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บทที่ 1 

โครงการ เวทีสื่อมวลชน อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาทและบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น (ภาคอีสาน) 

1. หลักการและเหตุผล 

อุบัติเหตุเป็นหน่ึงในปัญหาส าคัญของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตสาธารณชนไทยอย่างมีนัยส าคัญ 

ปัจจุบัน สถานการณ์อุบัติเหตุยังคงอยู่ในระดับรุนแรงต่อเนื่องโดยภาพรวม  แม้จะมีความพยายามจากหลายภาคส่วนใน

การแก้ไขปัญหาในหลายระดับ 

สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าความพยายามแก้ปัญหาอุบัติเหตุประสบความส าเร็จไม่เท่าที่ควร คือทัศนคติของคน

ไทยต่อเรื่องอุบัติเหตุที่ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องของความประมาทและโชคชะตา ในขณะที่การศึกษาด้าน

วิชาการล่าสุดชี้ว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุนั้นมีหลายประการท่ีนอกเหนือจากความประมาท เช่นสภาพ

ยานพาหนะและถนนท่ีผิดหลักวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบการจัดการเดินรถหรือจราจรท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น 

การรายงานข่าวของสื่อมวลชน คือปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อทัศนคติดังกล่าว ท่ีผ่านมา การสื่อสารเรื่องอุบัติเหตุสู่

สาธารณะยังคงมีข้อจ ากัดหลายประการ โดยเฉพาะการขาดความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการอย่างถูกต้องครบถ้วนของ

ส่ือมวลชนเอง  

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงข้อจ ากัดนี้ จึงจัดเวทีส่ือมวลชน 

อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาทและบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น(ภาคอีสาน) ครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับส่ือมวลชนที่ท างานด้านอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีภาคอีสาน ด้วยหวังว่าความรู้ความเข้าใจที่

มากขึ้นนี้จะส่งผลให้การรายงานข่าวอุบัติเหตุในภาคอีสานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันจะน าไปสู่การท างานร่วมกันใน

ลักษณะเครือข่ายของส่ือมวลชนในระดับพื้นท่ีและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในภูมิภาคนี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอย่างยั่งยืน 

เพื่อประสิทธิผลในการจัดเวที การจัดการข้อมูลและการออกแบบเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นสองปัจจัยประการส าคัญ

ที่จ าเป็นต้องด าเนินการ และบทเรียนในสองเรื่องนี้จะสามารถน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นอันซึ่งเมื่อรวมกับข้อมูลลักษณะ

เดียวกันที่จะได้จากการจัดเวทีลักษณะนี้ในภูมิภาคอื่น จะสามารถน าไปสังเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในการจัดการ

ข้อมูลและการออกแบบเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กับส่ือมวลชนเรื่องอุบัติเหตุ เพื่อส่งเสริมและหนุนช่วยในการสร้างเครือข่าย

ส่ือมวลชนด้านอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบต่อไปได้ นับเป็นอีกคุณูปการท่ีคาดหวังจะได้รับจากการจัดเวทีครั้งนี ้

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงได้มอบหมายให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับ

ภาคีสื่อมวลชนภาคอีสาน ด าเนินงานดังกล่าว ให้แล้วเสร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้
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2. วัตถุประสงค ์

 

1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนนโยบายประเทศต่อประเด็น

อุบัติเหตุในภาพรวมและโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีระดับภาคบนฐานงานวิชาการให้แก่สื่อมวลชนกลุ่มเป้าหมายอย่าง

เป็นระบบ  

2) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงสถานการณ์ ปัญหา ข้อจ ากัดและทางออกของการท างานส่ือท้องถิ่นในภาคอีสานในการ

รายงานข่าวอุบัติเหตุให้มีประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางการแก้ไขด้วยการท างานในลักษณะ

เครือข่าย ตลอดจนการเสนอการหนุนช่วยที่เหมาะสม 

3) รวบรวมบทเรียนว่าด้วยการจัดการข้อมูลและการออกแบบระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องอุบัติเหตุส าหรับ

ส่ือมวลชนภาคอีสาน เพื่อน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบกับข้อมูลลักษณะนี้จากเวทีในภูมิภาคอื่น เพื่อใช้

สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ว่าด้วยการจัดการข้อมูลและการออกแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นอุบัติเหตุกับ

ส่ือมวลชนต่อไป 

 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

31 วัน (1-31 กรกฏาคม 2554) 
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บทที่ 2 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

การด าเนินการท้ังหมดตามโครงการ เวทีส่ือมวลชน “อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาทและบทบาทส่ือมวลชนท้องถิ่น 

(ภาคอีสาน)”  ซึ่งจะรายงานต่อไปน้ี เป็นไปเพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก 3 ประการของโครงการคือ 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนนโยบายประเทศต่อประเด็น

อุบัติเหตุในภาพรวมและโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีระดับภาคบนฐานงานวิชาการให้แก่สื่อมวลชนกลุ่มเป้าหมายอย่าง

เป็นระบบ  

2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงสถานการณ์ ปัญหา ข้อจ ากัดและทางออกของการท างานส่ือท้องถิ่นในภาคอีสานในการ

รายงานข่าวอุบัติเหตุให้มีประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางการแก้ไขด้วยการท างานในลักษณะ

เครือข่าย ตลอดจนการเสนอการหนุนช่วยที่เหมาะสม 

3. รวบรวมบทเรียนว่าด้วยการจัดการข้อมูลและการออกแบบระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องอุบัติเหตุส าหรับ

ส่ือมวลชนภาคอีสาน เพื่อน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบกับข้อมูลลักษณะนี้จากเวทีในภูมิภาคอื่น เพื่อใช้

สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ว่าด้วยการจัดการข้อมูลและการออกแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นอุบัติเหตุกับ

ส่ือมวลชนต่อไป 

เพื่อให้การน าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการ เวทีส่ือมวลชน “อุบัติเหตุ เหตุที่

มากกว่าความประมาทและบทบาทส่ือมวลชนท้องถิ่น (ภาคอีสาน)” น้ี จึงแบ่งเนื้อหาการน าเสนอเป็น 4 ส่วนตามล าดับดังนี้ 

1. การออกแบบเนื้อหาและรูปแบบเวที และการวางแผน 

2. การด าเนินการจัดเวที 

3. ผลการด าเนินการ 

4. ข้อสังเกตและเสนอแนะ 

      โดยในรายงานจะเน้นน าเสนอประเด็นส าคัญของเนื้อหาแต่ละส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน ส่วนรายละเอียดได้

จัดท าเป็นเอกสารแนบ 4 ชิ้น เพื่อน าเสนอรายละเอียดฉบับเต็มของแต่ละส่วนคือ 

1. รายละเอียดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. ฐานข้อมูลผู้ส่ือข่าว 
3. บันทึกการน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เวทส่ืีอมวลชน จังหวัดขอนแก่น 

4. บันทึกการน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ เวทีส่ือมวลชน จังหวัดนครราชสีมา 
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1. การออกแบบเนื้อหาและรูปแบบเวที และการวางแผน 

 

เพื่อประสิทธิภาพในการน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็น “อุบัติเหตุ” กับ “บทบาทส่ือมวลชน” ส าหรับ

ส่ือมวลชนในภาคอีสาน ผ่านเวทีส่ือมวลชน การออกแบบและวางแผนท้ังรูปแบบและเนื้อหาของเวทีเป็นส่ิงจ าเป็น

และมีความส าคัญ 

หัวใจส าคัญของการออกแบบเวทีน้ีคือ “เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช่” และ “ใช้วิธีการท่ีใช่” ส าหรับการน าเสนอ

และแลกเปล่ียนเรียนรู้ดังกล่าว ท้ังในเชิง “รูปแบบ” และ “เนื้อหา”  

กระบวนการออกแบบเวทีส าหรับโครงการน้ี เริ่มต้นจากการพิจารณาคัดเลือกสื่อมวลชนกลุ่มเป้าหมาย การ

พิจารณาลักษณะเงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมเวที การน าเงื่อนไขเหล่านั้นมาเป็นปัจจัยประกอบในการ

ออกแบบเวที และจัดรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมพอดี ด้วยการด าเนินการหลัก ๆ ดังต่อไปนี ้

 

ด้านรูปแบบ 

1. การคัดเลือกส่ือมวลชนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม โดยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี ้

พิจารณาจากปัจจัย 

 เป็นกลุ่มสื่อมวลชนเป้าหมายที่ท างานเกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวอุบัติเหตุตัวจริงในพ้ืนท่ี  

 เป็นกลุ่มที่มีความสนใจเข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

 มาจากประเภทส่ือที่หลากหลาย ครอบคลุมสื่อส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และส่ือใหม่ อินเตอร์เน็ต เพื่อจะ

สามารถเป็นตัวแทนส่ือมวลชน.ในภาคนี้ได้ในระดับส าคัญ  

จากข้อมูลเบื้องต้นท าให้ทราบว่า ศูนย์กลางหลักของคนท างานส่ือในภาคอีสานอยู่ในจังหวัดขอนแก่นและ

นครราชสีมา โดยมีสติงเกอร์ข่าวเป็นเครือข่ายส่งข่าวตามจังหวัดส าคัญรอบ ๆ  จึงเป็นที่มาของการคัดเลือก

จังหวัดของสื่อมวลชนกลุ่มเป้าหมายว่าควรจะเลือกจังหวัดศูนย์กลาง 2 จังหวัดนี ้

2. พิจารณาเงื่อนไขในการตัดสินใจเข้าร่วมเวทีฯ ของกลุ่มสื่อมวลชน 

การระดมส่ือมวลชนให้มารวมกันไม่ใช่เรื่องยาก แต่การรวมกลุ่มสื่อมวลชนที่สนใจในเรื่องเดียวกันให้มา

พร้อมกันเพื่อคุยเรื่องเดียวกันอย่างสนใจและตั้งใจไม่ใช่เรื่องง่าย จ าเป็นต้องพิจารณาบริบทเงื่อนไขของ

คนท างานส่ือประกอบด้วย จากการปรึกษาแลกเปล่ียนเบื้องต้นกับสื่อมวลชนส่วนหนึ่งในภาคอีสาน ท าให้ทราบ

ว่าเงื่อนไขส าคัญส่วนหน่ึงที่จะท าให้คนท างานส่ือในอีสานตัดสินใจเข้าร่วมเวทีลักษณะนี ้นอกเหนือจากความ

น่าสนใจของเนื้อหาแล้ว จ าเป็นต้องพิจารณาเรื่อง วัน เวลา และสถานท่ีการจัดงานให้เหมาะสมด้วย รวมถึง 

 วันจัดเวทีท่ีวันท างานประจ าของสื่อส่วนใหญ่ จะเพิ่มโอกาสการตัดสินใจเข้าร่วมเวทีมากกว่า 

 การจัดเวทียาวเต็มวัน จะลดโอกาสการตัดสินใจเข้าร่วมเวทีลง 
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 การจัดไกลเกินไปจากจังหวัดที่ท างานของสื่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะต้องค้างคืน จะลดโอกาสการ

ตัดสินใจเข้าร่วมเวทีลง 

 การดูแลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมเวทีให้ จะเพิ่มโอกาสการตัดสินใจเข้าร่วมเวทีมากกว่า 

3. ออกแบบรูปแบบเวท ี

เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งสองส่วนแล้ว การออกแบบเวทีท่ีเหมาสมจึงควรมีรูปแบบดังนี้  

 จัดในวันหยุด เสาร์หรืออาทิตย์  

 จัดครึ่งวัน ช่วงเช้า 

 จัดในจังหวัดศูนย์กลางคือ ขอนแก่น และนครราชสีมา ซึ่งโดยปกตินักข่าวจะมีการเดินทางมาประสานงาน

ประจ าอยู่แล้ว 

 สถานท่ีเป็นที่รู้จักและสะดวกในการเดินทางไปส าหรับผู้เข้าร่วมส่วนใหญ ่

 วันท่ีจัดเวทีฯ ควรปรึกษากับส่ือกลุ่มเป้าหมายด้วย 

 

ด้านเนื้อหา 

ประเด็นส าคัญของเวทีส่ือมวลชนนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสองส่วนคือ อุบัติเหตุ บทบาทส่ือมวลชนในเรื่องนี้ และ

ข้อเสนอการท างานหนุนเสริมกันของสื่อมวลชนและภาคส่วนอื่น ๆ ในลักษณะเครือข่าย 

ในแง่องค์ความรู้เรื่องอุบัติเหตุ จากการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาของ ศวปถ. ได้ข้อสรุปว่ากรอบ

เนื้อหาส าคัญของการน าเสนอประกอบด้วยสอง ส่วนคือ 

1. องค์ความรู้ว่าด้วยอุบัติเหตุ รวมถึงสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา ปัจจัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ที่

มากกว่าสาเหตุความประมาทเพียงอย่างเดียว และทางออกในเชิงวิชาการ 

2. มุมมองด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอุบัติเหต ุรวมถึงด้านวิศวกรรม ด้านสิทธิผู้บริโภค และด้าน

ส่ือสารมวลชน 

ในประเด็นบทบาทส่ือมวลชน ซึ่งในกรณีน้ีจะจ าเพาะลงไปที่ ส่ือมวลชนที่ท างานในภาคอีสาน เนื้อหาส าคัญที่

ควรมีการน าเสนอคือ สถานการณ์การรายงานข่าวอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีนี้ ปัญหา อุปสรรค ทางออกที่เป็นอยู่ ทางออกที่อยาก

ให้เป็น (การหนุนช่วยที่ต้องการ หากเป็นไปได้) 

เนื้อหาส่วนสุดท้ายคือ ข้อเสนอการท างานหนุนเสริมกันของสื่อมวลชนและภาคส่วนอื่น ๆ ในลักษณะเครือข่าย 

จะไม่มีการก าหนดชัดเจนตายตัว หากแต่เป็นการรวบรวมสังเคราะห์จากเวที ซึ่งคาดหวังว่าจะได้หลังการแลกเปล่ียนใน

ประเด็นนี ้

จึงได้น าเนื้อหาทั้งสามส่วนมาออกแบบการน าเสนอในเวทีดังนี ้
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ประเด็นเนื้อหา ผู้น าเสนอ ลักษณะการน าเสนอ 

องค์ความรู้เรื่องอุบัติเหต ุ วิทยากรจาก ศวปถ. ทางเดียว มีการแลกเปล่ียนหลังเสนอ 

มุมมองด้านต่าง  ๆ ต่ออุบัติเหต ุ วิทยาการจากพื้นท่ี ทางเดียว มีการแลกเปล่ียนหลังเสนอ 

สถานการณ์และปัญหาการท างานของ
ส่ือมวลชนในพ้ืนทีอีสานในการ
รายงานข่าวอุบัติเหต ุ

ส่ือมวลชนที่เข้าร่วมทุกคน ทางเดียว มีการแลกเปล่ียนหลังเสนอ 

เครือข่ายความร่วมมือ วิทยากรและส่ือมวลชนที่
เข้ารวมเวท ี

สองทาง แลกเปล่ียนความเห็น และสรุป 

 

การวางแผนการท างาน  

 

ก่อนเวท ี ด้านส่ือมวลชน เลือกจังหวัดเป้าหมาย จัดหาและประสานงานทีมงาน
ในพ้ืนท่ีภาคอีสาน คัดเลือกสื่อมวลชนกลุ่มเป้าหมาย 

ติดต่อเบื้องต้น ส ารวจความสนใจใน
ประเด็น และวันเวลาและสถานท่ีที่สะดวก 
เชิญ ส่งรายละเอียด และยืนยันการเข้าร่วม 

ด้านการจัดการ
เวท ี

เลือกสถานที่จัดเวท ี ทีมส่วนกลาง ประสานทีม
พื้นที่ด าเนินการ ติดต่อ ประสานงานเรื่องรายละเอียดเวท ี

ประสานงานด้านการเงิน 
ด้านวิทยากรและ
การจัดการเนื้อหา 

หารือกรอบประเด็นเนื้อหา ด าเนินการโดยทีมส่วนกลาง 
แลกเปล่ียนวิธีน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประสานการจัดท า powerpoint และ
เอกสารประกอบเวท ี

วันจัดเวท ี ควบคุมบรรยากาศการน าเสนอและ แลกเปล่ียนให้เป็นไปในทางสร้างสรรค ์

ประสานโรงแรมด้านอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเวท ี
ประสานฝ่ายการเงินในการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 
บันทึกการประชุม  

หลังเวท ี จัดท ารายงานการประชุม 
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สรุปการออกแบบเวท ี

 จากหลักคิดและพิจารณาประกอบกับข้อมูลท่ีมีอยู่ ท าได้ได้ผลการออกแบบส าหรับเป็นจุดเริ่มต้นการท างานดังนี้  

 

ด้านรูปแบบ   

เวท ี จังหวัด ขอนแก่น นครราชสีมา 
วัน  23 กรกฎาคม 2554 24 กรกฎาคม 2554 
เวลา ครึ่งวัน ( 5 ชั่วโมง ) 08.30-13.00 น. 
สถานท่ี ห้องภุมรินทร์  

โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล   
อ.เมือง  

ห้องวีวัน 6  
โรงแรมวีวัน   
อ.เมือง  

 
ผู้เข้าร่วม ผู้ส่ือข่าว

กลุ่มเป้าหมาย 
รายประเภทส่ือ  ส่ือส่ิงพิมพ์ 2 คน ต่อจังหวัด รวม 6 คน ต่อเวที 

ส่ือวิทย ุ 1 คน ต่อจังหวัด รวม 9 คน ต่อเวท ี
ส่ือโทรทัศน์ 1 คน ต่อจังหวัด 
ส่ืออินเตอร์เน็ต 1 คน ต่อจังหวัด 

รายจังหวัด เวทีขอนแก่น ขอนแก่น 5 คน 
อุดรธาน ี 5 คน 
มหาสารคาม 5 คน 

เวทีนครราชสีมา นครราชสีมา 5 คน 
ชัยภูม ิ 5 คน 
บุรีรัมย์ 5 คน 

วิทยากร ด้านองค์ความรู้ “อุบัติเหตุ” 1 คน 6 คน 
 
 
 
 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1 คน 
ด้านวิศวกรรม 1 คน 
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 1 คน 
ด้านส่ือสารมวลชน 1 คน 

ผู้ด าเนินรายการ 1 คน 
ภาคีและเจ้าหน้าที่ สอจร. 2 คน 4 คน 

ศวปถ. 2 คน 
รวม 25 คนต่อเวที 
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ด้านเนื้อหา 

โครงสร้างการ
น าเสนอ 

ช่วงที่ กิจกรรม เนื้อหา / วัตถุประสงค์ 
1 (90 นาที) ฉายหนังสั้น ดึงความสนใจ และปูพ้ืนเข้าประเด็นอุบัติเหตุ 

วิทยากร 1 น าเสนอ น าเสนอภาพรวมองค์ความรู้เรื่องอุบัติเหตุ 
วิทยากร 2 น าเสนอ น าเสนอมุมมองด้านวิศวกรรม 
วิทยากร 3 น าเสนอ น าเสนอมุมมองด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
วิทยากร 4 น าเสนอ น าเสนอมุมมองด้านส่ือมวลชน 

2 (90 นาที) ผู้เข้าร่วมน าเสนอ แสดงความคิดตัวเองต่อเรื่องอุบัติเหต ุ
เล่าประสบการณ์ท างานส่ือของตัวเองด้านน้ี 
ปัญหา อุปสรรคและทางออก ข้อเสนอแนะ
เรื่องการท างานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย 

3 (90 นาที) วงเปิด แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นท่ีสนใจ
ทั่วไป “เครือข่ายที่ต้องการ” และความเป็นไป
ได้ 

เอกสาร
ประกอบงาน 

จัดท าจากเนื้อหาที่วิทยากรทั้ง 5 เตรียมน าเสนอในเวท ี
ประกอบกับเอกสารเกี่ยวข้องจาก ศวปถ.  
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2. ผลการด าเนินการ 

 

2.1 ด้านรูปแบบและการจัดการเวท ี

ด้านรูปแบบ การด าเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามการวางแผน ทั้งวัน ยกเว้นมีการเปล่ียนแปลงในด้านจ านวนและ

พื้นที่จังหวัดที่มาของผู้เข้าร่วมบางส่วน 

เวทีขอนแก่นมีการเปล่ียนแปลงส าคัญ คือเปลี่ยนจังหวัดที่เชิญผู้ส่ือข่าว เนื่องจากสื่อมวลชนในจังหวัดอุดรธานี

ติดภารกิจกะทันหันต้องเข้าร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดพร้อมกันทั้งหมดในกรุงเทพฯ จึงเปล่ียนเป็นผู้ส่ือข่าวจากจังหวัด

กาฬสินธ์แทน เช่นเดียวกับผู้ส่ือข่าวบางส่วนในจังหวัดมหาสารคามที่ติดภารกิจกะทันหันที่จังหวัดเชียงใหม่ เหลือผู้เข้าร่วม

เวทีได้เพียง 3 คน ท าให้ต้องเพิ่มสัดส่วนผู้ส่ือข่าวจากจังหวัดหนองบัวล าภูอีก 3 คน รวมมีผู้ส่ือข่าวเพิ่มทั้งหมดจากที่

วางแผน 3 คน ด้านผู้เข้าร่วม ผู้แทนจากสอจร. 1 จาก 2 ท่านที่รับปากไม่สามารถเข้าร่วมเวทีได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ 

เวทีนครราชสีมา มีการเปล่ียนแปลงด้านจ านวนผู้ส่ือข่าวที่เข้าร่วม เนื่องจากพบภายหลังว่ามีสื่อมวลชนที่

น่าสนใจเชิญเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นจากภายในจังหวัดนครราชสีมาอีก 4 ท่าน ท าให้ยอดรวมส่ือที่เข้าร่วมเพิ่มจากที่วางแผน 

15 เป็น 19 คน และการติดขัดของวิทยากรด้านมุมมองเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานท าให้วิทยากรหลักบนเวทีเหลือเพียง 3 คน แต่

ก็มีผู้แทนจากสอจร. ซึ่งมาจากภาคีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมแลกเปล่ียนในมุมมองนี้แทน  

โดยภาพรวม เสียงสะท้อนจากผู้ส่ือข่าวส่วนใหญ่พอใจกับสถานท่ีการจัดและการอ านวยความสะดวก มีปัญหา

ด้านการฉายโปรเจคเตอร์ของทางโรงแรมที่มีแสงรบกวนอยู่บ้าง แต่ไม่ถึงขั้นกระทบการด าเนินการประชุม 

 

เวท ี จังหวัด ขอนแก่น นครราชสีมา 

วัน  เป็นไปตามกาวางแผน 
23 กรกฎาคม 2554 
ห้องภุมรินทร์  
โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท
แอนด์โฮเทล   
อ.เมือง 

เป็นไปตามการวางแผน 
08.30-13.00 น. 
24 กรกฎาคม 2554 
ห้องวีวัน 6  
โรงแรมวีวัน   
อ.เมือง 

เวลา 
สถานท่ี 

 

ผู้เข้าร่วม ส่ือมวลชน
กลุ่มเป้าหมาย 

รวม 18 (เพิ่ม 3 คน) 19 (เพิ่ม 4 คน) 

รายประเภท
ส่ือ 

ส่ือส่ิงพิมพ ์ 7 7 

ส่ือวิทย ุ 4 4 
ส่ือโทรทัศน ์ 4 5 
ส่ืออินเตอร์เน็ต 3 3 
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รายจังหวัด ขอนแก่น 7 นครราชสีมา 9 
กาฬสินธ์ 5 ชัยภูม ิ5 
หนองบัวล าภู 3 บุรีรัมย์ 5 
มหาสารคาม 3 (เพิ่มเติม 
1 จังหวัด) 

วิทยากร ด้านองค์ความรู้ “อุบัติเหตุ” 1 1 
ด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1 - 
ด้านวิศวกรรม 1 1 
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 1 1 
ด้านส่ือสารมวลชน 1 1 

ภาคีและ
เจ้าหน้าที่ 

สอจร. 1 2 
ศวปถ. 2 2 

รวม 26 27 
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2.2 ด้านเนื้อหาเวท ี

 

2.21 การน าเสนอองค์ความรู้ด้านอุบัติเหตุและมุมมองด้านต่าง  ๆ

 

  โดยภาพรวม เนื้อหาการน าเสนอได้รับความสนใจอย่างดีมากจากสื่อมวลชนที่เข้าร่วมทั้งสองเวที โดยเฉพาะเรื่อง

ปัจจัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งด้านคน รถและถนน ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่จะพอรับทราบมาบ้าง แต่ด้วย

น้ าหนักของข้อมูลวิชาการท่ีน าเสนอ ท าให้ส่ือที่เข้าร่วมให้ความส าคัญ และสนับสนุนว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญและ

สาธารณะควรจะได้รับรู้เพื่อเกิดความตระหนักและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในปัจจัยเหล่านั้นให้ดีขึ้น อันจะ

เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุในอนาคตได ้

 เนื้อหาการน าเสนออีกส่วนที่ได้รับความสนใจมากจากทั้งสองเวทีคือ แง่มุมด้านวิศวกรรมของเรื่องอุบัติเหตุ ท้ัง

เรื่องรถและถนน โดยเฉพาะในเวทีขอนแก่น ซึ่งวิทยากรที่น าเสนอเลือกน าเสนอผ่านตัวอย่างจริงในพ้ืนท่ี เช่นการน าเสนอ

ปัญหาจากปัจจัยด้านถนนผ่านกรณีเกาะกลางถนนของขอนแก่นท่ีเสาไฟฟ้าถูกรถชนไฟดับและเพิ่มอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

หรือการน าเสนอปัจจัยด้านรถ ผ่านกรณีรถที่มีการต่อเติมโครงสร้างและบรรทุกของจนจุดศูนย์ถ่วงไม่ได้สมดุลและเส่ียงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ส่งผลให้ส่ือที่เข้าร่วมรู้สึกว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัว และหากสังเกตผ่านมุมมองทาง

วิศวกรรมอย่างมีหลักการแล้ว สามารถมองเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีได้มากกว่าปัจจัยเรื่องคน การ

ขับรถโดยประมาทได ้

 ส าหรับการน าเสนอเนื้อหาในแง่มุมสิทธิผู้บริโภค ได้รับความสนใจรองลงมา เนื่องจากการน าเสนอของวิทยากรที่

เน้นน าเสนอเรื่องการฟ้องร้องคดีและการเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคเป็นหลัก ท าให้ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเห็นภาพรวมของ

แง่มุมนี้ได้อย่างชัดเจนนัก อย่างไรก็ตาม ส่ือที่เข้าร่วมต่างเห็นด้วยกับเนื้อหาการน าเสนอส่วนน้ีว่าผู้บริโภคควรมีสิทธิ และมี

ส่วนในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงปัจจัยเส่ียงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม หากเพียงแต่ในรายละเอียด

นั้น ยังไม่ได้มีการลงลึกนึก ส่วนใหญ่อภิปรายกันถึงการฟ้องร้องกรณีรถโดยสารสาธารณะเป็นหลัก 

 ด้านการน าเสนอเรื่องบทบาทส่ือมวลชนต่อการรายงานข่าวอุบัติเหตุ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่แสดงความเห็นด้วยว่า

ส่ือมวลชนควรมีบทบาทส าคัญในการให้ข้อมูลสาธารณะถึงสถานการณ์ความรุนแรง ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุที่ลึกลงไป

ถึงต้นตอ (คน รถและถนน) ดังที่วิทยากรน าเสนอ หากแตส่่วนใหญ่ยังคงตั้งค าถามคล้ายคลึงกันว่า จะเป็นไปได้ในทาง

ปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนที่จะรายงานข่าวอุบัติเหตุอย่างรอบด้านเช่นน้ัน 
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2.22 การน าเสนอสถานการณ์การรายงานข่าวอุบัติเหตุของสื่อมวลชนอีสาน 

 

ลักษณะการรายงานข่าวอุบัติเหต ุ

 จากการน าเสนอของส่ือมวลชนทั้งสื่อส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์หรือเคเบิลทีวีท้องถิ่น หรือส่ือออนไลน์อย่าง

อินเตอร์เน็ตที่เข้าร่วมเวที พบว่าส่วนใหญ่เป็นการรายงานข่าวอุบัติเหตุตามสถานการณ์ มีรายงานประจ าปีเฉพาะช่วงที่มี

การรณรงค์ลดอุบัติเหตุระดับประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์และขึ้นปีใหม่เท่านั้น ซึ่งเน้นการรายงานสถิติผู้ประสบภัยและ

ผู้เสียชีวิต และรณรงค์ให้ข้อมูลเป็นหลัก  

นอกช่วงนั้นในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีจะเป็นการรายงานเฉพาะกรณี “ข่าวใหญ่” อันหมายถึงข่าวอุบัติเหตุที่

ได้รับความสนใจจากสาธารณะ มีผู้มีชื่อเสียงเช่นนักการเมืองเกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารสาธารณะ พระ เด็ก 

นักเรียน และข่าวที่มียอดผู้ประสบเหตุหรือผู้เสียชีวิตสูง ๆ เท่านั้น 

ส่ือที่เข้าร่วมเวทีอธิบายว่า เนื้อหาของการรายงานข่าวเน้นการรายงานเหตุการณ์ ข้อเท็จจริงจากพื้นท่ีเกิดเหตุ 

ความเสียหาย ยอดผู้ประสบเหตุ และความรุนแรงของเหตุการณ์เป็นหลัก โดนส่วนใหญ่รายงานถึงสาเหตุของอุบัติเหตุว่า

เป็นเรื่องของ “ความประมาท” ปัจจัยส่วนบุคคลของคนขับ หรือสภาพแวดล้อม เช่น “ฝนตกหนัก” เท่านั้น 

ไม่มีใครน าเสนออย่างชัดเจนว่าจากประสบการณ์จริงเคยรายงานข่าวโดยให้น้ าหนักกับปัจจัยด้านถนนหรือ

สภาพตัวรถอย่างชัดเจน  

มีสื่อส่วนหนึ่งที่ท าข่าวที่เข้าข่ายการรายงานท่ีเจาะลึก แต่เป็นการท าเฉพาะกิจส าหรับตามความต้องการของต้น

สังกัด เช่นผู้ส่ือข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ประจ าจังหวัดชัยภูมิที่ร่วมรายงานประเด็นอุบัติเหตุบางพื้นที่กับทีมงานรายการ

เรื่องจริงผ่านจอ 

 

สถานการณ์คนท าข่าวอุบัติเหต ุ

ด้านสถานการณ์ของผู้รายงานข่าวจากการน าเสนอของทั้งสองเวทีให้ภาพคล้ายคลึงกันถึง ว่าส่ือมวลชนที่

รายงานข่าวอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีภาคอีสานมีข้อจ ากัดในระดับส าคัญในหลายเรื่อง  

สภาพการณ์โดยทั่วไปของของคนท างานส่ือในภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นลักษณะสติงเกอร์ (stinger) หรือสายข่าว

ขององค์กรส่ือในระดับจังหวัด ท าหน้าที่ส่งข่าวเหตุการณ์ที่น่าสนใจในพ้ืนท่ีให้องค์กรส่ือคัดเลือกใช้เป็นประจ า หรือตาม

ประเด็นที่ได้รับการมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ มีรายได้เมื่อชิ้นข่าวนั้น (ไม่ว่าจะเป็นข่าวข้อเขียน ภาพ หรือวิดีโอ

ภาพเคล่ือนไหว) ถูกน าเสนอสู่สาธารณะ น่ันหมายถึงส่ือแต่ละคนอาจท างานให้กับหลายองค์กรส่ือ หรือหลายประเภทส่ือ

ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อหลักประกันด้านรายได้ที่เพียงพอต่อการท าอาชีพน้ีเป็นหลัก อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งของสื่อในพื้นท่ีนี้มี
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รายได้หลักจากอาชีพอื่นเช่นเป็นข้าราชการ มีกิจการธุรกิจส่วนตัว และท างานส่ือด้วยเหตุผลด้านจิตใจและความสนใจ

ส่วนตัว 

 กระท่ังส่ือที่มีรายได้ประจ าจากองค์กรส่ือ ก็มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามข่าวในทุกประเด็นในพื้นท่ี ( area-based 

responsibility) นั่นหมายถึงข่าวอุบัติเหตุเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขอบข่ายงานท้ังหมด  

 ด้านการท างาน ส่ือส่วนใหญ่ท างานประสานกันในระดับหน่ึง โดยเฉพาะด้านข้อมูลการแจ้งเหตุ บางส่วนมีการ

พึ่งพาขอความช่วยเหลือกันตามกรณีความจ าเป็น เช่นการแบ่งปันภาพข่าว หรือข้อมูลข่าวบางส่วน ในกรณีท่ีไม่สามารถ

ไปท าข่าวได้ด้วยตัวเอง หรือไปไม่ทัน 

ในแง่รายประเภทส่ือ บทบาทของสื่อส่ิงพิมพ์ในพ้ืนท่ีภาคอีสานจากการน าเสนอของผู้เข้าร่วมทั้งสองเวทียังคงมี

บทบาทส าคัญในการรายงานข้อมูลที่มากกว่าและบ่อยครั้งกว่าเมื่อเทียบกับส่ือประเภทอื่น อย่างไรก็ตามอยู่ภายใต้ปัจจัย

จ ากัดทั้ง 7 ข้อข้างต้น 

ขณะที่ส่ือทีวีจะเน้นน าเสนอตามความต้องการขององค์กรส่ือส่วนกลางในกรุงเทพฯ ซึ่งเน้นข่าว “ใหญ”่ ใน

มุมมองที่อธิบายข้างต้น (กรณีรถโดยสารสาธารณะ คนประสบเหตุเยอะ มีผู้มีชื่อเสียงประสบเหตุ หรือเกี่ยวกับพระ เด็ก 

นักเรียน) ที่ส าคัญเป็นข้อบังคับว่าต้องมีภาพจากที่เกิดเหตุประกอบด้วย ข่าวถึงจะได้รับการรายงาน ยกเว้นข่าวใหญ่มาก 

ๆ ท่ีไม่สามารถหาภาพได้จึงจะเป็นการรายงานเฉพาะเสียงจากผู้ส่ือข่าว 

ส่ือวิทยุที่เข้าร่วมแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือสื่อที่ท างานให้กับสื่อประเภทอื่นด้วย แล้วรายงานข่าวอุบัติเหตุให้กับ

สถานีวิทยุบางสังกัดด้วย และส่ือที่มาจากส่วนที่จัดรายการวิทยุหรือควบคุมรายการซึ่งมักจะไม่มีผู้ส่ือข่าวที่ท าข่าวเอง ต้อง

พึ่งแหล่งข้อมูลข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์และส่ือออนไลน์เป็นหลัก ส่ือกลุ่มแรกจะรายงานข่าวด้วยเงื่อนไขเช่นเดียวกับส่ือ

โทรทัศน์คือขึ้นกับความต้องการข่าวนั้น ๆ ของสถานี แต่มีโอกาสด้านระยะเวลาการรายงานมากกว่าและความถี่บ่อยกว่า 

ด้วยธรรมชาติของข่าววิทยุจะมีรายการข่าวทุกต้นชั่วโมง ขณะที่ส่ือกลุ่มหลังจะมีข้อดีในแง่ที่สามารถให้ความเห็นต่อข่าว 

หรือให้ข้อมูลเชิงรณรงค์ได้ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้ฟังสูงกว่าการรายงานข่าวธรรมดา  

ส าหรับส่ือออนไลน์ในพื้นท่ีภาคอีสาน การรายงานข่าวอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดเหมือนส่ือวิทยุคือไม่มี

ผู้ส่ือข่าวเป็นของตัวเอง ต้องพึ่งข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่นการล้ิงค์จากเว็บข่าวขององค์กรส่ือ แต่หลายแห่งมีเครือข่ายการแจ้ง

ข่าวโดยสมาชิกที่ใช้งานในเว็บหรือเครือข่ายในพ้ืนท่ีด้วย ข้อดีของสื่อออนไลน์คือสามารถรายงานข่าวได้ทั้งตัวหนังสือ 

ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ในความยาวที่ไม่จ ากัด ท่ีส าคัญ สามารถมีการส่ือสารสองทางกับผู้บริโภคข่าวได้ด้วย ทั้งผ่าน

การแสดงความเห็นโดยตรง การลิ้งค์ข้อมูลต่อให้คนอื่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ฯลฯ)  

อย่างไรก็ตามมีส่ือบางประเภทในบางพื้นที่ท่ีมีศักยภาพและลักษณะโดดเด่นจากการน าเสนอผ่านท้ังสองเวทีดังนี ้

ศูนย์ข่าวทานตะวัน โดดเด่นในด้านมีเครือข่ายการรายงานข่าวจากพื้นท่ีเป็นของตัวเอง ผ่านระบบสมาชิก

เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น เป็นศูนย์ข่าวเอกชน และเครือข่ายครอบคลุมทั่วพื้นที่ภาคอีสาน นับเป็นระดับท่ีกว้างขวาง

เทียบเคียงกับเครือข่ายการท างานของหน่วยงานกู้ภัยและต ารวจ หากแต่มีข้อเด่นกว่าด้านความเร็วและความน่าเชื่อถือ
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ด้วยผู้ริเริ่มก่อตั้งเคยมีประสบการณ์ท างานกับหน่วยงานอาสาสมัครกู้ภัยในกรุงเทพมาก่อน สมาชิกแจ้งเหตุมากกว่าและ

ไม่มีขั้นตอนมากเท่าราชการเช่นต ารวจ  

 ท่ีส าคัญ ศูนย์ข่าวทานตะวัน ปัจจุบันท าหน้าที่แจ้งเหตุและป้อนข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุให้กับส่ือมวลชนในพ้ืนท่ี

ภาคอีสานเกือบท้ังหมด ส่ือบางจังหวัดไม่เคยประสานกันโดยตรงแต่ก็ได้ใช้ข้อมูลบางส่วนจากศูนย์ที่ผ่านมา  

 เว็บไซด์ khonkaenlink.com โดดเด่นด้านการได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้งานในจังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้มีการ

แสดงความเห็น รับส่งข้อมูลค่อนข้างมากในระดับที่มีสามารถส่งผลให้เกิดการแก้ปัญหาระดับพ้ืนท่ีได้ แต่ที่ผ่านมาเน้นการ

ส่ือสารแลกเปล่ียนในประเด็นการใช้ชีวิตในพ้ืนท่ีทั่วไป ยังไม่ได้เน้นหนักประเด็นอุบัติเหตุอย่างชัดเจน  

 เว็บไซด์ koratforum.com มีศักยภาพความโดดเด่นในด้านผู้ที่เข้ามาใช้งานเป็นคนในพื้นท่ีเมืองโคราช มีการ

แลกเปล่ียนและใช้ข้อมูลจากเว็บไซด์นี้ในระดับที่น่าสนใจ เพราะเป็นการใช้ข้อมูลในชีวิตประจ าวันจริงในพ้ืนท่ี แต่ที่ผ่านมา

มีการน าเสนอจ าเป็นทั่วไปเน้นตามสถานการณ์เช่นข้อมูลเส้นทางช่วงเกิดเหตุน้ าท่วมที่ได้รับการตอบรับเข้ามาใช้งาน

ระดับสูง ยังไม่มีการน าเสนอประเด็นอุบัติเหตุอย่างชัดเจนที่ผ่านมา  

  

 ปัจจัยจ ากัดของการรายงานข่าวอุบัติเหตุ  

  ด้านปัจจัยที่ส่งผลท าให้การรายงานข่าวอุบัติเหตุสามารถท าได้จ ากัดดังกล่าวข้างต้น รวบรวมจากการน าเสนอ

ของสื่อท่ีเข้าร่วมสองเวทีพบว่ามีปัจจัยรวมทั้งส้ิน 7 ปัจจัยส าคัญคือ 

1. ขอบข่ายความรับผิดชอบในแง่เนื้อหาประเด็นข่าวกว้างมาก ส่งผลให้ความใส่ใจและความทุ่มเทใน

การรายงานข่าวอุบัติเหตุไม่ได้มีความพิเศษมากไปกว่าข่าวอื่น ๆ  

2. ไม่มีนโยบายให้ความส าคัญเร่ืองนี้เป็นพิเศษจากองค์กรสื่อที่สังกัด นโยบายซึ่งเป็นที่รับทราบจึงเป็น

เพียง “ต้องการข่าวที่มีผลกระทบกับสาธารณะ” ท าให้ถูกแปลความว่าต้องเป็นข่าวอุบัติเหตุที่ “ใหญ”่ 

ดังกล่าวไปข้างต้นเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงการรายงานท่ีวิเคราะห์ลงลึกถึง “ต้นตอ” ที่แท้จริงของเหต ุ

3. ข้อจ ากัดด้านเวลาที่ท าให้ไม่สามารถเจาะลึกถึงต้นตอของอุบัติเหตุ แม้ต้องการจะท าในบางกรณี 

เนื่องจากความเร่งรีบในการส่งต้นฉบับ โดยเฉพาะสื่อทีวีและวิทยุซึ่งต้องการความเร็วสูง ที่ส าคัญหากพลาด

จากเส้นเวลาส่งข่าวดังกล่าว ก็จะมีความเป็นไปได้สูงที่ข่าวจะไม่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ น่ันหมายถึง

การท าข่าวครั้งนั้นก็จะไม่มีผลตอบแทน (ท างานฟรี) ด้วย ส่งผลให้บ่อยครั้งการข่าวอุบัติเหตุจึงต้องพึ่งข้อมูล

เฉพาะในท่ีเกิดเหตุเป็นหลัก 

4. ข้อจ ากัดด้านระยะทาง ด้วยขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบท่ีกว้างมาก บางคนต้องดูแลติดตามข่าวในจังหวัด

ข้างเคียงด้วย ท าให้บ่อยครั้งเป็นอุปสรรคใหญ่ท่ีจะท าให้ผู้ส่ือข่าวตัดสินใจไปท าหรือไม่ท า หรือท าแบบ

เจาะลึกแค่ไหนในประเด็นข่าวอุบัติเหตุ (ไม่ต่างจากข่าวประเภทอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากข่าวอุบัติเหตุ) เพราะ

ระยะทางจะเกี่ยวพันกับระยะเวลาที่ใช้ในการท าข่าวแต่ละชิ้น และการลงทุน (ค่าเดินทาง) ในการไปท าข่าว 
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เนื่องจากผู้ส่ือข่าวจ านวนมากต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปก่อนและจะได้รับการจ่ายคืนหากข่าวได้ลง 

(กรณีสติงเกอร์) ขณะที่ผู้ส่ือข่าวที่มีรายได้ประจ าก็จะมีงบค่าเดินทางที่จ ากัดในแต่ละเดือนเช่นกัน 

5. ข้อจ ากัดด้านแหล่งข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงสถิติจากหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงคดีจากเจ้าหน้าที่

ต ารวจ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประสบภัยเช่นชื่อ ที่อยู่ หรืออาการเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 

บ่อยครั้งที่เป็นปัญหา ในการท าข่าวให้รอบด้าน โดยเฉพาะข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นปัญหาที่ถูก

หยิบยกขึ้นจากผู้เข้าร่วมทั้งสองเวที ว่าไม่ได้รับความร่วมมืออ านวยความสะดวก ด้วยกฎเกณฑ์ของทาง

สถานบริการรักษาพยาบาลในพื้นท่ีที่ต้องขออนุญาตระดับผู้บริหารก่อนจึงจะสัมภาษณ์หรือถ่ายภาพได้ 

ส่งผลให้บ่อยผู้ส่ือข่าวจ านวนหน่ึงต้องตัดสินใจใช้วิธีถ่ายภาพหรือสัมภาษณ์โดยไม่ได้รับการอนุญาต 

6. ข้อจ ากัดด้านแหล่งข่าว แม้ในหลายกรณี ผู้ส่ือข่าวหลายคนมีความสนใจที่จะเจาะลึกส าหรับการรายงาน

ข่าวอุบัติเหตุ แต่ก็ประสบกับปัญหาการขาดแหล่งข่าวในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการท่ีจะ

ให้ความเห็นที่หลากหลายมากขึ้น ส่วนหนึ่งมุ่งให้ความส าคัญกับแหล่งข่าวที่เป็นนักวิชาการใน

สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี แต่ก็ประสบข้อจ ากัดว่าแหล่งข่าวมักต้องท างานสอนเป็นหลัก ไม่ค่อยมีเวลา

ส าหรับส่ือ โดยเฉพาะกรณีอุบัติเหตุซึ่งต้องการข้อมูลเบื้องต้นจากที่เกิดเหตุ ต้องใช้เวลาในการรวบรวมและ

สังเคราะห์ก่อนให้ความเห็นได ้

7. ข้อจ ากัดด้านพื้นที่การน าเสนอ ยกเว้นส่ือออนไลน์ ส่ือจากทั้งส่ือส่ิงพิมพ์ วิทยุ และส่ือโทรทัศน์ ต่าง

น าเสนอตรงกันว่า มีจ ากัดด้านพ้ืนท่ีการน าเสนอมาโดยตลอด แนวโน้มการให้พื้นท่ีต่อข่าวของสื่อส่ิงพิมพ์

ลดลงตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของธุรกิจส่ิงพิมพ์ ขณะที่ส่ือวิทยุและโทรทัศน์การรายงานข่าวจะมีเวลา

ให้น้อยโดยธรรมชาติ ส่วนน้ีเป็นปัจจัยหนุนท าให้การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่วิเคราะห์เจาะลึกมีโอกาสน้อย

โดยธรรมชาติและระบบการท างานของสื่อที่เป็นอยู ่

เหล่านี้เป็นปัจจัยที่คนท างานส่ือในระดับพื้นท่ีประสบอยู่ และส่งผลต่อการตัดสินใจรายงานข่าวที่ยังไม่ได้ลงลึก

ถึงระดับต้นเหตุหรือปัจจัยส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบัน 
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2.23 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยากรและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมเวท ี

 

 หลังจากการน าเสนอด้านองค์ความรู้และมุมมองเรื่องอุบัติเหตุของวิทยากร และการน าเสนอสถานการณ์ ปัญหา

และอุปสรรคของส่ือมวลชนที่เข้าร่วม ส่งผลให้บรรยากาศการแลกเปล่ียนทั้งข้อมูลและความคิดเห็นของทั้งวิทยากรและ

ส่ือมวลชนที่เข้าร่วมเวทีเป็นไปอย่างคึกคัก และหลากหลายทั้งประเด็นและข้อเสนอในท้ังสองเวที  

 ผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถสรุปได้โดยสาระส าคัญ 3 ประการดังนี ้

 ประการแรก คนท างานส่ืออีสานท่ีเข้าร่วมเวทียอมรับว่า ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากเวที 

หลายเรื่องเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงมาก่อน เช่นรถโดยสารสาธารณะแบบสองชั้นน้ันไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมาย โครงสร้าง

เก้าอี้ในรถโดยสารสาธารณะมีส่วนส าคัญท าให้ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และมีผลท าให้

ถึงขึ้นท าให้การเสียชีวิตยามเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ที่ส าคัญผิดกฎหมายและยังไม่ได้รับการสอดส่องตรวจสภาพเท่าที่ควร 

เป็นต้น 

 ประการท่ีสอง ผู้เข้าร่วมเห็นตรงกันว่า บทบาทส่ือในการช่วยลดความเส่ียงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ตลอดจนลดความรุนแรงยามเกิดอุบัติเหตุนั้น มีความส าคัญ และน่าจะได้รับการเพิ่มการท าหน้าที่น้ีอย่างเป็นระบบ มี

วิชาการรองรับ ตามบริบทความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่  

แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ การท าหน้าที่ด้านน้ีต้องใช้การลงแรง ลงทุนสูงในหลายด้าน ซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติจริง 

แต่สื่อหลายส่วนแสดงความเห็นด้วยว่า ในหลายกรณีไม่ใช่เรื่องที่ต้องลงแรงมากมาย หากเพียงเข้าใจหลักการท่ีถูกต้อง

แล้ว เพิ่มการสังเกตอีกนิด ใส่ใจเหตุการณ์ที่ประสบจริงในพ้ืนท่ีในชีวิตประจ าวัน ก็สามารถท าหน้าที่ด้านน้ีได้อย่างมี

ประสิทธิผลท่ามกลางข้อจ ากัดเหล่านั้นได้ เช่นกรณีเกาะกลางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยกลางเมืองขอนแก่นจนมีคนเอาซีดีไปแปะ

เตือน หากมีการรายงานข่าวออกไปจริง อาจน าไปสู่การแก้ไขของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาอันส้ันได้ หรือกระทั่ง

การรณรงค์ให้ความรู้แก่คนในพื้นท่ีที่รับส่ือให้ช่วยสอดส่องบางเรื่องซึ่งจะเพิ่มความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง เช่นรถ

ต่อโครงสร้างหลังคาสูงและบรรทุกจนล้น ท าให้ศูนย์กลางน้ าหนักไม่สมดุลได้ง่ายนั้นไม่ควรเป็นเรื่องที่ยอมรับ่ให้เกิดขึ้นได้ 

รถสองชั้น หรือรถโดยสารสาธารณะที่ไร้ความรับผิดชอบมีโครงสร้างการยึดเกาะเบาะไม่แข็งแรง เป็นเรื่องที่ไม่ควรรับได้ 

เป็นต้น  

ประการท่ีสาม ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยว่า การร่วมกันท างานลักษณะเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ นั้นจ าเป็น

ส าหรับท่ีจะลดข้อจ ากัดการท างานในภาคปฏิบัติที่เป็นอยู่ให้น้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข่าวอุบัติเหตุสู่

สาธารณะให้มากขึ้น โดยได้มีการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอต่อเรื่องเครือข่ายโดยสรุปดังนี ้

1. ควรเป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยให้การสนับสนุนด้าน “ข้อมูลและแหล่งข้อมูล” ซึ่งเป็นจุดที่การท างานข่าว

ปัจจุบันของสื่อมวลชนภาคอีสานยังขาดอยู่มาก ทั้งข้อมูลในเชิงสถิติ ภาพรวม เชิงคุณภาพ ปัญหาหลักของ
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แต่ละพื้นที่ท่ีนักวิชาการมีการศึกษาวิจัย และแหล่งข้อมูลส าคัญที่จะคอยรายงานความคืบหน้าหรือการ

เปล่ียนแปลงเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

2. ควรเป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยให้การสนับสนุนด้าน “แหล่งข่าว” อีกปัญหาที่ส่ือมวลชนในพ้ืนท่ีขาดแคลน

ปัจจุบัน โดยเฉพาะแหล่งข่าวผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถช่วยให้ความเห็นทั้งโดยทางการหรือไม่ทางการ (ไม่

ระบุชื่อและสังกัด) ด้วยปัจจุบันการรายงานข่าวอุบัติเหตุยังคงยืนตามข้อมูลของแหล่งข่าวที่จ ากัดคือต ารวจ 

ผู้ประสบเหตุหรือเห็นเหตุการณ์ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางส่วนเท่านั้น หากเพิ่มแง่มุม

ด้านผู้เชี่ยวชาญและด้านนโยบายเข้าไปน่าจะท าให้เกิดความรอบด้านมากขึ้น 

3. ควรเป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งข่าวและแหล่งข้อมูลในระดับพื้นที่ เพิ่มการ

ประสานงานและท าความเข้าใจระหว่างคนท าข่าวและแหล่งข่าวในพ้ืนท่ี เนื่องจากปัจจุบันปรากฏข้อจ ากัด

ในด้านน้ีอยู่ระดับส าคัญ โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล หน่วยงาน

สาธารณสุข เจ้าหน้าที่พนักงานสืบสวนและต ารวจ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและการปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวข้องหากเกิดอุบัติเหตุ  

4. ควรเป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยเพิ่มหรือส่งเสริมช่องทางการส่ือสารสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน

ช่วยลดข้อจ ากัดด้านช่องทางในการส่ือสารสาธารณะที่มีอยู่ปัจจุบัน  เช่นเพิ่มช่องทางออนไลน์ ประสานและ

สนับสนุนการเพิ่มช่องทางในส่ือของรัฐในพ้ืนท่ี เช่นสถานีวิทยุ กระทั่งสื่อระดับพ้ืนท่ีอย่างเคเบิลทีวี  

5. ควรเป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยสร้างความเข้าใจกับฝ่ายนโยบายและบริหารขององค์กรส่ือต้นสังกัดที่มีอยู่

ให้เห็นความส าคัญและมีนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นในการส่งเสริมการรายงานข่าวอุบัติเหตุที่เป็นระบบและ

รอบด้าน อันจะส่งผลส าคัญมากในการลดข้อจ ากัดที่มีอยู่ปัจจุบันของคนท างานส่ือในภาคอีสานทั้งด้าน

ปัจจัยเวลา ระยะทาง ขอบข่ายความรับผิดชอบ และพื้นที่การน าเสนอ ดังกล่าวข้างต้น 

 

ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอรูปธรรมบางประการจากเวทีท่ีจะช่วยเสริมทักษะและความรู้ให้กับส่ือมวลชนอีสานในการ

รายงานข่าวอุบัติเหตุ คือ 

1. การจัดท าคู่มือเบื้องต้นส าหรับเป็นแนวทางการพิจารณาในการรายงานข่าวอุบัติเหตุ ส าหรับส่ือมวลชน 

2. ช่องทางการส่ือสารแลกเปล่ียนระหว่างภาคส่วนวิชาการ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง กับส่ือมวลชนในพ้ืนท่ีที่จะ

ท าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประเด็นด้านอุบัติเหตุเหตุที่ทันเหตุการณ์ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงด้าน

นโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และการแลกเปล่ียนความเห็นรายประเด็นรายบุคคลหรือรายสื่อ 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับช่วยฝึกทักษะการตั้งข้อสังเกตและการปรับวิธีคิดในการรายงานข่าว

อุบัติเหตุที่รอบด้านมากขึ้น ส าหรับผู้ส่ือข่าว โดยอาจมีการทดลองปฏิบัติงานจริง หรือมีการจ าลอง

เหตุการณ์ประกอบ 
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4. ข้อสังเกตและเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

จากข้อมูลที่ได้รับจากสื่อมวลชนที่เข้าร่วมเวทีมีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า การรายงานข่าวของสื่อมวลขนในภาคอีสานมี

ข้อจ ากัดระดับปฏิบัติการท่ีเชื่อมโยงถึงระดับโครงสร้างหรือระบบหลายประการ และข้อจ ากัดเหล่านั้นไม่น้อยสามารถ

ลดลงหรือก าจัดออกไปได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข่าวที่เกิดขึ้นจริงระดับพ้ืนท่ี ด้วย “เครือข่าย” การท างานร่วม

ของภาคีต่าง ๆ และเป็นเครือข่ายที่ใช้ “ข้อมูลวิชาการ” เป็นเครื่องมือในการสร้างและเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนี้  

ในระดับพื้นท่ี รูปธรรมที่เป็นไปได้ของการใช้ “วิชาการ” สร้างและเสริมความเข้มแข็งแก่ “เครือข่าย” ที่ต้องการน้ี เช่น 

1. สร้าง “เครือข่ายสนับสนุนข้อมูลเพื่อการท างานข่าว” แก่คนท าข่าวในพ้ืนท่ีโดยตรง อันจะสามารถน าไปสู่การเกิด

เครือข่ายเชิงบุคคลและองค์กรต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพได ้

2. ใช้ “วิชาการ” เป็นตัวเชื่อมให้เกิดการประสานงานของภาคีในระดับพื้นท่ีกับส่ือมวลชน เช่น การประสานงานกับ

หน่วยงานด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายรัฐระดับจังหวัด ซึ่งปัจจุบันระดับ

ความสัมพันธ์ยังมีช่องว่างไม่น้อย และยังคงมีการท างานประสานกันน้อยมากในทางปฏิบัต ิ

3. ใช้ “วิชาการ” สนับสนุนให้นักวิชาการในพื้นท่ียอมรับที่จะเข้ามาช่วยท าหน้าที่ “แหล่งข่าว” ส าหรับส่ือมวลชนใน

พื้นที่ อันจะมีผลพลอยได้ช่วยส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการให้นักวิชาการหันมามองประเด็นระดับพื้นที่มาก

ขึ้นและอาจพัฒนาเป็นโจทย์การศึกษาวิจัยได้ในอนาคต หากได้มีโอกาสสัมผัสกับเหตุที่เกิดจริงในอนาคต ซึ่ง

หลักคิดนี้อาจสามารถปรับใช้ได้กับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ต ารวจในการริเริ่มโครงการท าวิจัย

เชิงปฏิบัติการกรณีอุบัติเหตุได้ ซึ่งหากท าได้อาจช่วย “เพิ่มองค์ความรู้และแหล่งข่าว” ในระดับพื้นท่ีได้ในระยะ

ยาว 

4. ใช้ “วิชาการ” สนับสนุนการริเริ่มโครงการส าหรับส่ือมวลชนกลุ่มยุทธศาสตร์บางกลุ่ม เพื่อสร้างเสริมความ

เข้มแข็งของเครือข่ายส่ือมวลชนระดับพื้นที่ผ่านการช่วยเหลือแบ่งปันกันด้านข้อมูล อาทิศูนย์ข่าวทานตะวันซึ่ง

ปัจจุบันมีบทบาทส าคัญในการแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์อุบัติเหตุแก่ส่ือมวลชนในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว นับเป็น

บทบาทที่เป็นปัจจัยส าคัญมากส าหรับคนท าข่าวและการท าให้เกิดการรายงานข่าวอุบัติเหตุ แต่ศูนย์นี้ก็มี

ข้อจ ากัดและประสบปัญหาในเชิงการด าเนินการบางส่วน เนื่องจากเป็นศูนย์ข่าวเอกชน ดังนั้นการหนุนช่วยบาง

ประการอาจท าให้การด าเนินการของศูนย์มีประสิทธิภาพและมีทิศทางที่เหมาะสมมากขึ้นได้ จึงน่าจะนับเป็น

ช่องทางแห่งโอกาสที่ส าคัญประการหนึ่ง และแนวคิดลักษณะนี้อาจประยุกต์ใช้ได้กับสื่อที่มีความส าคัญเชิง

ยุทธศาสตร์ได้ เช่น การเพิ่มการแลกเปล่ียนส่ือสารสาธารณะต่อประเด็นอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีขอนแก่น อาจจะ

น่าสนใจในการสนับสนุน khonkaenlink ในการด าเนินการ เช่นเดียวกับ koratforum กับการส่ือสารกับคน

โคราชเรื่องนี้ หรือวิทยุชมชนของสถานีจอมสุรางค์ในโคราชกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีนครราชสีมา เป็นต้น 
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ส าหรับในระดับประเทศ รูปธรรมที่เป็นไปได้ของการใช้ “วิชาการ” สร้างและเสริมความเข้มแข็งแก่ “เครือข่าย” พื้นที่

และเชื่อมต่อในระดับประเทศ อาท ิ

1. การใช้ “วิชาการ” เชื่อมต่อเครือข่ายส่ือมวลชนระดับพื้นที่ ส่งต่อให้เกิดการเชื่อมในบางระดับกับพื้นที่อื่น ๆ อัน

เป็นไปได้ที่จะเกิดเป็นเครือข่ายส่ือมวลชนด้านอุบัติเหตุระดับประเทศ ที่มีการวางยุทธศาสตร์ร่วมกันในการ

ขับเคล่ือนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ ผ่านการท าหน้าที่ส่ือมวลชน 

2. เครือข่ายส่ือฯ ดังข้อ 1 อาจยังสามารถน าไปสู่การท าข้อเสนอหรือกระทั่งช่วยผลักดันให้มีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงเชิงนโยบายองค์กรส่ือให้มีการให้ความส าคัญและวางนโยบายที่ชัดเจนในการรายงานข่าวอุบัติเหตุ

ที่รอบด้านและเป็นระบบมากขึ้น อันเป็นการท างานเชิงรุกกับระดับนโยบายขององค์กรส่ือได้มากกว่าการขอ

ความร่วมมือ หรือเรียกร้องให้มีการให้ความส าคัญเท่านั้น 

3. การท างานเชิงรุกที่เป็นไปได้อีกประการคือการท างานเชิงรุกกับเครือข่ายของ “แหล่งข่าว” ในพ้ืนท่ีซึ่งสามารถ

พัฒนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ระดับพ้ืนท่ี ท่ีสอดคล้องรองรับกับระดับประเทศ และน าสู่การมียุทธศาสตร์สร้าง

องค์ความรู้ด้านอุบัติเหตุเพื่อการขับเคล่ือนเครือข่ายในระดับพื้นท่ีอีสานและพื้นที่อื่นได้ อย่างสอดคล้องกับ

บริบทแต่ละพื้นที่ ตลอดจนช่วยเพิ่มใกล้ชิดของการประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษาหรือภาคีอื่นกับ

ส่ือมวลชนในพ้ืนท่ี 
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ภาพบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีขอนแก่น 
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ภาพบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีนครราชสีมา 
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ภาคผนวก 
 
 
เอกสารแนบ 1 
 
รายละเอียดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
โครงการ เวทีส่ือมวลชน “อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาทและบทบาทส่ือมวลชนท้องถิ่น (ภาคอีสาน)” 

 
1. การออกแบบเวทีและเนื้อหา 

 
1.1 เตรียมเนื้อหาเบื้องต้นร่วมกับสื่อในพื้นที ่

กระบวนการ รายละเอียด 
สรุปรายชื่อสื่อท่ีจะ
เข้าร่วม 

ส ารวจจากฐานข้อมูลส่ือ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเป้าหมาย 

เลือกสื่อที่ active การท างานมีส่วนรายงานข่าวอุบัติเหตุจริง และมี
ความสนใจต่อประเด็นและอยากเข้าร่วมเวท ี

ท าข้อมูลพื้นฐานส่ือที่
จะเข้าร่วม  

ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนตัว  ชื่อ-สกุล อายุ สังกัด ประเภทส่ือที่ท างานด้วย 
ความคิดเห็นส่วนตัวต่อ ประเด็นอุบัติเหต ุ

การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่เป็นอยู่ ของตัวเองและนักข่าวในพ้ืนท่ี 
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ควรเป็น  
หากจะให้เกิดการรายงานข่าวเช่นนั้นควรท าอย่างไร (การหนุนช่วยที่
ต้องการ) 
การเป็นเครือข่ายจะช่วยได้ไหม หากได้ลักษณะเครือข่ายควรเป็นเช่นไร 
ต้องเริ่มอย่างไร 

สรุปประเด็นที่จะ
แลกเปล่ียนในเวที
ร่วมกับผู้จัด ศวปถ. 
 

