาสังกัดกับฝายวิทยุ)
เขาบอกวาไมนึกไมฝน เลยวา ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนชอง 9 ในสมัยนัน้ เมื่อไดอานบทความ
ของเขาผานทางเว็บไซตสํานักขาวไทยจึงเรียกตัวและใหนาํ กลองโทรทัศนขึ้นไปถายทําสกูปที่
อําเภอแมอาย
เมื่อหนวยงานใหการสนับสนุนเขาจึงตัดสินใจนําเสนอขาวอยางตอเนือ่ ง ถือวามีความ
ราบรื่นในกองงานของเขา แตแลวก็เกิดอุปสรรคขึ้นจากหนวยงานรัฐ โดยทางอําเภอแมอาย
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จังหวัดเชียงใหมสงจดหมายตราครุฑของจังหวัดมาที่ผอู ํานวยการใหญของอ.ส.ม.ท.โดยมีเนื้อ
ความที่แสดงถึงการตอวาการทําขาวของธีรยุทธวานําเสนอขาวดานเดียวคือเรื่องชาวบาน และ
ชี้แจงวาชาวแมอาย 1,243 คน เปนพมา แตทางผูอาํ นวยการใหญของอ.ส.ม.ท.ใหเขาเขียน
จดหมายชี้แจงตอบโตกลับไปวาทางอ.ส.ม.ท.เห็นวาเรื่องนี้เปนเรื่องใหญและสําคัญมาก ทําใหเขา
นําเสนอขาวตอไปโดยไมสนใจเสียงคัดคานจากอําเภอแมอาย
กฎหมายก็เปนขอจํากัดหนึง่ ของการทําขาวเรื่องนี้ เพราะตองอาศัยความรูทางกฎหมายวา
ทําไมนายอําเภอมีอํานาจใหสัญชาติ การเพิ่มชื่อลงในทะเบียนราษฎรตองเปนอํานาจของนายอําเภอเพราะพอแมเปนไทยอยูแลว หรือทําไมตองถอนสัญชาติแลวไปใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยเปนผูอนุมัติสัญชาติเพราะกลุม นีเ้ ปนคนตางดาว เปนอํานาจของมหาดไทย ตองไป
ศึกษาวาแตละกรณีตางกันตรงไหน ทัง้ ๆ ที่เปนคนไทยเหมือนกัน แตความจริงมีความแตกตางกัน
คือ สิทธิระยะยาว ถาเปนคนไทยโดยสายโลหิต สมมุติวา คนๆนัน้ คายาเสพติดก็ไมมสี ิทธิมาถอน
สัญชาติ เพราะเปนไทยโดยสายโลหิตแตหากแปลงสัญชาติหรือขอสัญชาติสามารถสั่งถอนได ซึง่
เขาเองก็ถูกทวงติงเรื่องการใชภาษากฎหมาย เชนคําวา “ถอนสัญชาติ” ภาษากฎหมายจะใชการ
ถูกจําหนายชือ่ ออกจากทะเบียนราษฎร แตดวยขอจํากัด การพาดหัวขาวคงไมเหมาะทีจ่ ะพาดวา
ถูกจําหนายชือ่ ออกจากทะเบียนราษฎร ซึง่ หมายถึงการถอนสัญชาติ เปนปญหาในการใชศัพท
เฉพาะทางกฎหมาย
แนวทางการปรับทัศนคติที่มีตอคนไรสัญชาติ
ธีรยุทธมองวา ทัศนคติของนักขาวเปนสิ่งสําคัญ และเปนสิ่งแรกที่ตองคํานึงในการคัด
เลือกบุคคลเขามาเปนนักขาว หลายเรื่องเขาเห็นวา สิง่ ทีส่ ื่อนําเสนอไปยังไมถกู ตอง เขาเห็นวาคง
ยังไมมีความจําเปนในการปรับทัศนคติของคนในสังคม คงตองปรับทัศนคติของคนทําขาวเสียกอน
มีหลายคนที่มองทัศนคติวาเปนเรื่องเพียงดานหนึง่ ถาคนมีทัศนคติแคบๆเพียงดานเดียว ก็จะสง
ผลตอสังคมมาก เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญที่ตอ งดูวาเขามีทศั นคติตอสังคมอยางไรในการนําเสนอขาว
บางคนไปทําขาวการชุมนุม เมื่อรูสึกวาตัวเองเดือดรอนจากการรถติด ก็มองวาผูชุมนุมเปนคนไมดี
ทําใหเดือดรอน ตองไมเหมารวมไปวาคนทั้งหมดนีเ้ ปนชุมนุมที่ถกู จัดตั้งมา แตตองมองวามีบางคน
เดือนรอนจริงๆจึงตองมาชุมนุมเพื่อเรียกรองสิทธิใหตนเอง นักขาวจึงตองเนนเรื่องจิตสํานึก และ
ทัศนคติตอสวนรวมกอนเปนเบื้องตน
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อยางเชนกรณีแรงงานขามชาติชาวพมาทีม่ หาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ที่ลักลอบเขามาตอง
คิดวาจะทําอยางไรไมใหเกิดผลกระทบชาวพมาเหลานัน้ นําเสนอไปแลวไมใชวาตํารวจแหไปกวาด
ลางชาวพมา บางคนขามน้าํ ขามทะเลมาเสียเงินไมรูเทาไหรเพื่อจะหาเงินกลับไปเลี้ยงพอแมของ
เขาที่อยูในประเทศพมา เขาพรอมที่จะทํางานหามรุงหามค่ําโดยที่ไมเปนพิษเปนภัยอะไรเลย ขอ
แคเงิน ดังนัน้ การนําเสนอควรใหเรื่องความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชนเดินไปดวยกันได ตองดูวามีมุม
ไหนที่ตองคิด หากนําเสนอแตเรื่องความมัน่ คงแตคนเขาเดือดรอนก็ไมได หากหวงแตเรื่องสิทธิมนุษยชนแตประเทศคนตางดาวเต็มบานเต็มเมืองก็ไมไหวเหมือนกัน เขายอมรับวาเรื่องสัญชาติ
นั้นคอน ขางนําเสนอยากเพราะตองมองใหครบถวนรอบดาน เรื่องมิติของคนแตก็ตองนําเสนอ
กรณีบุคคลไรสัญชาติก็เชนกันตองเลือกนําเสนอใหไมสง ผลกระทบ และสรางทัศนคติที่ดีดวย
บทเรียนและหนทางขางหนา
จากประสบการณการทํางานเรื่องแมอายมาตลอด 3 ป ธีรยุทธสะทอนวาการทํางานของ
นักขาวเรื่องสิทธิมนุษยชนนัน้ ขึ้นอยูก ับนโยบายของหนวยงานเปนหลัก อยางกรณีหนังสือพิมพ
บางกอกโพสต นโยบายของเขาใหความสําคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน ในขณะที่หนังสือพิมพหวั สี
อยางหนังสือพิมพขา วสด ก็จะเนนเรื่องสิง่ แวดลอม ขึ้นอยูกับนโยบายขององคกรสื่อนั้นๆ หรือแม
กระทัง่ ฝายวิชาการเอง การปลูกฝงใหนิสติ นักศึกษาเรื่องทัศนคติและจิตสํานึกก็สําคัญ เพราะ
หนาที่ของนักขาวมีทั้งใหคุณและใหโทษ นักขาวมีพลังในการขับเคลื่อนสูงหากเทียบกับอาชีพอื่นๆ
นักขาวมีสทิ ธิที่จะนําพลังนี้ไปใชใหเปนประโยชนตอคนอื่นๆ อีกมากมาย
ธีรยุทธ กลาววา การนําเสนอเรื่องแมอายออกไปสูสังคมทําใหเกิดความกังวลใจ เพราะมี
หลายพืน้ ทีท่ ํางานชาลงในการพิสูจนสัญชาติ เนื่องจากกลัวเกิดขอผิดพลาด กลัวถูกรองเรียน แต
ตองยอมรับวาในทางกลับกันการเรียกรองสัญชาติที่แมอายเปนกรณีทที่ ําใหหลายพืน้ ที่ตนื่ ตัวและ
ออกมาตอสูเรียกรองสิทธิของเขาเมื่อเทียบกับสมัยกอนถายอนกลับไปจะสังเกตไดวา ไมคอยเห็น
ขาวเรื่องสัญชาติ และผลพวงอีกประการหนึ่งของการนําเสนอแมอายคือ ทําใหนกั ขาวและคนทํา
งานชวยเหลือชาวบานมีกําลังใจมากขึ้น เมื่อเห็นวาเรื่องนี้มีกระแสของสังคมตอบรับ ทําใหรูสึกวา
พวกเขาไมไดทํางานอยูคนเดียว ยังมีหลายๆ คนเขามาชวยเหลือ อีกดานหนึง่ ก็ทําใหขาราชการ
กลัวและไมกลาดําเนินงานใหสัญชาติเพราะวานโยบายไมคอยชัด ทุกวันนี้สื่อมวลชนก็พยายาม
กระตุนทางฝายนโยบายวาตองแกปญหาเรือ่ งนี้ ทางภาครัฐก็ส่งั ใหดาํ เนินงานตามนโยบาย แตทาง
ฝายขาราชการผูปฏิบัติก็ไมรูวาตนสามารถขยับไดมากนอยเพียงใด ซึ่งหากขาราชการกลาดําเนินการตามนโยบายทีม่ ีอยูปญหาก็จะถูกแกไข เรื่องสัญชาติเปนปญหาทีส่ ั่งสมมานาน ไมทราบวามี
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ขอจํากัดใด บุคคลที่ยังไมไดรับสัญชาติแตเขาหลักเกณฑกพ็ ิสูจนใหสญ
ั ชาติไป ในขณะที่บุคคลที่
ไมเขาในหลักเกณฑก็ใหสิทธิที่เพียงพอทีเ่ ขาจะสามารถอยูได การแกไขคงตองแกไขทีร่ ะบบ
ราชการโดยตรง สื่อมวลชนถือวาเปนเรื่องรอง หากขาราชการดําเนินงานอยางเต็มที่ และมีทัศนคติ
ที่ดี หากมีแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจนใหกับขาราชการในระดับปฏิบัติขา ราชการก็สามารถทํางาน
แกไขปญหาสัญชาติไดอยางไมตองเกรงกลัว
ธีรยุทธ ทิง้ ทายวา การรวมตัวของสื่อมวลชนก็เปนเรื่องสําคัญ อยางเชนในประเทศ
ฟลิปปนส มีการรวมกลุมกันตอตานการคอรัปชั่นของประธานาธิบดีเอสตราดาในสมัยนัน้ ออกจาก
ตําแหนงไปได ประเทศไทยเองก็มีการคิดเกี่ยวกับองคกรทําขาว ที่จะรวมกันเปนเฉพาะกิจ นําเสนอ
ขาวแตละประเด็นแลวชวยกันกระจายขาว หากเปนประเด็นขาวที่เกีย่ วของกับอิทธิพล แลวสูคน
เดียวก็จะถูกคุกคามไดงาย แตหากชวยกันนําเสนอก็ไมสามารถคุกคามแทรกแซงได นัน่ เปนสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหการสื่อสารมีพลังมากขึน้ หากรวมมือกัน
สื่อเว็บไซต ไดแก
ณัฐพงษ สิงหเถื่อน เว็บมาสเตอร www.tobethai.org
หากพูดถึงเว็บไซตบานนอกดอดคอมแลวคงมีคนรูจักแคเพียงบก.ลายจุด หรือสมบัติ บุญ
งามอนงค แตภายใตเว็บไซตบานนอกดอดคอมมีสวนงานที่รับผิดชอบเรื่องบุคคลไรสัญชาติโดย
ตรง คือ เว็บไซต To be Thai แตชื่อของ โจ กระจกเงา หรือ ณัฐพล สิงหเถื่อน หนึ่งในกรรมการ
ของมูลนิธกิ ระจกเงา รวมถึงหนาที่รับผิดชอบคือ ผูดูแลเว็บไซตและผูประสานงานของโครงการเด็ก
ดอยสัญชาติไทย หรือโครงการ To be Thai ยังไมเปนที่รจู ักกันทัว่ ไปเทาไรนัก คงมีเพียงกลุม คนที่
ทํางานดานสัญชาติที่รูจักและคุนเคยกับเขา
ภูมิหลังที่สงเสริมใหเดินบนเสนทางของนักสื่อสารเพื่อคนไรสัญชาติ
ยอนกลับไปเมือ่ ประมาณ 7 ปที่แลว ณัฐพลไดเขาทํางานในมูลนิธกิ ระจกเงา และไดยาย
จากกรุงเทพฯมาที่ตาํ บลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อทํางานชุมชนในพืน้ ที่ ในระยะ
แรกของการกอตั้งมูลนิธกิ ระจกเงา ยังไมมกี ารแบงสายการทํางานเหมือนปจจุบนั ทีม่ ีทั้งโครงการ
ครูบานนอก โครงการกองทุนเด็กดอย โครงการ ICT เพื่อการพัฒนา โครงการบานนอกทีวี เปนตน
แตทุกคนในมูลนิธิกระจกเงาจะทํางานทุกเรื่องที่มีในชุมชน โดยทางมูลนิธิกระจกเงาไดเลือกลงไป
ทํางานในพื้นที่ในชุมชนบานหลี่ผา ซึง่ ชาวบานเปนชนเผาอาขา ทัง้ นีจ้ ุดมุงหมายแรกเริ่มก็เพื่อเขา
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ไปชวยแกไขปญหายาเสพติดที่รุนแรงมากชวงป 2541 แตเมื่อไดลงไปในพืน้ ที่แลวกลับพบวายังมี
ปญหาที่รุนแรงมากกวายาเสพติดนั่นคือ ปญหาเรื่องสัญชาติ เพราะสัญชาติเกี่ยวของกับสิทธิตางๆ
ที่ชาวบานจะไดรับ ซึ่งที่บา นหลี่ผามีชาวบานที่ไรสัญชาติมากถึงประมาณ 300 คน โดยทางมูลนิธิฯ
ไดรับทราบปญหาเรื่องสัญชาตินี้ดวยความบังเอิญเมื่อสังเกตเห็นวา เด็กๆในหมูบา นนี้ไมไป
โรงเรียน เด็กเหลานี้ไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลไมได เมื่อถามสารทุกขสุกดิบกันวา ทําไมหมูบา นนี้
ไมมีใครไปทํางานกรุงเทพฯ ทําไมลูกๆไมไดเรียนหนังสือสูงๆ ชาวบานจึงเริ่มเปดใจวา พวกเขามี
ปญหาเรื่องสัญชาติ และยิง่ ทําใหเขาเชื่อวาการไรสัญชาติสงผลใหชาวบานไมไดรับในสิ่งที่ควรจะ
ไดรับ
หลังจากลงพืน้ ที่ และรับทราบปญหาสัญชาติที่บา นหลีผ่ าแลว ณัฐพลไดพยายามหา
กฎหมายมาอานวาทําไมจึงเกิดปญหาเรื่องสัญชาติขึ้นได ซึ่งในเวลานัน้ ตัวเขาเองยังไมทราบเลย
ดวยซ้ําวาสัญชาติคืออะไร เขาทราบเพียงวาชาวบานนาจะมีสัญชาติไทยเหมือนกับคนอื่นๆ ใน
สังคม และเขาใจวาชาวเขาไมตางอะไรจากคนไทยในสังคมเพียงแคมีวฒ
ั นธรรมของตนเองที่ตาง
ออกไป แตนั่นก็ไมนาจะทําใหคนกลุม นีม้ ีปญ
 หาเรื่องสัญชาติ และเพื่อเปนการทําความเขาใจเรื่อง
สัญชาติใหไดอยางถองแท เขาจึงเริ่มศึกษาและนําปญหาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนในเวทีตางๆ และ
ชวงเวลานัน้ เองก็ทําใหเขาไดรูจักกับรศ.ดร.พันธุท พิ ย กาญจนจิตรา สายสุนทร อาจารยคณะนิต-ิ
ศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ซึ่งใหความชวยเหลือเรื่องสัญชาติ ในงานทีก่ รมการปกครอง
เชิญมูลนิธฯิ ของเขาไปรวมงานดวย
หลังจากเริ่มศึกษาเรื่องสัญชาติเขาจึงเขียนโครงการเพื่อแกปญหาสัญชาติขึ้น โดยไดรบั
การสนับสนุนจากองคการชวยเหลือเด็กยากไร (แตรเดซอม) ประเทศเยอรมัน ซึ่งเปนโครงการเงิน
ทุนระหวางประเทศที่ใหทุนเพื่อทําการแกปญหาเรื่องสถานะบุคคล เมื่อโครงการดําเนินไประยะ
หนึง่ คนในชุมชนก็เริ่มรูจักวามูลนิธิฯเคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู สวนณัฐพลเองก็เริ่มรูวา จะทําอยางไร รู
วาตองเขาไปพูดคุยกับนายอําเภอ รูวาจะแกปญหาอยางไร และทายสุดมูลนิธิฯก็กลายมาเปน
ประธานของชุมชนใหคาํ แนะนําชาวบานในการคลี่คลายปญหา และจากที่เขาตองลงไปหา
ชาวบานก็เริ่มมีชาวบานติดตอและเขามาหาถึงที่มูลนิธฯิ เอง จากปากตอปาก เรื่องราวของมูลนิธิ
กระจกเงาก็เริ่มกระจายจนเปนที่รูจกั เขาพูดอยางภูมิใจหลังจากที่ประสบความสําเร็จวา “ชวงนัน้
คนรูจักมูลนิธกิ ระจกเงามากขึ้น ชาวบานจะเลาตอกันวาไปปรึกษากระจกเงาสิเขาชวยได จริงๆ ถา
พูดอยางไมทระนงเลยนะ ในเชียงรายไมมีใครเคลื่อนไหวเรื่องสัญชาติแลวชัดเจนจริงๆ เทาเรา”
อุดมการณของการสื่อสารเพื่อคนไรสญ
ั ชาติ
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เขาเชื่อวา “เด็ก....ผูตกอยูในชะตากรรมของการปฏิบัตอิ ันเกิดจากทัศนคติที่เปนลบจาก
ความคิดความเชื่อที่มองวาเขาเหลานี้เปนบุคคลนอกประเทศไมใชคนในวัฒนธรรมเดียวกับคนไทย
การที่มีคนเหลานี้เกิดขึ้นในสังคมไทยจํานวนมาก ยอมกอใหเกิดปญหาเรื่องที่ดินทํากิน ปญหาเรื่อง
คาใชจายของรัฐ และปญหาเรื่องสาธารณะสุข ซึ่งลวนแลวแตเปนมุมมองทีม่ าจากการมองชนกลุม
นอยเหลานี้ในฐานะของคนนอกทางชาติพันธและวัฒนธรรม และแทบไมนาเชื่อเลยวา เด็กชาวเขา
ที่เกิดในประเทศไทยจํานวนมาก ถูกกฎหมาย (พ.ร.บ.สัญชาติ มาตรา 7 ทวิ) ระบุวาเปนผูหลบหนี
เขาเมือง หากปรากฏขอเท็จจริงวา เด็กคนนั้นเกิดจากพอแมที่เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย
นั่นหมายความวา เมื่อเขาลืมตามาดูโลกเมื่อใดเขาจะตกอยูในฐานะคนผิดกฎหมายในทันที ซึ่งการ
สูญเสียสิทธิความเปนพลเมืองหรือมิไดรับสิทธิพนื้ ฐานความเปนพลเมืองของรัฐยอมเปนปจจัยและ
เปนสิ่งแวดลอมทางลบตอการดํารงอยูและการเติบโตขึน้ เปนผูใหญทดี่ ีตอสังคม เมื่อเขาเกิดในแผน
ดินไทยแตยงั ตองตกอยูในฐานะคนทีก่ ระทําผิดกฎหมายเพราะเปนผูห ลบหนีเขาเมืองและเติบโตใช
ชีวิตในแผนดินเกิดในฐานะผูที่มีความผิด ยอมเปนภัยตอเด็ก เพราะอาจถูกจับสงออกนอกประเทศ
ซึ่งเปนประเทศที่เด็กเองไมเคยอยูไมเคยรูจักมากอนชีวติ ที่ยากลําบากและจนตรอกของชนกลุม
นอยในประเทศไทยที่ยงั ไมไดรับสิทธิความเปนพลเมืองของรัฐและแมนกระทั่งสิทธิพื้นฐานที่จะมี
ชีวิตอยูไดอยางถูกตองและปลอดภัยบนผืนแผนดินไทย ซึ่งเปนความยากจนดานสิทธิ เปนปจจัย
สําคัญอยางยิง่ ตอการกอใหเกิดปญหาอืน่ ที่ซับซอนติดตามมา และนี่เปนภาวะทีท่ ําใหขาดความ
มั่นคงตอชาติ รวมทัง้ การเคลื่อนไหวเพื่อชวยเหลือในพื้นที่อยางเดียวคงไมเพียงพอ ตองทําใหคนใน
สังคมเขาใจวาพวกเขาไมไดเปนภัยตอความมัน่ คงของชาติ”
เปาหมายและวิธกี ารสื่อสาร
กอนจะกลายมาเปนโครงการเด็กดอยสัญชาติไทย(To be Thai) มูลนิธิกระจกเงามีการ
ทํางานในลักษณะของการลงไปปฏิบัติงานจริงในพืน้ ที่โดยใหความชวยเหลือกับชาวบาน ดวยการ
ใชกฎหมายในการแกไขปญหาไรสัญชาติ ซึ่งถือไดวานี่เปนจุดแข็งของมูลนิธิฯ ในชวงแรกเปาหมาย
หลักของทางมูลนิธิฯ คือ การสํารวจขอมูลบุคคลในพื้นที่วา มีกกี่ ลุม และแตละกลุมตองใหความ
ชวยเหลืออยางไร หลังจากนัน้ จึงใหความชวยเหลือเปนรายครอบครัว โดยยื่นคํารองใหกับอําเภอ
จากนั้นชวยอําเภอรื้อคนคํารองขอลงรายการสัญชาติ
และจากการสํารวจทางมูลนิธิฯจึงไดทราบวาบุคคลในพืน้ ที่มที งั้ หมดดวยกัน 3 กลุม คือ
กลุมดั้งเดิมมีญาติพี่นองอยูใ นไทย บรรพบุรุษอยูในไทย โดยกลุมนีท้ างมูลนิธิฯจะใหความชวย
เหลือโดยเปนตัวแทนติดตอประสานงานกับทางอําเภอในเรื่องการทําคํารอง, กลุมนอกประเทศแลว
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อพยพมาไทย ซึ่งการใหความชวยเหลือคนกลุมนี้เปนหนาที่ของรัฐมนตรีมหาดไทยในการให
สถานภาพตางดาวหรือสัญชาติ และสุดทายคือกลุมที่เขามาใหมลาสุด สํารวจในป 2542 โดยคน
กลุมนี้เปนผูถอื บัตรเขียวขอบแดง ตามโครงการมิยาซาวาซึง่ ไมมีนโยบายใหสาํ รวจและยื่นคํารอง
และสามารถทําบัตรแรงงานตางดาวไดเทานัน้
หลังจากนั้นมูลนิธิฯ จึงไดพฒ
ั นาไปสูการสื่อสารดวยการใชเว็บไซตคือ www.tobethai.org
เนื่องจากมองวาเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสัญชาติ ไมควรเคลื่อนในพื้นที่อยางเดียวเทานัน้ แตตองให
คนในสังคมเขาใจคนทีถ่ ูกกระทําอยางกรณีชาวเขา แตคนในสังคมสวนใหญมองเรือ่ งสัญชาติเปน
เรื่องของความมั่นคง มองวาชาวเขาเปนพวกขายยาเสพติด ที่ไมไดสัญชาติเพราะคายาเสพติด
โดยณัฐพลสะทอนถึงเจตนารมณในการสือ่ สารเพื่อบุคคลไรสัญชาติวา “ใจจริงตั้งใจจะใช To be
Thai เพื่อสื่อสารเรื่องราวในกรณีของเด็กไรสัญชาติวา เขามีปญหาเพราะอะไร เขาดําเนินการแลว
ไมไดจริงๆ จุดบอดของการดําเนินเรื่องอยูท ี่ไหน มองวา To be Thai สามารถเปนชองทางในการ
สื่อสารระหวางผูที่ไดรับผลกระทบก็คือคนไรสัญชาติกับสังคมได จุดตอไปอยากใชในเรื่องระดมทุน
มาชวยเรื่องการตรวจเลือดเพื่อหา DNA รวมถึงรวบรวมรายชื่ออีเมลใหครบ 5 หมื่นชื่อ เพื่อยกเลิก
กฎหมายสัญชาติมาตรา 7 ทวิ”
เขาสะทอนตอวา “พยายามจะสื่อสารเรื่องของบุคคลไรสัญชาติในลักษณะของบทความ
โดยเลือกเด็กเปนกรณีศึกษาใหคนในสังคมเขาใจ บทความที่เสนอไปเปนมุมดีๆ ของเด็ก แลว
สื่อสารออกไปวาพวกเขามีปญ
 หาอะไร สวนสาเหตุที่เลือกเด็กเปนกรณีศึกษา เพราะเห็นวาเด็กนัน้
ออนโยน และนุมนวลกวา เราตองการสรางความเขาใจเรื่องชาวเขา ซึง่ นําไปสูการปรับทัศนคติ แต
ไดผลนอย จึงตองทําควบคูไปกับงานสวนที่เปนการเคลือ่ นไหวภาคสาธารณะ โดยจะเคลื่อนไหวใน
งานวันเด็ก ซึ่งคิดวาเปนการชวยใหเด็กไดสัญชาติในทางออม และสะทอนปญหาในทางตรงวาไม
วาจะมีงานวันเด็กไรสัญชาติอีกกี่ปก็ตาม ก็ยังคงมีปญหาเด็กไรสัญชาติอยู เปนการกระตุนเตือน
และสะทอนกลับไปที่ภาครัฐวาการแกปญ
 หาไมไดคืบหนาไปจากเดิมเลย รัฐประกาศจะแกปญหา
การไรสัญชาติทั้งระบบ ถึงแมวารัฐจะออกยุทธศาสตรตางๆมาแลวก็ตาม แตปญหาก็ยังคงมีอยู”
บทความของ To be Thai สวนใหญไดขอมูลมาจากการลงพืน้ ที่ เมื่อพบเห็นกรณีทนี่ า
สนใจก็จะนํามาเสนอผานเว็บไซต มีบางสวนที่ชาวบานมาปรึกษาแลวเห็นวาเปนกรณีที่นา สนใจก็
จะนํามาเสนอผานเว็บไซต อยางเชนกรณีทมี่ ีเด็กพิการไรสัญชาติเขามาติดตอ ทางมูลนิธิฯคิดวา
ประเด็นนี้สามารถนําเสนอผานเว็บไซตได เขากลาวตอวาประเด็นที่จะใชในการสื่อสารมีมาก ถา
ตองเขียนจริงๆสามารถเขียนไดทุกวันแตประเด็นจะคลายๆกัน
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สวนการสื่อสารนั้นทําไดหลายแบบทั้งขาว บทความ สกูป แตกอนอื่นคงตองสรางความรู
ใหบุคคลไรสัญชาติ เพราะมีปญหาอยูทกุ วัน วาชาวบานไมรูจักตัวเอง ดังนั้นสิง่ ทีท่ างมูลนิธิตองทํา
เปนอยางแรกเลยก็คือการใหชาวบานไดรูจกั ตัวเองซึง่ นี่เปนวิธกี ารหนึง่ ที่อาจารยพนั ธุทิพยใชในทุก
เวทีที่ชาวบานรองขอ ซึ่งณัฐพลเห็นวาเปนกิจกรรมที่ดี คือใหชาวบานไดรูจักตัวเองกอน ใหรวู า
ตัวเองเกิดที่ไหน ทําไมเปนกลายเปนบุคคลไรสัญชาติ เรียกวาเปนการใหชาวบานเรียนรูเรื่อง
สัญชาติกับปญหาของตัวเอง เพราะการไมรูจักตัวเองเปนสาเหตุสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น โดย
ชาวบานสวนใหญจะรูแตปญหาวาเขาไมไดรับสัญชาติเพราะอะไร ไมไดเพราะนายอําเภอไม
ดําเนินการตามขั้นตอนให ชาวบานไมรูวา ตนเองดําเนินการผิดประเภท ตนเองเปนบุคคลในกลุมที่
ญาติพี่นองอยูใ นประเทศไทย แตไมทราบจึงดําเนินการแบบผูอพยพเขามา ซึ่งไมใชอํานาจหนาที่
ของนายอําเภอแตเปนของรัฐมนตรี เปนตน ซึง่ เขาย้าํ ความคิดเดิมวา ตองทําการสื่อสารผาน
เว็บไซต ควบคูกับการเคลื่อนไหวใหชาวบานรูจักตัวเอง โดยถูกสะทอนผานบทความวา
“...ดวยความเขาใจวาหากเกิดในประเทศไทยยอมมีสัญชาติไทย ความหมายนี้คงมีประชาชนไมนอย
เลยเขาใจวาเปนอยางนั้น แตจะมีสักกี่คนที่รูวา คนที่เกิดในไทยนั้นหากไมมีบิดาหรือมารดาเปนไทยแลวเขาผูนั้น
จะไมมีสัญชาติไทย พระราชบัญญัติสัญชาติของไทยที่ใชอยูในปจจุบัน เขียนไวชัดเจนในเรื่องนี้ คําวาคนไทยคง
เปนคําที่ดูแลวยิ่งใหญมากสําหรับคนที่อาศัยอยูในประเทศไทย มันคงหมายถึงความเปนไทยโดยจิตใตสํานักรวม
ไปถึงวิถีชีวิตการดํารงชีวิตอยู...