น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ร่วมกันของทีมผู้จัดงาน  
สรุปประเด็นและทิศทางการพูดคุยของเวท ี
สรุปวิทยากรที่ควรร่วมเวทีจากประเด็นในพื้นท่ี 

สรุปประเด็นหลักที่ ศวปถ. ต้องการขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายสื่ออีสาน 
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1.2 ร่วมเตรียมเนื้อหาส าหรับวิทยากร 

 

1 คุณหมอธนะพงศ์   ภาพรวมองค์ความรู้ว่าด้วย
อุบัติเหตุ / สถานการณ์ 

สถานการณ์ อุบัติเหตุในเมืองไทย สถิติสาเหตุล่าสุด 
อุบัติเหตุ  สาเหตุ การป้องกัน ในทางวิชาการ 

ระบบท่ีต้องการ ส าหรับแก้ปัญหาอุบัติเหต ุ
การรายงานข่าวอุบัติเหตุปัจจุบัน 
บทบาทส่ือในระบบดังกล่าว ท่ีควรเป็น ที่เป็นอยู่ และ
ข้อเสนอเชิงหลักการ (เช่นการมีเครือข่ายจะช่วยได้อย่างไร 
เป็นต้น) 

ความส าคัญและตัวอย่างการท างานเป็นเครือข่ายของส่ือ 

2 นักวิชาการในพื้นท่ี  สถานการณ์อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี สถานการณ์อุบัติเหตุอีสาน และรายจังหวัด 
สาเหตุ เหมือนหรือต่างจากระดับประเทศอย่างไร 

3 นักข่าวในพ้ีนท่ี การรายงานข่าวในพ้ืนท่ี สถานการณ์การรายงานท่ีเป็นอยู่ /แนวโน้ม /ข้อจ ากัด  
การหนุนช่วยที่ต้องการเพื่อการรายงานข่าวอุบัติเหตุที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

4 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัต ิ การท างานในพื้นท่ี ข้อสังเกต ุ ข้อจ ากัด และข้อเสนอส าหรับส่ือมวลชน 

5 
 

ตัวแทนเครือข่าย 
ผู้บริโภค 

การรายงานข่าวที่สาธารณะ
อยากเห็นและเป็นประโยชน์ใช้
งานได้จริง 

สะท้อนมุมมองจากผู้บริโภค และข้อเสนอส าหรับส่ือมวลชน 

 

หมายเหต ุวิทยากร อาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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1.3 เตรียมเอกสารและ powerpoint presentation (เนื้อหาเดียวกัน) 

 ผู้น าเสนอ ประเด็น ขอบเขตเนื้อหา วิธีด าเนินการ 
1 คุณหมอธนะพงศ์   ภาพรวมองค์ความรู้

ว่าด้วยอุบัติเหตุ / 
สถานการณ์ 

สถานการณ์ อุบัติเหตุในเมืองไทย สถิติสาเหตุล่าสุด เตรียมเนื้อหา
ร่วมกับวิทยากร 
 
 

อุบัติเหตุ  สาเหตุ การป้องกัน ในทางวิชาการ 

ระบบท่ีต้องการ ส าหรับแก้ปัญหาอุบัติเหต ุ
การรายงานข่าวอุบัติเหตุปัจจุบัน 
บทบาทส่ือในระบบดังกล่าว ท่ีควรเป็น ที่เป็นอยู่ 
และข้อเสนอเชิงหลักการ (เช่นการมีเครือข่ายจะ
ช่วยได้อย่างไร เป็นต้น) 

ความส าคัญและตัวอย่างการท างานเป็นเครือข่าย
ของสื่อ 

2 นักวิชาการในพื้นท่ี  สถานการณ์
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 

สถานการณ์อุบัติเหตุอีสาน และรายจังหวัด 
สาเหตุ เหมือนหรือต่างจากระดับประเทศอย่างไร 

3 
 

แนะน าตัวส่ือที่เข้า
ร่วมเวทีส้ัน ๆ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ส่วนตัว  

ชื่อ-สกุล อายุ สังกัด ประเภทส่ือที่ท างานด้วย สรุปจากข้อมูลที่
ท าไว้ (การ
เตรียมการข้อ 1.) ความคิดเห็น

ส่วนตัวต่อ 
ประเด็นอุบัติเหต ุ
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่เป็นอยู่ ของตัวเองและ
นักข่าวในพ้ืนท่ี 
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ควรเป็น  
หากจะให้เกิดการรายงานข่าวเช่นนั้นควรท าอย่างไร 
(การหนุนช่วยที่ต้องการ) 
การเป็นเครือข่ายจะช่วยได้ไหม หากได้ลักษณะ
เครือข่ายควรเป็นเช่นไร ต้องเริ่มอย่างไร 

4-6 วิทยากรท่านที่ 4-6 อาจมีหรือไม่มี 
powerpoint ก็ได้ 
(มีก็ดี) อาจใช้วิธี
ถามตรงบนเวทีก็ได้  

(รายละเอียดตามการด าเนินการข้อ 2.) แจ้งและคุย
เบื้องต้นถึง
ประเด็นที่อยากให้
น าเสนอ  
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1.4 ทิศทางการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเนื้อหาในเวทีที่คาดว่าน่าจะเป็น 

 

วิทยากร
น าเสนอ 
(ไม่เกิน 1 
ชั่วโมง) 
 

คุณหมอธนะพงศ์  1 INTRO แนะน า ศวปถ และโครงการ 
ภาพรวมองค์ความรู้ว่า
ด้วยอุบัติเหตุ / 
สถานการณ์ 

สถานการณ์ อุบัติเหตุในเมืองไทย สถิติสาเหตุล่าสุด 

อุบัติเหตุ  สาเหตุ การป้องกัน ในทางวิชาการ 

นักวิชาการในพื้นท่ี  สถานการณ์อุบัติเหตุใน
พื้นที ่

สถานการณ์อุบัติเหตุอีสาน และรายจังหวัด 
สาเหตุ เหมือนหรือต่างจากระดับประเทศอย่างไร 

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ 
(หากม)ี 

การท างานในพื้นท่ี ข้อ
สังเกต ุ

ข้อจ ากัด และข้อเสนอส าหรับส่ือมวลชน 

ตัวแทนเครือข่าย 
ผู้บริโภค (หากมี) 

การรายงานข่าวที่
สาธารณะอยากเห็น
และเป็นประโยชน์ใช้
งานได้จริง 

สะท้อนมุมมองจากผู้บริโภค และข้อเสนอส าหรับ
ส่ือมวลชน 

คุณหมอธนะพงศ์  2  ระบบท่ีต้องการ ส าหรับแก้ปัญหาอุบัติเหต ุ
การรายงานข่าวอุบัติเหตุปัจจุบัน 
บทบาทส่ือในระบบดังกล่าว ท่ีควรเป็น ที่เป็นอยู่ และ
ข้อเสนอเชิงหลักการ (เช่นการมีเครือข่ายจะช่วยได้
อย่างไร เป็นต้น)  
ความส าคัญและบทเรียนจริงของการมีเครือข่าย 

ตัวแทนนักข่าวในพ้ีนท่ี การรายงานข่าวในพ้ืนท่ี สถานการณ์การรายงานท่ีเป็นอยู่ /แนวโน้ม /ข้อจ ากัด  

แลกเปล่ียน 
(ไม่ต่ ากว่า 2 
ชั่วโมง) 
เสริฟกาแฟใน
ห้อง 

ถามความเห็นรายคน 
(ล าดับตามประเภทส่ือ :  
ส่ิงพิมพ ์/ ทีวี / วิทยุ / ออนไลน์) 

สถานการณ์การรายงานข่าวอุบัติเหตุปัจจุบันใน
อีสาน / ปัญหา / ข้อจ ากัด 
คิดว่าระบบทางแก้ที่เสนอ เป็นอย่างไร /จะเป็นจริงได้
ไหม อย่างไร / ข้อเสนอ / การหนุนช่วยที่จะท าให้เป็น
จริงได ้

การสร้างเครือข่ายช่วยได้ไหม อย่างไร 
/ ข้อเสนอส าหรับการสร้างเครือข่าย / การหนุนเสริมที่
ต้องการ 

เปิดแลกเปลี่ยนวงกว้าง และสรุปการแลกเปล่ียน 
พร้อมข้อเสนอ 
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2 ก าหนดการ วัน เวลาและสถานที ่
 

เวทีส่ือมวลชน  

อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาทและบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น  

23 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00-13.00 น 

ห้องภุมรินทร์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล  อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

เวลา หัวข้อ 

08.00-08.30 ลงทะเบียน 

08.30-09.00 ฉายหนังสั้น “อุบัติเหตุ” 

 กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์งาน  

 แนะน าตัวผู้เข้าร่วมสัมมนาและลักษณะงานท่ีท าโดยสังเขป 
09.00-09.20 อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาท (สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุปัจจุบัน –องค์ความรู้) 

นพ.ธนะพงศ์  จินวงษ์   

ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  

09.20-10.00 

 

 

 

 

การรายงานข่าวอุบัติเหตุปัจจุบัน: สถานการณ์และส่ิงที่ขาดหายไป  

 พันต ารวจเอก อานนท์ นามประเสริฐ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาสวนกวาง  
(มุมมองเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน) 

 ผศ.ดร.วิชุดา โค้วธนพานิช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
(มุมมองนักวิชาการในพื้นท่ี)  

 เทพรักษ์ บุญรักษา เครือข่ายผู้บริโภค ขอนแก่น  
(มุมมองผู้บริโภค) 

 สุมาลี สุวรรณกร ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคอีสาน  
(มุมมองส่ือมวลชน) 

10.00-12.00 ระดมความเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้จากเวท ี 

 การรายงานข่าวอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีภาคอีสานที่ควรเป็น: แนวคิด 

 ข้อจ ากัด และเครือข่ายส่ือมวลชนในการรายงานข่าวอุบัติเหตุที่มีประสิทธิผลในพ้ืนท่ี
ภาคอีสาน: ความเป็นไปได้ บทบาท ความส าคัญ และการหนุนเสริมที่จ าเป็น 

12.00-13.00น. ปิดการประชุม/รับประทานอาหารกลางวัน 

ด าเนินรายการ กมล สุกิน ผู้ส่ือข่าวอิสระ 
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เวทีส่ือมวลชน  

อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาทและบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น  

24 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00-13.00 น 

ห้องวีวัน 6 โรงแรมวีวัน  อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

  

เวลา หัวข้อ 

08.00-08.30 ลงทะเบียน 

08.30-09.00 ฉายหนังสั้น “อุบัติเหตุ” 

กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์งาน  

แนะน าตัวผู้เข้าร่วมสัมมนาและลักษณะงานท่ีท าโดยสังเขป 

09.00-09.20 อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาท  

(สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุปัจจุบัน –องค์ความรู้) 

นพ.ธนะพงศ์  จินวงษ์   

ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  

09.20-10.00 

 

 

 

 

การรายงานข่าวอุบัติเหตุปัจจุบัน: สถานการณ์และส่ิงที่ขาดหายไป  

 รศ.ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(มุมมองนักวิชาการในพื้นท่ี) 

 ประวิทย์ หันวิสัย ผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน (ร้อยเอ็ด) 
(มุมมองผู้บริโภค) 

 สุมาลี สุวรรณกร ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคอีสาน  
(มุมมองส่ือมวลชน) 

10.00-12.00 ระดมความเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้จากเวท ี 

 การรายงานข่าวอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีภาคอีสานที่ควรเป็น: แนวคิดและข้อจ ากัด  

 เครือข่ายส่ือมวลชนในการรายงานข่าวอุบัติเหตุที่มีประสิทธิผลในพ้ืนท่ีภาคอีสาน: ความ
เป็นไปได้ บทบาท ความส าคัญ และการหนุนเสริมที่จ าเป็น 

12.00-13.00น. ปิดการประชุม/รับประทานอาหารกลางวัน 

 

ด าเนินรายการ กมล สุกิน ผู้ส่ือข่าวอิสระ 
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3 ผู้เข้าร่วม 
 
2.1 เวทีขอนแก่น  

 
ผู้สื่อข่าว 

 
  ชื่อ สกุล องค์กร / ประเภทสื่อ จังหวัด 

  
 

1 ยุทธนา  เกียรติด าเนินงาม  วิทยุ เอ็นทีเรดิโอ ดีทีวี  
สติงเกอร์ เนชั่น, TPBS 

กาฬสินธ ์

 

 

 

2 ชมพิศ  ป่ินเมือง ข่าวออนไลน์หลายส านัก livekalasin.com 
สติงเกอร์ทุกส านักยกเว้นไทยรัฐและTV3 

  

3 ณัฐพงษ ์ ประชากูล  นสพ. เสียงภูพาน    

4 กฤษณ ์ ทิพเลิศ  TV 5     

5 จักรพงษ ์ ระวิวรรณ  หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ , คมชัดลึก    

6  วิโรจน์ คงพุฒิคุณ หนังสือสือพิมพค์มชัดลึก เนชั่นทีวี 3  หนองบัวล าภ ู
 

  

7  สุรศักดิ์ เครือค า  TPBS    

8  ทรงยศ วงศ์ทะนานุกิจ   ผอ.สวท. หนองบัวล าภู   

9 เพชรรัตน์ ไชยกาล หน.ฝ่ายข่าววิทยุ  สวท. ขอนแก่น ขอนแก่น 
 

  

10 จงชัย ทองเครือ  www.khonkaenlink.com    

11 ปราโมทย์ ศรีปุระ TV 3 (หัวหน้าศูนย์ข่าวอีสาน )   

12 ก่อสิทธิ์ กองโสม นสพ.เดลินิวส์   

13 จิตติมา จันพรม นสพ.แนวหน้า   

14 อาทร จันทร์พิลา  ผู้อ านวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค ส านัก
ประชาสัมพันธ์เขต 1 (11 จังหวัดอีสานตอนบน) 

  

15. สุวิทย์ อ่ิมใจ หน.ศูนย์ข่าวทานตะวัน Tawannews.com และFM 98 

 17 พงศธร ทิพย์โกมล  TV มมส. (เคเบิลทีวีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มหาสารคาม 

 

 

18 กิริยา กากแก้ว  สติงเกอร์หนังสือพิมพ ์
TPBS, NBT, Nation TV 

  

19 วิญญู สะตะ  ชมรมผู้ส่ือข่าวจ.มหาสารคาม   
คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์   

  
  
 ทีวี +หนังสือพิมพ ์ มหาสารคาม   
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วิทยากรและผู้เข้าร่วม 
 

1 นพ.ธนะพงศ์  จินวงษ์   ผู้จัดการ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 

(ศวปถ.) 

วิทยากร 

 

 2 พ.ต.อ. อานนท์ นาม
ประเสริฐ  

ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาสวนกวาง 

3 ผศ.ดร.วิชุดา โค้วธนพานิช  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
4 เทพรักษ์ บุญรักษา  เครือข่ายผู้บริโภค ขอนแก่น 

5 สุมาลี สุวรรณกร  บก.ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคอีสาน 
(รายการ “ระวังภัย” Nation TV) 

6 กมล สุกิน  ผู้ส่ือข่าวอิสระ ด าเนินรายการ 

7 ศิริกุล กุลเลียบ 

 
โรงพยาบาลขอนแก่น 
คณะท างานสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหา อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดน าร่อง (สอจร.) 

ภาค ี

 

8 นริศรา  นิธิกาญจนกุล ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน) มูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 9 รัชกร เศรษฐชาตินันท์ 
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2.2 เวทโีคราช 
  

ผู้สื่อข่าว 
 
 ชื่อ สกุล องค์กร / ประเภทสื่อ จังหวัด 
1 ชาติชาย สงวนร า วิทย ุFM 92.25 ชัยภูมิ 

 

 

2 ธนะ สุกรวัชรินทร์ TV 7 
3 มัฆวาน วรรณกุล นสพ.อีสานปริทรรศน์ (ราย 16 วัน) 

สติงเกอร์ TV สปริงนิวส ์
4 สุทธิพงศ์ เสฏฐรังสี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เนชั่น 
5 ชาตรี ทวีนาท www.chaiyaphum3.go.th เว็บข่าวสนง.การศึกษาเขต3 
6 บัญชา สายกล่ิน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น บุรีรัมย์ไทม ์

BF Cable TV 
www.burirumguide.com 

บุรีรัมย์ 

7 พิกุล พิรักษา ส านักข่าวไทย 
8 สุรชัย พิรักษา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
9 เรืองรุจน์ วังแจ่ม ทีวีช่อง 3 

วิทยุ “คลิ๊กข่าวเพื่อชาวบุรีรัมย์”  
10 ขวัญชัย หาญประโคน Internet 

สยามรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า 
11 ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก นครราชสีมา 

 
12 สุนทร จันทร์รังสี หนังสือพิมพ์คนโคราช 
13 คุณบัญชา  กองภา  ดีทีวี เคเบิลทีว ี
14 ชาตรี  ไทยทัต ดีเจ 
15 นันทวัลย์ ชิดพลกรัง www.koratforum.com 
16 ผดุง จัตุรภักดิ ์ ผอ. KC TV 
17 วีรวรรณ ดัดเพชร วิทยุ สวท. โคราช 
18 มนัส กบขุนทด นสพ.เดลินิวส์ 
19 สุเทพ เม้าสง่า สถานีวิทยุจอมสุรางค์ FM 91.75 

อุปนายกสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ โทรทัศน์ภาค
ประชาชน 

 
 

http://www.chaiyaphum3.go.th/
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วิทยากรและผู้เข้าร่วม 
 
1 นพ.ธนะพงศ์  จินวงษ์   ผู้จัดการ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 

(ศวปถ.) 

วิทยากร 

 

 

 

2 รศ.ดร.วัฒนวงศ ์รัตนวราห   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4 ประวิทย์ หันวิสัย  ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ร้อยเอ็ด 

5 สุมาลี สุวรรณกร  ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคอีสาน 
(รายการ “ระวังภัย” Nation TV) 

6 กมล สุกิน  ผู้ส่ือข่าวอิสระ ด าเนินรายการ 

7 เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ ์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค
เขต5 (โคราช) 

คณะท างานสนับสนุน
การด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
อุบัติเหตุทางถนน 

ในจังหวัดน าร่อง 

ภาค ี

8 พ.ต.ต.เฉลิมพล สมัย
จารุวัฒน ์

สารวัตรป้องกันและปราบปราม  
สถานีต ารวจภูธรสีคิ้ว 

9 นริศรา  นิธิกาญจนกุล ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  
 10 รัชกร เศรษฐชาตินันท์ 
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เอกสารแนบ 2 
 
ฐานข้อมูลผู้สื่อข่าว 
 
 
ผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมเวทฯี ขอนแก่น 
 

1. ยุทธนา  เกียรติด าเนินงาม  
 
 

 
 
 
ผู้ส่ือข่าววิทยุ NT Radio เจ้าของ DTV Cable TV จังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นสติงเกอร์ข่าวหลายช่อง 

โดยเฉพาะ เนชั่น, TPBS ช่อง5 อายุ 36 ปี อายุการท างาน 18 ปี 
 
“ท าข่าวทุกวัน ระยะหลังข่าวอุบัติเหตุไม่ค่อยบ่อยเท่าไร ตามสถานการณ์  

การท าข่าวอุบัติเหตุความจริงง่าย ส่วนใหญ่มีรูปแบบข้อมูลชัดเจนที่จะต้องหาและรายงาน ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
อย่างไร แต่ที่ยากคือการวิเคราะห์ว่าท าไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ตรงนี้ยาก” 

   
ติดต่อ 
Email: paowkapu@gmail.com  
โทรศัพท์: 089-4229801 

 
 
 
 
 
 

mailto:paowkapu@gmail.com
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2. ชมพิศ  ปิ่นเมือง 
 
 
 

 
 
 
ผู้ส่ือข่าวข่าวออนไลน์ หลายส านัก สติงเกอร์ทุกที่ ยกเว้นไทยรัฐและช่อง 3 ชมรมช่างภาพสมัครเล่นจังหวัด

กาฬสินธุ์ livekalasin.com อายุ 30 ปี อายุการท างาน 11 ปี 
 
“อุบัติเหตุเป็นเรื่องสุดวิสัย ใส่ใจบ้าง น่ากลัว อาชีพเราต้องเดินทาง 
ในพ้ืนท่ีปัญหาไม่รุนแรง แต่ต้องคุมกลุ่มวัยรุ่น รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ประมาท เมาแล้วขับ ส่วนใหญ่เป็นปัญหา

จักรยานยนต ์
การรายงานข่าวอาศัยสถิติส่วนกลาง หรือจากจังหวัด ในแง่ข้อเท็จจริง แหล่งข่าวใช้ต ารวจเป็นหลัก ไม่ใช้

กู้ภัย การเข้าถึงข้อมูลไม่ค่อยมีปัญหา อยากได้อะไรก็มักขอได้ ความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวดี คุยกันได้ เน้นน าข่าวเป็น
หลักไม่ค่อยมีรายงานพิเศษ ที่ผ่านมาคิดว่าการรายงานข่าวอยู่ในระดับดี แต่ปัญหาส่วนกลางไม่สนใจน าไปน าเสนอ 
เสนอไปไม่เข้าตา ปัญหานโยบายส านักสื่อ 

หากมีเครือข่ายเป็นเรื่องดีแน่นอน” 
   

ติดต่อ 
Email: chom_pin@hotmail.com 
โทรศัพท์: 089-4215516 
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3. ณัฐพงษ ์ ประชากูล  
 
 

 
 

 
ผู้ส่ือข่าวนสพ. เสียงภูพาน (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุกว่า 30 ปี น าเสนอข้อมูลข่าวสาร

จากทั้งภาคอีสาน) อายุ 42 ปี อายุการท างาน 7 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ ไม่เคารพกฎจราจร ไม่สวมหมวก ไม่มีใบขับขี่ กลุ่มปัญหาใหญ่คือวัยรุ่น มักจะ

เมาแล้วขับ 
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมายังน้อยอยู่ ปกติท าข่าวด้านอบต. เป็นหลัก รายงานอุบัติเหตุหลัก ๆ เป็น

ช่วงสงกรานต์และปีใหม่ ปีละครั้ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะเข้มงวด แหล่งข่าวหลักต ารวจ มักอ้างอิงประเด็นข่าวจากทีม
กู้ภัย ต้องท าทั้งจังหวัดท าให้ไม่ครอบคลุมทั่วถึง เน้นรายงานเหตุการณ์ ไปไม่ถึงประเด็นการป้องกัน” 

 
ติดต่อ 
Email: natkrabphom@gmail.com 
โทรศัพท์: 080 – 1787642 
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4. กฤษณ ์ ทิพเลิศ  
 
 

 

 
 
 
ผู้ส่ือข่าวทีวีช่อง 5 จังหวัดกาฬสินธุ ์อายุ 30 ปี อายุการท างาน 8 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีไม่ค่อยเกิดบ่อยเท่าไร ลักษณะปัญหาก็เหมือนท่ัวไป 
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมา ส่วนใหญ่รายงานเป็นข่าว อุปสรรคส าคัญเรื่องระยะทางที่ต้องไปท าข่าว

จะไกล ห่างกันในแต่ละพื้นที่หากเกิดเหตุ กว่าจะไปถึงก็ไม่ได้ภาพ บางครั้งต้องอาศัยคนรอบข้างที่ถ่ายเหตุการณ์ไว้ 
อย่างมือสมัครเล่น หรือบังเอิญถ่ายเก็บไว้ แหล่งข่าวส่วนใหญ่กู้ภัยมากกว่า เพราะไวกว่าต ารวจ มีเครือข่าย ถ้าช่วย
การท างานได้จริงก็จะดี” 

 
ติดต่อ 
Email: ไม่ใช ้
โทรศัพท์: 086-8566081 
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5. จักรพงษ ์ ระวิวรรณ  
 
 

 

 
 
 
ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ , คมชัดลึก จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุ 30 ปี อายุการท างาน 9 ปี 
 
 “อุบัติเหตุในพ้ืนท่ีมีทุกวัน รายงานทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องประมาท ไม่สวมหมวกกันน็อค เมานี่อันดับ

หน่ึง หลับใน 
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมา ถ้าไปทันเหตุการณ์ก็มักไม่มีปัญหา เพราะก็จะรู้ได้ข้อมูลจากใคร ต ารวจ 

ชาวบ้านมักจะชอบคุยกับนักข่าว ภาพมีปัญหาถ้าไปไม่ทัน ยิ่งถ้าคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วจะยิ่งล าบาก ก็เข้าใจ ขอ
กันได้ เราก็พยายามไม่ให้ภาพอุดจาด ส่วนใหญ่จะไปไม่ทัน กู้ภัยเขาเร็วกว่า 

แหล่งข่าวส าคัญต ารวจนี่อันดับหน่ึง เราต้องคอยฟังวิทยุต ารวจ กู้ภัย บางทีคนเห็นเหตุการณ์แจ้งมา
โดยตรงก็มี เรื่องระยะทางก็เป็นปัญหา 

เครือข่ายนักข่าวก็พอรู้จักกันอยู่ ถ้ามีจริงก็น่าจะท าให้การท างานดีขึ้นเยอะ รอบคอบมากขึ้น” 
   

ติดต่อ 
Email: jakrapongster@gmail.com 
โทรศัพท์: 084-5904691 
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6. วิโรจน์ คงพุฒิคุณ 
 
 
 

 
 
 
ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพค์มชัดลึก เนชั่น ทีวี 3 จังหวัดหนองบัวล าภู อายุ 47 ปี อายุการท างาน 20 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ เมาแล้วขี่จักรยานยนต์ ถนนสภาพไม่ดี ทางโค้งบนเขา เกิดอุบัติเหตุบ่อย คน

เมาแหกโค้ง รถอ้อยชนท้ายตายบ่อย บางทีจอดเสีย วิ่งช้า มีโรงงานน้ าตาล รถขนอ้อยเลยเยอะ อุบัติเหตุรถยนต์ไม่
ค่อยบ่อย มีก็ไม่รุนแรงถึงตาย 

ปัญหาไม่มีหน่วยงานเก็บสถิติตรงนี้ บางทีก็ไม่รับเป็นคดี ยิ่งช่วงเทศกาล ก็จะมีใบส่ังมาอย่าให้ตายนะ ทุก
จังหวัด มีปัญหาหน่วยงานภาครัฐ ขอข้อมูลในพื้นที่ ต้องรอเป็นเดือนกว่าจะได้ บางทีจังหวัดอยากรณรงค์ เราก็ถาม
คุณมีข้อมูลให้เราเล่นไหมล่ะ” 

 
  ติดต่อ 

Email: nongbuanewscenter@hotmail.com 
โทรศัพท์: 084-9565953 
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7. สุรศักดิ์ เครือค า 
 
 
 

 
 
 
ผู้ส่ือข่าวทีว ีTPBS และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวล าภู อายุ 49 ปี อายุการท างาน 18 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ ประมาท ดื่มแล้วขับ ทางโค้ง ซอยในกรณีจักรยานยนต ์
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาท าเป็นระยะ เคยเขียนเป็นรายงานพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ เรื่องจุด

เส่ียง ข่าวทีวีก็พยายามท าอยู่ แต่ว่าทางสถานีไม่ค่อยออกให้ มีข้อจ ากัดเยอะ อย่างภาพต้องไม่หวาดเสียว ตอนหลัง
ก็เลยไม่ค่อยได้ส่ง รอให้มีประเด็นใหญ่ ๆ ค่อยส่ง ส่วนใหญ่ก็กรณีที่เกี่ยวกับเด็ก พระ นักการเมืองมีชื่อเสียงประสบ
เหตุ ไม่งั้นก็ลงทุนไปท าข่าวแล้วเสียเปล่า ไม่ได้อะไร 

เราพร้อมท า นโยบายทางช่องเป็นประเด็นใหญ่ว่าจะท าหรือไม่ท า จะเชิงลึกหรืออย่างไร ข้อมูลเราก็
พยายามหาสถิติต่าง ๆ ส่วนใหญ่ต้องเก็บเอง พึ่งหน่วยงานไม่ค่อยได้” 

 
  ติดต่อ 

Email: tonkla4938@gmail.com 
โทรศัพท์: 081-7391547 
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8. ทรงยศ วงศ์ทะนานุกิจ  
 
 

 
 
 
ผู้อ านวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หนองบัวล าภู (สวท. หนองบัวล าภู)  อายุ 49 ปี อายุ

การท างาน 17 ปี เป็นผู้อ านวยการได้ 4 ปีถึงปัจจุบัน 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ เรื่องถนนที่ไม่พร้อม ทางโค้งหักศอกในหลายพื้นท่ี ท าให้เกิดเหตุบ่อย ถึงขั้นรถ

น้ ามันลงข้างทางก็มี เป็นโจทย์ใหญ่ท าอย่างไรให้เส่ียงน้อยลง เป็นเรื่องของกรมโยธาธิการ กรมทางหลวงต้องดูแล 
เราก็พยายามประชาสัมพันธ์จุดเส่ียงบ่อย ๆ  

การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมามักเน้นช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ ท าเป็นเรื่องใหญ่ นอกเทศกาลก็เบา ๆ ไม่
ค่อยได้ท า ก็ไม่มากพอช่วงนอกเทศกาล บางครั้งก็ไปยาก ไปไม่ทัน ไกล อยากให้มีงบเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ท า
เป็นสปอตรณรงค์น่าจะดี คนจะได้กลัว เราคอยเตือนนี่ถึงตายได้นะ ก็เบาลง เมษาที่ผ่านมาก็ไม่เยอะลดลงเหลือ 2-3 
รายเสียชีวิต ที่ผ่านมาเราเคยท ารณรงค์ทางวิทยุ ให้คนโทรเข้ามา ได้รับกระแสตอบรับดีมาก วีธีนี้น่าจะใช้ได้กับพื้นท่ี
นี”้ 

 
  ติดต่อ 

Email: songyosw@hotmail.com 
โทรศัพท์:  089-8615407 
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9. พงศธร ทิพย์โกมล 
 
 
 

 
 
ผู้ด าเนินรายการ จากทีวีมมส. เคเบิลทีวีของมหาวิทยาลัยสารคาม อายุการท างาน 2 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ ขับมอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกของนักศึกษาซึ่งตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งด่าน

ตรวจก่อนเข้าออกมหาวิทยาลัย ก็สามารถลดอุบัติเหตุลงได้ แต่นอกมหาวิทยาลัยก็ยังมีปัญหาอยู่ ช่วงถนนทางเข้า
มหาวิทยาลัย มีการสร้างหอพักหลายแห่ง รถบรรทุกท าของหล่น ท าให้เกิดปัญหาครับ 

การรายงานข่าวที่ผ่านมาเน้นการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กลุ่มนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่” 
 
ติดต่อ 
Email: aon_bn2@hotmail.com 
โทรศัพท์: 087-6434849 
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10. กิริยา กากแก้ว 
 
 
 

 
 
ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สยามรัฐ จังหวัดมหาสารคาม อายุ 44 ปี อายุการท างาน 6 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ วัยรุ่นนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวก โดยเฉพาะแถวมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เมืองมหาวิทยาลัย ทางเข้าจะบ่อย  
ข้อมูลส่วนใหญ่จะขอจากโรงพัก มีสถิติไว้อยู่ การติดตามข่าวก็จากวิทยุต ารวจ การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่

ผ่านมาเน้นท ากรณีคนประสบเหตุมีชื่อเสียง ที่ทางต้นสังกัดต้องการ ภาพก็จะต้องระวังไม่ให้เห็นหน้า เอารองเท้า 
แขนขา ผ้าคลุม และต้องเตรียมภาพหน้าตรงประกอบด้วย” 

 
  ติดต่อ 

Email: anek_34@hotmail.com 
โทรศัพท์: 087-2240226 
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11. วิญญู สะตะ 
 
 
 

 
 
คอลัมนิสต์และผู้แทนชมรมผู้ส่ือข่าว จังหวัดมหาสารคาม อายุ 42 ปี อายุการท างาน 15 ปี 
 
“การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาเป็นงานเขียนเชิงวิเคราะห์มากกว่ารายงานปรากฏการณ์ แต่ไม่ค่อยบ่อย 

มักเขียนตอนที่เหตุการณ์สามรถอธิบายประเด็นเชิงโครงสร้างได้เท่านั้น 
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ควรเป็น น่าจะมีเนื้อหามากกว่าตัวเลขเจ็บตายอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ไปให้ถึง

กลไกที่เป็นอยู่ จะลดอุบัติเหตุให้ได้ผลควรท าอย่างไร ท าได้จริงไหม รูปแบบนโยบายรัฐด้านน้ีควรต้องเป็นอย่างไร 
บทบาทชุมชนควรเป็นอย่างไรในเรื่องนี้” 

 
ติดต่อ 
Email: winyoo@hotmail.com 
โทรศัพท์: 082-7903294 
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12. เพชรรัตน์ ไชยกาล 
 
 
 

 
 
หัวหน้าฝ่ายข่าว สถานีวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (สวท.ขอนแก่น) อายุ 

45 ปี อายุการท างาน 5 ปี 
 
“การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาเป็นส่ือรัฐ อ านาจเรามีเต็มที่จะน าเสนอ 100% โดยมีส่วนกลางก็ดูอีกที 

มองปัญหาเบาะแสท่ีทางต ารวจมีเราไม่รู้ ต ารวจไม่บอก ก็ไม่ทราบเลย น่าจะมีการโคข้อมูลและท าฐานข้อมูลที่เรา
ล้ิงค์เอาข้อมูลมาใช้ได้  

ทิศทางข่าว ไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทาง ข้อมูลต้องมีชัดเจน รูปแบบขึ้นกับเทคนิคแต่ละคนจะน าเสนอ
อย่างไร แต่มุมสื่อของรัฐอย่างเราเน้นเชิงป้องกันมาก อาจเพราะเป็นสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เป็นตัวกลาง 
เสริมปัญญา สามารถส่งไปให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ไม่จ าเป็นต้องท าให้มันหวือหวามากมาย  

อีกอันการรายงานข่าวช่วงปีใหม่สงกรานต์ ท าอย่างไรข้อมูลถึงจะตรงกัน การรายงานเองก็ไม่เคยตรงกัน “ 

 

  ติดต่อ 
Email: news_radiokk@hotmail.com 
โทรศัพท์: 0819740278 
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13. จงชัย ทองเครือ 
 
 
 

 
 
บรรณาธิการเว็บไซด ์Khonkaenlink.com (เวบ็ไซด์จังหวัดอันดับ 1 ของประเทศ มียอดเข้าชมวันละ 3 แสน

ครั้งคนดู 3 หมื่นคนโดยเฉล่ีย) จังหวัดขอนแก่น อาชีพหลักค้าขาย เจ้าของร้านเครื่องเสียง อายุ 45 ปี อายุการท างาน 
5 ปี 

 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ หน่ึงคนไม่เคารพกฎ มักง่าย เห็นแก่ตัว สอง ถนนหนทางไม่ดี ป้ายไม่ชัดเจน  
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาส่วนใหญ่ได้ข้อมูลจากสมาชิกเป็นหลัก แจ้งเข้ามาจากพื้นท่ีที่เขาประสบ 

เรากรองอีกส่วน แล้วลง โชว์รูปได้ ยิ่งมีภาพยิ่งน่าเชื่อถือ ตอนน้ีสมาชิกเป็นหลักพัน มีเครือข่ายอื่นอย่างมูลนิธิโป้ย
เซียนจะเก่ง ภาพไม่อุดจาด 

อยากปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ศักยภาพตอนน้ีไม่มีผู้ส่ือข่าวของตัวเอง ต้องพึ่งคนอื่นอยู่  คนท่ีมีอยู่ก็มีหน้าที่
รับผิดชอบเต็มมือแล้ว หากมีเครือข่ายหนุนช่วยด้านข้อมูลจะดีมาก เพราะของเราเป็นข่ายส่งต่อข้อมูลให้ส่วนอื่นอยู่
แล้ว จะช่วยกระจายข้อมูลได้ดี  อีกทั้งมีการส่ือสารสองทางเยอะ มีการส่งลิงค์ต่อเยอะ” 

 
  ติดต่อ 

Email: chong009@hotmail.com 
โทรศัพท์: 089-6204739 
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14. ปราโมทย์ ศรีปุระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าศูนย์ข่าวอีสาน ช่อง 3 จังหวัดขอนแก่น อายุ 54 ปี อายุการท างาน 20 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ เมา ขับรถประมาท ขับเร็ว รถโดยสารอุปกรณ์ไม่ดี สภาพไม่ได้มาตรฐาน เบรก

ไม่ดี ยางไม่ดี เจอบ่อย คิดว่าเรื่องเหล่านี้คนรู้ว่าเส่ียง แต่ก็ไม่เปล่ียนแปลง ท าอย่างไรจะเตือนใจเขาให้ตระหนักมาก
พอท่ีจะเปล่ียนแปลงได้  

การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาไม่ค่อยบ่อย นาน ๆ ครั้ง เน้นเหตุการณ์ใหญ่ ๆ ทางช่องเขาสนใจกรณี
ตายหมู่ รถนักเรียน รถทัวร์ เป็นพิเศษ ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์จะเสนอบ่อยหน่อย คิดว่าหากเสนอบ่อย ๆ คน
อาจมีสิทธิเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้ เพราะเขารู้อยู่แล้ว หากตระหนักก็จะเปล่ียนได ้

การท างานก็ประสานเพื่อนส่ืออยู่ระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่เล่นใครเล่นมัน แต่ก็ขอความช่วยเหลือกันได้ หาก
จ าเป็น วิธีท างานก็ติดตามข่าวจากวิทยุต ารวจ หากมีประเด็นค่อยโทรหารายละเอียดเพิ่ม” 

 
  ติดต่อ 

Email: mot-zuza@hotmail.com 
โทรศัพท์: 081 – 9745404 

 
 
 
หมายเหต:ุ ติดธุระกะทันหัน เข้าร่วมไม่ได้ แต่ส่งความเห็นให้ล่วงหน้า 
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15. ก่อสิทธิ์ กองโสม 
 
 
 

 
 
ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพเ์ดลินิวส์ และนักจัดรายการวิทยุ จังหวัดขอนแก่น อายุ 56 ปี อายุการท างาน 20 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ เรื่องกลุ่มวัยรุ่นกับจักรยานยนต์ไม่สวมหมวก เกิดเหตุทุกวัน ซื้อรถมาแข่งกัน 

ชนท้ายรถบรรทุกบ่อย  
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาจะคอยติดตามจากต ารวจเป็นหลัก หากมีเหตุเขาแจ้งมาเราก็ไปดู แต่

บ่อยครั้งก็ไม่ได้รายงานเพราะต้นสังกัดส่ือไม่ต้องการ ต้องเป็นคนมีชื่อเสียง ส าคัญเกิดเหตุจึงจะสนใจ ส่วนช่วง
เทศกาลก็จะต้องรายงานอยู่แล้ว ปัญหารายงานสถิติไม่ตรงกัน ราชการมักจะปกปิดตัวเลขจริง นอกนั้นก็เรื่องสถานท่ี
เกิดเหตุอยู่ไกลต่างอ าเภอ ใช้เวลามากในการไปท าข่าว โรงพยาบาลไม่ให้ข้อมูล ให้ไปถามกับญาติเอง ไม่ให้
ถ่ายภาพ เมื่อก่อนให้ได้ ตอนนี้ไม่ได้ เพื่อนนักข่าวประสานงานกันอยู่ มีอะไรก็แจ้งเตือนกันเสมอ” 

 
  ติดต่อ 

Email: unthi@hotmail.com 
โทรศัพท์: 087-2201030 
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16. จิตติมา จันพรม 
 
 
 

 
 
ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า จังหวัดขอนแก่น อายุ 43 ปี อายุการท างาน 15 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ จักรยานยนต์เป็นหลัก กับกลุ่มวัยรุ่น คึกคะนอง ประมาท เกิดเหตุบ่อยมาก 
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาเน้นช่วงเทศกาล ตามสถานการณ์มากกว่า รายงานพิเศษก็พยายามท า

อยู่ แต่ไม่บ่อย ข้อมูลหลักได้จากต ารวจ ที่ขอนแก่นจัดเวทีเรื่องนี้บ่อยมาก แต่มักคุยกันในวงจ ากัด หน่วยงานไม่กี่แห่ง 
น่าจะมีเครือข่ายความร่วมมือการท าข่าวด้านน้ีที่นักข่าวในพ้ืนท่ีเข้าถึงได้ จะได้เพิ่มการรายงานเจาะลึกในพ้ืนท่ี” 

 
  ติดต่อ 

Email: jitima2511@hotmail.com 
โทรศัพท์: 086-8598795 
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17. อาทร จันทร์พิลา 
 
 
 

 
 
บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน ์NBT (ภาคอีสานบน) ผู้อ านวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค ส านัก

ประชาสัมพันธ์เขต 1 (11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน) จังหวัดขอนแก่น อายุ 50 ปี อายุการท างาน 20 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ จักรยานยนต์ส่วนมากคิดว่าใกล้ ๆ เองไม่สวมหมวกกันน็อค วัยแรงงานจะ

เยอะ เพราะนักศึกษาจะรู้ว่าจะโดนจับก็สวม รถยนต์ไม่มีเหตุเท่าไร 
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาเน้นช่วงเจ็ดวันอันตราย เป็นกรรมการระดับจังหวัดด้วย มีตัววิ่งรายงาน

ตลอด พยายามรณรงค์ภาคส่วนต่าง ๆ ผู้ประกอบการเอกชน การท างานของต ารวจ โรงพยาบาล อุปสรรคไม่ค่อยมี 
เพราะมีสื่ออยู่ในมือ แต่ก็มีปัญหาบ้างที่ไม่มีรายการด้านน้ีเป็นการเฉพาะ ท าให้ต้องคอยสอดแทรกเนื้อหาเรื่องนี้ให้
เข้ากับรายการอื่น ๆ แทน หากมีรายการชัดเจนก็น่าจะมีประสิทธิผลในการน าเสนอมากกว่านี้  

ด้านข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารอยู่ จะมีการประชุมรายสัปดาห์ดูว่าจะหยิบข้อมูล
มาเล่นอย่างไร 

หากจะขับเคลื่อนให้ได้ คงต้องน าเสนอข่าวกันไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้องอาศัยแรงจากข้างนอกช่วยโหม
กระแสด้วย เพราะจะมีผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายว่าควรเล่นเรื่องนี้เป็นระบบ ไม่อยากเห็นการรายงานข่าว
อุบัติเหตุแบบไฟไหม้ฟาง แค่ช่วงเทศกาลเท่านั้น” 

 
  ติดต่อ 

Email: arton_kk@hotmail.com 
โทรศัพท์: 081-7601283 
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18. สุวิทย์ อิ่มใจ 
 
 
 

 
 

หัวหน้าศูนย์ข่าวเอกชน “ทานตะวัน” จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งขึ้นเอง มีเว็บไซด์ tawannews.com และสถานี
วิทยุ FM 98 รับแจ้งข่าวจากเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นที่มีสมาชิกกว่า 1,500 คน ท่ัวภาคอีสาน กระจายข่าวและเป็น
แหล่งติดตามข่าวให้ผู้ส่ือข่าวในพ้ืนท่ีขอนแก่นและทั่วภาคอีสานในทางปฏิบัติ ถือว่าเป็นเครือข่ายวิทยุแจ้งเหตุที่ใหญ่
ที่สุดในภาคอีสาน อายุ 49 ปี อายุการท างาน 20 ปี 

 
“ตั้งศูนย์เพราะเป็นความสนใจส่วนตัว เคยท างานท่ีต้องไปต่างจังหวัดบ่อยประสบเหตุ เห็นปัญหาคิดว่า

ตัวเองน่าจะมีส่วนช่วยได้บ้าง เลยมาอบรมกับกู้ภัยที่กรุงเทพฯ ท างานช่วยแบบอาสาสมัครศูนย์พญาอินทรีย์มาก่อน 
พอย้ายมาขอนแก่นก็ท าต่อในระดับภูมิภาค ไม่มีใครช่วย ตอนมาใหม่ ๆ นี่ส่งไปจส.100 ร่วมด้วยช่วยกันท่ีกรุงเทพฯ 
ไม่รู้จักใครเลย ส่วนตัวท าธุรกิจตัวเองค้าขาย มีเจ้าหน้าที่ 2  คน ท าสถานีวิทยุด้วยช่วง 06.00-24.00 น.แต่
ของบไม่เป็น ตอนน้ีก็แบกรับภาระค่าใช้จ่ายเองเดือนละ 25,000 โดยประมาณ 

ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีมีทุกวันท่ีแจ้งมาตลอดเกือบ 24 ชั่วโมง มีการประสานงานกับเครือข่ายในกรุงเทพ
ด้วย สาเหตุส าคัญเรื่องทัศนคติ คนอีสานจะไม่เหมือนคนภาคอื่น ชอบแหกกฎ ขับรถตามใจตัวเอง ย้อนศรก็มี เมา
แล้วขับด้วย 

การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาก็รายงานตามที่มีการแจ้งทุกวัน ปัญหาไม่ค่อยมี จะมีก็เรื่องข้อมูลรายชื่อ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่ทางโรงพยาบาลไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ถ้าเป็นกรุงเทพฯ นี่ขอได้หมด เขาจะให้ไปขอกับญาติ
ผู้ป่วยแทนซึ่งจะยาก คงกลัวเรี่องการฟ้องร้องภายหลัง ยิ่งอุบัติเหตุหมู่นี่การท างานจะล าบาก ผู้ประสบเหตุเยอะต้อง
ตามมาก หวังพึ่งโรงพยาบาลไม่ได้” 

 
ติดต่อ 
Email: wit_tantawan@hotmail.com 
โทรศัพท์: 083-2889992 
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ผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมเวทฯี นครราชสีมา 
 
 

1. ชาติชาย สงวนร า 
 
 
 

 
 
ผู้ส่ือข่าวสถานวีิทย ุFM 92.25 และสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ประจ าจังหวัดชัยภูมิ ประสบการณ์ท างานส่ือด้าน

วิทยุ 8 ปี โทรทัศน์ 5 ปี 
 

“อุบัติเหตเุกิดทุกวัน ที่ชัยภูมิก็ไม่ถือว่ารุนแรงเกินไป ผู้ใช้รถใช้ถนนประมาท วัยรุ่น ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวก

กันน็อก เมา  

ผมไม่ค่อยได้เกาะติดข่าวอุบัติเหตมุากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เน้นข่าวอื่นๆ มากกว่า ในส่วนงานดีเจวิทยุกไ็ด้มี

โอกาสน าข่าวมาแลกเปล่ียนกับผู้ฟังด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นข่าวอุบัติเหตุ แต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไร เพราะเป็นรายการ

เพลง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขนส่งน่าจะออกใบอนุญาตให้กระชับและครอบคลุมด้านวินัยการขับขี่ด้วย ปัญหา

สัญญาณจราจรมีปัญหาในหลายจุด ควรบรรจุเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเข้าไปในหลักสูตรการศึกษา” 

 

  ติดต่อ 
Email: ไม่ใช้ 
โทรศัพท์: 0815472797 
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2. ธนะ สุกรวัชรินทร์ 
 
 

 

 
 
ผู้ส่ือข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และช่อง CM 24 (GMM) จังหวัดชัยภูมิ อายุ 48 ปี อายุการท างาน 6 ปี 

ปัจจุบันท ากิจการส่วนตัวธุรกิจอะไหล่รถด้วย 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ เมา ถนนไม่ดี ผิวถนนไม่ดี การตีเส้นทางไม่ชัดเจนได้มาตรฐาน ท าให้หลอกตา

ตอนกลางคืนในบางเส้นทาง ท าให้เกิดเหตุบ่อย กลับรถล าบาก น่าจะท าเป็นเกาะกลางไปเลย ป้ายเตือนก็เหมือนกัน 
โค้งร้อยศพตายแน่ ติดไปแบบผักชีโรยหน้าไม่ช่วยอะไร ชาวบ้านเลยเอาไปท ากรงนกเสียเลย ต ารวจจราจรบางครั้งก็
ไม่จริงจัง ประเภทนายกลับก็เก็บกรวย  

การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาท าตามสถานการณ์และความต้องการของสถานี ร่วมกับทีมเรื่องจริงผ่าน
จอท าเรื่องรถแก๊สชนตรงห้าแยก เป็นทีมงานเดียวกันในระดับพื้นท่ี ทั้งในชัยภูมิและจังหวัดข้างเคียง 

ปัญหาที่เคยเจอระดับพื้นท่ีบางแห่ง ชาวบ้านไม่ถูกกัน เราไปจอดรถฝ่ังหน่ึงข้ามไปสัมภาษณ์อีกฝ่ังไม่ยอม
ให้สัมภาษณ์ เป็นเรื่องทัศนคติของชาวบ้านเวลามองส่ือที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลมีปัญหาบ้าง สถิติต่าง ๆ ไม่ตรงกันของแต่
ละหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ยังมีที่ขอร้องไม่ให้เสนอข่าวที่กระทบกับเจ้าหน้าที่บางส่วนท่ีรับผิดชอบ” 

 
  ติดต่อ 

Email: tana-bird@hotmail.com, thanalovebird@hotmail.com 
โทรศัพท์: 0849597653 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:tana-bird@hotmail.com
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3. มัฆวาน วรรณกุล 
 
 
 

 
 
ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์อีสานปริทรรศน์ (ราย 16 วัน) และเป็นสติงเกอร์ TV สปริงนิวส์ จังหวัดชัยภูมิ อายุ 33 

ปี อายุการท างาน 10 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีมีสองส่วน คือทางสายหลักถนนมิตรภาพ สภาพถนนมีปัญหา มืดไม่มีไฟช่วงทาง

โค้ง ท าให้แหกโค้งตลอด สองปัญหาในเขตชนบท เรื่องไม่มีไฟเช่นกัน ท าให้เกิดปัญหาตอนกลับจากไร่นา ชาวบ้านใช้
รถอีโก่งเยอะเป็นรถไม่มีไฟด้วยต้องใช้ไฟฉายส่อง เลยเกิดเหตุชนกันบ่อย ๆ ปัญหาอีกส่วนคือเมาแล้วขับ  

การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมารายงานตามสถานการณ์ เช็คข้อมูลกับกู้ภัย เก็บสถิติไว้ด้วยจุดที่เกิดเหตุ
ประจ า โค้งเส่ียง เรื่องระยะทางเป็นปัญหาหลักเพราะไกล ไปท าข่าวไม่สะดวก มีผลต่อการตัดสินใจว่าจะไปท าข่าว
นั้น ๆ ไหม” 

 
  ติดต่อ 

Email: makkwan2010@hotmail.com 
โทรศัพท์: 0849822409 
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4. สุทธิพงศ์ เสฏฐรังส ี
 
 
 

 
 
ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เนชั่น จังหวัดชัยภูมิ อายุ 37 ปี อายุการท างาน 20 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีแตกต่างกันระหว่างในและนอกเขตเทศบาล นอกเขตส่วนใหญ่มีเหตุตอนฝนตก 

ถนนล่ืน  รณรงค์เรื่องสวมหมวกกันน็อคไม่ได้ผล น่าจับไปอบรม เพิ่มบทบาทชาวบ้านในการแก้ปัญหา  
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาส่วนใหญ่เน้นช่วงเทศกาล นอกนั้นก็เน้นข่าวเชิงรายงานเหตุมากกว่าแต่ก็

เชิงกึ่งสกู๊ป ไม่ได้รายงานประจ า อุปสรรคปัญหาไม่ค่อยมี ตัวเลขจริงสูง พอช่วงสงกรานต์ตัวเลขจะน้อยหน่วยงาน
กลัวขายหน้า จังหวัดจะขอร้องมูลนิธิอย่าให้ส่ือรู้นะ ท านองนี้ ข้อมูลไม่มีปัญหา แต่หากเก็บตัวเลขทุกวันคงสูง
เหมือนกัน ยังไม่มีการเก็บสถิติเป็นระบบ ข้อมูลจริงหายาก” 

 
  ติดต่อ 

Email: suttipong08@gmail.com 
โทรศัพท์: 0816620537 
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5. ชาตรี ทวีนาท 
 
 
 

 
 
ผู้ดูแลเว็บไซด์ข่าว www.chaiyaphum3.go.th ของส านักงานการศึกษาเขต 3 จังหวัดชัยภูมิ และผู้ส่ือข่าว

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เดลินิวส์ บ้านเมืองและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นคนโคราช อายุ 43 ปี อายุการท างาน 4 ปี 
 
“การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาจะเน้นการรายงานผ่านเว็บไซด์ควบคู่ไปกับเฟซบุ๊คซึ่งได้ผลมากกว่าใน

แง่ความเร็วและการตอบรับคนรับข่าว ทั้งการประชาสัมพันธ์และส่งต่อข่าวที่น่าสนใจ ส่วนการส่งข่าวให้หนังสือพิมพ์
จะท าตามความต้องการของต้นสังกัดเป็นหลัก 

ปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือให้ข้อมูล อ้างยังไม่ชัดเจนบ้าง รายงานยังไม่ได้บ้าง บางทีเราได้
ภาพแล้วแต่ไม่มีข้อมูลรองรับ น่าจะต้องมีการสร้างเครือข่ายกับต ารวจด้วย ส่วนใหญ่เขาจะกลัวกระทบกับตัวเขา
เวลาคุยกับนักข่าว” 

 
  ติดต่อ 

Email: ไม่ใช ้
โทรศัพท์: 0816611757 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chaiyaphum3.go.th/


24 
 

 
6. บัญชา สายกลิ่น 

 
 
 

 
 
ผู้ส่ือข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น บุรีรัมย์ไทม ์และ BTN / BF Cable TV รวมถึงดูแลเว็บไซด์

www.burirumguide.com จังหวัดบุรีรัมย์ อายุ 29 ปี อายุการท างาน 7 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีเป็นเรื่องความประมาท บางช่วงเกิดเหตุถี่หน่อย เพราะถนนปรับเป็นส่ีเลนส์ ต่าง

ฝ่ายต่างเหยียบท านองลองถนนใหม่ ขณะที่ผิวถนนยังไม่เรียบร้อย ส่วนใหญ่ขรุขระ เป็นนโยบายของกระทรวง
คมนาคมให้ถนนที่มุ่งสู่เมืองบุรีรัมย์ต้องปรับปรุงใหม่ขยายสี่เลนส์หมด คนไม่ชิน ไหล่ทางก็ช ารุด 

การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาเดือนละราว 4-5 ครั้ง แต่ผ่านเคเบิลทีวีจะบ่อยหน่อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ดูแลเฉพาะพื้นที่บุรีรัมย์ 23 อ าเภอ มีไปจังหวัดอื่นบ้าง อุปสรรคการท างานมีอย่างเดียว การไม่ให้ความร่วมมือของ
พยาบาลและหมอในพ้ืนท่ี ไม่ให้ถ่ายภาพ ไม่ให้ข้อมูล อ้างสิทธิคนไข้ตลอด ทะเลาะกันหลายรอบแล้ว จะต้องให้เรา
ขออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลก่อน กว่าจะได้เราก็ไม่ได้ภาพละ ก็ต้องใช้กลยุทธเอาเอง ไม่ยกกล้องบ้าง แอบ
ถ่ายบ้าง น่าจะต้องมีการคุยกันเรื่องนี้ เรารู้ว่าจะต้องไม่กีดขวางการท างานของหมอ แต่ก็ต้องให้ข้อมูลเราบ้าง” 

 
  ติดต่อ 

Email: timthai@gmail.com  
โทรศัพท์: 085 307 3801 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:timthai@gmail.com
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7. พิกุล พิรักษา 
 
 
 

 
 
ผู้ส่ือข่าวส านักข่าวไทย สติงนิวส์และวิทยุเนชั่น จังหวัดบุรีรัมย ์อายุ 30 ปี อายุการท างาน 6 ปี 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ ถนน ท าถนนเยอะมาก ซ่อมก็ด้วย เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาเน้นท าช่วงเทศกาลเป็นหลัก ซึ่งจะมีปัญหาเรื่องข้อมูลท่ีจังหวัดจะปกปิด 

กลัวเสียชื่อจังหวัดหากยอดผู้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตมาก โดยเฉพาะกรณีใหญ่ ๆ ที่จะหวังพึ่งหน่วยงานราชการ
ไม่ค่อยได้ ยกเว้นมีคนโทรมาแจ้งเหตุเป็นรายกรณี เช่นตอนมีอุบัติเหตุทางขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นต้น  

อีกอย่างเวลาคนเจ็บไปถึงโรงพยาบาล เราจะขอข้อมูลยากมาก จะติดป้ายไว้เลยต้องขออนุญาตก่อนซึ่งจะ
มีขั้นตอนเยอะมาก ยกเว้นสนิทสนมกับคนในโรงพยาบาลจริง ๆ ดังนั้นเลยเน้นหาข้อมูลจากที่เกิดเหตุมากกว่าเพราะ
ท าได้ง่ายกว่า อีกทางก็ประสานหาข้อมูลจากแหล่งอื่นแทนอย่างกู้ภัยของ่ายกว่า แต่ก็ต้องอาศัยความสนิทสนมด้วย 
ตอนหลังก็ไม่ค่อยแจ้งเราเหมือนกัน” 

 
  ติดต่อ 

Email: Pikool40@gmail.com 
โทรศัพท์: 089-5786280 
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8. สุรชัย พิรักษา 
 
 
 

 
 
ผู้ส่ือข่าว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก จังหวัดบุรีรัมย ์
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีก็เรื่องถนน ที่สภาพมีปัญหา ตอนน้ีมีการสร้างถนนส่ีเลนส์ ก็จะมีปัญหาอุบัติเหตุ

บ่อย และก็มีเรื่องรถ สภาพรถที่ไม่พร้อมขับขี ่
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาก็รายงานตามสถานการณ์ ปัญหาใหญ่เรื่องการเข้าถึงข้อมูลท่ีจะยาก

หน่อยจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง” 
 

  ติดต่อ 
Email: newsjodburiram@hotmail.com 
โทรศัพท์: 081-2651600 
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9. เรืองรุจน์ วังแจ่ม 
 
 
 

 
 

ผู้ส่ือข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และสถานีวิทยุ “คลิ๊กข่าวเพื่อชาวบุรีรัมย์” จังหวัดบุรีรัมย ์อายุ 48 ปี อายุการ
ท างาน 13 ปี 

 
“อุบัติเหตุในพ้ืนท่ีเกิดประจ า สาเหตุหลักก็เมาแล้วซิ่งดัดแต่งสภาพรถ ส่วนใหญ่เกิดกับถนนสายรอง

มากกว่า เพราะกลุ่มนี้มักจะหลบด่านต ารวจบนถนนสายหลักสี่เลนส์ แล้ววิ่งย้อนศร ไปชนแถวเกาะกลางบ่อย 
ท านองกลัวต ารวจแต่ไม่กลัวตาย 

การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาท าประจ า เราจะมีช่วงไฮไลท์ประจ าวัน ประกาศต่าง ๆ ก็จะอยู่ช่วงนี้ 
รวมถึงการแนะน าเส้นทาง การรณรงค์หมวก ใบขับขี่ เราอยากให้กลุ่มเยาวชนอายุต่ ากว่า 15 ปีตระหนักในเรื่องนี ้

ปัญหาเรื่องข้อมูลไม่มีเลยของ่าย กับโรงพยาบาลเขาก็มีระบบของเขาอยู่ แต่ไปทีไรก็ได้ทุกครั้ง ใช้วิธีแอบ
ถ่ายก่อน ถ้าตามระบบต้องไปขออนุญาตให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเซ็นก่อน ก็ไม่ทันรายงาน อยากให้ทาง
โรงพยาบาลปรับระบบตรงนี้นิดหนึ่ง เราท าข่าวทีวีก็จะรู้ว่าต้องเบลอภาพนะ ไม่ให้ละเมิดสิทธิคนป่วยอยู่แล้ว แค่
อยากให้มีภาพไปเตือนสติคน น่าจะได้มีการคุยกันในจุดนี้” 

 
  ติดต่อ 

Email: noprut@gmail.com 
โทรศัพท์: 081-5492991 
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10. ขวัญชัย หาญประโคน 
 
 
 

 
 
ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐ หนังสือพิมพไ์ทยโพสต์ และหนังสือพิมพแ์นวหน้า จังหวัดบุรีรัมย ์ 
 
“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่บนถนนสายหลักทั้งหลายเช่นหนองกี-่นางรอง ซึ่งการจราจรเยอะมาก 

และคนก็ไม่เห็นใจกัน ต่างคนต่างเร่งขับ บนถนนสายรอง จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น ประมาท ขับเร็ว ส่วนในหมู่บ้านชุมชนจะ
เป็นเรื่องเมาแล้วขับ พยายามเน้นมาตรการป้องกันมากกว่าวัวหายแล้วล้อมคอก  

ป้ายบอกจุดแยกทางเบี่ยง โดยเฉพาะตอนน้ีมีการสร้างถนนส่ีเลนส์ ทุกสายที่เข้าสู่ตัวเมืองบุรีรัมย์ ไม่มีป้าย
บอก มักเกิดเหตุตอนกลางคืน ยิ่งหน้าฝนด้วย ผู้รับเหมาหยุด ท าเสร็จแค่ไหนก็คาไว้แค่นั้น พอกลางคืนคนไม่เห็นก็
เกิดอุบัติเหตุ อีกอย่างไม่มีไฟ พอฝนตกหนัก รถวิ่งแทบไม่ได้มองไม่เห็นทาง ส่วนข้างทางเองก็ไม่มีเส้นบอก 

การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่ผ่านมาเน้นการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ มีเหตุก็รายงาน ยังไม่เคยท า
รายงานพิเศษ อุปสรรคไม่มี การหาข้อมูลก็ไปท่ีต ารวจ กู้ภัย โรงพยาบาล ชาวบ้าน ในแง่แหล่งข่าว ปัญหาข้อมูล
โรงพยาบาลกับกู้ภัยไม่ตรงกันมีบ้าง” 

 
  ติดต่อ 

Email: kwannoy13@gmail.com 
โทรศัพท์: 083 738 3388 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 
11. ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ 

 
 
 

 
 

ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึก จังหวัดนครราชสีมา ประสบการณ์ท าข่าวในพ้ืนท่ีกว่า 20 ปี 
 

“ข่าวอุบัติเหตุท ามาเยอะมาก ประสบการณ์พอ ๆ กับข่าวอาชญากรรมหรือว่าข่าวอุบัติเหตุก็ท ามาเยอะ  

อยากเสนอก็ให้มีหน่วยงานวิชาการเรื่องนี้ในภูมิภาคหรือระดับจังหวัดที่น่ี จะได้ช่วยด้านข้อมูลต่าง ๆ และ

เป็นแหล่งข่าวให้เราได้ อีกเรื่องก็ความเข้าใจของบรรดา ผู้บริหาร เจ้าของสื่อท่ีน่าจะให้ความส าคัญเรื่องนี้มากขึ้น 

น่าจะท าได้ถ้าเขาได้รับข้อมูลมากพอ ตรงนี้จะช่วยการท างานข่าวได้มาก เพราะในพ้ืนท่ีก็จะต้องรอดูทิศทางนโยบาย

ต้นสังกัดด้วยว่าจะไปทางไหนในเรื่องนี้” 

 

  ติดต่อ 
Email: prasitkorat9@gmail.com 
โทรศัพท์: 081-9768729 
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12. สุนทร จันทร์รังส ี
 
 
 

 
 
ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์คนโคราช จังหวัดนครราชสีมา ประสบการณ์ท าข่าวในพ้ืนท่ีกว่า 30 ปี 
 

“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีคือ ถนน การออกแบบถนนบ้านเราไม่ค่อยดีในหลายเส้นทาง ป้ายเตือนอันตราย

ต่าง ๆ มีไว้เพื่ออะไร ท าไมไม่ออกแบบให้มันไม่อันตรายเสีย อีกอย่างร้านค้าข้างทางเต็มไปหมด ก็มีส่วนท าให้เกิด

อุบัติเหตุ โบกกันอยู่นั่นล่ะ เรื่องพวกนี้ไม่มีใครแก้ การใส่ใจเรื่องพวกนี้น้อยมาก ปล่อยให้มีการท ามาหากินข้างถนน 

อย่างบางอู่เห็นแก่ตัวมาก ใช้พื้นที่ถนนท ามาหากินเฉยเลย หน่วยงานรัฐก็ไม่ท าอะไร 

อยากให้มีการฟ้องร้องเรื่องผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุให้มากขึ้น ต้องกระตุ้นกันมาก ๆ สื่อมีความหวังมากที่

จะช่วยเผยแพร่เรื่องพวกนี้” 

 

  ติดต่อ 
Email: korat_daily@hotmail.com, koratdailyk@gmail.com 
โทรศัพท์: 081-6005200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:korat_daily@hotmail.com
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13. บัญชา กองภา 
 

 

 

 
 

บรรณาธิการข่าวและหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการเคเบิลทีวีในจังหวัดนครราชสีมา  

 

“ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีก็เป็นเรื่องวินัยจราจร ปัจจัยเรื่องคนก็ส าคัญ ท าให้บ่อยครั้งเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเมืองใหญ่ท่ีหนาแน่นอย่างโคราช 

การรายงานข่าวของเราเรื่องนี้ก็ท าประจ าตามสถานการณ์ มีเหตุการณ์ก็จะรายงานออกไป ปัญหาที่เจอก

เป็นเรื่องของ แหล่งข้อมูล ที่เรามีน้อย บางทีเรา ติดต่อไปเขาก็ปฏิเสธ ไม่ให้ข้อมูลอีก ท าให้การท างานค่อนข้างยาก

ส าหรับเรา ปัญหานอกนั้นส่วนมากก็ไม่มีอะไร” 

 

  ติดต่อ 
Email: bosskp99@yahoo.com 
โทรศัพท์: 089-7177019 
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14. ชาตรี ไทยทัต 
 
 
 

 
 
ผู้อ านวยการและนักจัดรายการวิทย ุจังหวัดนครราชสีมา ประสบการณ์ท างานส่ือวิทยุ 31 ปี ปัจจุบันเป็นผู้

จัดรายการเพลง มีข่าวสาระแทรก 
 

“ปัญหาอุบัติเหตุ  อุบัติเหตุสาเหตุใหญ่มาจากการขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน รองลงมาเป็นเรื่อง

ยานพาหนะ 

การรายงานมักจะเอาข้อมูลหรือประสบการณ์ที่ประสบด้วยตัวเองไปพูดในรายการบ่อย ทุกวัน มีบางครั้งก็

พูดจนเจ้าหน้าที่เขาบอกขอเบา ๆ หน่อย ข้อมูลก็จากสื่อหนังสือพิมพ์บ้างก็มี ส่วนความเห็นส่วนมากเป็นการ ให้

ข้อคิดก็คือบนพ้ืนฐานของความไม่ประมาท รถพร้อม คนพร้อม และตัวคุณต้องมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย 

ระหว่างชั่วโมงก็มีเบรกข่าวเหมือนวิทยุทั่วไป ก็มีโอกาสน าเสนอเรื่องอุบัติเหตุตรงนั้นด้วย” 

 

  ติดต่อ 
Email: ไม่ใช้ 
โทรศัพท์: 085-2009953 
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15. นันทวัลย์ ชิดพลกรัง 
 
 
 

 
 
ผู้ส่ือข่าว www.koratforum.com จังหวัดนครราชสีมา ประสบการณ์ท างานส่ือกว่า 10 ปี ท าโคราชออนไลน์ 

ประมาณ 3 ปี 
 

“น าเสนอข่าวสารรวมทั้งเรื่องอุบัติเหตุผ่านเว็บไซด์โดยพยายามรวบรวมและติดตามข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

เกาะติดน ามารายงานให้เนื้อหามีความ update ตลอด ต่อเนื่อง ไม่มีนักข่าวเอง แต่จะมีคนท างานท่ีติดตามดูแล

ระบบ เวลามีคนส่งคลิปหรือข้อมูลเข้ามา เน้นการให้ข้อมูลท่ี update ใช้งานได้ อย่างช่วงน้ าท่วมคนจะเช็คข้อมูลเรา

ว่าเส้นทางไหนไปได้บ้างตรงไหนมีปัญหาเป็นต้น” 

 

  ติดต่อ 
Email: koratforumnews@yahoo.co.th 
โทรศัพท์: 081-5938112 
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16. ผดุง จัตุรภักดิ ์
 
 
 

 
 

เจ้าหน้าที่จาก  KC TV จังหวัดนครราชสีมา ประสบการณ์ท างานกว่า 20 ปี 
 

“ผมเฝ้าติดตามเรื่องของอุบัติเหตุมานานพอสมควร สนใจในแง่มุมสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุที่

ท าให้เกิดความสูญเสีย อยากให้มีการ น าเสนอลึก ๆ ตรงนี้ก็จะสัมพันธ์กับคุณภาพและมุมมองของคนท าส่ือเอง ที่

หลายคนไม่ได้จบมาโดยตรง เรื่องนี้น่าจะมีการปรับปรุง เพราะส่ิงที่เขาน าเสนอจะมีผลกระทบต่อคนจ านวนมาก มี

อิทธิพลสูง อยากให้ส่ือมวลชนที่ท างานด้านน้ีมีมุมมองที่หลากหลาย รอบด้านมากขึ้น จะช่วยเรื่องสถานการณ์

อุบัติเหตุได้มาก” 

 

  ติดต่อ 
Email: ไม่ใช ้
โทรศัพท์: 081-966-6166 
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17. วีรวรรณ ดัดเพชร 
 
 
 

 
 
หัวหน้าฝ่ายรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดนครราชสีมา ประสบการณ์

ท างาน 25 ปี เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าว 
 

 “การรายงานข่าวอุบัติเหตุหลัก ๆ จะเน้นช่วงเทศกาล โดยท าร่วมกับจังหวัดตั้งแต่ปี 40 เป็นเชิงรณรงค์และ

รายงานสถานการณ์เหมือนท่ีอื่น  

เรามีทั้งการรายงานข่าวและรายการ สนใจท าข่าวเรื่องนี้ให้ลึก รอบด้านเหมือนกัน แต่มักจะมีปัญหาเรื่อง

ขาดข้อมูล ขาดแหล่งข่าว เพราะรายการวิทยุจะมีรูปแบบรายการสนทนาด้วย ก็ต้องการคนมาคุยให้รายละเอียดใน

รายการ ตรงนี้เราขาดพอสมควร คือส่วนหน่ึงเราก็พูดในรายการเป็นประจ าอยู่แล้ว เชิงสร้างจิตส านึก” 

 

  ติดต่อ 
Email: Jamjan20@hotmail.com  
โทรศัพท์: 081 876 5028, 044-465-400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Jamjan20@hotmail.com
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18. มนัส กบขุนทด 
 

 

 

 

ผู้ส่ือข่าวนสพ.เดลินิวส์ จังหวัดนครราชสีมา ประสบการณ์ท างานข่าว 11 ปี 

 “ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี เกิดขึ้นเยอะทุกวัน ถือว่าแทบทุกชั่วโมง  
ข่าวอุบัติเหตุที่ท าประจ าก็คือกรณีของรถบัส รถสาธารณะ รถนักเรียน รถไฟ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีล าตะคอง

จะเกิดบ่อยที่สุด  
มีปัญหาพื้นที่ข่าวค่อนข้างจ ากัดส าหรับข่าวอุบัติเหตุ ถ้าข่าวใหญ่จริงก็ลงหน้าหนึ่งได้ แต่ถ้าไม่ใหญ่ก็เล็ก ๆ 

หรือลงรูปเท่านั้น ตอนนี้ก็น าไปลงในเว็บไซด์ได้ด้วยแต่ก็แค่การรายงานเกิดอะไรขึ้นเป็นหลัก 
การรายงานข่าวอุบัติเหตุที่เป็นอยู่ คิดว่าขาดในส่วนข้อมูลวิชาการสนับสนุน ท าให้ข่าวไม่ค่อยมีพลัง

เท่าที่ควร น่าจะดีหากมีการสนับสนุนด้านน้ี” 
 

  ติดต่อ 
Email: manusgob@hotmail.com 
โทรศัพท์: 089-848-8552 
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19. สุเทพ เม้าสง่า 
 

 

 

 

ผู้บริหารและเจ้าของ สถานีวิทยุจอมสุรางค์ FM 91.75 อุปนายกสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ โทรทัศน์ภาค

ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา อดีตนักหนังสือพิมพ์ เฉพาะประสบการณ์การท างานวิทยุชุมชน 6 ปี 

“การรายงานข่าวอุบัติเหตุในวิทยุชุมชนท ากันเป็นประจ าอยู่แล้ว โดยเฉพาะเหตุในพ้ืนท่ี เป็นการรายงานข่าว

เหตุการณ์ และที่ผ่านมามีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องวินัยจราจรด้วย การไม่ท าผิดกฎจราจร 

ข้อมูลส่วนใหญ่ต้องอาศัยหนังสือพิมพ์เป็นหลัก  

อีกส่วนท่ีผมท าเอง คลื่น 91.75 ตอนน้ีเราตั้งกลุ่ม เป็นแม่ข่ายวิทยุออนไลน์  เรามีศูนย์วิทยุ กระจายทุกพื้นที่ใน

จังหวัดนครราชสีมา พอมีอุบัติเหตุตรงไหนปั๊บแจ้งตรงปั๊บเข้ามาเลย น าเสนอแทรกเข้าไปในรายการได้ด้วย” 

ติดต่อ 
Email: k.jomsurang@gmail.com 
โทรศัพท์: 089-717-1696 
 

 

 



ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด จังหวัด อีเมล โทรศพัท์

1 ยุทธนา  เกียรติด าเนนิงาม  ผู้สื่อข่าววิทยุ NT Radio กาฬสินธุ์ paowkapu@gmail.com 089-4229801
เจ้าของ DTV Cable TV 
สติงเกอร์ข่าวทวีี เนช่ัน, TPBS ช่อง5 

2 ชมพิศ  ปิ่นเมือง ผู้สื่อข่าวข่าวออนไลน ์หลายส านกั กาฬสินธุ์ chom_pin@hotmail.com 089-4215516
สติงเกอร์ทกุที่ ยกเว้นไทยรัฐและช่อง 3 
ชมรมช่างภาพสมัครเล่น livekalasin.com

3 ณัฐพงษ ์ ประชากูล  ผู้สื่อข่าวนสพ. เสียงภพูาน กาฬสินธุ์ natkrabphom@gmail.com 080 – 1787642
4 กฤษณ ์ ทพิเลิศ  ผู้สื่อข่าวทวีีช่อง 5 กาฬสินธุ ์ ไม่ใช้ 086-8566081
5 จักรพงษ ์ ระวิวรรณ  ผู้สื่อข่าวหนงัสือพิมพ์ เดลินวิส์ คมชัดลึก กาฬสินธุ์ jakrapongster@gmail.com 084-5904691
6 วิโรจน ์คงพุฒิคุณ ผู้สื่อข่าวหนงัสือพิมพ์คมชัดลึก เนช่ัน ทวีี 3 หนองบวัล าภ ู nongbuanewscenter@hotmail.com 084-9565953
7 สุรศักดิ์ เครือค า ผู้สื่อข่าวทวีี TPBS และหนงัสือพิมพ์ทอ้งถิ่น หนองบวัล าภ ู tonkla4938@gmail.com 081-7391547
8 ทรงยศ วงศ์ทะนานกุิจ ผู้อ านวยการ สวท. หนองบวัล าภู หนองบวัล าภ ู songyosw@hotmail.com 089-8615407
9 พงศธร ทพิย์โกมล ผู้ด าเนนิรายการ จากทวีี มมส. มหาสารคาม aon_bn2@hotmail.com 087-6434849

เคเบลิทวีีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
10 กิริยา กากแก้ว ผู้สื่อข่าวหนงัสือพิมพ์เดลินวิส์ สยามรัฐ มหาสารคาม anek_34@hotmail.com 087-2240226
11 วิญญู สะตะ คอลัมนสิต์ ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม winyoo@hotmail.com 082-7903294
12 เพชรรัตน ์ไชยกาล หวัหนา้ฝ่ายข่าว สวท.ขอนแก่น ขอนแก่น news_radiokk@hotmail.com 081 974 0278
13 จงชัย ทองเครือ บรรณาธิการเว็บไซด์ Khonkaenlink.com ขอนแก่น chong009@hotmail.com 089-6204739
14 ปราโมทย์ ศรีปรุะ หวัหนา้ศูนย์ข่าวอีสาน ช่อง 3 ขอนแก่น mot-zuza@hotmail.com 081 – 9745404
15 ก่อสิทธิ์ กองโสม ผู้สื่อข่าวหนงัสือพิมพ์เดลินวิส์ ขอนแก่น unthi@hotmail.com 087-2201030

นกัจัดรายการวิทยุ 
16 จิตติมา จันพรม ผู้สื่อข่าวหนงัสือพิมพ์แนวหนา้ ขอนแก่น jitima2511@hotmail.com 086-8598795
17 อาทร จันทร์พิลา บรรณาธิการข่าว สถานโีทรทศัน ์NBT ขอนแก่น arton_kk@hotmail.com 081-7601283

ผู้อ านวยการส่วนข่าวและรายการภมิูภาค 
ส านกัประชาสัมพันธ์เขต 1 

18 สุวิทย์ อ่ิมใจ หวัหนา้ศูนย์ข่าวเอกชน “ทานตะวัน” ขอนแก่น wit_tantawan@hotmail.com 083-2889992

mailto:paowkapu@gmail.com
mailto:chom_pin@hotmail.com
mailto:jakrapongster@gmail.com
mailto:tonkla4938@gmail.com
mailto:news_radiokk@hotmail.com
mailto:mot-zuza@hotmail.com
mailto:unthi@hotmail.com


ฐานข้อมูลผู้ส่ือข่าว

เวทีอุบัติเหตุฯ นครราชสีมา

ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด จังหวัด อีเมล โทรศพัท์

1 ชาติชาย สงวนร า ผู้สื่อข่าวสถานวีิทยุ FM 92.25 ชัยภมิู ไม่ใช้ 081 547 2797

สถานโีทรทศันช่์อง 3 

2 ธนะ สุกรวัชรินทร์ ผู้สื่อข่าวสถานโีทรทศันช่์อง 7 ชัยภมิู  tana-bird@hotmail.com 084 959 7653

และช่อง CM 24 (GMM) thanalovebird@hotmail.com

3 มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวหนงัสือพิมพ์อีสานปริทรรศน ์ ชัยภมิู makkwan2010@hotmail.com 084 982 2409

สติงเกอร์ TV สปริงนวิส์ 

4 สุทธิพงศ ์เสฏฐรังสี ผู้สื่อข่าวหนงัสือพิมพ์คมชัดลึก เนช่ัน ชัยภมิู suttipong08@gmail.com 081 662 0537

5 ชาตรี ทวีนาท ผู้ดูแลเว็บไซด์ข่าว www.chaiyaphum3.go.th ชัยภมิู ไม่ใช้ 081 661 1757

ผู้สื่อข่าวหนงัสือพิมพ์คมชัดลึก เดลินวิส์ บา้นเมือง 

6 บัญชา สายกล่ิน ผู้สื่อข่าว หนงัสือพิมพ์ทอ้งถิ่น บรีุรัมย์ไทม์ บรีุรัมย์ timthai@gmail.com 085 307 3801

 BTN / BF Cable TV และ www.burirumguide.com 

7 พิกุล พิรักษา ผู้สื่อข่าวส านกัข่าวไทย สติงนวิส์และวิทยุเนช่ัน บรีุรัมย์ Pikool40@gmail.com 089-5786280

8 สุรชัย พิรักษา ผู้สื่อข่าว หนงัสือพิมพ์คมชัดลึก บรีุรัมย์ newsjodburiram@hotmail.com 081-2651600

9 เรืองรุจน์ วังแจ่ม ผู้สื่อข่าวสถานโีทรทศันช่์อง 3 บรีุรัมย์ noprut@gmail.com 081-5492991

สถานวีิทยุ “คลิ๊กข่าวเพ่ือชาวบรีุรัมย์” 

10 ขวัญชัย หาญประโคน ผู้สื่อข่าวหนงัสือพิมพ์สยามรัฐ ไทยโพสต์ แนวหนา้ บรีุรัมย์ kwannoy13@gmail.com 083 738 3388

11 ประสิทธิ์ ตัง้ประเสริฐ ผู้สื่อข่าวหนงัสือพิมพ์คมชัดลึก นครราชสีมา prasitkorat9@gmail.com 081-9768729

12 สุนทร จันทร์รังสี ผู้สื่อข่าวหนงัสือพิมพ์คนโคราช นครราชสีมา korat_daily@hotmail.com 081-6005200

koratdailyk@gmail.com

13 บัญชา กองภา บรรณาธิการข่าว หวัหนา้ฝ่ายผลิตรายการเคเบลิทวีี นครราชสีมา bosskp99@yahoo.com 089-7177019

mailto:tana-bird@hotmail.com
http://www.chaiyaphum3.go.th/
mailto:timthai@gmail.com
mailto:Pikool40@gmail.com
mailto:noprut@gmail.com
mailto:korat_daily@hotmail.com
mailto:koratdailyk@gmail.com


ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกัด จังหวัด อีเมล โทรศพัท์

14 ชาตรี ไทยทัต ผู้อ านวยการและนกัจัดรายการวิทยุ นครราชสีมา ไม่ใช้ 085-2009953

15 นันทวัลย ์ชิดพลกรัง ผู้สื่อข่าว www.koratforum.com นครราชสีมา koratforumnews@yahoo.co.th 081-5938112

16 ผดุง จัตุรภักดิ์ KC TV นครราชสีมา ไม่ใช้ 081-966-6166

17 วีรวรรณ ดัดเพชร หวัหนา้ฝ่ายรายการ สวท. นครราชสีมา นครราชสีมา Jamjan20@hotmail.com 081 876 5028

044-465-400

18 มนัส กบขุนทด ผู้สื่อข่าวนสพ.เดลินวิส์ นครราชสีมา manusgob@hotmail.com 089-848-8552

19 สุเทพ เม้าสง่า ผู้บริหารและเจ้าของสถานวีิทยุจอมสุรางค์ FM 91.75 นครราชสีมา k.jomsurang@gmail.com 089-717-1696

อุปนายกสมาคมสภาองค์กรวิชาชีพ

http://www.koratforum.com/
mailto:Jamjan20@hotmail.com
mailto:manusgob@hotmail.com
mailto:k.jomsurang@gmail.com
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เอกสารแนบ 3 
 

บันทึกการน าเสนอและแลกเปลี่ยน  

เวทีสื่อมวลชน อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาทและบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น (ภาคอีสานตอนบน) 

จังหวัดขอนแก่น 
 

 

นพ.ธนะพงศ ์

 ท่ีดูจบไปก็เป็นหนังส้ันท่ีนักศึกษามข.ทํา ได้รองชนะเลิศจากการประกวดที่เรา ศวปถ. ทําร่วมกันทางโตโยต้า หัวข้อ

อุบัติเหตุ มีซีดีให้หากใครสนใจ เข้าใจว่าทางวารสารอะเดย์ ฉบับนี้จะแนบให้ด้วยหากใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ด้วย แต่ว่าวันน้ีที่

แจกเป็นสถานการณ์ของปีที่แล้ว ด้านหลังจะมีซีดีอยู่ หรือจะไปโหลดจากในเว็บก็มีเป็น electronics file  

ผู้ด าเนินรายการ 

ก่อนอื่นรบกวนขอให้แต่ละท่านช่วยแนะนําตัวให้รู้จักกันก่อน เผ่ือบางท่านยังไม่รู้จักกัน อยู่คนละจังหวัด 

(แนะนําตัว) 

 ขออนุญาตเริ่มด้วยการให้ภาพรวมการคุยกันวันนี้ว่าเราจะคุยอะไรกันบ้าง อย่างไรนะครับ จะได้เข้าใจตรงกัน ส่วน

แรกจะรบกวนให้คุณหมอธนะพงศ์สรุปให้ฟังว่าอุบัติเหตุเป็นปัญหาอย่างไร มีมุมที่ควรมองกี่มุม อย่างไร ที่นักข่าวมองอยู่มีกี่มุม 

จากนั้นจะให้วิทยากรที่เราสามท่านจากสามมุมมอง ด้านผู้ปฏิบัติงานตํารวจ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านวิชาการวิศวกรรม 

ให้ความเห็นว่าจากมุมที่แต่ละท่านทํางานอยู่ต่อเรื่องอุบัติเหตุควรมองอย่างไร อยากให้นักข่าวมองอย่างไร 

 ส่วนท่ีสองจะให้แต่ละท่านที่เข้าเล่าให้ฟังว่าตัวเองทํางานเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอย่างไร มีปัญหาในการทําข่าวอย่างไร 

และต้องการการหนุนช่วยไหม อย่างไร 

 ส่วนท่ีสาม สําคัญที่สุด จะแลกเปล่ียนกันดูว่าหากจะมีการหนุนช่วยจะเป็นไปได้อย่างไร หากเห็นร่วมกันก็อาจจะมี

การทํางานร่วมกันต่อในลักษณะเครือข่ายหรืออื่น ๆ ที่เห็นร่วมกัน ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสกันและกันที่ใช้เวลาซักครึ่งวันวันนี้

ลองแลกเปล่ียนในเรื่องอุบัติเหตุและการทําข่าวดูครับ เชิญคุณหมอธนะพงศ์ก่อนเลยครับ ขอบคุณครับ 

นพ.ธนะพงศ ์

 ประเด็นท่ีอยากจะชวนคุยเรื่องแรกคือ อุบัติเหตุเป็นปัญหามาก ปัญหาใหญ่ด้วย มีผลกระทบอย่างไร มีมุมสําคัญที่

ต้องมองอะไรบ้าง เราจะมองกันแค่ว่าขับรถโดยประมาททําให้ผุ้อื่นถึงแก่ความตายเท่านั้นหรือ 

 ก่อนอื่นผมนึกตรงนี้ขึ้นมาได้จากข่าวที่เกิดขึ้นมาเมื่อ long weekend ท่ีผ่านมานี่เอง คุณหมอส่งเมลมาบอก ข่าวที่

ใต้ มีทีมอ.พิชัยที่มอ. สืบสวนอยู่ รถทัวร์วิ่งจากหาดใหญ่จะไปภูเก็ต ถนนล่ืน ฝนตก รถเลยเสียหลักตกข้างทางไปชนต้นไม้ใหญ่ 

นี่ภาพโครงสร้าง ไม่แข็งแรง เก้าอี้หลุด มีคนตาย ไม่มีอะไรเลย ฝนตก ถนนล่ืน ลงข้างทาง ชนต้นไม้ ตาย 
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 Case นี้วันก่อนผมมีโอกาสประชุมกับทีมไทยพรีเมียร์ลีก ทีมฟุตบอล 18 ทีม ดิวิชั่น 16 ทีม มาคุยเรื่องรถสาธารณะ 

เดี๋ยว มพบ. คงให้รายละเอียด  

นี่ก็ไม่มีอะไร ขึ้นมาจะไปเชียร์ทีมแข่งที่บุรีรัมย์ รถคันหนึ่งขับอยู่ข้างหน้าจะยูเทิร์น รถคันนี้หักหลบไม่ทันก็เลยเกิด

อุบัติเหตุตกข้างทาง ดูไม่น่ามีอะไรนะฮะ แต่ case นี้ทําให้คนตาย 7 คน คนที่ตายทั้งหมดอยู่ข้างหน้า เก้าอี้หลุด ก็น่าสนใจว่า

ทําไม 

เวลาเราเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกวันในข่าว จะเหมือนยอดภูเขาน้ําแข็ง ทุกวันท่ีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทําให้คนตาย 20-30 

คน ปีหน่ึงรวม 12,000 คน ข้อมูลจากการศึกษาล่าสุดบอกว่าอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายของคนไทยอันดับสอง แต่ถ้าดูเฉพาะ

เพศชาย อุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายอันดับหน่ึงนะครับ  

ล่าสุดการศึกษาของสํานักงานสถิติแห่งชาติสํารวจสํามะโนประชากรประเทศปีท่ีแล้วในกลุ่มประชากรอายุ 18 ปีขึ้น

ไปซึ่งมีฐานประชากร 50 ล้านคน ไม่น่าเชื่อครับ เขาถามว่าปีท่ีผ่านมาคุณประสบอุบัติเหตุไหม มีคน 1.5 ล้านคนตอบมาเคย 

หมายความว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 43,480 ครั้งต่อวัน สามเท่า ในจํานวนนั้น 77% มีการบาดเจ็บร่วมด้วย และ 0.9% เกิดพิการ 

เฉพาะผู้พิการรายใหม่ 16,000 คน  

ทั้งหมดส่ิงที่สามารถบอกก็คือ อุบัติเหตุเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของความรุนแรง แม้จํานวนอุบัติเหตุจะไม่เพิ่มขึ้น แต่

แนวโน้มความรุนแรงของการเกิดเพิ่มขึ้น คือจํานวนอุบัติเหตุไม่เพิ่มแต่การตายเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพิ่ม ความรุนแรงคือใน 100 

ครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับปีก่อนมีการตายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นี่คือข้อมูลท่ีเขาศึกษามา 

ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับความเร็วของการขับขี่ อีกอันที่น่าตกใจคือความรุนแรงเพิ่มขึ้นในรถโดยสาร

สาธารณะ คือคุณนั่งรถร่วมมีโอกาสตายมากกว่ารถ บขส. สิบเท่า น่ีอยากบอกว่าการเกิดอุบัติเหตุมีปัญหา แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มแรงงาน  

ภาพน้ีแสดงสัดส่วนของกลุ่มอายุ จะเห็นว่ายังวัยรุ่นหมดเลยนะฮะ ในกลุ่มแรงงานพบว่า 1 ใน 4 ของคนทํางานการ

บาดเจ็บมาจากอุบัติเหตุ คนทํางานบอกว่าตัวเองดื่มเพิ่มขึ้นด้วย ดูสัดส่วน 37% เป็นวัยแรงงานบาดเจ็บ 1 ใน 5 หรือ 21% 

เป็นนักเรียนนักศึกษา เป็นสัญญาณบอกเหตุที่ไม่ดี รถสาธารณะเป็นอะไรท่ีน่าเป็นห่วง 

ที่น่าห่วงอีกอันคือเรื่องทรรศนะท่ีคนคิด คนอีสาน 33.4% มีทรรศนะว่าขับเร็วเท่าไรไม่อันตรายหากมีการระมัดระวัง 

เหยียบเท่าไรก็ได้ถ้าระวัง ตรงนี้เป็นตัวสะท้อนอย่างหน่ึง น่ีเป็นโจทย์ในเชิงความรู้ ทรรศนะ  

แต่ที่ผมคิดว่าน่าชวนคุยตรงนี้คือ เรื่องปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุที่อยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็ง ไม่ว่าจะเป็น รถ คน หรือถนน ใน

มุมของการทําข่าว มันมีโอกาสเจาะลึกอะไรบ้าง  

ผมอยากชี้ให้เห็นถึงปัจจัยตัวแรกก่อน ถนน อันน้ีเป็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งคู่ ข้างซ้ายขับมา 180 เกิดเหตุ

ออกมายังสวยอยู่เลยตอนให้สัมภาษณ์ตื่นเต้นจังเลยค่ะรถแหกโค้ง ด้านขวาคงไม่ถึง 180กม.ต่อชม.หรอกครับแต่ตายหมด 

หลุดโค้งถนนเหมือนกันแต่อันนี้ตายหมด ในมุมข่าวเกิดอะไรขึ้น หลุดโค้งเหมือนกัน อะไรท่ีต่างกัน คิดว่าหลายคนคงมีคําตอบ

ในใจว่ามันออกแบบมาไม่เหมือนกัน ด้านซ้ายถนนแข่งรถ ไม่มีต้นไม้หรอก มีโซนพื้นที่ปลอดภัยข้างทาง ด้านขวาถนนไม่
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ปลอดภัยหลุดไหล่ทางนิดเดียว ไม่ให้อภัย ก็ชนต้นไม้เลย นี่คือส่ิงที่เห็นในการรายงานข่าว อะไรทําให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ที่ไม่ค่อย

เห็นคืออะไรทําให้ตาย ผมคิดว่าที่เป็นเช่นน้ีส่วนหนึ่งเป็นผลจากการให้ข้อมูลของตํารวจด้วย ที่เป็นแหล่งข่าว ผมมีโอกาสศึกษา

คดีพบว่า เกือบ 100%ของคดีอุบัติเหตุไม่บอกสาเหตุ แต่บอกแค่ขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย แต่ไม่มี

ข้อมูลเลยว่าแล้วปัจจัยเรื่องถนนล่ะ ตัวรถล่ะ เป็นอะไรท่ีน่าสนใจมากเลย เรามองข้ามไปหมด 

ปัจจัยตัวที่สอง ตัวรถ เวลาเกิดอุบัติเหตุแน่นอนส่วนใหญ่เกิดจากคนขับ แต่อะไรเป็นสาเหตุให้คนตาย อย่างกรณีนี้

เป็นคนขอนแก่นท้ังคู่ สองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเส้นทางเดียวกัน คนละเวลา จบลงที่เนินเดียวกันบนถนนสาย 304 กม.ที่ 42 

ถ้าจําไม่ผิด ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกัน เหตุการณ์หน่ึงมีคนตาย 21 ศพ อีกเหตุการณ์ไม่มีคนตาย นี่คือสภาพในตัวรถของ

เหตุการณ์ที่มีการตาย อันนี้ไม่มีคนตาย สภาพตัวรถแตกต่างกันโดยส้ินเชิง ถ้าอย่างนั้นเบื้องลึกลงไปเรื่องรถสาธารณะนี่ เดี๋ยว 

มพบ. คงจะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติม แต่ผมมีข้อมูลจาก TDRI มาเล่าให้ฟัง เบื้องหลังความปลอดภัย ตัวรถ สภาพถนนและ

ระบบ แง่ตัวระบบ นี่ข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งได้จากขนส่ง ครึ่งหนึ่งของรถที่มาขึ้นทะเบียนรถประจําทางอายุเกิน 10 ปี 20% เกิน 20 

ปี ก็ 1 ใน 5 นี่ไม่รวมกับวิธีการจดทะเบียนซึ่งทําได้สองแบบคือจดข้างบนตัวรถหรือจดแค่คัทซีช่วงล่างก็ได้ ซึ่งขนส่งไม่ได้ตาม

ไปดูว่าคุณเอาไปต่อประกอบตัวรถอย่างไร จะทําโครงสร้างอย่างไรก็ได้ ตอนน้ีมีรถขึ้นทะเบียน 87,000 คัน ยังไม่มีตัวเลขลึก  ๆ

ว่าขึ้นทะเบียนเฉพาะช่วงล่างกี่คัน ข้างบนกี่คัน แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า ส่ิงที่เราเผชิญคือส่ิงที่มันซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้ําแข็ง เป็น

เรื่องโครงสร้างระบบ 

ประเด็นสุดท้ายที่ลงลึกใต้ภูเขาน้ําแข็งคือเรื่องความเชื่อ ความรู้ เราพบว่าปัจจัยเชิงความเชื่อ มีคนเขาถามผมว่าหมอ

เวลาผู้ใหญ่เห็นเด็กขี่มอเตอร์ไซค์กับถือปืน ผู้ใหญ่คิดต่างกันอย่างไร ตอนแรกผมก็ไม่ค่อย get แต่พอมานั่งคิดดู ถามคนแถว

บ้าน พ่อแม่เด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์ เขาก็บอกว่ารู้สึกว่าลูกเก่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของแถวนี้ได้ แต่ในอีกมุมนะมอเตอร์ไซค์คันนี้ด้วย

ความเร็ว 80-100 กม.ต่อชม. มันมีอานุภาพมากกว่ากระสุนเป็นพัน ๆ นัด แต่ทําไมเราไม่รู้สึก ไม่เป็นไร มันแปลกนะ อันน้ีเป็น

โจทย์ แม้แต่ต่างชาติที่มองคนไทยก็รู้สึกว่า คนไทยไม่เป็นไร เราเห็นภาพของความไม่เป็นไรเต็มไปหมด เขาเขียนหนังสืออกมา

นี่ภาพนักเรียนซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียน ภาพปกตินะ ผมคิดว่าบ้านเราไม่เป็นไร เต็มไปหมด สุดยอดนะฮะ  

นี่ภาพในรถมีคน 50 คนคนขับหยิบการ์ดออกมาเติมเงิน โอ้โห ก็นี่คือสิ่งที่ดํารงลึก ปัญหา คนมักคิดไม่เป็นไร ซ้อน

สาม ไม่ใส่หมวก นี่ภาพไม่สวมหมวกด้านหลังติดป้ายเขตสวมหมวก 100% นะฮะ 

ภาพน้ีอาจารย์ส่งมาให้ผม นี่เขาคิดอะไร ครูให้เด็กออกมายืนตรงทางโค้งเพื่อโบกรถ ครูกําลังคิดว่าไม่เป็นไรเหรอ ถ้า

รถขับมาเร็ว ๆ แล้วไม่เห็นน้องที่ยืนกลางถนนจะเกิดอะไรขึ้น ใช่เหรอ 

นี่หมอกระดูกคนหน่ึง ตัดขาน้องคนนี้ไปแล้ว แต่ดูซิยังอ่านหนังสือมอเตอร์ไซค์อยู่เลย เขาซิ่งจนต้องตัดขาแต่ใจยังอยู่

กับมอเตอร์ไซค ์

เหล่านี้คือโจทย์ที่เกิดให้ได้เห็นว่าปัญหามันไม่ได้ลดลงอย่างที่เราคิด สะท้อนได้จากสิ่งที่เราประสบด้วยตัวเองหรือคน

ใกล้ชิด ถ้างั้นแล้วเรามาทําความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้ให้ลึกซึ้ง จากวิทยากรท่านอื่นกันต่อไปครับ 

ผู้ด าเนินรายการ 
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 ขอบคุณครับ เกินเวลานิดหน่อยแต่ก็ทําให้เราเห็นภาพพอสมควร คุณหมอชวนคุยว่าการรายงานข่าวจะทําให้

มากกว่าอุบัติเหตุเกิด เจ็บตาย เมา วัยรุ่น ให้ถึงปัจจัยเรื่องรถ คน ถนนได้อย่างไร เหล่านี้จะเป็นจริงได้อย่างไร ก็จะคุยกันต่อช่วง

หลังครับ  

นพ.ธนะพงศ ์

 ขอทดเวลาบาดเจ็บ พอพูดถึงส่ือ ขอนแก่น มีกรณีบ้านไผ่ที่เปล่ียนได้เพราะส่ือจริง ๆ เส้นไปบรบือมีปั้มปตท. ที่รถพ่วง

มาจอดรอคิวเติมแก๊สยาวบนไหล่ทาง แล้วมักจะมีมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายรถพ่วงบ่อยมาก ตายเยอะ เดี๋ยวชนเดี๋ยวชน มีการคุย

กันทําไมไม่แก้ไข เขาก็บอกทําไม่ได้เป็นถนนมิตรภาพ สุดท้ายสื่อรายงานออกไป มีการขยายไหล่ทาง ติดไฟสว่างใช้เงินแค่ 4 

แสนบาท บริษัทออกค่าใช้จ่าย เปลี่ยนแปลงได้ด้วยสื่อชัดเจนมาก พอเกิดการเปล่ียนแปลง สถิติการตายก็ไม่มีอีก ส่วนใหญ่คน

จะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องประมาท มากกว่าเป็นเรื่องถนน 

ผู้ด าเนินรายการ 

 ครับ ขอบคุณครับ แล้วช่วงนี้เชิญฟังเรื่องอุบัติเหตุ การรายงานข่าวจากมุมมองด้านคุ้มครองผู้บริโภคจากคุณ เทพรักษ์ 

บุญรักษา ผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน 

เทพรักษ ์

 ขอบคุณครับ ผมจะพูดเรื่องหลังเกิดเหตุเขามีสิทธิอะไรบ้าง การดําเนินการต่าง ๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน  อย่างแรก เวลา

นักข่าวรายงานข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ มักจะไม่บอกที่อยู่ผู้ประสบภัย ทําให้เราตามตัวยาก เราอยากได้เลยอย่างน้อย

ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ รายละเอียด 

 เรื่องโครงสร้างรถสาธารณะ ประกาศสํานักนายกฯ รถสองชั้นท่ีมักมองว่าได้มาตรฐานน้ัน จริงแล้วไม่ใช่ เป็นรถที่

อันตราย เวลาเส้นทางโค้งขึ้นเขาจะเป็นสาเหตุทําให้คว่ําได้ง่าย ๆ มากกว่า 40% ตามประสบการณ์เราดูข้อมูลจาก 46 จังหวัด

ที่เฝ้าระวังเรื่องรถโดยสารสาธารณะนะครับ อยากให้ส่ือนําเสนอข่าวเวลารถโดยสารสาธารณะที่ไม่ได้มาตรฐานเกิดเหตุ อย่าง

เขตขอนแก่นเกิดเหตุขึ้นแล้ว ไม่มีการนําเสนอประเด็นมาตรฐานรถ แถมตอนนําเสนอมีการเอากระดาษไปแปะโลโก้รถไม่ให้เห็น

ว่าเป็นรถของใคร ทะเบียนอะไร ดูจากสภาพรถจริงก็รู้ว่าเป็นรถ บขส. เจ้าของรถจริงคือเจ้เกียว เราดําเนินคดีฟ้องร้องเจ้เกียวปี

ที่ผ่านมาคิดเป็นค่าเสียหายกว่า 30 ล้านบาท ตอนนี้เขาก็เริ่มมีพัฒนาการดีขึ้น  

การคุ้มครองของประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ ไม่มี รถเขตขอนแก่นที่วิ่งระหว่างจังหวัดไปสารคาม กาฬสินธ์ อุดร 

เข็มขัดนิรภัยไม่มี กฎหมายห้ามยืนช่องกลาง ก็ยังยืนกันอยู่ สะท้อนให้เห็นว่าการทํางานของกฎหมายที่ไม่มีการกํากับดูแล 

นพ.ธนะพงศ ์

อยากให้พูดประเด็นว่า ถ้าเรารู้ว่ารถเป็นของใคร ถ้ารู้จะมีประโยชน์ดีอย่างไร คิดว่าปัจจุบันสถานการณ์ มพบ. เป็น

เหมือนกระบอกเสียง มาช่วยเหยื่อ ความจริงคือกรณีส่วนใหญ่ร้องเรียนแล้วไม่ค่อยได้อะไรเลย ระบบประกันบ้านเราทําให้เขา

ไม่ค่อยได้อะไรเลย อยากให้ชี้ให้เห็นชัด ๆ ออกมาเลย จะได้แลกเปล่ียนกันต่อ ไม่รู้เมื่อไรจะเกิดกับคนใกล้ชิดเราที่จะมีโอกาส

เป็นเหยื่อ ถ้าระบบยังไม่ได้มาตรฐาน 
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เทพรักษ ์

 ถ้าเราได้รายชื่อ ผู้ประสบภัยจะมีโอกาสได้สิทธิมากขึ้น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเยียวยา ค่าชดเชย รวมถึงทรัพย์สิน ส่วน

ใหญ่ผู้ประสบภัยมักเป็นผู้มีรายได้น้อย ใช้บัตรทอง เป็นปัญหาเพราะสิทธิบัตรทองไม่มีการชดเชย มีวงเงินชดเชยจํากัด บริษัท

ประกันภัยจะดูแลแค่ค่ารักษาพยาบาล ส่วนผู้ประกอบการดูแต่ว่าบาดเจ็บแล้วส่งปลายทาง ไม่มีกระบวนการเรียกร้องสิทธิให้

ผู้บริโภค แต่ถ้าได้รายชื่อจะมีโอกาสได้ค่าเสียเวลา ชดเชย กระบวนการฟ้องร้อง 

นพ.ธนะพงศ ์

 โดยเฉล่ียถ้าตายจะได้เท่าไร  

เทพรักษ ์

 วงเงินสองแสน จริงแล้วได้ราว 4-5 หมื่นบาท กรณีเจ้เกียวให้ฟ้องร้อง ทุนฟ้อง 2 แสน ยอมความได้แค่ 5 พันบาท แต่

เข้ากระบวนการฟ้องร้องของ มพบ. ได้ 180,000 บาท ขึ้นตรงนี้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงเจ้าของรถมักผลักภาระให้บริษัท

ประกันภัย ก็ได้แค่ค่ารักษาพยาบาล ถ้าเกินวงเงินประกันก็ต้องใช้วงเงินประกันสังคมหรือสิทธิอื่น ๆ  

 เราเลยอยากได้ความช่วยเหลือจากสื่อจุดนี้  

 ยกตัวอย่าง เราได้จากศูนย์ข่าวทานตะวัน ที่มีการรายงานข่าวเป็นช่วง ๆ เวลาเกิดเหตุอุบัติเหตุที่ไหน เรากําลังตาม

ผู้เสียหาย 20 กว่ารายของรถสาธารณะที่พลิกคว่ํา ไม่สามารถหาได้จากการรายงานข่าวแต่ได้ข่าวจากศูนย์ทานตะวัน 

นพ.ธนะพงศ ์

 น่ีเป็นจุดหน่ึงที่อยากให้เราเห็นภาพว่า กรณีมี มพบ. มาฟ้องจริง 2 ปีที่ผ่านมา เกิดจุดเปล่ียนที่กรมการขนส่งทางบก

ขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการรู้สึกว่าโดนเอาจริง ที่ผ่านมาเขาจะรู้สึกว่าทําไมต้องทํา พอส่ือเริ่มจับตา เขาจะรู้สึกโดนละ เริ่มเกิด

กรณีการเอากระดาษไปปิดป้ายทะเบียน เริ่มมีผลกระทบ ถ้าเราทําให้ผู้ประกอบการเริ่มรู้สึกว่า ความปลอดภัยคือความ

ต้องการของประชาชน วันนั้นแหละเหมือนวันที่โรงพยาบาลขอนแก่นเคยเล่าให้ฟังว่า โรงพยาบาลปฏิเสธิไม่ไปรถสองชั้น บอก

ผู้ประกอบการว่าจะเอารถชั้นเดียว เขาเริ่มคิดละ ผู้บริโภคต้องการความปลอดภัยนะ ผมคิดว่านี่คือนัยสําคัญของการส่ือสาร 

สัญญาณนี้แรงมาก ที่จะทําให้ผู้ประกอบการเปล่ียนแปลง 

ผู้ด าเนินรายการ 

 คุณเทพรักษ์ครับในพื้นท่ีอีสานเห็นการเปล่ียนแปลงลักษณะนี้ชัดไหมครับ  

เทพรักษ ์

 มีครับ ตอนนี้เราเริ่มทํางานกับขนส่งและเทศบาล เขาก็ยอมรับ ขอนแก่นคนกํากับ บขส.ปรับอากาศเป็นเทศบาล สอง

ปีท่ีผ่านมาเราทํางาน มีการส่งข่าวกันของผู้ประกอบการไปเรื่อย ๆ ว่าตอนนี้มีกลุ่มเฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่ และพร้อมเข้าไปช่วยเหลือ

สะท้อนปัญหาช่วยผู้ประสบภัย รวมถึงเราร่วมกับไทยพีบีเอส เรื่องรถสาธารณะที่ปลอดภัยสะท้อนให้เห็นว่ารถสองชั้น รายงาน

เรื่องมีการเอารถเก่าไปต่อโครงรถใหม่ที่ชลบุรี มีการเอารถเก่าไปเพิ่มเติมต่อโครง ทําให้กรมการขนส่งมีการสนใจเรื่องนี้ เราอาจ

ต้องช่วยกันกระตุ้นกับส่ือว่า รถโดยสาร 2 ชั้น มันไม่ได้มาตรฐาน แต่รถชั้นเดียวได้มาตรฐาน 
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ผู้ด าเนินรายการ 

 อยู่ในช่วงเริ่มรู้สึกแล้ว แต่ยังไม่มีการเปล่ียนแปลงชัดเจนใช่ไหมครับ  

นพ.ธนะพงศ ์

 มี Response ครั้งใหญ่ตอนรถไฟไหม้ที่สระบุรีคราวนั้น น่ันคือจุดเปล่ียนอันหนึ่งที่ทําให้เกิดการประกาศตรวจสภาพ

รถปีละสองครั้ง แต่เชิงคุณภาพเขายังตรวจแบบใช้ดูเป็นหลักอยู่ ไม่ได้ตรวจเชิงวิศวกรรม ดูระบบเบรกเป็นอย่างไร โครงสร้าง

เก้าอี้ยึดเกาะแน่นไหม ไม่ได้ทดสอบ ไม่มีมาตรฐานการตรวจที่สําคัญ แต่ทั้งหมดเป็นสัญญาณว่าเขารู้ว่าเราเอาจริง เครือข่าย

เอาจริง เขามีการตั้งคณะทํางานเรื่องนี้ขึ้นมาที่ บขส. 

เทพรักษ ์

 การทํางานของเราไม่ได้เน้นฟ้องร้องเอาผิดผู้ประกอบการ แต่ต้องการไกล่เกล่ีย เน้นสิทธิผู้บริโภคเป็นหลัก ปลายเดือน

สิงหาคมนี้ก็จะมีโครงการเผ้าระวัง คิดว่าเบื้องต้นแค่นี้ครับ 

จงชัย  

 อยากให้ส่ือลงรายละเอียดเยอะ แต่ต้องเข้าใจบ่อยครั้งเกิดเหตุตอนกลางคืน ก็ยากในการได้ข้อมูลครบ โรงพยาบาลก็

ไม่ยอมให้ชื่อคนบาดเจ็บอะไรอย่างนี ้

ผู้ด าเนินรายการ 

 ขอบคุณครับ ไปต่อกันเร็ว ๆ กับมุมมองวิชาการด้านวิศวกรรมกับ อ.วิชุดาครับ นักวิจัยและนักวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญครับ 

อาจารย์วิชุดา 

 พอบอกมุมมองนักวิชาการ คนเริ่มทําเสียงเฮ้อ ไม่อยากฟัง พ่ีๆ ส่ือมวลชนเป็นคนช่างสังเกต ก็ขอชวนมาสังเกตตรง

กลางปรากฏการณ์ภูเขาน้ําแข็งที่คุณหมอนําเสนอไป คือปัจจัย คน รถ ถนน 

 มี 2 กรณีที่ไม่ได้อยู่ในงานวิจัยค่ะ เป็นกรณีที่ประสบกับตัวเองช่วงที่ออกไปเล้ียงลูกครึ่งปี กรณีแรกถนนตรงปั้มเอสโซ่ 

โตโยต้า ท่ีจะเข้าทางคู่ขนาน จุดนั้นเป็นหัวเกาะจะโดนชนบ่อยมากตอนกลางคืน รถชนติด ๆ กัน ปรากฏว่าเสาไฟต้นแรกตรงหัว

เกาะโดนชนไฟดับไป ทีน้ีรถมาก็จะเห็นไฟหมดก็คิดว่าเป็นหัวเกาะแล้วไง เมาไม่เมาก็เสยหัวเกาะกันไป เลยลงทุนไปซื้อกรวย

สะท้อนแสงจากโฮมโปรมาตั้งไว้ อยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะ ไม่มีเสยอีก 

นพ.ธนะพงศ ์

 มีกู้ภัย กู้ชีพ ไปไหมเวลาเกิดเหตุ  

อาจารย์วิชุดา 

 ไม่มีค่ะ คือเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่มีตายไงคะ แต่จะว่าไม่รุนแรงก็ไม่ได้นะคะ ตอนหลังกรวยโดนเสยไปข้างทาง คืนน้ันก็

เรียบร้อยค่ะ พลิกคว่ําเลย นี่ก็กรณีแรก เป็นเรื่องปัจจัยถนน เรื่องที่คนควรรู้ว่าถนนเป็นปัจจัยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุด้วย นี่ถนน
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กลางเมือง เสาไฟฟ้าหายไปมีแท่งไม้มาตั้งแทนมีพวงมาลัยแขวนไว้ดูต่างหน้าเสาไฟ เข้าใจว่าคงจะมาจากญาติผู้สูญเสีย มีการ

เอามีซีดีติดด้วย  

นพ.ธนะพงศ ์

 อาจารย์กําลังจะบอกว่าผู้ร้ายตัวจริงยัง..  