...คํานิยามของรัฐที่นิยามขึ้นไวใชในเวทีวิชาการและกลุมคนทํางานดานสถานะบุคคลกลุมคนกลุมนี้คือ
ใคร ทําไมเขาไมมีสิทธิที่จะอยูอาศัยในประเทศไทย เปนคําถามอยูในใจของพวกเขาเสมอวา เมื่อไมไดอยูใน
ประเทศไทยแลวจะไปอยูที่ไหน ลูกจะเปนเชนไร ขาวของที่หามาไดดวยน้ําพักน้ําแรงจะเอาไปอยางไร ฝงโนนเขา
จะใหเราขามไปไหม ลูกจะเรียนที่ไหนและอีกรอยแปดคําถามที่ยังไมสามารถหาคําตอบไดในตอนนี้เพราะทุก
อยางไมแนนอน วากันวาครั้งอดีตดินแดนไทย-พมา ตามตะเข็บแนวชายแดนไมมีเขตแดนที่ชัดเจน ชาวบานทั้ง
สองฝงทั้งไทย-พมา เดินทางไปมาหาสูกันและกัน บางไมรูเลยวาเขตดินแดนไหน เปนของใคร บางคนเดินไปทํา
นาในฝงที่เปนดินแดนพมาในปจจุบันจากรูปเห็นฝงระหวางน้ําแลว แบงระหวางดินแดนไทยและพมา บางพื้นที่
รัฐบาลยังไมมีความแนชัดในเรื่องดินแดนของกันและกัน...”
จากบทความ “มากกวาคําวา "สัญชาติไทย ............" จาก www.tobethai.org

หากพูดถึงความเชื่อถือของขอมูลที่ไดจากการบอกเลาของชาวบานและจากกระบวนการที่
ใหชาวไดบานเรียนรูตนเอง เขายืนยันวาขอมูลที่ไดรับนัน้ เชื่อถือได เพราะหากเปนพืน้ ทีท่ ี่เขารูจัก
ความนาเชื่อถือของขอมูลจะมีสูง หรือบางครั้งเขาก็จะขอขอมูลเพิ่มเติมจากประชาสงเคราะห
จังหวัด แตหากผิดพลาดจากการที่ชาวบานใหขอมูลที่ไมถูกตอง ก็จะสงผลกระทบตอตัวชาวบาน
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เอง เพราะ การใชชองทางในการขอสัญชาติผิดประเภทจะยิ่งทําใหไดรับสัญชาติลาชา ทําให
ชาวบานใหความรวมมือเปนอยางดี
การคัดเลือกบทความลงเว็บไซตนั้นณัฐพลเลาวาสวนมากเลือกเขียนบทความจากขอมูลที่
ไดในพื้นที่ที่ตนเองทํางานอยู เพราะสิง่ ที่จะตองรูคือ ขอมูลที่เปนภูมิหลัง และจุดเดนของชาวบานที่
จะทําใหเรื่องนาสนใจ สวนใหญการนําเสนอจะมีตวั เขาเองและทีมงาน To be Thai ที่จะมา
นําเสนอเหมือนเปนกองบรรณาธิการก็วา ได สวนการตัดสินใจวาจะนําเสนอเรื่องไหนนั้นจะมีการ
พูดคุยกันในทีม โดยการทํางานจะมีการคุยกันกอนวาเรื่องไหนนาสนใจ ซึ่งเรื่องที่เขียนไมไดเกิด
จากการตามเขียนทุกๆ เรื่องที่พบ แตมีการพูดคุยกอนวาแตละเรื่องมีจดุ เดนอยางไรในการนําเสนอ
แลวจึงไปเขียนบทความชิน้ นั้นมา อยางเชนกรณี จุรี ทีพ่ อเพิง่ เสียชีวติ ไป โดยเมื่อกอนพอของจุรี
เปนคนเดินเรือ่ งขอสัญชาติมาโดยตลอด และจุรีตองมาตอสูเพื่อครอบครัวและนองๆ เพราะพอซึง่
เปนเสาหลักเสียชีวิตไปแลว ดังนัน้ การที่เด็กคนหนึ่งตองลุกขึ้นมาตอสูเพื่อพอนั่นคือจุดเดนที่เขา
เลือกนํามาเสนอ โดยสะทอนผานบทความวา
“...พอเปนกําลังสําคัญของครอบครัวหนู พอเปนคนที่ไมเคยยอทอตอปญหาใด พอพยายามทําทุก
อยางเพื่อครอบครัว และเพื่ออนาคตของหนูและนองๆ ถึงจะยากจนแตพอก็ทําใหลูกทุกคนไดเรียนหนังสือ แตมี
อยูสิ่งหนึ่งที่พอทําไมสําเร็จ ถึงแมวาพอจะจะพยายามเต็มที่ ดิ้นรนเต็มที่เทาที่พอจะทําไดก็ การคือการตอสูเรื่อง
ขอสัญชาติไทย...
...เพราะถาไมมีสัญชาติก็อยูในประเทศไทยนี้ไมได ไมมีความมั่นคงในชีวิตครอบครัวหนูเลย
เพราะฉะนั้นพอจึงหาทุกวิถีทางที่จะพิสูจนวาพอเปนคนไทยจริงๆเพื่อที่จะไดอยูอยางถูกกฎหมายและมีสิทธิเทา
เทียมกับผูอื่น พูดถึงเรื่องสัญชาติ เมื่อกอนตอนที่หนูเปนเด็กเล็กๆพอเคยเลาใหฟงวา แตกอนนั้นบานเกิดของพอ
อยูที่ ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตอยูไกลจากตัวเมืองมาก ขอมูลขาวสารตางๆเขาไมถึง
ในชวงนั้นพอจึงไมไดทําบัตรประชาชน...
...ตอมาเมื่อพอมีครอบครัวก็ยายบานลงมาอยูขางลางโดยอาศัยอยูในสวนของเขาแลวคอยๆซื้อที่ดิน
แลวมาสรางบานของตนเอง จนปจจุบันครอบครัวหนูยายมาอยูที่หมูบานสันเจริญ ต.แมยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
และที่นี่เองที่พอไดทําบัตรสํารวจชุมชนบนพื้นที่สูง (บัตรเขียวขอบแดง) มีบัตรนี้มาอยูหลายป จึงไดทําการยื่นคํา
รองขอลงรายการสัญชาติไทยกับอําเภอ แตนายอําเภอก็ไมอนุมัติ ตอบกลับมาวาพยานเอกสารไมครบ ตองหา
พยานบุคคลรับรองเพิ่ม พอก็ไดหาพยานบุคคลรับรองเอกสารเพิ่มเติมแลวก็ยื่นกลับไปที่อําเภออีกครั้งแตก็ไม
ผานอีก ตั้งแตวันนั้นมาอําเภอก็ไมมีการตอบรับอะไรกลับมาอีกเลย จนวันหนึ่งเรื่องเศราเรื่องหนึ่งไดผานเขามา
ในชีวิตครอบครัวหนู เปนวันเศราโศกแบบไมมีคําอธิบายใดๆไดเลย ไมมีสิ่งไหนเลยที่สามารถปลอบใจหนูไดใน
ชวงเวลานั้น พอหนูเสียชีวิต พอไมอยูกับเราแลว พอจากไปแบบที่ทุกคนไมทันตั้งตัว...
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...พอจะรูไหมวาหนูรักพอมาก และหนูยังตองตอสูเรื่องสัญชาติแทนพอตอไป หนูจะสูเพื่อนองและแม
ของเรา พอคะหนูรักพอมาก.....ถึงแมวันนี้ไมมีพอ หนูกับแมก็ไมเคยยอทอเลย และคิดอยูเสมอวาพอไมไดจากไป
ไหน พอยังคงอยูในใจของครอบครัวเราตลอดไป...”
จากบทความ “ การตอสูที่ยังไมสิ้นสุด ” www.tobethai.org

ในสวนของการเลือกวาประเด็นไหนควรนําเสนอหรือไมนนั้ เขากลาววา การนําเสนอมีทั้ง
ผลดีและผลเสียในบางประเด็น สมมุตวิ านําเสนอเรื่องคอรัปชั่นบัตรประชาชนก็จะมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย โดยผลดีก็มีตอชาวบานในภาพรวมซึ่งคนทีท่ ําผิดก็จะกลัว ถาเรื่องทีน่ ําเสนอไปเปนเรื่องจริง
แตอีกมุมหนึ่งอาจทําใหทางอําเภอหยุดการดําเนินการเรือ่ งสัญชาติ และทําใหเรื่องนีช้ ะงัก เพราะ
ตองแกไขปญหาคอรัปชั่นกอน แตในมุมมองสวนตัวคิดวาการนําเสนอเรื่องคอรัปชั่นเปนสิ่งที่ดี สื่อ
ควรมีมิตินี้ ไมใชมีแตมิติที่วา ชาวบานไดรับผลกระทบอยางไร หนวยงานราชการมีนโยบายอยางไร
คิดวาตองมี 3 มิติ ใหครบ 1. มิติของผูที่ไดรับผลกระทบ เชน ชาวบาน มีปญหาอะไร ตองแกไข
อยางไร เปนการกระตุน สงผลตอคนในระดับนโยบาย เมื่อสื่อนําเสนอก็อยูนงิ่ ไมไดแลว เพราะ
สังคมจับตามอง 2. มิติของคนที่มีบทบาทรับผิดชอบโดยตรง คือ กรมการปกครอง ฝายความมัน่ คง
แถลงออกมาวานโยบายมีอะไรบาง เปนการกระตุนคนทีท่ ํางานในพื้นที่ 3.เรื่องการคอรัปชั่น การ
หากินกับคน ถือวาเปนจุดบอดของงานสัญชาติ ไมวา จะเปนองคกรพัฒนาเอกชนหากินกับ
ชาวบาน หรือชาวบานหากินกันเอง หากมองในภาพรวมแลว เขามองวานําเสนออะไรก็ได ไมควร
นําเสนอเฉพาะดานบวกหรือดานลบ แตควรนําเสนอทุกดาน สมมุติวา เสนอแตดานลบอยางเดียว
คนก็ทอ แตถามีมิติคนลุกขึ้นสูบางก็ดี เชน ชาวบานแมอายลุกขึน้ สูเรื่องสัญชาติ ทําใหคนที่ประสบ
ปญหารายอื่นๆ มีกําลังใจ
สวนมากแลวประเด็นที่เขานําเสนอผานเว็บไซตไมใชมิติที่สงผลกระทบตอชาวบาน สวน
ใหญเปนเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบานเอง เวลามีโทรทัศนมาถายทําก็พาไปดูวิถชี ีวิตของชาวบานวา
ทําไมไรสัญชาติ และหากชาวบานไมไดรับสัญชาติแลวจะเกิดผลกระทบอยางไร และเมื่อนําเสนอ
ออกไปสวนใหญแลวเปนผลดีตอชาวบาน แตก็มีอยูกรณีหนึง่ ที่รายการถอดรหัสมาถายทําเรื่องการ
คอรัปชั่นบัตรประชาชน แนนอนวาชาวบานตองไดรับผลกระทบ แตตองบอกชาวบานตรงๆวา มีทงั้
ผลดี และผลเสียอยางไร ผลดีก็คือ ชวยชาวบานใหหลุดพนจากการคอรัปชั่นได กลุม คนทํางาน
พยายามมานานแลวไมมีทางออก ผลเสียคือ อาจทําใหทางหนวยราชการรูวาชาวบานคนไหนเปน
ผูใหขาว และกรณีนั้นก็สงผลกระทบจริงๆ คือ คนในชุมชนไมใหการยอมรับ ประณามชาวบานที่
ใหขาววานอกรีต ซึ่งผลกระทบทีว่ านีท้ างมูลนิธิฯก็คาดไมถึง รูเพียงวาผลลัพธคือ เมือ่ เรื่องนี้ถกู
นําเสนอผานสือ่ มวลชนชาวบานนาจะไดสัญชาติเลย แตปรากฏวาชาวบานไมได โดยเขาเชื่อวามี
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สวนนอยที่จะไดรับสัญชาติเมื่อการคอรัปชั่นถูกเปดโปง แตเขาก็สะทอนอยางภูมิใจวา “ที่นี่เรา
ภูมิใจอยางหนึ่งตรงที่เราเปนทีพ่ ึ่งของชาวบานได ทุกๆวันชาวบานจะเขามาขอความชวยเหลือแทบ
จะทัง้ วัน”
แนวทางการเชื่อมเครือขาย
เขาสะทอนถึงการสรางเครือขายวา “โครงสรางการทํางานของมูลนิธฯิ เองที่ทาํ ใหเกิด
เครือขายโดยเฉพาะกับกลุมชาวบาน คือเริ่มจากมีการประชุมชาวบานทุก 3 เดือนเพือ่ รับฟงปญหา
อีกสวนทีท่ ําใหเกิดเครือขายคือชาวบานเขามาปรึกษากับมูลนิธิฯเอง หากพูดถึงเครือขายแลว
สามารถแบงไดทั้งหมด 5 กลุม โดยกลุม แรก คือ กลุมคนที่ไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะชาวบาน
เพราะหากไมนําชาวบานเขามาเรียนรูและตอสูดวยตนเองเลยก็ไมเปนประโยชน และตกอยูใน
สถานะตั้งรับไปตลอด, กลุมที่ 2 คือ ภาครัฐ ซึ่งเปนกลุม ที่มีความสําคัญ เพราะไมวา จะขับเคลื่อน
ไปอยางไรกลไกสุดทายก็คือภาครัฐ, กลุมที่ 3 คือ นักวิชาการ ซึ่งตอนนี้มีเพียงคนเดียว คือ
อาจารยพันธุท ิพยซึ่งมีบทบาทมาก และเปนบุคคลที่ภาครัฐใหการยอมรับ แตถาเปนกลุมองคกร
พัฒนาเอกชนดําเนินการกันเอง ภาครัฐมักจะไมยอมรับ, กลุมที่ 4 คือ องคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งจะ
ชวยทํางานเสริมกับนักวิชาการ เพราะอยูใ นพืน้ ที่ ทํางานประสานขอมูลกับชาวบาน และนักวิชาการลงพื้นที่บอ ยๆไมได และกลุมสุดทาย คือ สื่อสารมวลชน ดังเชน ทีมสื่อสารสาธารณะ โดยทาง
อาจารยพันธุท ิพยสนับสนุน ซึ่งนําเสนอแตประเด็นนี้โดยเฉพาะก็เหมือนเปนนักขาวในพืน้ ที่ และมี
ชองทางในการสื่อสาร เพราะมีเครือขายอยูในสื่อกระแสหลัก ทําใหสามารถนําเสนอไดหลายเรื่อง
แตถาทํางานอยูหนวยงานเดียวไมมีเครือขาย ตอใหทาํ ดีแคไหนแตถาไมสามารถหาชองทางในการ
นําเสนอไดก็ไมสงผลในเชิงนโยบาย และสิ่งที่สาํ คัญที่สดุ คือ ทุกกลุมในเครือขายทีก่ ลาวมาตอง
ทํางานประสานกัน”
อุปสรรคและการตอสู
To be Thai เปนที่รูจกั ได เพราะ มูลนิธิกระจกเงาซึ่งมีเว็บไซตบานนอกดอดคอม โดยมีเว็บ
มาสเตอรคือ บก.ลายจุด ซึง่ ถือเปนจุดแข็งของกระจกเงา เพราะเปนบุคคลที่คนในสังคมสวนหนึ่ง
ใหการยอมรับ สวน To be Thai เปนเพียงเว็บลิงคจากเว็บไซตบานนอกดอทคอม ทีค่ นรูจักเว็บไซต
ไดก็เพราะวาบก.ลายจุด สงสารออกไปทางอีเมลใหกับเครือขายของเว็บไซตบานนอก กระจายออก
ไปวาเว็บไซต To be Thai มีการเคลื่อนไหวเรื่องการแกไขมาตรา 7 ทวิ ขอใหเครือขายมีสวนรวมใน
การใสชื่ออีเมลใหครบ 5 หมื่นชื่อ ในการยกเลิกมาตรา 7 ทวิ และเพื่อดูผลตอบรับของสังคมในเรื่อง
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นี้ แตดวยความที่เขียนโครงการผิดพลาด ทําใหเว็บไซต To be Thai ไมมีเว็บมาสเตอร และสวน
ใหญการทํางานมักจะทํางานลงพื้นที่จงึ ไมมีการดูแลเว็บไซดอยางจริงจัง ทําใหเว็บไซตขาดการ
เคลื่อนไหวที่ตอ เนื่อง ไมมีบทความใหมๆ ทําใหสิ่งที่สังคมคาดหวังไมไดผลดั่งใจหวัง โดยเขาหวัง
ใหเว็บไซตนเี้ ขาถึงคนมากกวาที่เปนอยู เพราะทุกวันนี้ผทู ่เี ขามาในเว็บไซตมีเพียงกลุม คนไมกี่กลุม
เชน กลุมคนทํางานดานนี้เขามาใช บุคคลไรสัญชาติสวนใหญกม็ ีเฉพาะนักศึกษาทีไ่ รสัญชาติ
เพราะเว็บไซตเปนสื่อทีเ่ ขาไมถึงกลุมของชาวบานที่ยากจนและไมมคี วามรู และคนทัว่ ไปก็ไมสนใจ
เขามาเรียนรูและปรับทัศนคติของตนเอง
แนวทางการปรับทัศนคติที่มีตอคนไรสัญชาติ
เขามีความเห็นวาการปรับทัศนคติคงปรับเฉพาะกับคนในสังคมอยางเดียวไมได ตองปรับ
ทัศนคติใหกบั บุคคลไรสัญชาติกอน ใหชาวบานรูสาเหตุของปญหาการไรสัญชาติของเขาวาเกิดขึน้
ไดอยางไร ซึ่งทัศนคติสวนใหญแลวมักจะบอกวาการไรสัญชาติของเขาเกิดจากการที่อําเภอไม
ดําเนินการให แตจริงๆแลวบุคคลไรสัญชาติคนนั้นอาจจะตองใชอีกวิธกี ารคือ รองขอตอรัฐมนตรี
มหาดไทยก็ได ซึ่งหากปรับทัศนคติในสวนนี้แลวตัวของชาวบานเองก็จะสามารถแกไขปญหาได
ดวยตนเองในเบื้องตน
สวนตอมาก็คอื การปรับทัศนคติของคนในสังคม ตองใหคนในสังคมเขาใจคนทีถ่ ูกกระทํา
อยางคนชาวเขา และปรับภาพลบดานความมัน่ คงที่ถูกย้ําอยูเสมอวาชาวเขาเปนพวกคายาเสพติด
ทําใหไมไดรับสัญชาติ ที่สงั คมมีอคติกับชาวเขาเพราะคนในสังคมไมเขาใจปญหาทีแ่ ทจริง ไมเขา
ใจถึงวิถีชีวิตของเขา อาจเปนเพราะไมรูวาชีวิตของบุคคลไรสัญชาติกลุมอื่นๆนอกจากชาวเขานัน้
เลือกเกิดไมได สาเหตุจากการอพยพจากประเทศพมาเพราะภาวะสงคราม และความไมปลอดภัย
ในชีวิต
สวนวิธีการที่จะทําใหคนในสังคมปรับทัศนคติได ก็คือ การนําเสนอผานสื่อตางๆ ทั้ง
สื่อมวลชน และสื่อในพืน้ ทีเ่ อง โดยสื่อควรนําเสนอในเรื่องจริงที่เปนเรื่องที่ชาวบานยอมรับ ซึ่งแตก
ตางกับการสรางความเขาใจใหกับคนในสังคม ซึ่งจะตองนําเสนอในแบบที่ตางกัน สิ่งสุดทายที่จะ
สามารถทําใหคนในสังคมเขาใจได คือ การใหคนในสังคมมาพบเห็นชีวิตของบุคคลไรสัญชาติจริงๆ
วาวิถีชีวิตของเขาเปนอยางไร แตกตางจากเราตรงไหน ซึ่งความเปนจริงแลวไมแตกตางกับเราเลย
เพราะ เขาเปนมนุษยเหมือนเรา ซึ่งเปนทางออมในการปรับทัศนคติ
บทเรียนและหนทางขางหนา
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ในฐานะที่เขาทํางานเคลื่อนไหว และสื่อสารในพืน้ ที่ เขาสะทอนภาพรวมของการสื่อสารใน
ประเด็นนีว้ า นักขาวสวนใหญมาจากสวนกลาง สวนนักขาวทองถิน่ เองก็ไมมีเครือขายทีเ่ กาะเกีย่ ว
กับนักขาวสวนกลางเมื่อนําเสนอในพื้นที่แลวก็จบ ขาวประเด็นสัญชาติอยูที่ภาคเหนือเปนสวน
ใหญ นักขาวทีจ่ ะนําเสนอประเด็นนี้จะตองใหเวลามากพอสมควร สังเกตวานักวิชาการที่อาศัย
นักขาวในการนําเสนอสูสังคม มักจะใชนกั ขาวคนเดิมอยูเ รื่อยๆ เพราะนักขาวคนนั้นเขาใจเรื่อง
สัญชาติแลวไมตองอธิบายกันอีก ถานักขาวเขาใจเรื่องสัญชาติจริงๆ ก็คงสื่อไดชัดเจนมากขึ้น แต
ถาสมมุตนิ ักขาวรายใหมมาพูดคุยวาจะทําประเด็นเรื่องไรสัญชาติ ประเด็นเรื่องคอรัปชั่นแลวให
เขาอธิบาย ตองใชเวลามาจึงจะเขาใจ ตองเขาใจที่มา เพราะปญหาเรือ่ งสัญชาติมีสาเหตุของ
ปญหาที่แตกตางกัน ถานําเสนอเหมือนกันไปหมดก็ไมไดสรางความเขาใจกลับทําใหสับสนมาก
กวา อยางเชนที่อาจารยพนั ธุทิพยดําเนินการอยูคือ สรางหองเรียนนักขาวใหเขาใจเรื่องกฎหมาย
สัญชาติเพื่อใหสามารถสื่อสารออกมาไดตรงจุด เขาคิดวาสิง่ นี้เปนจุดเริ่มตนที่ดี
การสื่อสารหากถูกนําเสนอผานทางโทรทัศน จะมีอิทธิพลตอการแกปญหา เพราะ ครบ
องคประกอบ คือ ภาคสังคมทั้งประเทศรับรู และรัฐใหการยอมรับสื่อมวลชน รัฐจะใหความเชื่อถือ
แตเมื่อเทียบกับสื่อเล็กๆ รัฐไมรูวาเปนใคร ถารัฐรูวาเราเปนใครรัฐก็จะยอมรับฟงขอมูล อยาง To
be Thai ภาครัฐไมรูจักจึงไมเชื่อใจ แตหากถามองคกรพัฒนาเอกชนที่ทาํ งานประเด็นนี้จะรูจกั
เพราะ เราทํางานเครือขายรวมกัน
งานของเว็บไซต To be Thai ไมไดหยุดอยูเพียงพืน้ ที่ในภาคเหนือ ดวยเหตุปจจัยของ
บุคคลไรสัญชาติ ปญหาการไรสัญชาติไมไดปรากฏเพียงเฉพาะพืน้ ที่ในภาคเหนือ แตปรากฏตลอด
แนวชายแดนของประเทศ ในปจจุบนั To be Thai จึงมีพื้นที่ในการทํางานขยายออกไปจากพื้นที่
รับผิดชอบหลัก โดย ณ เวลานี้ กําลังเคลือ่ นไหวและสื่อสารในพืน้ ที่ภาคใต โดยเฉพาะกลุมชาวมอ
แกน และคนไทยพลัดถิ่นในจังหวัดระนอง ผานทางเว็บไซต To be Thai ตอไป
สุรพงษ กองจันทึก เว็บมาสเตอร www.statelessperson.com
หากพูดถึงเว็บไซต www.statelessperson.com แลวคงยังไมเปนที่รูจกั เทากับเว็บไซต
อื่นๆที่เกีย่ วของกับเรื่องบุคคลไรสัญชาติ แตหากพูดถึงบุคคลผูริเริ่มและพัฒนาเว็บไซตนี้ใหเปนที่
รูจักในกลุมเครือขายการทํางานแกไขสถานะบุคคล และภายใตเครือขายคงไมมีใครที่ไมรูจักบุคคล
ผูนี้ สุรพงษ กองจันทึก สถานะหนึ่งเขาเปนผูอํานวยการศูนยศึกษากะเหรีย่ งและพัฒนา ซึง่ ชวย
เหลือเรื่องชาวเขาเผากะเหรีย่ ง อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ดูแลเรื่องการศึกษา เรื่องสาร

135

ตะกั่วที่หว ยคลิตี้ อีกสถานะหนึง่ เขาดํารงตําแหนงเปนรองประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดาน
ชนชาติ ผูไรสัญชาติ แรงงานขามชาติ และผูพลัดถิน่ สภาทนายความ ซึ่งทํางานเกีย่ วกับเรื่องคนไร
รัฐโดยตรง รวมถึงการดูแลเว็บไซตของหนวยงานดวย
ภูมิหลังที่สงเสริมใหเดินบนเสนทางของนักสื่อสารเพื่อคนไรสัญชาติ
ยอนกลับไปเมือ่ 20 ปกอน นับตั้งแตสุรพงษไดเขามาทํางานเกีย่ วของกับชาวเขา ในชวง
เวลานั้นเรื่องสัญชาติของชาวเขา และคนไรรัฐ เปนสิ่งตองหามไมสามารถพูดถึงไดเลย อัน
เนื่องมาจากสาเหตุของความมั่นคง จะมีกแ็ ตทหารและเจาหนาที่ของรัฐเทานัน้ ที่มีสทิ ธิพูด ซึ่ง
กอนที่เขาจะเขามาทํางานในเรื่องสัญชาตินั้น คือ ยุคการทํางานของคุณเตือนใจ ดีเทศน สมาชิก
วุฒิสภาในสมัยปจจุบัน อาจารยชูพนิ ิจ เกษมณี และหลายคนทีท่ ํางานกับชาวเขาก็ยังไมมีใครแตะ
ตองเรื่องสัญชาติเลย ทุกคนสามารถใหความชวยเหลือชาวเขาไดเฉพาะเรื่องการศึกษา การเพาะ
ปลูกทํากิน จนกระทั่งเมื่อปลายปพ.ศ. 2541 เกิดการประทวงของศอกน.ขึ้นที่ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม เพื่อยื่นขอเรียกรองตอรัฐบาล โดยหนึง่ ในนัน้ เปนเรื่องของคนตางดาว จึงทําใหหลังจาก
นั้นรัฐบาลตองเขามาดูแลเรื่องนี้มากขึน้ และในเวลานั้นเอง จึงมีการดึงอาจารยพันธุท ิพย กาญจน
จิตรา สายสุนทร เขามารวมทํางาน และทําใหงานเรื่องสัญชาติจากที่เปนความลับพูดไมได
กลายเปนเรื่องทางวิชาการมากขึ้น ขณะเดียวกันชวงนัน้ ก็ตรงกับการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป
40 ทําใหเกิดวุฒิสมาชิกขึน้ มาเปนสมัยแรก และเกิดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขึ้นใน
เวลาตอมา สวนทางสภาทนายความเองก็มีความสนใจดานสัญชาติมากขึ้นจึงไดตั้งอนุกรรมการ
สิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไ รสัญชาติ แรงงานขามชาติและผูพลัดถิ่นขึ้นมา และหลังจากนัน้ 1ป
กระบวนการแกไขปญหาสัญชาติจึงเกิดขึ้น สวนสุรพงษซึ่งจบการศึกษาดานกฎหมายก็ไดมีโอกาส
รวมทํางานกับวุฒิสมาชิกในการลงพื้นที่เพือ่ ศึกษาปญหาสัญชาติในเวลาเดียวกันนี้เอง เพราะชวง
นั้นเรื่องของสัญชาตินอกจากอาจารยพนั ธุท ิพยแลวแทบจะไมมีใครทําอยูเลย บังเอิญสภา
ทนายความไดชักชวนเขาเขาไปรวมงานแกไขปญหาสัญชาติ ทําใหเขาไดทํางานในประเด็นนี้ตงั้ แต
ประมาณปพ.ศ. 2543 เปนตนมา
อุดมการณของการสื่อสารเพื่อคนไรสญ
ั ชาติ
ในเรื่องกระบวนการการทํางานนั้น เขาเขาใจวาคนทุกคนมีความคิดแตกตางกัน โดยตัว
เขาเองเชื่อวาขั้นตอนแรกของการแกไขปญหาสัญชาติคือตองมีการกําหนดสถานะของบุคคลทุก
คนในประเทศไทยใหถกู ตองเสียกอน หากพิสูจนไดวา เปนคนไทยก็ตองใหสัญชาติไทย เปนคนตาง
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ดาวก็ตองใหสถานะตางดาว และที่สาํ คัญคือ นาจะมีระบบฐานขอมูล โดยทุกคนตองมีขอมูลแสดง
อยูในระบบฐานขอมูลของรัฐ ซึ่งสามารถสืบคนได เพราะตั้งแตสมัยกอนจนกระทัง่ ปจจุบันหากพูด
ถึงเรื่องของคนไรสัญชาติ คนไรรัฐ ชาวเขา มักจะเกิดทัศนคติชุดหนึง่ คือ “ไมรู ไมเห็น และเปน
ปญหา” พอถามกลับไปที่ภาครัฐก็มักจะไดรับคําตอบเดิมๆ วาไมทราบวาคนกลุมนีม้ ีจํานวนเทาใด
และทายสุดคนกลุมนี้กถ็ ูกมองวาเปนปญหาความมัน่ คงของประเทศ
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปญหาตางๆในประเทศไทยของสถานี
โทรทัศนไอทีววี ามีปญหาอะไรบาง หนึง่ ในสี่ปญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงคือ คนตางดาว ซึง่ เขา
มองวา ทัศนคติเรื่องนี้ของนักขาวเปนเรื่องที่เลวรายมาก ไมวาใครก็มองวาเรื่องนีเ้ ปนปญหา เขา
มองวาที่เปนปญหาเพราะความไมรู ไมทราบถึงเรื่องจริง ทําใหมองวาคือปญหา และเขาเองคิดวา
สิ่งที่ภาครัฐควรทําในตอนนีค้ ือ ตองทราบจํานวนของบุคคลไรสัญชาติ ตองมีการสํารวจ และรวบ
รวมขอมูลจากการสํารวจมาเก็บรวบรวมไวเปนฐานขอมูล เขาสรุปวาหากสามารถรวบรวมขอมูล
เก็บไวเปนฐานขอมูลไดถูกตองทั้งหมด ปญหาของคนไรสัญชาติคงหมดไปจากประเทศไทย
เปาหมายและวิธก
ี ารสื่อสาร

อุดมการณทพี่ ดู ถึงกลายเปนเปาหมายของสุรพงษ ที่จะตองมีการสํารวจและรวบรวม
ขอมูลของทุกหนวยงานเขาดวยกันเปนระบบฐานขอมูลเพื่องายตอการแกไขปญหา และหากมอง
ไปที่ปญหาก็พบวาการที่จะดําเนินการเชนนั้นไดตองอาศัยการสื่อสาร โดยสวนตัวเขามีความสนใจ
เกี่ยวกับการขาวอยูแลว ซึง่ เขามีความเห็นวา ในการทํางานเรื่องสัญชาติตองมีหลายสิ่งประกอบ
กันที่จะสามารถเอื้อตอการทํางานได และเขาก็นับวาโชคดีที่มีความใกลชิดกับนักขาวนักหนังสือพิมพ ซึ่งเปนองคประกอบทีส่ ําคัญที่สุด เพราะมีญาติพนี่ องเปนนักขาวนักหนังสือพิมพ มีรุนพี่รนุ
นองที่รูจักในแวดวงนักขาว เมื่อถึงเวลาที่จะตองอาศัยการสื่อสารเขามาชวยในการขับเคลื่อนก็ทํา
ไดสะดวกและคลองตัวกวาคนอื่น รวมถึงตัวเขาเองสามารถใหสัมภาษณกับนักขาวไดโดยไมตอง
ขออนุญาตจากหนวยงาน
หลายปที่ผา นมา เว็บไซตที่เกี่ยวกับบุคคลไรสัญชาติโดยเฉพาะ มีอยูเ พียง 2 เว็บไซต คือ
www.archanwell.org และ www.tobethai.com ซึ่งแตละเว็บไซตมีแนวคิดที่แตกตางกัน เว็บไซต
ของสุรพงษ คือ www.statelessperson.com ซึ่งตัวเขาเองยอมรับไมมคี วามสามารถในการเขียน
วิพากษหรือเขียนบทความดีๆ จึงเลือกที่จะใชเว็บไซตของเขาในการเปนศูนยกลางการรวบรวม
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสัญชาติเอาไว โดยมุงเนนใน 2 ประเด็น สําหรับประเด็นแรก คือ กฎหมาย

137

กฎระเบียบ และขอแนะนําในกระบวนการที่เกีย่ วของกับสัญชาติ เชน การขอเพิ่มชื่อเขาสูทะเบียน
ราษฎร การจดทะเบียนสมรสของบุคคลไรสัญชาติ วามีวธิ ีการอยางไร ซึ่งการเผยแพรกฎหมายเปน
ภาระงานหนึง่ ของสภาทนายความอยูแลว สวนประเด็นที่ 2 คือ ขาวความเคลื่อนไหว ซึ่งตัวเขาเอง
เชื่อวาความเคลื่อนไหวในเว็บไซตของเขาดีที่สุด เพราะมีการเพิ่มเติมขาวใหมๆ เขาทุกวัน โดยตัว
เขาเองเปนผูทาํ หนาที่ในการคัดกรองขาวสารที่จะนํามาเพิ่มเติมในเว็บไซต ซึ่งสวนใหญเขาจะนํา
ขาวมาจาก เว็บไซตของหนังสือพิมพมติชน, ขาวสด, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต, เดอะเนชัน่ ,
สํานักขาวประชาไท และสํานักขาวประชาธรรม โดยคัดเลือกขาวภายใตกรอบงานของอนุกรรมการ
สิทธิมนุษยชนดานชนชาติ ผูไ รสัญชาติ แรงงานขามชาติและผูพลัดถิ่น สภาทนายความ ดังนัน้
เนื้อหาของขาวสวนใหญก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของชาวเขา และแรงงานขามชาติ สวนในเซ็กชัน่
อื่นๆของเว็บไซต ประกอบดวย เซ็กชัน่ ที่เปนบลอกขาว ซึง่ เปนของสภาทนายความเอง เปน
บทความที่เขาและบุคคลากรในสภาทนายความนําเสนอเอง โดยสวนใหญก็จะมี คุณกานต เศรษฐ
พงศ รองกรรมการในสภาทนายความ และตัวเขาเองที่เขียนและนําเสนอผานสื่อมวลชนดวย ตอมา
เปนเซ็กชั่นของคุณสนิทสุดา เอกชัย เปนบทความประจําใน เซ็กชั่นขาว OUTLOOK ของหนังสือ
พิมพบางกอกโพสต ซึง่ ไมไดมีการปรับเปลีย่ นขอมูลเพิ่มเติมแลว และเซ็กชั่นสารคดี ซึ่งไมไดมีการ
ปรับเปลี่ยนขอมูลเพิ่มเติมแลวเชนกันเพราะขอมูลทัง้ สองเซ็กชัน่ เปนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบุคคล
ไรสัญชาติที่มกี ารใหความรูท ี่เพียงพออยูแลว สวนของเว็บบอรดนั้นมีไวสําหรับสื่อสารกับผูเขามา
เยี่ยมชมเว็บไซต ซึ่งเขาเองยอมรับวาเว็บบอรดของเขามีการเคลื่อนไหวไมมากนัก โดยเขาใหเหตุ
ผลวา เขาไมมคี วามชํานาญในการดูแลเว็บไซต และจุดยืนก็เนนที่ขา วสารมากกวาจึงไมไดมีการตัง้
กระทูและตอบกระทูในเว็บบอรดเทาที่ควร
หากพูดถึงเรื่องสัญชาติทเี่ กีย่ วของกับการคอรัปชั่นแลว สุรพงษสะทอนวา การนําเสนอ
เกี่ยวกับคอรัปชั่นนัน้ เมื่อมีการรองเรียนเขามาที่สภาทนายความ ตัวเขาจะไมแจงตอนักขาวโดยตรง
ซึ่งไมใชรูปแบบการทํางานของสภาทนายความ แตจะใหนกั ขาวรวมเดินทางไปดวยเพื่อไปดูปญหา
รวมกัน นักขาวจะเปนผูสัมภาษณพูดคุยกับแหลงขาวดวยตนเอง ในระยะเวลาการทํางานที่ผา นมา
สภาทนายความไมเคยนําเรือ่ งของคนทองถิ่นไปเลาใหนกั ขาวฟงเลย แตจะใหเขาไปพบกับเจาของ
ปญหาเอง และใหเจาของปญหาเปนผูตัดสินใจวาพรอมจะใหนาํ เสนอเปนขาวหรือไม ซึ่งจะคํานึง
ถึงวาเรื่องนั้นๆเปนเรื่องที่เปดเผยได นําเสนอแลวไมเสียหาย อันเนื่องมาจากการนําเสนอขาวนัน้ ตัว
เขาเองหวังใหเกิดการขับเคลือ่ นเชิงนโยบาย เพื่อใหเห็นวาปญหาบุคคลไรสัญชาติมีอยู และปญหา
นี้จะลดนอยลง โดยอาศัยใหเรื่องทีน่ ําเสนอออกไปเปนตัวอยางของการแกปญหา
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จากกรณีนายจอบิ ชาวกะเหรี่ยงที่ถกู ตั้งขอหาฆาคนโดยเจตนา ยิงรถนักเรียนทีจ่ ังหวัด
ราชบุรี สุรพงษเลาวา ไดเขาไปรวมกับเหตุการณในชวงที่นายจอบิ พนขอกลาวหาแลว ระหวางนัน้
นายจอบิกําลังจะถูกสงไปยังประเทศพมา อันเนื่องมาจากจอบิไมมีเอกสารยืนยันสถานะบุคคล แต
มีผูรองเรียนเขามายังสภาทนายความวาจอบิเปนคนไทย ทําใหเขาไดรับมอบหมายในการแกไข
ปญหาสัญชาติใหจอบิ และเมื่อเขาเขาไปตรวจสอบแลวพบวาจอบิมีสญ
ั ชาติไทยจริง ทําใหจอบิ
เขาสูกระบวนการลงรายการสัญชาติ ซึ่งในเวลานัน้ มีนกั ขาวรวมเดินทางไปดวยคือ สถานีโทรทัศน
ไอทีวี แตตางฝายตางทํางานในหนาที่ของตนเอง แลวขาวก็ถูกนําเสนอออกมาโดยที่ไมไดมีการ
เตรียม การใหขาวเรื่องนี้ถูกนําเสนอเอาไวกอน ซึง่ ในกรณีจอบิเขาเห็นวานําเสนอถูกตองตามขอ
เท็จจริง และเขาก็ยอมรับวานักขาวสวนใหญที่นาํ เสนอขาวเกี่ยวกับสัญชาติมีความเขาใจปญหา
คอนขางดี เพราะหากไมเขาใจก็จะนําเสนอขาวไมถูกตองและไมสนใจปญหานี้มาตัง้ แตตน เขา
สังเกตวานักขาวที่นาํ เสนอเรื่องสัญชาติมักเปนกลุมคนทีม่ ีความสนใจกับเรื่องนี้ แตก็ไมใชนักขาว
ทุกคน มีครั้งหนึ่งที่มีความผิดพลาดขึ้น คือ กรณีที่กรมการปกครองพากลุมนักขาวลงพืน้ ทีท่ ี่อําเภอ
แมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยนายอําเภอดําเนินการถอนสัญชาติคนไทย1,243 คนออกจาก
ทะเบียนบาน โดยขาวที่ถูกนําเสนอออกไปสวนใหญเปนขอมูลของกรมการปกครอง ซึ่งกรณีนนั้
นักขาวเชื่อตามที่เจาหนาทีบ่ อกทัง้ หมด ทําใหการนําเสนอทัง้ หมดผิดพลาด เพราะรับขอมูลจาก
เจาหนาที่รัฐฝายเดียว
แนวทางการเชื่อมเครือขาย
สุรพงษทํางานรวมกับชาวบานมา20 กวาปแลว ซึ่งไดลงพื้นที่ดูปญหาของชาวเขา สลัม
เด็กเรรอน เขาไดสรางความสัมพันธกับคนกลุมนี้ตงั้ แตสมัยที่เขาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ทัง้
องคกรพัฒนาเอกชน ขาราชการ ก็รูจกั คุนเคยกันอยู ซึง่ เปนเครือขายเดิมไมไดสรางความสัมพันธ
ใหมแตเปนเครือขายเดิมที่สรางมาตัง้ แตอดีต สวนการทํางานในปจจุบนั นัน้ คนทํางานดานนีก้ ็มีไม
คอยมากนัก ตั้งแตสภาความมั่นคงแหงชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ชาวบาน และองคกร
พัฒนาเอกชนที่ทาํ งานในเรือ่ งนี้ก็ไดทํางานรวมกัน แตเขายังรูสึกวามีลักษณะการทํางานเปน
เครือขายนอยกวาที่ควรจะเปน เพราะโดยพื้นฐานของแตละคน แตละหนวยงาน มีความแตกตาง
กัน การสรางความเขาใจจากภาคประชาชนไปสูภาครัฐไมใชเรื่องงาย ยกตัวอยางกรณีที่จะสรางให
ภาครัฐเขาใจถึงกระบวนการการเก็บรวบรวม และสรางฐานขอมูลของของคนไทยวาทําไดยาก
เพราะแตละหนวย งานของรัฐไมมีกระบวนการใหฐานขอมูลของแตละหนวยงานเชื่อมโยงกัน ไม
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได รวมถึงไมใหโอกาสแกภาคประชาชนในการเขาถึงฐานขอมูล
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เหลานี้ ทําใหการขยายเครือขายหยุดชะงักและกระจุกตัวอยูเฉพาะในกลุมของภาคประชาชน
ดวยกัน แตไมสามารถเชื่อโยงกับภาครัฐได
อุปสรรคและการตอสู
สุรพงษ สะทอนวา การทํางานประเด็นสัญชาตินนั้ เปนการตอสูกับอุดมการณของภาครัฐ
ในการสรางความเขาใจใหกบั ภาครัฐ ใหเขาใจถึงการรับรูตัวตนของประชากรในประเทศ รัฐไม
ทราบวาประชากรคนใดบางที่ประสบปญหาเรื่องสัญชาติ เพราะรัฐไมมีฐานขอมูลตรงนี้ รวมถึงรัฐ
มองวาคนกลุม นี้เปนปญหา แตรัฐกลับมองขามไปไมใหความสําคัญ หรือแมกระทัง่ ฐานขอมูลของ
แตละหนวยงานที่มีอยูมีความแตกตางกัน ไมมีการสํารวจขอมูลใหม และสรางความเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ปญหาจึงเกิดขึ้นและไมสามารถแกได หากสรางฐานขอมูลกลางขึ้นมาไดอปุ สรรคเหลานีก้ ็
คงหมดไป
ความตองการที่จะใหเว็บไซตของเขากลายเปนศูนยกลางขอมูลนั้นยังหางไกลจากความ
เปนจริง เพราะหากดูกระแสตอบกลับของผูเขาเยี่ยมชมมีนอย รวมถึงการใชเว็บบอรดเพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนปญหา และความเขาใจเรื่องสัญชาติยังมีคนใชไมมากนัก ซึ่งสวนหนึง่ เปน เพราะ
เว็บไซตของเขาเปนเว็บไซตใหม ไมสามารถสูกับเว็บไซตเรื่องสัญชาติเกาๆได เชนหากถามถึงการ
ใชเว็บบอรดแลวคงตองยอมรับวาเว็บไซตของอาจารยพนั ธุท ิพยมีคนเขาไปใชแทบจะตลอดทั้งวัน
รวมถึงถูกติจากผูเขาใชวา รูปแบบการจัดหนาของเว็บไซตไมนาสนใจ ไมสวยงาม เปนแทงๆไปหมด
แตตัวเขาคิดวาที่เลือกจัดหนาเว็บไซตแบบนี้เพราะ ตองการแสดงใหเห็นขอมูลในหนาแรกทั้งหมด
และอาจจะทําใหคนสนใจ เพราะหากเนนเฉพาะความสวยงามแลว ผูเขาชมก็จะไมทราบวามีเรื่อง
อะไรบาง แตเขาก็ยงั มีความคิดวาจะพัฒนาตอไป
แนวทางการปรับทัศนคติที่มีตอคนไรสัญชาติ
เขาสะทอนวา การปรับทัศนคติเกี่ยวกับบุคคลไรสัญชาติ มีกระบวนการ 2 ประเด็น
ประเด็นแรกเปนเรื่องเกี่ยวกับความมัน่ คง เพราะเมื่อบอกวาสิง่ ทีก่ ําลังพูดถึงคือ ความมั่นคง
หมายถึงหามคิดวาเปนปญหาที่จะตองแกไข ซึ่งเขาคิดวาเปนความตองการสรางกระบวนการของ
ภาครัฐเพื่อทําใหงายตอการปกครอง ซึง่ งายตอการทุจริตคอรัปชั่น เจาหนาที่ของรัฐมีสวนอยาง
มากในการลักลอบนําแรงงานขามชาติเขามาอยางไมถกู ตอง เพราะไดรับผลประโยชนจํานวนมาก
และกระบวนการเหลานี้สรางความเขาใจผิดแลวทําใหไมสามารถทราบถึงความเปนจริงได ซึ่งเปน
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ทัศนคติที่ควรถูกเปลี่ยน คือ ตองเขาใจวาบุคคลไรสัญชาติเปนคน การปฏิบัติกับพวกเขาตองเปน
การปฏิบัติระหวางคนกับคน ประเด็นที่สอง การทํางานควรดําเนินงานตามแนวทางของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั หนวยงานทีท่ ํางานดานความมัน่ คงมักจะอางเสมอวาทํางานรับใชสถาบัน
กษัตริย แตการดําเนินงานกลับสวนทางกับสิ่งทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงพระราชดํารัส
พระองคทา นถือวาคนกลุมนี้เปนกลุมคนที่หนีรอนมาพึง่ เย็น เขามาพึง่ พระบรมโพธิสมภาร ภาครัฐ
ตองดูแลคนกลุมนี้ ซึง่ ไมไดหมายความวาจะตองใหสญ
ั ชาติไทยแกเขาเทานัน้ แตตองดูแลคนกลุม
นี้ในฐานะของความเปนคน ทัศนคติเรื่องนีถ้ ือวาเปนเรื่องสําคัญ ที่ผา นมาเรื่องสัญชาติ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงไมเคยถอนสัญชาติใครเลย ตรงกันขามพระองคทานมีแตพระราชทาน
สัญชาติให กระบวนการคิดแบบนี้เจาหนาที่รัฐทีท่ ํางานแทนทานตองเขาใจวาทานใหแตไมเคยถอน
สัญชาติใคร ตั้งแตรัชกาลที่ 4, 5, 6 จนถึง 9
ยกตัวอยางกรณี อาภรณรัตน แซหวู นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ถกู มอง
วาไมใชคนไทย เห็นไดชัดวาคนในสังคมถูกปลูกฝงใหเขาใจเรื่องของคน เรื่องของชาติแบบผิดๆ คง
กลาวไดไมผิดนักวา ประเทศไทยเปนประเทศเดียวในโลก ที่ไมมีคนไทยแทๆ ทุกคนมีที่มาทีห่ ลาก
หลาย ทั้ง จีน ฝรั่ง ไทย มอญ ผสมผสานรวมแลวจึงเปนคนไทย เปนชาติไทย ซึ่งตางจากประเทศ
อื่น อยางเชนสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ หากพูดถึงความเปนชาติหมายถึงคนในแผนดินของเขา ใน
ประเทศที่เจริญแลวเขาใจวาชาติคือ แผนดิน คนทุกคนในแผนดินคือ เพื่อนรวมชาติ อยางกรณี
ภาค ใตก็เชนกัน คนสวนใหญไมมองวาเขาเปนคนไทยรวมกับเรา หากยอมรับในความเปนไทย
และปฏิบัติกับเขาดวยดีก็ไมมีปญหา โดยเฉพาะจากรัฐบาล จากนายกรัฐมนตรี ที่เรียกคนใน
ภาคใตวาพวกมันๆ ตลอด รัฐบาลไปแบงวาไอพวกนีท้ าทายกฎหมาย ไอพวกนี้ไมใชพวกเรา การ
แยกแบบนี้ผิดหมด ทําใหคนที่ไมมีปญหากลายเปนคนทีม่ ีปญหาดวย
บทเรียนและหนทางขางหนา
จากประสบการณการทํางานในเรื่องบุคคลไรสัญชาติ เขาสะทอนวา ในสมัยกอน นักขาว
คือ เปนปากเสียงของประชาชน เปนผูแสวงหา และนําเสนอความเปนจริงใหสงั คมรับรู เปนผูรอง
ทุกขแทนชาวบานดวยการใหใชพนื้ ที่ในสือ่ มวลชน อาจจะเปนเพราะสมัยนัน้ รัฐบาลปกครองอยาง
เผด็จการ ทําใหนกั ขาวเปนตัวกลางของประชาชน ซึง่ ตางกับปจจุบนั ดวยหลายปจจัย ทําให
แนวคิดเดิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนปากเสียงแทนประชาชน ก็กลายเปนความเปนกลางตอง
นําเสนอทัง้ สองฝาย ซึ่งเปนแนวคิดทีถ่ ูกสอนในระบบมหาวิทยาลัย หรือแมกระทั่งสายอาชีพเองทั้ง
บรรณาธิ-การหนังสือพิมพ โทรทัศนก็เชื่อเชนนัน้ นักขาวตองยืนอยูตรงกลางระหวาง 2 ฝาย โดย
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สวนตัวเขาเชือ่ วา “ความเปนกลางไมมใี นโลก” สิ่งทีน่ ักขาวจะตองกระทําคือ นักขาวจะตองยืน
อยูกับฝายทีถ่ กู ตอง ขอมูลใดถูก ขอมูลใดจะสรางสรรคสังคมใหดีงาม นักขาวตองยืนอยูกับฝาย
นั้น หากรัฐบาลบอกวาชาวบานเลว และชาวบานก็บอกวารัฐบาลนัน่ แหละเลว นักขาวอยูตรงกลาง
แลวบอกวาเลวดวยกันทั้ง 2 ฝายไมได นักขาวมีหนาที่สบื เสาะหาความจริงออกมาสรุปวา ใครกัน
แนที่เปนคนเลว เพื่อใหสงั คมลงโทษคนเลว สวนคนดีนักขาวตองยกยองเพื่อใหเขาเปนตัวอยางที่ดี
ของสังคม
สิ่งทีก่ ลาวไปขางตน สะทอนถึงสิ่งที่เขาเปนหวงมากที่สดุ ในการทํางานของนักขาว ณ เวลา
นี้ก็คือ ความพยายามที่จะบิดเบือนกระบวนการทําขาวโดยนักวิชาการ หรือโดยรัฐบาล ดวยการ
บอกวานักขาวตองเปนกลาง ทําใหกระบวนการทําขาวฉาบฉวย และมักงายมากขึ้นทุกวัน เพียง
ดําเนิน การสัมภาษณใหครบทั้งสองฝายแลวก็จบ อะไรถูกอะไรผิดไมรูใหประชาชนเปนผูตัดสิน
ดวยการอางวาประชาชนมีวจิ ารณญาณ ซึง่ เปนไปไมไดวา ประชาชนจะรู และการชีน้ ําของนักขาว
ทําใหไมสามารถทราบไดเลยวาใครพูดจริง ใครพูดโกหก นักขาวมีหนาที่ตองไปสืบเสาะตอวาสิ่งที่
คนๆนั้นพูดเปนเรื่องจริงหรือโกหก ตองมีการตรวจสอบคําพูดเหลานั้นไมเชนนั้นนักขาวก็จะ
กลายเปนปากเสียงใหกับฝายที่ไมถกู ตอง นักขาวควรจะนําเสนอขาวแบบเจาะลึก ตัวเขาเองเคย
รวมพูดคุยกับสมาคมนักขาวนักหนังสือ พิมพ และอาจารยประเวศ วะสี ซึ่งหลายฝายเห็นวาการทํา
ขาวเจาะ หรือ Investigative News เปนสิ่งสําคัญ แมวา จะตองเสียเวลาในการทําขาวมาก ตองไป