อาจารย์วิชุดา 

 ลอยนวลอยู่ค่ะ พอเกิดเหตุแบบน้ีคนมักจะคิดไว้ก่อนเมาละซิ  

นพ.ธนะพงศ ์

 ถามเป็นความรู้ อย่างนี้ฟ้องได้ไหม  

อาจารย์วิชุดา 

 ถ้าเป็นเมืองนอกได้เยอะด้วยค่ะ  

สุมาล ี

 กรณีอย่างนี้นะคะ อยู่ขอนแก่นค่ะ ยังไม่เคยเห็น ถ้าเป็นข่าว คนเกี่ยวข้องจะแห่มาแก้ปัญหาให้ทันที น่ีคืออํานาจส่ือที่

เราจะพูดกันต่อไป 

นพ.ธนะพงศ ์

 อยากได้ตรงนี้ ฐานะคนทํางาน  

อาจารย์วิชุดา 

 อีกกรณี ขับรถไปกลับขอนแก่น – มหาสารคาม ทุกวัน นี่ภาพมีจุดโค้งไปมา ถนนเป็นสันเขื่อน รถตกลงไป นี่เกิดจาก

ตัวรถ บรรทุกมาเต็มคัน เติมหลังคาด้วย บรรทุกมาเต็มหลังคม พอเข้าโค้งก็จะมีแรงเหวี่ยงหลุดออกไปจากโค้ง ด้วยความเร็ว 

ขณะเดียวกันถนนมันเอียง ๆ ก็จะเข้าไปได้ แต่รถบรรทุกมาหนัก ศูนย์กลางน้ําหนักอยู่สูง พอเข้าโค้งเอียง ๆ น้ําหนักก็จะอยู่

หลังคาด้านหลัง แรงเหวี่ยงทําให้หลุดโค้งทันที ไม่อยู่ในสมดุล น่ีปัจจัยเรื่องรถตรง ๆ ถ้าชั่งสังเกตหน่อยจะเห็นอะไรแบบน้ีบ่อย 

นพ.ธนะพงศ ์

 ใครควรสังเกต  

อาจารย์วิชุดา 

 ผู้บริโภคนี่แหละค่ะ กรณีแคมรี่คนขับเบรกไม่อยู่เขาฟ้องร้องบริษัท คนละเล็กละน้อยช่วยกัน อย่างตัวเองเจอเหตุ

มักจะเอาไปโพสต์เฟซบุ๊ค หลัง ๆ นี่ไม่ค่อยอินการเป็นนักวิชาการเท่าไร อินกับการเป็นแม่มากกว่า คิดว่าทําอย่างไรจะสร้าง

ส่ิงแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับลูกตัวเอง ดูแววตาสิคะเว้าวอน ถ้าเราทําอะไรได้แล้วสามารถพลิกสถานการณ์เกิดการ

เปล่ียนแปลงข้ามคืนแบบกรณีบ้านไผ่เราก็คงจะเห็นรอยยิ้มเต็ม ๆ แบบในรูปค่ะ ฝากไว้แค่นี้ค่ะ เดี๋ยวจะโดนจับเวลา 

ผู้ด าเนินรายการ 
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 ถ้าจะให้เกิดการรายงานข่าวอย่างที่อาจารย์เสนอ ก็คงต้องมีแหล่งข่าวให้นักข่าวด้วย คนที่จะคอยให้ความเห็น 

วิเคราะห์เวลาเกิดเหตุ อาจารย์คิดว่ามีไหมตอนน้ี  

อาจารย์วิชุดา 

 มีอยู่ค่ะ ศูนย์วิเคราะห์อุบัติเหตุตามภูมิภาคอย่างที่ขอนแก่นก็มี  

ผู้ด าเนินรายการ 

 นักข่าวสามารถโยนข้อมูลท่ีตัวเองมีให้ แล้วอาจารย์ดูแล้วให้ความเห็นได้ว่าทางวิศวกรรมมันเป็นอย่างไร อย่างนี้เลย

หรือเปล่า 

อาจารย์วิชุดา 

 ได้  

ผู้ด าเนินรายการ 

 ทันการณ์ไหม  

อาจารย์วิชุดา 

 ว่องไหวไหมใช่ไหมคะ คงไม่ได้เร็ว เพราะจะเกี่ยวกับเรื่องคดีด้วย อย่างกรณีน้องแพรวาพอทําแล้วก็ต้องดูเรื่องคดีทาง

ศาลด้วย แต่ถ้าความเห็นเบื้องต้นก็น่าจะได้นะคะ 

ผู้ด าเนินรายการ 

 จะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานข่าวอุบัติเหตุในอีสานไหมครับ  

อาจารย์วิชุดา 

 อย่างที่กล่าวข้างต้น น่าจะเน้นการรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุได้ไง ถ้าหากสามารถบอกป้องกันได้อย่างไรด้วยก็จะทําให้

มีการส่ือสารข้อมูลเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ สังคมจะได้ตรงนี้จากข่าวขึ้นมาด้วยค่ะ 

นพ.ธนะพงศ ์

 ข่าวต้องให้ข้อเท็จจริง ก็ไม่ง่ายที่จะทําเชิงวิเคราะห์ เช่น กรณีรถอ้อยที่บรรทุกมาเยอะ ล้อหน้าขวาคร่อมไหล่ทางที่ไม่ดี

แล้วพลิก ก็อาจจะทําได้ยากหรือเปล่า 

ผู้ด าเนินรายการ 

 ครับขอบคุณท้ังสองท่านครับ ระหว่างเบรกในห้อง คุยกันไปด้วย จากนี้เราจะไปฟังความเห็นจากเจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏิบัติงานด้านน้ีกันครับ เชิญ พ.ต.อ.อานนท์ นามประเสริฐ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขาสวนกวางครับ 

พ.ต.อ.อานนท ์

 ความจริงแล้วผมกับงานจราจรน่ีคนละเรื่องกันเลย ผมโลดแล่นด้านยาเสพติด อาชญากรรมมาก่อนที่จะทํางานจราจร 

คนละเรื่องทั้งเนื้องาน ทั้งวิธีการทํางานต้องตื่นเช้า ตีห้า หกโมงต้องออกแล้ว รายงานตัวหกโมงครึ่ง และก็โดนโจมตี

ค่อนข้างมาก ผมไม่ได้มาแก้ตัว แต่ก็ต้องเข้าใจสภาพการทํางานจริงก็มีข้อจํากัดมาก ทุกคนก็มีลูกเต้า เมียทางบ้านต้องดูแล 

ความปลอดภัยเป็นส่ิงที่ทุกคนต้องการอยู่แล้ว 
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 การรายงานข่าวอุบัติเหตุ ถ้ามีเหตุยิงกันตาย 1 ศพกับรถคว่ํา 5 ศพถามว่าผู้ส่ือข่าวจะเลือกไปทําข่าวไหน ผมว่าส่ือ

เลือกที่จะไปข่าวยิงกันตาย มีเรื่องให้ขุดคุ้ยเยอะ 

นพ.ธนะพงศ ์

 พ่ีบอกส่ือไปเพราะมีอะไรน่าสนใจน่าขุดคุ้ย แสดงว่าอุบัติเหตุไม่มีอะไรน่าขุดคุ้ยเหรอครับ  

พ.ต.อ.อานนท ์

 ถ้าเราดูจริง ๆ แล้วจะเห็นว่าความรุนแรงตรงนี้น่าสนใจกว่า มีคนตายปีละหมื่นกว่า  

เราก็อยากบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดให้เกิดความปลอดภัย แต่ในความเป็นจริงก็คงรู้กันอยู่ว่ามีเงื่อนไขเต็มไปหมด 

เข้มงวดมากก็กระทบชาวบ้านเดือดร้อน แต่ถ้ามองมุมความสูญเสียก็จะเห็นว่าเรื่องนี้ถ้าทําได้จะเป็นประโยชน์มาก  

เราเจอทุกวัน เด็กซิ่งเป็นกลุ่มเต็มไปหมดตอนตีสองตีสาม ถนนมิตรภาพ คนก็จํากัด คนก็จะถามแล้วจราจรไปไหน 

ตํารวจไปไหน เรามีกันกี่คน จุดที่ต้องตรวจมีเท่าไร เหมือนวิ่งไล่จับกัน ไม่ทันอย่างไรก็ตามมาทํางานน้ีผมก็ภูมิใจ ได้ความสบาย

ใจจากงาน ตราบใดที่ช่วยเหลือสังคมได้  

ถ้าหากได้สื่อมาช่วยกันให้ความสําคัญงานเรา ช่วยจี้เป็นจุด ๆ ต้องการข้อมูล เรามีข้อมูลทุกภาค ถ้ามีโอกาสคงได้

ร่วมมือกันอย่างน้อยออกข่าวนิดเดียว วิทยุออกแป๊บเดียวก็ช่วยได้มาก  

นพ.ธนะพงศ ์

 พ่ีไปกดดันส่ือมากไปหรือเปล่า  

พ.ต.อ.อานนท ์

 ไม่ได้กดดัน ตรงกันข้ามถ้าส่ือช่วย ทุกอย่างต้องสําเร็จ มีผลกับการทํางานของตํารวจ  

นพ.ธนะพงศ ์

 มีมุมบวกไหม ชมได้ไหม  

พ.ต.อ.อานนท์  

ส่วนมากจะเห็นเชิงลบมากกว่า ทําดีไม่เป็นข่าว แต่เวทีน้ีก็ทําให้เราได้รู้จักส่ือ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ด ี

ผู้ด าเนินรายการ 

 ขอบคุณครับคุณอานนท์ อย่างน้อยเวทีน้ีก็ทําให้สองภาคส่วนได้มาเจอกัน ตํารวจกับส่ือ น่าสนใจครับว่าการร่วมมือ

กันทํางานด้านอุบัติเหตุโดยหลายภาคส่วน เติมเต็มกันตามบทบาทของแต่ละส่วน ปัญหาหน่ึงคือหากนักข่าวพร้อมแล้วที่จะ

รายงานเชิงลึกขึ้น ไม่แน่ใจว่าทางแหล่งข่าวอย่างตํารวจหรือนักวิชาการจะพร้อมไหมนะครับ ต่อไปไปฟังมุมมองจากคนข่าวกัน

บ้างครับ เชิญคุณสุมาลี สุวรรณกร บก. ศูนย์ข่าวเนชั่นภาคอีสานจะมาให้ภาพรวมการทํางานของนักข่าวในอีสานต่อเรื่อง

อุบัติเหตุครับ เชิญครับ 

สุมาล ี
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 ขอบคุณมากค่ะ ก่อนอื่นขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจมาร่วมเวทีน้ี พ่ีแหม่มมาจากกรุงเทพฯ เสร็จนี่แล้วก็จะกลับกรุงเทพฯ 

อีก  

 บอกได้เลยค่ะว่าเวทีน้ีมีประโยชน์มาก ทําให้ได้รู้จักว่าในอีสานมีนักวิชาการอย่างอาจารย์เจี๊ยบ มีตํารวจดี ๆ อย่างพี่

อานนท์ด้วย 

 เรื่องอุบัติเหตุ มุมนักข่าว มองจากหลายมุม ส่ือความจริงแล้วเป็นคนรู้เรื่องคนรองสุดท้ายรองจากคนอ่าน ทุกครั้งเวลา

ทํางานก็มักจะเอาข้อมูลจากตํารวจเป็นหลัก ตํารวจว่าไงส่ือว่างั้น เพราะอะไร เพราะบางครั้งการเป็นส่ือ คนทําไม่ได้มีข้อมูล

ความรู้เรื่องนั้น  ๆมากพอ พอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บอย่างเนชั่นเรามีสื่อท่ีจะลงลึกเรื่องอุบัติเหตุคือคมชัดลึก จะมีการตามอยู่สองอย่าง

คือ วิทยุตํารวจกับศูนย์วิทยุของคุณสุวิทย์ ศูนย์ทานตะวัน ของตํารวจนี่ไม่ต้องไปฝากความหวังอะไรไว้เยอะ เพราะว่าบางครั้งที่

เป็นข้อมูล Exclusive เขาก็จะไม่บอก แต่คนตามตลอดคือของคุณสุวิทย์ เกิดเหตุนั้นนี้จะติดต่อกัน ไปด้วยกันไหม มีคนไปไหม 

ถ้าไม่มีผมทําให้ไหม ผมมีเครือข่าย ส่วนน้ีเดี๋ยวแกคงพูดเอง  

พอทราบข่าวก็ขึ้นกับคนของเราว่าพร้อมไหม นักข่าวเราพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือเปล่า ต้องยอมรับว่าบางครั้ง

เหตุการณ์สําคัญ ๆ มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะ พี่อานนท์ แล้วมีนักข่าวคนเดียวแบ่งภาคไม่ได้เลยเกิดกรณีต้องเลือกแบบยิงกัน

ตายกับรถคว่ําหลายศพท่ีว่า หลายครั้งมันทําให้นักข่าวต้องตัดสินใจ บก.ข่าวด้วย ที่สําคัญข่าวไม่ได้จบที่นักข่าวเท่านั้นมันมี

กระบวนการทํางานอยู่ ส่วนนักข่าวเองบางคนก็ทํางานโดยมีเงินเดือนประจํา แต่หลายคนต้องอาศัยค่าข่าวรายชิ้น ข่าวที่ได้ลง

จะได้ค่าตอบแทน การตัดสินใจก็ต้องดูว่าข่าวจะได้ลงไหมด้วย ตรงนี้คือข้อหนึ่งในการตัดสินใจเลือกว่าจะทําข่าวไหน 

ทีน้ีอย่างอาจารย์เจี๊ยบบอกว่า เกิดอุบัติเหตุขึ้นทําไมไม่ไปเจาะลึกว่าทําไมถึงเกิด ทําไมจบแค่รถโดยสารชนกับรถขน

อ้อยแล้วพลิกคว่ําลงไปมีคนตาย งั้นงี้ก็เพราะไม่มีใครมาวิเคราะห์ให้เราฟัง ไม่มีใครมาพูดต่อว่าเกิดจากตรงนั้น ตรงนี้ อย่างที่

บอกนักข่าวไปพร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจ ส่ิงที่เราจะได้คือจากที่เกิดเหตุ และต้องทําข่าวให้เสร็จภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมง น่ันคือ

ได้ข้อมูลจากตํารวจและคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นหลัก คนขับรถบางทีก็หนีไปตามระเบียบ ตามตัวไม่ได้ เพราะฉะน้ันตํารวจพูด

อะไรก็เอาตรงนั้นเป็นประเด็น จากคนท่ีแวดล้อมเห็นเหตุการณ์หรือร่วมเหตุการณ์ เท่านั้น 

นพ.ธนะพงศ ์

 เราขาดแหล่งข่าว  

สุมาล ี

 ค่ะ แล้วกรณีเรามีศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์อุบัติเหตุที่มข. ดิฉันทําข่าวในพ้ืนท่ีมา 18 ปี ไม่เคยได้ยินชื่อศูนย์ที่ว่านี้เลยนะคะ 

อันน้ีคือความจริง แล้วก็ศูนย์สอจร. เขาบอกว่ามีการประชุมทุกเดือนก็ไม่เคยเชิญสื่อมวลชนเข้าไปฟังจริงจัง เพราะฉะน้ันก็ไม่มี

ทางรู้ได้ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง รู้แค่ว่าหมอวิทยา ชาติประชาไทยเป็นประธานในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุ แต่ไม่เคยเชิญ

ส่ือเข้าไปลักษณะนั่งคุยแบบนี้ เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ส่ือจะวิ่งไปหาข้อมูลได้ในระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ ก่อนเวลา

ส่งข่าว ทุกอย่างที่เอามาได้คือส่ิงที่นักข่าวเอามา อย่าไปคาดหวังว่าหลังจากนั้นหรือก่อนหน้ารถวิ่งมาเกิดอะไรขึ้นอย่างที่

อาจารย์เจี๊ยบว่า มันไม่สามารถทําได ้
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 น่ีไม่รวมกับเวลาเกิดเหตุในต่างอําเภอ อย่างเมืองพลอย่างนี้ ส่วนใหญ่นักข่าวอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองกัน ต้องวิ่งรถไป 

90 กม. ไปกลับสองชั่วโมง ไปแล้วคุ้มไหม ต้องถาม จะได้ลงหรือเปล่า อย่างกรณี case ล่าสุดเกิดช่วงเลือกตั้ง มีอุบัติเหตุรถ

กระบะชนรถไฟ แต่ยุ่งกับการเลือกตั้งมาก วันที่ 3 ก.ค. พอดี คือเราก็สนใจ แต่ก็ต้องคิดว่าหากเกิดนับคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ล่ะ 

ก็ไม่สามารถจัดคนไปทําข่าวได้ มารู้เรื่องเช้าวันต่อมา เป็นกรณีที่รถกระบะผัวเมียนั่งมาด้วยกัน เมียเสียชีวิตคาที่ สามีอยู่ไอซียู 

รู้หลังจากนั้น ลูกมาเล่าให้ฟังว่าครูที่โรงเรียนเรี่ยไรเงินช่วยเหลือ เพราะลูกผู้ประสบเหตุเรียนท่ีสาธิต ปรากฏว่าเขาไม่มีญาติพี่

น้องที่ไหน ลูกสองคนอยู่ที่บ้านลําพัง พ่ออยู่ไอซียู แม่เสีย เราก็มาเริ่มคิดทําไมนักข่าวไม่สนใจบ้างว่าหลังอุบัติเหตุมันเกิดอะไร

ขึ้นบ้าง ถ้าหากมันมีการ follow ตามก็น่าจะดี นี่ก็เป็นความสนใจส่วนตัว แต่หากเขียนไป มันจะลงให้เราไหม ก็ขึ้นกับผู้บริหาร

สํานักพิมพ์ หนังสือพิมพ์อีก ซึ่งเขาน่าจะได้มีโอกาสมาฟังกะเราตรงนี้นะ ว่าเกิดอะไรขึ้น จะได้วางแผนการทํางานร่วมกันว่า ถ้า

คุณคิดจะลดอุบัติเหตุมันต้องเริ่มจากสื่อด้วย ในตัวที่จะนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ จะสามารถแก้ปัญหาได้ อย่างรูปอาจารย์เจี๊ยบติด

ซีดีนี่เลยค่ะบ้านอยู่ตรงนั้น ไม่เคยเห็นจริง ๆ ไม่รู้อาจารย์หามาจากไหนนะคะ นักข่าวอุบัติเหตุเดลินิวส์อาชญากรรมก็ไม่เคยเห็น 

แล้วคนนี้สามีก็ไปปีนเกาะตรงนี้มาแล้ว ก็ไม่เคยสังเกต 

นพ.ธนะพงศ ์

 เป็นลูกค้ามาก่อน น่าสนใจตรงที่พอขาดแหล่งข่าว มันก็ไม่ง่ายที่จะมาเจาะลึก คิดเร็ว ๆ นะส่ือสงสัยได้ไหม เอ๊ะทําไม

เป็นอย่างนั้น ทําไมเป็นอย่างนี ้

สุมาล ี

 จริง ๆ แล้วคุณสมบัตินักข่าวที่จําเป็นคือการช่างสังเกต ช่างจดจําและช่างซักถาม แต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเรายังไม่เห็น

ก็จะยังเอ๊ะไม่ได้ ท่ีสําคัญเวลาไปทําข่าวจะไปเจอตํารวจ เวลาเจอพยานแวดล้อม ระหว่างนั้นถ้าเราถามท่านมาก ตํารวจก็โกรธ

เหมือนกัน เพราะเขาทําคดีอยู่ นักข่าวอาชญากรรมก็จะมีข้อจํากัดเรื่องนี้เหมือนกัน  

ถ้าหากเป็นประเด็นใหญ่ ๆ เท่าที่ทํางานมาเราสนใจ Follow ตามหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น แต่ปัญหาคือคนท่ีรู้ ที่ทําคดี

อยู่ไม่ว่าง โทรไปปิดเครื่อง โทรไปติดทําคดีอื่นอยู่ ซึ่งแหล่งข้อมูลตรงนี้ก็ตามยาก 

อย่างองค์กรผู้บริโภค เกิดเรื่องขึ้นหลายเรื่อง น้องทํางานของน้องไป น้องไม่เคยมาประสานส่ือ มาบอกเอ้อเรื่องนี้ ๆ 

มาตามด้วยกันไหม มันไม่เกิดการเชื่อมเครือข่ายซึ่งกันและกัน ทําให้ขาดไป แต่น้องเองก็ต้องยอมรับว่าหลายกรณีที่ถูกเสนอ

ผ่านส่ือแล้วได้รับการแก้ไขปัญหา ถูกไหมคะ อย่างกรณีคนมาคลอดลูกรพ.ขอนแก่น-รามแล้วลูกมีปัญหาจากการฉีดยาเข้าไป 

ฟ้องร้องกันนาน พอส่ือนําเสนอขึ้นศาลมันจบใช่ไหมคะ ได้รับความสนใจหลายเรื่องปัญหาคือเราอยากทําข่าว อยากได้ข้อมูล 

แต่ปัญหาข้อมูลก็ไม่ได้วิ่งมาหาเรา เราต้องวิ่งไปหามัน ขณะที่เราวิ่งไปก็ไม่รู้จะวิ่งไปหาใคร หากมีเครือข่ายอย่างที่พ่ีอานนท์ว่า 

คุยกันทุกสัปดาห์ ทุกเดือน มีกรณีนี้น่าสนใจนะ ไปตามกันไหม มันจะเป็นพลังที่เคล่ือนไปด้วยกัน ดิฉันมองว่ามันถึงจะสามารถ 

พ.ต.อ.อานนท ์

 ผมเห็นว่าประชาชนอยู่ดีขึ้น ถ้าส่ือไปทําชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ ให้คนดูทั้งประเทศ จะเป็นภาพท่ีสะท้อนอย่างหน่ึงทํา

ให้คนรู้ว่า อุบัติเหตุทําให้เป็นอย่างงี้ แต่ทั้งหมดก็อย่างที่สุมาลีว่า น่ีเป็นเวทีแรกที่เจอกัน น่าจะจัดอีก รูปแบบอะไร เพราะการทํา
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ข่าวก็อย่างที่ว่า ความสําคัญ ผมบอกแล้ว ข่าวยิงกันตายกับข่าวรถชน มันก็เกี่ยวกับด้านการข่าว ผมมองว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุ 

ถ้าเรามีแหล่งข้อมูล แหล่งข่าว ก็จะทํางานง่ายขึ้น เกิดเหตุแล้วตํารวจประสานบอกเกิดตรงไหน นักข่าวดําเนินการต่อ ใช้เวลา

ไม่น่ามาก นักข่าวก็สามารถทํางานได ้

สุมาล ี

 เป็นเรื่องดีค่ะ  

นพ.ธนะพงศ์  

 แสดงว่าถ้ามีการทยอยให้ความรู้ นักข่าวก็จะมีทักษะในการมองอุบัติเหตุได้ และช่วยในการรายงานข่าว  

ผู้ด าเนินรายการ 

 ครับ ขอบคุณมากครับ ช่วงนี้จะเข้าช่วงต่อไป เสียงจากนักข่าวในพ้ืนท่ีครับ ขอเริ่มที่กาฬสินธ์ก่อนเลยนะครับคุณ

ยุทธนา เกียรติดําเนินงาม วิทยุเอ็นทีเรดิโอ ดีทีวี และส่งข่าวให้เครือเนชั่น ไทยพีบีเอส เชิญครับ 

ยุทธนา 

 เรื่องอุบัติเหตุที่น่ังคุยกันอย่างนี้ บก. เจ้าของหนังสือพิมพ์ เจ้าของสถานีโทรทัศน์ควรมานั่งฟังด้วย จะช่วยผู้ปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ีได้เยอะเลย หากเข้าใจเห็นภาพตรงกัน 

 ผมทํางานมา 18 ปี ถามว่าทําข่าวอุบัติเหตุยังไง จะไปยากอะไร ใครทําอะไรท่ีไหนอย่างไร แต่ผมก็เป็นเจ้าของ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วย สามารถลงรายละเอียดได้มากเท่าที่ต้องการ ที่อื่นอาจไม่ได้ เรื่องนี้ก็คงต้องแก้ไขกันไป 

 เวทีน้ีขอบคุณมากที่มีวิศวกร องค์กรเพื่อผู้บริโภค ถ้าได้มาคุย ผมดีใจได้ความรู้หลายเรื่อง จะได้ตามข่าวเกี่ยวกับรถ

โดยสารสองชั้น ตอนนี้ค่านิยมคนที่น่ันกําลังนิยมกัน วิ่งผ่านจะเห็นเด็กเต้นกันข้างใน รถโยกไปมา 

 มาวันน้ีดีใจได้เจอคุณสุวิทย์ ศูนย์ข่าวทานตะวัน เรียน ผมมาในฐานะส่ือวิทยุ เรียนตามตรง ผู้ส่ือข่าวต่างจังหวัด

เดือดร้อนโดนจี้ให้ตามข่าว เขาบอกทานตะวันว่างั้นงี้ เราก็ทานตะวันอะไร ส่ือวิทยุไม่ทําข่าวเอง เก็บเกี่ยวเอาจากหน้า

หนังสือพิมพ์เท่านั้น ถ้ามีเคเบิลทีวีก็จะเก็บเกี่ยวรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะอ่านตามเอกสารทั้งหมด ไม่มีอะไรเพิ่มเติม 

 ทุกวันน้ีการแข่งขันก็มีในเชิงข่าว การเปล่ียนแปลงในมุมผม ข้อมูลคือข้อมูล ต้องการแหล่งข่าวแต่ละจังหวัดเพิ่มเติม

ด้วย ส่วนข้อมูลของคุณหมอ ผมสนใจ เรื่องเกาะกลางอะไรต่าง ๆ จะได้เอาไปดูในพ้ืนท่ี หรือเรื่อง พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค ต่อ

อายุรถว่าถูกต้องไหม น่าเป็นประโยชน ์

 ในพื้นที่ จราจรกาฬสินธ์มักไม่ค่อยเห็นในจุดที่ต้องการ วันหนึ่งขับรถไปเจอจราจรแต่เช้า ทักพี่วันน้ีมาทํางานเช้านะ

ครับ เขาบอกพอดีมีท่านจะไปดูไดโนเสาร์ ปกติไม่มี ยิ่งฝนตกยิ่งไม่มี สุดท้ายอยากบอกว่าเวทีน้ีคืนกําไรให้ภูมิภาค แต่ต่อไปน่า

เชิญบก.มาคุยด้วยนะ ขอบคุณครับ 

ผู้ด าเนินรายการ 

 ครับ ต่อไปเชิญคุณชมพิศ ป่ินเมือง จากกาฬสินธ์เหมือนกัน  

ชมพิศ 
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 การทําข่าวทําสื่อในภูมิภาคเป็นเรื่องค่อยข้างแข่งกับเวลา ทุน แก่งแย่งชิงดีกันค่ะ ทุกอย่างระดับจัวหวัด ภูมิภาค ใคร

ได้ข้อมูลดีกว่ากัน แน่นกว่ากัน ตรงนี้เป็นเรื่องของสายความสนิทกับตํารวจเป็นหลัก เรื่องข้อมูลเชิงลึก ทําได้ sure ไหม ก็ไม่ 

sure นะ ตํารวจลงอย่างนี้ กู้ชีพว่างี้น่ะค่ะ 

 แหล่งข่าวนอกจากตํารวจก็ถามชาวบ้านแถวนั้น ถามร้อยเวรส่วนใหญ่ ถ้าไม่ให้ก็ไปถามผู้กํากับ ถ้าไม่ให้ก็ไปถามผู้

การ ตามลําดับ น่าสนใจหากมีคนช่วยวิเคราะห์ อาจารย์จะพร้อมไหม มพบ. ด้วย ก็ไม่ง่ายในทางปฏิบัติ  

เรื่องปัญหา ส่ือออนไลน์ วิทยุ ทีวี ไม่ต้องพูดถึงเลย ต้องส่งเร็วมาก ขณะท่ีต้องลงพื้นที่จริงด้วย ส่ือส่ิงพิมพ์จะจํากัด

เรื่องเนื้อท่ี เนื้อหา ทีวีจํากัดเวลาที่ออกอากาศ ทุกอย่างมันบีบรัดหมด ขอบคุณค่ะ 

ผู้ด าเนินรายการ 

 ท่านท่ีสามต่อเลยครับ คุณณัฐพงษ์ ประชากูล จากหนังสือพิมพ์เสียงภูพาน  

ณัฐพงษ ์

 ท่ีกาฬสินธ์ อุบัติเหตุหลัก ๆ ก็เกิดจากวัยรุ่น เมา เหมือนท่ีอื่น มีอีกส่วนที่เป็นปัญหาถนนในชุมชนรอบนอก  

ผู้ด าเนินรายการ 

 เชิญท่านต่อไป คุณกฤษณ์ ทิพเลิศ นักข่าวทีวีช่อง 5 กาฬสินธ์ครับ 

กฤษณ ์

 เรื่องอื่นก็เหมือนท่ีท่านอื่นพูด ทีวีจะมีปัญหาเรื่องเวลาการทํางานท่ีจะจํากัดมาก เวลาในการนําเสนอก็น้อยด้วย โดย

เฉพาะที่ช่อง 5 ครับ ก็จะเป็นปัญหาหากเราต้องการนําเสนอข้อมูลเยอะ ๆ  

ผู้ด าเนินรายการ 

 ต่อไปเชิญคุณจักรพงษ์ ระวิวรรณ นักข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คมชัดลึกครับ  

จักรพงษ ์

 ส่วนใหญ่เวลาเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ก็จะรายงานว่ารถเข้าโค้งอย่างไร เกิดเหตุอย่างไร ซึ่งจะมาแหกโค้งเพราะอะไรน้ัน 

ส่ือไม่รู้ เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องบอก เราบอกไม่ได้ ชื่อที่อยู่ใส่ไปในรายงานข่าว พอตีพิมพ์เอาออกหมด หายไปหมด ปัญหาที่

พบส่วนใหญ่ก็เมา แหกโค้ง ตาย คนวิเคราะห์อุบัติเหตุก็จะหายาก นักข่าวส่วนใหญ่จะฟังวิทยุตํารวจ วิทยุกู้ภัยบ้าง แต่บางทีก็

ตกข่าวนะ เพราะมัน 24 ชั่วโมงไงเหตุเกิดกลางคืนเราพักผ่อนไปแล้ว  

ผู้ด าเนินรายการ 

 ครับนั่นก็เป็นส่วนของกาฬสินธ์ ไปต่อที่หนองบัวลําภูต่อเลยครับ พ่ีวิโรจน์ คงพุฒิคุณ นักข่าวคมชัดลึก เนชั่นทีวี ทีวี

ช่อง 3 ครับ 

วิโรจน ์

 รถบรรทุกสูงที่หนองบัวมีด้วย เกิดอุบัติเหตุบ่อย ตํารวจเอื้อให้ความสะดวกในการทําข่าวดี เวลาทําข่าวเรื่องนี้ ขอ

แลกเปล่ียนประเด็นเรื่องข้อมูลต้องเลือกระหว่างอาชญากรรมกับอุบัติเหตุ ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วย ทีวีเราส่งช้าไม่ได้ ส่ง
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ช้าก็ไม่ได้ออกอากาศ ต้องไม่เกินสองชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์ มีเส้นขีดไว้เลย อีกอย่างเป็นเรื่องการบริหารการทํางานของเรา

ด้วยที่ไม่อยากให้มันค้าง ทําให้เสร็จ ส่งเสร็จเลย ไม่มีรอเก็บไว้ส่งตอนเช้าอีกวันอะไรอย่างนี ้

ผู้ด าเนินรายการ 

 แล้วมีปัญหาแหล่งข่าวข้อมูลบ้างไหมครับ  

วิโรจน ์

 ทําข่าวบางทีไปตั้งโจทย์จะไปเอากับคนโน้นคนนี้ก็คงไม่ได้ อุบัติเหตุบางครั้งเราไปถึงก่อนตํารวจกลายเป็นคนไปชี้ให้

ตํารวจว่าอะไรเป็นอะไร เราถึงก่อนไง ตํารวจมาไม่รู้อะไรเป็นอะไร เราก็ชี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญไป กับตํารวจก็ดีเราทํางาน

ประสานกันด ี

 ปัญหาก็มีแต่ไม่ควรมองเป็นปัญหาการทําข่าว แต่อยากมองว่าทําอะไรเรื่องนี้ได้บ้าง ท่ีหลายท่านอยากให้ส่ือมาทํา

ข่าว ตัวที่จะเป็นแหล่งข่าวยอมเป็นไหม หลายคนมีปัญหาบางครั้งตํารวจก็ไม่ให้ข่าว อยากรู้ไปดูเอาเอง ไปถามเอง บาดแปล

หลายกรณีญาติยังไปไม่ถึง ทําไมคนชันสูตรศพเคลื่อนย้าย สาเหตุการตายได้ภายในครึ่งชั่วโมง เจาะให้ลึกได้ถ้ามีข้อมูลเข้ามา 

เราก็สามารถนําเสนอให้ข่าวน่าสนใจได้มากขึ้น 

 เคยเจอกรณีหน่ึงรถน้ํามันแหกโค้ง ไฟไหม้ ไปดูแล้วเป็นรถพึ่งออกมาได้สามเดือน ก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ใช่

ไหมครับ ไปดูสภาพถนนมากกว่า 

ผู้ด าเนินรายการ 

 เป็นกรณีพิเศษไปครับ ชี้ให้ตํารวจด้วย น่าสนใจครับ แล้วมีปัญหาอื่นด้วยไหมครับในการทําข่าว  

วิโรจน ์

 ระยะทางด้วย เวลา อะไรต่าง ๆ นักข่าวไงก็อยากให้ข่าวออก ได้เงิน ไม่งั้นลงทุนไปก็เสียเปล่า หน่วยงานเกี่ยวข้อง

น่าจะเข้ามาช่วย ทําให้ข่าวมีข้อมูลมากขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น นักข่าวก็อยากให้มันกว้างขั้น 

 นอกจากนี้ ศูนย์ข่าวทานตะวันน่ีมีข้อมูลมากน่าจะรวบรวมสถิติอะไรให้กันบ้าง น่าจะดี  

ผู้ด าเนินรายการ 

 ต่อไปเชิญคุณสุรศักดิ์ เครือคํา นักข่าวไทยพีบีเอสครับ  

สุรศักดิ ์

 ปัญหาการทํางานก็คล้ายกับที่พี่น้องสื่อมวลชนหลายท่านได้บอกไป ส่วนมากเราก็อยากให้ข่าวที่เข้ามาถูกนําเสนอ 

ออกอากาศ แต่เงื่อนไขเรื่องเวลาก็บีบบังคับการทํางานของเราอย่างที่คุณยุทธนาบอกไป อยากให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบในการ

เสนอข่าว อย่างบก. หนังสือพิมพ์ หรือสถานีโทรทัศน์ได้มามีโอกาสรับทราบ เข้าใจอย่างนี้ เราอยากทํางานร่วมกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ  นําเสนอข้อมูลอุบัติเหตุอย่างรอบด้านนะ 

 กรณีอุบัติเหตุหลายครั้งผมส่งข้อมูลไปแล้ว ข่าวก็ไม่ถูกนําเสนอต่าง ๆ นานาๆก็มองว่าเป็นเรื่องทิศทางส่ือ นโยบาย 

เราก็ฟังวิทยุข่าวนี้ มีคนสําคัญไหมในอุบัติเหตุ ไม่งั้นลงทุนไปข่าวก็ไม่ถูกลงอีก ส่วนมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้น แต่ถ้าทาง
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สสส.หรือหน่วยงานมีโอกาสทําสื่อส่ิงพิมพ์หรือทีวีออกมา ให้เรามีส่วนช่วยหนุนส่งข่าวด้วยก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะช่วยสังคม ที่

เราพร้อมก้าวไปกับทุกท่าน 

 ปัญหาใหญ่ก็เรื่องเงียบไปเวลาการทํางานถ้าส่งช้า ข่าวก็เน่า หากต้องรอเก็บข้อมูลทุกอย่างครบ จริงเราก็อยากทํา

ข้อมูลทุกอย่าง พยายามทําถ้ามีเวลา แต่ทีน้ีพอดูทิศส่ือที่เราสังกัด ก็ต้องดูทิศทางเขา ปัญหาส่วนอื่นก็น่าจะคล้ายกัน เรื่องพื้นท่ี 

เรื่องเวลา และพื้นที่ข่าว 

 ท่ีหนองบัวอีกอันท่ีเรากลัวเรื่องอุบัติเหตุยังมีรถบรรทุกนักเรียน ยังมีขนนักเรียนท้ังที่แน่น มีขึ้นบนหลังคามั่ง อะไรมั่ง 

แต่เราก็เข้าใจสภาพชุมชน หมู่บ้านท่ีอยู่ในชนบทพยายามเข้ามาเรียนในเมือง 

ผู้ด าเนินรายการ 

 แสดงว่าข่าวที่รอบด้านก็ทําได้ ขอให้มีนโยบายชัดเจนลงมา ส่ังมา คนทําข่าวมีใจอยู่แล้ว แต่ข้างในส่งสัญญาณมา

หน่อย ครับเป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจ ต่อไปคุณทรงยศ วงศ์ทะนานุกิจ ผอ.สวท. หนองบัวลําพูครับ เชิญครับ 

ทรงยศ 

 ปัจจัย หน่ึงรถ สองถนน สามคน ตรงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากงบท่ีมีลงไปน้อย เลยมีปัญหา ส่ือวิทยุผมเป็นส่ือสอง

ทาง ฟังชาวบ้านที่เกิดปัญหา เขาโทรมาได้ เราก็จะประสานให้ ไม่ระบุใครต้องทํา แต่บอกให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องช่วยไปดูแล

ด้วย จะเป็นในลักษณะอย่างนั้น 

 ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอยากให้ทําด้านประชาสัมพันธ์เตือนคน น่าจะมีผลสูง อย่างมีช่วงสงกรานต์ ปีใหม่ที่

เราจัดเป็นรายการพิเศษ รายงานอุบัติเหตุเลย ทําให้สถิติอุบัติเหตุลดจากตายปีละ 7-8 คนเป็นไม่ตายเลยเมษาที่ผ่านมา คือจะ

เตือนให้เขาระวัง อย่าดื่มสุรา แต่ที่เกิดปัญหาคือการอะลุ้มอล่วย เรื่องไม่ใส่หมวก ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น เพราะพอจะจับ เจอ

ผู้ใหญ่ เคยได้รับการช่วยเหลือกัน ก็ช่วยเหลือกันไป ครับแค่นี ้

ผู้ด าเนินรายการ 

 ตอนนี้เหลือขอนแก่นกับมหาสารคาม ขอเป็นมหาสารคามก่อนแล้วกันครับ ขอนแก่นเจ้าบ้านรอปิดท้าย คนเยอะด้วย 

ครับ เชิญเริ่มที่สุภาพสตรี คุณกิริยา กากแก้ว ผู้ส่ือข่าวให้ไทยพีบีเอส เอ็นบีที เนชั่นแชแนลครับ 

กิริยา 

 ปัญหาอุบัติเหตุที่น่ีส่วนใหญ่เป็นเรื่องนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อก เลยเป็นกลุ่มใหญ่ อันดับสองก็

ปัญหาเมาแล้วขับ สามขับรถเร็ว ลักษณะที่น่ีเป็นเมืองมหาวิทยาลัย นักศึกษาเยอะ น่ีปัญหาแต่ก่อนนะคะ แต่ตอนนี้ทาง

มหาวิทยาลัยเขาตรวจเข้ม ถ้าไม่สวมหมวกก็ไม่ให้เข้ามหาวิทยาลัย  

นพ.ธนะพงศ ์

 มหาวิทยาลัยเอาจริงเอาจัง มีใครร้องเรียนหรือเปล่าครับ  

กิริยา 
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 ประชาชนร้องเรียนผ่านส่ือ เพราะเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเข้าเมืองเกิดอุบัติเหตุบ่อย ไฟก็ไม่มี ตอนนี้ก็มีแล้วผลจาก

การร้องเรียนของชาวบ้าน 

ผู้ด าเนินรายการ 

 คนต่อไปเป็นคุณพงศธร ทิพย์ ผู้ดําเนินรายการ จากทีวีมมส. เคเบิลทีวีของมหาวิทยาลัยสารคามครับ เชิญครับ  

พงศธร 

 คุยต่อครับเรื่องของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอนนี้ภายในมหาวิทยาลัยอุบัติเหตุก็แก้ปัญหาเรื่องไม่สวมหมวกได้

แล้ว แต่ปรากฏว่านอกมหาวิทยาลัยก็ยังมีปัญหาอยู่ ช่วงถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย มีการสร้างหอพักหลายแห่ง รถบรรทุกทํา

ของหล่น ทําให้เกิดปัญหาครับ 

ผู้ด าเนินรายการ 

 และคนสุดท้ายของมหาสารคามเชิญครับ คุณวิญญู สะตะ จากชมรมผู้ส่ือข่าวจังหวัดมหาสารคาม และเป็นคอลัม

นิสต์ให้เนชั่นสุดสัปดาห์  

วิญญู 

 ผมมองมุมคอลัมนิสต์นะครับ ถ้าเชิงข่าว journalism แล้วผมมองคนท่ีตายไปปีละ 12,000 คนนี่ถูกฆาตกรรม ไม่ใช่

การเกิดอุบัติเหตุ ทําไม เขาถูกฆาตกรรมโดยการตระเตรียมไว้แล้ว มีการวางแผนไว้ โดยคนเกี่ยวข้องอย่างผู้ประกอบการเดินรถ 

ไตร่ตรองไว้ก่อนด้วย แค่ฝนตก ถนนล่ืน เก้าอี้ลอย คนตาย ไม่เรียกว่าฆาตกรรมได้อย่างไร 

 สอง ถนน วิศวกร ออกแบบได้อย่างไรอย่างที่อาจารย์เจี๊ยบยอกว่าเป็นหลังเต่า ถนนจากมหาวิทยาลัยสารคามเข้า

เมืองทุกคืน เป็นถนนปราบเซียน ฝนตกอย่าไปขับซิ่งแถวนั้นเด็ดขาด ถนนโค้งเป็นหลังเต่าจะลื่นไถลง่าย ตํารวจก็หายไปเลยคืน

ฝนตก ช่วงมีอุบัติเหตุ เพราะฉะน้ันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกัน 

 เสาไฟ อ่ืน  ๆ ก็เป็นส่วนเกิด ปัจจัยเกื้อหนุนก็เรื่องปัจเจกชนเมา เรื่องอะไรน่ี โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม สรุปมอง

แบบคอลัมนิสต์ภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นการฆาตกรรม 

ผู้ด าเนินรายการ 

 ตอนนี้ก็มาเริ่มจังหวัดสุดท้าย ขอนแก่น ท่านแรกเป็นสุภาพสตรี คุณเพชรรัตน์ ไชยกาล หัวหน้าฝ่ายข่าววิทยุ สวท.

ขอนแก่นครับ  

เพชรรัตน ์

 เราเป็นส่ือรัฐ อํานาจเรามีเต็มที่อยู่แล้ว หลายท่านบอกข่าวออกบ้างไม่ออกบ้าง ของเราอํานาจตัดสินใจอยู่ที่เราที่จะ

นําเสนอ 100% ส่วนกลางก็ดูอีกที มองปัญหาเบาะแสท่ีทางตํารวจก็ดี ฐานข้อมูลสําคัญ รถมอเตอร์ไซค์ 400-500 คันวิ่งบน

ถนนมิตรภาพตอนตีสองเราก็ไม่รู้ ถ้าบอกเราไม่พลาดทั้งภาพท้ังเสียง เราไม่รู้ ตํารวจไม่บอก ก็ไม่ทราบเลย น่าจะมีการโคข้อมูล

และทําฐานข้อมูลที่เราล้ิงค์เอาข้อมูลมาใช้ได้ ท่ีสําคัญคือเรื่องทิศทางข่าว ไม่ใช่ไปคนละทิศคนละทาง ข้อมูลต้องมีชัดเจน 

รูปแบบขึ้นกับเทคนิคแต่ละคนจะนําเสนออย่างไร แต่มุมสื่อของรัฐอย่างเราเน้นเชิงป้องกันมาก อาจเพราะเป็นสถานีวิทยุกรม
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ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ทํามาลักษณะ two-ways อย่างคุณทรงยศพูด เวลาเกิดปัญหา ชาวบ้านจะบอกที่ไหน เรา

เป็นตัวกลาง เสริมปัญญา สามารถส่งไปให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ขณะเดียวกันช่วงเวลาดําเนินการ จะบอกได้ว่าเขาแก้ปัญหา

แล้วหรือยัง ถ้าไม่ ยังไม่ทํา เราก็จะไประดับที่สูงกว่า น่ีคือสิ่งที่เราทําแล้วประสบความสําเร็จด้วยดี ไม่จําเป็นต้องทําให้มันหวือ

หวามากมาย  

 ต้องยอมรับส่ือขอนแก่นมีความพร้อมสูง ไม่แข่งขันกัน และเราจะช่วยเหลือกัน เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไหนก็แจ้งกัน ถ้าหาก

ไปไม่ได้ เออพี่ฝากหน่อยนะ นี่วิธีทํางานเรื่องอุบัติเหตุที่น่ี  

อีกอันการรายงานข่าวช่วงปีใหม่สงกรานต์ ทําอย่างไรข้อมูลถึงจะตรงกัน ของเราตายเป็นตายก็ต้องเขียน แต่บาง

จังหวะก็ต้องรอจังหวะไม่ให้กระทบการทํางานของเจ้าหน้าที่ กระทั่งการรายงานเองก็ไม่เคยตรงกัน ทําอย่างไรให้ข้อมูลเป็นตัว

เดียวกันได้ สําคัญ ไม่งั้นดูเราทํางานไปคนละทิศคนละทาง เรื่องแบบน้ีควรชัดเจน ถูกต้อง ขอบคุณค่ะ 

ผู้ด าเนินรายการ 

 ครับที่มุมมองคนตัดสินใจ ต่อไปเชิญคุณจงชัย ทองเครือ จากขอนแก่นลิงค์ เว็บไซด์ยอดฮิตมีผู้เข้าชมวันละสามหมื่น

ครั้งโดยเฉล่ีย นี่ข้อมูลท่ีเราได้มา ผิดถูกอย่างไรเชิญชี้แจงได้เลยครับ 

จงชัย 

 ขอบคุณครับ ขอนแก่นลิงค์ของเราก็เป็นเว็บไซด์ที่แหล่งข่าวคือสมาชิก จะมีคนในชุมชนส่งข่าวมาให้เรา เจ้าหน้าที่ก็

จะตามไปแก้ไข ปัญหาเราคือไม่มีผู้ส่ือข่าวเป็นของตัวเองโดยตรง ที่จะทํางาน ส่วนเนื้อหาเราลงได้เต็มที่ ท้ังภาพเคล่ือนไหว 

อะไรต่าง ๆ แต่การติดต่อประสานงานของสื่อยังไม่เชื่อมกันก็มีปัญหา และก็สามารถส่งลิงค์ให้กันได้ตลอด ถ้าได้ข้อมูลจากพี่

อานนท์ก็ขึ้นเว็บได้เลย สามารถส่งลิงค์ไปให้เยาวชนดูได้เลย เฟซบุ๊คก็มีครับ  

 มาฟังแล้วคิดว่า อยากจะสร้างกระทู้เรื่องอุบัติเหตุให้คนมาแลกเปล่ียนแสดงความเห็นกัน  

นพ.ธนะพงศ ์

 มีเด็กเข้ามาตั้งกระทู้ไหม  

จงชัย 

 เยอะมากครับ  

สุมาล ี

 ขอเสริมค่ะ ขอนแก่นลิงค์เป็นเว็บไซด์ยอดฮิตหลายเรื่องที่นําเสนอสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ แต่ไม่ได้ทําเรื่อง

เอง คือดูดมาแล้วให้คนเข้าไปแสดงความเห็น คุยกัน อย่างกรณีล่าสุด ที่คมชัดลึกลงไปก็เป็นกรณีหมาโกลเด้นเพลซหายไป มี

การนําไปโพสต์ตามจนได้กลับมาในสามวัน ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้คนเยอะขึ้นไปอีก โพสต์เพื่ออะไร คนมีหน้าที่แก้ปัญหาไม่

ค่อยเข้าไปดูเว็บเลย ถ้าเชื่อมกันได้ก็น่าจะด ี

ผู้ด าเนินรายการ  

 ท่านต่อไป คุณก่อสิทธิ์ กองโสม นักข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ขอนแก่น ครับ  
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ก่อสิทธิ ์

 ถ้าเกิดอุบัติเหตุ อย่างแรกก็ต้องเช็คว่ามีคนมีชื่อเสียงไหม ถ้ามีก็โดยทั่วไปต้องรายงาน เป็นหน้าที่เราต้องทํา พอ

ตํารวจไป คนเจ็บเป็นใคร เมาหรือหลับใน เกิดเหตุ สิบโมงตํารวจมาห้าทุ่มกว่า เคลียร์หมดแล้ว 

 มีเรื่องทางรถไฟก็สําคัญ เกิดอุบัติเหตุบ่อย ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไข  

ผู้ด าเนินรายการ 

 อันดับต่อไปสุภาพสตรี เชิญคุณจิตติมา จันพรม นักข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ  

จิตติมา 

 โดยทั่วไปปัญหาก็ไม่ต่างจากคนอื่น เรื่องพื้นท่ีข่าวค่อนข้างจํากัด ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีขอนแก่นก็เป็นเรื่อง

มอเตอร์ไซค์ ลูกสาวเราเองเขามีเส้นทางซอกแซกหลบด่านได้ ไม่ใส่หมวก ออกไปเที่ยว มีที่เที่ยวที่เด็ก 14-15 นิยมไปเยอะ 

กระแสแรงมากชื่อแรด เคยเข้าไปถ่ายรูปไว้ด้วย แต่ไม่กล้าลง คุยกับตํารวจหลายคนก็ไม่มีอะไรคืบหน้า ด่านตํารวจมีตั้ง

ตรวจจับแอลกอฮอล์ใกล้เที่ยงคืนก็กลับ หายไปละ อุบัติเหตุเกิดตีสาม ตํารวจไม่รู้ทําไงดี วิธีแก้ก็พยายามไปพูดให้เขาแก้ ล่าสุด

เพื่อนลูกสาวจอดรถไว้ที่หน้าแรด ล็อกคอ หายไป แจ้งความ พอรู้ว่าหายที่ไหน เวลาเท่าไร เด็กอายุเท่าไร ตํารวจก็ไม่รู้จะทําไงดี 

อายุ 14 ปีเข้าไปได้ไง เด็กเขาเดินเข้าออกถึงตีสี่ ฝนตก เด็กเยอะมาก เข้าไปเต้นกัน 

ผู้ด าเนินรายการ 

 เรื่องอุบัติเหตุดูจะไม่ใช่แค่เรื่องคน รถ ถนน เท่านั้นแล้วครับ มีเรื่องเชิงสังคม เข้ามาเกี่ยวด้วย เรื่องปัญหาวัยรุ่น 

วัฒนธรรมสมัยใหม่ การรายงานข่าวดูจะต้องเพิ่มมิติเข้าไปอีกส่วน ต่อไปอีกสองท่านสุดท้าย เริ่มที่คุณอาทร จันทร์พิลาครับ 

ผู้อํานวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 11 จังหวัดอีสานตอนบน เชิญครับ 

อาทร 

 วันนี้ผมมาแทนคุณสุเทพ ครับ บทบาทภาครัฐดูแลส่ือในพ้ืนท่ีนี้ครับ หน้าที่ที่ทําส่วนมากเป็นการประชาสัมพันธ์

อุบัติเหตุตามนโยบายรัฐบาล รองลงมาอุบัติเหตุเรื่องความปลอดภัย ที่มีการประชาสัมพันธ์ ภายในเราก็มีการคุยกัน ประชุมกัน

ว่าจะทําเรื่องอะไร ประเด็นอะไร ทีมข่าวอาจจะน้อย ข้อมูลเขียนข่าวหากมีการทําให้เราเข้าสะดวกได้ จะช่วยเราได้มาก 

โดยเฉพาะสํานักงานเขตคนน้อย 15 สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ ์

ผู้ด าเนินรายการ 

 แล้วประชาสัมพันธ์เชิงเนื้อหาได้ไหมครับ นอกจากกิจกรรมภาครัฐ  

อาทร 

 น่าจะได้ครับ อย่างสาเหตุอุบัติเหตุเกิดได้อย่างไร ตอนี้ส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อค หมวกมีกี่ชนิด 

ทํานองนี ้

ผู้ด าเนินรายการ  
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 และท่านสุดท้าย น่าสนใจครับสําหรับบทบาทศูนย์ทานตะวันท่ีผ่านมากับการรายงายข่าวอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีอีสาน เชิญ

หัวหน้าศูนย์ข่าวทานตะวัน คุณสุวิทย์ อิ่มใจครับ 

สุวิทย ์

 ก่อนมาทําศูนย์นี้ผมเคยเป็นเซลส์แมนมาก่อนครับไปท่ัวประเทศ ก็มีโอกาสเจออุบัติเหตุมากมาย ก็รู้สึกว่าเราน่าจะ

ช่วยได้บ้าง นอกจากแจ้งตํารวจ กลับมาก็ไปอบรมกับหน่วยกู้ภัย ช่วยทํางานอาสา 10 กว่าปี ก่อนย้ายมาขอนแก่นได้ 8 ปี ทํา

ศูนย์นี้ขึ้นมา  

มีหน่วยงานสนับสนุนไหมก็ไม่มี ผมทําด้วยใจ ไม่ได้หวังส่ิงตอบแทน หลายคนบอกว่าเป็นหอกระจายข่าวให้พ่ี ๆ น้อง 

ๆ ส่ือมวลชน โดนโจมตีว่าเราขายข่าว ไม่เคยรับเงินจากใครเลยครับ  

การรายงานข่าวเราก็รายงานตามความเป็นจริง ดีใจที่เรามีส่วนช่วยได้ เกิดเหตุตรงไหนอย่างไร มีหมด เวลา

หน่วยงานรายงานสถิติไม่ตรงความเป็นจริงอย่างที่ท่านเมื่อกี้พูด ถ้าผู้ใหญ่ทําอย่างนี้ อุบัติเหตุก็จะเกิดอยู่อย่างนี้แหละ ปกปิด

ความจริงเพื่อเอาผลงาน ปีน้ีตายน้อยกว่าปีท่ีแล้วอะไรแบบน้ี  

ศูนย์ข่าวเราอยู่ได้ไง เราทําหนังสือพิมพ์อิสระ เว็บไซด์ มีวิทยุสื่อสาร รายได้ไม่มี รายได้จากวิทยุก็เอามาเล้ียง

คนทํางาน เรามีเครือข่ายทั่วประเทศ ศูนย์อินทรีย์ที่กรุงเทพฯ ด้วย ก็จะมีการประสานผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บคุยกันออนไลน์ เสียง

ก็ออกมาทางวิทยุส่ือสารคล่ืนความถี่ประชาชน เครื่องแดง สารคามเกิดเหตุก็รับได้ กาฬสินธ์ก็ประสานกันอยู่ กู้ภัยต่าง ๆ ก็จะ

บอกต่อพี่น้องส่ือเหมือนกัน เรื่องสถิติก็รวบรวมอยู่ครับ 

ปัญหาที่เจอก็เรื่องขอข้อมูลจากโรงพยาบาลยากมาก ที่กรุงเทพฯ เขาให้หมด แต่ที่น่ีเกิดอุบัติเหตุปุ๊บ โรงพยาบาล

ไม่ให้เลย ให้ไปตามที่ตํารวจ ๆ บอกว่ายังยุ่งอยู่ อย่างที่อุบัติเหตุหมู่ ก็เข้าใจอยู่ แล้วขอคนที่ไม่ยุ่งได้ไหม ที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่

อย่างนี้ จะได้ให้ชาวบ้านรับรู้เรื่องราวได้ ผมอยู่ขอนแก่นมีวิทยุ FM 98 พอเกิดอุบัติเหตุผมก็ออกอากาศ เออญาติกันหรือเปล่า

ชาวบ้านเขาจะได้รู้ ผมทําตรงนี้ ไม่ได้อะไร ได้ความภูมิใจอย่างเดียว จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน ก็คงไม่นาน ถ้าดูจากสถานการณ์

ตอนนี ้

ผู้ด าเนินรายการ 

 ฟังดูแล้วเป็นงานท่ีมีคุณูปการมากนะครับ น่าจะได้เป็นบุคคลตัวอย่าง ท้ิงไว้หลายประเด็นของหลายท่านช่วงท้ายนี้

ครับ มีทั้งเรื่องข้อมูลไม่ตรงกัน ซึ่งหากประสานดี ๆ ก็อาจแก้ได้ หากทํางานเป็นเครือข่าย 

 ทีนี้ก็มาถึงช่วงสําคัญที่สุดครับ ว่าหากจะทํางานร่วมกัน ช่วยเหลือกันเป็นลักษณะเครือข่าย หากเราสนใจร่วมกันจริง 

เครือข่ายที่ว่าจะมีบทบาทอะไร ใครควรทําอะไร อยากให้ช่วงนี้เปิดกว้างสําหรับความเห็นต่อประเด็นนี้ครับ เพราะแต่ละส่ือก็จะ

มีข้อจํากัดแตกต่างกันไป หากทํางานหนุนเสริมกัน เปิดประเด็นร่วมกัน อาจขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเป็นระบบได้  เชิญครับ 

สุมาล ี

 ขอพูดก่อนค่ะ เครือข่ายกับตํารวจเราก็ทําอยู่ เครือข่ายส่ือ ถ้ามีคนเชื่อมเรา ก็จะดีขึ้น ตํารวจเองก็อาจต้องทําความ

เข้าใจว่าทํางานกับส่ือก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานคุณได้ นักข่าวได้ข่าว ก็จะได้กันทั้งคู่ ส่วนนักวิชาการยังไม่มีชัดเจนที่จะมาช่วย
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วิเคราะห์ข้อมูลให้เรา บางทีเขาก็ต้องสอนหนังสือเป็นหลัก อาจต้องเพิ่มให้อาจารย์ช่วยไปดูในพ้ืนท่ีบางกรณีเพื่อให้เกิดมุมมอง

ที่ครอบคลุมมากขึ้น และส่วนโรงพยาบาลถ้าเข้ามาช่วยได้จะดี ส่วนจังหวัดมีศูนย์ประสานอุบัติภัยจังหวัดอยู่แล้วถ้าหากทํา

มากกว่าการแถลงผล เอานักวิชาการของคุณมานั่งคุยกันบ้าง เชิญคนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นักข่าว มพบ. เข้าไปร่วมฟังด้วยดีไหม 

วางแผนทํางานร่วมกัน ว่าเราจะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุแต่ละจังหวัดได้อย่างไร จะได้แชร์ความคิดเห็น ไม่ใช่เวลาเกิดอุบัติเหตุที