สืบเสาะเบื้องหนา เบื้องหลังของสถานการณ หาขอมูลสนับสนุน เพื่อใหไดขาวชิ้นเล็กนิดเดียว แต
ผานการกลัน่ กรองจนทําใหความนาเชื่อถือของขาวมีสงู และไดขอเท็จจริงในเชิงลึกมากขึ้นซึ่งตาง
กับการสัมภาษณบุคคลเพียงสองฝายทีเ่ ปนคูตรงขามกัน การทําขาวบุคคลไรสัญชาติก็เชนกัน
ทายที่สุดแลวเขายังคงย้ําวา ทางภาครัฐโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีตองทําความเขาใจเรื่อง
สัญชาติ นายกรัฐมนตรีมักจะพูดวาปญหาในภาคใตเกิดจากบุคคลทีม่ ีสองสัญชาติ ซึ่งเขาเองมอง
วาทําไมบุคคลคนหนึ่งจะมีสองสัญชาติไมได การมีสองสัญชาติไมใชเรื่องเสียหาย หากดูนัก
ฟุตบอลในตางประเทศทํางานในตางประเทศจนไดรับสัญชาติของประเทศนั้น ทัว่ โลกก็เปนเชนนัน้
สองสัญชาตินนั้ เปนเรื่องปกติ แตนายกรัฐมนตรีตองเขาใจวา สองสัญชาติไมเปนปญหาแตหากไม
มีสัญชาติ สิง่ นั้นแหละคือปญหาที่แทจริง และปญหาก็คอื กฎหมายไทยบังคับใหมีไดเพียงสัญชาติ
เดียว แตหากเด็กเกิดมามีสองสัญชาติ คือ สัญชาติของพอ และของแม ก็ตองเลือกสัญชาติ ซึ่ง
ความเปนจริงนาจะมีสิทธิในทัง้ สองสัญชาตินนั้ ไมควรจํากัดสิทธิ การแกไขกฎหมายถือวาเปนสิง่ ที่
ดําเนินการไดยากมาก แตสิ่งที่สามารถทําไดเลยคือ การรวบรวมขอมูลของทุกคนในประเทศไม
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เฉพาะบุคคลไรสัญชาติ เพื่อสรางเปนฐานขอมูลกลางเพือ่ ทราบถึงจํานวนและทราบวาใครตอง
ไดรับการแกไขปญหาใหโดยรัฐรวมมือกับทุกภาคสวน
บทบาทในการระดมความรวมมือของนักขาว
หากกลาวถึงบทบาทในการระดมความรวมมือของนักขาวตอประเด็นนี้ นักขาวแตละคนมี
กระบวนการในการระดมความรวมมือที่แตกตางกัน ขึน้ อยูกับลักษณะการทํางานของบุคคลนั้นๆ
ดังนี้
วันดี สันติวฒ
ุ ิเมธี บรรณาธิการสาละวินโพสต มีกระบวนการในการระดมความรวมมือ
โดยนําเสนอเรือ่ งราวบุคคลไรสัญชาติโดยเนนความตอเนื่อง โดยรวบรวมขอมูลเอาไวใหผูอานได
ติดตาม และเลือกการนําเสนอในชวงเวลาที่คนในสังคมยังคุน เคยกับเรื่องสัญชาติอยู ซึ่งผูอา นจะ
สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวได ซึ่งไมจาํ เปนทีจ่ ะตองนําเสนอตามกระแสที่ประเด็นนัน้ รอนแรงในทันที
แตนําเสนอภายหลังเพื่อเปนการกระตุนเตือน โดยเนนการสอดแทรกแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเพือ่
สรางใหสงั คมรับรูวาบุคคลไรสัญชาติก็เปนมนุษยคนหนึ่ง ซึ่งไมไดขึ้นอยูกับวาจําเปนที่จะตองมี
สัญชาติไทย
ภาสกร จําลองราช ผูสื่อขาวหนังสือพิมพมติชน มีกระบวนการในการระดมความรวมมือ
โดย เนนนําเสนอประเด็นสิทธิ ซึ่งเปนประเด็นที่สาํ คัญทีส่ ุด โดยสวนใหญเรื่องของบุคคลไรสัญชาติ
จะถูกเชื่อม โยงกับเรื่องสิทธิ และการไมไดรับความเปนธรรม โดยนําเอาเรื่องราววิถชี วี ิตของชน
กลุมตางๆ มาเผยแพรใหสงั คมรับรู ใหสังคมรูสึกและพึงตระหนักวาบุคคลไรสัญชาติไมไดเปนคน
อื่นคนไกล แตเปนเพื่อนมนุษยเชนเดียวกับเรา และเมื่อมีความทุกขรอ นเกิดขึ้นก็ควรที่จะไดรับการ
เยียวยาแกไขความทุกขนนั้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เกิดจากความไมเขาใจ โดยพยายามที่
จะถายทอดวิถีชีวิตของคนไรสัญชาติวาเปนมนุษยคนหนึ่งที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งเหมือนคน
ทั่วๆ ไป โดยพืน้ ฐานของคนก็เหมือนๆ กัน ความตองการปจจัยพืน้ ฐานของคนกลุมนี้ก็คงไมแตก
ตางกับคนในสังคม เพื่อใหเกิดการรับรูและเขาใจในบุคคลไรสัญชาติ
สนิทสุดา เอกชัย บรรณาธิการอาวุโส outlook บางกอกโพสต มีกระบวนการในการระดม
ความรวมมือโดย สรางการรับรูใหกับคนในสังคมเมืองวา มีบุคคลที่ตอ งประสบปญหาความไร
สัญชาติอยู ดวยการนําเสนอสารคดี เพื่อมุงนําเสนอวิถชี ีวิตและปญหาของคนกลุม นี้ ใหไดรับรูและ
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เขาใจ เพื่อคลี่คลายอคติ โดยเนนความรูสกึ เพราะอคติเกิดจากความรูส ึก อันนําไปสูค วามเขาใจถึง
ความเปนมนุษยที่เทาเทียมกับคนในสังคมของบุคคลไรสัญชาติ
สรินยา กิจประยูร เอ็นจีโอทีต่ อสูผานหนาหนังสือพิมพ มีกระบวนการในการระดมความ
รวมมือโดย ในเบื้องตนจะระดมความรวมมือกับกลุมคนที่ทาํ งานประเด็นนี้เสียกอน และเมื่อภาค
รัฐซึ่งเปนกลไกสําคัญในการแกไขปญหาไมใหความรวมมือจึงจะอาศัยสื่อมวลชน โดยสิ่งที่
สามารถสื่อสารใหกับสังคมและภาครัฐได คือ ความเปนจริง โดยนําเสนอในแงพื้นฐานความเปน
มนุษย วาคนกลุมนี้ควรจะไดรับสิทธิขั้นพืน้ ฐานใดบาง แลวคนในสังคมจะเขาใจ ซึ่งสามารถทําได
ดวยการหยิบยกมุมมองดานบวกบนพื้นฐานความจริง ปรับทัศนคติใหกับชาวบานที่ประสบปญหา
เองเขาใจวาปญหาของเขาตองเริ่มตนจากตัวเขาเอง ซึ่งเปนสวนที่สาํ คัญในกระบวนการการ
แกปญหา
ฐิตินบ โกมลนิมิ ทีมสื่อสารสาธารณะเพื่อการเคลื่อนไหวทางวิชาการและสังคม โครงการ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ มีกระบวนการในการระดมความรวมมือ
โดย ใชการสื่อสารเปนตัวเชือ่ มโยงความรูก ับเครือขาย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เนนการสื่อสาร
ภายในโครงการ เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกในการทํางานภายใตทิศทางและเปาหมายที่ประสาน
และสอดคลองกัน รวมถึงการสื่อสารกับภายนอก เพื่อจะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสรางหลัก ไมวา จะเปน นโยบาย กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติทเี่ กี่ยวของ ซึง่ จะชวยแกไข
ปญหาเด็กไรสญ
ั ชาติ ทัง้ ระยะสั้นและระยะยาว โดยมีชองทางการผลักดันผานสื่อมวลชนเปน
สําคัญ รวมไปกับการสรางชองทางการสื่อสารและทําความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของและ
รับผิดชอบในการแกไขปญหาสิทธิและสถานะบุคคลในทุกระดับอีกดวย รวมถึงการเนนการให
ความสําคัญกับการกระตุนใหสื่อมวลชนเขาใจในปญหานี้ในเชิงลึกดวยการพาสื่อมวลชนลงพื้นที่
และใหความรูเรื่องกฎหมายที่เกีย่ วของ รวมทั้งเตรียมความพรอมใหกบั นิสิตนักศึกษาที่จะเขามา
ทํางานดานสือ่ มวลชนในอนาคต
สมา โกมลสิงห บรรณาธิการรายการถอดรหัส ไอทีวี มีกระบวนการในการระดมความ
รวมมือโดย ชี้ใหเห็นวาปญหาเรื่องสัญชาติเปนปญหาที่ใหญ ครอบคลุมถึงคนจํานวนมาก หลาย
กลุม หลายชาติพันธุ ทําใหไดรับประโยชนในวงกวาง แตในบางครั้งก็จาํ เปนที่จะตองนําเสนอดวย
การยกกรณีศึกษา ซึ่งถือไดวาเปนการชวยเหลือในทางออม รวมถึงการใหความรูแกหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ และทุกภาคสวน ไมใชการปลุกระดม ไมไดเรียกรองใหคนลุกฮือ แตเปนการ
เรียกรองใหทกุ ฝายเห็นความสําคัญรวมกันและมองหาทางออกรวมกัน โดยเฉพาะประเด็น “เรื่อง
สิทธิมนุษยชน” ทุกคนควรจะตองมีสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ ฐาน และไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม
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ชวิดา วาทินชัย ผูสื่อขาวอ.ส.ม.ท. มีกระบวนการในการระดมความรวมมือโดย เนนการ
นําเสนอบุคคลที่มีจุดเดน เพราะ สามารถจูงใจคนในสังคมใหสนใจในประเด็นปญหานี้ได โดย
ตระหนักวาจะหยุดการชวยเหลือเฉพาะบุคคลที่มีจุดเดนไมได แตตองชวยเหลือใหคนอื่นๆ ที่มี
ปญหาเดียวกันไดรับสิทธิทสี่ มควรไดรับดวยเชนกัน และการนําเสนอขาวยังเปนการกระตุน และทํา
ใหขาราชการไทยทํางานอยางจริงจัง หากมีสื่อมวลชนติดตามเฝาดูการทํางาน และนําเสนอเพื่อให
เกิดการยอมรับวาบุคคลไรสัญชาติ เปนมนุษยที่ควรจะไดรับการดูแล รวมถึงการนําเสนอขาวยัง
ตองนําเสนอในวงกวางโดยอาศัยเพื่อนสือ่ มวลชนรวมนําเสนอออกสูส ังคม
ธีรยุทธ บุญแผผล ผูสื่อขาวอ.ส.ม.ท. มีกระบวนการในการระดมความรวมมือโดย ชี้ใหเห็น
ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึน้ ของเจาหนาที่รัฐ และการใชเกณฑของภาครัฐในการพิจารณาวาคนคือ
คนไทย รวมถึงสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติการแกไขปญหาไดอยางถูกตองและสามารถนําไปใช
กับพืน้ ที่ชายแดนอื่นๆ ที่มีปญ
 หาในลักษณะเดียวกันได กระตุนเตือนการทํางานของภาครัฐและ
ทวงถามถึงความรับผิดชอบของภาครัฐที่กระทําตอกลุมชาวบานอยางไมชอบธรรม รวมถึงการหา
ชองทางในการสื่อสารออกสูสังคม โดยอาศัยเพื่อนสื่อมวลชนในการสรางกระแสสังคมในประเด็นนี้
ณัฐพงษ สิงหเถื่อน เว็บมาสเตอร www.tobethai.com มีกระบวนการในการระดมความ
รวมมือโดย ปรับทัศนคติของบุคคลไรสัญชาติเอง ใหไดรูจักตัวเอง เรียนรูสาเหตุของปญหาการไร
สัญชาติของเขาวาเกิดขึ้นไดอยางไร รวมถึงการปรับทัศนคติของคนในสังคม ตองใหคนในสังคม
เขาใจคนทีถ่ ูกกระทําอยางบุคคลไรสัญชาติ และปรับภาพลบดานความมั่นคงที่ถกู ย้าํ อยูเสมอ ให
เขาใจวิถีชวี ิตซึ่งไมแตกตางจากคนทัว่ ไปในสังคม รวมถึงระดมความรวมมือผานเว็บไซตในการลา
รายชื่อเพื่อแกไขกฎหมายที่เชื่อวาเปนสาเหตุของปญหา
สุรพงษ กองจันทึก เว็บมาสเตอร www.statelessperson.com มีกระบวนการในการระดม
ความรวมมือโดย เปนศูนยกลางการรวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสัญชาติเอาไว โดยเนนการ
นําเสนอ กฎหมาย กฎระเบียบ และขอแนะนําในกระบวนการที่เกีย่ วของกับสัญชาติ และขาวความ
เคลื่อนไหวเกีย่ วกับประเด็นนี้ รวมถึงเปนศูนยรวมของบทความตางๆ ที่สรางความเขาใจวาบุคคล
ไรสัญชาติเปนมนุษย การปฏิบัติกับพวกเขาตองเปนการปฏิบัติระหวางมนุษยกับมนุษย
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ผลวิจัยของฝายแหลงขาว
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมบุคคลไรสัญชาติ กลุมนักวิชาการ และ
กลุมหนวยงานภาครัฐมาวิเคราะห เพื่อนําเสนอผลวิจัยของฝายแหลงขาว ในประเด็นเสียงสะทอน
จากผูท ี่เปนแหลงขาวตอบทบาทการทํางานของนักขาว และประเด็นที่แหลงขาวมีความเกี่ยวของ
ในฐานะผูรวมสรางเครือขายสื่อมวลชน โดยแบงตามกลุม ของแหลงขาว ดังนี้
เสียงสะทอนจากผูที่เปนแหลงขาวตอบทบาทการทํางานของนักขาว
กลุมบุคคลไรสัญชาติ
กลุมบุคคลไรสัญชาติ สวนใหญมีความเห็นตรงกันวา สือ่ มวลชนเปนหนึง่ ในตัวจักรสําคัญ
ที่ทาํ ใหปญหาของพวกเขาเกิดกระบวนการแกไขตอ เพราะปญหาของพวกเขานั้นมีชองทางที่จะ
สามารถแกไขปญหาความไรสัญชาติไดอยูแลว เพียงแตวากระบวนการทํางานของทางภาครัฐไมมี
การเคลื่อนตัวในการแกปญหา แตเมื่อสื่อมวลชนเขามาใหความชวยเหลือทําใหสงั คมรับรูปญหา
ของพวกเขา รวมถึงกระตุนการทํางานของภาครัฐดวย ดังเห็นไดจากคํากลาวของ ประเสริฐ กาย
ทวน บุคคลไรสัญชาติ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (ปจจุบันไดรับสัญชาติคืนแลว) ทีว่ า
“ ถาพูดจริงๆ ถามวา กระบวนการแกไขอําเภอแมอายสิง่ ใดเปนสิง่ ที่ชดั ที่สุด อะไรที่เปนตัว
จักรสําคัญ ผมวา สื่อมวลชน ถึงแมวา นักวิชาการจะแสดงความเห็นทางกฎหมาย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทํางานแกไขปญหาในพืน้ ที่ แตหากสื่อมวลชนไมเสนอขาว กระบวนการแกไขปญหาก็ไมเดิน สังคมไมรูดวยวามันเกิดอะไรขึน้ ในแตละวันของแมอาย แตพอสื่อมวลชน
ลงมาจับประเด็นนี้ ก็สามารถเปนเครือขายกับเราได แลวก็โทรไปบอกขอมูล สื่อมวลชนก็นําเสนอ
ขาวใหเรา ” สัมภาษณเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548
นอกจากนี้ ประเสริฐ ยังกลาวเสริมวา นักขาวนําเสนอขาวเพื่อชาวบานมาก จนกระทัง่ ถูก
อําเภอติงวา สือ่ ไมเปนธรรมนําเสนอขาวดานเดียว ไมนําเสนอขาวของทางอําเภอ แตตองยอมรับ
วาสื่อบางกลุม โดยเฉพาะสื่อที่ใหความสนใจประเด็นแมอายในภายหลังไดรับขอมูลจากกรมการ
ปกครอง ซึง่ เปนขอมูลเกา เมือ่ นําเสนอออกไปแลวสรางความสับสนใหกับประชาชนที่ไดรับสื่อ
หากมองวาบทบาทของสื่อในการนําเสนอขาวเปนอยางไร เขายอมรับวามองไมออก แตเชื่อวา
สื่อมวลชนทุกกลุมมีความจริงใจในการใหความชวยเหลือ แตประเด็นสําคัญที่ขาดไมไดก็คือ
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สื่อมวลชนจะตองรูและเขาใจกฎหมายเรื่องสัญชาติ เพื่อที่จะนําขอกฎหมายทีถ่ ูกตองมาเพิ่มเติมใน
การนําเสนอขาวใหสามารถแกปญหาไดตรงจุด
พรหมมินทร อินทรวิชยั อดีตบุคคลไรสัญชาติ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สะทอน
บทบาทสื่อมวลชนวา “ สวนมากสื่อมวลชนที่รับขาวสารจากชาวบานจริงๆ ก็จะลงขาวไมผิดไปจาก
คําใหการของชาวบาน ชาวบานพูดอยางไรก็ไปเปนอยางนัน้ ก็ดใี จนะที่ทงั้ ชาวบานและสื่อพูดและ
นําเสนอความจริง ก็เปนผลดีกับชาวบาน ซึ่งมีสวนทําใหทางหนวยงานของราชการเอง กรมการ
ปกครอง อําเภอแมอาย ไดรับรูวาคนกลุมนี้มีสัญชาติไทยจริง ก็เรงดําเนินการอนุมัติให แตถาไมมี
สื่อมวลชนอยางกรณีของแมมลและแมหลา หลังจากตรวจดีเอ็นเอวาเปนแมกับลูกกันจริงๆ ชวงนั้น
ไมไดเสนอขอมูลผานสื่อ เพราะเราคิดวาเมื่อความจริงปรากฏออกมาแลวทางอําเภอจะดําเนินการ
ให แตปรากฏวาใชเวลา 8 เดือน จนกระทัง่ สื่อนําเอาขอมูลไปนําเสนอทางอําเภอถึงจะยอมคืน
สัญชาติให อยางกรณีผม ของผองศรี อินหลู ใชเวลาไมเกิน 2 เดือน ไดรับสัญชาติคืนหลังจากรูผล
ดีเอ็นเอแลว เปนผลลัพธของสื่อทีน่ ําเสนอขาวไป ทําใหผูใหญที่ไดรับทราบขาวอนุมัติให เพราะ มี
เหตุผลไมรูจะโตแยงอยางไร ”
นอกจากนีย้ ังกลาวเสริมวา สื่อมวลชนจากสวนกลางมีศักยภาพในการนําเสนอความจริง
เพราะไมเกรงกลัวเจาหนาทีท่ องถิน่ ซึ่งตางกับสื่อมวลชนทองถิน่ ไมสามารถนําเสนอความจริงได
เพราะมีเจาหนาที่รัฐบงการอยูหรือดวยอํานาจหลายๆ อยาง หากสื่อเขาใจปญหาจริง รับรูความ
จริง การนําเสนอนัน้ จะเปนประโยชนกับพวกเขา
บุญ พงษมา อดีตบุคคลไรสัญชาติ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สะทอนบทบาท
สื่อมวลชนวา ระหวางที่เธอผิดหวังจากสือ่ ทองถิน่ ที่ไมนําเสนอเรื่องราวของชาวแมอาย เธอเลยทอ
คิดวาสื่อคงไมไดสนใจ อํานาจรัฐเทานัน้ ทีจ่ ะกุมสื่อได แตเมื่อเรื่องนี้ผา นไปถึงคุณธีรยุทธ บุญแผผล
ผูสื่อขาว อ.ส.ม.ท. เปนผูใหความชวยเหลือ สงทีมลงพื้นที่ ดูถงึ ตัวตน ถายหลักฐานที่ยนื ยันความ
เปนไทยทัง้ หมด ตีแผใหคนทัง้ โลกรูวา เธอเปนคนไทย รวมถึงนําเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชน วา
เธอถูกละเมิดสิทธิอยางไร เธอกลาวตอวา สื่อมวลชนตองเขาถึงตัวตนของชาวบาน ลงสัมผัสดวย
ตนเองและเขาใจพื้นที่ไมใชมแี ตขอมูล เธอยอมรับวา สื่อมวลชนมีความสําคัญมากในการได
สัญชาติคืน แตตองมีการชวยกันหลายฝาย อยางหมอพรทิพยก็เขามาชวยเหลือเรื่องการตรวจดี
เอ็นเอ
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“ผมวาใชสื่อแลวทําใหไดสญ
ั ชาติเร็วมาก กรณีของผมแค 3 วันไดเลย หรืออาจเปนเพราะ
ชวงนั้นขาวขอสอบเอ็นทรานซรั่วกําลังดัง สถานการณทุกอยางมันกดดันเลยทําใหไดเร็ว และ
หลังจากที่ขาวออกไปก็ไมมีปญหาดานการเรียน” ยุทธนา ผามวัน นิสิตคณะแพทยศาสตรใน
ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อดีตบุคคลไรสัญชาติ กลาว
ยุทธนา ยอมรับวา กลัวการตกเปนขาว ไมอยากทําเรื่องใหวนุ วาย กลัววาสื่อมวลชนจะใช
คํารุนแรง และเมื่อเขาเรียนก็อาจจะมีปญหา แตเมื่อความจริงถูกนําเสนอออกไปก็เปนผลดีตอตัว
เขาเอง และกระตุนใหบุคคลไรสัญชาติคนอื่นๆ ตืน่ ตัวกับการเรียกรองสิทธิของตนเอง เพราะเห็นวา
ตนเองมีปญหาคลายกับกรณีของยุทธนา แตเมื่อติดตอกับทางอําเภอวาสามารถยื่นขอสัญชาติไทย
แตอําเภอกลับไมทราบมติคณะรัฐมนตรีเหลานั้น นัน่ จึงเปนเหตุผลวา ถาไมมีสื่อมวลชน เจาหนาที่
ก็อาจจะเห็นวา ตัวคนเดียวไมมีใครชวยก็อาจจะละเลยแลวทําใหเรื่องหายเงียบไป หลายกรณีตอง
มีสื่อชวยกระตุน ถาคนทั่วไปรับรูก็เหมือนวา หนวยงานหรือเรื่องราวนัน้ ๆ กําลังถูกจับตามอง เปน
การกระตุนใหเขาทํางานเร็วขึ้น สําหรับลักษณะการนําเสนอตองนําเสนออยางตอเนือ่ ง ถาออกขาว
แคครั้งเดียวจบเรื่องก็จะเงียบหายไปคนก็ไมสนใจ กระตุนใหคนทัว่ ไปไดรูวาปญหายังมีอยู ใหเห็น
วาคนที่ไดรับสัญชาติไปแลวเปนอยางไร ใหเห็นปริมาณของปญหาวามีเยอะมาก ตองยอมรับวานัก
กฎหมายเขามาชวยแกเรื่องนี้ไดยาก แตสื่อมวลชนสามารถชวยได อยางเชนคุณอาภรณรัตนไดรับ
สัญชาติ เพราะสื่อมวลชนใหความชวยเหลือ
อาภรณรัตน แซหวู นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตบุคคลไรสัญชาติ
สะทอนบทบาทของสื่อมวลชนวา หลังจากไดรับความชวยเหลือจากอาจารยพันธุทพิ ยใหสามารถ
ศึกษาตอไดในระดับปริญญาเอก แตยังคงไมไดรับสัญชาติ อาจารยจงึ ใหเธอนําเสนอปญหาของตัว
เธอเองตอสื่อมวลชนตามงานประชุมเกี่ยวกับสัญชาติทกุ ครั้ง ตองยอมรับวาชวงแรกสื่อมวลชน
ไมใหความสนใจ เพราะมีสื่อมวลชนบางกลุมเทานัน้ ที่ใหความสนใจ ประเด็นคือ จะมาชวยอะไร
กับเด็กเพียงคนเดียว แตเมื่อประเด็นขาวของยุทธนากลายเปนประเด็นรอนของสังคมขึ้นมา ทัง้
ยุทธนาที่สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร เขามาเปนอันดับ 1 และตัวเธอซึ่งมีความจําเปนที่
จะตองไดสัญชาติเพื่อใชในการทําหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจยั ที่ประเทศ