เชิญมาก็จะมีเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเดียว ตํารวจ ไม่มีคนอื่นท่ีได้รับผลกระทบเข้าไปร่วมพูดคุยด้วย 

นพ.ธนะพงศ ์

 เอาผู้เกี่ยวข้องรอบด้านเข้าไปด้วย  

สุมาล ี

 ใช่ค่ะ อย่างเครือข่ายเราค่อนข้างครบ โรงพยาบาลท่ีมายังไม่ได้มีโอกาสพูด ก็น่าจะเป็นเครือข่ายระดับหนึ่ง ได้

เหมือนกัน 

ผู้ด าเนินรายการ  

 งั้นเชิญผู้แทน สอจร. พูดเลยดีไหมครับ คุณศิริกุล กุลเลียบ จากโรงพยาบาลขอนแก่น  

ศิริกุล 

 สวัสดีค่ะ เป็นพยาบาลวิชาชีพ เลขาคุณหมอวิทยาที่ศูนย์ เป็นเลาขาคุณหมอในงานสอจร. ท่านผู้กํากับเขาสวนกวาง

ได้พูดถึง สอจร. คือสนับสนุนการติดตามงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ตอนนี้เรามีเครือข่ายทั่วประเทศและก็ตกใจ

มาก ๆที่ว่าขอนแก่นเราก็มีทีมทํางานยาวนานพอสมควร มีเรื่องเกิดในพ้ืนท่ีคนอื่นรู้ ส่ือรู้ อันน้ีก็เป็นข้อด้อยของเรา ดีใจที่วันน้ีมา

เจอภาคีเครือข่ายที่เราไม่รู้จริง ๆ ตัวเองฐานะทีมเลขาคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจังหวัดที่มีผู้ว่าเป็นประธาน แต่งตั้งมา 3 ปี

แล้ว มีการจัดคุยทุกเดือน จะมีที่มาจากอําเภอและคณะกรรมการจังหวัดเข้าร่วมทุกเดือน นี่เป็นข้อมูลหน่ึง ถามว่าเรามีส่ือไหม 

บังเอิญอาจจะไม่ครบมีเพียงบางส่วนนะคะ นอกนี้เราได้ถามว่าเครือข่ายที่พูดถึง ดิฉันขออนุญาตนําเรียนคุณหมอวิทยา ผู้ว่า 

จะขอคุยเฉพาะกลุ่มสื่อท่ีชัดเจน เรื่องมีปัญหาเก็บข้อมูล ขอข้อมูลไม่ได้ จะมาทําความเข้าใจกัน จะทํางานร่วมกันอย่างไร ศูนย์

ข่าว ข้อมูลท่ีพูดถึงเมื่อกี้จะเป็นไง ตรงไร ล้ิงค์กับใครอย่างไร อีกอย่างศูนย์วิจัยของเราที่อาจารย์ทําอะไรเยอะมากสื่อไม่รู้จัก 

เดี๋ยวจะเอามาร่วมกันค่ะ เอาทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งมหาวิทยาลัย ราชการ ตํารวจ โรงพยาบาล เอามาคุยกัน น่าจะมี

เครือข่ายที่สามารถเจอกันได้ทุกเดือน ฐานะเลขาก็ขอรับไว้ค่ะ ทีมผู้บริหารเราเจอกันอยู่แล้วทุกเดือน ส่ือส่งเครือข่ายเราอาจทุก

เดือนครึ่งวันเสาร์อาทิตย์ เอาข้อมูลไปแลกเปล่ียนกับจังหวัด หลายท่านเกี่ยวข้องจะเชิญเฉพาะพิเศษอย่างทางมพบ. คุณอาทร 

เชิญเลยนะคะ ข้อมูลอาจารย์เจี๊ยบขอส่งมาให้พ่ีหน่อยจะเอาไปเข้าทีมจังหวัด เรามีส่ืออยู่ เชิญหมอวิทยา ผู้ว่า เพื่อร่วมกัน

ขับเคล่ือนต่อไป  

ผู้ด าเนินรายการ 

 ขอบคุณครับ ฟังดูมีความหวังรูปธรรมเพิ่มขึ้นอีกส่วนแล้วครับ ทีน้ีช่วงคุยต่อ ใครมีข้อเสนอเพิ่มเติมสําหรับเรื่อง

บทบาทเครือข่ายที่ควรม ี
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นพ.ธนะพงศ ์

 ตอนนี้เห็นภาพ ขอผมรับไป ที่อยากเห็นเป็นรูปธรรมเครือข่ายขอนแก่นเชื่อมสื่อ นักวิชาการ มพบ. ส่ือเคเบิล 

หนังสือพิมพ์ เว็บ รูปธรรมชัด  ๆ เป็นอย่างไร 

ยุทธนา 

 ผมทําทั้งหนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุ การสร้างเครือข่ายแต่ละจังหวัด ข้อมูลสําคัญ ถ้าเป็นไปได้ควรเชื่อมโยงผู้ที่มีหน้าที่

ปฏิบัติโดยตรง เช่นคุณเทพรักษ์ มพบ. มาให้ข้อมูลสําหรับเราจะได้ใช้งานต่อ 

นพ.ธนะพงศ ์

 มีแชร์ข้อมูล พบปะกัน รูปธรรมนะ  

ยุทธนา 

 ใช่ครับ  

นพ.ธนะพงศ ์

ผมจะได้จับมือกันรวมข้อมูล ส่ือเข้าร่วม เริ่มรู้ตัวละ อาจะไม่ต้องถึงกับเจอกันทุกเดือน 

ยุทธนา 

 ส่ือเราไม่มีกรอบ ช่วยได้ทุกเรื่อง ยังยืนยันว่าจะให้สําเร็จต้องใช้สื่อเป็นเครื่องมือ ซึ่งเราต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลให้ได้ 

รวมกับกองบอก.ที่คุณหมอบอก จึงจะเกิดการขับเคลื่อนขึ้นได้ หนังสือพิมพ์ผมตีพิมพ์อะไรก็ได้ที่ต้องการ เพราะเราเป็นเจ้าของ 

สถานีวิทยุก็เช่นกัน ฝากเบอร์โทรไว้มีการติดต่อกัน มีเฟซบุ๊ค ออนไลน์เยอะแยะ เป็นส่ิงที่ดีที่ทําให้รู้เรื่องอุบัติเหตุระดับลึก 

วิญญู 

 สําหรับผม ต่อไปส่ือควรพาดหัวว่า ฆาตกรรมอีกแล้วสองศพ ทํานองนี้ แต่ที่จะเขียนในฐานะส่ือ ไม่มีข้อมูลให้ตอบ

โจทย์คุณยุทธนา ข้อมูลเชิงลึกไม่มี โค้งร้อยกว่าโค้งเป็นอย่างไร ไม่งั้นเขียนไม่ได้ การพบปะแลกเปล่ียน ถ้ามีกระบวนการช่อง

เนชั่นกําลังจะทําช่องระวังภัย ถ้าสามารถส่งข้อมูลอย่างอาจารย์เจี๊ยบเสนอจะได้มีมุมมองอีกแบบ จะทําให้อุบัติเหตุมีการ

รายงานออกไปน่าสนใจ 

ผู้ด าเนินรายการ 

 เรื่องขาดข้อมูล จะเอาจากไหน อาจต้องการระบบข้อมูลแบบน้ี การ shape ระบบควรเป็นอย่างไร ขอข้อมูลตํารวจ

เดือนหน้า พ่ีป้อมจะช่วยดันได้ไหม อาจเร็วขึ้นไหม นึกถึงภาพแบบนี้ เครือข่ายอาจต้องการการส่ือสารลักษณะนี้ ตรงกลางนี่

อาจจะน่าสนใจที่จะสร้างระบบข้อมูลเครือข่ายหรือกระทั่งโยนข้อมูลบางกรณีเข้าเว็บบอร์ดให้อาจารย์เจี๊ยบมาดู และให้

ความเห็นเบื้องต้น น่าจะช่วยได้ไหม แม้ไม่ทันท่วงทีก็ตาม 

นพ.ธนะพงศ ์

 กรณีภาคเหนือ เชียงใหม่มีเว็บไซด์ CM108  คนโพสต์มาก อาจารย์มช. ช่วยให้ความเห็นในกรณีสําคัญ ๆ ไม่ทุกกรณี

ที่โพสต์นะ เฉพาะที่สําคัญ ๆ  

เพชรรัตน ์
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 มองว่าการสร้างระบบอาจเป็นการกําหนดน้ําหนักร่วมกัน ช่วงนี้ควรเล่นเรื่องอะไร  

ผู้ด าเนินรายการ 

 นอกจากเจ็ดวันอันตราย เมา ซึ่ง หมวก ควรทําเรื่องอะไร กาฬสินธ์ จะมียุทธศาสตร์ส่วนตัว ลดอุบัติเหตุจากรถอ้อย 

หนองบัว จากรถเกษตรที่ไม่มีไฟ แบบนี้จะได้ไหม จุดเน้นเฉพาะพื้นที่ หรือสารคามจะทําเรื่องอุบัติเหตุของเมืองมหาวิทยาลัยทั้ง

ในและนอก อะไรทํานองนี้หรือเปล่า 

สุมาล ี

 เสริมนิดหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดไปคุยกัน แต่ขอให้มีส่ือเข้าไปร่วมด้วยนะคะพี่ป้อม มีส่ือบางส่วนเข้าไป แต่คุยกัน

ไหม เอาอันน้ีเป็นประเด็นไหม นอกจากเจ็ดวันอันตราย มันไม่ตายกันเหรอ ไม่ใช่ทําแค่ event แต่ไม่อยากให้ผูกติดภาครัฐมาก

นัก จะทําให้ประสานเคล่ือนยากมาก เราเอกชนทําได้เลย บางทีเรามีเครือข่ายระดับภูมิภาค ระดับประเทศแบบน้ีด้วยก็ดี วงที่

ใหญ่กว่าจังหวัด เช่นอีสานบน ล่าง อย่างวงที่หมอไปก็เป็นเครือข่ายกับเราได้ระดับหนึ่ง แล้วก็มีศูนย์กลางข้อมูล ศวปถ.ของคุณ

หมอก็ได้  

นพ.ธนะพงศ ์

 รูปธรรมเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวผมจะสรุปประชุมแล้วส่งอีเมล เบอร์โทร สองจะเริ่มออกแบบการแชร์ระบบข้อมูล ไม่รับรองว่า

จะเสร็จเร็วแค่ไหน ท่ีแน่ ๆ สาม ผลักดันให้มีเวทีพบปะ ข้อสามนี่ขอให้เป็นพ่ีป้อมช่วย ตอนน้ีเรามีงบจาก สสส. ให้มาทุกจังหวัด

ละแสน เพื่อทํากิจกรรมแต่อยากให้ออกแบบเวทีไม่ต้องเป็นทางการมากนัก ไม่งั้นส่ือจะมานั่งรอรับข่าว ไม่ได้แชร์ ควรมีรูปธรรม 

ผมจะไปดูเครือข่าย  

ผู้ด าเนินรายการ 

 ถ้าเอาประเด็นเป็นตัวตั้ง อาจจะง่ายขึ้น ใครรับผิดชอบอะไร ส่ือจะได้ข้อมูลตรง เพื่อเสนอ บางประเด็นสําคัญ ข้อมูล

ไม่พอก็อาจต้องตัดใจ เป็นต้น ก็จะส่ง powerpoint ที่นําเสนอวันนี้พร้อมที่ติดต่อผู้เข้าร่วมและวิทยากรทุกท่านให้กับทุกคน เผ่ือ

ใครจะแลกเปล่ียนประเด็นกันต่อไป เป็นจุดเริ่มต้นการส่ือสารกันมากขึ้น คงต้องถือโอกาสนี้เรียนเชิญคุณหมอกล่าวปิดเวทีวันนี้

ไปเลยครับ 

นพ.ธนะพงศ ์

 สรุปขอขอบคุณสื่อทุกท่านที่ทําให้เราเห็นว่าส่ือที่น่ีเข้มแข็งมาก ทําอะไรเยอะแยะเลย แล้วมีโอกาส สู่การทําอะไรต่อ

เยอะแยะไปหมด ดีใจ ต้องขออภัยที่ทําให้เกินเวลาอาหารมานิดหน่อย ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
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บันทึกการน าเสนอและแลกเปลี่ยน  

เวทีสื่อมวลชน อุบัติเหตุ เหตุที่มากกว่าความประมาทและบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น (ภาคอีสานตอนล่าง) 

จังหวัดนครราชสีมา 

 

นพ.ธนะพงศ:์  ปัญหาของสื่อหรือวัฒนธรรมของส่ือทุกวันนี ้เราพูดแค่เพียงข้อหน่ึงคือเราจบคดีด้วยการเขียน

ว่าเขาเสียชีวิต แต่อะไรทําให้เขาเสียชีวิตแทบไม่มีการพูดถึง อะไรทําให้เขาต้องพิการแทบไม่มีการพูดถึง ซึ่งสองอย่างนี้

ต่างกันเดี๋ยวอาจารย์ วัฒนวงศ์ คงมาชี้ให้เห็นว่าสาเหตุอะไรท่ีทําให้เสียชีวิตบนท้องถนนอะไรเป็นฆาตกรตัวจริง ทําไมรถ

เป็นฆาตกรตัวจริง แต่ทุกวันนี้สํานวนคดีตํารวจเกือบร้อยเปอร์เซ็นจบแค่ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

แล้วถนนล่ะ ถนนอย่างเมื่อกี้ล่ะเราไม่ต้องแก้หรือ หรือว่าเราแก้เฉพาะข้อหนึ่งปัจจัยเรื่องรถ แล้วรายงานข่าวละ ท่ีมันเป็น

ข่าวพูดถึงแต่ข้อหนึ่งข้อสอง   อันน้ีคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมาก พอลงลึกถึงรากของปัญหามันหายไป   

ในมุมที่สองข้อมูลเรื่องของรถที่อยากจะชี้ให้เห็น อันน้ีเพิ่งเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เคสนี้ไม่มีอะไรเลย รถบัส

หาดใหญ่ภูเก็ต ถนนล่ืนหลุดข้างทาง ไม่คว่ําด้วย และไปกระแทกกับต้นไม้ นี่ก็ถนนอีกแล้ว แต่เคสนี้นักศึกษาแพทย์ตาย 

สรุปแล้วตายสามศพ ชนต้นไม้ใหญ่ นศ.แพทย์หญิงที่ตายคือ ซี่โครงข้างกระแทกขอบเก้าอี้ จริงๆ รถชนข้างทางไม่คว่ําอันน้ี

ก็ไม่น่าที่จะตายนะ เคสที่เป็นข่าวคึกโครม ทีมบอลเชียงรายจะไปแข่งกับบุรีรัมย์เปิดสนามไอโมบาย เคสนี้ไม่มีอะไรเลยนะ

ครับ กําลังจะแซงรถบรรทุก ระหว่างนั้นรถบรรทุกชะลอเพื่อจะยูเทิร์นกลางถนน ทําให้ต้องหักหลบและตกลงไปข้างทาง 

แฟนบอลตาย 7 ศพ เกิดอะไรขึ้นกับแฟนบอล 7 ศพ เก้าอี้หลุด เก้าอี้ข้างหน้าทั้งหมดหลุด กระแทกแฟนบอล แล้วทําไมรถ

มันหลุดถนนง่ายจัง ก็คล้ายๆ หนังม้วนเดิมครับ เป็นรถสองชั้น และเคสน้ีที่จะฉายบ่อยๆ เคสนี้เจตนาชี้ให้ส่ือทุกท่านเห็น 

อันน้ีเป็นสองเหตุการณ์ทีมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน สองเหตุการณ์นี้เดินทางจากขอนแก่นเหมือนกันนะครับ เหตุการณ์ซ้ายกับ

ขวา สองเหตุการณ์นี้ไปจบที่เดียวกัน ท่ีนาดี สายกบินทร์บุรี เดี๋ยวอาจารย์ชี้ให้เห็นว่าทําไมตรงนี้มันเกิดบ่อยจัง เหตุการณ์

ซ้ายมือตาย 21 ศพ ขวามือไม่มีใครตาย แล้วทําไมจึงต่างกันขนาดนั้น เหตุการณ์ซ้ายมือ รถสองชั้นเก้าอี้หลุดหมดทั้งคัน 

ย้ํานะครับว่าเก้าอี้หลุดหมด ตายนี่คือโดนกระแทก แต่เหตุการณ์ขวามือ คณะจากโรงพยาบาล เก้าอี้อยู่ครบไม่มีใครตาย

เลย เดินทางจากที่เดียวกัน จบท่ีเนินเดียวกัน เหมือนหนังคนละม้วน ความต่างก็คือรถ เพราะฉะนั้น แล้วถ้าในน้ันใครคือ

ฆาตกรตัวจริง ทําไมข้อสองไม่ถูกเขียนเลย  

แล้วล่าสุดอาจารย์ที่ TDRI เขาให้ข้อมูลว่า รถสาธารณะที่จดทะเบียน 80,000 กว่าคันนั้นครึ่งหน่ึงอายุเกิน 10 ปี 

1 ใน 5 รถที่เรานั่งๆ กันน้ันอายุเกิน 20 ปี และส่ิงที่เราเจอก็คือว่า รถสาธารณะเวลามาขึ้นทะเบียนน้ัน ยื่นได้สองแบบ ยื่น

แบบฟูลออฟชั้นคือยื่นท้ังตัวรถ หรือยื่นแต่คทัซีก็ได้ ผมก็เพิ่งรู้ว่ารถที่เรานั่งนั้น ถ้าผู้ประกอบไปยื่นแบบที่ขนส่งนั้นก็ยื่นแต่

ข้างล่างก็ได้นะ แล้วก็ไปต่อเอง ขนส่งไม่ได้ต่อเองนะครับ และจะเป็นอย่างไรถ้าเขายื่นแต่ข้างล่าง เขาก็ไปให้อู่ท่ีไหนต่อก็ได้ 
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มันก็จะเกิดเหตุเหมือนนักศึกษาแพทย์ เกิดเหตุเหมือนกองเชียร์ แต่ว่าทุกวันน้ีโครงสร้าง ถูกมองข้ามโดยตลอด ทุกวันน้ีการ

ยึดเกาะของเก้าอี้ไม่เคยถูกตรวจสอบเลย ทุกวันนี้เวลาเกิดเหตุเก้าอี้หลุดหมด อันน้ีก็เป็นโจทย์สําคัญเวลาที่เรา และเราเพิ่ง

รู้สึกว่าเดี๋ยวมูลนิธิผู้บริโภคก็คงมาบอกว่าทําไมถึงเจอแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้น ท้ังหมดนี้จะเห็นว่าปัจจัยเรื่องถนน  เรื่อง

ของรถนั้นสําคัญมากเลย  

และที่ลึกไปกว่านั้นคือรากของปัญหา ที่มันเป็นปัจจัยเรื่องของคน เรื่องของโครงสร้าง ลึกไปกว่านั้นคือปัจจัยเรื่อง

ของความเชื่อทัศนะที่ทําให้เรื่องราวเหล่านี้ยังปรากฏอยู่ ความเชื่อที่สําคัญที่อยากจะเชิญมองก่อนท่ีจะจบในช่วงแรก แต่

ก่อนผมไม่เคยนึกถึงสองเหตุการณ์นี้นะ แต่พอมีคนพูดถึงบ่อยๆ เลยเอามาเชื่อมโยง  ผมถามตํารวจเลยว่าสารวัตรครับ

เวลามีเด็กๆ เล็กๆ ถือปืน ได้อย่างไรหมอ เด็กถือปืนอันตราย พร้อมที่จะเข้าไปจัดการ แต่ถ้าเห็นแด็กแถบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ 

สารวัตรทําอย่างไร ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร เดี๋ยวพ่อแม่เขาคงว่าหาว่าตํารวจรังแก แต่มอเตอร์ไซค์คันเมื่อกี้ถ้าวิ่งด้วย

ความเร็ว 80 หรือว่าวิ่งด้วยความเร็ว 100 มันคือกระสุนเท่ากับพันนัด พลังงานท่ีเกิดจากวัตถุที่เคล่ือนท่ีด้วยความเร็วหนึ่ง

ร้อยหรือแปดสิบน้ันมันมากกว่ากระสุนเป็นพันๆ นัด แล้วทําไมคนในสังคมถึงไม่รู้สึก แต่กลับคิดว่าก็ดีนะเด็กขี่มอเตอร์ไซค์

ช่วยพ่อแม่ แต่เขาไม่เคยรู้สึกว่าเด็กกําลังถืออาวุธ ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อท่ีจะไปทําร้ายใครๆ หรือแม้แต่พ่อแม่ อันนี้คือส่ิงที่ซ่อน

อยู่ภายใต้ภูเขาน้ําแข็งเลย และผมอย่างจะชี้ให้เห็นถึงประเด็นท้ายคือภาพท่ีปรากฏอยู่ทุกวันอันนี้ก็เป็นส่ิงที่เราไม่เคยเข้า

ไปใต้ภูเขาน้ําแข็ง  

ปัจจัยเรื่องของคน ใครเคยนั่งรถโดยสารแล้วมีโชเฟอร์แบบนี้บ้างไหม อันน้ีแอบถ่ายมาจากกระจกหลัง แต่เราก็มี

มือดีคนหนึ่งซึ่งเขายอมเส่ียงชีวิตเข้าไปถ่าย เขาบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจเส่ียงชีวิตนะหมอ แต่บังเอิญว่าผมต้องนั่งรถคันนั้น 

เลยทําให้ได้ภาพนี้ออกมา อันน้ีคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เขาเติมเงินนะแปลว่ามือซ้ายถือโค้ดนะ มือขวากดเติมเงิน รถคัน

นี้บรรทุกคน 50 คน มีเก้าอี้เสริมด้วย ถามว่าคนเห็นแล้วเขารู้สึกอย่างไร เขาอาจจะคิดว่าเขาเส่ียงแต่ไม่เป็นไรหรือเปล่า 

หรืออาจชมโชเฟอร์เก่งก็ได้ ทุกวันน้ีถ้าเป็นต่างประเทศ พนักงานขับรถ พนักงานรถไฟ อุปกรณ์ท่ีห้ามเอาขึ้นเลยก็คือมือถือ

นะ อย่างของอเมริกาเขาเป็นข้อห้ามเลยว่าห้ามเอามือถือขึ้นไป เพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์ใหญ่ท่ีพบว่าเหตุการณ์ที่เกิด

การชนครั้งใหญ่ในลอสแองเจอลิส พบว่า ภปร. รถไฟส่ง SMS ทําให้เกิดการชนเขาประกาศห้ามทั้งประเทศเลยว่าห้ามมีมือ

ถือ เพราะฉะน้ันส่ิงที่เราเห็นนั้น  

หรือแม้แต่ว่าภาพน้ีที่เป็นของอาจารย์วัฒนวงษ์ บอกว่าให้น้องที่โรงเรียนน้ีมีจิตอาสา แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าดูแล้ว

จะเกิดอะไรขึ้น เขาส่งภาพน้ีมาเพื่อท่ีจะบอกว่าทุกวันน้ีเราส่งเสริมให้เด็กมีจิตอาสา แล้วครูนี้อะไร แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น  

อันน้ีเป็นคุณหมอที่มหาราชส่งมาให้ผม เขาบอกว่าเคสน้ีมอเตอร์ไซค์คว่ํา คุณหมอบอกว่าถ้าเขาเสร็จแล้วจะแวะ

มาหาเรา เขาบอกว่าเคสน้ีนั้นแกตัดขาไป แต่พอไป...แล้วมันทําได้ มันอ่านหนังสือบนมอเตอร์ไซค์ คือใจเขายังอยู่กับ

มอเตอร์ไซค์อยู่เลยนะ แต่ตัดขาเพราะมอเตอร์ไซค์ น่ีคือชีวิตจริงของเด็กจริงๆ เลยบอกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขา

น้ําแข็งนั้นเป็นอะไรท่ียากมากเลย  



3 

 

และผมอยากทิ้งท้ายนะว่าขนาด UN เขาบอกว่าส่ิงที่องค์การสหประชาชาติอยากให้ทุกประเทศมองบ้าง คือ

อันตรายบนถนน ทุกคนคือเหยื่อของระบบถนนท่ีไม่สมบูรณ์ ทุกคนคือเหยื่อของรถที่ไม่สมบูรณ์   UN บอกว่าถ้าทุกคนคือ

เหยื่อของระบบที่ไม่สมบูรณ์แล้ว เราต้องช่วยกันหาทางออก ไม่ใช่ไปเบลมว่าทําไมตํารวจไม่จับ UN บอกว่าถ้าประเทศไหน

ยังชี้มือลงไปแล้วบอกว่าทําไมโน่นนี่ โดยที่ไม่มองที่โครงสร้างของระบบ จะไม่ทะลุการแก้ปัญหาเพราะการแก้ปัญหาจริงๆ 

อยู่ที่ใต้ภูเขาน้ําแข็ง อยู่ที่ระบบอยู่ที่โครงสร้างของมัน ต้องทําให้คนเดินถนนรู้สึกว่าส่ิงที่เขาเดินอยู่นี้อันตราย ถนนด้านซ้าย

ที่เขาเดินอยู่นั้นอันตราย แต่ทุกคนส่ิงที่อันตรายคือต้องระวังตัวเอง และต้องเขามาดูแลตรงนี้  

เบื้องต้นผมขอจบส้ันๆ ด้วยการชี้ให้เห็นในสองมุม มุมที่จะชี้ให้เห็นคือปัญหามันใหญ่มาก ตาย ชม. ละคน 

ชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้ รากของปัญหามันซับซ้อนเรื่องของโครงสร้าง และสําคัญคือสิ่งที่หายไปของเรื่องนี้คือ เราหายข้อมูล

ด้านล่างไปเกือบท้ังหมดเลย ผู้ร้ายตัวจริงแทบไม่ได้พูดถึงเลย  

ผู้ด าเนินรายการ : ขอบคุณครับคุณหมอ อันน้ีก็เป็นสรุปโดยคร่าวๆ นะครับว่า เรื่องอุบัติเหตุนั้นมันมีหลาย

มุมมองที่คุณหมอบอกว่าเรายังดูส่วนที่ยังเป็นภูเขาน้ําแข็งอยู่นะครับ แล้วส่วนกลางหรือรากอะไรเหล่านี้ ส่ือมวลชนน่าจะ

ทําอะไรได้บ้าง เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อครับ และช่วงนี้อยากจะเชิญวิทยากรท่านที่สอง คือรองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนวงศ์ 

รัตนวราห ท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และท่านเคยทําวิจัยกับ ศวปถ. เกี่ยวกับ

เรื่องวิศวกรรมของหมวกกันน็อก ใครท่ีจะถามก็ยอนดี แต่วันน้ีเราจะมาเชิญคุยในหัวข้อง่ายๆ นะครับว่านักวิศวกร หรือ 

นักวิชาการน้ันเขามองการรายงานข่าวของสื่อมวลชนนี้อย่างไร และมีข้อเสนออย่างไร 

ดร. วัฒนวงศ์ : ก็สวัสดีพี่ส่ือมวลชนนะครับ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้น ผมมองว่าข้อมูลท่ีคุณหมอให้น้ัน ความ

สูญเสียต่อปีสองแสนกว่าล้านบาท ไม่ทราบว่าส่ือมวลชนเคยทราบข้อมูลตรงนี้มาก่อนหรือเปล่า หรือว่าทุก 1 ชม. เรามีคน

เสียชีวิต 1 คนหรือมากกว่า 1 คนผมเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้เรายังไม่ได้เผยแพร่ไปเท่าที่ควร คุณหมอก็พยายามเผยแพร่มากๆ 

แต่ถ้าเผ่ือการท่ีเราเสนอข่าวเรื่องอุบัติเหตุแต่ละครั้งถ้าเราเพิ่มข้อมูลตรงนี้ ย้ําเข้าไปเรื่อยๆ เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง มี

แหล่งที่สามารถอ้างอิงได้ อยู่ในเวบ็ไซด์ ของ ศวปถ. ไม่ทราบว่ามีหรือไม่ 

นพ.ธนะพงศ ์: มีครับและต่อไปข้อมูลเหล่านี้จะถูกแลกเปล่ียนอย่างไร และการแลกเปล่ียนข้อมูลเหล่านี้

อย่างไร บางอย่างยังไม่ได้เอาขึ้นเว็บ แต่ก็จะทยอยเอาขึ้นเวบ็ทั้งหมด พร้อมให้โหลดได้เลย แต่เพื่อกันเหนียวเราก็เลยทํา 

CD ไปด้วย  

ดร. วัฒนวงศ์ : คือประเด็นของผมก็คือว่าสองแสนล้านบาทเราเคยคุยกันกี่แสนล้าน คุยกันเป็นข่าวใหญ่ต่อ 

แต่นี่ต่อปีนะครับปีเดียวสองแสนล้าน ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่และเรายังสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกว่า คน

เสียชีวิต 1 คน 6 ล้านบาท แต่หากเฉล่ียทั่วประเทศนั้นสามล้านกว่าบาท มูลค่าที่เขาสามารถผลิตได้ ระดับความสามารถที่

เขาสามารถผลิตได้ ยิ่งหากว่าเขาพิการน้ันยิ่งแพงกว่า หากว่าเสียชีวิตก็สามล้านกว่าบาท พิการน้ันสามล้านห้า แต่หากว่า

เราเสนอข่าวไปว่ามีคนเสียชีวิต 10 คน ถ้าเราขมวดผมท้ายนิดหน่ึง เกิดครั้งหน่ึงก็หกล้านบาท เกิดสิบคนก็หกสิบกว่าล้าน
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บาท  ตงนี้ถ้าเราสามารถป้องกันได้ เราสามารถประหยัดเงินของประเทศชาติไปได้ค่อนข้างมหาศาล อีกประเด็นท่ีคุณหมอ

พูดถึง เรื่องที่ผู้ร้ายตัวริงอยู่ข้างล่างจริงๆ แล้ว ท่ีเกิดขึ้นจริงๆ แล้วสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุคือ คน ประมาณ 95% รถ

ประมาณ 5% ถนนประมาณ 30%  

นพ.ธนะพงศ์ : อันน้ีคือทําให้เกิดเหตุข้อ 1 เพราะสาเหตุใหญ่คือคน  

ดร. วัฒนวงศ์ : แต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่คุณหมอคลิกมาสไลด์นี้น้ัน ถ้าเรามีระบบท่ีดีพอ ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุ

มาแล้วเราไปเบลมเขาว่าเขาผิด ทุกคนทั่วโลกยอมรับหมดว่า 95% เป็นสาเหตุมาจากคน แต่เราสามารถที่จะลดความ

รุนแรงตรงนั้นได้ ถ้าราเสนอข่าวเช่น หากว่าหากมีระบบอะไรต่างๆที่คอยรับ เช่น ถ้าเขาคาดเข็มขัดนิรภัยไปนั้น เขาก็

ป้องกันตนเองแล้ว แต่หากว่ามีระบบอะไรท่ีดีพอที่จะช่วยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหน่ึงที่จะช่วย ลดความรุนแรง แต่ว่าจะไม่ได้

ลดในเรื่องของสาเหตุในการเกิด 

นพ.ธนะพงศ ์: อาจารย์มองว่าระบบท่ีต้องถูกเน้นและออกแบบว่าทําอย่างไรไม่ให้ตายใช่ไหมครับ  

ดร. วัฒนวงศ์ : คือจริงๆ อย่างที่เรียนมาว่าเวลาจะออกแบบถนนน้ัน จริงเราต้องออกแบบด้วยให้การให้อภัย 

เพราะว่าคนเราผิดพลาดได้เสมอ  

นพ.ธนะพงศ ์: ถนนต้องให้อภัย อย่างนี้ให้อภัยได้ไหม  คือการให้อภัย อันนี้คือการซ้ําเติมใช่ไหม ถนนให้

อภัยนี้คือคอนเซ็ปใช่ไหม  

ดร. วัฒนวงศ์ : ครับ คอนเซ็ปหลักคือการให้อภัย เพราะว่าเราต้องออกแบบถนนให้มีการให้อภัย เพราะว่า 

95% ของการเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจากถนน เราต้องยอมรับในความผิดพลาดของส่ิงที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าเขาผิดพลาดแล้วก็

บอกว่า โหน่ีไงล่ะผิดแล้วก็รอเสียบอยู่อย่างนี้  ทีนี้ท่ีคุณหมอโชว์รูปนี้ ถ้าเกิดเวลาเราเขียนข่าวเราไปเขียนว่า กรมทางหลวง

มีข้อผิดพลาดต่างๆ มากมาย ถ้าผมเป็นกรมทางหลวงส่ิงแรกที่ผมจะทําคือว่ามันจะต้องตั้งการ์ดแล้ว เพื่อปกป้องตัวเอง

แล้ว ดังนั้นรถก็เหมือนกัน รถสาธารณะต่างๆ สมมุติทําไมรถไม่ปลอดภัย ทําไมเป็นรถสองชั้น เมื่อวานน้ีทางผู้ดําเนิน

รายการไปท่ีขอนแก่นมาก็คุยกันเรื่องรถสองชั้นท่ีไม่ปลอดภัย เพราะฉะนั้นต้องตั้งการ์ดแล้ว เพื่อปกป้องตัวเองแล้ว แต่ถ้า

เราเปิดประเด็นที่ว่า เราจะมาหาข้อมูลที่จะมาร่วมกันเป็นภาคี แต่ถ้าเกิดเราเปิดไปในลักษณะที่ว่า เราจะขมวดหัวท้ายว่า

เราจะมาหาความร่วมมืออย่างไร ที่จะมาร่วมแก้ไขตรงนี้ คล้ายๆ กับโยนคําถามทิ้งท้ายไว้  ถ้าผมเป็นกรมทางหรือคนขับรถ 

ผมก็คิดว่าอยากที่จะเข้าร่วม 

นพ.ธนะพงศ ์: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดเห็นข่าวในท่ีทิ้งท้ายอย่างนี้จะทําอย่างไร อันน้ีเป็นเคสจริงในท่ีนี้คือ

ตายจริง 7 ศพ แต่สุดท้ายในข่าวส่งท้ายว่า หลายคนมีความเห็นว่า อบต. ในพ้ืนท่ีน่าจะมีการทําบุญให้ผู้เสียชีวิต เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีก อันน้ีนักข่าวพื้นที่เขียน 

ดร. วัฒนวงศ์ : วิจารณ์ก่อนนะครับ 
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นพ.ธนะพงศ ์: แต่ว่าผมเข้าใจนักข่าวว่าเขาเก็บข้อมูลจากคนในพื้นท่ี เขาเชื่อว่าที่น่ันมีวิญญาณต่อวิญญาณ 

เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆ อย่างนี้จะทําอย่างไรให้เราหลุดมายาคติในเรื่องนี ้เพื่อให้เกิดเหตุป้องกันได้  

ดร. วัฒนวงศ์ : ผมว่าถ้าเราทิ้งท้ายโดยมี fact ต่างๆ อย่างเสียชีวิต 7 คน อย่างนี้เป็นเงิน 21 ล้าน มีข้อมูล

ต่างๆ มาซัพพอร์ท มันก็จะเขียนข่าวและทิ้งท้ายได้ค่อนข้างที่จะดี อันน้ีก็ดีนะครับ มันจะเหมือนกับ CD ท่ีคุณหมอเปิดตอน

เช้า  

นพ.ธนะพงศ์ : เคสน้ีก็ได้ฉุกคิด สุดท้ายเราก็ได้ส่งให้ทีมงานท่ีเชียงใหม่อาจารย์เขาก็ไปศึกษาต่อ พบว่าเป็น

การผิดพลาดของถนน การออกแบบถนน ก็มีการปรับโสลป ใหม่ จากนั้นก็ไม่มีเคสอีกเลยนะ  

ดร. วัฒนวงศ์ : อย่างอันน้ีถ้าบอกว่าคนขายถ้าไม่ได้ออกมาเป็น นอกจากมูลค่าความเสียหายแล้วก็จะเป็น

การท่ีว่าป้องกันอย่างไร ซึ่งตรงนี้ทางคุณหมอก็น่าที่จะไขข้อมูลถ้าพูดถึงเรื่อง เพราะฉะน้ันการออกแบบถนนน้ันต้องมีการ

ให้อภัย คือในลักษณะของการกําหนดท้าย แนวทางการป้องกัน  

นพ.ธนะพงศ์ : คือสรุปคืออาจารย์เคลียร์เรื่องทําอย่างไรให้สื่อมีโอกาสตั้งโจทย์ให้เขาคิดว่าจะป้องกันอย่างไร 

เมื่อมันเกิดซ้ําแล้วใช่ไหมครับ  

ดร. วัฒนวงศ์ : และอีกประเด็นหนึ่งคือดึงทางทีมข่าวเข้ามามีส่วนร่วม ท่ีจะปกป้องตัวเอง ลองดูหลายๆ 

อย่างเวลาที่จะปกป้องตัวเองนั้น เขาก็จะทําแบบรวดเร็วมากเลยอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุที่สาย 304 แวบเดียวเลยเวลาที่ส่ือ

ลงข่าวว่าไม่ปลอดภัย เขาก็จะเอาทรายมาลงในทันทีเลย ตัวแล้มป์ที่ว่า... ขับมาก็ป้องกันตัวเองดี   ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ว่า

การแก้ปัญหาระยะยาวดังกล่าวนั้นเรามาทําให้เขามามีความเชื่อร่วมกับเรา และมาช่วยเราป้องกันได้ก็น่าที่จะยืนยาวว่า 

นพ.ธนะพงศ ์: ฟังดูอาจารย์มองว่าส่ือมีบทบาทสําคัญมากในด้านการมีส่วนร่วม ผมมองว่าวิธีส่ือประเด็น 

วิธีส่ือสารก็ไม่เพ่งโทษ 

ดร. วัฒนวงศ์ : ผมมองว่าส่ือจะมีพลังมากเลยอยู่สองเรื่องคือ หน่ึงในการท่ีจะมีส่วนร่วม สมมุติว่าคุณหมอ

ทํางานอย่างหนักเลย แต่ถ้าเกิดผ่านส่ือกระจายออกไปและดึงคนเข้ามามีส่วนรวมได้ค่อนข้างมาก ประเด็นที่สองคือส่ือสาร

มารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆ ท่ีหมอบอกว่ามีนั้น เอาไปให้ประชาชนรับทราบได้ และทําให้ผู้บริหารประเทศมองเห็นว่าสอง

แสนกว่าล้านบาทน้ันหากว่าเสนอบ่อยๆ จะเป็นประเด็นได้ค่อนข้างใหญ่เลย 

ผู้ด าเนินรายการ : ขอบคุณครับอาจารย์ ก็เพิ่มเติมแง่มุมว่าในเชิงวิศวกรรมและนักวิชาการมองเรื่อง

อุบัติเหตุเป็นอย่างไรบ้าง ว่าจบข่าวแบบการบูชาความเชื่อแบบนี้โอเคไหม หรือว่ามีทางเลือกในการปิดข่าวอย่างไรบ้าง แต่

ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้เรากลุ่มพี่ๆ น้องๆ ก็ฟังมุมมองของกลุ่มผู้บริโภค ในเรื่องของอุบัติเหตุ ชาวบ้านธรรมดา ซึ่งก็คือ

ผู้บริโภคนั้นเขามอง คาดหวังที่จะเห็นข่าวแบบไหน ท่ีจะไปในทางที่พิทักสิทธิผู้บริโภคได้ ก็เรียนเชิญประวิทย์ เป็นผู้แทน

ของภาคอีสาน หลายท่านท่ียังไม่รู้จักก็เริ่มตั้งแต่วันน้ี  
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ประวิทย ์: ขอสวัสดีพี่ๆ นักข่าว ก็ประเด็นของผู้บริโภค อย่างเราที่ได้ประเด็นเข้ามา ผู้บริโภคเขาก็มองอีก

มุมหน่ึงในฐานะของผู้บริโภค และเขาอยากเสนอว่าเขาอยากได้ประเด็นสําคัญที่จะปรับตัวในผู้บริโภค ปัจจัยหน่ึงคือป้าย

สัญญาณจราจร บางครั้งก็ไม่ชัดเจน ด้วยแล้ว ก็ส่วนหน่ึงคือสัญญาณจราจร บางครั้งเขาใช้ถนน บางครั้งเขาไม่รู้ว่าจะปิดกี่

โมง อย่างมากเราไปตรงนี้ ต่างคนต่างสวนทางกัน และอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย และทุกส่ีแยกและทุกที่ท่ีมีสัญญาณไฟ ที่มัน

ทํางานต่อเนื่อง อีกอย่างก็คือ ที่ผู้บริโภคเขาอยากที่จะมองเห็นในสถานีขนส่ง อันน้ีบางที่ก็โอเค อย่างโคราชบ้านเรา... บาง

ที่ก็เหมือนตลาดสด สินค้าก็วางกันระเกะระกะ  

นพ.ธนะพงศ์ : ถามตรงนี้นิดหน่ึง เนื่องจากเรามีหลายกรณีที่เกิดเหตุ และพบว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมใน

การดูแลงาน การพิทักสิทธิ์ ตรงนี้มันมีส่วนสําคัญอย่างไรในมุมของสื่อหรือไม่ อย่างเมื่อวานท่ีไปรับ ปรากฏว่าอันหนึ่งใน

การเข้าไปดูแลสิทธิของเหยื่อ เขาขาดข้อมูลว่าคนที่บาดเจ็บจริงๆ คือใคร 

ประวิทย ์: ก็คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางครั้งข้อมูลของเรามีไม่ครบ แต่บางครั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็ไม่รู้ว่า

จะไปเรียกร้องกับใคร 

นพ.ธนะพงศ ์: ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่ง คือ 1 เขาไม่เคยรับรู้ว่าความเป็นจริงทุกวันน้ี เมื่อเกิดเหตุรถ

สาธารณะคว่ําหรือว่ามีคนตาย ระบบบ้านเราเคลียด้วยการประกัน และเราก็พบความจริงว่าหลายเคสไม่มีประกัน น่ียังไม่

รวมว่ากระบวนการไกล่เกล่ียประกัน กระบวนการดูแลสิทธิเขาสุดท้ายไปไม่ถึงไหน เมื่อวานข้อมูลอันหนึ่งเกี่ยวกับสิทธิของ

ผู้บริโภคที่น่าตกใจอันหน่ึง ฟ้องร้องกันแล้วสุดท้ายตายไปได้แค่หลักหมื่นเอง  แต่ก็มีทีมที่มาเป็นทนายความทําให้มีความ

เป็นธรรมมากขึ้น อย่างน้อยก็ได้เงิน  2-3 แสน เพียงแต่ปัญหาใหญ่คือคนท่ีเป็นเหยื่อของรถสาธารณะไม่รู้ข้อมูล เข้าไม่ถึง

กระบวนการเยียวยาช่วยเหลือเลย อันนี้ก็ขอฝาก 

ประวิทย ์: ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องช่วยกัน  

นพ.ธนะพงศ ์: ก็อยากให้ตื่น  

ประวิทย ์: ก็เป็นที่นักข่าวด้วยว่าช่วยกระจายข่าว เพื่อให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องในพ้ืนท่ีได้  

นพ.ธนะพงศ์ : อ่อ ตอนนี้มีศูนย์คุ้มครองสิทธิ ตอนนี้อยู่ที่ไหน 

ประวิทย์ : ศูนย์คุ้มครองสิทธิ ภาคอีสานนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 5 จังหวัด เป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  

นพ.ธนะพงศ์ : แล้วส่วนใหญ่คนรู้ไหม 

ประวิทย์ : ตามที่ผมทําก็จะเป็นที่อําเภอที่รับทํา เพราะว่าเราจะมีศูนย์ย่อยอยู่ในแต่ละอําเภอด้วย 

บางครั้งมีแต่ศูนย์จังหวัดเขาอาจจะไม่รู ้
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ผู้ด าเนินรายการ : ตกลงว่า 5 ศูนย์นี้อยู่ทั่วอีสาน หรือว่าเฉพาะในโคราช 

ประวิทย์ : ก็ที่อยู่ 5 จังหวัด จะมี ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ สกลนคร สารคาม ที่ทํางานร่วมกัน จะมีศูนย์

คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  

ผู้ด าเนินรายการ : เป็นศูนย์ระดับจังหวัด แล้วตั้งนานหรือยังครับ 

ประวิทย ์: 3 ปี 

ผู้ด าเนินรายการ : ผู้บริโภคตอบรับอย่างไรบ้าง เข้ามาใช้บริการ 

ประวิทย์ : ถ้าส่วนมากเราจะบอกกับส่ือ เขาจะได้รู้เร็วขึ้น  

ผู้ด าเนินรายการ : ส่วนใหญ่ศูนย์ยังดิวกับส่ือเป็นหลัก แต่ว่ากลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาร้องเรียน มาใช้บริการเรื่อง

อุบัติเหตุมีบ้างไหม 

ประวิทย์ : ก็มีครับ อย่างอุบัติเหตุ แต่ไม่ใช่จะเป็นเพียงแค่เรื่องรถสาธารณะ อย่างเช่นเรื่องที่ดินก็มีเข้า

มา 

ผู้ด าเนินรายการ : ก็คือมากกว่าอุบัติเหตุด้วย เรื่องอื่นๆ ด้วย แต่อุบัติเหตุก็เป็นส่วนหนึ่งในน้ัน 

ประวิทย์ : อุบัติเหตุเป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องมองว่าพี่น้องก็ได้รับตามแค่ส่ิงที่เขารับรู ้

ผู้ด าเนินรายการ : แล้วที่เขามาร้องเรียนน้ันเขาได้อย่างที่หมอ ธนะพงศ์ ท่านพูดไหมว่าร้องเรียนกันเองก็จะมี

กระบวนการแบบไม่เป็นระบบ แบบชาวบ้านคิดอะไรออกก็ทําไป แต่หากมาร้องเรียนผ่านศูนย์เข้าใจว่าทางเราเองก็มีนัก

ทนายเข้ามาช่วย ผมออกมาเขาเรียกร้องได้ดีขึ้นไหม   

ประวิทย์ : ก็ดีขึ้น ดีกว่าที่เขาจะทําโดยพละการหรือทําด้วยตัวเอง เรามีหลักฐาน เรามีทนาย เรามีข้อมูล

ครบ เราก็สามารถช่วยผู้บริโภคได ้

ผู้ด าเนินรายการ : ดีขึ้นในแง่ว่าเรียกร้องสตางค์ได้เยอะขึ้นหรือว่าอย่างไร หรือกระบวนการทางคดีส้ันลง 

ประวิทย ์: ขบวนการทางคดีส้ันลงก็เป็นการเยียวยาผู้ที่เสียหาย น่าพึงพอใจมากกว่า เป็นธรรมมากขึ้น 

ผู้ด าเนินรายการ : สัดส่วนคดีอุบัติเหตุที่ร้องเรียนมากับเองสิทธิผู้บริโภคเป็นอย่างไร 

ประวิทย์ : ถ้าคิดนั้นก็ประมาณ 30%  

ผู้ด าเนินรายการ : ถือว่าเยอะนะครับ 
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ประวิทย์ : ก็พี่น้องเขาไม่ทราบว่าจะให้ใครช่วยเหลือ 

ผู้ด าเนินรายการ : แล้วส่วนใหญ่เป็นเคสรถสาธารณะหรืออย่างไร  

ประวิทย ์: ก็มีรถสาธารณะบ้าง รถส่วนตัวบ้าง 

ผู้ด าเนินรายการ : ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นอันไหนเยอะกว่ากัน 

ประวิทย์ : ส่วนใหญ่รถส่วนตัวจะเยอะกว่า เพราะว่ารถสาธารณะพี่น้องจะไปตามๆ เขา เพราะว่าไม่ค่อย

รู้เรื่อง 

ผู้ด าเนินรายการ : หมายถึง CRV ไม่ได้มาตรฐานมากกว่า ไม่เน้นว่าขึ้นรถนครชัยทัวร์แอร์ไม่ดี หรือคนขับไม่ดี 

แบบนี้ไม่มีใช่ไหมครับ 

ประวิทย์ : ก็มีบางเคสท่ีผู้โดยสารเขาใช้อารมณ์ บางครั้งเขจอดพัก 20 นาที ให้ผู้โดยสารเข้าห้องน้ํา กิน

ข้าว แต่ว่าเขาเปิดประตูแค่ 5 นาที และก็ปิด แต่ที่คนที่ลงไม่ทันตรงนั้นคือปัญหา  

ผู้ด าเนินรายการ : ก็คือก็จะมีเป็นเรื่องการบริการเข้ามาด้วย 

ประวิทย์ : คืออย่างน้อยๆ คนที่จะเข้าห้องน้ํานั้นเข้าไม่ได ้

ผู้ด าเนินรายการ : เข้าใจครับ ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ จากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างนี้ไปร้องเรียน มากกว่าที่จะคิดว่า

เราซวย หรือเราไม่เข้าใจระบบบริษัท เมื่อก่อนเราจะคิดอย่างนี้ แต่หากว่าถ้ากล้าเข้ามาร้องเรียนอย่างนี้ก็แสดงว่าคนอีสาน

มีการใช้สิทธิเยอะขึ้น 

ประวิทย์ : ก็เยอะขึ้น แต่ก็ติคนอีสานนิดหนึ่งว่าเขาจะไม่ค่อยอ่านหนังสือ คือเราต้องมองในแง่เท็จจริง 

ผู้ด าเนินรายการ : เข้าใจครับ ถ้ามองในแงเ่หตผุลแต่ถ้ามองเรื่องปรากฏการณก็ถือว่าถ้าใช้สิทธิมากขึ้น แล้วอีก

คําถามคือทําไมเลือกทําเรื่องอุบัติเหตุกรณีรถโดยสารสาธารณะ  

ประวิทย์ : ถ้าเราดูแล้วคนที่เสียสิทธิมากคือคนที่ใช้รถสาธารณะมากกว่า 

ผู้ด าเนินรายการ : คือกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบนั้นมากกว่า ก็เลยเลือกที่จะทําเคสน้ี  

นพ.ธนะพงศ ์: เพื่อให้เห็นภาพหลังจบประเด็น อยากให้สะท้อนนิดหน่ึง อย่างเคสของเจ้เกียว เขารักกันดี

กับเจ้เกียว ฟ้องไม่รู้กี่เคส เป็นอย่างไรบ้าง 

ประวิทย์ : ในกรณีน้ีเราก็สู้เพื่อพ่ีน้อง แต่สรุปว่าเราแพ้ แต่ถามว่าเราแพ้แล้วเรายังสู้อีกไหม ก็สู้จนถึงวัน

สุดท้ายที่มูลนิธิยังอยู่ ถามว่าถ้าเราไม่สู้ แล้วคนอื่นจะทําอย่างไร  
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นพ.ธนะพงศ ์: แล้วประเด็นอย่างนี้ ข้อมูลไปถึงส่ือไหม อย่ากรณีรถทัวร์ชนกันถึง 7 ศพนี้ อันน้ันตอนแรกเจ้

เกียวออกข่าวว่าไม่ต้องห่วงมีประกัน แต่หลายคันท่ีนั่งไม่มีประกันเลย พอออกส่ือเท่านั้น ก็ต้องมาทํา ประเด็นนี้ผมคิดว่า 

มพบ. เองต้องทํางานกับส่ือมากขึ้นไหม เพื่อทําให้กระบวนการฟ้องร้อง การดิวกับผู้ประกอบการมีพลังมากขึ้น อันน้ีเป็น

โจทย์ 

ประวิทย์ : ส่วนหนึ่งความร่วมมือที่อยากจะเห็นแท้จริงคือจากสื่อมวลชนที่จะช่วยเสนอข่าว ก็จะเป็นแรง

ให้พวกผมทํางาน โดยมีตัวช่วยเสริม 

นพ.ธนะพงศ ์: สรุปก็คือเคสไหนที่เป็นข่าว ก็ลงไปช่วยกันส่วนใหญ่จะได้การดูแลที่ดีขึ้น แต่หากว่ามาเงียบๆ 

ขั้นตอนยาวมาก เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเริ่มคิดถึงแบรนด์ คิดถึงชื่อของตัวเอง ใครโดนฟ้องเขาจะเริ่ม

คิดถึงเพราะว่าจะมีผลต่อการเช่าหมา ส่ือเองในมุมนี้สามารถช่วยพิทักษ์สิทธิเขาได้  

ผู้ด าเนินรายการ : คุณประวิทย์ครับมีกรณีอันหน่ึงอย่างเจ้เกียวนั้น ท่ีทํางานกับส่ือนั้นเป็นอย่างไร ของเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภค ใครเป็นคนให้ข้อมูลส่ือ อย่างเช่นใครจะยื่นฟ้องเจ้เกียว เจ้เกียวตอบโต้อย่างไร หรือเรามีประเด็นอะไรท่ี

น่าสนใจเพิ่มเติม ข้อมูลอย่างนี้ใครเป็นคนอัพเดทให ้

ประวิทย์ : ส่วนหนึ่งก็จะมาจากพี่ๆ ท่ีทํางานเกี่ยวกับส่ืออยู่แล้ว  

ผู้ด าเนินรายการ : คือมีเจ้าหน้าที่ส่ือที่คอยประสานอยู่แล้ว 

ประวิทย์ : ครับและก็มีทนายที่เป็นของมลูนิธ ิ

ผู้ด าเนินรายการ : อันน้ีคือส่วนที่โคราชหรือท่ีกรุงเทพ 

ประวิทย์ : โดยส่วนมากเคสท่ีมีปัญหาเขาจะปะสานงานท่ีตัวจังหวัด 

ผู้ด าเนินรายการ: หน่ึงใน 5 ศูนย์นั้น 

ประวิทย์ : ครับ ศูนย์ที่ช่วยได้นั้นเราก็จะช่วย แต่หากว่าเคสไหนที่เราไม่สามารถที่จะช่วยได้ เราก็ต้องส่ง

เข้าศูนย์ใหญ่ท่ีกรุงเทพ 

ผู้ด าเนินรายการ : แต่ว่าอย่างไรอย่างเวลากรณีที่เฉพาะ อย่างเช่นกรณีเจ้เกียวพื้นที่มันอยู่ในโซนอีสานน้ีข้อมูล

หลักอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าที่เรา 

ประวิทย์ : ข้อมูลหลักอยู่ที่เรา เราอยู่ในพ้ืนท่ี  
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ผู้ด าเนินรายการ : สมมุติว่าถ้าเป็นข่าว อย่างเช่น เมื่อวานยื่นฟ้องเจ้เกียวข้อหารถไม่ได้มาตรฐาน อันน้ี

สะท้อนจากมุมมองของนักวิชาการว่ามาตรฐานรถนั้นไม่โอเค เราก็จะยื่นฟ้อง นักข่าวอยากสัมภาษณ์ต้องโทรหาที่กรุงเทพ 

หรือที่เรา 

ประวิทย์ : ก็ต้องเป็นในพ้ืนท่ี เพราะว่าคนในพ้ืนท่ีจะมีข้อมูลมากกว่า เพราะข้อมูลจากศูนย์ก็ต้องส่งเข้า

กรุงเทพ 

นพ.ธนะพงศ์ : อันน้ีถือว่าเป็นการเปิดตัวแล้วกัน เพราะดูหลายท่านเองก็เพิ่งรู ้

ผู้ด าเนินรายการ : ที่ถามเพราะว่าหลายท่านคงยังไม่ค่อยรู้จัก และไม่รู้ว่าเวลาเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมา ทางฝ่าย 

มพบ. เท่าที่ทราบมาเขาก็มีข้อมูลเยอะในระดับหน่ึง แต่เขาก็จะมีจุดยืน อย่างช่วงนี้อยากพูดเรื่องรถสาธารณะมากเป็น

พิเศษ เพราะว่าคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ แต่วิธีการทํางานกับส่ือและแลกเปล่ียนข้อมูลกันน้ัน อันน้ีจะต้องให้ท้ังสองฝ่าย 

เพราะผมเชื่อว่าส่ือเมื่อได้รับมาก็ไม่ได้ลงทั้งหมด แต่ต้องมาสกรีนมาสังเคราะห์ แต่ประเด็นคือหากทางนี้มีการเคล่ือนไหว

อะไร และส่ือต้องการท่ีจะมีการเล่นประเด็นอย่างที่ อาจารย์ธนะพงศ์อยากเห็นข่าว รถชนขึ้นมาจะมีการตั้งคําถามไหมว่า 

รถสาธารณะชนเกิดขึ้นเพราะรถไม่ได้มาตรฐาน หรือว่าไฟจราจรไม่ดี หรือป้ายไม่ดี ตามความเห็นของคุณหมอท่ีให้ มัน

เกิดขึ้นเพราะกรณีใดจากเหตุนั้นๆ ซึ่งคนที่จะช่วยได้ในเบื้องต้นก็คือ มพบ. ซึ่งอาจจะโยนไปว่า หากเป็นเรื่องรถไม่ได้

มาตรฐาน ทาง มพบ. อาจจะบอกว่ามีนักวิชาการสิบคนพูดเรื่องรถไม่ได้มาตรฐาน ถ้านักข่าวอยากจะมีแหล่งข่าวทํางาน

ต่อก็ส่งเบอร์ให้ได้ กําลังคิดว่ามันอาจจะทําให้วิธีแลกเปล่ียนมันเกิดขึ้นได้จริง 

นพ.ธนะพงศ์ : สรุปแล้วก็คือเป็นโจทย์ร่วมกันว่า อย่างน้อยๆ ให้รับรู้ร่วมกันว่ารถสาธารณะของมูลนิธิเพื่อ

ผู้บริโภคนั้นฟ้องไปกว่าร้อยสามสิบเคส และมีการทํางานกับฝ่ังวิชาการ และเมื่อรู้ว่ามีเคสจะเป็นข่าวอีกเยอะ เมื่อไปท่ีข่าว

ก็อาจจะเชื่อมโยงให้ผู้เสียหายเห็นว่าทีช่องทางนี้อยู ่

ผู้ด าเนินรายการ : อันน้ีก็เป็นทางหน่ึง ช่องทางเดี๋ยวเราค้างเอาไว้รายละเอียดเดี๋ยวค่อยถกกันต่อว่ามี

รายละเอียดอย่างไรในมือ ตอนน้ีมาฟังความเห็นมุมสุดท้ายในช่วงแรกว่าคุณสุมาลี สุวรรณกร ที่เป็นหัวหน้าข่าวของเครือ

เนชั่นทางภาคอีกสานจะลองให้ภาพเร็วๆ ว่าส่ือมวลชนในภาคอีสานที่ทําเรื่องอุบัติเหตุนั้นตอนนี้ทําอย่างไร มีเครือข่ายเป็น

อย่างไร ทิศทางโอเคไหม หรือว่าในการปฏิบัติ คุณสุมาลี ก็อาจะมองได้ว่ามันเป็นได้จริงอย่างที่ท้ังสามท่านกล่าวมาไหม 

ไม่ว่าจะเป็นการรายงานข่าวที่ตอบมุมมองเยอะขึ้นเป็นอย่างไร 

สุมาลี : ขอบคุณค่ะ และถือโอกาสสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนด้วย และต้องขอขอบคุณมากๆ เพราะว่าเป็น

การประสานอย่างกะทันหัน และดีใจที่เรียกว่าส่ือมวลชนตัวจริงที่มานั่งในท่ีนี้ เสียดายแต่สุรินทร์ไม่ได้มา มาแค่  จังหวัด มี

ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ โอกาสหน้าคงจะได้มีเวทีแลกเปล่ียนแบบน้ี ในบทบาทของสื่อ ส่วนตัวบอกเลยว่าข่าว

อุบัติเหตุเป็นข่าวที่ไม่ค่อยได้ไปทํา เพราะว่าหน้าที่เราต้อง edit ข่าว ทําให้ข่าวอุบัติเหตุไม่ได้มีเวลาไปทํามากนัก แต่ใน

ฐานะคนดูข่าว เราอยากได้มากกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันน้ัน เราอยากได้ว่าหลังจากนั้นล่ะ แต่มันก็ติดปัญหาอยู่ที่ว่า 
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คนทํางานข่าวส่วนใหญ่จะไม่มีเวลา 1 ก็คือแต่ละท่านท่ีมา นักข่าว 1 คนดูแลทั้งจังหวัด บางครั้งในหนึ่งวันมีเหตุการณ์

เกิดขึ้นเยอะมาก เหมือนตํารวจ ร้อยเวรหนึ่งคนทําคดีมากกว่า 20 คดีก็อ๊วกแล้ว และเวลาตอบคําถามนักข่าวแค่วันละ 2 

คดีก็อ๊วกเหมือนกัน ดิฉันเข้าใจว่าคนที่อ่านข่าวอย่างคุณหมอหรืออาจารย์ เวลาเสพข่าว ทําไมไม่มีแบบนั้นล่ะ คุณหมอ

อาจจะบอกว่าข้อนี้น่าจะเอาข้อมูลสถิติมาใส่ประกอบหน่อยนะ เพื่อความน่าเชื่อถือ อย่างอาจารย์ด้านวิศวกรรมอาจจะ

มองว่าทําไมไม่มองไปมากกว่านั้น  

จากนี้ไปเรามีเบอร์กันและกัน เวลาคุณหมอมีอะไรโทรมาเลยค่ะ ยินดี ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เราอยากได้มาก 

และข่าวอุบัติเหตุเท่าที่มอง เราจะเขียนว่า ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ร้อยเวรคนน้ีพูดว่า 

หลายครั้งที่นักข่าวเขียนมาตั้งแต่ผู้บังคับการ ผู้บัญชาการลงมา ดิฉันตัดออกหมด ไม่เอาเพราะว่าไม่เคยไปในพื้นท่ีเลย ขอ

คนเดียวที่ลงไปในพื้นท่ีและทํางานจริง เพราะว่าคนนี้แหละรู้จริง นอกนั้นไม่รู้อะไรเลยสักอย่าง หลายคดีที่เกิดขึ้น พอศูนย์

ข่าวเรารับข่าว เราโทรไปหาผู้ใหญ่กว่านั้นไม่เคยรู้เรื่องเลย แต่พอจะโทรไปตามต่อร้อยเวร ร้อยเวรก็บอกว่ากําลังสอบปกคํา

อยู่ วุ่นวายมาก อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมถามนักข่าว คือหลายครั้งงานมันเร่งรัดด้วยเวลา ด้วยปัจจัยว่าทําหลายข่าว ในแต่

ละวันนักข่าวแต่ละคนส่งข่าวเยอะมาก ความจริงก็เก่งกันทุกคน สามารถแยกได้ แต่ทุกวันท่ีส่งข่าวไปท่ีศูนย์ จะมีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นไม่ต่ํากว่า 3-4 ครั้งที่เป็นข่าว แต่ไม่เป็นข่าวมากกว่านั้นเยอะ แต่ต้องดูว่านักข่าวเองก็ต้องพิจารณาด้วยว่าข่าวไหน

สําคัญ ข่าวไหนที่พอจะเป็นข่าวได้ หลายข่าวส่งไปไม่ได้ลงนั่นคือขยะ ขยะที่ไปแล้วเหน่ือยปล่าว ถ้าถามว่ามีข้อมูลซัพ

พอร์ทจากหมอ  จากนักวิชาการ จาก สคบ. ด้วย เราต้องการมากว่าข้อมูลหลังจากนั้น เราไม่ได้ต้องการนําเสนอว่ารถทัวร์

ของราชสีมาชนกันตาย 20 ศพ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่เราอยากรู้ว่าหลังจากนั้นเกิดการเรียกร้องอย่างไร 

ครอบครัวที่สูญเสียเป็นอย่างไร ความจริงนักข่าวเองยากได้ไปจนถึงที่ว่าส่งฟ้องศาลแล้วใครชนะ การทําแบบนี้ของสื่อ 

หนังสือ หมายถึงว่าเราสามารถที่จะได้รางวัลด้วย อันนี้ถือโอกาสบอกในส่วนของนักข่าวของเราด้วย 

นพ.ธนะพงศ์ : ในมุมของ บก. นั้นเนื้อหาของข่าวถ้าเจาะลึกได้ถึงว่าหลังจากนั้น นั้นมันเหน่ือย 

สุมาลี :  ใช่ค่ะ นี่คือปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ภาคสนามไม่อยากทํา เพราะว่ามันเหน่ือย และหากเป็นประเด็น

ใหญ่ๆ หลายคดีที่น่าสนใจ ตํารวจไม่ยอมบอก เพราะขี้เกียจ นักข่าวต้องมาตามทุกวัน ตํารวจก็เบื่อนักข่าวก็อยากได้ข่าว 

แต่เราบอกได้เลยว่าในความเป็นส่ือ เราอยากเล่นตั้งแต่ต้นจนจบ น่ันหมายถึงว่าเราปิดคดีได้ จําได้ไหมคะว่ามีเคสหนึ่งที่

จังหวัดขอนแก่น เด็กถูกขโมยที่โรงพยาบาล ปรากฏว่าคมชัดลึก ตามข่าวนี้จนได้รางวัล ก็คือเราสามารถนําเสนอข่าวได้

ต่อเนื่องทุกวัน จนวันหนึ่งสามารถไปเอาเด็กคนนั้นกลับมาคนสู่อ้อมอกแม่ได้ พูดแล้วจะร้องไห้ อย่านี้คือเราอยากได้ ต้อง

ยอมรับว่าข่าวนี้เราไม่ได้พึ่งตํารวจมากเพราะว่าเขาไม่รู้ มันเป็นการช่วยเหลือกัน ระหว่างนักข่าวเอง คนที่โรงพยาบาลเองก็

อยากให้ตามเด็กเจอ เราไปถามแม้แต่รถสองแถวว่าผู้หญิงคนนี้อุ้มเด็กมาและมีวงจรปิดที่หน้าโรงพยาบาล แล้วพาไปไหน

อย่างไร จนไปสืบทราบว่ามีผู้หญิงในหมู่บ้านหลังหน่ึงที่อยากมีลูกมาก สร้างเรื่องขึ้นมา เอาผ้าใส่หน้าท้องจนกระท่ังไปอุ้ม

เด็กมาจากโรงพยาบาล มีการอยู่ไฟเรียบร้อย เลยตามไปดูก็มีอย่างนั้นจริงๆ วันที่ไปดูเธอก็นอนอยู่บนแคร่ท่ีเหมือนการอยู่

ไฟ เหมือนกับว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเธอจริงๆ แต่ทุกอย่างที่เธอสร้างมันเป็นเรื่องโกหก และลูกคนน้ันคือไปขโมยเขามา 
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เราเล่นจนจบว่าเอาเด็กไปสู่อ้อมอกแม่ ข่าวนี้เราได้รับรางวัล เราอยากได้อย่างนั้น แต่อันนี้คือศูนย์ข่าว เราก็จะมีปัจจัยที่ว่า

เรามีคนเยอะ มีนักข่าวแต่ละข่ายช่วยกันทํา แต่ถ้าถามว่าที่ในพื้นท่ีทําได้ไหม ทําได้ แต่ต้องเหน่ือยเพิ่มขึ้นหน่อยเพราะว่า

เราอยู่ในพ้ืนท่ี 1 คน เราต้องทําข่าวทุกอย่าง ถ้าอยากให้เรามามีเวลาทุ่มเทกับเรื่องนี้เรื่องเดียว ก็หมายถึงว่ามันคุ้มไหม แต่

ถามว่าทําได้ไหม เข้าใจว่าแต่ละคนสามารถทําได้ แต่เคสล่าสุดที่ขโมยที่ขอนแก่นยังตามไม่ได้ ตํารวจก็บอกว่าอยากให้ได้

ผมก็อยากได้เล่ือนขั้นเหมือนกัน เราพูดึงเรื่องของปัจจัยของการทําข่าว อย่างกรณีของการทําข่าวอุบัติเหตุนั้นถามว่า

นักข่าวอยากนําเสนอไหม มันก็อยากนําเสนอ เพราะข่าวอุบัติเหตุเป็นข่าวที่ทําง่าย เพราะเราไปเราก็รู้ว่าร้อยเวรคนน้ีเราก็

ถามมาได้ แต่ในส่วนของคนที่อยู่ส่วนกลางอยากได้มากกว่านั้น ไม่ใช่ว่าร้อยเวรพูดว่าอะไร เราจะเอาอย่างนั้นอย่างเดียว 

อย่างที่คุณหมอบอกว่ารถเบาะหลุด เราไม่เคยรู้มาก่อน เวลาเราถึงที่เกิดเหตุ เราจะถ่ายได้เฉพาะข้างล่างเราไม่มีโอกาสได้

ขึ้นไป หรืออาจจะเพราะปัจจัยด้วยเวลาน้อย เรามีเวลาทําข่าวแต่ละข่าวไม่เกิน 1 ชม. ในการเก็บข้อมูลและกลับมาเขียน 

แต่หากว่าเราได้ข้อมูล ในการไปท่ีเกิดเหตุแต่ละครั้ง นอกจากร้อยเวรถ้าหากตายถึงจะมีหมอไปด้วย มีกู้ภัยแต่ถามว่า

คําพูดของใครที่สามารถนํามาเขียนเป็นข่าวได้ ก็คือตํารวจกับหมอ เราจะไปถามกู้ภัยเราจะเอากู้ภัยมาอ้างอิงในข่าวเราได้

ไหม ได้ แต่ไม่น่าเชื่อถือ หากเกิดการฟ้องร้องขึ้นมามันก็ยากเพราะว่าไม่มีการอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ แต่หากว่ามีการ

อ้างอิงต่อไปน้ี มีคุณหมอ มีอาจารย์มาร่วมด้วย หากว่ามีกรณีใหญ่ๆ อย่างเคสของเจ้เกียวตาย 17 ศพ เป็นไปได้ไหมว่า

ตํารวจประสานกับทางมหิทยาลัยเลยว่าศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุท้องถนน ไปดูเคสน้ีหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ถนนไม่ได้

มาตรฐานหรือเปล่า รถมีปัญหาหรือเปล่า เพราะที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของตํารวจเพียงอย่างเดียว เวลาเกิดการฟ้องร้องขึ้นมา 

ตํารวจต้องไปเป็นพยานในทุกคดี รวมถึงส่งเรื่องฟ้องศาลด้วย แต่หากว่ามีคนช่วยแวดล้อมอย่างนี้ถามว่าข่าวอยากได้ไหม 

อยากได้มาก แต่ไม่เคยมีใครพูดให้เราและเวลาทํางานในส่วนของ ปปป. เอง เวลาทําข่าวนั้นสมมุติว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆ 

ไม่เกิน 1 ชม. และใน 1 ชม. ถ้ามีศูนย์แล้วเราโทรเข้าไปเอาข้อมูลได้เลย มันจะดีมาก แต่ที่ผ่านมาคือกว่าจะตามหา

นักวิชาการเจอ กว่าจะหาผู้เชี่ยวชาญเจอ ก็ 2 วันผ่านไป 

อันน้ีเป็นปัจจัยมาก แต่ถามว่าวันน้ีเราได้เรื่องนี้ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และหากว่าเราอยากตามมีแหล่งข้อมูลแบบน้ี

ให้เราได้ไหม อันนี้เราต้องการมาก 

ผู้ด าเนินรายการ : คุณหน่อยทําให้นึกภาพออกว่าถ้าเคสใหญ่จริงๆ มันอาจจะเป็นไปได้ว่า มพบ. อาจจะส่งคน

ลงมาดู อาจจะมีแค่ตํารวจหรือนักข่าวที่ลงไปพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีนักข่าวที่มีกล้องและ VDO อยู่ นักข่าว

อาจจะช่วยได้โดยถ่าย VDO ในมุมกว้างๆ แทนตํารวจ และส่งให้ มพบ. ให้อาจารย์ดู และคอมเมนท์กันว่าจาก VDO น้ีมี

จุดน่าสนใจอะไรบ้าง คือหมายถึงว่าในฐานะของนักวิชาการอาจจะมองมุมนี้ ผู้บริโภคอาจจะมองว่าสังเกตแบบนี้ ผมคิดว่า

มุมมองแบบนี้อาจจะช่วยให้ท้ังคู่ทํางานง่ายขึ้นและจะพัฒนาต่อไปว่าจะทํางานอย่างไร อันน้ีคือคิดออกในทางปฏิบัติ  

สุมาลี :  ถ้าหากว่ามีเครือข่ายแบบนี้เกิดขึ้น ในนี้มองในการคาดหวังของสื่อมวลชนเลย อย่างกรณี สอ

จร. สํานักงานประจําจังหวัด  
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นพ.ธนะพงศ์ : ชื่อเต็มเดี๋ยวให้เขามาบอกอีกครั้งหน่ึง เป็นแผนงานท่ีจะช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร  

สุมาลี :  อย่างกรณีสํานักงานแบบน้ีมีการประชุมทุกเดือน ดิฉันมั่นใจว่านักข่าวคงถูกเชิญไปแต่เราไม่

ไป เพราะ 1 เสียเวลา 2 มีประเด็น 3 เอาใครก็ไม่รู้มาคุยกันมั่วไปหมด กว่าจะได้ข่าวเสียเวลาไปครึ่งวัน ทําให้เสียเวลาใน

การทําข่าวอื่นๆ อันน้ีก็เสนอไปว่าแต่ละเวทีท่ีจะคุยกัน ยกประเด็นที่น่าสนใจให้นักข่าวเห็นว่าน่าไป น่าสนใจ อย่างมีการ

วิจัยว่าแต่ละคนมีสิทธิเท่ากัน ถ้าเราตายไปหน่ึงคนจะเกิดความสูญเสีย 4 ล้านบาทต่อคน ไม่ว่าคุณจะตายด้วยวิธีการไหน

ก็ตาม ตรงนี้อย่างคุณหมอยกตัวเลขแสนล้านต่อปีน้ีน่าสนใจ แต่ปัญหาคือว่าส่ือเองเราไม่ได้ข้อมูลแบบนี้ ที่ผ่านมาทําไม

ส่ือชอบหาตํารวจ เพราะได้ข้อมูลง่าย ไปก็เจอกันได้แต่ทําไมส่ือไม่ชอบไปหานักวิชาการ 1 พวกนี้พูดไม่รู้เรื่อง  2 ข้อมูล

เยอะ 3 พูดคนละภาษา แต่ที่คุณหมอมาพูดวันน้ีโอเคนะคะ ภาษาเดียวกัน  และถ้าถามว่าเรามีการเชื่อมข้อมูลกัน ฉัน

มั่นใจว่าส่ือมวลชนนั้นต้องการ เพราะแต่ละวันเราอยากได้ข่าว แต่ข่าวนั้นๆ ต้องดูด้วยว่ามันน่าสนใจแค่ไหน ทําอย่างไรแต่

ละหน่วยงานจะสร้างข่าวตัวเองให้น่าสนใจ เราจะได้ไม่ต้องไปทําข่าวประกวดอย่างเดียว เบื่อเหมือนกันเห็นแต่ข่าว

อุบัติเหตุ ส่งไปก็ไม่ได้เกิดผลอะไรกับประเทศชาติ เราอยากจะทําข่าวที่มุมที่เกิดส่ิงดีๆ ให้กับประเทศชาติบ้าง อันน้ีเป็น

ความคิดเห็น แต่ก็อยากฟังเสียงพี่น้องสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ค่ะ 

นพ.ธนะพงศ์ : ฟังดูภาพรวมสะท้อนเรื่องใหญ่ๆ ว่าส่ือเองแหล่งข่าวเข้าไม่ถึงข้อมูล นี่ยังไม่รวมว่าส่ือก็มี

ข้อจํากัดที่ถูกบีบรัดด้วยเรื่องของเวลาที่ต้องส่งข่าว บีบรัดในเรื่องของพื้นที่ข่าว ดังนั้นภายใต้ข้อจํากัดคิดว่าหาทางออก

ร่วมกันอย่างไร ก็มีข้อเสนอเล็กๆ ว่า ถ้าเราเป็นเครือข่ายก็จะดี แต่ผมคิดว่าก่อนที่จะไปถึงข้อเสนอเพื่อหาทางออกร่วมกัน 

ผมคิดว่าทุกท่านคงมีโจทย์ใหญ่ๆ ว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรอยู่ และในฐานะท่ีทําจริงๆ ได้แก้ปัญหาอย่างไร ได้ปลดล็อค

อย่างไร ตรงนี้ท่ีขบวนการส่ือจะทํา 

ผู้ด าเนินรายการ : ขอบคุณครับคุณหมอ อันน้ีก็ถือว่าเป็นการให้ภาพรวมๆ ว่าด้วยวิชาการท้ังหลาย 

องค์ความรู้ทั้งหลาย อันนี้ก็จบการนําเสนอท้ังปวง เวลาที่เหลือก็เป็นเวลาที่คิดว่าสําคัญที่สุด และเป็นหัวใจของการท่ีเรามา

เจอกันในวันน้ี ก็อยากจะชวนทุกท่านแลกเปล่ียนกันฟังนิดหน่อย แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรกให้แต่ละท่านแนะนําตัวเอง และ

ตัวเองทําข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุอย่างไรบ้างที่ผ่านมา และเจอปัญหาอะไรบาง และเผ่ือมีข้อเสนอก็ส่งมา 3 หัวข้อหลักๆ ข้อ

ละ 1 นาที เพราะฉะน้ันเพื่อให้เวลาที่เหลือทั้งหมดจะให้ผู้ฟังรับทราบบ้างเราจะมีการแลกเปล่ียนกันอย่างไรต่อ อันน้ีสําคัญ

ที่สุด   ผมขอเริ่มทีละจังหวัดจากรายชื่อในมือตัวเอง ขอเริ่มที่ชัยภูมิก่อน ท่านแรก คุณชาติชาย ผมขออนุญาตตั้งโจทย์

หน่อยครับ 1 ชื่อ 2 ทํางานมากี่ปี 3 ที่ผ่านมาทํางานเกี่ยวข้องกับข่าวอุบัติเหตุอย่างไรบ้าง 4 มีปัญหาอะไร 5 มีข้อเสนอ

อะไร ประสบการณ์ตัวเองล้วนๆ 

ชาติชาย : สวัสดีครับ ผมชาติชาย ตอนน้ีทําอาชีพนักข่าวของช่องสาม โดยภาพรวมข่าวอุบัติเหตุ

โดยมากแล้ว ผมจะไม่ได้ไปเกาะติดมากเท่าไหร่ เป็นเรื่องข่าวอื่นๆ มากกว่า ประสบการณ์ทํางานน้ันทําวิทยุ 7- 8 ปี ส่วน 

TV ทํามา 5 ปี ส่ิงที่พบเห็นคือผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นเกิดจากความประมาทมากกว่า เช่นเรื่องของวัยรุ่น ขับรถด้วยความเร็ว 
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หมวกกันน็อกไม่ใส่ และปัญหาหลักคือเมา ถ้ามองเรื่องของหน่วยงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนส่ง ผม

อยากให้มองว่า ขนส่งน่าจะอิงกับราชการ เรื่องของการออกใบอนุญาตให้กระชับและครอบคลุม เพราะบางครั้งการจด

ใบอนุญาตบางครั้งแทบจะไม่บอกเลย และขับรถแบบตามความเข้าใจเรา อยากไปอย่างไรก็ไป ส่วนหน่วยงานต่อไปเป็น

เรื่องของตํารวจ เรื่องของสัญญาณจราจรไม่ชัดเจน สัญญาณไฟแดงบางครั้งเสียไม่มีการปรับปรุง 3 วิธีการแก้ไข ผมมอง

ว่าจะบรรจุเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเข้าไปในหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะระดับชั้นประถมถึงมัธยม เพราะเวลานี้

เมืองไทยเราหลักสูตรเรื่องนี้นั้นมีน้อยมากที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ และให้ถือเป็นกฎระเบียบที่สําคัญ น่ีคือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะ

ทํา ขอเท่านี้ก่อนครับ 

ผู้ด าเนินรายการ : ครับ เท่าที่ทํางานมาเป็นดีเจวิทยุใช่ไหมครับ ได้มีโอกาสทราบข่าวหรือเอาข่าวสารประจําวัน

มาแลกเปล่ียนกับผู้ฟังบ้างหรือเปล่า 

ชาติชาย : ก็มีครับ  

ผู้ด าเนินรายการ : แล้วมีข่าวอุบัติเหตุบ่อยไหม 

ชาติชาย : ไม่ค่อยบ่อยครับส่วนมากเป็นข่าวอื่นมากกว่า 

ผู้ด าเนินรายการ : เป็นรายการอะไรครับ 

ชาติชาย : เป็นรายการเพลงครับ  

ผู้ด าเนินรายการ : อ่อครับ งั้นน้ําหนักข้อมูลอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ความบนัเทิงเยอะว่า แต่ก็มี

โอกาสนะครับ 

ชาติชาย : ครับก็มีโอกาสครับ เพราะมีข่าวสารต่างๆ กัน อย่างผมไปทําเองก็อาจจะเล่าให้ประชาชน

รับทราบ 

ผู้ด าเนินรายการ : แล้วปรกติข่าวอุบัติเหตุนั้นบ่อยไหม 

ชาติชาย : ชัยภูมินั้น ถ้ามองทั่วๆ ไป ก็มีเกิดทุกวัน  

ผู้ด าเนินรายการ : แต่หมายถึงที่คุณชาติชายหยิบมาเล่าให้ผู้ฟังฟังกันส่วนใหญ่ประมาณไหน ทําคดีใหญ่เยอะๆ 

หรือว่าต้องเกิดในท้องที่ชัยภูมิถึงเอามาเล่า  

ชาติชาย : ส่วนมากแล้วข่าวทั่วๆไป ของชัยภูมิก็ไม่ถือว่ารุนแรงเกินไป แต่ก็ถือว่า....  

ผู้ด าเนินรายการ : ก็อัพเดทผู้ฟังได้ว่าวันน้ีเกิดเหตุเด็กนักเรียน ... ทํานองนี้นะครับ 
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นพ.ธนะพงศ ์: ขอเสริมนิดหน่ึง คือมองว่าตัวเจ้าของเองก็คาดหวังเยอะ อยากเห็นการเปล่ียนแปลงตั้งแต่การ

ออกใบอนุญาตขับขี่ มีโอกาสได้สอดแทรกข้อเสนอเหล่านี้เข้าไปในการทําข่าวไหม 

ชาติชาย : ครับ ได้ถามครับ  

นพ.ธนะพงศ ์: ผมมองว่าประเด็นนี้อาจจะน่าสนใจ ผมเองก็คิดต่อยอดไปว่าเช่น ถ้าอย่างนั้นผมไปคุยกับทีม

นักวิชาการชัยภูมิว่ามีดีเจคนหนึ่งสนใจเรื่องนี้มาก น่าจะสนับสนุนนะ แล้วเรามีข้อมูลไหมว่าเยาวชนของชัยภูมิขับขี่รถ

อย่างไร เรามีการสํารวจว่าคนชัยภูมิใส่หมวกกันน็อกกีเ่ปอร์เซ็นต์ เรื่องนี้ได้มีการสํารวจไว้บ้าหรือเปล่า 

ผู้ด าเนินรายการ : ขอถามนิดหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลในเบื้องต้นว่า คือช่วงแรกเราจะลองแลกเปล่ียนเพื่อให้เห็น

สภาพการทํางานของแต่ละคนเป็นหลักนะครับ ส่วนเรื่องที่แต่ละท่านคิดเห็นอย่างไร อยากแลกเปล่ียนมุมไหน อันน้ีจะเป็น

อีกช่วงหน่ึง ลองแลกเปล่ียนกันดู ขอบคุณคุณชาติชายที่ช่วยแลกเปล่ียนให้ฟัง ขอไปท่านท่ีสองเลยนะครับไปเร็วๆ ในช่วง

แรกนี้คงไม่โทษกัน ขอชัยภูมิทั้ง 5 ท่านก่อนเลยครับ คุณธนะ ครับ  

ธนะ :  ผมฟังเรื่องอุบัติเหตุนั้นอาจารย์ท่านก็ได้พูดหมดแล้ว ไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไร ก็ทําเรื่องอุบัติเหตุ

บ่อยครับ 

ผู้ด าเนินรายการ : เอาอย่างนี้แล้วกันผมขอถาม จะได้เข้าประเด็น 

ธนะ :  เมื่อก่อนก็อยู่หลายที่ครับ ปัจจุบันมาประจําช่องเจ็ดได้ปีกว่าแล้ว  

ผู้ด าเนินรายการ : แต่คือทําทีวีมาตลอด แล้วที่ผ่านมาเคยทําข่าวอุบัติเหตุบ้างไหมครับ 

ธนะ :  บ่อยครับ  

ผู้ด าเนินรายการ : ทุกวันหรือสัปดาห ์

ธนะ :  ปกติใน 1เดือนก็น่าจะมีสักสองครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็ทําแล้วก็ส่งเข้าไป  

ผู้ด าเนินรายการ : ส่วนใหญ่เป็นข่าวประมาณไหน  

ธนะ : ล่าสุดขับรถปิกอัพชนรถโดยสาร มีเด็กนักเรียนตกถนน 7-10 กว่าคน อุบัติเกิดจากบั นไดทางขึ้นของรถ

โดยสาร ส่วนใหญ่เวลาที่จะเล้ียวนั้นมักจะจอดกลางถนน รถที่จะเล้ียวก็จะมองไม่เห็นไฟ ก็อัดเข้าไปเลย ประเด็นน้ีที่ผม

เห็นว่าต้องแก้ไขในรถสองแถว  

อาจารย ์: แล้วได้ใส่เข้าไปในเนื้อหาไหม 

ธนะ :  ใส่ครับ  
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อาจารย ์: ใส่ว่าสาเหตุเกิดการใบปิดสัญญาณไฟไม่ชัดเจน 

ธนะ :  ครับ  

ผู้ด าเนินรายการ:  แล้วเวลาเลือกข่าวอุบัติเหตุของทีวี เหมือนกับที่อื่นหรือไม่อย่างบางที่ บางทีก็มีเวลา

จะออกทีวีนั้นจะสั้นก็จะดูว่ายอดคนตายถึงสิบไหม ถ้าถึงสิบก็ค่อยไปทํา หรืออย่างนี้มีไหม 

ธนะ :  ก็มี...  

ผู้ดําเนินรายการ : แล้วเราเลือกอย่างไร อย่างบางทีเราติดข่าวอื่นๆ แล้วข่าวอุบัติเหตุเราก็ต้องการเร็ว ก็ต้องลือก 

อย่างเวทีท่ีขอนแก่นเขาก็จะบอกว่าถ้ามีพระ มีนักเรียนเกี่ยวข้องด้วย ก็จะไป และที่เหลือก็เป็นยอดคนตาย แล้วที่ชัยภูมิ

เป็นแบบนี้ไหม 

ธนะ :  ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ครับ  

ผู้ด าเนินรายการ : ก็เป็นสูตรคนทําทีวีทั่วไปนะครับ 

นพ. ธนะพงศ์ : แล้วถ้าหากว่าพร้อมกันเลยล่ะ อย่างแจ้งเข้ามา ยิงกันตาย และอุบัติเหตุตาย จะไปหนครับ 

ธนะ :  ก็ไปยิงกันก่อน เพราะว่าน้อยกว่า เพราะอุบัติเหตุนั้นมีเกือบทุกวันอยู่แล้ว  

นพ. ธนะพงศ์ : อันน้ีค่อนข้างบ่อย แต่ยิงกันนั้นนานๆ ที 

ธนะ :  ครับ  

นพ. ธนะพงศ ์: แต่ตายเหมือนกัน 

ผู้ด าเนินรายการ : แล้วที่ผ่านมาการทําข่าวอุบัติเหตุมีปัญหาส่วนตัวอย่างไร อุปสรรค์ในการทําข่าว

เกี่ยวกับ... 

ธนะ :  คือปัญหาเรื่องการเสนอข่าว ชัยภูมิตายหมดข่าวออกคนเดียว  

นพ. ธนะพงศ ์: ปิดบังข้อมูล  

ผู้ด าเนินรายการ : อันน้ีหน่วยงาน... 

ธนะ :  ครับข่าวก็ออกมา 3-4 ศพ แต่พอออกมา ศพเดียว  

ผู้ด าเนินรายการ : แต่ของเราก็มีภาพยืนยัน 
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นพ. ธนะพงศ ์: แล้วมีโอกาสไปสะท้อนผ่านเวทีจังหวัดไหมว่าอะไรทําให้ตัวเลขหายไป 

ธนะ :  เราไปพูดคนเดียวก็ไม่ได้  เราก็ต้องแยกออกต่างหาก  

ผู้ด าเนินรายการ : อันน้ีปัญหาตัวเลขหน่ึง ส่วนอื่นๆ ของนักข่าวทีวีมีปัญหาอะไร 

ธนะ :  ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร  

ผู้ด าเนินรายการ : มีข้อเสนอไหม 

ธนะ :  ก็อยากมี  

ผู้ด าเนินรายการ : ขอฟังก่อน แล้วค่อยเสนอทีเดียว ขอผ่านมาท่านที่สาม มัฆวาน ทําทีวีและหนังสือ

อีสานปริทัศน์ที่ชัยภูมิ อายุงาน 10 ปี 

มัฆวาน  : ก็อยู่ในวงการของสื่อท้องถิ่นก็เกือบๆ 5 แต่ทําหนังสือพิมพ์ของภาคอีสานก็ 2-3 ปี  

ผู้ด าเนินรายการ : แล้วที่ผ่านมาทําข่าวอุบัติเหตุบ่อยไหม  

มัฆวาน : ก็ค่อนข้างเยอะ แต่ส่วนมากก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่ค่อยหนักมาก เป็นขับรถชนกัน บาดเจ็บ

เล็กน้อย ก็ไม่ค่อยมีเคสหนักๆ อย่างที่ผ่านมมากก็ไปร่วมงานกับนักข่าวด้วยกัน เจออุบัติเหตุก็โทรหากัน 

ผู้ด าเนินรายการ : ส่วนใหญ่เจอในเขตฃัยภูมิหรือว่าใกล้เคียงครับ 

มัฆวาน : โดยปกติในชัยภูมิก็เป็นเขตรับผิดชอบ แต่อย่างอําเภอถ้าไปได้เราก็ไป ถ้าเป็นเคสใหญ่

อย่างเช่นรถบัสของที่พาพยาบาลมหาราชเราก็ไปถือว่าเป็นเคสใหญ่  

นพ. ธนะพงศ ์: แล้วความถี่ประมาณเดียวกับคุณธนะไหม เดือนหน่ึง 1-2 ครั้ง 

มัฆวาน : โดยปกติฟังวิทยุของทางกู้ภัยและเครือข่ายของตํารวจอยู่แล้ว ก็เยอะอยู่ครับส่วนใหญ่ก็

ประมาณอาทิตย์หน่ึงก็ 3- 4 วัน แต่ส่วนมากก็เป็นเหตุเล็กน้อย  

ผู้ด าเนินรายการ : แสดงว่าชัยภูมิเป็นจังหวัดสันติสุขนะครับ  

นพ. ธนะพงศ ์: มีโอกาสที่ตอนทําเคสรถบัสนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าอะไรทําให้เขาบาดเจ็บรุนแรง  

มัฆวาน : ก็ประเด็นส่วนมากก็เกิดจากฝนตก และ เป็นช่วงหัวค่ําแสงสว่างไม่เพียงพอ  

นพ. ธนะพงศ ์: อันน้ีคือสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ แล้วสาเหตุที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บล่ะ 
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มัฆวาน : เบาะของที่น่ังก็พับชนกัน  

นพ. ธนะพงศ ์: แล้วข้อมูลน้ีเข้าไปอยู่ในไหน 

มัฆวาน : ข้อมูลน้ีก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ แต่ถามว่ามันเกิดเพราะอะไร  

นพ. ธนะพงศ ์: แสดงว่าน้ําหนักของข่าวจะเขียนพาร์ทแรกที่ทําให้เกิดอุบติเหตุ แต่ที่ทําให้คุณยายบาดเจ็บ – 

ตาย นั้นข้อมูลไม่ได้ถูกเขียน 

มัฆวาน : ครับจะเขียนในประเด็นท่ีฝนตก และถนนล่ืน และมีการเผาไหมคือไฟไหมของรถ... สิบล้อ แต่

คนขับออกมาก่อน 

ผู้ด าเนินรายการ : อันน้ีก็รับเป็นข้อมูลไปก่อนส่วนความเห็นนั้นเข้าใจว่าทุกท่านเวลาพูดเคสขึ้นมาก็

อยากแสดงความเห็นด้วย แต่หากว่าเราปล่อยความเห็นทุกเคสน้ันเราอาจจะจ้องอยู่เต็มวัน ขอถามต่อ มีปัญหาไหมโดย

การส่วนตัว 

มัฆวาน : โดยส่วนตัวแล้วข่าวอุบัติเหตุไม่ค่อยมีปัญหา แต่การขอข้อมูลจากร้อยเวรก็ไม่ค่อยมีปัญหา

เหมือนกัน บางทีเราก็พึ่งกันอย่างเช่น ร้อยเวรต้องการภาพท่ีเราถ่าย ก็แลกกัน 

ผู้ด าเนินรายการ : มีข้อเสนอไหมครับ 

มัฆวาน : ข้อเสนอหลักๆ ก็เป็นเรื่องของทางชนบท ช่วงนี้เป็นช่วงของการทํางาน โดยส่วนมากรถบรรทุก

ก็ไม่ค่อยมีไฟ พอ 45 โมงเย็นก็มืด ก็เริ่มกลับบ้านกัน โดยส่วนมากสัญญาณก็ไม่คอยม ี

นพ. ธนะพงศ ์: แล้วขึ้นไปวิ่งถนนใหญ่หรือ  

มัฆวาน : ครับวิ่งบนไหล่ถนน แล้วรถที่มอเตอร์ไซค์มาเราก็มองไม่ค่อยเห็น  

ผู้ด าเนินรายการ : แล้วได้คุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าตัวบ้างไหม ก็ได้รับข้อเสนอเคสของชัยภูมิเป็นพื้นที่ท่ี

ค่อนข้างชนบทหน่อย เคสจึงไม่เหมือนกับเมืองอื่น แล้วมีข้อเสนออ่ืนไหม อย่างที่ชัยภูมิเองปัญหาที่เกิดก็ค่อนข้างมี

เอกลักษณ์ อาจจะเป็นข้อมูลสําหรับคนท่ีเกี่ยวข้อง   ต่อไปขอเชิญคุณสุทธพิงศ ์

สุทธิพงศ์ : ปีน้ีก็จะเข้าปีท่ี 20 ก็ได้มาพบครูบาอาจารย์ เพราะเมื่อก่อนอยู่ที่โคราช ขอพูดเป็นภาพรวม

เลยว่าปัญหาจริงๆ พบว่าโครงสร้าง ไม่ว่าเรื่องของภาคถนน สร้างถนนน้ีเราก็มีการพยายามทํางานอย่างต่อเนื่อง มาชี้จุด 

เรื่อของรถ เราพยายามทําให้ผิดมาตลอด หากได้ติดตามจริงๆทุกวันน้ันมันมีมาตลอด 30 วันเฉล่ีย 2 วันตายศพหนึ่ง 

นับเป็นตัวเลขสะสมและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอด  
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นพ. ธนะพงศ ์: บางวันตายศพหนึ่ง  

สุทธิพงศ์ : สูงมากครับที่ชัยภูมิ มันจะไม่เป็นเคสอย่างนี้ ปัญหาถ้าแก้ในส่วนของชัยภูมินั้นจะเป็นรถเล็ก

เรื่องของการสวมหมวกนิรภัย อย่างพืชผลการเกษตรก็เกิดมาตลอด เราก็พยายามออก และติดตามข่าวมาตลอด แต่มา

เจอปัญหาในส่วนของโครงสร้าง พอเราสะสมตัวเลขเยอะ อย่างผู้รับผิดชอบต้องประเมินกับภาคสาม จํานวนผู้รับผิดชอบ

ภาค 3 รายปี ประมาณ 20-30 ศพ ไม่เกินต่อปีในช่วงเทศกาล พอมันใกล้ถึงเมื่อไหร่ตัวเลขเหล่านี้จะโดนปรับหมด  

ผู้ด าเนินรายการ : วิธีการอย่างไร อย่างเคสของอุบัติเหต ุ

สุทธิพงศ ์: อย่างเช่นว่าเมา ขับรถไม่สวมหมวก คอหักตาย  

ผู้ด าเนินรายการ : มีอะไรบ้างที่ข้าราชการมักเอามาอ้าง นอกจากอุบัติเหตุจากการเมาแบบนี้   

สุทธิพงศ ์: จากถนนสายหลักคือไม่เข้าข่ายต้องนับ และมาถึงเรื่องของการใส่หมวกกันน็อก  

นพ. ธนะพงศ ์: อันน้ีเฉพาะเทศกาลหรือเปล่า 

สุทธิพงศ ์: ผมประเมินตลอดทั้งปี เทศกาลผมว่าตายน้อยกว่าปกติอีก  

นพ. ธนะพงศ ์: คือช่วงปกติ จะอยู่บนเพดานท่ีเท่าไหร ่

สุทธิพงศ ์: ปกติ 7 ศพก็อยู่ที่ศพเดียวตลอด 

ผู้ด าเนินรายการ : คือสภาพการเก็บข้อมูลเป็นปัญหาทั้งปี 

สุทธิพงศ ์: เพราะว่าเป็นเรื่องของเชิงการจัดตั้งเป้าจึงต้องมีการบังคับ แต่ผมไม่ทราบพ้ืนท่ีนะเพราะว่า

เบื้องบนเขาส่ังมา เราต้องมาประเมินว่าเกิดปัญหาอะไรจริงๆ และมาวางยุทธศาสตร์ร่วมกัน ไม่ว่าถนน คน รถ 

ผู้ด าเนินรายการ : อันน้ีน่าสนใจว่าที่หลายพื้นท่ีนั้นเจอปัญหาคล้ายๆ กัน ขอบคุณครับคุณสุทธิพงศ์ จากคมชัด

ลึก ขออีกท่านหน่ึงคนสุดท้ายจากชัยภูมิ คุณชาตรี เป็นผู้ดูและเวบ็เกี่ยวข้องการการศึกษา และอัพข่าวอุบัติเหตุด้วย เป็น

มนุษย์ไฮเทคหน่อยเพราะใช้เฟชบุ๊คให้เป็นประโยชน์ด้วย มีเฟชบุ๊คที่รายงานข่าวอุบัติเหตุค่อนข้างแอก็ทีฟ ช่วยเล่า

ประสบการณ์ในโลกออนไลน์ และการรายงานข่าวอุบัติเหตุให้ฟังหน่อย 

ชาตรี :  ขอบคุณมากครับ ผมคิดว่าส่ืออิสระทุกช่องกระจายข่าว....  เรื่องอื่นๆ ที่เราเห็นจากการทําข่าว

อุบัติเหตุ นั้นถ้าเราไปเจอเราต้องรีบส่งเราก็จะมีข้อมูลว่าคนบาดเจ็บเท่าไหร่ รถอะไรชนกันแต่ไม่สามารถที่จะก้าวลึกได้ 

เพราะหากว่าเรารายงานไปว่ารถคันนั้นสภาพเก่ามาก เก้าอี้ไม่ได้รับการปรับปรุงเหล็กขึ้นสนิม เราเองก็กลัวที่จะถูกฟ้อง

เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถนําเสนอรายละเอียดได ้
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ผู้ด าเนินรายการ : ยังไม่ได้เป็นด็อกเตอร์เลยไม่กล้าให้ความเห็น  

นพ.ธนะพงศ์ : จริงๆ ผมเองก็ไม่กล้าเหมือนกัน ลองนั่งฟังดูถ้าเกิดว่าเราไปบอกว่ารถของเจ ้ก. เกิดปัญหา

เยอะเลย หากว่าเราไปเบรมเขาตลอด เป็นไปได้ไหมหากไปดูในอีกแนวทางหน่ึง ย้อนกลับไปดูสถิติได้อยู่แล้ว อย่างบริษัท

แอร์โคราชพัฒนา ไม่เกิดเลย อันนี้สมมุตินะครับ ส่วนใหญ่ถ้าเราไปเอาข้อมูลอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหม 

ผู้ด าเนินรายการ : เป็นไปได้ครับ และก็ดีด้วย คําถามเดียวครับ ใครจะเก็บข้อมูลให้เรา และมาบอกเรา

เวลาที่ต้องการใช้  

ชาตรี :  คือมันซ้อนกันอยู่ตรงที่ว่า ส่ือเองก็ต้องการข้อมูลอยู่แล้ว แต่หากมีแบ็คอัพแบบนี้ว่า สถิติตรง

นี้เกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้ง บริษัทน้ีเกิดแล้วกี่ครั้ง เชื่อว่ามีคนอยากได้ และโจทย์สําคัญคือเรายังไม่มีแบบนี้ แต่ว่าอันหนึ่งที่ผม

คิดว่าโอเคคงไม่ไปเขียนในเชิงชี้นํา แต่ถ้าเบาะหลุดอย่างนี้เขียนได้ไหม  

ผู้ด าเนินรายการ : เขียนได้ ตั้งข้อสังเกต 

อาจารย ์:  เขียนแค่ว่าเบาะหลุดทําให้คุณยายตายแบบนี้ เขียนได้ใช่ไหม 

ผู้ด าเนินรายการ : แต่ก็สามารถเขียนได้ด้วยว่า รศ.ดร. วัฒนวงศ์ ให้ความเห็นว่าเบื้องต้นได้ดูวีดีโอจากที่เกิดเหตุ

แล้ว เบื้องต้นมีข้อน่าสงสัยว่า เบาะที่หลุดออกมาอาจไปเกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานของรถ อันนี้เขียนได ้

สุมาลี :  แต่อันนั้นก็ต้องดูด้วย เพราะว่าคําถามขอหมอจริงๆ แล้วบอกว่า ผมไม่ได้มีหน้าที่ท่ีจะ

สามารถให้ข้อมูลได้ ต้องเป็นระดับ ผอ. อธิการ คณะบดี นะคะ 

อาจารย:์ ไม่ต้องเป็นอาจารย์วัฒนะวงศ์หรอก ส่งมาผมก็ให้ได้  

สุมาลี :  ดีมากเลยค่ะ  

ผู้ด าเนินรายการ : คือคุณอยากให้ผมพูดอะไรหรือครับ 

นพ. ธนะพงศ ์:  ก็ประเด็นตรงที่ว่าเราช่วยกันตั้งข้อสังเกตได้ใช่ไหม  

ผู้ด าเนินรายการ : ในมุมของส่ือเขียนได้ครับ แต่ประเด็นคือถ้าอยากให้เซฟกับตัวนักข่าวอย่างที่ทางชัยภูมิบอก

ว่าบางทีก็ละอายใจตัวเองเหมือนกันท่ีจะไปฟันธง ไม่แน่ใจเพราะว่าพื้นฐานความรู้เราก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้น แต่ว่าความรู้สึก

ก็อยากที่จะเขียน แต่หากว่ามี ด๊อกเตอร์มาช่วยตั้งข้อสังเกตก็สบายใจทั้งสองฝ่าย 
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สุมาลี :  แต่เบาะหลุดเขียนได้นะคะ ต่อไปน้ีเวลาเกิดอุบัติเหตุ อยากให้ส่ือมวลชนของเราตั้งข้อสังเกต

ว่าเบาะหลุดหรือไม่ อันนี้ขอเลยนะคะ ไปดูเลยว่าเบาะหลุดหรือเปล่า เพราะว่าคุณหมอท่านเน้นเรื่องเบาะหลุดเหลือเกิน 

เผ่ือจะได้เปล่ียน บริษัทต่อรถจะได้ทําจริงขึ้น  

นพ. ธนะพงศ ์ : จริงไม่ใช่ว่าผมอยากแนะนํา จริงๆ แล้วมันเป็นความจริงที่ทําให้คนตายแต่ถ้าทุกคนช่วย 

นักข่าวช่วย ผมว่าขนส่งเองก็อยู่ไม่ได้หรอก พวกผู้ประกอบการก็ต้องขยับ 

ชาตรี :  ขอเสนอแนะนะครับไหนๆ ก็ยกให้ผมเป็นอาจารย์ทางอินเตอร์ เน็ต  ผมอยากเสนอแนะว่า

อย่างเฟชบุ๊คหากเราใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางศูนย์วิชาการ ควรจะตั้งเป็นเหมือนศูนย์แฟนเฟชของตัวเองไว้เลย ยกตัวอย่าง

ว่าศูนย์อุบัติเหตุภาคอีสาน และก็แอดนักข่าวเข้าไป พอมีข่าวผมส่งช่องเจ็ดแบบนี้ผมก็ขึ้นเฟชบุ๊คไปด้วย นักวิชาการก็อ่าน

ในเนื้อหายังไม่เกิดความชัดเจน นักวิชาการก็สามารถเติมได้ สคบ. ก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิด

มาแล้วกี่ครั้ง ก็สามารถแอดเข้ามา นักข่าวคนอื่นก็สามารถไปอ่านและก็เอามาเป็นประเด็นไป และคราวต่อไปหากว่ามี

เหตุการณ์คล้ายๆ อย่างนี้อีกก็สามารถเขียนเพิ่มเติมเข้าไปเป็นข้อมูล เพราะเฟชบุ๊คเราแทบไม่ต้องลงทุนอะไร ราลงทุนแค่

ค่าไฟนิดหนึ่ง ค่าโทรศัพท์เราก็เสียอยู่แล้ว แต่ว่าใครจะเป็นคนเริ่ม นักวิชาการเริ่มเสียหน่อยก็น่าจะดี จะได้เป็นจุดศูนย์รวม 

เราจะได้แอดเข้าไปหากัน เสนอข้อคิดเห็นกัน  

ผู้ด าเนินรายการ : จริงๆ ตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับ รูปแบบก็ต้องมีการมานั่งแลกเปล่ียน

กันว่าเหมาะสมไหม ประเด็นใหญ่คือว่าทําอย่างไรจะใช้พื้นที่ออนไลน์เป็นแหล่งที่จะเป็นข้อมูลท่ีเชื่อมระหว่างนักวิชาการ 

ศวปถ. ศูนย์ข้อมูล อันน้ีผมคิดในทางนักข่าวง่ายๆ ว่าไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนพื้นที่ไหนก็อินเตอร์เน็ตได้ เกิดเป็นปั๊บก็มีวิธี

อย่างไร หากว่าเราอยู่ในพ้ืนท่ีก็ส่งวีดิโอเข้าไป เม้นท์ไปในเฟชบุ๊คว่าอาจารย์แสดงความเห็นส่วนตัวเสียหน่อย ซึ่งการ

สนทนาระหว่างหน่อย อาจารย์ คุณชาตรี ทุกคนก็ได้รับรู้ผ่านโลกออนไลน์ ทีน้ีทุกคนก็รู้ว่าเหตุเกิดเพราะว่าทุกคนแจ้งมา 

หรือว่าคุณชาตรีแจ้งมา สองอาจารย์ก็รู้ด้วย คุณชาตรีก็รู้ด้วย ใครก็ได้ สามคือหน่อยอาจจะบอกว่าข้อมูลเท่านี้ไม่พอ

อยากจะได้ข้อมูลแบ็คอัพกี่ปี เป็นของเจ้เกียวหรือไม่ก็เจ้าไหน สถิติอุบัติเหตุอย่างไร อาจารย์ซึ่งนั่งฟังดูการสนทนาทั้งหมด

ก็บอกได้ว่าน่าจะเอาข้อมูลตรงนี้เข้าไป อาจารย์มีอยู่ในงานวิจัยหรือยกข้อมูลขึ้นมา อันน้ีคือวิธีใช้ออนไลน์แบบท่ีตอบอิงกับ

เป้าหมายในการทํางานร่วมกัน อันน้ีคือยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดเคสแบบนี้อาจจะทําให้นักข่าวทํางานได้ง่ายขึ้น ทาง

คุณหน่อยก็มีข้อมูลครบท่ีจะเขียนใน 1 ชม. ถัดไป อาจารย์ก็แสดงความเห็นอย่างเหมาะสมในกรณีน้ัน คืออาจจะไม่ต้อง

ทําเป็นสเตทเม้นท์แบบนี้ แต่ว่าอาจจะเป็นแค่การแสดงความเห็นเบื้องต้นก็ได้ แค่แสดงความเห็นใหญ่ๆ กันตรงกับ

เป้าหมายของ มพบ. ที่จะยกระดับเรื่องรถสาธารณะว่า อย่างเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องเบาะ จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่เบาะ เบาะนั้น

เป็นตัวดัชนีชี้ว่ามาตรฐานรถไม่ได้ในเบื้องต้น คือนอกจากนี้ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ อีกใช่ไหมครับอาจารย์ อาจจะเป็นว่าคุณดู

เบาะเพราะว่ามันง่ายสุด แต่มันอาจจะมีล้อ มีอะไรทั้งหลายแหล่ ซึ่งเข้าใจว่ามันมีตัวดัชนีชี้อยู่แล้วซึ่งนักข่าวเห็นแล้ว

สามารถฟันธงได้เลย แต่ว่าบางงานอาจจะฟันธงไม่ได้ก็ว่ากันอีกที อันน้ีก็เป็นชัยภูมินะ ต่อไปจังหวัดที่สอง เลยแล้วกันนะ
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ครับ ส่วนใครท่ียังไม่ได้พูดหรือแสดงความคิดเห็นขอยกไปตอนท้าย จังหวัดที่สองบุรีรัมย์ ขอเชิญคุณบัญชา จากบุรีรัมย์

ทาร์ม ทํางานมา7 ปี อายุงานนะครับ ก็ช่วยแลกเปล่ียนในหัวข้อที่ว่ามา เชิญครับ 

บัญชา :  ครับทํางานมา 12 ปี ครับ การทํางานส่ิงที่เป็นปัญหาคือแ พทย์พยาบาลเขาไม่ให้เรา

สัมภาษณ์ ซึ่งจริงๆ แล้วส่ือเองก็ต้องการพ้ืนท่ี ซึ่งตรงนั้นหมอ พยายาบาลเขาไม่ให้เราถ่าย ต้องขออนุญาตผู้อํานวยการ

สํานักมา ผู้อํานวยการไม่อยู่ขออนุญาตส่วนโน้นนี้มากมาย เราต้องการภาพเพียงเท่านี้ มันเป็นเพียง ... โดยอ้างว่ามันเป็น

สิทธิของผู้ป่วย และอ้างว่าเกะกะการทํางาน นักข่านั้นเวลาไปก็ถ่ายเป็นภาพกว้างๆ คงไมได้ไปเอาเจาะตรงนั้นตรงนี้ 

เพราะเวลาออกก็ออกในภาพท่ีว่า ซึ่งถ้ามีการแก้ปัญหามันสามารถเคลียร์กันได้ ในสวนของสื่อ ไม่จําเป็นว่าจะเป็นในร่อง

อุบัติเหตุ แต่เป็นทุกเรื่อง ท้ังๆที่บางเคส อย่างที่ล่าสุดที่ไปทํามา มีวัยรุ่นซึ่งก็เป็นลูกหลานคนท่ีเรารู้จัก ก็ไมอ่นุญาต หมอก็

ไม่อนุญาตผมต้องใช้สูตรพิเศษคือเมื่อเรายกขึ้นปับเราจะรู้ว่าต้องใช้มุขแอบถ่ายเราจึงจะได้ภาพมา   

ผู้ด าเนินรายการ : อันน้ีก็เป็นปัญหาหน่ึงคอเรื่องของการส่ือสารไม่ตรงกัน ทั้งนักข่าวและบุคลากร

สาธารณะสุข ทําให้มีปัญหาในการรายงานข่าว ก็เป็นข้อมูลไว้ เดี๋ยวอาจจะมีหลายพื้นท่ี เพราะอย่างที่ขอนแก่นก็มีการ

สะท้อนเรื่องนี้ออกมาเหมือนกัน อย่างกรณีเรื่องหมอนี้จะเสนออย่างไร    คือบรรดาหมอไม่ยอมคุยกับเราเลย  

บัญชา :  คือทุกจังหวัด ยกเว้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้... ไม่ให้เราเข้าไป  

ผู้ด าเนินรายการ : คือทุกจังหวัดไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเรา ต้องใช้วิชามาร ขอบคุณครับสําหรับข้อมูล

เบื้องต้น จริงๆ ขอไปท่ีบุรีรัมย์คนท่ีสองนะครับ ขอเชิญคุณพิกุลครับ คุณพิกุลทําสํานักข่าวไทยและเป็น...ให้กับวิทยุเนชั่น

ด้วย ทําข่าวอุบัติเหตุบ่อยไหมครับ 

พิกุล :  ข่าวอุบัติเหตุถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็ค่อนข้างบ่อย ถ้าเป็นช่วงปกติก็อาจจะดูตามเคส ก็คือถ้า

เป็นเคสท่ีน่าสนใจและคิดว่าลงไปในพื้นท่ีแล้วจะได้นําเสนอข่าวตรงนี้ เราก็ต้องวิเคราะห์และประเมินดูว่ามันเป็นความคุ้ม

หรือเปล่า และพื้นที่ข่าวลงไปน้ันจะได้ลงหรือเปล่า ส่วนสภาพปัญหาในการลงพื้นที่ทําข่าวก็ไม่แตกต่างจากพี่ๆ และที่คุณ

บัญชานําเสนอไปก็เจอเหมือนกัน เป็นเรื่องการกันข้อมูล ก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องหมอพยาบาล ก็เป็นข้อมูลจากหลายฝ่าย อย่าง 

สน. ต่างๆ ก็มีบ้าง เราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว ก็มีบ้างอย่างที่เขาขนยาบางครั้งก็อาจจะล่าช้าในเรื่องการนําเสนอ

ข่าวก็มีจํากัดในเรื่องของเวลา อย่างวิทยุนั้นก็เป็นมากในเรื่องของเวลา ก็คือจะต้องรายงานข่าวสมมุติว่าเกิดเหตุในชั่วโมงนี้ 

ถ้าเป็นต้น ชม.หน้าเราก็ต้องได้นําเสนอแล้ว  

ผู้ด าเนินรายการ : แล้วมีข้อเสนไหมครับ 

พิกุล :  อย่างข้อเสนอแนะก็อยากเสนอไป แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการสะท้อนและอาจจะเป็นในเรื่องของ

ข้อมูล อยากให้ไปประสานในหน่วยงานท่ีดูแลหรือรับผิดชอบจริงๆ ในส่วนของสื่อเองก็มีบทบาทหน้าที่ในส่วนของสื่อ แต่

หน่วยงานในแต่ละหน่วยงานก็จะมีหน้าที่ของตัวเอง และอาจจะถูกมองว่าจู้จี้บ้าง อยากได้ข่าวหรือเปล่า จริงๆ แล้วมันก็
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เป็นหน้าที่ในการนําเสนอของส่ือ แงจ่ริงๆ ก็คือเราก็อยากสะท้อนว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุว่าที่เราไปทําข่าวใหญ่ๆ อย่ารถไฟชนรถ

นักเรียนท่ีมีคนเสียชีวิตหลายราย ถ้าจําไม่ผิด 8-9 รายที่เป็นเด็กนักเรียน ที่เรานําเสนอสะท้อนออกไป เกิดความระมัดระวัง

มากขึ้น และอยากให้เกิดการแก้ไขในจุดตรงนี้ ไม่ใช่ว่าเราอยากนําเสนอข่าวใหญ่ๆ เพื่อท่ีจะได้ข่าวเท่านั้น จริงๆ แล้วมัน

ไม่ใช่นะคะ จริงๆ อยากนําเสนอเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วย  

ผู้ด าเนินรายการ : เป็นสองส่วนนะครับ ข้อมูลก็หายาก เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องก็มีทัศนะคติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับ

นักข่าว ก็เข้าใจว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน และทุกวันน้ีก็ยังมีตกค้างอยู่บ้าง  

พิกุล  : ก็อาจจะเจอกันหลายพื้นท่ี พ่ีๆ เองก็คงไม่แตกต่างกัน  

ผู้ด าเนินรายการ : ขอถามคําถามนิดหน่อย สํานักข่าวไทยที่ค่อนข้างจะเสนอข่าวเป็นทางการ เวลา

เลือกข่าวอุบัติเหตุนั้นเหมือนนักข่าวอื่นๆ ไหม เป็นต้นว่าต้องว่าต้องมีพระหรือนักเรียน หรือว่าต้องมีคนตาย 

พิกุล :  ก็จริงๆแล้วก็ค งไม่ต่างกับส่ือทั่วๆ ไป เท่าที่ดูจากเคสท่ีลงไปน้ัน ไม่จําเป็นว่าจะต้องดูที่คนตาย

เยอะ บาดเจ็บเยอะ แต่ต้องดูว่าเป็นบุคคลสําคัญที่น่าสนใจทางสังคม แค่บาดเจ็บเล็กน้อยก็เป็นข่าวแล้ว 

ผู้ด าเนินรายการ : ขอบคุณครับ สําหรับท่านถัดไปขอคุณสุรชัย เชิญแนะนําตัวครับ ทํางานมากี่ปี 