ญี่ปุน จึงเปนกรณีที่เรงดวน และมีคุณประโยชนตอประเทศ ทําใหสื่อมวลชนกลายเปนตัวกระตุน ให
รัฐใหสัญชาติโดยเร็ว เธอยอมรับวาสื่อมวลชนมีสวนชวยเหลืออยางมากเพราะ คํารองขอสัญชาติ
ของเธอไมไดรับความเหลียวแลตลอด 10 ป และเมื่อนําเสนอตัวเองผานสื่อทําใหเธอไดรับสัญชาติ
โดยเร็ว
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น้ําคาง แซตงั้ อาจารยประจํามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บุคคลไรสัญชาติ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก (ปจจุบันไดรับสัญชาติแลว) แมวาเธอจะถูกนําเสนอเรื่องราวผานสื่อมวลชน แตเธอ
ไมไดรับสัญชาติอยางรวดเร็วเหมือนคนอืน่ เธอยอมรับวาเธอไมมีความเรงดวนที่จะตองไดรับ
สัญชาติ แตสิ่งที่เธอเรียกรองคือ สิทธิในการทํางานของบุคคลไรสัญชาติใหสามารถทํางานไดตาม
สาขาวิชาทีจ่ บการศึกษามา เธอเชื่อวา สื่อมวลชนพยายามทําความเขาใจกับบุคคลไรสัญชาติ
นําเสนอในมุมที่พวกเขาถูกละเมิด สิ่งที่สื่อกําลังทําอยู คือ สื่อกําลังเสนอขอมูลใหกบั สังคมรับรู ซึง่
เดิมสังคมอาจจะไมไดรับรูเลยวามีปญหาความไรรัฐ ไรสัญชาติ ซึ่งถือวาเปนการชวยเหลือของ
สื่อมวลชน ถึงแมวาการปรากฏตัวของเธอผานสื่อจะไมสง ผลใหเธอไดรบั สัญชาติในทันที แต
กระบวนการดังกลาวเปนจุดเริ่มตน และทําใหเธอไดรับความสนใจจากสื่อเปนระยะๆ รวมถึงการ
ทํางานรวมกับคณะทํางานแกไขปญหาในระยะตอมา สงผลใหตัวเธอ และเพื่อนๆ บุคคลไรสัญชาติ
ในอําเภอแมสอด ไดรับสัญชาติเมื่อตนปพ.ศ. 2549
ติ๊บ สายวัน บุคคลไรสัญชาติ อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ถึงแมวา ตัวเขาเองจะไมเคย
ผานกระบวนการนําเสนอของสื่อมวลชน แตก็ยอมรับวาสื่อมวลชนมีบทบาทในการชูประเด็น
ปญหาในสังคม และชวยกระตุนใหปญหาตางๆ ไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว แตการเปนคนไร
สัญชาติระดับรากหญาเชนนี้การเคลื่อนไหวใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยหวังพึง่ สื่อนัน้ หมายถึง
เปน การประกาศตัววาจะแข็งขืนกับระบบราชการและเปนการทาทายอํานาจรัฐที่อยูในมือของ
นายอําเภอ ผูใหญบาน และตํารวจ เปน การล้ําเสนไมทําตามขั้นตอน ซึ่งอาจยิ่งเรงขยายรูปแบบ
การถูกกดทับในรูปแบบอื่นๆตามมา ความจริงในเรื่องนี้จงึ ยังคงเปนความจริงในที่มืดตอไปหาก
สื่อมวลชนไมสนใจปญหาทีเ่ กิดขึ้นและไมพยายามทําความเขาใจเพื่อนํามาตีแผหาทางแกไข
สื่อมวลชนคงตองมองเรื่องจรรยาบรรณและมนุษยธรรมวาจะเสนอเพราะหวังเงินหรือชวยคน
บทบาทของนักขาวตามความคิดเห็นของกลุมบุคคลไรสัญชาติ สวนใหญเห็นวาสื่อมวลชน
แสดงบทบาทคือ การนําเสนอของสื่อมวลชน เปนการสรางการรับรูใหกับสังคมวา มีปญหาความไร
สัญชาติปรากฏอยู รวมถึงการนําเสนอดังกลาวยังเปนการกระตุนเตือนการทํางานของภาครัฐ ซึ่ง
ทําใหขาราชการทํางานอยางจริงจัง เมื่อมีสื่อมวลชนติดตามเฝาดูการทํางานเพื่อแกปญหาคนไร
สัญชาติ และกระตุนใหบุคคลไรสัญชาติเขาใจ และกาวออกมาเริ่มแกไขปญหาดวยตนเอง
กลุมหนวยงานภาครัฐ
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หนวยงานภาครัฐตั้งขอสังเกตวา โดยสวนใหญสื่อมวลชนทีน่ ําเสนอขาวเรื่องนี้มีจาํ นวนไม
มากนัก และสวนใหญมีความเขาใจในประเด็นปญหานีพ้ อสมควร แตสื่อมวลชนสวนใหญวางตัว
เปนฝงตรงขามกับภาครัฐ ดวยอํานาจที่จะใหสัญชาติ เปนอํานาจโดยตรงของรัฐ และสื่อมวลชน
สวนใหญมองวาปญหาทั้งหมดเกิดจากความบกพรองในการทํางานของภาครัฐ แตตองยอมรับวา
ในระยะตอมาสื่อมวลชนมีความเขาใจมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และทําใหการ
ทํางานรวมกันราบรื่นมากขึ้น ดังเห็นไดจากคํากลาวของ ชาญเชาวน ไชยานุกิจ อธิบดีกรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม วา
“ สื่อที่เกาะติดเรื่องนี้ เปนคนที่เขาใจ จากการพูดคุย เขาสนใจนอกรอบมากกวาเขาสนใจ
ขาว ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผม ระหวางทีมวิจยั ระหวางคนทํางานดานนี้ กับตัวสื่อ
ที่เปน Individual เหลานัน้ ตัวสื่อเองก็เกิดกระบวนการเรียนรูขึ้นมา ดังนัน้ การนําเสนอขาวของเขา
นั้นคอนขางเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง ไมพยายามสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นเหมือนในชวงแรกๆ
ซึ่งออกมาในลักษณะภาครัฐรังแกประชาชน ซึง่ มันอาจจะถูก แตมนั ไมเกิด Constructive ในการ
นําเสนอ ไมเกิดการพัฒนา เพราะวาชวงแรกเมื่อเรายอนกลับไปแลวเปนเรื่องของการบังคับใช
กฎหมายแบบเครงครัดและรุนแรง โดยไมไดสรางกระบวนการในเชิง Right Base คือกระบวนการ
การมีสวนรวมใหชาวบานไดเขามาแตเปนการผลักภาระ ฉะนัน้ ในการนําเสนอขาวชวงแรกจึงเปน
การโจมตี แตก็ไดผลภาครัฐเขามาเกี่ยวของเต็มไปหมด แตมาหลังๆ เมื่อกระบวนการเรียนรูของตัว
สื่อเขาใจมากขึ้น มันก็คลี่คลายจนปญหานําไปสูการแกไขในระดับหนึง่ ทีเดียว”
นอกจากนีย้ ังกลาวเสริมวา เรื่องสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องออนไหว ถาเกิดสื่อสารผิดพลาด
นั่นสะทอนวานักขาวไมไดเขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจจะทําใหสังคมเขาใจผิด และกลายเปน
วาหากสื่อมวลชนใดนําเสนอขาวเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน กลายเปนวาหนังสือพิมพนนั้ แสดงจุดยืน
ของตัวเองวาอยูฝายตรงขามรัฐบาล ซึง่ ทําใหภาพของสิทธิมนุษยชนเสื่อมถอย
เตือนใจ ดีเทศน กรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย วุฒิสภา เห็นดวย
ในคํากลาววา มีสื่อมวลชนที่ใหความสนใจประเด็นนีจ้ ํานวนไมมาก สือ่ มวลชนทีท่ ํางานเพื่อสิทธิ
มนุษยชนยังเปนเพียงทางเลือก เปนกลุมเล็กๆที่มีคนทีท่ ุมเทและเขาใจ สื่อมวลชนก็มีปญหาของ
ตัวเองคือ งบประมาณในการลงพืน้ ที่ และบางครั้งกองบรรณาธิการก็ไมใหความสนใจประเด็นชาติ
พันธุ และกลาวเสริมวา การที่มีสื่อมวลชนที่เอาใจใสปญหานี้ทาํ ใหสงั คมไดรับรูมากขึ้นเพราะ เรื่อง
นี้และทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม ทุกคนควรจะไดเรียนรูวามีปญหาอะไรเกิดขึ้น อะไรเปนที่มาของ
ปญหา และจะแกไดอยางไร ตรงนี้สื่อมวลชนจึงมีความสําคัญมาก ทีผ่ านมาประเด็นของพีน่ อง
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ชาติพนั ธุตางๆ ในประเทศไทยก็ไดรับความสนใจจากสือ่ มวลชนมากพอสมควร โดยเฉพาะประเด็น
แมอาย ในเชิงสถานะบุคคล ไมมีสัญชาติ สื่อเปนผูทที่ ําใหสังคมเขาใจและเรียนรูรวมกัน รวมทั้ง
สามารถกดดันรัฐบาลใหเกิดนโยบายที่เหมาะสมได ดังนั้นสื่อตองเขาถึงคนทุกระดับ เขาใจถึง
ชุมชน เขาใจถึงวิถชี ีวิต ตองสัมพันธกับทั้งระดับรากหญาและระดับนโยบาย และสิ่งที่สื่อตองทํา
ความเขาใจคือ กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวของกับบุคคลไรสัญชาติ และนําเสียงของ
ประชาชนผูประสบปญหามานําเสนอ
“ พูดตรงไปตรงมาก็บอกไดวา มีไมมาก มีไมกี่คนที่ทาํ เรื่องนี้ ดูแลวผมวามีถงึ สิบคนรึเปลา
ก็ไมรู อยางทีห่ นึง่ มันนอย ซึง่ ผมเองก็มีความคิด มีความฝน วาอยากมีเครือขายสื่อมวลชนสิทธิ
มนุษยชน ” จรัล ดิษฐาอภิชัย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กลาวสนับสนุน และกลาว
เสริมวา ชวงทีต่ นเองเขาไปชวยเหลือเรื่องของยุทธนา เขามองเห็นวาบทบาทของสื่อมวลชนเนนไป
ที่ประเด็นวา ยุทธนาสอบไดและมีสิทธิ์เรียน นําเสนอในเชิงเห็นอกเห็นใจและชื่นชมวาเปนเด็กทีเ่ กง
ในขณะที่คณะทํางานพยายามพูดประเด็นการเลือกปฏิบตั ิเรื่องสัญชาติ หรือความจริงทีว่ าไมวา
สัญชาติไหนก็มีสิทธิที่จะรับการศึกษา แตก็ตองยอมรับวายุทธนาไดรบั สัญชาติเร็วเพราะสื่อ และ
สิ่งทีท่ ําใหสื่อมวลชนสนใจยุทธนา เพราะสามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยได หากเปนคณะอื่นคงไมมสี ื่อมวลชนใหความสนใจ และนัน่ ทําใหเห็นไดวา
สื่อมวลชนยังขาดความรูเรือ่ งสิทธิตา งๆ สื่อนําเสนอเพียงความเห็นอกเห็นใจ หากนําขอมูลเรื่อง
สิทธิมาอางอิง จะทําใหขอมูลมีน้ําหนักมากขึ้น การรายงานขาวเรื่องสิทธิมนุษยชนตองเขาใจ ตองรู
ขอเท็จจริงเกีย่ วกับสภาพของกลุมตางๆ ของชาติพนั ธุตา งๆ
จิราพร บุนนาค รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สะทอนบทบาทการทํางานของ
นักขาววา ในชวงกอนมีการประกาศยุทธศาสตรแกไขสถานะบุคคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
เมื่อสื่อมวลชนนําเสนอยุทธศาสตรออกไปแลว ทําใหคนทัว่ ไปคอนขางสับสน นั่นเปนการนําเสนอ
ขาวนัน้ เปนเพียงรางยุทธศาสตรเทานัน้ ไมใชยุทธศาสตรจริงๆ เพราะการทํายุทธศาสตรคอนขาง
รอบคอบ ประเด็นสําคัญคือ ยุทธศาสตรตองอยูบนฐานของความสมดุลระหวางเรื่องสิทธิมนุษยชน
เรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพืน้ ฐาน และเรื่องของความมัน่ คง เมื่อสื่อนําเสนอนักวิชาการ หรือองคกร
พัฒนาเอกชนที่ไมไดรับรูขอมูลทั้งหมด ก็ถูกติงวาเปนยุทธศาสตรที่ไมรอบดาน เมื่อนักขาวไปนํา
ความเห็นตรงนั้นมา ทําใหการนําเสนอขาวผิดพลาด แตหากมองภาพรวมแลว นักขาวใหประโยชน
ในการกระตุน การขับเคลื่อน กระตุนใหคนในสังคมรวมทัง้ ในฝายรัฐบาลมองเห็นความสําคัญของ
แผนยุทธศาสตรฉบับนี้ และหากนักขาวรูชว งจังหวะเวลาที่จะนําเสนอเพื่อใหอยูในชวงที่สาํ คัญ
อยางเชน ตอนที่สื่อมวลชนนําเสนอเรื่องนี้ในชวงที่ใกลๆ จะมีการประชุมสภาความมั่นคง เมื่อมีการ
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ประชุมสภาความมัน่ คง นายกรัฐมนตรีก็ใหความสนใจ สนใจในความเดือนรอนของบุคคลไร
สัญชาติ และเปนเรื่องที่ทา นเขาใจไดทันทีเมื่อเสนอแผนยุทธศาสตรเขาไป
อดิศร กําเหนิดศิริ นายอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม สะทอนบทบาทการทํางานของ
นักขาววา นักขาวไมไดตรวจสอบขอมูลจากทัง้ 2 ฝายกอน นําเสนอขอมูลที่ไดจากชาวบานโดยไม
ตรวจสอบกับทางอําเภอกอนวาจะดําเนินการอยางไรบาง เมื่อนําเสนอจึงทําใหเกิดภาพลักษณไมดี
ของทางอําเภอ อยางกรณีแมอาย สื่อนําเสนอขาววา บุคคลทั้ง 1,243 คน เปนคนไทยทัง้ หมด
ไมไดนําเสนอวา มีสวนหนึง่ เปนคนไทย แตอีกสวนหนึง่ ไมใชคนไทย นาจะกระตุน ใหรัฐดําเนินงาน
ไดอยางถูกตอง แตกลับนําเสนอตองใหสญ
ั ชาติคืนทัง้ หมด ไมไดมองในแงความมัน่ คงของประเทศ
มองเฉพาะแงมุมของมนุษยธรรมและเมตตาธรรม สิ่งทีส่ ื่อมวลชนตองคํานึง คือ ความรูพนื้ ฐาน
ตองมีความรูพื้นฐานทัง้ ประวัติศาสตรและความเปนมาของชาวบาน และหลักกฎหมาย แตตอง
ยอมรับวา การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนมีสวนชวยกระตุนทัง้ ฝายราชการ ทัง้ ชาวบาน ทัง้ องคกร
พัฒนาเอกชน ใหชว ยกันคิดหาวิธีการแกไขปญหาใหลุลว ง แตไมถือวาเปนการกดดัน เพราะทาง
อําเภอมีแนวทางและหลักเกณฑในการปฏิบัติอยูแลว
เอกชัย ปนแกว เลขานุการอนุกรรมการชาติพันธุ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สะทอนบทบาทการทํางานของนักขาววา ตองยอมรับวานักขาวมีหลายแบบ บางคนตองการขาว
แบบสําเร็จรูป สิ่งที่ไดรับตองสามารถนําไปใชไดเลย แตบางคน การกระทําแบบดังกลาวเปนการดู
ถูกเขา ตองใหเขารวมอยูในเหตุการณดวยในลักษณะทํางานรวมกัน สือ่ มวลชนหลายคนนําเสนอ
ประเด็นเรื่องสิทธิควบคูไปดวยทําใหเห็นภาพงานชัดขึ้น ในขณะที่บางคนทําไดเพียงวาใคร ทําอะไร
ที่ไหน อยางไร ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเคยทดลองทํางานรวมกับสือ่ มวลชน โดย
ตั้งคําถามและถามผานทางสื่อมวลชน ทําใหเกิดการกระตุนใหหนวยงานรัฐเขาไปชวยเหลือ
ชาวบานอยางจริงจัง แตคอนขางเสี่ยงเพราะหากหนวยงานรัฐรูสึกเสียหนา ผูท ี่จะไดรบั ผลกระทบ
โดยตรงคือ ชาวบาน และตองยอมรับวาทุกวันนี้สื่อมวลชนมองความเปน Dramatic และนําเสนอ
ไปในลักษณะนั้น ซึ่งไมไดชวยในการแกไขปญหาอยางจริงจัง ทําไดเพียงขยายเรื่องราวใหคนรับรู
มากขึ้นเทานัน้
บทบาทของนักขาวตามความคิดเห็นของกลุม หนวยงานภาครัฐ สวนใหญหนวยงาน
ภาครัฐเห็นวา การนําเสนอของสื่อมวลชน เปนการสรางการรับรูใหกับสังคมวา มีปญ
 หาความไร
สัญชาติปรากฏอยู รวมถึงการนําเสนอดังกลาวยังเปนการกระตุนเตือนการทํางานของภาครัฐ ซึ่ง
ทําใหขาราชการทํางานอยางจริงจัง เมื่อมีสื่อมวลชนติดตามเฝาดูการทํางานเพื่อแกปญหาคนไร
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สัญชาติ และสื่อมวลชนมักจะไมนําเสนอความรูทางกฎหมาย และระเบียบตางๆ ซึ่งควรกระทํา
ควบคูกับการแสดงถึงวิถีชีวติ ของบุคคลไรสัญชาติ เพื่อเพิ่มน้าํ หนักใหกับการนําแสนอ
กลุมนักวิชาการ
กลุมนักวิชาการตั้งขอสังเกตวา กรณีของยุทธนา ผามวัน นักเรียนไรสัญชาติที่สามารถ
ผานการสอบเอ็นทรานซ แตติดปญหาเรื่องหลักฐานในการยื่นเอกสารมอบตัวเขาเปนนิสิต
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื่องจากยุทธนาอยูในกระบวนการขอเพิ่มชื่อ และ
ลงรายการสัญชาติ ซึง่ กรณีนเี้ องที่สามารถเห็นบทบาทของสื่อมวลชน และนักวิชาการที่หยิบยืน่
ความชวยเหลือใหกับยุทธนา ทําใหยุทธนาไดสัญชาติรวดเร็วขึ้น และไมตองผิดหวังกับโอกาสที่
จะตองเสียไปอีก ดังเห็นไดจากคํากลาวของ ชวรงค ลิมปปทมปาณี นักวิชาการสื่อสารมวลชน
และหนังสือพิมพไทยรัฐ วา
“ สื่อมีความเขาใจเรื่องปญหาคนไรสัญชาติมากขึ้น ซึ่งกรณีที่เปนจุดเปลี่ยนก็คือ นองกุง
ยุทธนา นาจะเปนจุดทีท่ ําใหการรับรูของสื่อ ของสังคมหรือของราชการเปลี่ยนไป แตวาที่ผา นมา
มันก็มีอยูบางไมใชวาไมมี อยางขาวเรื่องเด็กไรสัญชาติมันก็มเี พียงแตวามันอยูในสื่อที่เปนวงจํากัด
เชน บางกอกโพสต กรุงเทพธุรกิจ หรือมติชน แตวา สื่อทีเ่ ปน Mass Media อยาง ไทยรัฐ ขาวสด
คมชัดลึก หรือเดลินิวส ก็ยงั ไมถูกนําเสนอหรือเปนขาวมากเทาที่ควร ” และกลาวเสริมวาบทบาท
ของสื่อในครั้งนี้ไดสรางการรับรูใหกับสังคมวามีปญหานีอ้ ยู รวมถึงปญหาในเชิงกฎหมายที่เปน
อุปสรรคทําใหเด็กหลายคนตองสูญเสียโอกาสไป รวมถึงสะทอนกระบวนการการทํางานของ
ราชการไทยในการใชกฎหมายวาใชเพื่อใหคุณประโยชนตอเด็ก หรือตีความอยางเครงครัดจนทําให
เด็กหลายคนเสียโอกาส ทุกวันนี้มีเพียงสื่อไมกี่สื่อที่นาํ เสนอขาวเรื่องนี้ ผูรับสารจึงจํากัดอยูไมกี่
กลุม ทําใหไมสามารถเขาถึงสังคมภาพรวมได แหลงขาวและภาคประชาสังคมจะตองเปนผูเขาไป
กระตุนสื่อใหแสดงบทบาทในเรื่องนี้ ตองยอมรับวาสื่อมวลชนมีปญหามากมายที่จะตองทํา ทํา
อยางไรที่จะทําใหสื่อมวลชนเห็นวานี่คือหนึง่ ในปญหาที่สื่อมวลชนจะตองหยิบขึ้นมา ผูรับสารกับผู
สงสารจึงตองทํางานรวมกัน
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ สมบัติ บุญงามอนงค มูลนิธิกระจกเงา วา “ เกิดการ
สื่อสารสาธารณะ เชน เรื่องยุทธนาที่ไปติดจุฬา กรณีนนั้ ก็สนั่ สะเทือน มีคนวิพากษวิจารณกนั สูง
มาก และเด็กคนนัน้ ก็ไดรับการคลี่คลายเปนรายบุคคลไปซึ่งนาเสียดายนะเพราะทีจ่ ริงนาจะถือ
โอกาสตรงนั้นมองกันลางบางทัง้ กระบวนแตมันก็ไปมองกันแคตัวบุคคล สังคมไทยนัน้ ยอมรับวา
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เราเขาใจระดับนโยบายนี่ไมคอยได จะเขาใจผานตัวละครบุคคลซึ่งมันเปน Dramatic เพราะฉะนั้น
การเสนอเรื่องที่เปนประเด็นปญหาทางนโยบาย ทางโครงสรางมันจึงเปนสิ่งที่ไมคอยสรางการรับรู”
รวมถึงกลาวเสริมวา สื่อมวลชนไมคอยนําเสนอในเชิงลึก นําเสนอในลักษณะตามกระแส นี่คือ
ปญหาที่ยากโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่สรางกระแสเองไมเปน เรื่องสัญชาติไมใชเรื่องที่ผคู นใหความ
สนใจ รวมถึงสื่อมวลชนไมสามารถจับประเด็นที่เปนสาระสําคัญของปญหาได อยางเชนกรณีแม
อาย สื่อนําเสนอในประเด็นวาชาวแมอายไดรับสัญชาติคืน แตสาระสําคัญใหญกวา คือ เปนการ
กระทําอันมิชอบดวยกฎหมายของกรมการปกครอง รัฐเปนผูทาํ ผิดกฎหมาย รังแกประชาชน หรือ
เรื่องกรณีสัญชาติโดยภาพรวมมีการนําเสนอการเคลื่อนไหวในภาคประชาชน ซึง่ ไมไดชี้ขนาดของ
ปญหา กลับกลายเปนวา เรือ่ งแมอายก็จบที่แมอาย เรือ่ งนองกุงก็จบที่นองกุง แตหากมองใน
ภาพรวมแลว หากกลไกในการทํางานเดินอยางตอเนื่อง ก็ไมมีความจําเปนอะไรที่จะตองพึ่งพา
สื่อมวลชน
ขณะที่ สุภาพร โพธิ์แกว นักวิชาการผูใหความสนใจประเด็นสัญชาติที่อําเภอสวนผึง้
จังหวัดราชบุรี สะทอนวา สามารถสื่อสารได 2 ทาง นอกจากบทบาทของสื่อมวลชนในการนําเสนอ
ขาวแลว ควรกระทําควบคูไปกับการใหอํานาจ(Empowerment) ทางการสื่อสารแกบุคคลไร
สัญชาติ เพราะหากสื่อมวลชนไมไดนําเสนอในเชิงสรางสรรค แตมุงประเด็นความขัดแยงตางๆ
ผลกระทบก็ตกกับบุคคลไรสัญชาติซึ่งอยูใ นฐานะแหลงขาว สื่อมวลชนตองยอมรับขอจํากัดของ
ตนเองที่ไมสามารถปกปองไดทุกครั้ง แตหากเปนการสื่อสารโดยตัวเจาของปญหาเองก็ยอมมีพลัง
มากกวาการทีส่ ื่อมวลชนเปนผูนาํ เสนอ การจะสื่อสารเรือ่ งของตัวเองไดก็ตอเมื่อตระหนักรูและเชื่อ
คุณคาของตัวเอง (Let’s story owner tell their story)
ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ผูอํานวยการสํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยามหิดล
สะทอนบทบาทนักขาววา การนําเสนอขาวประเด็นคนไรสัญชาติขึ้นอยูกับนักขาวแตละคนวา
Emotional แคไหน ซึง่ อาจจะไดผลในระยะแรกเทานัน้ สิ่งที่สอง คือ เรื่องสัญชาติเปนเรื่องทาง
เทคนิคทางกฎหมาย ซึง่ นักขาวบางคนไมมคี วามเชีย่ วชาญกฎหมาย เมื่อนําเสนอก็เกิดขอผิด
พลาด ซึง่ มีปรากฏใหเห็น สิง่ สุดทายตองตั้งคําถามกับนักขาววา นําเสนอประเด็นนีเ้ พราะอะไร มี
เปาหมายอยางไร เพราะวาบางครั้งนําเสนอไปตามกระแส เพราะถานักขาวไมมวี ัตถุประสงคที่
ชัดเจนในการนําเสนอ ก็จะไมสงผลสะเทือนไปถึงสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิง่ สงผลสะเทือนใน
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นนี้ ถาตองการใหเรื่องนี้เปนนโยบายสาธารณะ การ
นําเสนอจะตองนําเสนออีกแบบหนึง่ ตองมีเปาหมายชัดวาตองการสื่อสารใหใครรับรู
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รศ.ดร. พันธุท ิพย กาญจนจิตรา สายสุนทร มูลนิธคิ นึง ฤาไชย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร สะทอนบทบาทของนักขาววา ยอมรับวากระบวนการทํางานของสื่อมวลชนกับเรื่อง
การแกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติสามารถดําเนินไปดวยกันได และเล็งเห็นวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องคนไรรัฐ ไรสัญชาติ ตองถูกนํามาพูดถึงผานสือ่ มวลชน เพื่อใหสังคมไดรับ
รูปญ
 หา สื่อจึงทํางานเหมือนกับ Social Police หรืออาจหมายถึง สื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน อยางกรณี
ยุทธนา ผามวัน ทําใหเห็นศักยภาพของสือ่ ที่มีสวนทําใหยทุ ธนาไดสัญชาติ ในวันนั้นอาจารยเลือก
ที่จะใหเรื่องราวของยุทธนากลายเปนขาว และอาจารยตอ รองใหมีการนําเสนอเรื่องราวของอาภรณ
รัตนดวย แตดเู หมือนวาสื่อจะสนใจเพียงกรณีของยุทธนา ทั้งๆทีย่ ังมีเด็ก เยาวชน และครอบครัว
อีกมากในสังคมไทยที่ประสบปญหาความไรรัฐและความไรสัญชาติ ไมอยากใหเรื่องของยุทธนา
นั้นเปนเพียงขาวรายวันทีน่ ักขาวสนใจเพื่อขายขาวเทานัน้ ไมอยากใหเปนเพียงกระแส อยากให
เรื่องของกุงเปนบทเรียนที่สอนใหภาครัฐตองระวังใหมากที่จะไมใหมีการละเมิดเชนนี้อีก แตกระแส
ขาวเริ่มตกไป ผูสื่อขาวอยากสัมภาษณยทุ ธนาเทานัน้ นักการเมืองก็อยากพบยุทธนาเทานัน้ อีก
อาจารยไดทาํ งานรวมกับสื่อในระยะตอมาและเห็นวาสื่อมวลชนเองก็มขี อจํากัด นักขาวไมสามารถ
ที่จะกําหนดทิศทางของขาวได อยางชวิดา วาทินชัย นักขาว อ.ส.ม.ท. ตองตอสูในกองบรรณาธิการ
เพื่อใหขาวสัญชาติไดออกอากาศ ทําใหคิดวาตองปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูบริหาร บรรณาธิการ
ของสื่อมวลชนที่อยูเฉพาะในหองสี่เหลีย่ มและหางไกลกับน้าํ ตาของชาวบาน และสิ่งที่สาํ คัญที่
นักขาวจะตองมีคือ ความรูท างกฎหมาย ซึง่ อาจารยไดพยายามจัด Press Tour และหองเรียน
กฎหมายสําหรับสื่อมวลชน ใหนักขาวไดสมั ผัสวิถีชวี ิตของเจาของปญหา และเรียนรูปญหาจากคน
เหลานั้น เพราะเดิมอาจารยเปนเหมือนแหลงขอมูลกฎหมายคนเดียวทีเ่ มื่อสื่อไมรูก็ขอสัมภาษณ
และเมื่อสื่อมวลชนรายใหมแวะเวียนเขามาก็ตองมีการอธิบายกฎหมายกันใหมอีก จึงเกิดแนวคิดที่
จะสอนกฎหมายใหนักขาวเขาใจและสามารถสื่อสารออกสูสังคมไดอยางถูกตอง รวมถึงใหบุคคล
ไรสัญชาติเองเรียนรูปญหาของตนเองและสื่อสารเรื่องราวของตนเองในเว็บไซตของอาจารยเอง
และหากสื่อมวลชนสนใจประเด็นเหลานี้ สือ่ มวลชนก็จะมาขออนุญาตและขยายผลสูสาธารณะ
ตอไป
บทบาทของนักขาวตามความคิดเห็นของกลุม นักวิชาการ สวนใหญนักวิชาการเห็นวา
การนําเสนอของสื่อมวลชน เปนการสรางการรับรูใหกับสังคมวา มีปญ
 หาความไรสัญชาติปรากฏ
อยู แตยังคงจํากัดอยูเฉพาะกลุมสื่อมวลชนที่ใหความสนใจในประเด็นนี้อยูแลว, การนําเสนอ
ดังกลาวยังเปนการกระตุนเตือนการทํางานของภาครัฐ ซึ่งทําใหขาราชการทํางานอยางจริงจัง เมือ่
มีสื่อมวลชนติดตามเฝาดูการทํางานเพื่อแกปญหาคนไรสัญชาติ, สื่อมวลชนควรที่จะศึกษาขอ
กฎหมายตางๆ เพื่อสื่อสารไดอยางเขาใจ และสื่อมักจะหยิบยกเพียงกรณีคนไรสัญชาติที่มีความรู
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ความสามารถมานําเสนอ และใหความชวยเหลือ แตกลับละเลยทีจ่ ะนําเสนอและใหความชวย
เหลือบุคคลทัว่ ไปที่ประสบปญหาไรสัญชาติ ทําใหไมเกิดการแกไขปญหาในเชิงนโยบาย รวมถึง
สื่อมวลชนควรจะกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงควา ตองการสื่อสารใหใครรับรู
แหลงขาวมีความเกี่ยวของในฐานะผูรว มสรางเครือขายสื่อมวลชน
บุคคลไรสัญชาติ เปนองคประกอบหลักทีส่ ําคัญ อันเนื่องมาจากบุคคลไรสัญชาติเปนเจา
ของปญหาที่ตอ งประสบปญหาเรื่องสิทธิตา งๆ จึงเกิดกระบวนการจากทั้งตัวของบุคคลไรสัญชาติ
เอง และ/หรือ กลุมบุคคลไรสัญชาติในชุมชนเดียวกัน เรียกรองสิทธิของตนเองผานเขาไปสูผูที่
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องสัญชาติโดยตรงตามกระบวนการขอสัญชาติที่มีอยู คือ ภาครัฐ และ
เมื่อกระบวนการแกไขปญหาดังกลาวไมคบื หนา อันกอเกิดเปนปญหาจําเปนเรงดวนที่จะตองแกไข
เพื่อไมใหเสียสิทธิบางประการ โดยบุคคลไรสัญชาติบางคนตัดสินใจใหองคกรพัฒนาเอกชนที่
ทํางานเกีย่ วของกับสัญชาติเปนผูใหความชวยเหลือ เชน มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธพิ ฒ
ั นาชุมชนและ
เขตภูเขา (พชภ.) ฯลฯ ในขณะที่บางคนตัดสินใจขอคําปรึกษาดานกฎหมายกับ รศ.ดร. พันธุท พิ ย
กาญจนจิตรา สายสุนทร นักวิชาการนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งถือไดวาเปนผูเชี่ยว
ชาญกฎหมายสัญชาติ และทํางานวิจยั ในการแกไขปญหาสถานะบุคคล ซึ่งโดยสวนใหญไมอยาก
เปดตัวเองใหกับสังคมรับรู กระบวนการจึงจบทีก่ ารขอคําปรึกษาจากหนวยงานตางๆ
จนกระทั่งกระบวนการเหลานั้นถึงทางตัน มีความจําเปนเรงดวน และอยากใหเรื่องราวของ
ตนเองสรางการรับรูใหกับสังคม นั่นก็คือ ตองผานสื่อมวลชนซึง่ ถือเปนตัวกลางนําเรื่องราวของพวก
เขาสูสังคมใหรับรูถึงปญหาที่พวกเขาตองเผชิญอยู โดย 2 กรณีใหญๆ ที่ดึงใหสื่อมวลชนเขามารวม
กับเครือขายเดิมที่มีอยูของคณะทํางาน คือ กรณีแมอาย และกรณีของยุทธนา ผามวัน ซึ่งผูท นี่ ํา
องคประกอบสําคัญ คือ บุคคลไรสัญชาติ และสื่อมวลชนมาเชื่อมตอกัน คือ อาจารยพันธุท พิ ย ซึ่ง
มองวาบุคคลไรสัญชาติบางคนตองการใหเรื่องราวของตนเองเปนตัวอยางใหกับผูรวมปญหาเดียว
กัน และจากการทํางานของอาจารยพันธุท ิพย ที่เคยรวมทํางานกับสือ่ มวลชนเกี่ยวกับกระบวนการ
คอรัปชั่นบัตรประชาชน ประกอบกับ อาจารยพนั ธุท ิพย เปนผูเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายสัญชาติ ทํา
ใหสื่อมวลชนหลายคนเขามาพูดคุย และขอขอมูลจากอาจารยพันธุทพิ ย ทําใหมีเครือขาย
สื่อมวลชนอยูบ าง ตอมาจึงทําใหบุคคลไรสัญชาติเชื่อมประสบกับปญหาหรือมีความคืบหนาก็
ติดตอโดยตรงกับสื่อมวลชน โดยในขณะเดียวกัน จึงเกิดเครือขายของสื่อมวลชนในลักษณะหลวม
ๆ ที่มีความสนใจในประเด็นปญหารวมกัน รวมถึงสื่อมวลชนเองเขาใจในธรรมชาติของหนวยงาน
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ของตนวามีขอจํากัดในการเขาถึงของประชาชนในสังคม จึงเกิดการสงตอขอมูลใหแกกันและกัน
เกิดเปนเครือขายอยางไมเปนทางการ
ในขณะที่กลุม หนวยงานภาครัฐ ซึ่งถือไดวา เปนกลไกสําคัญที่สําคัญทีส่ ุดในการแกไข
ปญหา เพราะภาครัฐมีกระบวนการและหลักเกณฑในการแกปญหาหากสื่อมวลชนไมสามารถ
เชื่อมโยงกับภาครัฐก็ไมสามารถขับเคลื่อนปญหาได และดวยความชวยเหลือของ อาจารย
พันธุท พิ ย ซึ่งไดรับความเชื่อถือจากภาครัฐ อีกทัง้ เคยรวมทํางานกับภาครัฐ เชน กรมการปกครอง,
นายอําเภอ, สํานักงานความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ฯลฯ รวมถึงองคกรอิสระ คือ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทําใหสื่อมวลชนไมตองเริ่มดําเนินการเชื่อมกับภาครัฐใหม ซึ่งชวยลดเวลา
และทํางานไดสะดวกขึ้น
จากการเชื่อมเครือขายดังกลาว ประกอบกับการที่ฝา ยแหลงขาวสะทอนบทบาทของ
สื่อมวลชน พบวา สื่อมวลชนยังไมสามารถเชื่อมโยงเขากับบุคคลไรสัญชาติในภาพรวมได อันเนื่อง
มาจากการเลือกหยิบยกเฉพาะประเด็นบุคคลไรสัญชาติ ที่มีจุดขาย ทําใหสื่อมวลชนเชื่อมโยงกับ
บุคคลไรสัญชาติที่ไมไดผานกระบวนการของสื่อมวลชน โดยอาศัยนักวิชาการ และองคกรพัฒนา
เอกชนแทน กับภาครัฐก็เชนเดียวกับ สื่อมวลชนบางสวนไมใหความสนใจในการเชื่อมตอกับภาค
รัฐ ซึ่งถือวาเปนกลไกสําคัญในแกไขปญหา รวมถึงนักวิชาการเห็นวาเครือขายสื่อมวลชนคอนขาง
จํากัดอยูเฉพาะกลุม ทําใหสามารถสื่อสารไดกับคนบางกลุมไดเทานัน้ ไมสามารถสือ่ สารไดกับคน
สวนใหญของสังคมได
อยางไรก็ตาม เครือขายของสื่อมวลชนอยางไมเปนทางการจึงเกิดขึ้น ดวยความชวยเหลือ
ของบุคคลไรสัญชาติที่ใหความรวมมือ ใหขอมูลขอเท็จจริง รวมถึงอาจารยพนั ธุท ิพยที่ไดสราง
เครือขายการทํางานไวอยูแลว ทําใหสื่อมวลชนสามารถเชื่อมตอและทํางานไดโดยทันที รวมถึงการ
นําทีมสื่อสารสาธารณะเขามารวมทํางาน ทําใหเครือขายสื่อมวลชนขยายตัวออกไปในวงกวางมาก
ขึ้น รวมถึงการทําหนาที่แจงเรื่องราววาสถานที่ใดมีประเด็นใดที่จะสามารถนํามาสื่อสารสูสังคมได
ซึ่งเปนการลดขอจํากัดของสือ่ มวลชนที่ไมสามารถหาขอมูลในพืน้ ที่ปญ
 หาไดนาน
เครือขายของสื่อมวลชน และเครือขายการทํางาน จึงมีลักษณะ ดังแผนภูมิตอไปนี้
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แผนภูมแิ สดงเครือขายของสื่อมวลชน และเครือขายการทํางานในประเด็นบุคคลไรสัญชาติ
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** หมายเหตุ
1.กลุมบุคคลไรสัญชาติ, 2.อาจารยพันธุทพิ ย, 3.องคกรพัฒนาเอกชน, 4.นักวิชาการ, 5.สื่อมวลชน, 6.เครือขายสื่อมวลชน
7. ทีมสื่อสารสาธารณะ, 8.สภาทนายความ, 9.คณะกรรมการสิทธิฯ, 10.นักการเมือง, 11.อําเภอ, 12.กรมการปกครอง, 13.รัฐมนตรี
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การปรับเปลีย่ นบทบาทของนักขาว
จากผลการวิจยั ดังกลาว ทัง้ สวนของนักขาวและแหลงขาว เห็นไดชัดวาบทบาทของนักขาว
ในประเด็นดังกลาวยังแคบจนเกินไป และแสดงใหเห็นวาหากบุคคลไรสัญชาติรายใดไมไดอยู
ภายใตกลไกการทํางานของนักขาวก็จะทําใหพวกเขาไมไดรับสัญชาติ ดังนัน้ นักขาวจึงตองปรับ
บทบาทของตนเองใหเขมขนขึ้น ดังนี้
- นักขาวควรจะตองรูวาในสังคมมีคนกี่กลุม ที่จะสื่อสารดวย ไมใชเฉพาะบุคคลที่มีชอื่ เสียง
หรือประเด็นขาวแปลกประหลาดเทานั้น แตตองคํานึงถึงคนดอยโอกาสในสังคม และความทุกข
ยากของประชาชนดวย สังเกตไดจากการนําเสนอของสื่อมวลชนบางกลุม หยิบยกเพียงกรณีคนไร
สัญชาติที่มีความรูความสามารถมานําเสนอ และใหความชวยเหลือ แตกลับละเลยที่จะนําเสนอ
และใหความชวยเหลือบุคคลทั่วไปทีป่ ระสบปญหาไรสญ
ั ชาติ
- นักขาวควรจะนําเสนอเพื่อสรางเสริมความเขาใจ และปรับทัศนคติของสังคมตอคนไร
สัญชาติใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง รวมถึงความรูเบื้องตนเกีย่ วกับสาเหตุของความไรสัญชาติ ซึง่
แตละบุคคลมีสาเหตุของปญหาที่แตกตางกัน การนําเสนอขาวเกี่ยวกับบุคคลไรสัญชาติแตละคน
จึงควรมีความแตกตางกันดวย
- นักขาวควรนําเสนอ และสือ่ สารโดยตรงตอบุคคลไรสัญชาติ เพื่อสรางความเขาใจใน
ปญหาของตนเอง และเสริมความรูในการแกไขปญหา เพื่อใหบุคคลไรสัญชาติลุกขึ้นแกไขปญหา
ดวยตนเอง กอนจะพึ่งพาหนวยงานตางๆ
- นักขาวตองคํานึงถึงความถูกตอง ความเปนจริงมากกวาความเปนกลาง การบอกวา
นักขาวตองเปนกลางทําใหกระบวนการทําขาวฉาบฉวย เพียงดําเนินการสัมภาษณใหครบทั้งสอง
ฝาย อะไรถูกอะไรผิดใหประชาชนเปนผูตดั สิน การทําขาวเจาะ หรือ Investigative News เปนสิ่ง
สําคัญเพราะ ความนาเชื่อถือของขาวมีสงู และไดขอเท็จจริงในเชิงลึกมากขึ้น
- การนําเสนอเรื่องราวของคน ตองอาศัยการสัมผัสวิถีชวี ติ ของคนจึงจะเขาใจและสามารถ
นําเสนอไดลึกซึ้ง สื่อมวลชนจึงควรลงพื้นทีเ่ พื่อลงไปสัมผัสกับวิถีชวี ิตของคนกลุมนี้เสียกอนเพื่อ
สรางความเขาใจ และเมื่อนําเสนอก็จะไมไปสรางมายาคติวาคนกลุมนีเ้ ปนคนอืน่ ไปเสียหมด
- ความสํานึกรับผิดชอบตอสังคม เปนสิ่งทีน่ ักขาวควรปลูกฝงสําหรับใชในการทํางาน
โดยเฉพาะกลุม นิสิตนักศึกษา ซึง่ เปน ” วาที่นกั ขาวในอนาคต”
- นักขาวควรจะคํานึงถึงความจําเปนของการมีพนื้ ฐานความรูดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปน
สิ่งที่สื่อมวลชนทุกคนควรตองมี แตนา สังเกตวานักขาวสวนหนึง่ ไดถูกกระบวนการหรือกลไกทาง
การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ ทีท่ ําใหพนื้ ฐานนี้หายไป หรือไมสําคัญเทาทักษะของการแสวงหาขาวสาร
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- นักขาวควรจะตองมีความรูค วามเขาใจในกฎหมายสัญชาติ ประวัติศาสตรของคนไร
สัญชาติ และมิติทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม เนื่องจากการนําเสนอขอมูลเหลานีร้ วมกับ
ความเห็นอกเห็นใจจะทําใหประเด็นมีน้ําหนักขึ้น
- สื่อมวลชนสามารถสรางกระแสใหกับสังคมได แตควรใชใหถูกชวงเวลา เชน อาศัยให
สื่อมวลชนชวยเมื่อภาครัฐไมดําเนินการแกไขปญหาตามกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติ เพราะ
หากเริ่มดวยการบอกวาภาครัฐรังแกประชาชน เทากับบอกวาจะไมรวมมือกับรัฐในการแกปญหา
ซึ่งเปนสิง่ ไมถกู ตอง เพราะรัฐเปนกลไกสําคัญที่จะมีอํานาจในการใหสญ
ั ชาติได
- นักขาวตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการนําเสนอ หากไมมีจะไมสงผลสะเทือนไปถึง
สาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลสะเทือนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นนี้ ถา
ตองการใหเรื่องนี้เปนนโยบายสาธารณะ การนําเสนอจะตองนําเสนอแบบเปาหมายชัดวาตองการ
สื่อสารใหใครรับรู

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่อง " นักขาว กับบทบาทขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีบุคคลไร
สัญชาติ " ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณของกลุมนักขาวที่จะชวยทําให
เกิดการพัฒนาองคความรูทมี่ าจากประสบการณจริงของนักขาว ซึ่งมีสวนแกไขปญหาไดจริง
นอกจากนีก้ ารศึกษาวิจัยครั้งนี้ยงั มุงหวังที่จะเสนอแนะวิธกี ารและรูปแบบของการสรางเครือขาย
สื่อมวลชนเพือ่ ผลักดันนโยบายสาธารณะกรณีคนไรสัญชาติ และหามาตรการแกไขปญหารวมกัน
โดยสรุปผลไดดังนี้
สรุปผล
การสรุปผลการวิจัย สามารถสรุปโดยแบงตามประเด็นปญหานําวิจัย ดังนี้
ปญหานําวิจยั ขอ 1 กระบวนการทําขาว และรูปแบบการนําเสนอขาวคนไรสัญชาติของกลุม
นักขาวทีม่ ีบทบาทในเรื่องนี้เปนอยางไร
จากการสัมภาษณเจาะลึกนักขาวแตละคน จากสื่อหนังสือพิมพ สื่อโทรทัศน และสื่อ
เว็บไซต พบวา นักขาวสวนใหญแสดงบทบาทใน 4 ประเด็นหลัก คือ
- สื่อสารเพื่อปรับทัศนคติของบุคคลไรสัญชาติใหเรียนรูเรื่องสัญชาติกบั ปญหาของตนเอง
เพื่อสรางความเขาใจในสาเหตุทที่ ําใหเกิดปญหาความไรสัญชาติ ซึ่งปญหาของแตละคนไม
เหมือนกัน
- นําเสนอเพื่อปรับทัศนคติของคนในสังคม ดวยการนําเสนอวิถชี ีวิตของบุคคลไรสัญชาติ
เพื่อชี้ใหเห็นความเปนมนุษยของพวกเขา และปญหาทีพ่ วกเขาตองประสบเมื่อพวกเขาไรสัญชาติ
อันนํามาสูก ารเสียสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการดํารงชีวิต
- นําเสนอเพื่อกระตุนเตือนการทํางานของภาครัฐ ซึ่งทําใหขาราชการทํางานอยางจริงจัง
เมื่อมีสื่อมวลชนติดตามเฝาดูการทํางานเพือ่ แกปญหาคนไรสัญชาติ
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- เนนการสื่อสารเปนตัวเชื่อมโยงความรูก บั เครือขาย รวมถึงเรียกรองใหทกุ ฝายเห็น
ความสําคัญของปญหารวมกัน และหาทางออกของปญหารวมกันของเครือขาย ทัง้ ภาครัฐ ภาค
วิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และคนไรสัญชาติ
อยางไรก็ตามประเด็นทีก่ ลาวมามุง เนนนําเสนอเพื่อสรางความเห็นอกเห็นใจ และวิถชี ีวิต
ของบุคคลไรสัญชาติเปนสวนใหญ หากยังขาดการนําเสนอเพื่อใหความรูดานกฎหมายกับทุกฝาย
ที่เกีย่ วของ ซึ่งถือวาเปนสาระสําคัญในการแกปญหาบุคคลไรสัญชาติ รวมถึงบทบาทที่จะชี้ใหเห็น
ถึงความบกพรองในกระบวนการทํางานเพื่อแกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติของภาครัฐ ซึ่งมีกลไก
พรอมที่จะใชในการดําเนินการแกไข แตกระบวนการเหลานัน้ กลับไมเคลื่อนไหว และทําใหจํานวน
ของปญหาไมแตกตางจากเดิม
ปญหานําวิจยั ขอ 2 รูปแบบ และปจจัยทีส่ นับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการสรางเครือขายนักขาว
เพื่อใหสามารถแสดงบทบาทเปนผูสรางองคความรูเรื่องคนไรสัญชาติ ประกอบ ดวยอะไรบาง ทั้ง
ในสวนของฝายขาว และฝายแหลงขาว ซึง่ มีทงั้ หนวยงานภาครัฐ และกลุมบุคคลไรสัญชาติ
รูปแบบเครือขาย
รูปแบบเครือขายนักขาวเกี่ยวกับบุคคลไรสัญชาติ ตองยอมรับวาเปนเครือขายที่ถกู พัฒนา
ตอจากเครือขายการทํางานในการแกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติที่มีอยูเ ดิม อันประกอบไปดวย
ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคการเมืองและภาคประชาชน (บุคคลไรสัญชาติ และองคกรพัฒนา
เอกชน) ซึ่งทํางานรวมกันในการแกไขปญหาในเชิงภาพรวมอยูแลว แตเมื่อการทํางานเหลานัน้ เมือ่
ถูกประกาศออกเปนนโยบายที่ใชในการแกไขปญหา พบวาปญหาไมไดลดลงเลย และมีแนวโนมที่
จะเพิ่มขึน้ เพราะ ปญหาเกาที่ยงั หลงเหลืออยู ประกอบกับปญหาใหมที่กําลังกอตัว นั่นคือ บุคคลไร
สัญชาติในรุนตอมา สื่อมวลชนเขามาเกีย่ วของเมื่อครั้งที่ทาํ งานรวมกับหลายฝายในการใหความ
ชวยเหลือยุทธนา ผามวัน ใหสามารถเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตรได ทําให
เครือขายของการทํางานในการแกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติบางสวนยอมรับในศักยภาพของ
สื่อมวลชน และบุคคลที่เห็นวาสื่อมวลชนนาจะเขามารวมทํางาน และพยายามขยายเครือขาย
สื่อมวลชนทีท่ าํ งานในประเด็นนี้คือ รศ.ดร.พันธุทพิ ย กาญจนจิตรา สายสุนทร
หลังจากกรณีของยุทธนา อาจารยพันธุทพิ ย ไดพยายามใชกระบวนการเดียวกันกับ
ยุทธนา นัน่ คือ นําเสนอผานสื่อมวลชน ใหความชวยเหลือ อาภรณรัตน แซหวู นิสิตปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหิดล ใหไดรับสัญชาติ ทําใหความคิดเรื่องสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน และไดรวม
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ทํางานกับทีมสื่อสารสาธารณะของมูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ (มสช.) ซึ่งทําหนาทีส่ ื่อสารทั้ง
ภายในกลุม เครือขายของการทํางานในการแกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติ และขยายเครือขาย
สื่อมวลชน เนือ่ งจากทีมสื่อสารสาธารณะสวนใหญเดิมเปนนักขาวจึงมีเครือขายนักขาวบางสวนที่
สนใจเรื่องสิทธิอยูแลว รวมถึงการจัดกระบวนการ Press Tour และหองเรียนกฎหมายสําหรับ
สื่อมวลชน ซึ่งนั่นเปนการนําสื่อรายใหมที่สนใจเขามา ทําใหเครือขายขยายตัวออกไป แตตอง
ยอมรับวาเครือขายดังกลาวเปนเครือขายในลักษณะที่ไมเปนทางการ โดยไดรับขอมูลจากในพืน้ ที่
ผานทางทีมสือ่ สารสาธารณะ ซึ่งทําหนาทีป่ ระสานระหวางเครือขายของการทํางานในการแกไข
ปญหาบุคคลไรสัญชาติ กับเครือขายนักขาว ในขณะเดียวกันก็มนี ักขาวทีท่ ํางานเปนอิสระจาก
เครือขายดังกลาวดวย
ขณะเดียวกันตัวนักขาวเองก็พยายามสรางเครือขายของตนเอง โดยใชสายสัมพันธสวนตัว
กับเพื่อนนักขาวตางบริษทั กัน อันเนื่องมาจากสื่อมวลชน แตละฉบับ แตละสถานี มีกลุมเปาหมาย
ที่แตกตางกัน นักขาวที่ใหความสนใจประเด็นเหลานี้บางสวนเชื่อวาไมสามารถนําเสนอไปใหคน
สวนใหญได จึงอาศัยสงขาวตอใหกับนักขาวอีกบริษทั ในการขยายขาวตอไป ในขณะที่บางสวน
เปนบริษทั ทีท่ าํ หนาที่สํานักขาว ซึง่ มีสื่อมวลชนจํานวนมากเปนสมาชิกอยูก็อาศัยชองทางดังกลาว
สงขอมูลใหสมาชิกทําใหเกิดเครือขายแบบไมเปนทางการขึ้นเชนกัน
ปจจัยทีส่ นับสนุนตอการสรางเครือขายนักขาว
ปจจัยดานฝายขาว
นักขาวบางคนมีความเห็นวา การทํางานภายใตสื่อที่ตนเองสังกัดอยูน ั้นไมสามารถ
นําเสนอขอมูลในภาพกวางของสังคมได และไมสามารถทําใหประเด็นนี้กลายเปนกระแสของสังคม
จึงตองขอความรวมมือจากสื่อในสังกัดอืน่ ในการชวยสรางกระแสของสังคม นํามาซึ่งการนําเสนอ
ขาวในสื่อที่ตนเองสังกัด ควบคูไปกับการสงขอมูลตอใหสื่อในสังกัดอื่นชวยนําเสนอขอมูลเพื่อทําให
เกิดกระแสของสังคม นัน่ จึงเปนปจจัยหนึ่งในการเกิดเครือขายนักขาว
ปจจัยดานแหลงขาว
แหลงขาวสวนใหญยอมรับวามีปญหาหลายเรื่องเกิดขึ้นในสังคม ทําใหสื่อมวลชนไม
สามารถตามขาวไดอยางครบถวนทุกประเด็น จึงเปนหนาที่ของแหลงขาวดวยที่จะเขาถึงตัวนักขาว
โดยเฉพาะผูใหขอมูลเรื่องบุคคลไรสัญชาติ คือ บุคคลเจาของปญหา นักวิชาการ องคกรพัฒนา
เอกชน รวมถึงองคกรอิสระ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งถือไดวาเปนแหลงขาวใน
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ประเด็นนี้ เชื่อในศักยภาพของสื่อมวลชนในการใหความชวยเหลือบุคคลไรสัญชาติได เมื่อเกิด
เหตุการณที่เกีย่ วของกับประเด็นนี้ แหลงขาวจึงเปนผูติดตอกับนักขาวโดยตรงเพื่อใหเขารวมใน
เหตุการณในพื้นที่นนั้ ๆ และสงขอมูลใหอยางตอเนื่อง รวมถึงขาวความเคลื่อนไหวเพื่อใหนักขาว
สามารถรับทราบประเด็นปญหาได แมวา จะไมไดอยูในพื้นที่ดวยตนเอง อีกทั้งนักวิชาการเองก็
พยายามที่จะสรางเครือขายนักขาวในประเด็นนี้ จึงพยายามชักชวนนักขาวมารวมกิจกรรม เชน
Press Tour, หองเรียนกฎหมายสําหรับสือ่ ทําใหสื่อมวลชนถูกเชื่อมโยงเครือขายโดยนักวิชาการ
และลดขอจํากัดเรื่องเวลาใหกับนักขาว
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการสรางเครือขายนักขาว
ปจจัยดานฝายขาว
ดวยความเปนปจเจกของนักขาวหลายคนทําใหชอบที่จะทํางานคนเดียว และเชื่อวาการ
ทํางานรวมกับเครือขายการทํางานในการแกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติ อาจจะตกเปนเครื่องมือ
ขององคกรใดองคกรหนึ่งได รวมถึงแนวทางการทํางานที่แตกตางกันของนักขาวแตละคน โดยบาง
คนมุงชี้ขอบกพรองของภาครัฐ ในขณะที่บางคนมุงนําเสนอวิถชี ีวิตของบุคคลไรสัญชาติ จาก
แนวทางการทํางานที่แตกตางกัน เมื่อไดรับขอมูลจึงขาดการสงตอขอมูลใหกับนักขาวอีกคน ทําให
ไมเกิดการเชื่อมตอขอมูลและเครือขายของนักขาว
ปจจัยดานแหลงขาว
การเขาถึงสื่อมวลชนของเครือขายการทํางานในการแกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติ กระจุก
ตัวอยูกับสื่อมวลชนเพียงไมกี่คน ซึง่ เปนนักขาวที่ใหความสนใจในประเด็นนี้อยูแลว ทําใหเครือขาย
สื่อมวลชนไมขยายตัวออกไป
ปญหานําวิจยั ขอ 3 นักขาวควรมีบทบาทอยางไรในการผลักดันใหการแกปญหาคนไรสัญชาติ
ปรากฏเปนนโยบายสาธารณะ
จากการสัมภาษณเจาะลึกฝายขาว และฝายแหลงขาว สามารถสรุปบทบาทของนักขาวใน
การผลักดันใหการแกปญหาคนไรสัญชาติปรากฏเปนนโยบายสาธารณะ ดังนี้
- นักขาวควรจะตองรูวาในสังคมมีคนกี่กลุม ที่จะสื่อสารดวย ไมใชเฉพาะบุคคลที่มีชอื่ เสียง
หรือประเด็นขาวแปลกประหลาดเทานั้น แตตองคํานึงถึงคนดอยโอกาสในสังคม และความทุกข
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ยากของประชาชนดวย สังเกตไดจากการนําเสนอของสื่อมวลชนบางกลุม หยิบยกเพียงกรณีคนไร
สัญชาติที่มีความรูความสามารถมานําเสนอ และใหความชวยเหลือ แตกลับละเลยที่จะนําเสนอ
และใหความชวยเหลือบุคคลทั่วไปทีป่ ระสบปญหาไรสญ
ั ชาติ
- นักขาวควรจะนําเสนอเพื่อสรางเสริมความเขาใจ และปรับทัศนคติของสังคมตอคนไร
สัญชาติใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง รวมถึงความรูเบื้องตนเกีย่ วกับสาเหตุของความไรสัญชาติ ซึง่
แตละบุคคลมีสาเหตุของปญหาที่แตกตางกัน การนําเสนอขาวเกี่ยวกับบุคคลไรสัญชาติแตละคน
จึงควรมีความแตกตางกันดวย
- นักขาวควรนําเสนอ และสือ่ สารโดยตรงตอบุคคลไรสัญชาติ เพื่อสรางความเขาใจใน
ปญหาของตนเอง และเสริมความรูในการแกไขปญหา เพื่อใหบุคคลไรสัญชาติลุกขึ้นแกไขปญหา
ดวยตนเอง กอนจะพึ่งพาหนวยงานตางๆ
- นักขาวตองคํานึงถึงความถูกตอง ความเปนจริงมากกวาความเปนกลาง การบอกวา
นักขาวตองเปนกลางทําใหกระบวนการทําขาวฉาบฉวย เพียงดําเนินการสัมภาษณใหครบทั้งสอง
ฝาย อะไรถูกอะไรผิดใหประชาชนเปนผูตดั สิน การทําขาวเจาะ หรือ Investigative News เปนสิ่ง
สําคัญเพราะ ความนาเชื่อถือของขาวมีสงู และไดขอเท็จจริงในเชิงลึกมากขึ้น
- การนําเสนอเรื่องราวของคน ตองอาศัยการสัมผัสวิถีชวี ติ ของคนจึงจะเขาใจและสามารถ
นําเสนอไดลึกซึ้ง สื่อมวลชนจึงควรลงพื้นทีเ่ พื่อลงไปสัมผัสกับวิถีชวี ิตของคนกลุมนี้เสียกอนเพื่อ
สรางความเขาใจ และเมื่อนําเสนอก็จะไมไปสรางมายาคติวาคนกลุมนีเ้ ปนคนอืน่ ไปเสียหมด
- ความสํานึกรับผิดชอบตอสังคม เปนสิ่งทีน่ ักขาวควรปลูกฝงสําหรับใชในการทํางาน
โดยเฉพาะกลุม นิสิตนักศึกษา ซึง่ เปน ” วาที่นกั ขาวในอนาคต”
- นักขาวควรจะคํานึงถึงความจําเปนของการมีพนื้ ฐานความรูดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปน
สิ่งที่สื่อมวลชนทุกคนควรตองมี แตนา สังเกตวานักขาวสวนหนึง่ ไดถูกกระบวนการหรือกลไกทาง
การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ ทีท่ ําใหพนื้ ฐานนี้หายไป หรือไมสําคัญเทาทักษะของการแสวงหาขาวสาร
- นักขาวควรจะตองมีความรูค วามเขาใจในกฎหมายสัญชาติ ประวัติศาสตรของคนไร
สัญชาติ และมิติทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม เนื่องจากการนําเสนอขอมูลเหลานีร้ วมกับ
ความเห็นอกเห็นใจจะทําใหประเด็นมีน้ําหนักขึ้น
- สื่อมวลชนสามารถสรางกระแสใหกับสังคมได แตควรใชใหถูกชวงเวลา เชน อาศัยให
สื่อมวลชนชวยเมื่อภาครัฐไมดําเนินการแกไขปญหาตามกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติ เพราะ
หากเริ่มดวยการบอกวาภาครัฐรังแกประชาชน เทากับบอกวาจะไมรวมมือกับรัฐในการแกปญหา
ซึ่งเปนสิง่ ไมถกู ตอง เพราะรัฐเปนกลไกสําคัญที่จะมีอํานาจในการใหสญ
ั ชาติได
- นักขาวตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการนําเสนอ หากไมมีจะไมสงผลสะเทือนไปถึง
สาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลสะเทือนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นนี้ ถา
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ตองการใหเรื่องนี้เปนนโยบายสาธารณะ การนําเสนอจะตองนําเสนอแบบเปาหมายชัดวาตองการ
สื่อสารใหใครรับรู
อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่อง "นักขาว กับบทบาทขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีบุคคลไรสัญชาติ"
ดวยกระบวนการถอดบทเรียนและประสบการณจากนักขาว และแหลงขาว ในประเด็นนี้ โดยมุง
ศึกษา บทบาทและกระบวนการนําเสนอขาวบุคคลไรสัญชาติในปจจุบันถึงบทบาทที่เหมาะสม อัน
นําไปสูบทบาทขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย รวมถึงรูปแบบ และปจจัยในการสรางเครือขายนักขาว
เมื่อพิจารณาประเด็นดังกลาวโดยอิงถึงแนวคิดทฤษฎี สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. บทบาทของนักขาวในการขับเคลื่อนประชาสังคม อันนําไปสูก ารขับเคลื่อนนโยบาย
จากปญหาเรือ่ งการแกไขปญหาความไรสัญชาติ เพื่อใหทกุ คนไดรับสถานะบุคคลอยางใด
อยางหนึ่งเพื่อใหไดรับสิทธิขั้นพืน้ ฐานที่จะสามารถมีชีวิตอยูไดตามอัตตภาพ ซึง่ ปริมาณปญหาไม
ลดลงจากเดิม และมีแนวโนมวาจะทวีมากขึ้นทุกวัน แตภาครัฐและระบบราชการซึง่ มีโครงสราง
แบบรวมศูนยอํานาจกลับไมสามารถแกไขปญหาเหลานี้ได แมวาจะไดรับความรวมมือจากภาค
วิชาการและภาคประชาชน อันนํามาสูก ารเกิดกฎระเบียบเพื่อแกไขปญหาออกมาเปนระยะๆ แลว
ก็ตาม แตผูมีอาํ นาจในการใชกฎระเบียบเหลานั้นคือ ภาครัฐ ซึ่งการทํางานตามกระบวนการแกไข
ปญหาสถานะบุคคลลาชา และไมไดใชกฎระเบียบเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหหลายฝาย
เชื่อวา ภาครัฐฝายเดียวคงไมสามารถแกไขปญหาได แตตองอาศัยทุกภาคสวนในการแกไขปญหา
แนวคิดประชาสังคม ในมุมมองของนักคิดของไทย โดย ชูชัย ศุภวงศ (2540) แสดงใหเห็น
วา ในการแกปญหาเชิงนโยบาย จะตองอาศัยพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคสวนของสังคม จะละเลย
สวนใดสวนหนึ่งของสังคมไมได โดยทุกภาคสวนจะตองทํางานประสานประโยชนซงึ่ กันและกันใน
ลักษณะของเครือขาย ซึ่งการจะใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดนี้ ควรทําให
ประชาชนเห็นความสําคัญของปญหาที่ควรรีบแกไข และกระตุนใหประชาชนมีจิตสํานึกสาธารณะ
จนอยากทีจ่ ะเขามารวมแกไขปญหานี้ รวมถึงการจํากัดอํานาจรัฐในมีบทบาทนอยลง และทําให
ภาคประชาสังคมมีบทบาทมากขึ้น และทําใหประชาชนมีสิทธิในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
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และเมื่อกลาวถึงแนวคิดสื่อเพื่อประชาสังคม ซึ่งสื่อมวลชนจะตองปฏิบตั ิตามพันธกิจตอ
สังคม มีการควบคุมกันเองของสื่อ สะทอนความหลากหลายของสังคม แตเนื่องมาจากสื่อมวลชน
ในปจจุบันมีขอจํากัด ไดแก เงื่อนไขทางธุรกิจ วัฒนธรรมการทําขาวของสื่อมวลชนทีข่ าดสมดุลของ
แหลงขาวอิงเฉพาะกลุมบุคคลที่มีอํานาจ รวมถึงการละเลยตอเนื้อหาของทองถิน่ และชุมชน
จากผลการวิจยั ซึ่งพบวา บทบาทของนักขาวในประเด็นดังกลาว ในปจจุบันทําหนาที่ใน
การสื่อสารเพือ่ ปรับทัศนคติของบุคคลไรสัญชาติ และคนในสังคมใหเขาใจในปญหาความไร
สัญชาติ รวมถึงหนาที่ในการนําเสนอเพื่อกระตุนใหภาครัฐเกิดกระบวนการทํางานแกไขปญหา
ดังกลาว อีกทัง้ ยังแสดงบทบาทในการเชือ่ มโยงความรูก ับเครือขาย และเรียกรองใหทกุ ฝายที่
เกี่ยวของเห็นความสําคัญของปญหา และหาทางออกรวมกัน
ซึ่งเห็นไดวา สือ่ มวลชนทําหนาที่เปนตัวกลางในประเด็นนี้จริง แตยงั คงสะทอนปญหา
เพียงบางแงมมุ ของบุคคลไรสัญชาติ และเลือกหยิบยกเพียงกรณีบุคคลไรสัญชาติที่มีจุดเดน และ
จุดขายมานําเสนอ และใหความชวยเหลือ แตกลับละเลยที่จะนําเสนอและใหความชวยเหลือ
บุคคลไรสัญชาติทั่วไปที่ประสบปญหา รวมถึงการนําเสนอของสื่อมวลชนไมไดชี้ใหเห็นปญหาที่
แตกตางกันของแตละบุคคล ทําใหสงั คมยังมีความเขาใจวาความไรสัญชาติเกิดจากกระบวนการ
ทํางานของภาครัฐทั้งหมด อีกทัง้ บทบาทของสื่อมวลชนยังคงจํากัดอยูใ นสื่อเฉพาะกลุม ซึ่งไมได
สะทอนปญหาใหคนสวนใหญในสังคมอยางแทจริง
หากมองบทบาทของสื่อมวลชนตามแนวคิดสื่อเพื่อประชาสังคมที่ ชวรงค ลิมปปทมปาณี
(2543) เสนอบทบาทหนาทีข่ องสื่อมวลชนไววา แสดงบทบาทในฐานะสื่อของประชาชนมากขึน้
ไดแก เลือกขาวที่เปนประโยชนตอประชาชนมานําเสนอมากขึ้น ควบคูไ ปกับขาวกระแสหลักที่
ประชาชนสนใจ รวมถึงแสดงบทบาทในการเขาไปมีสวนกระตุนใหเกิดกระบวนการประชาสังคม
เชนสรางความตระหนักในพลังของประชาชนและชุมชน โดยใชสื่อมวลชนเปนเครือ่ งมือหลักในการ
สรางกระแส “ประชาสังคม” ซึ่งสวนหนึง่ เปนไปในทิศทางเดียวกับที่ สมบัติ บุญงามอนงค ให
ความเห็นไววา หลังจากกรณีของยุทธนา ทําใหประเด็นบุคคลไรสัญชาติถูกสื่อสารใหสาธารณะรับรู
แตบทบาทดังกลาวของสื่อมวลชนกลับไมกอใหเกิดการกระตุนใหเกิดกระแสประชาสังคม เกิด
กระบวนการแกไขปญหาความไรสัญชาติใหกับบุคคลไรสัญชาติรายอืน่ ๆ ในภาพรวมเชิงนโยบาย
สามารถทําไดเพียงกระตุนใหเกิดการแกไขเปนกรณีๆ ไป
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นอกจากนี้ บทบาทของสื่อมวลชนในประเด็นนี้ยงั สามารถกระทําไดเพียงสรางความเห็น
อกเห็นใจใหกบั คนในสังคมตอบุคคลไรสัญชาติเทานัน้ ทําใหในระยะแรกของการนําเสนอสงผลดี
ตอความชวยเหลือบุคคลไรสัญชาติเปนรายบุคคล แตบทบาทดังกลาวทําใหเกิดความเขาใจผิด
บางประการแกสังคม สรางความเขาใจใหกับสังคมวา คนที่มกี ารศึกษา คนที่มีคุณประโยชนตอ
ประเทศเทานัน้ จึงเหมาะสมที่จะไดรับสัญชาติไทย ทําใหสังคมไมทราบถึงรากเหงาของปญหาจริงๆ
วา ความไรสญ
ั ชาติเกิดจากอะไร และมีสิ่งใดที่จะแกไขปญหานี้ได ซึ่งบทบาทดังกลาวของ
สื่อมวลชนขัดแยงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อเพื่อประชาสังคมของ Robert A. Hackett and
Yuezhi Zhao (1998) (อางใน มนทกานติ์ 2545) วา สื่อควรมีการนําเสนอแบบวิเคราะหถึง
รากเหงาของปญหา รวมถึงตองมีบทบาทในการหาขอยุติปญหา หรือหาทางออกใหกับสังคม
อาจกลาวไดวา บทบาทของสื่อมวลชนดังกลาวสะทอนถึงการแสดงบทบาทในฐานะสื่อ
ของประชาชนมากขึ้น แตการกระตุนใหเกิดกระบวนการประชาสังคมยังไมสามารถทําได เพราะ
เมื่อการนําเสนอขาวประเด็นนี้ออกไปก็หยุดที่บุคคลคนเดียวทีถ่ ูกชูใหเปนประเด็นหลักในขาว หรือ
เปนบุคคลในขาว ไมไดมุงสรางความเขาใจกับสาเหตุของปญหาและทางออก ทําใหไมเกิดความ
เขาใจรวมกันในปญหา ซึง่ ทําใหไมเกิดกระบวนการประชาสังคมใหกับสังคมในภาพรวม หรือ
แมกระทัง่ การเกิดกระบวนการประชาสังคมในกลุมของบุคคลไรสัญชาติ มีเพียงบุคคลไรสัญชาติ
ภาควิชาการ และภาคประชาชน กลุมเล็กที่พยายามจะใชสื่อมวลชนในการสรางกระแสประชา
สังคมในประเด็น
สาเหตุที่บทบาทของสื่อมวลชนปรากฏออกมาเชนนี้สวนหนึ่งอาจเปน เพราะองคกรที่
นักขาวทํางาน อาจจะไมเห็นความสําคัญ และไมอํานวยความสะดวกในการทํางาน ซึ่งหากมอง
ตามแนวคิดนายประตูขาวสาร โดยตามที่เดวิด แมนนิ่ง ไวท (1950) กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการ
คัดเลือกขาวของนายประตูขา วสารไว ซึ่งหนึ่งในนัน้ คือ ทัศนคติของบรรณาธิการที่มีตอ ขาว จะเห็น
ไดวา กระบวนการทํางานของสื่อมวลชนหลายคนถูกสกัดกั้นตั้งแตยงั ไมเขาสูกระบวนการเริ่มตน
เก็บขอมูลเพื่อนํามาเสนอเปนขาวเลยดวยซ้ําไป อยางเชน กรณีของ ชวิดา วาทินชัย ผูสื่อขาว อ.