เกี่ยวข้องกับข่าวอย่างไร มองอย่างไร  

สุรชัย :  ที่ทํางานมา .... เรื่องรถ อุปสรรค รถท่านจะเก่าหรือใหม่ที่ออกมามีการตรวจสอบไหม สมมุติ

ว่ามีร้อยคัน เจอ 2 คัน  

ผู้ด าเนินรายการ : ครับแล้วที่ผ่านมาไปทําข่าวนั้นมีปัญหาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า 

สุรชัย :  ก็เป็นปัญหาเดียวกัน  

ผู้ด าเนินรายการ : ข้อมูลเข้าถึงยาก  

สุรชัย :  ก็ เป็นไรองผู้ที่รับผิดชอบ ทั้งทางรถ ถนน คน 

ผู้ด าเนินรายการ : ขอบคุณครับ ขอไปท่านท่ีส่ีคุณเรืองวุฒินักข่าวทีวีช่อง 3 อายุงาน 13 ปี 

เรืองวุฒิ : สวัสดีครับ ผมมองว่าปัญหานั้นก็จะคล้ายๆ กันในทุกๆ จังหวัด เรื่อการมองภาพของ สส. คน

นี้คือ ปัญหาคล้ายๆ กัน  อย่างรถกระแทะน้ันก็มีไฟฉายกระบอกเดียว ส่วนหนึ่งอย่างที่รถพลิกคว่ําปัญหาที่เจอคือคันส่งมัน

หลุดก็เลยใช้ลวดผูกแทน นําเสนอครับ ถ้าเป็นจุดเด่น 

ผู้ด าเนินรายการ : อย่างนี้ช่องสามชอบเลย อย่างที่มีเก็บตก หรือว่าไปเป็นช่วงข่าว  
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เรืองวุฒิ : ที่เกิดตรงนี้ผมเลยคิดเพิ่มเติมในหลายจุด การท่ีจะเจาะตรงนี้หรือไปเพิ่มเติมเองมันค่อนข้าที่

จะยาก หลังจากนี้ผมเคยคิดองว่าถ้านําเสนอว่าจะมียางอะไรต่างๆ ผมก็จะยุให้ญาติเขามาร้อง 

ผู้ด าเนินรายการ : อันน้ีคือใช้วิชามารแบบทีวี  

เรืองวุฒิ : ในลักษณะยุ เพราะว่าเอาญาติก่อนเลย อันน้ีไม่ผิด เพราะว่าจะร้องอย่างไรก็ได ้

ผู้ด าเนินรายการ : ก็น่าสนใจนะครับเป็นการแลกเปล่ียนลักษณะการทําข่าว  

อาจารย ์: แล้วมีเคสอย่างรถสายหาดใหญ่ขับไปแล้วยางระเบิด แต่เนื่องจากว่าเป็นรถเก่าโครงไม้เลย

ทะลุทําให้นักศึกษาราชภัฎฯ ตกลงมาตาย เคสนี้อาจารย์ที่ มอ. เป็นพยานแล้ว ตอนแรกก็ว่าสุดวิสัย แต่อาจารย์บอกว่า

เรื่องนี้ไม่ใช่สุดวิสัย ยางเก่าก็จริงแต่โครงไม้นี้ต่างหาก สุดท้ายเคานี้ก็ชนะไป คือพอเป็นข่าวขึ้นมา มันไม่ได้ต้องสอบสวนวัน

นั้นทันทีหรอก แต่ต้องมีการชี้เป้าว่าทําไมถึงแค่ยางระเบิดพื้นต้องทะลุ ทีมวิศวะลงไปสืบสวนเลย เคสนี้อาจารย์เป็นพยาน

ถึงศาลเลย 

เรืองวุฒิ : ผมคิดว่า 9 ศพของนักเรียน รถจ่าย 4 ล้าน  

ผู้ด าเนินรายการ : อันน้ีอาจารย์ให้ข้อมูลว่าเวลาเกิดเหตุก็เอา 14 ล้านไปล่ออย่างนั้นหรือเปล่า 

พอเกิดเคสแล้วเวลาฟ้องจริงๆ นั้นมันทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง เวลาผ่านไปทบทวน จริงๆ จุดตัดทางรถไฟน้ัน

มาจากเคสน้ีเลย เคสนั้นถ้าเอาเข้าจริงๆ สะท้อนเลยนะ รถนักเรียนคันน้ีเป็นรถเก่า วันนั้นโชคดีที่รับเด็กนักเรียนมาแค่ 30 

คน เพราะรถแถวนั้นต้องรับเด็ก 70 คน และวันน้ันเด็กที่รอดถามคนขับซึ่งคนขับบอกว่า มาจอดหน้าโรงเรียนต้องสตาร์ท

เครื่องไว้ ถ้าดับเครื่องจะสตาร์ทไม่ติด แล้วตอนที่ไปขึ้นเนินรถก็เครื่องดับก็บอกเด็กไม่ต้องเร่งก็สตาร์ทอยู่อย่างนั้น สุดท้าย

ก็มาชนกัน โจทย์คือรถบ้านเราเวลารับเด็กนักเรียน 

ผู้ด าเนินรายการ : ครับเห็นบอกว่าทางคุณเรืองวุฒิได้รายงานข่าวทางวิทยุด้วยใช่ไหมครับ ศูนย์ข่าว

บุรีรัมย์ ได้มีการเอาข่าวอุบัติเหตุไปและเปล่ียนหรือรณรงค์คอือะไรบ้างไหม 

เรืองวุฒิ : ก็ส่วนใหญ่น้ันผมจะรณรงค์เรื่องใบขับขี่ต่างๆ เพราะผมพูดคนเดียว เรื่องเล่ามันก็มีน้อย เรื่อง

อื่นก็ต้องขยายความต่อ  

ผู้ด าเนินรายการ : งั้นขอผ่านไปท่านสุดท้ายนะครับ คุณขวัญชัยเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นนักข่าวให้กับสยามรัฐ แนว

หน้า ไทยโพสต์ 

ขวัญชัย :  การทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เหมือนกับพ่ีๆ น้องๆ ทุกคนที่พบมา แต่ก็มีอยู่

เคสหนึ่งที่เกี่ยวกับโดยสารท่ีโคราชต้นทางที่ศรสีะเกษปลายทางที่กรุงเทพ แล้ววจะมาถึงบุรีรัมย์ประมาณทุ่มกว่า ช่วงนี้จะ
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เป็นการเปล่ียนคนขับ  เผอิญว่าคนขับนั้นเป็นเด็กอายุ 17 ปีและจะมาเกิดอุบัติเหตุประมาณบ้านหนองบัวโคก ตรงนั้นก็คือ

ช่วงที่ว่าฝนตกและเป็นทางโค้ง และคนขับคนแรกพักและให้เด็กไปขับเป็นเด็กรถ คนขับก็นอนตรงห้องชั้นล่าง พอมาถึงจุด

เกิดเหตุเกิดพลิกคว่ํา คนขับตาย ก็มีคนบาดเจ็บและตายมาก ข่าวนี้บริษัทเจ้าของที่โคราช มีการชี้แจงข่าวและ... เกิดมา

หลายปีแล้ว 

นพ.ธนะพงศ์ : แล้วในข่าวได้บอกไหมครับว่าคนขับอายุ 17  

ขวัญชัย :  ในเคสน้ี ..นิดหน่ึงครับ ในวิธีเขียนข่าวเรามีสิทธิเขียนไหมว่าผิดกฎหมาย คือเรารู้อยู่แล้วว่า

อายุคนขับรถสาธารณะ 

ผู้ด าเนินรายการ:  คือกฎหมายระบุไหมว่าคนขับต้องอายุเท่าไหร่ เราไม่ได้ฟันธงแต่เราใส่ในเฮดไลท์ได ้

สุมาลี :  คือเราไม่ได้เขียนข่าวว่าผิดกฎหมายแต่เราบอกว่าคนขับอายุ 17 ปี ซึ่งตามกฎหมายขารู้อยู่

แล้วว่าผิด  

นพ.ธนะพงศ์ : ผมนึกถึงเหตุการณ์ล่าสุดเลยที่คนขับรถสาย 39 ชนแม่ที่ไปรับลูกเรียนพิเศษ แล้วแม่ถามลูก

ว่ารถเมล์คนนี้ชน ส่วนคนขับอายุ 22 แต่เหตุผลที่ปิดได้ แต่กฎหมายะบุว่าคนขับต้องอายุ 25 แต่เพราะว่าขนส่งอนุโลมให้

คนขับอายุได้ 22 ก็เลยเปล่ียนกลับมาที่ 25 เหมือนเดิม แต่ทั้งหมดนี้เกิดได้เพราะส่ือ ถามว่าทําไมอาคนขับอายุ 22 มา

รับผิดชอบชีวิตคน เขาก็เลยยกเลิกอันนี้ไป  

ผู้ด าเนินรายการ : คือจริงๆ ไม่ได้กับส่ืออย่างเดียว เวลาคนมองก็จะมองจากอุบัติเหตุที่ส่ือรายงาน เกิดความ

เปล่ียนแปลง อันน้ีที่คุณหมอสังเกตนะครับ เข้ใจว่าจากประสบการณ์ Issue แบบนี้นักข่าวก็รายงานไปตามสภาพ

ข้อเท็จจริง แต่คนทีเ่มคพ้อยท์จริงๆ ก็เป็นนักวิชาการหรือ NGO ในกรุงเทพที่บอกว่ากรณีเหล่านี้มันรับไม่ได้ หรือว่ามันไปชี้

ให้กระทรวงให้เห็นว่าแบน้ีไม่เหมาะสม ก็ช่วยกันทํางาน นักข่าวเองก็รายงานเหตุการณ์ไป แต่เหตุการณ์นี้จะอธิบายอีก

อย่าง แต่คนที่ช่วยกําหนดประเด็นในการทํางานกเ็ป็นนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพที่ค่อนข้างมีบทบาทใน

การท่ีจะบอกว่ามองมุมนี้ ควรจะเปล่ียนแปลงมุมนี้ อันน้ีคือสภาพการณ์ที่ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างที่ผ่านมา ท่ีพูดนี้คือในมุม

กลับกันบทบาทการชี้นําประเด็น ถ้าท่านนึกภาพแบบนี้ออกว่าคนในพ้ืนท่ี ถ้าเป็นนักวิชาการ NGO ในต่างจังหวัด จริงๆ 

ไม่ใช่ ที่ผ่านมานั้นโอกาสในการทํางานของนักวิชาการต่างๆ ถ้าไม่ไปอยู่กรุงเทพก็ไมได้ออกสื่อ เพราะว่าคุณอยู่สุรนารี 

ถึงแม้ว่าคุณจะเก่งก็ตาม องค์กรภาคเอกชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี นักข่าวในกรุงเทพก็เหมือนกันเอาใกล้ๆ มือ หาใช้งานก่อน ก็ลืม

นึกไปถึงในพ้ืนท่ี ซึ่งจริงๆ แล้วคนในพ้ืนท่ี ไม่ว่าจะเป็นนักข่าว หรือว่านักวิชาการน้ันเขาจะมีความรู้เยอะกว่า และก็ลึกกว่า

ด้วยซ้ํา แต่ไม่มีพื้นที่ท่ีเปิดให้ ในมุมนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ว่า ในมุมนี้ถ้าเกิดโอกาสมาถึงในแง่ที่ว่าอย่างที่มีคนเสนอเรื่องเฟชบุ๊กที่มัน

ไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งไปหากัน มันอาจจะเป็นการเพิ่มบาทของนักข่าวในพ้ืนท่ี องค์กรนักวิชาการ ว่าทําอย่างไรท่ีจะมีที่ยืน

ในพ้ืนท่ีสาธารณะ กําหนดประเด็นเหล่านี้ สมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุ คนที่พูดอาจจะเป็นคนในพ้ืนท่ีได้ ไม่ทราบว่ามีข้อเสนอ

อย่างไร  
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ขวัญชัย :  อันน้ีก็มีหลายเคส นะ อย่างเช่นการก่อสร้างถนน ช่วงกลางคืนไมค่อยมีไฟ และการก่อสร้างก็

ไม่ได้มีไฟให้เห็นชัดเจน  

นพ.ธนะพงศ์ : สมมุตินะครับว่าถ้าเกิดเคสจริง จะมีการรายงานข่าวไหมว่าผู้รับเหมาจะต้องมารับผิดชอบ 

ต้องมาดูแลความปลอดภัย 

ขวัญชัย : ตอนนั้นเราก็... แต่มันก็ทําเป็นช่วงๆ ไม่ได้ทําตลอดสาย บางช่วงไม่เสร็จก็หยุด  

นพ.ธนะพงศ์ : อันน้ีแหละประเด็นของผม สมมุติว่าในหลายเคสน้ันทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงและตั้งโจทย์

ขึ้นมาว่าตอนนี้บุรีรัมย์กําลังมีการก่อสร้างแบบนี้อยู่ขอให้ผู้รับเหมาเข้ามาดูแล คือผมชี้ให้เห็นนิดเดียว เคสยะลาที่ตายก็คือ

ทําทางนี้แหละ เป็นถนนส่ีเลน และช่วงขาลงทําทางก็ทําให้รถสวนกัน และทําทางช่วงขึ้นเขาก็ทําให้สวนกันแต่ไม่มีป้าย

บอก รถตู้ก็เลยชนกับรถหกล้อ เด็กนักเรียนท่ีตายก็ 9 ศพ อันน้ันคือทําทางและไม่มีป้ายบอกว่ากําลังทําทาง  

สุมาลี :  เคสของที่หมอพูดถ้าเราเสนอข่าวไปว่าถ้าทําทางแล้วมีกองวัสดุทิ้งไว้ข้างทางนั้นเป็นปัจจัยที่

ทําให้เกิดอุบัติเหตุ ถามว่าส่ือเขียนไปแล้วได้รับการแก้ปัญหาไหม ได้นะคะ ถ้าเราเจอปัญหานี้ไปถามผู้ว่า หรือว่าแขวงการ

ทาง พรุ่งนี้เสร็จเลยค่ะ ขึ้นอยู่กับว่านักข่าวจะไปถามใครเอาไปถามผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจหรือเปล่า แต่ถ้าเราเสนอแค่ว่ารถ

ชนกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นร้อยเวรกล่าวว่า เท่านี้จบ พรุ่งนี้ก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใหม่ แต่ถ้าบอกว่ามีการเอาข่าวนี้ไปถามต่อกับ

คนที่มีอํานาจ พรุ่งนี้กองวัสดุจะไม่เหลือเลย  

ผู้ด าเนินรายการ : หรืออาจจะมีติดป้าย ก็น่าสนใจนะครับ อาจจะใช้วิชามารของคุณ...  

หรือาจจะเขียนเพิ่มไปอีกอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเอาไปให้คนที่มีอํานาจก็จะแก้ได้ ถ้าเราเขียนต่อไปเพื่อท่ีจะ

แก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป เช่นกรณีน้ีทิ้งท้ายไว้ว่า อย่างไซตก์่อสร้างทั้งหลายเขาจะต้องทําอย่างการตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางถนนในบรเิวณพื้นที่ก่อสร้าง คือถ้ามันมีการตรวจสอบ ปกติถ้าเขียนประโยคนี้ไปกรมทางหลวงขาจะทราบ 

ถ้าเขียนตรงนี้ไปว่าตรงนี้มีหรือเปล่า ผมว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้น 

ผู้ด าเนินรายการ : ไม่ได้พูดถึงในมุมมองของผู้บริโภคว่าสิทธิท่ีคนบุรีรัมย์ควรจะได้รับการบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับ

การก่อสร้างทางทั้งหมด เป็นต้นว่าระหว่างก่อสร้างทางไม่ว่าคุณจะก่อสร้างด้วยบริษัทอะไร 1 กลางคืนจะต้อมีไฟ 2 จะมา

กองอะไรช่วยบอกหน่อยว่าจะกองกี่วัน สร้างเสร็จภายในเท่าไหร่ สิทธิพ้ืนฐานเหล่านี้ถ้าเรามองว่ามุมที่มันส่งผลเราก็น่าจะ

หยิบประเด็นเหลานี้มาได ้

นพ.ธนะพงศ ์ : เพิ่มนิดหนึ่ง ในส่วนของหนังสือพิมพ์เราอาจจะเขียนไม่ได้ เพราะว่าถูกตัด แต่ที่วิทยุพูดได้ 

เพราะว่าเราเล่นทันทีเราแก้ปัญหาได้เลย เราพูดในมุมมองของที่เราเป็นดีเจเราทําได้   
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ผู้ด าเนินรายการ : ทุกข์ของคนบุรีรัมย์ในเดือน ก.ค. ปี 54 ก็ขอปิดเรื่องบุรีรัมย์ไว้นี้ก่อน ขอไปท่ีจังหวัด

ที่สามที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ที่สุด จังหวัดโคราชของเรา ของเริ่มที่คุณประสิทธิ ตั้งประเสริฐ ทราบว่าเป็นผู้กว้างขวางในบรรดา

ส่ือมวลชนโคราชด้วย จริงๆ พ่ีประสิทธิ ทํางานอยู่กับคมชัดลึก ด้วยโจทย์เดียวกัน 

สุมาลี :  จริงๆ อาจารย์ท่านน่าจะโยนให้อาจารย์แดงก่อน เพราะว่าท่านทําหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่ยังไม่

เกิดเลย 

คุณประสิทธิ : เวลามาวงการส่ือใช้คําว่าผู้กว้างขวาง มันคล้ายกับอิทธิพลนะ  

ผู้ด าเนินรายการ : อันน้ีต้องถามเจ้าตัวนะครับ  ถ้าอย่างนั้นขอเชิญพี่สุนทร จันทร์รังศรีก่อนนะครับ  

สุนทร :  ขอบคุณครับ จริงๆ แล้วอย่างที่บอก ทางสภาเขาจะเรียกว่าผู้กว้างขวาง เมื่อสมัย 7-10 ปีท่ี

แล้ว ก็เอาเป็นว่าเล่านิดเดียวส้ันๆ ผมก็ทํางานปีนี้ก็สามสิบปีมาแล้ว ผมก็ได้รู้จัก ศวปถ. เราได้เรียนรู้หลายๆ อย่าง ผมก็

ละอายใจที่ว่าผมแก่ที่สุด แต่ที่ต้องมาเพราะว่าผมอยู่ติดกับลูกน้องเก่า ผมว่าเรื่องอุบัติเหตุทางถนนน้ัน การออกแบบถนน

อย่างที่อาจารย์ท่านพูดนั้น ผมมักจะด่าเลยนะเวลาที่ขับรถไปแล้วเจอป้ายว่าระวังอันตราย และทําไปทําไม และที่ขับรถเข้า

มิตรภาพจะมีระวังหินหล่น แล้วจะให้ทําอย่างไร จะหนีทันหรือ  

   ผมว่าดีนะเรื่องอุบัติเหตุทางการถนน แต่ตัวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการ...........ถนนท่ีอาจารย์พูดต้องให้อภัย 

ปรากฏว่าผมมักจะด่านะครับเวลาขับรถไปทางไหนที่บอกว่า ระวังโค้งอันตราย ผมถึงด่าไง แล้วมึงทําหาหอกอะไรโค้ง

อันตราย แล้วก็ประเภทขับรถข้างเขาทางเข้ามิตรภาพเข้ากรุงเทพฯ ระวังหินหล่น ผมบอกแล้วหินหล่นมึงจะให้กูทํายังไง ใช่

ไหม เราขับไปหินหล่น 

  เพราะสาเหตุที่ว่าทําถนนมันแบบเฮงซวย แล้วก็สิ่งที่ว่าบางทีท่ีมันเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราเห็นเราต้องแก้ไขตรงนี้ตรง

ที่ว่าการขายสินค้าริมถนน ผมเข้าใจว่าแต่ก่อนเป็นอาชีพของชาวบ้านจริง ๆ แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้ว จะเห็นว่าในเร็ว ๆ นี้

มังคุดเป็นแถวเลยนะ ๒๐ ๓๐ เจ้า แล้วมันไม่ใช่ชาวบ้าน ปรากฏว่าเป็นนายทุนไปเหมามาจากที่ไหนไม่รู้มาตั้งเรียงรายกัน 

๑๐๐ ๒๐๐ เมตร ที่เห็นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าป้ายโมเดลเดียวกันป้ายเหมือนกันเลย คือว่ามันไปชั่งห่อเป็นราคาเดียวกัน 

แพ็คเกจเดียวกัน ราคาเดียวกันคุณซื้อไม่ซื้อก็ตามใจ เพราะเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเจ้านี้แพงหน่อยไปต่อเจ้าอื่นได้ ซึ่งอันน้ี

มันไม่ถูกต้องใช่ไหมครับก็รู้อยู่ซื้อสินค้าริมถนน ประเทศของเรามันไม่มีแหล่งซื้อที่ถูกต้อง แล้วก็มาพูดถึงในโคราชมันก็จะมี

ที่พวกเราจะเห็นมอปลาย่างอิทธิพลมันร้ายจริง ๆ ผู้ว่าคนไหนมาใหม่ ๆ ก็บอกว่าจะปราบจะแก้แต่ไม่เคยแก้ได้ มอปลาย่าง 

ที่ลําตะคอง แล้วก็ออกมาโบกรถให้จอดมันจะมีลีลากันมากมาย 

 น่ีคือการขายสินค้าริมถนนท่ีจะเป็นอุบัติเหตุอย่างหน่ึงซึ่งง่าย ๆ ไม่มีใครแก้ นับประสาอะไรกับการท่ีรถบัสสองชั้น

จะหล่นเหมือนกัน ที่เรารู้ว่าอันตราย การก่อสร้างไม่ถูกต้อง ผมไม่ทราบว่าขนส่งมันอมสากกะเบือหรือยังไงถึงอนุมัติให้

อะไรมันบังตา อนุมัติให้ใช้ได้ ความจริงมันผิดแต่ไม่รู้ออกมาใช้ได้ยังไง เรื่องการโครงสร้างไม่ดีผมว่าต้องเล่นงานอู่ต่อรถซึ่ง
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ส่วนใหญ่กรุงเทพฯ ก็มีบางอู่ที่เห็นแก่ตัวมาก ๆ ใช้ถนนส่วนตัวมากอบโกยทรัพยากรทั้งหลายให้มาเป็นสมบัติของตัวเอง 

พอเป็นสมบัติของตัวเองมาก ๆ ก็เอาเงินท่ีได้มาซื้อเสียงประชาชนเข้าไปทําในด้านของธุรกิจการเมืองอีก 

  :  ก ไก่ใช่ไหมคะ 

  :  อันน้ีคนนอกพื้นที่งง แต่คนในพ้ืนท่ีฮา   

  สุนทร :  ผมจะมาบอกคุณว่ามันมีการของนักวิชาการท่ีสะสมไว้ อย่างผมเจอกรณีหน่ึงซึ่งค่อนข้างลึกลับจะ

เรียนฝากไว้ว่าจากการท่ีนักวิชาการไปค้นหาเมื่อประมาณ 2531 ที่จะไปบัวใหญ่ เกิดเหตุไฟไหม้รถโดยสารคันหนึ่ง กําลัง

ขับไปไฟไหม้คลอกตายไปประมาณ 30 40 คน ตายคารถ ผมก็ไป ตอนนั้นได้รับวิทยุก็พอดีนักข่าวผมผู้หญิงนะเขาก็ชวน

ผมไป เขาได้รับ ว. ผมก็ขับรถไป ผมก็นึกว่าเป็นอุบัติเหตุไฟไหม้ฟาง แต่น่าสลดและน่าหดหู่ท้ังคันเลยนะตาย ไฟไหม้คลอก

ทั้งคัน นักข่าวคนนั้นผมว่าเก่ง บางคนก็รู้จัก เป็นผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ปีนขึ้นไปถีบกระจกหน้ารถขึ้นไปถ่ายรูป ศพไหม้อยู่ตะโก

ทั้งคัน ผมยังไม่มีความสามารถอย่างเขาเลย  

ที่พิมายครับ สักปี 2531 ผมเสียดายว่าตอนนั้นผมก็บอกให้ตามเรื่อง พอดีช่วงนั้นผมไปต่างประเทศ 2 ครั้ง ตั้ง

เดือนกว่าก็เลยไม่ได้ติดตาม สรุปว่าเหตุที่เกิดครั้งนี้เพราะมีชาวบ้านคนหนึ่งหิ้วถังน้ํามันขึ้นไป แล้วก็ไปเตรียมพลุที่จะจัด

งานอะไรไม่รู้เกิดพลุระเบิดไฟไหม้เลย ซึ่งผมฟังแล้วมันเป็นไม่ได้เพราะว่ามันไหม้เหมือนกับไฟท่ีมาฉีด ประกายไฟที่มาฉีด

พ่นเอาตายทั้งคันรอดไม่กี่คนเท่านั้น ถ้ามีเวลาจะให้อาจารย์เป็นค้นดูว่าเมื่อปี 2531 เป็นข่าว  

 ทีนี้อย่างที่ว่าทางการเรียกร้องให้ได้สินไหมนี่เมื่อกี้ว่า 30,000 มันเป็นราคามาตรฐาน ถ้าผู้ได้รับการสูญเสียไม่.....

ผมก็เคยมีนักข่าวผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักข่าวมาทํางาน แล้วก็ถูกรถเมล์ซึ่งมันขับเหมือนกับรถแข่งแล้วก็ไป....ตาย สูตร

สําเร็จก็จ่าย 30,000 ผมก็ต่อสู้ให้เขา ปรากฏว่าทางพวกเราที่ก่อตั้งรวมขึ้นมาเป็น... 500,000 เพราะว่าคนเขากําลังเรียน

จบ แล้วรับปริญญาอยู่แล้ว ความนี้คํานึงถึงส่ิงที่เขาจะได้รายได้ต่อไปคํานวณศาลท่านให้ 500,000 กว่าบาท จากที่ได้ 

30,000 ถ้ารู้จักฟ้องนะ ตรงนี้ต้องฝากให้ท่านกระตุ้นตรงนี้ด้วยว่าอย่าไปยอมเขาง่าย ๆ  

 ประธาน สคบ. โคราช มาจากการเมืองเลยไม่ได้สนใจประชาชน ไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาชน ผมเลยรวมกันบอกว่า

ให้เขาตัวขึ้นมาดี เพราะเราเรียกร้องตัวจริง เพราะเขาเป็นไม่ใช่ตัวจริง เขามาจากการเมืองข้ามหัวข้ามหน้าของรุ่นเก่า ๆ 

เขาขึ้นมาเรื่องอายุ 50 มาเป็นตําแหน่งนี้ เราไม่มีอคตินะแต่ต้องคุยว่าพวกผมยอมรับว่าจะตั้งใจทํางาน ก็ยอมรับว่าเขา

ขึ้นมาจากนักการเมืองก็จริง........ถึงเวลาก็ไม่ทํางานก็ไม่ได้เรื่อง สรุปแล้วหน่วยงานรัฐยุ่งกว่าทั้งหลายเพราะว่าเจ้าหน้าที่

รัฐละเลยผิด 157 ทั้งนั้นเลย รวมถึงที่วุ่นกันอยู่ตรงนี้เรื่องของวังน้ําเขียวอะไรน่ะ มันมาจากละเลยมาใช่ไหมครับ ทั้งพวกป่า

ไม้ ผมนอกเรื่องไปนิดหนึ่ง แล้วก็ละเลยไป แล้วมาแก้ปัญหาปลายเหตุ รวมทั้ง กกต. ด้วยที่ปล่อยคนที่ไม่ถูกต้องเข้ามา

สมัคร ทําไมไม่สกัดตั้งแต่ก่อนท่ีจะสมัคร พอให้มาสมัครแล้วก็คอยมาพิจารณาว่าจะถอนหรือจะตัดสิทธิ พวกนั้นก็ขู่ว่า

เดี๋ยวคุณเหน่ือยแน่ถ้าไม่ให้เดี๋ยวจะต้องมีเรื่องอะไรอย่างนี้ ผลก็คือว่าประเทศไทยเรามันเป็นแบบน้ี ก็มาถึงดีใจนะครับว่า

ทางองค์กรนี้ท่ีเข้ามาทําเรื่องนี้ ผมคิดว่าต่อไปก็คงจะดีขึ้นไม่มากก็น้อย และโดยเฉพาะทางพวกส่ือเราก็ร้องขอเรียนขอ
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วิงวอนว่าต้องช่วยกระตุ้น ต้องช่วยกันแพร่ ผมอยากเสนอแนะทางท่านนักวิชาการว่ากรุณามาเปิดโลกผมดีแล้ว แต่ถ้าจะ

ให้ดีต้องไปเชิญระดับหน่วยงานเพราะว่ามันมีน้อง ๆ ผู้ส่ือข่าวเสนอเข้าไปเกิดทางโน้นเขาก็ตัดทิ้ง แต่จริงเขาอาจจะนึกอยู่

ว่าผมเรื่องมากเลย ต้องไปให้ความเข้าใจความสําคัญกับระดับ.... 

  :  ผมคิดว่าประเด็นในฐานะท่ีพี่สุนทรช่วยกรุณายกขึ้นมาคือก่อนหน้าปัญหาพื้นฐานท่ีจะเจอกันก็คือช่องว่าง

ระหว่างนักข่าวในพ้ืนท่ีไปยังก่อนตีพิมพ์ เมื่อก่อนก็คือ บก. ก็จะมีสิทธิขาดสูงสุดใช่ไหม จะเอาอันไหนทิ้ง ยกฉันไม่เอาเลย 

อะไรเอาไม่เอามันอยู่ในก่อนหน้าแท่นพิมพ์ตอนขั้นตอนเกือบสุดท้ายใช่ไหมครับ  

แต่ที่ผมคิดว่าประเด็นที่คุณสุนทรยกมาน่าสนใจคือพอยุคออนไลน์วันนี้มันละลายตรงนี้มันวนเข้ามาเยอะ นักข่าว

ในพ้ืนท่ีสามารถที่จะสะท้อนกลับอย่างเร็ว ๆ ได้เลยว่าตอนนี้ในขณะนี้ทําไมมันไม่ได้ คือกระบวนการส่ือสาร ๒ ทางแบบนี้

มันจะเห็นเยอะขึ้นในกระบวนการทําข่าวของนักข่าว ซึ่งรวมถึงคนนอก ๆ ก็จะมีเสียงเข้ามาร่วมแจมด้วยว่า คือเมื่อก่อนน้ี 

บก. แบบนี้เป็นสิทธิขาดแล้วก็ใครมาโต้เถียงไม่ได้ใช่ไหม แต่ตอนน้ีมันเริ่มแบบถ้าเกิดสมมุติว่าเนื้อเดียวกันที่นักข่าวคนนี้ 

สมมุติว่าพี่ศุภชัยส่งเข้าไปเนื้อก็ดีคิดว่าเยี่ยมสุด ๆ เลย ส่งเข้าไปปัง บก. หน่อยซึ่งดูปุ๊บใช้ความคุ้นเคยตัดทิ้งไป 70 

เปอร์เซ็นต์ สมมุตินะครับ 30 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือถูกตีพิมพ์ แต่ว่าพี่ศุภชัยอาจจะรู้สึกว่า 

  :  โดนพาดพิงนิดหนึ่งนะคะ คือโดย sense ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ แต่มีนะคะหลายครั้งที่บางครั้งด้วยความที่ข่าว

ส่งมาหาเราเยอะ บางทีมันอาจจะไม่เห็นว่าอันเด่น 

อันไหนน่าสนใจ โทรเลยนะคะ 

   ผู้ด าเนินรายการ:  กรุณาโทรมาขายข่าวตัวเองด้วย อย่าส่งมาอย่างเดียว 

   สุมาล:ี  ใช่ มันจะไม่เห็นความเด่น พ่ีหน่อยอันน้ีน่าสนใจมากอย่างนั้น ๆ โอเคพี่ส่งไปอย่างนี้ท้ังดุ้นได้นะคะ เรา

ต้องขายข่าวของเราด้วยนะคะ 

   ผู้ด าเนินรายการ:  โอเคนี่เป็นเสียงจากกอง บก. ว่ากรุณาขายข่าวตัวเองด้วยใช่ไหม แต่ประเด็นท่ีเมื่อกี้อยากจะ

พูดก็คือว่ามันมีช่องทางใหม่สําหรับยุคตอนน้ี โอเคอาจจะต้องพวกเราหรือพ่ี ๆ หลายคนท่ีอาจยังติดภาพเมื่อก่อนว่าเอ๊ะเรา

ไม่มีสิทธิตอบโต้แต่ว่าอันท่ีเราคิดว่าเยี่ยมแล้วทําไมมันไม่ถูกเสนอออกไปหมด แต่เดี๋ยวนี้มันมีสิทธิที่จะตอบโต้กัน ๒ ทางได้ 

หมายถึงว่าแสดงความเห็นกันได้อะไรอย่างนี้ว่าอย่างสมาคมของผู้ส่ือข่าวที่ยุคใหม่ ๆ เราก็พยายามเสริมพื้นที่เยอะขึ้นผ่าน

พื้นที่ออนไลน์ว่าที่นักข่าวเสนอมาอย่างนี้ทําไมกอง บก. ใช้วิจารญาณไม่ถูกต้อง หรือว่าทําไมประเด็นมันถูกตัดทิ้งไป อันน้ี

ก็เป็นทริคเล็ก ๆ สําหรับการทํางานยุคนี้ ซึ่งก็ขอขอบคุณพี่สุนทร แล้วก็ขอผ่านไปท่ีพี่ประสิทธิ์ครับ อีก ๑ ท่านผู้มีบารมีใน

โคราช เชิญครับ 

  ประสิทธิ:  ขอบคุณครับ ก่อนอื่นต้องแจ้งข่าวร้ายว่า ฮ. ตกลงอีก ตาย 3 บาดเจ็บสาหัส 1 นะครับ 
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ที่แก่งกระจาน เป็น 3 ลํานะครับ 

 ส่ิงที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับ การทําข่าวประสบการณ์ก็พอ ๆ กับการเล่นเกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมหรือว่า

ข่าวอุบัติเหตุก็ทํามาเยอะ ท่ีอยากเสนอก็คือศูนย์วิชากาความปลอดภัยทางถนนถ้าเอามาตั้งทางภาคอีสานประจําภาค

อีสานหรือประจําจังหวัดที่มี มีงานวิชาการข้อมูลต่าง ๆ ของวิศวกรรม ก็คือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แล้วก็ให้มีการ

นําเสนอข้อมูลผ่านส่ือ อย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่ารถเจ๊เกียวที่ไฟไหม้ทั้งคันท่ีปากช่อง มวกเหล็ก จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคนที่

ตายข้างในหรือคนท่ีวิ่งออกมาไฟลวกเขาได้อะไรหรือเปล่าไม่รู้เลย ประชาชนไม่รู้นะครับ เพราะว่าอันน้ีเราก็ไม่ได้ทําข่าวอีก 

เราก็ไม่รู้ว่าเขาสู้กันที่ศาลไหนอะไรยังไง ถ้าศูนย์ของท่านนําเสนอผ่านทางเอกชนด้วยจะดีจะได้นําไปสู่การแก้ไขด้วย อีก

อันหนึ่งก็คือทางศูนย์วิชาการความปลอดภัยผมว่าน่าจะจัดสัมมนาผู้บริหารส่ือมวลชน อย่างหนังสือพิมพ์ ทีวี ทุกอย่างนะ

ครับ นําเสนออาจารย์พูดเรื่องนี้ที่อาจารย์บอกให้เขาไปอ่านด้วยนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์นะ เพราะว่าอย่างเช่นของไอ

ทีวีที่ผมไปทํานะครับ เคสท่ีโนนแดงแล้วก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์ ก็ไปน่ังเฝ้าอาจารย์ อาจารย์สอนเสร็จกว่าจะได้สัมภาษณ์ 

แล้วก็..........อาจารย์ก็บอกว่า 

   ผู้ด าเนินรายการ:  สาเหตุจากอะไร 

   ประสิทธิ:  :  สาเหตุจากยางระเบิดใช่ไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์พูดวันน้ัน ยางระเบิดแล้วก็ถนนด้วย  

ผมก็ลุ้น ๆ อยากให้ออก แต่ออกไม่ได้ ลุ้นอยู่ ๒ วันไอทีวีเพิ่งเอาออกเป็นสกู๊ปต่อจากรถบัสที่ยางระเบิดแล้วก็ 

ตกลงแล้วไปชนต้นไม้ตายตั้งหลายคน 7-8 คนที่โนนแดง ท่ีวิ่งใช้รถทํา 2-3 รอบกว่าจะได้เรื่องนี้มา แล้วก็ลุ้นว่าจะได้ออก

หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโกหกเพราะสัมภาษณ์ไปแล้วจะได้ออกจริงไหม ผมรออาจารย์ อาจารย์สอนอยู่ ส่วน สคบ. 

หรือ มพบ. จะทํางานเชิงตั้งรับอย่างเดียว ให้เชิงรุกบ้าง สมัยก่อนผมก็ฟ้องเหมือนกันซื้อรถประตูก็เปิดไม่ได้ จะบ้าตาย 

ฟ้องไปแล้วก็คือเก่าไม่ได้ผล ต้องขายทิ้งอย่างเดียว ขอบคุณครับ 

  ผู้ด าเนินรายการ:  ขอบคุณครับพี่ประสิทธิ์ครับ  

   นพ.ธนะพงศ:์  นิดเดียวครับ ขอบคุณพ่ีประสิทธิ์ครับ อย่าง มพบ. เองตอนน้ี มพบ. ดูภาพข้างล่าง ตอนนี้ มพบ. 

เขาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน แต่มีเครือข่ายของ มพบ. คือคุณเปรมปรีดิ์ เดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง 

แต่ว่าอันน้ีเราเริ่มจับมือกันแล้วว่าเรามีเครือข่ายสืบสวนอุบัติเหตุอาจารย์ วัฒนวงศ์เป็นกลุ่ม  Touch screen 

investigation เครือข่าย อาจารย์ลงหลายเคสแล้ว แล้วก็เรามีเครือข่ายในเขต ในเขตเข้ามาเพราะว่ามีเหตุการณ์รถตู้

ดอกเตอร์ศาสตราตาย ในเขตเข้ามา ตอนนี้ในเขตก็เปิดตัวตัวหน่ึงเป็น  smart phone ล่าสุดเขาทํา application อาทิตย์

หน้าจะเปิดตัวกับทีวีไทย เป็น application ท่ีถ้าโหลด  application น้ีเข้าไปเป็น smart phone เรานั่งอยู่บนรถสามารถรู้

ความเร็วรถได้เลย โทรเข้าไปก็จะรู้ว่าเราอยู่บนความเร็วเท่าไร 
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  ผู้ด าเนินรายการ:  อันน้ีกําลังจะเปิดตัวใช่ไหมครับ 

   นพ.ธนะพงศ:์  :  อาทิตย์หน้าครับ  

   ผู้ด าเนินรายการ:  เป็นข่าวได้นี่ครับ 

  นพ.ธนะพงศ์ :  :  เราไปพบกับกอง บก. ที่ทีวีไทย แล้วก็ตอนน้ีทีวีไทยเปิดพื้นท่ีเรื่องรถสาธารณะเดือนสิงหาคือ

ตั้งแต่อาทิตย์หน้าทั้งเดือนจะเล่นเรื่องรถสาธารณะแล้วก็จะเกาะติดเรื่องนี้กับคมนาคม ล่าสุดเรามี TDRI มีการศึกษา

วิชาการ ทั้งหมดนี้เรากําลังเกาะเกี่ยวเป็นเครือข่าย แต่ว่าอย่างที่เรียนพี่ว่าอันน้ียังอยู่ในระดับส่วนกลาง ระดับพื้นท่ีเรายัง

ขาด แล้วก็อย่างกรณีที่พูดถึงตัวเฟสบุ๊คหรืออะไรเราก็เอาอันนี้ขึ้นไปแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ามันเชื่อมกันได้ ทีวีไทยเขาเล่นเต็มตัว

เลยตอนน้ี เขาเกาะติด อันน้ีเป็นออนไลน์ท่ีคนเม็ลเข้ามา เม็ลเข้ามาว่าคุยเรื่องสาธารณะอะไรยังไงล่าสุดเลย เป็นตัวล่าสุด

ของทีวีไทย  

  ผู้ด าเนินรายการ:  แต่ก็อย่างที่พ่ีประสิทธิ์พยายามจะยกประเด็นขึ้นมาก็คือหมายถึงว่าถ้าอยากทํางานในพื้นท่ี

เรื่องนี้ก็อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องกระบวนการในรายละเอียดการทํางานกับส่ือมวลชน คิดว่าไปทางประวิทย์ก็น่าจะไปคุย

กันต่อว่าจะประสานงานกับเครือข่ายตรงนี้ยังไง ก็เป็นช่องทางเป็นเรื่องดี ขอไปเร็ว ๆ อีกคนหน่ึงที่คุณผดุง จตุรภัทร์ ใช่ไหม

ครับ คุณผดุงเป็นผู้อํานวยการเคทีทีวี ช่วยให้เล่าฟังนิดหน่ึงเคทีทีวีเปิดหรือยัง ว่าเป็นยังไง แล้วก็ทําข่าวเกี่ยวกับอะไร เชิญ

ครับ 

  ผดุง:  ขอบคุณ ข้อมูลก็ผิดอีก ที่จริงแล้วไม่ใช่ผู้อํานวยการหรอกครับ ก่อนอื่นก็ขอบคุณคณะกรรมการท่ีจัดเวที

แห่งนี้นะครับ ผมก็เป็นคนที่เฝ้าติดตามเรื่องของอุบัติเหตุ เมื่อกี้ก่อนเปิดเวทีผมมี....ใหญ่เรื่องหนึ่ง สาเหตุที่ทําให้เกิด

อุบัติเหตุ 2. สาเหตุที่ทําให้เกิดความสูญเสีย มันมีจําเลยนะครับ เวทีแห่งนี้ตามดี ๆ ส่ือมวลชนเองก็เป็นจําเลย นักวิชาการ

กําลังมองถึงว่าจับประเด็นไม่ถูกในการนําเสนอลึก ๆ นะครับ ผมเองเรียนอย่างนี้ครับว่าส่ือสารมวลชนหรือนักข่าวเสนอ

ข่าวกรอบเดียวกัน ..........ประเทศไทย ใหญ่......... อันน้ีคือหลัก แม้กระทั่งปัจจุบันก็จะมีอีกหลายคนท่ีไม่จบนิเทศก็มาทํา

ส่ือเพราะใจรัก แต่ว่าถ้าปลูกฝังใน........หลักอย่างนี้แล้วต้อง.............มุมมองแคบกับการท่ีไปนึกว่าประเด็นที่เกิด ผมเอง

อยากจะยกตัวอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งรถตู้เกิดอุบัติเหตุสายกบินทร์ ปักธงชัย ก็พอดีนะครับรถตู้เกิดอุบัติเหตุ ถ้าเราทําข่าว

อุบัติเหตุมันก็แค่นั้น แต่ก็มีพรรคพวกในมุมมองนักข่าว เพราะข้างรถตู้เขียนว่า วิ่งกรุงเทพฯ สระบุรี ปากช่อง โคราช แล้วก็

จะออกขอนแก่น  

เขาก็เอะใจว่าทําไมมันวิ่งมากบินทร์ อันน้ีคือวิญญาณไงครับ วิญญาณของนักข่าว ถ้ามันไม่สังเกตมันก็ปล่อยไป 

ก็อุบัติเหตุธรรมดา เขาก็เลยเกาะติดกรอบ รถคันนี้มายังไง สรุปแล้วก็เป็นข้อมูลให้เราตรวจตามล่ารถผี อันน้ีเกิดขึ้น ที่

อยากจะบอกว่าส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้มันเกิดที่ประสบการณ์ เกิดที่มุมมองของส่ือ ไหน ๆ คนก็ออกมา  

ฟังเมื่อกี้ว่าปัญหาเยอะกับประเด็นที่จะได้ข้อมูล ผมก็ได้ข้อมูลจากพิธีกรเมื่อกี้ ผู้ส่ือข่าวถีบกระจกถ่ายเข้าไป 
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ใครจะห้ามเรา เราไปถึงก่อน ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ก็เลยจะเชื่อมโยงไปเวทีว่าวันน้ีเป็นเวทีส่ือมวลชน เป็นไปได้

ไหมครับองค์กรซึ่งรบคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะติวเข้มมุมมองสื่อกับประเด็นท่ีน่าจะได้กับส่ิงที่มันเกิด คืออย่าไปมองสิ่งที่

มันเห็น อันน้ีประเด็นที่อยากเพิ่มเติมเสนอแนะเวที คือมันไม่ได้โทษใครหรอก นักวิชาการ คนขับรถ เมื่อกี้เป็นจําเลยเยอะ 

ส่ิงที่ว่าส่ือจะต้องเขียนส่ิงที่มันเกิดขึ้นจริงเกาะติดนําเสนอให้สังคมเออออ และนําไปแก้ไขปัญหาต่างหากที่อยากจะเห็น ก็

หวังว่าเวทีแห่งนี้คงจะเกิดขึ้นอีก ผมเองกับคุณหมอ........ก็ร่วมกันบ่อย แล้วก็ประเด็นอย่างนี้เราก็คุยกันบ่อย แต่อุบัติเหตุก็

เกิด สาเหตุรู้หมดครับ เมาขับ หมวกกันน็อกไม่ใส่ โค้งอันตราย สร้างทําไม ไฟกระพริบ สัญญาณไฟไม่ดี แต่ว่าส่ือเราเห็น

แล้วเราเออปกติไม่ได้นําเล่น ถ้าเล่นมีเครือข่ายส่ือจะออกมาเรื่อย ๆ ผมว่าประเด็นน่าสนใจคนท่ีเขาดูแลอยู่มันก็ต้องตื่นตัว 

อย่างเช่นข้อมูลล่าสุดผมก็ได้จากผู้ใหญ่ท่านหน่ึง รถ 100 คันหน่ึงวิ่งสายอีสาน ตรวจฉี่เจอสีผิดปกติอย่างน้อย 5 คน ข้อมูล

ตรงนี้น่าสนใจ ตอนนี้ก็เลยเป็นแนวทางทําให้ผู้ใหญ่คนหนึ่งออกหนังสือถึงตํารวจ ถ้าอุบัติเหตุเกิดคุณต้องตรวจปัสสาวะ

คนขับ เพราะเมื่อก่อนไม่มี แล้วตํารวจเองบอกเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ ตอนนี้เป็นหนังสือจากผู้ใหญ่ เอาข้อมูลตรงนี้มาเอื้อ

ว่ายังมีการสูบและดื่มส่ิงที่มันจะทําให้กระตุ้นผิดปกติในคนขับรถ อันนี้เป็นข้อมูล ก็เลยอยากจะประเด็นว่าทํายังไงส่ือที่จะ

เป็นเครือข่ายกับทาง ศวปถ. จะมีโอกาสลงในเชิงลึกกับมองประเด็นข่าว อย่ามองมุมเดียว ขอบคุณมากครับ 

  นพ.ธนะพงศ์ :  ขอบคุณครับ รู้สึกเมื่อวานเวทีท่ีขอนแก่นอีกอันก็มีโจทย์คล้าย ๆ กันว่าเอ๊ะงั้นเราอาจจะ คิดถึง

การทําเอกสารชุดเล็ก ๆ เขาอยากติวเข้มนะ เหมือนแนวทางการลงไปดูเคสอุบัติเหตุ มุมมองที่สื่อน่าจะคิดถึงเป็นพ็อก

เก็ตบุ๊คเล็ก ๆ ให้อ่านง่าย ๆ เปิดไปมองแล้ว อย่างเช่น ผมขออนุญาตเล็ก ๆ นิดเดียวครับ นี่ผมเปิดสด ๆ เลยนะเคส สมมุติ

นะส่ือนี้รายงาน จันทบุรีรถชนเสาไฟ จริง ๆ อย่างนี้มีคําถาม 5 จุดเด่น เช่น ช่วงนั้นเกิดกี่โมง คนขับทําไมตาย ที่น่ังข้าง

คนขับตาย คาดเข็มไหม ถ้าไม่คาดเข็มขัด เขียนนิดหนึ่งดีไหม แล้วตรงนี้ชนเสาไฟไม่น่าตาย แล้วตัวต่อไปทําไมถึงตาย คือ

คล้าย ๆ ว่าโอเคผมเข้าใจว่าหลักฐานคงจะไม่เยอะ แต่สุดท้ายก็ลงเอยว่าสันนิษฐานฝนตกจึงเกิดเสียหลัก หลับในอะไร

อย่างนี้นะ แต่ในเชิงวิญญาณของสื่อท่ีสิงห์บอกตั้งข้อสังเกตได้ไหม ไม่น่าตายเลยนะ ไม่คาดเข็มขัดหรือเปล่า สมมุติเรื่องนี้

ถูกเขียนบ่อย ๆ ถูกย้ําบ่อย ๆ หรือเวลาคนขับที่เป็นมอเตอร์ไซค์เขียนย้ําบ่อย ๆ เลยว่าไม่สวมหมวก ๆ คนจะเริ่มเห็น แต่

ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเนื้อข่าว แล้วก็ไม่คาดเข็มขัด ต่อไปช่วงนี้มีชนกี่ทีแล้วอะไรอย่างนี้อาจจะต้องถามตํารวจนิดหน่ึงว่าจุดนี้

มันบ่อยไหม ร้อยเวรคิดยังไง อันน้ีก็เป็นประเด็นที่ แต่เห็นด้วยครับ แต่ผมรับการบ้านเลยที่ว่าต้องไปทําเรื่องติวเข้ม  

 :  ขออนุญาตคือจากประสบการณ์ เรื่องของข้อมูล เรื่องของการนําเสนอ มันต้องยอมรับว่าจริง ๆ ก็มีภาระต้อง

ดูแล......... จริง ๆ สังคมอยากได้ข้อมูลท่ีมันเชิงลึก แต่มันก็มีคําที่กระเซ้าเหย้าแหย่กันว่า  โจรเกรงใจตํารวจ ตํารวจเกรงใจ

ส่ือ ส่ือเกรงใจโจร มันจะเป็นวัฏจักร มันแสดงให้เห็นถึงว่านี่เขาก็มีขีวิตจิตใจ มีความรู้สึกร้อนหนาว สังคมอยากได้ข้อมูลลึก 

อย่างเช่นกรณีรถชน รถเฉ่ียวทํายังไง ความที่จะมีคนมารับประกันคุ้มครองความปลอดภัยคือเขาจะได้ตื่นตัว .........ใช่ไหม

ครับ ส่ือเรียกร้องแล้วแหละ ทําไมไม่กล้าเปิดประเด็น โดยเฉพาะวังน้ําเขียวรู้อยู่ว่าใครเป็นใครแล้วทําไมไม่เปิดประเด็น ส่ือ

ไม่เปิด มันก็ถามกลับอีก ก็เหมือนกับท่ีเขาแซวแบบเมื่อกี้โจรเกรงใจตํารวจ ตํารวจเกรงใจสื่อ ส่ือเกรงใจโจร  
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   ผู้ด าเนินรายการ :  ขอบคุณมากครับ ขอไปเร็ว ๆ เราจะได้มีเวลาแลกเปล่ียนเยอะ ๆ แล้วจะได้ใกล้เวลา พอดี

ออกไปเข้าห้องน้ําข้างนอกอาหารกล่ินอวลมากเลย ต่อไปท่ีคุณอนันต์ เป็นเคเบิ้ลเหมือนกันหรือเปล่าครับ  บัญชาเชิญครับ

แนะนําตัวเองแล้วก็ช่วยเล่าประสบการณ์ว่าอย่างไรบ้าง 

  บัญชา:  ผม บัญชา เป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการของทีพีที เป็นเคเบิ้ลทีวีที่อยู่ในโคราช ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้น

เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ พวกพี่ ๆ แล้วก็อาจารย์เองมี...คล้าย ๆ กัน ผมพูดในเรื่องของแหล่งข้อมูลเลยดีกว่าที่เราจะ

อยาก.....คือแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราจะได้มามันมีน้อย แล้วเราจะ...รอบข้างแล้วก็............ค้อนข้างที่จะเชื่อม บางที

แหล่งเราเข้าไปเขาก็ปฏิเสธนะครับ อย่างอาจารย์ประสิทธิ์พูดผมเห็นด้วยนะครับว่าอย่างของคุณหมอเองถ้ามีศูนย์แต่ละ

จังหวัดเองมันจะง่ายในการติดต่อ แล้วก็จะง่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลกัน  

 ผู้ด าเนินรายการ :  แล้วเวลาที่ผ่านมาเท่าที่เป็น บก. ด้วยใช่ไหมครับ  ช่วยเล่าปัญหาของ บก. เวลาที่จะทํา

ประเด็น จากประสบการณ์เจอปัญหายังไงบ้าง  ข้อมูลมาไม่ครบ ซิงเกอร์ให้ข้อมูลอะไรยังไง ช่วยเล่าประสบการณ์ให้ฟัง

หน่อยได้ไหมครับ 

  บัญชา::  คือส่วนใหญ่ปัญหาก็ไม่ค่อยมีนัก คือเราเริ่มต้นตอนแรกก็จะเป็นภาพรวม ๆ กันเรื่องของสถานการณ์

ส่วนใหญ่ แต่ที่เราข้อมูลอย่างเรามานั่งคุยกันตรงนี้เราต้องการข้อมูลเชิงลึก แล้วก็ข้อมูลรอบด้านท่ีปรากฏท่ีมันเกิดขึ้นจาก

สาเหตุอะไร คือมาจากที่ผมพูดตอนแรกก็คือที่ว่าเราไม่ได้ข้อมูลจากสิ่งรอบด้านที่เกิดขึ้น คือการดู อย่างผมนั่งดู บก. ก็เป็น

ข่าวรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเคสเล็ก เคสน้อย เคสใหญ่อะไรอย่างนี้ครับ  

  ผู้ด าเนินรายการ:  ครับ ขอบคุณมากครับ ไปท่ีท่านถัดไปคุณชาตรี เชิญแนะนําตัวเองหน่อยนะครับ 

  ชาตรี:  สวัสดีครับ ผม ชาตรี ผู้อํานวยการวิทยุ ผมอยู่กับวิทยุเสียส่วนใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 แล้ว รายการก็จะ

เป็นสาระบันเทิงส่วนใหญ่ 10 20 เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นข่าวสาร ข่าวทั่วไป ๆ การบ้านการเมือง อุบัติเหตุบ้าง แล้วแต่การหา

ง่ายกับ..... ในปัจจุบันก็ฟังจากหน้าข่าวด่วน ข่าวอะไรก็เป็นทันเหตุการณ์นะครับ คือในยุคนี้ถ้ามีโอกาสมีนิดหนึ่งกว่าทีวี 

..........ได้รับทราบข้อมูล.........สามารถที่จะไปจีบแล้วก็จีบเอาเข้าได้เลย บางครั้งการพูดไปปั๊บตรงไหนผิดคุณต้องมาแก้

เอาทีหลัง คุณต้องแก้ หลังจากนั้นคือพลาดไปจนบางครั้งมีโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องกันถึง 2-3 ครั้งก็มีเหมือนกันนะครับ 

เพราะฉะนั้นผมก็มองดูว่าถ้าเล่นในเรื่องราวของความประมาทนอกเหนือจากความประมาท ที่มากกว่าความประมาทท่ี

เกิดขึ้นเป็นสาเหตุของตรงนี้คือคน อย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่า 95 เปอร์เซ็นต์เกิดจากคน อีก 5 เปอร์เซ็นต์คือเกิดจาก

พาหนะ พวกเราขาดความมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน สังเกตดูไฟแดงผมเคยเจอหลายที่รถติดไฟแดงอยู่แล้วขับรถจอดอยู่ 

พอไม่มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่พฤติกรรมของเขาก็คือว่าความมีวินัยของคนเราในสังคมไม่มีแล้ว ฝ่าไฟแดง แหกไฟแดงไป 

ไม่อย่างนั้นบางทีใหญ่ ๆ แม้แต่รถตํารวจเองเมื่อวานซืนนี้ผมจอดติดไฟแดงอยู่สี่แยก.........แท้ ๆ เลยทีเดียว รถสายตรวจ

ตํารวจเล็งซ้าย มีบอกให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด แต่ขับเข้ามาเลนซ้ายเสร็จแล้ว แถมก็มาอยู่หน้า พอเล้ียวขวาจอดขวางอยู่

หน้า น่ีคือรถสายตรวจครับ รถสายตรวจ  
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  ผู้ด าเนินรายการ:  เอาไปพูดในรายการ 

  ชาตรี:  :  บางครั้งมีเคยพูด พูดไปแล้วเมื่อวาน นี่คือ.....ประจําเลยทีเดียว บางทีก็เห็นตํารวจบ้างล่ะ บอกเบา ๆ 

หน่อยนะเพราะพี่จะเป็นแบบนี้แหละ  

  ผู้ด าเนินรายการ:  แต่ของพี่น่ีรายการเป็นเพลงหรือรายการ 

 ชาตรี:  :  รายการเพลงนะ แล้วก็จะมีข่าว 

  ผู้ด าเนินรายการ:  เบรกข่าวเหมือนวิทยุทั่วไป 

  ชาตรี:  :  ใช่ครับ  

  ผู้ด าเนินรายการ:  แล้วได้พูดเรื่องอุบัติเหตุบ่อยไหมครับ 

  ชาตรี:  :  มีครับ ทุกครั้งพยายามจะพูดถึง สังเกตดู 

  ผู้ด าเนินรายการ:  ทุกวันเลยหรือ ทุกวันจะต้องมี 

  ชาตรี:  :  หยิบมาคุย อย่างเห็นอะไรท่ีมันเป็นเรื่องใหญ่ ๆ ท่ีเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อย่างที่ตกนี่ 

  ผู้ด าเนินรายการ:  ไม่ใหญ่มีไหมครับ 

  ชาตรี:  :  ก็มีเหมือนกันครับ  

  ผู้ด าเนินรายการ:  ถ้าใหญ่แต่ว่าเกิดในโคราช 

  ชาตรี:  :  มีครับ ก็หยิบมาคุยเหมือนกันนะครับ สาเหตุใหญ่ก็คือขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน  2. พี.่......บอกว่า

สาหัสเกิดจากยานพาหนะจริงครับ ส่วนหนึ่ง 95 เปอร์เซ็นต์เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเช่นกัน ท่ีผมเห็นเหตุการณ์ใหญ่ ๆ 

แต่ผมเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงจะไม่ทราบข่าวที่รถนําคณะ อส. จากภาคใต้จําได้ไหมครับ ท่ีไปเกิดอุบัติเหตุแถวนครสวรรค์ 

สาเหตุเกิดจากนครสวรรค์ตั้งด่านขึ้นมาแล้วไม่มีป้าย ปรากฏว่ารถทัวร์สองชั้นปรากฏอุบัติเหตุครั้งนั้นพอเขาประสบ

อุบัติเหตุปั๊บแทนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้าไปดูแลก็กลับรีบเก็บอุปกรณ์ขับรถหนีเลย จําได้ไหมครับ น่ีคือเกิดจากเจ้าหน้าที่ 

มีหลายจุดครับ 

   ผู้ด าเนินรายการ:  เอาตัวรายการเดี๋ยวผมขอยกไป.........ได้ไหมครับ ตอนนี้ช่วงนี้เอาประสบการณ์รายงานข่าว

ก่อนนะครับ ส่วนแลกเปล่ียนว่าสาเหตุอุบัติเหตุเดี๋ยวเราจะมีช่วงท้ายที่จะเปิด คนอื่นจะได้ร่วมแลกเปล่ียนด้วย และที่ผ่าน

มาเวลาเราเป็นดีเจเอาข่าวเรื่องอุบัติเหตุมาเล่าผมคิดว่าพลังน่าจะอยู่ที่การอธิบายให้คนเข้าใจว่าอย่างที่กรณีคุณชาตรี

บอกว่าเราหยิบขึ้นมาแล้วเราคุยกับคนฟังว่าอุบัติเหตุนี้มันสําคัญมันเกิดขึ้น มองมุมใหม่อันน้ีอาจจะมี อาจจะเป็นช่องทาง
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ที่ดีสําหรับการอธิบายใต้ภูเขาน้ําแข็งของอาจารย์ว่าอย่างกรณีเกิดสองชั้นมันแปลว่าอะไร แล้วก็ผู้อ่าน ผู้ชม ผู้ฟัง ควรจะ

มองมุมไหนอะไรอย่างนี้ มีปัญหาเวลาเรื่องข้อมูลเรื่องอะไร การหาข้อมูลมีปัญหาไหมปกติ 

  ชาตรี:  :  ไม่ ส่วนใหญ่เราก็จะเอาแค่ส่ือนะครับ ผมให้ข้อคิดก็คือบนพื้นฐานของความไม่ประมาทท่ีควรจะพูด รถ

พร้อม คนพร้อม แต่คือขึ้นอยู่กับตัวเองก็คือคุณต้องมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน 

  ผู้ด าเนินรายการ:  แล้วที่ฟังคุณหมอกับอาจารย์พูดนี่คิดว่านอกจากประเด็นเรื่องวินัยจะมีประเด็นอื่นท่ีจะเสริม

อีกไหมครับ เช่น มาตรฐานรถ เรื่องอะไร ...........จะได้เอาไปพูดมากขึ้นไหม 

  ชาตรี:  :  ใช่ครับ คือเป็นคนท่ีมองออกครับว่าก็มาจากตรงนี้เหมือนกันครับ 

   ผู้ด าเนินรายการ:  มีข้อเสนอเบื้องต้นไหม 

  ชาตรี:  :  ส่วนใหญ่ก็จะเสนอเหมือนกับพี่ ๆ น้อง ๆ ท่ีนําเสนอนะครับว่าควรจะดําเนินการแก้ไข.......... 