ส.ม.ท. ที่สะทอนถึงอุปสรรคในการทํางานวา หนึ่งในอุปสรรค คือ ทัศนคติของคนในองคกร ไมวา
จะเปนบรรณาธิการขาวประจําวัน หัวหนาแผนก ผูเรียบเรียงขาว หรือแมแตเพื่อนนักขาว สวนใหญ
จะมองไมเห็นความสําคัญในประเด็นขาวนี้ โดยคนในองคกรขาวสวนใหญจะมองวาบุคคลกลุมนี้
เปนคนชาติอนื่ ไมใชคนไทย จึงไมรูสึกอยากมีสว นรวมยื่นมือเขามาชวย หลายตอหลายครัง้ ที่
ประเด็นเรื่องไรสัญชาติถูกยกออกจากขาวภาคสําคัญๆ หรือกลายเปนขาวทายๆ คือ ถามีเวลา
เหลือจึงจะไดออกอากาศ ซึง่ ไมแตกตางจากสิ่งที่ ไวท พบวา ทัศนคติของบรรณาธิการที่มีตอขาว
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เปนปจจัยหนึง่ ในการคัดเลือกขาว ในขณะที่ ชวิดา มองวา ไมใชเฉพาะบรรณาธิการเทานัน้ แต
ทัศนคติของทัง้ องคกรก็มีความสําคัญ
2. บทบาทของนักขาวในการสรางเครือขายการสื่อสาร
กาญจนา แกวเทพ (2538) กลาววา เครือขาย หมายถึง รูปแบบของการประสานงานของ
บุคคล กลุม หรือองคกรหลายๆ องคกรที่ตางก็มีทรัพยากรของตัวเอง มีเปาหมาย มีวธิ ีการทํางาน
และมีกลุมเปาหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุมองคกรเหลานี้ไดเขามาประสานงานกันอยางมี
ระยะเวลายาวนานพอสมควร แมอาจจะไมมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่าํ เสมอก็ตาม แตก็มีรากฐาน
วางเอาไว เมื่อฝายใดฝายหนึ่งมีความตองการที่จะขอความรวมมือจากกลุมอืน่ ๆ เพื่อแกปญหา ก็
สามารถติดตอไปได
จากแนวคิดเรื่องเครือขายการสื่อสาร สอดคลองกับเครือขายการทํางานแกไขปญหา
บุคคลไรสัญชาติ ซึ่งจากการวิจัย พบวา มีเครือขายในลักษณะ 2 แบบ คือ เครือขายที่เปนทางการ
และเครือขายที่ไมเปนทางการ ดังนี้
เครือขายที่เปนทางการ เกิดขึ้นจากกระบวนการในการแกไขปญหาเรื่องสถานะบุคคล อัน
นําไปสูการแกไขความไรสัญชาติ ซึง่ เดิมเปนหนาที่ และอํานาจโดยตรงของภาครัฐ และระบบ
ราชการ แตการทํางานดังกลาวมีขอติดขัด และไมสามารถแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
จะเปน ทําใหหลายภาคสวนของสังคมสนใจและประสานงานกับภาครัฐในการรวมมือเพื่อทํางาน
แกไขปญหาดังกลาว โดยเฉพาะภาควิชาการ ซึง่ ไดรวมงานกับภาครัฐอยูแลวเปนครัง้ คราว ทําให
ไดรับความเชือ่ ถือจากภาครัฐ ดังนั้นภาควิชาการจึงไดเชือ่ มตอเครือขายระหวางภาครัฐ ประสาน
กับภาคประชาชน และภาควิชาการรายใหม กอเกิดเปนคณะทํางานเพื่อแกไขปญหาสถานะบุคคล
ซึ่งขณะนัน้ เองภาควิชาการก็เล็งเห็นวาการสื่อสารเปนสิง่ สําคัญที่จะชวยใหกระบวนการที่ติดขัด
สามารถเคลื่อนตัวได จึงเกิดการสรางเครือขายกับสื่อมวลชนในการสื่อสารสูภายนอก กับการ
รวมงานกับทีมสื่อสารสาธารณะเพื่อประสานงานการสื่อสารในกลุมเครือขายของคณะทํางาน กับ
สื่อมวลชนขึน้ ซึ่งการทํางานของทีมสื่อสารสาธารณะคอนขางพบกับปญหา เพราะคณะทํางาน
บางสวนของเครือขายการทํางานไมเชื่อในพลังของการสือ่ สารเรื่องคนไรสัญชาติ ทําใหไมใหความ
สนใจและจัดลําดับความสําคัญของการสื่อสารเปนสิง่ สุดทายที่จะคํานึงถึง
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ในขณะที่เครือขายที่ไมเปนทางการ อันเกิดจากกระบวนการทํางานของสื่อมวลชนเองที่
เล็งเห็นความสําคัญของการกระจายขอมูลเพื่อสรางกระแสใหกับสังคม สื่อมวลชนหลายคนมี
ความเห็นวาธรรมชาติขององคกรสื่อที่ตนเองสังกัดอยูไมสามารถที่จะสือ่ สารใหไปถึงประชาชน
สวนใหญของประเทศได ขณะที่บางองคกรสื่อดําเนินงานในฐานะของสํานักขาวทีม่ หี นาที่ในการสง
ตอขอมูลใหกับสมาชิก แตขึ้นอยูกับวาสมาชิกสนใจที่จะนําขาวนัน้ ออกนําเสนอหรือไม ทําใหเกิด
ความเสีย่ งที่ไมสามารถเขาถึงคนในสังคมได ทําใหสื่อมวลชนหลายทานดําเนินการในลักษณะของ
เครือขายอยางไมเปนทางการ โดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับเพือ่ นสื่อมวลชนในการสงตอขาว
ใหชวยสรางกระแสของสังคม ตองยอมรับวา ธรรมชาติของสื่อแตละประเภท รวมถึงกลุมเปาหมาย
ของแตละองคกรสื่อแตกตางกัน สื่อโทรทัศนมีขอจํากัดทีส่ ามารถสื่อสารไปถึงกลุมคนหลากหลาย
ไดจริง แตหากถูกนําเสนอในชวงที่ไมมีผูรับสาร สารทีถ่ ูกสงนัน้ ก็ไมมีประโยชน สวนองคกรสื่อเอง
ซึ่งบางสื่อมีกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม เชน กลุม นักวิชาการ กลุม นักธุรกิจ ทําใหเมื่อนําเสนอ
ประเด็นดังกลาวจึงไมสงผล และไมสามารถสื่อสารใหกับคนทัว่ ไปจํานวนมากในสังคมได ทําให
นักขาวหลายทานเห็นถึงความจําเปนในการมีพนั ธมิตร และสงตอขอมูลใหกับเพื่อนสื่อมวลชน
เพื่อใหประเด็นดังกลาวเกิดการรับรู และสรางกระแสสังคมในวงกวางได
อยางไรก็ตามการสรางเครือขายนัน้ เห็นไดชัดวา เครือขายที่มีเฉพาะนักขาวไมเพียงพอตอ
การทํางาน ปจจัยหนึ่งที่สําคัญและนักขาวตองคํานึงถึงเปนอยางมากคือ ภาครัฐ หากไมสามารถ
เชื่อมตอไดก็ไมสามารถแกไขปญหาเรื่องสัญชาติได เพราะภาครัฐเปนกลไกสําคัญในการแกไข
ปญหาสัญชาติ เปนผูดําเนินการตามกฎหมายทีม่ ีอยู และการเขาถึงภาครัฐไดนั้นตองพึ่งพาอาศัย
ภาควิชาการซึง่ เคยทํางานรวมกับภาครัฐ และภาครัฐใหความเชื่อถือ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา แมวา จะ
มีเครือขายนักขาวหรือไมก็ตาม นักขาวยังคงตองทํางานรวมกับภาคสวนอืน่ ๆ ของสังคมดวย
ไมเชนนัน้ สื่อมวลชนเองก็จะถึงทางตัน และไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตเมื่อ
เครือขายการทํางานผานไประยะหนึ่ง ทุกฝายเปนที่รูจกั และเกิดความเชื่อใจกัน การสื่อสารของ
เครือขายในระยะตอมาก็ไมตองผานตัวกลาง ไมวาใครก็สามารถสื่อสารโดยตรงระหวางกันได ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดเครือขายการสื่อสารของ Harold J. Leavitt (อางใน อรอนันต วุฒิเสน, 2543)
ซึ่งกลาวถึงวาเครือขายการสือ่ สารแบบทุกชองทาง (All Channel Network) เปนเครือขายการ
สื่อสารที่เอื้อใหสมาชิกทุกคนมีปฏิสัมพันธอยางทัว่ ถึงไดโดยตรงไมตองผานสมาชิกคนอื่นๆ อาจถือ
ไดวาเปนเครือขายการติดตอที่สมบูรณที่สดุ เพราะไมมีขอจํากัดการสื่อสารของสมาชิก โดย
เครือขายเปดโอกาสใหมปี ฏิกิริยายอนกลับสูงที่สุด
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นอกจากนี้ จากแผนภูมิแสดงเครือขายของสื่อมวลชน และเครือขายการทํางานในประเด็น
บุคคลไรสัญชาติ สามารถเห็นไดวา ภายใตเครือขายการทํางาน คือ กลุมบุคคลไรสัญชาติ,
อาจารยพันธุท ิพย, องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ ซึ่งทุกฝายสามารถสื่อสารถึงกันได
ทั้งหมดโดยเปนการทํางานรวมกันเพื่อแกไขปญหาและหาทางออกของปญหาในเชิงวิชาการ ซึ่ง
ยากตอการเขาใจของคนทั่วไป จึงตองอาศัยทีมสื่อสารสาธารณะในการยอยขอมูลใหงา ยตอการ
สื่อสารใหกับเครือขายสื่อมวลชน รวมถึงสามารถทําความเขาใจกับเครือขายสื่อมวลชนถึงประเด็น
ที่ตองการสื่อสารได ขณะเดียวกันหากเปนประเด็นเรงดวนอาจารยพนั ธุทิพยก็จะเปนผูสงตอขอมูล
ในสื่อมวลชนโดยตรง เชนเดียวกับบุคคลไรสัญชาติ และองคกรพัฒนาเอกชนสื่อสารโดยตรงกับ
นักขาวซึ่งทํางานอยางอิสระไมไดรวมในเครือขาย เห็นไดวาเครือขายการทํางานหลัก หากขาดทีม
สื่อสารสาธารณะไปก็จะยังคงมีอาจารยพนั ธุท ิพยทดแทนในการทําหนาที่สื่อสาร และยังคง
สามารถกระจายขอมูลใหกบั สื่อมวลชนในเครือขายได ในขณะที่การสื่อสารดวยตนเองของบุคคล
ไรสัญชาติ และองคกรพัฒนาเอกชน จะจํากัดอยูที่สื่อมวลชนเพียงคนเดียว ทําใหขอมูลไมถูก
กระจายออก ในสวนตอมาคือ การสื่อสารกับภาครัฐ หากทุกฝายในเครือขายสื่อสารในฐานะ
ปจเจกจะสามารถสื่อสารไดเฉพาะทางอําเภอ และกรมการปกครองเทานัน้ ไมสามารถสื่อสาร
โดยตรงไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได ในขณะทีก่ ารทํางานภายใตเครือขายสามารถติดตอ
ภาครัฐไดทั้ง 3 ระดับ ผานทางอาจารยพนั ธุท ิพย นั่นหมายความวาหากอาจารยพนั ธุท ิพยไมได
ทํางานภายใตเครือขาย ก็จะสื่อสารไมถึงในระดับสูง
อาจกลาวไดวา การสื่อสารภายใตการทํางานของเครือขาย ยังคงตองอาศัยตัวบุคคลที่จะ
สามารถสื่อสารโดยตรงไดกับทุกกลุม ทุกฝาย ซึง่ หมายถึงการทํางานดังกลาวยังตองพึ่งบุคคลคน
เดียวคือ อาจารยพันธุทพิ ยเปนสวนใหญ เมื่อเครือขายขาดตัวบุคคลดังกลาว การทํางานก็จะเกิด
ขอจํากัด อีกทัง้ การทํางานของสื่อมวลชนที่อยูน อกเครือขายก็ไมสัมพันธกับการทํางานของ
เครือขาย ทําใหการทํางานทัง้ หมดไมไดเดินไปพรอมกัน
3. บทบาทของนักขาวในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีบุคคลไรสัญชาติ
หากมองในมุมมองของแนวคิดนโยบายสาธารณะ ศ.นพ.ประเวศ วะสี (2547) กลาววา
สื่อมวลชนเปนสถานีกลางที่เชื่อมความรูส ึกนึกคิดของสังคม เปนเสมือนระบบประสาทรับรูท าง
สังคม สื่อมวลชนจึงตองเปนภาคีที่สําคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะ สื่อมวลชนอาจจะมี
ขอเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะของตัวเอง และรวบรวมขอคิดเห็นจากประชาชน
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รวมถึงตามแนวคิดบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนแลว เดนิส แมคเควล (2005) สื่อมวลชนมี
หนาทีห่ นึ่งที่สาํ คัญคือ หนาที่ในการระดมความรวมมือ(Mobilization) อันทําหนาทีเ่ พื่อชวยรณรงค
ขับเคลื่อนกลุม หรือขบวนการเคลื่อนไหวไปสูเปาหมายของสังคมใหดานตางๆ รวมถึงการเพิ่ม
ปริมาณและจัดสื่อมวลชนใหเหมาะสมกับการใชของผูร ับสาร
จากการวิจยั พบวา นักขาวแสดงบทบาทในการรณรงคโดยประสานสือ่ หลายๆ ชนิดเขา
ดวยกัน ทั้งสื่อหนังสือพิมพ สื่อโทรทัศน สือ่ เว็บไซต เพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในการให
ขอมูลกับกลุมเปาหมายที่ไดเลือกสรรไวแลว โดยมีลักษณะสําคัญของการรณรงคคือ การสรางการ
รับรู ความเขาใจ รวมถึงกระตุน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมตอประเด็นบุคคลไร
สัญชาติ ซึ่งมีทั้งความพยายามที่จะดึงบุคคลที่มีปญหาเขามามีสวนรวม และสนใจในปญหาของ
ตนเอง อันเนื่องมาจากหากบุคคลเจาของปญหาไมสนใจในปญหา และเขามีสวนรวม การ
ขับเคลื่อนดังกลาวก็ไมเกิดผลตามที่ตองการ โดยนักขาวเปนผูชนี้ ําใหกบั บุคคลไรสัญชาติเขาใจถึง
สภาพปญหาที่พวกเขาประสบอยู ประกอบกับการสรางการรับรูและความเขาใจใหกบั คนในสังคม
ทราบถึงปญหาความไรสัญชาติ รวมถึงพยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติทมี่ ีอยูของคนในสังคมตอ
บุคคลไรสัญชาติ รวมถึงการกระตุนใหภาครัฐมีสวนรวมกับการแกไขประเด็นปญหานีอ้ ยางจริงจัง
ในฐานะที่ภาครัฐเปนกลไกสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
หากพิจารณานโยบายสาธารณะแลว เห็นไดวานโยบายสาธารณะในประเด็นนี้ปรากฏอยู
อยางชัดเจนแลวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 แตภาครัฐยังคงดําเนิน
การไดเพียงบางสวน รวมถึงบทบาทนักขาวในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นนี้ ยัง
เปนเพียงการอํานวยประโยชนใหกับเฉพาะคนบางกลุมที่เปนบุคคลทีม่ ีจุดเดน บุคคลที่ทาํ คุณ
ประโยชนใหกบั บานเมือง และบุคคลที่มีโอกาสเขาถึงสือ่ มวลชน รวมถึงความใกลชดิ กับนัก
วิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน จึงทําใหบุคคลไรสัญชาติอีกเปนจํานวนมายังคงไมไดรับ
ประโยชนจากบทบาทการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจากกรณีนี้ จึงทําใหบทบาทขับเคลื่อนนี้
เกิดขึ้นจริง แตยังคับแคบอยูก ับคนบางกลุม และไมเกิดการขยายไปสูบุคคลไรสัญชาติที่ยงั เขาไม
ถึงสื่อมวลชน และเครือขายการทํางานในประเด็นนี้ รวมถึงบทบาทของนักขาวไมสามารถกระตุน
การทํางานของภาครัฐใหดําเนินการแกไขปญหาตามกระบวนการที่มอี ยูไดอยางตอเนื่อง บทบาท
ดังกลาวนักขาวสามารถกระตุนไดเพียงบางชวงเวลาเทานั้น ซึ่งสามารถสรุปปญหาทีท่ ําใหไมเกิด
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในภาพรวมของสังคม ไดคราวๆ ดังนี้
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- ปจจัยภายนอกเครือขายการทํางานแกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติ อันเนื่องมาจากแนวคิด
เรื่องความมั่นคง ประวัติศาสตรชาตินิยม เปนปจจัยใหญที่ทาํ ใหการแกไขปญหาดังกลาวของ
ภาครัฐเปนไปดวยความระมัดระวัง และลาชาอันเนื่องมาจากตองผานกระบวนการหลายขั้นตอน
และปญหาเรือ่ งทัศนคติของเจาหนาที่รัฐตอคนไรรัฐและไรสัญชาติ และปญหาเรื่องเจาหนาที่รัฐ
ขาดความรูและความเขาใจในกฎหมาย
- ปจจัยภายในเครือขายการทํางานแกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติ สมาชิกบางสวนของ
เครือขายไมเชื่อในพลังของการใชสื่อมวลชนเพื่อการรณรงค ทําใหจัดลําดับความสําคัญของ
สื่อมวลชนเปนลําดับทายทีจ่ ะนํามาใชแกปญหา,ปญหาเรื่องคนทํางานขาดความรูค วามเชีย่ วชาญ
ดานกฎหมาย และการขาดงบประมาณทีน่ าํ มาใชแกไขปญหาดานสถานะบุคคล
- การตอสูกับภาครัฐของนักขาว หลายครั้งที่เกิดกรณีพพิ าทระหวางบุคคลไรสัญชาติ กับ
ภาครัฐ เมื่อสือ่ มวลชนแสดงบทบาทของตนเองมักจะถูกภาครัฐติติงถึงความพอดีระหวางเรื่องสิทธิ
มนุษยชน มนุษยธรรม กับความมัน่ คง
- องคกรสื่อมวลชน มีองคกรสื่อเพียงไมกี่บริษัทที่ใหความสําคัญกับประเด็นนี้ ทําให
ชองทางในการแสดงบทบาทขับเคลื่อนตกอยูที่ตวั นักขาวที่เปนปจเจกบุคคล ทําใหพลังตอการ
เปลี่ยนแปลงถูกลดทอน โดยมากองคกรสื่อใหความสนใจกับการหยิบยกเพียงกรณีคนไรสัญชาติที่
มีความรูความสามารถมานําเสนอ และใหความชวยเหลือ แตกลับละเลยที่จะนําเสนอและใหความ
ชวยเหลือบุคคลทั่วไปที่ประสบปญหาไรสัญชาติ
ขอเสนอแนะตอสื่อมวลชน
1. สื่อมวลชนควรจะคํานึงถึงความจําเปนของการมีพนื้ ฐานความรูดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปน
สิ่งที่สื่อมวลชนทุกคนควรตองมี แตกลับขาดพื้นฐานนี้ไป รวมถึงไมใหสําคัญเรื่องนี้เทากับ
ทักษะของการแสวงหาขาวสาร
2. สื่อมวลชนควรจะตองมีความรูความเขาใจในกฎหมายสัญชาติ ประวัตศิ าสตรของคนไร
สัญชาติ ในมิติทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม เนื่องจากการนําเสนอขอมูลเหลานี้รว มกับ
ความเห็นอกเห็นใจจะทําใหประเด็นมีน้ําหนักขึ้น
3. สื่อมวลชนควรจะตองรูวาในสังคมมีคนกีก่ ลุมที่จะสื่อสารดวย และสือ่ สารใหเขาถึงคนทุก
ระดับในสังคม เพื่อสามารถแกไขปญหาในภาพรวมได ไมใชเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง
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4. สื่อมวลชนตองคํานึงถึงความถูกตอง ความเปนจริงมากกวาความเปนกลาง การบอกวา
นักขาวตองเปนกลางทําใหกระบวนการทําขาวฉาบฉวย เพียงดําเนินการสัมภาษณใหครบ
ทั้งสองฝาย อะไรถูกอะไรผิดใหประชาชนเปนผูตัดสิน การทําขาวเจาะ หรือ Investigative
News เปนสิ่งสําคัญเพราะ ความนาเชื่อถือของขาวมีสงู และไดขอเท็จจริงในเชิงลึกมากขึ้น
5. ความสํานึกรับผิดชอบตอสังคม เปนสิ่งทีส่ ื่อมวลชนควรปลูกฝงสําหรับใชในการทํางาน
โดยเฉพาะกลุม นิสิตนักศึกษา ซึง่ เปน ” วาที่นกั ขาวในอนาคต”
6. สื่อมวลชนตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการนําเสนอ หากไมมีจะไมสงผลสะเทือนไปถึง
สาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลสะเทือนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน
ประเด็นนี้ ถาตองการใหเรื่องนี้เปนนโยบายสาธารณะ การนําเสนอจะตองนําเสนอแบบ
เปาหมายชัดวาตองการสื่อสารใหใครรับรู
ขอเสนอแนะตองานวิจยั ในอนาคต
1. ควรศึกษาเจาะลึกลงไปที่การสื่อสารภายในและภายนอก ของเครือขายการทํางานแกไข
ปญหาบุคคลไรสัญชาติ อันเนื่องมาจากเปนผูขับเคลื่อนนโยบายในประเด็นนี้โดยตรง
2. งานวิจยั นี้มงุ ศึกษากลุมนักขาวเทานั้น จึงควรศึกษาถึงการรับรูของประชาชนทั่วไปตอ
บทบาทของสือ่ มวลชนทีท่ ําหนาที่ในประเด็นนี้
3. งานวิจยั นี้มงุ ศึกษากลุมนักขาวเทานั้น จึงควรศึกษาถึงการรับรูของบุคคลไรสัญชาติตอ
บทบาทของสือ่ มวลชนทีท่ ําหนาที่ในประเด็นนี้
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