  ผู้ด าเนินรายการ :  หัวอกเดียวกันนะครับ สงสัยอยู่ในเรือลําเดียวกัน เจอปัญหาคล้าย ๆ กัน ขอบคุณครับ

สําหรับช่วงต้นนี้ เดี๋ยวคงมีโอกาสได้แลกเปล่ียนในประเด็นท่ีลึกกว่านี้ ท่านถัดไปคุณนันทวัลย์หรือเปล่าครับ พอดีขอ

อนุญาตเรียงตามชื่อ ช่วยแนะนําตัวแล้วก็อายุงาน เชิญครับ 

  นันทวัลย์: ทําส่ือมา 10 กว่าปีค่ะ มาทําออนไลน์กี่ประมาณ 3 ปีค่ะ โคราชออนไลน์  

  ผู้ด าเนินรายการ:  ก็คือใช้เครื่องมือส่ือสารทางอีเล็กทรอนิกส์ ณ ปัจจุบันทําให้มีการเกาะติด 

   นันทวัลย์:  ใช่ค่ะ 

   ผู้ด าเนินรายการ :  แล้วพอมีข้อมูล update แล้วค่อยเอาเข้ามา update โคราชออนไลน์น้ีจะมีนักข่าวรายงาน

อะไรอย่างนี้ไหมครับ 

   นันทวัลย์:  มีคนท่ีว่าเป็นฝ่ายติดตามเวลาเขาก็จะส่งคลิปมา เอ๊ะเรื่องนี้สงสัยจัง.......แสดงว่าไม่เห็นข้างล่าง 

   ผู้ด าเนินรายการ:  ในบ้านเรามี............ก็คือว่า 

   นันทวัลย์:  ไม่มี เป็นรายงานว่าถ้าอย่างของ ศวปถ. ยังจะเปิดให้ได้ของการ........... 

   ผู้ด าเนินรายการ:  ของการลิงค์กัน 

  นันทวัลย์:  ไม่มีค่ะ ไม่มี การมี.........ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุช่วงที่นํ้าท่วมหนักทุกคนจะมาค่าใช้จ่ายเราต้อง

หัก เขาก็มาอ่านในเว็บของเรา เขาถามว่าตรงนี้ไปได้ไหม เส้นน้ีไปได้ไหม ถึงแยกนี้ไปได้ไหม แล้วก็ลิงก์กับจังหวัด จังหวัดก็
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ช่วงแรกที่ยังไม่มีแผนท่ีไม่สามารถทราบว่าน้ําอยู่ที่ไหน ตรงนี้เป็นอุปสรรคมาก แม้กระทั่งโทรมาถามเลยด้วยนะ ว่าพี่เส้นนี้

ไปได้ไหม บัวใหญ่ไปได้ไหม พิมายไปได้ไหม  

   ผู้ด าเนินรายการ:  ที่มีของ.......ที่มันจะแลกเปลี่ยนออนไลน์ แล้วก็เช็กข้อมูล 

   นันทวัลย์:  ของเว็บอื่นที่เราเห็นก็มี ก็เขาจะสอบถามตรงนี้ 

   ผู้ด าเนินรายการ :  เดี๋ยวลองหาดูช่องทางประสานงานกัน ต่อไปอีกท่านหนึ่งต่อเลยครับคุณ วีระวรรณ วิทยุ 

สวท. โคราช 

  วรีะวรรณ:  สวัสดีค่ะ วีระวรรณ ก็ทํางานวิทยุอยู่วิทยุแห่งประเทศไทย อยู่มาปีน้ีก็ 25 ปี ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย

ข่าวก็ตําแหน่งไปอยู่ที่..........ก็มา ปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายรายการ สวท. โคราช เรื่องของงานอุบัติเหตุ สวท. ทําร่วมกันกับ

จังหวัดเป็นประจําอย่างต่อเนื่องทุกเทศกาล แล้วก็เริ่มต้นเราทํามาตั้งแต่ปี 40 แล้วก็ทํารณรงค์เรื่อยมา ก็มีลักษณะของสื่อ

วิทยุกระจายเสียงซึ่งนอกเหนือจากที่เราจะเป็นแหล่งข่าวก็แบ่งเป็นฝ่าย เรามีทั้งรายการ ทั้งข่าว แล้วก็..........รวมอยู่ด้วย

นะคะ ท่ีท่านทั้งหลายได้ฟังภูเขาน้ําแข็งแล้วนะคะสถานการณ์ข่าวปกติแล้วทีมข่าวจะไปออกไปก็จะได้เป็นภาพ ณ 

สถานการณ์นั้นใครทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร แล้วก็สถิติต่าง ๆ เราก็อยากเข้าไป..... ว่าเกิดความเสียหายเท่าไรอย่างไร 

แล้วก็ตามที่ท่านบอกว่าสถิติตายชั่วโมงละ ๑ คน อะไรทํานองนี้เราก็พยายามที่จะออกไป.....ใช้ข่าวเพื่อให้เขาได้เห็น

ความสําคัญตระหนักถึงความสูญเสียด้วย อันนี้เป็นลักษณะของข่าว ส่วนบริการอย่างที่ท่านบอกว่าโบราณร่วมสมัยซึ่งมัน

อยู่ข้างล่าง ลักษณะการขุดขึ้นมามันต้องละเอียด เรามีโอกาสที่จะนําเสนอในลักษณะของรายการวิทยุรายการซึ่งจะให้

รายละเอียด แต่ ณ เวลานี้ท่ีเราพบปัญหาคือทํางานร่วมกับคณะต่าง ๆ นานพอสมควร 

เราก็จะเริ่มเข้าสู่ข้อมูลเท่าที่ควร เหมือนกับเราเป็นคู่ขนานท้ังที่เราเป็นส่ือของรัฐ เราบริการ เราเปิดช่องทางแล้ทุก

ครั้งที่ไปก็จะเสนอว่าเรามีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ แต่ว่าลักษณะนี้รายละเอียดลึก ๆ ของการนําเสนอน่ีค่ะเรา

จําเป็นต้องมีแหล่งข่าวซึ่งจะให้ข้อมูลโดยละเอียด อาจจะเป็นลักษณะของรายงานสนทนา ก็จะต้องมีแหล่งข้อมูล มีบุคคล

ที่จะให้ข่าว ตรงนี้เป็นปัญหา 

  ผู้ด าเนินรายการ:  ขาดแหล่งข่าว 

  :  ค่ะ 

   ผู้ด าเนินรายการ:  คนจัดการเนื้อหา 

   :  ใช่ แหล่งข่าวอื่น ๆ ท่ีเราจะมาพูดเราพูดได้ เราพูดอยู่เป็นประจําต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ว่าถ้ารายละเอียดลึก ๆ รวม

ไปถึงเรื่องของการสร้างจิตสํานึกความไม่ประมาท เราจําเป็นจะต้องมีแหล่งข้อมูล อาจจะต้องเป็นหน่วยงานภาค.......ที่
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เกี่ยวข้องมานําเสนอด้วย อันน้ีก็เคยนําเสนออยู่เป็นประจําอย่างต่อเนื่องเป็นปัญหาของเราว่าวางคู่ขนาน ต่างคนต่าง

ทํางาน ข้าราชการก็ทําไป ส่ือเราก็มีการนําเสนอกันไป มันก็เลยไม่เจอกัน 

  ผู้ด าเนินรายการ :  ต้องเป็นหน่วยงานราชการหรือเปล่าครับ แทนที่จะใช้ร่วมกัน.........จากกลุ่มเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภค 

  :  ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์บทบาทตอนนี้คือของเราถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสตางค์

ที่จะไปประชาสัมพันธ์ส่ือของรัฐ..........ตั้งแต่ปี 50 เรามีภารกิจเพิ่มขึ้นก็คือการหารายได้ เพราะฉะนั้นเราจะหารายได้

เฉพาะอุปกรณ์ การกุศล และหน่วยงานภาครัฐ มันจะมีรายได้ที่เป็นค่าไฟเล็ก ๆ เท่านั้นเอง อย่างเช่น ครึ่งชั่วโมง 450 บาท

อย่างนี้ เราก็สามารถไปออกอากาศรายละเอียดได้ทั้งหมด อันน้ีเรามีงบประมาณที่จะ..........เหมือนกัน ส่วนถ้าไม่มี

งบประมาณ ณ เวลานี้เฉพาะโคราชนี่นะคะ 8 โมงเช้า 4 โมงเย็นเป็นรายการท่ีเจ้าหน้าที่เราผลิตเพื่อท่ีจะตอบสนองไม่ว่าจะ

เป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ หรือว่า...............ของเราเคยนําเสนอทุกเวทีในการไปรณรงค์อุบัติเหตุบอกว่าทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจเอาไหม ตํารวจจราจรประมาณ 5 นาที เพื่อท่ีจะกระตุ้น 

   ผู้ด าเนินรายการ:  อันน้ีส่ือใช่ไหม 

  :  ถ้าไม่มีรายละเอียด 8 โมงเช้า 4 โมงเย็น วันละ 2 ครั้ง ฟรีนะคะ แล้วก็เข้าง่าย ๆ ก็คือ 

  ผู้ด าเนินรายการ:  2 ชั่วโมง ประมาณวันละชั่วโมง เช้าชั่วโมง เย็นชั่วโมง 

  :  ค่ะ ตอนน้ีที่ใช้บริการอยู่เทศบาล มีเกษตร แม้แต่ ม ธส. เองเขาก็รู้วิธีการท่ีจะเข้าไปฟรี แต่ว่าก็ขออนุญาต

นําเสนอว่าเรา................จริง ๆ เราก็หาข่าว เราก็อยากได้แหล่งข้อมูลท่ีลึก ๆ แบบทุกท่านที่วางตรงนี้เป็นข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์มากแต่เราก็ขาดในส่วนของแหล่งข้อมูล เท่าที่ทํามาตั้งแต่ปี 40 เราก็พบข้อมูลท่ีประชาชนมองภาพเวลาเฉพาะ

กิจเราจับยาวตลอดทั้งเลยนี่นะคะ อย่างปิดสถานีมันก็จะมีเรื่องของสัญญาณไฟพฤติกรรมผู้ขับขี่ เรื่องของวิศวกรรมจราจร 

เรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็มีฟ้องเข้ามา ก็อยากจะเสนอว่าไม่ใช่เฉพาะข่าวที่เรานําเสนอได้ เป็นข่าวเฉพาะกลุ่ม

ของรัฐนี่นะคะ หากมีงบประมาณสนับสนุนดูว่าเราจะไปจัดรายการฟรีต่อเนื่องแค่ค่าไฟท่ี............หรือไม่มีก็ไป..........ได้ 

เป็นช่องฟรีก็ขอให้ไปก็ประชาสัมพันธ์บ่อยมากแต่ว่าก็ไม่มีใครไป อีกอันหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาทั้งหมดเลยเท่าที่ดูมามี

ความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับหลายส่วน แต่ถ้าเราเคลื่อนไหวในระดับกรม อย่างเช่นมีการบูรณาการในส่วนของ

กระทรวงมหาดไทย คมนาคม สาธารณสุข หรือว่าขนส่งอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ออกมานี่นะคะ เราก็จะมีการแก้ไข จะให้เราไป

เจาะลึก ๆ ว่าถนนตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้น วิศวกรมันไม่มีเรามาพูดเองเรามีโอกาส ก็อย่างที่บอกแต่ละหน่วยงานก็ไม่อยาก

ที่จะต้องมาแก้ไขแก้ข่าวอะไรมันเหมือนไปเพิ่มภารกิจเขา เขาก็ไม่ยินดีที่จะให้ข่าว เพราะฉะน้ันก็คงต้องร่วมมือกันตั้งแต่

ระดับบน 

   ผู้ด าเนินรายการ:  ก็นักข่าวเป็นของตัวเองใช่ไหมครับท่ีจะหาข่าว 
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  :  ค่ะ เรามีทีมข่าวตั้งแต่ฝ่ายข่าวไปจนถึงหัวหน้าฝ่ายเป็นการเฉพาะเป็นระดับ 7  

   :  ของโคราชมี 3 มีหัวหน้าฝ่ายข่าว แล้วก็มีคุณทิวากรซึ่งปกติจะออกงานวิทยุเป็นประจํานี่นะคะ 

   ผู้ด าเนินรายการ:  ก็คือป้อนข่าว 24 ชั่วโมง 

  :  ค่ะใช่ ฝ่ายข่าวกับฝ่ายผลิตรายการ 4 โมง คุณทิวากรพอได้ข่าวมาก็ไป..........8 โมงเช้าหัวหน้าฝ่ายรายการก็จัด

รายการเหมือนกัน  

  ผู้ด าเนินรายการ:  เอาเป็นว่าอยากได้เนื้อหาระหว่าง...........เข้ามาร่วมทําให้รายการดี  

  :  ใช่ค่ะ 

   ผู้ด าเนินรายการ:  ซึ่งก็มอง ๆ กันแล้วก็ไปติดต่อกันเอาเอง  

  :  เดี๋ยวเป็นโจทย์เครือข่าย 

   ผู้ด าเนินรายการ:  ครับ เครือข่ายด้วย อีก 2 ท่าน ท่ีเรายังไม่ได้พูด คุณมนัสครับ เชิญแนะนําตัวเอง 

   มนัส:  ผม มนัส ทีมข่าวเดลินิวส์ ปีนี้ย่างปีท่ี 11 แล้วครับ เรื่องอุบัติเหตุโคราชเกิดขึ้นเยอะมากครับทุกวัน ถือว่า

แทบทุกชั่วโมง แต่ว่าเราจะไปนําเสนอข่าวทุก ๆ เหตุการณ์ก็ลําบาก เชื่อว่าแต่ละเหตุการณ์มันก็มีประเด็นสาเหตุที่มีความ

น่าสนใจ พ่อแม่ลูกคนก็สนใจไปมุงดู แต่ว่าจะเป็นข่าวนั้นทําไม่ได้ ทีน้ีเราต้องเลือกที่จะทําข่าวอุบัติเหตุที่ทําประจําก็คือ

กรณีของรถบัส รถบัสลงที่ไหน เทกระจาดที่ไหนต้องเป็นข่าวตลอด คือข่าวชอบเลยนะครับ รถบัส รถนักเรียน รถไฟ แล้วก็

โดยมากถ้าจะเจอคิดว่าจะเจอของลําตะคองบ่อยมากที่สุด ทีน้ีมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าการนําเสนอข่าวพื้นที่ข่าวค่อนข้าง

จะจํากัดสําหรับข่าวอุบัติเหตุ โดยเฉพาะถ้าไม่ใหญ่จริงคนตายคนเดียวอะไรอย่างนี้อาจจะไม่เป็นข่าว หรืออาจเป็นข่าวส้ัน 

ๆ เล็ก ๆ มีภาพ แต่ว่ามีเคสใหญ่ ๆ ก็จะเป็นข่าวที่ลงหน้าหน่ึงได้ มันก็มีพื้นที่ขึ้นมาตรงที่ว่าอาจจะมีเว็บไซต์ เว็บไซต์ก็

อาจจะลงข่าวแค่ว่าพอรับรู้เฉย ๆ ไม่ได้ลงลึกอะไรมาก ทีน้ีข้อเสนอถ้าจะทํางานร่วมกับศูนย์วิชาการตรงนี้ก็คิดว่าถ้ามี

อุบัติเหตุในโคราชกรณีเกิดเคสใหญ่ ๆ รถบัสเทกระจาด 7 ศพ 8 ศพอะไรอย่างนี้ ทางหน่วยวิชาการจะเข้ามาจับเคสน้ี

ร่วมกับทางนักข่าวยังไงภายใต้ระยะเวลาที่ ภายใน 1 วันหรืออะไรอย่างนี้ 5 วันมันก็จะตกกรอบไปแล้ว ศูนย์วิชาการมา

ประมวลได้ไหมว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ แล้วก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวโดยตรง หรือว่าอาจจะสร้างประเด็นที่มันเอาเข้า

มา......ที่แท้จริงที่เราไม่เห็นมามาให้นักข่าวว่าอาจจะเป็นประเด็นใหม่ ๆ อย่างเช่น มูลค่าความเสียหาย 10 ล้าน 20 ล้าน 

ให้กับนักข่าว อย่างนี้เป็นต้น ก็เชื่อว่าข่าวอุบัติเหตุมันน่าจะสร้างคุณค่าข่าวให้ประชาชนได้ตระหนักมากขึ้น 

   ผู้ด าเนินรายการ:  แต่เห็นด้วยใช่ไหมครับเป็นไปได้ที่จะทําข่าวอุบัติเหตุที่มัน............. 

   มนัส:  :  ควรจะมีวิชาการเข้ามาจับ อะไรก็ได้ หรือว่ารถบัสที่มันเกิดบ่อยมาก 
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   ผู้ด าเนินรายการ:  อยากขอคําตอบสุดท้ายทํางานกันยังไง ทุกคนไปทํางานด้วยกันเลยใช่ไหม 

   มนัส:  :  ครับผม 

  ผู้ด าเนินรายการ:  ขอบคุณครับคุณมนัสครับ ไปท่ีผู้ส่ือข่าวท่านสุดท้ายคุณสุเทพครับ 

   สุเทพ:  ขอบคุณครับ ผม สุเทพ เป็นส่ือน้องใหม่ก็ว่าได้ ผมเป็น..........วิทยุชุมชนนะครับ จากการเข้ามาทํางาน

ในวิทยุชุมชน.................เข้ามาเป็นปีท่ี 6 แต่ก่อนหน้านั้นก็ทําข่าว............จากหน้าหนังสือพิมพ์เป็นภาพข่าว ผมเข้าใจว่า

ตอนนี้ สสส. แล้วก็............ของทางเครือข่ายใช่ไหมครับ เครือข่ายส่ือมวลชนทุกแขนง ในเรื่องของวิทยุชุมชนในเรื่องของ

การนําเสนอข้อมูลข่าวสาร การแสดงข้อมูลข่าวสาร.............เราก็ต้องอาศัยหนังสือพิมพ์เสียส่วนใหญ่ในการท่ีจะแสดง

ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการรณรงค์ลดละอุบัติเหตุอะไรต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลก็มี ไม่ใช่ในช่วงเทศกาลก็มี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น

ผมว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมันก็มีองค์ประกอบเกี่ยวกับในเรื่องของทางด้านวิศวกรรม ในเรื่องของคน แล้วก็ในเรื่องของ

มาตรฐาน 3 อย่าง ทางด้านวิศวกรรม ทางถนนยังขาดมาตรฐานอยู่ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุตลอด ถนน........ใช้มายาวนานมี

หลุมมีบ่อ ไป..........ในทางโค้งระวังหินหล่น ระวังอะไรอย่างท่านประธานชุมชน...............มันเกิดขึ้น ในเรื่องของคน ใน

เรื่องของคนก็คือส่วนในเรื่องของความประมาท ความประมาทขาดสติ ขับรถเมาแล้วขับ ตาย ไม่ตายก็เจ็บมันก็มี 2 อย่าง 

ชน..........องค์ประกอบที่จะเกิดขึ้นแน่นอน ส่วนในวิทยุชุมชนเราก็มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นการกระจายข้อมูล

ข่าวสารไม่ให้คนปฏิบัติอย่างไรไม่ให้ผิดกฎจราจร ปฏิบัติอย่างไรไม่ให้ไปในเรื่องของการทําผิด อันนี้เราทําอยู่นะครับ ส่วน

ในวิทยุชุมชนท่ีเรากําลังทําเวลานี้ส่วนท่ีผมทําเอง 91.75 ตอนนี้เราตั้งกลุ่ม ตอนน้ีผมเป็นแม่ข่ายวิทยุออนไลน์............

รณรงค์เกี่ยวกับในเรื่องของยาเสพติด จังหวัดชัยภูมิ...........มี.........เป็นแม่ข่ายอยู่ จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีท่าน...........เป็นแม่

ข่ายอยู่ เวลา 12.00 นาฬิกา ถึง 13.00 นาฬิกาของทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เราจัดงานรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด มีสถานีแม่

ข่ายในจังหวัด ในจังหวัดนครราชสีมาผมมี 24 สถานีทุกอําเภอ อันน้ีเป็นส่ือทางเลือกใหม่ ผมว่าทางวิทยุชุมชนที่เราทํากัน

อยู่ในเวลานี้มันก็คงทําได้ง่ายกว่า... เพราะว่าเราไม่ใช่ต้องมีขั้นมีตอนอะไรมาก 

เราสามารถทํางานร่วมกันได้ ตรงนี้พวกเราเป็นส่ือทางเลือกใหม่ที่เข้าถึง เข้าได้ทุกครัวเรือนขอให้เรามีศูนย์คอย

ให้ข้อมูลข่าวสาร 

  ผู้ด าเนินรายการ:  แสดงว่าในเครือข่ายวิทยุชุมชนส่วนหน่ึงก็คล้าย ๆ กันที่ว่าเนื้อหาที่เข้ามาก็สําคัญ 

   สุเทพ:  เชื่อได้ครับเชื่อได้  

    ผู้ด าเนินรายการ:  :  แต่ว่าต้องคุยกันต่อว่ารูปแบบการส่งข้อมูลหรือการทํางานร่วมกันของพวกเราที่เหมาะสมที่

ถูกกับสภาพทํางานอะไรต่าง ๆ  

   สุเทพ:  :  ไม่ยากเลย มีพวกเราอยู่..................เอาเต็มที่ 2 วัน อยู่สัก 1 คืน 2 วันติวเข้มพวกเราผมว่าเราตั้ง

เครือข่าย............ส่วนในเรื่องของการได้ข้อมูลข่าวสาร ตอนนี้ผมประสาน...........เรามีศูนย์วิทยุ.........กระจายทุกพื้นที่ใน
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จังหวัดนครราชสีมา พอมีอุบัติเหตุตรงไหนปั๊บแจ้งตรงปั๊บเข้ามาเลย ผมให้กําลังเจ้าหน้าที่ท่ีวิทยุ...........แล้วก็นําเสนอ

แทรกรายการเข้าไป ตอนเช้า ๆ เราจะมีนักจัดรายการ 

   ผู้ด าเนินรายการ:  :  น่าเสียดายครับว่าเครือข่ายค่อนข้างเยอะมาก ฉะนั้นช่วงแรกขอแค่นี้ก่อนนะครับ เพราะว่า

เหลืออีก 2 ท่านที่จะให้พูดเร็ว ๆ เนื่องจากทั้ง 2 ท่านนี้เป็นผู้ที่ไม่ใช่สื่อมวลชน ท่ี....ก็อาจจะอยากให้ลองสะท้อนให้ฟังเร็ว ๆ 

ถ้าทางทั้ง 2 ท่านก็จะเก่งในการท่ีจะสรุปประเด็น เพราะฉะน้ันเราก็จะให้เวลาแค่สัก 2-3 นาทีพอ เราจะได้เอาเวลาที่เหลือ

ซึ่งจะได้มาเปิดวงต่อ ไปที่คุณเปรมปรีดิ์ แนะนําตัวเอง แล้วก็แสดงความเห็นอย่างเร็ว 

 เปรมปรีดิ์  ; พอดีตอนแรกว่าจะพูด จะพยายามให้อยู่ในบรรยากาศ ก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวก่อน มาในวันนี้ก็คือ

มาเป็นตัวแทนของ สอจร. นะคะ ก็คือเป็นเครือข่ายหน่ึงของป้องกัน.... ความจริงแล้ว สอจร. ของเราก็เกิดมาหลายปี สอ

จร. ก็คือมันเป็นแผนงานจราจร การป้องกันอุบัติเหตุระดับจังหวัด ซึ่งเราได้รับทุนสนับสนุนจาก ..... ซึ่งเกี่ยวกับ.... แล้วก็จะ

มี สอจร. ต่าง ๆ ที่อยู่ 4 ภาคด้วยกัน กระจายไปทุกภาคของประเทศไทย แล้วก็สําหรับปีน้ี แล้วก็จะมีการ สอจร. ก็คือจะ

เป็นมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยบนถนน ซึ่งจัดตั้งเป็น.... มา ซึ่งบทบาทหน้าที่ของ สอจร. ก็คือว่า เราก็จะมีหน้าที่ก็คืออันท่ี 1 

กระตุ้น แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้...จังหวัดลุกขึ้นมาทํางานด้านป้องกันอุบัติเหตุ ส่วนเหตุที่เราทํางานมาเมื่อหลายปีนี้เราก็

จะไปเน้นท่ีองค์กรภาคกลาง ท่ีมีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน อย่างเช่น อันที่ 1 ยุทธศาสตร์เรื่องของการบังคับใช้

กฎหมาย แล้วก็ยุทธศาสตร์ในเรื่องของการจัดการความรู้ การริเริ่มของ  application แล้วก็ในเรื่องของจุดเส่ียง วิศวกรรม

จราจร ท้ังหมดก็จะเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งก็จะอยู่ใน 1 ใน 5 ของยุทธศาสตร์ ทีนี้พอเราทํางานไปหลายปีเราก็พยายามเชื่อม

ภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการดําเนินงานของ สอจร. มากขึ้น คําว่า สอจร. นี้ เราก็จะมีทีมคนทํางานก็คือเกิดจากการเป็นจิต

อาสา จิตอาสามาจากหน่วยงานภาคต่าง ๆ ไม่ว่าภาครัฐหรือว่าเอกชน ปัจจุบันนี้เรามีทีมสนับสนุนวิชาการหรือว่าพี่เลี้ยง

กระจายไปทั่วทุกจังหวัด ประกอบไปด้วยอย่างที่พูดมาข้างต้นนี้ จํานวนของทีมพี่เล้ียงหรือว่าทีมสนับสนุนของรายจังหวัด 

ปัจจุบันนี้ก็มีทั้งส้ิน 40 กว่าท่าน ก็ถือว่าเราได้ขยาย...เครือข่ายออกไปมากพอสมควร แล้วก็สามารถที่จะให้ข้อมูลแล้วก็

สนับสนุนการทํางานในแต่ละจังหวัดได้ 

 นพ.ธนะพงศ์ :  อยากให้จับประเด็นเลยว่า ปุ๊กกี้ลองบอกเลยว่าฟังแล้วเราจะทํางานกันเป็นอย่างไร อย่างเช่น 

รูปธรรมที่เสนอเมื่อกี้ อยากให้มีงานวิชาการในพื้นท่ี สอจร. กับ สวท. เหมือนคู่แฝดกัน ศูนย์วิชาการจะเล่นระดับข้างบน 

บางทีผมไปทํางานกับ บก. ไปทํางานกับเครือข่ายนโยบายข้างบน สอจร. จะเล่นระดับจังหวัด ก็มีเครือข่ายทุกจังหวัด แล้ว 

สอจร. ทํางานวิชาการ ฉะนั้นโจทย์ก็คือว่า เราต้องการเปิดเครือข่ายวิชาการ...แต่ สอจร. ทําไมไม่...หรืออย่างไร  

 เปรมปรีดิ์  :  คือตั้งแต่นั่งฟังตั้งแต่เมื่อเช้านี้ก็คือว่าเราก็รู้ว่าส่ิงที่ทํา การทํางานท่ีทางมหาวิทยาลัยปีนี้เราต้องมี

การยกระดับของการทํางานกลางคืนมากขึ้น ปกติแล้วส่ือจะแทรกอยู่ในทีมของจังหวัดอยู่แล้ว แต่พอแทรกอยู่ในทีมของ

จังหวัดแล้วสามารถที่จะ....ส่ือที.่..หรือว่าส่ือที่ดีใจในทีมลุกขึ้นมาทํางานได้อย่างชัดเจน เพราะว่าเนื่องจากว่าวิธีการทํางาน

ของเราส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องของงานวิชาการ แล้วก็ให้จังหวัดเป็นคนทํางาน ก็คือขยายเครือข่ายหรือว่าในเรื่องของการ
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จัดการ KM ในเรื่องของการ.... หรือในเรื่องของการเสริมพลัง แต่ว่าในประเด็นของวันน้ีก็คือว่า พอเรามาฟังแล้วเราก็รู้สึกว่า

งานของ สอจร. จะต้องมาสอดในเชิงรุกและเชิงรับกับส่ือ... และอีกหลายอย่าง ส่ือก็จะเป็นคน ๆ หน่ึงที่จะสร้างการ

เปล่ียนแปลงของคนในพื้นท่ี ของในภาคอีสานได้ เท่าที่ฟัง เพราะว่าหลายประเด็นท่ีวันน้ีที่ส่ือ....มาว่าในการทํางานในเรื่อง

ของการป้องกันอุบัติเหตุ แม้กระทั่งในเรื่องของการจัดการความรู้ หรือว่าการถอดประสบการณ์ ถอดบทเรียนของสื่อ เรายัง

คิดว่าเป็นบทที่จําเป็นของงาน สอจร. แล้วอีกอย่างหน่ึงก็คือว่าที่ว่าพูดถึงควรจะมีการในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของ

ส่ือเอง แล้วก็พัฒนาศักยภาพของพี่เล้ียงเอง โดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูล ข้อมูลเป็นส่ิงจําเป็นมาก เพราะฉะนั้นทางทีมของ 

สอจร. ก็คงจะต้องมีทั้งข้อมูล แล้วผลิตทั้งคนในเรื่องการทําข้อมูล อย่างไรก็คงจะเอามาเชื่อมกันกับเวทีของสื่อในวันนี้ แล้ว

ก็อาจจะไม่....แค่สื่อท่ีมานั่งตรงนี้ อาจจะเป็นส่ือที่นอกเหนือจากตรงนี้ เพราะว่าส่ือ....มันเยอะมากหลายแขนง  

 ผู้ด าเนินรายการ :  แต่ที่ได้เห็นช่องทางอยู่ใช่ไหมครับว่าเป็นไปได้ที่เราจะสร้างงานให้บทบาทท่ีจะให้เข้ามาสู่

ชุมชนได.้..มากขึ้น  

 :  ตรงนี้ผมรับฟังแล้วเรา แม็บเป็นข้อคิดเห็นส้ัน ๆ เปรียบเทียบกับทางพวกที่ คือ ประเด็นด้านซ้ายคือ เมื่อกี้

สะท้อนนะ ว่าส่ือจุดแข็งเยอะมาก พวกผลิตกระดาษ สะท้อนปัญหาความจริงได้ แต่ตรงข้อจํากัดในเรื่องอุบัติเหตุเลยคือว่า 

ส่ือเข้าไม่ถึงแนวทาง ส่ือเองก็ต้องพึ่ง บก. ด้วย ข้อจํากัดเรื่องรักษาพื้นที่ อะไรอย่างนี้ก็ ก็ขาดมุมมองเชิงป้องกันเชิงลึก แต่

พอฟังทั้งหมดแล้วที่มีข้อเสนอ อย่างเช่น ข้อ 1 เป็นโจทย์ของวิชาการว่า หน่วยวิชาการต้องไปทําการบ้านกับกอง บก. 

หน้าที่ผมก็คงต้องไปคุยกับกอง บก. รวมทั้ง...มากขึ้น แต่ว่าข้อเสนออันท่ี 2 เป็นรูปธรรม ซึ่งวันน้ีน่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้

คือว่า แล้วมีเครือข่าย ก็จะมีแหล่งข่าว เพียงแต่ว่าในข้อ 2 ผมยกตัวอย่าง เมื่อกี้มีทางทีม....ที่เสนอ อย่างเช่น ขอรูปธรรม

ตัวเป็น ๆ เลยได้ไหมว่าถ้าผมจะเกาะติดเรื่องรถบัส แล้ววันพรุ่งนี้เกิดมีรถบัสสายผ่านโนนแดงบ้าง ทีม สอจร. ตอบสนองได้

เลยไหมที่จะประสานนักวิชาการในพื้นท่ีเพื่อให้เป็นแหล่งข่าว อย่างนี้เป็นต้น อันน้ีคือรูปธรรมของการมีเครือข่าย 

 ผู้ด าเนินรายการ:  อันน้ีน่าสนใจ .... พี่ปุ๊กกี้ครับจะให้คํามั่นสัญญากับบรรดาส่ือมวลชนที่นี่ได้ไหมครับว่าเวลา

เราจะหาแหล่งข่าวที่ต้องการ พี่ปุ๊กกี้ช่วยประสานให้เขาใช้เวลาส้ันลง ไม่ใช่ว่ารอพรุ่งนี้ค่อยให้สัมภาษณ์ อะไรอย่างนี้ครับ 

 คุณเปรมปรีดิ์  ; ได้ค่ะ ... แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจบกันท่ีอยากจะทํา เพียงแต่ว่าในปีที่ผ่าน ๆ มานี้เรา งานเราก็

ยังไม่ได้จับตรงประเด็นนี้ 

 ผู้ด าเนินรายการ:  ตอนนี้พ่ีก็จะต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลานะครับ เสร็จจากงานน้ีเราก็จะให้พ่ีกันทุกคน แล้ว

ใครต้องการแหล่งข่าวสายไหน จังหวัดไหน กรุณาบอกพี่ปุ๊กกี้ ปุ๊กกี้จะจัดการให้ 

 นพ.ธนะพงศ์ :  คือคุณเปรมปรีดิ์เขาจะมีเครือข่ายพี่เลี้ยงทุกจังหวัด ชัยภูมิก็มี บุรีรัมย์ก็มีเครือข่าย บุรีรัมย์เป็น

ท่านประยุทธ แล้วในทีมก็จะพร้อมที่จะ connect กับนักวิชาการ คือศูนย์วิชาการเรามีคนไม่เยอะพอท่ีจะผลิตข้อมูลได้ แต่

เรามีเครือข่าย ฉะนั้นเครือข่ายภาคมหาวิทยาลัย ภาคอีสานจะมีเยอะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี  กับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างนี้พร้อมที่จะเดินได้ เคสในภาคกลางก็จะเป็นพระจอมเกล้า ภาคใต้ก็เป็น มอ. ภาคเหนือก็เป็น 
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มช. อย่างนี้ เรามีนักวิชาการเกาะติดได้เลย เพียงแต่ว่าเราขาดคนประสาน ซึ่งตรงนี้ สอจร. จะช่วยเรื่องการประสาน ซึ่ง

สําคัญ รูปธรรมอย่างข้างขวาคือว่า พอมีเครือข่ายปุ๊บ เรามาหาประเด็นก่อน คิดร่วมกัน อย่างเช่น เดี๋ยวเราเล่นเรื่องรถ

สาธารณะเลยไหม อย่างนี้เป็นต้น ส่วนข้อ 4 พี่ตึ๊งฝากการบ้าน ผมรับเลยนะครับ ไปรับคู่มือได้ไหม หรือมี  workshop มา

เปิดมุมมองส่ือว่า เราน่าจะมีมุมมองเล็ก ๆ ในการท่ี...ให้ส่ือ เดี๋ยวเราจะผลิตให้ แล้วก็ส่วนข้อ 3 วันน้ียังบวกลบอยู่ จะถาม

ว่าถ้าเราจะทํา อันนี้ไม่ต้องรายงานทันทีครับ แต่ว่ามีการทําสกู๊ป ทําภาพคลิป ก็น่าสนใจ 

 ผู้ด าเนินรายการ:  ข้อ 3 นี้ก็อาจจะเป็นโอกาสสําหรับดูในพ้ืนท่ีด้วยเหมือนกันว่า สําหรับบางท่านที่คิดว่า อย่าง

กรณีไม่รู้นะครับ รับฟังเร็ว ๆ ก็คืออย่างกรณีรถอีโก้ สมมุติ ไม่ค่อยมีคนได้ยินว่าปัญหาอุบัติเหตุที่เยอะ ๆ ของจังหวัดโน้น

จังหวัดนี้มีเรื่องรถเกษตรอะไรทํานองนี้ ที่มันค่อนข้าง unique แล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ อาจจะเป็นกรณีเจาะลึกไป เดี๋ยวค่อย

ดูว่าใครจะมีทาง....ได้สนับสนุนเป็นพิเศษหรือเปล่าในการรายงานข่าวนี้ ก็ว่ากันนอกรอบอีกทีหนึ่ง อันนี้ก็พูดเป็นช่องทาง

เอาไว้ ทีน้ีขอทําหน้าที่ตัวเองก่อน จะเชิญท่านต่อไปให้ความเห็นอย่างเร็ว ๆ นะครับ บีบี เชิญหรือยังครับ เชิญครับ พัน

ตํารวจตรี เฉลิมพล สมัยจารุวัฒน์ สารวัตรต้นก็จะเป็นเครือข่ายหน่ึงของ สอจร. ด้วยเหมือนกัน ที่นักข่าวน่าจะรู้จัก แล้วก็

เดี๋ยวเราให้ท่านแนะนําตัวเองว่า ทําอะไรอยู่ แล้วก็มองด้วยขอบเขตอย่างไร จะช่วยพวกเราได้อย่างไร เชิญครับ 

 พ.ต.ต.เฉลิมพล  ;  เรียนท่านประธานและผ่านพ่ีน้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่าน ตามที่ท่าน ผอ. ผดุง จะบอกตํารวจ

เกรงใจนักข่าว จะบอกว่าไม่ได้เกรงใจ มีทุกรสชาติ รักก็มีนะครับ ... รัก ส่ือนี่เราต้องรักสื่อ เกรงใจ .... กลัวก็มีกรณีที่ทําผิด 

.... เกลียดก็มีครับ บางทีเสนอในส่ิงที่ไม่อยากให้เสนอ ก็เป็นเรื่องธรรมดา คู่กัน คู่กันมานานแล้ว ส่ือกับตํารวจ อย่างเช่น

เรื่องของการหลาย ๆ ท่านพูดถึงการขอข้อมูลตํารวจ ตรงนี้เราต้องพูด ผมขออนุญาตพูดเพื่อหาทางร่วมกัน ไม่ใช่พูดว่าจะ

โจมตีใครหรืออะไร ดูรากเหง้าของปัญหาจริง ๆ คืออะไร บางทีตํารวจนะครับ ครอบคลุมด้วยระบบของการบังคับบัญชา 

แล้วก็เรื่องของนโยบาย บางทีช่วงเทศกาล จาก....บอกว่า ห้ามไปเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ข้างล่างลงมาก็บอกว่า คุณไปคิดกัน 

ตรงนี้จะมีผลในการแต่งตั้งโยกย้ายหรืออะไรต่าง ๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติเกร็งนะครับ เวลาช่วงที่เกิดจะให้ตายหรือไม่ตาย นักข่าวก็

เลยโทรมาหา ซึ่งเราก็ยังไม่ทันท่ีได้เตรียมตัวที่จะคุยกับผู้บังคับบัญชาหรืออะไรต่าง ๆ แต่มีการให้ข้อมูลต้องใช้ความ

ระมัดระวัง ร้อยเวรบางคนหนีนะครับ ปิดโทรศัพท์หนีนักข่าวก็มีนะครับ อันน้ีก็คือเขามีสาเหตุลักษณะนี้ จริง ๆ เรา....

นักข่าวนะครับ แต่บางทีด้วยปัญหาอุปสรรคหลาย ๆ อย่างที่พูดกันเมื่อสักครู่ ทําให้ข้อมูล... แล้วนักข่าวค่อนข้างจะมีผลใน

การท่ีจะชี้นําสังคมได้ อย่างเช่นการท่ีให้ข้อมูลบางฝ่ายว่าเป็นความบกพร่องของคู่กรณีอะไรสักอย่าง เกิดเป็นตัวชี้นํา เป็น

ผลทางด้านของคดี มีความได้เปรียบ เสียเปรียบกัน ตํารวจก็พยายามจะ ถ้ายังไม่มีการตัดสินอะไร ตํารวจก็พยายามจะ

ไม่ให้ข้อมูล แต่นับเป็นเรื่องดีถ้าเกิดเป็นเรื่องของนโยบายที่จะชี้นําหรือให้ข่าวเพื่อท่ีจะแก้ไขสังคม เพื่อนําไปสู่นโยบาย ผม

ว่านักข่าวหรือส่ือมวลชนเป็นองค์กรที่จะมาร่วมทํางาน... สามารถที่จะเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงที่จะไปสู่การแก้ไขอุบัติเหตุ

จราจรได้อย่างได้ผล มากกว่าที่พวกเราทํากันมานานแล้ว ฝ่ายราชการเขาทํามาเยอะแล้ว พวกเราจับเมาแล้วขับ จับทุกวัน 

เมากันได้ทุกวัน ไม่เห็นลดเลย โดนด่าอีกต่างหาก น่ีส่ือเป็นส่วนท่ีไม่มากเลย อาจจะตํารวจที่เขาทําไปเพื่อป้องกันเหตุระงับ 

เพื่อไม่ให้คุณเจ็บคุณตาย ถ้าส่ือช่วยนะครับว่ากําหนดจะลดแรงต้านทาน ผู้ใช้รถใช้ถนนได้อีกเยอะเลยครับ ก็เป็นเรื่องที่
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ต้องทํางานร่วมกัน .... ตํารวจก็อยากจะลดอคติ หมายถึงว่าพรรคพวกเพื่อนฝูงกับส่ือว่า เข้ามาช่วยกัน เพราะว่าต่อไปถ้า

ไม่มีส่ือที่สนใจจราจรอุบัติเหตุ กําหนดว่าต้องทํางานให้รอบคอบมากขึ้น ... มากขึ้น ก็ขอขอบคุณสื่อทุกท่านที่มาร่วมให้

ข้อคิดเห็นในวันนี้ครับ 

 ผู้ด าเนินรายการ :  ขอบคุณสารวัตรต้นด้วยนะครับ ... วงใหญ่นะครับ ขณะนี้แสดงว่าตํารวจเองก็อยากจะทํา 

หมายถึงว่าอย่างกรณีที่นักข่าวมีปัญหาไปขอข้อมูลไม่ได้ หรือถ้าเกิดได้คุยได้อะไรกัน ส่ือสารกันก็มีโอกาสที่การทํางานจะ

ง่ายขึ้นหรือเปล่า 

 พ.ต.ต.เฉลิมพล    ครับ ได้ง่ายขึ้น เพราะว่า.... แต่ถ้าเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่ือเข้าใจตํารวจ ตํารวจเข้าใจสื่อ ทุก

อย่างก็จะเดินไปด้วยกันได้  

 ผู้ด าเนินรายการ:  ฉะนั้นแสดงว่าคราวหน้าใครมีปัญหาขอข้อมูลไม่ได้ ให้ สอจร. ผ่านคุณต้นได้ใช่ไหมครับ 

 พ.ต.ต.เฉลิมพล  ;  ได้ครับ 

 ผู้ด าเนินรายการ :  คุณต้นก็จะมีเพื่อนอยู่ตามโรงพักต่าง ๆ อันน้ีอาจจะเป็นวิทยายุทธอีกขั้นหน่ึงใช่ไหม ถ้าแก้

ทั้งระบบยังไม่ได้ ก็ใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ขอบคุณคุณต้นมากครับ ตอนนี้ก็ครบทุกท่านได้แสดงความเห็น

เบื้องต้นไปแล้วนะครับ ช่วงสําคัญที่สุดกําลังจะมาถึง อย่างเร้าใจ ก็คือหลังจากที่ฟังแล้วอยากจะลองโยนโจทย์ให้คิด

ร่วมกันว่า จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง จะเป็นเครือข่ายไหม อย่างที่คุณหมอคิดว่าในเชิงวิชาการ หลังจากที่ทุกคนเริ่มรู้จักกันแล้ว 

การเป็นเครือข่ายแล้วก็เอาปัญหาเป็นตัวตั้ง แก้ปัญหา ช่วยกันทํางาน อันน้ีก็เป็นทางออกทางออกหน่ึง หรือว่ามันจะไม่  

work ไม่รู้จะฟังจากอะไร ก็อาจจะให้คุณสุภาวดีช่วยแสดงความเห็นเป็นท่านแรกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างไร หรือว่ามัน

ควรจะมีหน้าตาอย่างไรเชิญครับ 

 สุมาล:ี  ความจริงเวลาหมดแล้วนะคะ คุณหมอบอกหมดเที่ยง 40 นะคะ เท่าที่ฟังเมื่อสักครู่ อยากจะให้คุณหมอ 

ที่คุณหมอสรุป เป็นข้อเสนอ เพราะว่าเท่าที่สุดแล้วก็รวบรวมข้อคิดเห็นของพี่ ๆ น้อง ๆ ส่ือ อย่างขอนแก่นเมื่อวานน้ีเราก็

สรุปกันว่า อยากจะให้มีเครือข่ายเป็นส่ือ ซึ่งดิฉันจะตั้งชื่อเล่น ๆ ว่า ส่ือสร้างสรรค์ร่วมกันลดอุบัติเหตุ ไม่ใช่ว่าเราจะทํางาน

ให้ ศวปถ. แต่มองว่าการมาครั้งนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าเราได้ประโยชน์ด้วย ในฐานะท่ีเราเป็นส่ือ เรามีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น มี

แหล่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ทําให้การทํางานของเราในอนาคตมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็คือ 1. เราเห็นร่วมกัน อย่าง

ขอนแก่นเขาบอกว่าน่าจะมีเครือข่าย แต่เครือข่ายที่ว่านี้จะออกมาในรูปแบบไหน อันน้ีเราต้องมาคุยกัน แล้วก็เห็นด้วยกับ

การท่ีจะมีเว็บไซต์ที่จะทําให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เมื่อกี้ถามคุณหมอว่า สบรส. ข้อมูลเว็บไซต์ของคุณหมอ 

update ขนาดไหน มันก็ไม่  update ทุกวัน ถ้าหากเราทํากันเองมัน  update มากกว่าไหม แล้วก็เรื่องของการนําเสนอท่ี

ประชุม บก. คุณหมอรับไปแล้วนะคะ เราก็เห็นด้วยกับการติดอาวุธทางปัญญาให้กับนักข่าว ท่ีผ่านมาเราถูกเชิญไปอบรม

เรื่องของการทําข่าวแนวสืบสวนสอบสวน จากมูลนิธิอิศรา เราจะได้ไปทําข่าวในเชิงลึก แต่เป็นเรื่องของการไปอบรมเรื่อง
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ความรู้ในเรื่องของการอุบัติเหตุ พลิกง่าย ๆ วิธีการมองอย่างไรท่ีจะทําให้เราทําข่าวไปลึก ๆ ไปกว่านั้นในเรื่องของอุบัติเหตุ 

อันน้ีเรายังไม่เคย ถ้ามีก็ดี 

 นพ.ธนะพงศ์ :  หมายถึงพี่หน่อยเคลียร์ว่า..... มตินะครับ ไปคุยกัน จริง ๆ ผมเพิ่งไปทําแผนให้สมาคมนักข่าว 

ของผู้ส่ือข่าว อันน้ี...เป็นจิ๊กซอว์ ๆ แต่ไม่เคยเห็น 

 สุมาลี:  ค่ะ แต่ถ้าหากว่าคุณหมอเป็นเจ้าภาพจัดเอง แล้วก็อาจจะลงใน...ล่าง ...บนของเรา จัดเป็น .... เลยใช่

ไหมคะ เราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น  

 นพ.ธนะพงศ:์  อย่างน้อย ๆ มี 3 ก่อนก็จะได้รับ จัด workshop นิดหนึ่งครับ สมมุติถ้าจัดจริงมาไหมครับ เราจะ

มีทั้งลงรายละเอียด โดยเฉพาะผมคิดว่าเคสอย่างนี้น่าจะลงเคสจริงเลยว่าเวลาเราไปดูที่ถนน นักข่าวมองอย่างไร นึกว่า

จะต้องมองอย่างนี้นะ  

 สุมาล:ี:  อันน้ันก็จะเป็น workshop ท่ีเห็นด้วยในการท่ีจะทํา แล้วก็ทําเป็นคู่มือเล็ก ๆ อย่างที่คุณหมอบอก อะไร

ต่าง ๆ น่าสนใจ แล้วก็เรื่องของการมีแหล่งข่าวและข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือได้ หรืออย่างพี่ปุ๊กกี้ สอจร. อยู่โคราชรู้ไหมคะว่ามี

หน่วยงานน้ี เพราะฉะน้ันอันดับแรกก็คือคุณจะต้องทําอย่างไรท่ีจะเข้าถึงส่ือ  

 :  ถ้าวางแผนตรงที่คุยกันว่ามีเครือข่าย คือถ้าทาง ศวปถ เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการจะเรียกว่า ... สอจร. ... คือ

ถ้าทําได้อยากให้พ่ีเล้ียงเข้ามาอยู่ด้วย แล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมส่ือ ถ้าเป็นไปได้ แล้วก็สร้างศูนย์ การท่ีเราโยงกับ.... ใน

....เอง มีคนท่ีเกาะลึกเรื่องสื่ออยู่ เป็นส่ือ....อบรมนักข่าวพลเมือง แล้วก็รู้จักส่ือ .... แต่ส่วนภูมิภาคไม่เคยไป เมื่อก่อน.....

แล้วก็มีสมาคม..... ของสื่อ จําได้ค่ะ 

 นพ.ธนะพงศ์ :  คืออย่างเมื่อวาน พอเราจัดที่ขอนแก่น เครือข่ายที่เกิดขึ้น ทีม สอจร. ขอนแก่นเขาบอก รถบัส

ขอนแก่นเยอะ เขามีเวทีกับผู้ว่าฯ ตลอดเลย เพราะฉะนั้นเราน่าจะเชิญมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ย้ํานะพ่ีสุนทร .... ไปพบภาครัฐ

เลย แล้วก็ทําชุด....เป็นข้อเสนอเลย อย่างนี้เขาเรียกว่าเอา สอจร. มาเจอกันกับส่ือ มาเจอกันแล้ว ฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง

ของข้อ 2 บอกว่าเครือข่ายรูปธรรม คิดเร็ว ๆ มีอยู่ประมาณ 3-4 ตัว คือว่า 1. เดี๋ยวเราเริ่มแชร์  mapping ให้ชื่อ link ข้อมูล 

share ข้อมูลกันไหม บนเว็บ บน face book อย่างเมื่อกี้ผม....ขึ้นแล้วนะครับ ผม load ขึ้นให้แล้วว่ามีเวทีส่ือแบบนี้  

 สุมาล:ี  ใครมี face book ไป add คุณหมอเป็นเพื่อนได้ค่ะ 

 นพ.ธนะพงศ:์  แล้วก็เวลาผมมีข่าว ก็เคส อย่างตัวนี้ท่ีมีคนเข้ามาโพสต์ พอไปเจอเด็กนักศึกษา แล้วก็มีคนเข้า

มาตอบกระทู้ แล้วก็มีไอเดียใหม่ ๆ โผล่ขึ้นมาเต็มเลย แล้วเราก็มีเคสท่ีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาตาย อันนี้เป็นโจทย์

ใหญ่เลย ซึ่งพอแสดงออกมาปุ๊บอันน้ีก็มีคนตอบมาเยอะ แล้วก็เคลียร์ถึงขั้นว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเรื่องนี้ไปบุกกระทรวงการ

ท่องเที่ยวฯ อย่างนี้เป็นต้น อันน้ีก็เป็นรูปธรรมหนึ่ง เดี๋ยวคงได้แชร์กันเลย 
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 สุมาล:ี:  หลังจากนี้เดี๋ยวจะส่งข้อมูลของแต่ละส่ือ ทั้งอีเมล์ ทั้งเบอร์โทรศัพท์ไปหาแต่ละท่าน แต่ว่ายกตัวอย่างให้

อย่างหน่ึง เมื่อสักครู่นี้ฟังพี่ปุ๊กกี้พูดหมายถึงว่าให้ความสําคัญกับส่ือค่อนข้างน้อย ก็เลยทําให้งานท่ีตัวเองทํามันไม่ออก

ไปสู่ส่วนกลาง ไม่ออกไปสู่สาธารณะ โดยจะยกเคส ๆ หนึ่ง ซึ่งถือว่าเขาเริ่มจากสื่อจริง ๆ ก็คือเครือข่ายงดเหล้าของภาค

อีสาน ที่มีคุณวิรุฬกานต์เป็นผู้อํานวยการ เขาวิ่งหาสื่อก่อนเลย เพื่อจะประชาสัมพันธ์ว่าเขาจะทําอะไร โดยใช้สื่อเป็น

เครื่องมือในการร่วมรณรงค์ จากนั้นขยายจากสื่อไปถึงเทศบาล จากเทศบาลไปถึงจังหวัด แล้วก็ทําเทศกาลก็คือ ช่วง  

human wave ในช่วงของวันสงกรานต์ ซึ่งสามารถทําให้ถนนข้าวเหนียวเส้นเล็ก ๆ ตรงนั้นไม่มีใครถือเหล้าเข้าไปกิน โดย

เริ่มต้นจากสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ จริง ๆ เริ่มมา 5 ปี แต่เพิ่งเป็นที่รู้จักเมื่อ 3 ปี โดยการอาศัยส่ือ ทําไมถึงส่ือถึงเล่นเมื่อ5 ปี

ก่อน เล่น แต่ไม่เชื่อว่าจะทําได้ ทีน้ีพอเห็นว่าทําได้ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ตอนนี้กลายเป็นว่าถนนข้าวเหนียวในช่วงของง

วันสงกรานต์ เป็นงานท่ีคนขอนแก่นไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เป็นงานท่ีต้องเอาใจไปช่วยกัน ไปลุ้นกันว่าจะทําลายสถิติโลกได้

ไหม ... เหมือนเป็นจิตสํานึกร่วมที่เราจะต้องทํา ถ้าหากว่า ศวปถ. อะไรน่ีนะคะ สามารถมาเชื่อมตรงนี้ มีพันธมิตรเป็นส่ือ 

พันธมิตรลักษณะเหมือนเป็นเครือข่ายของเรา ดิฉันมั่นใจว่าอุบัติเหตุมันจะลดลง อย่าไปทําแค่เอาข้อมูลทางวิชาการมานั่ง

คุยกัน 4-5 คน แล้วจบลงตรงนั้น เพราะว่าอย่าลืมว่าชาวบ้านคนที่เสพข่าวเขาเข้าถึงข้อมูลของ..... หรือว่า....ไม่ได้ แต่เขา

เข้าถึงข้อมูลของวิทยุชุมชน เข้าถึงข้อมูลของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ส่ือต่าง ๆ ที่เขาอ่าน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ถือเป็นแหล่งข้อมูลท่ี

สําคัญมาก เราจะมาลดอุบัติเหตุกันบนหน้าสื่อค่ะเป็นเวทีท่ีมองว่าน่าจะสําคัญ อันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะ ส่วนวิธีการท่ี

เห็นเพิ่มเติมในการนําเสนอเป็นรูปธรรมก็เชิญค่ะ 

 :  ...แต่ว่า.... เป็น...อยู่แล้ว ท่ีพูดว่า....จะมีบริษัทแอมไพร์ ซึ่งเขาจัดในลักษณะของนําประเด็นส่ืออย่างเดียว แต่

ว่าเพิ่มอีกก็คือว่า ณ สัปดาห์น้ีเป็นต้นไป อยากให้ส่ือ แล้วก็เวลาที่ทางประกันทางของสื่อ เช่น การรับรู้ รับรู้เฉพาะเรื่องของ

....ช่วยกัน... แต่ยังลึกซึ้งกว่ากันว่า ส่ือที่นําเสนออยากให้มีส่ือปกปิดเพื่อเปิดการเปล่ียนแปลงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ให้

มันชัดเจน .... เพราะเนื่องจากว่าทางอุบัติเหตุนี้มันมีปัจจัยหลาอย่างมีเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วถ้าเราจะทําจริง ๆ เราทํา

กระจายกันแบบไม่มีเป้าที่ชัดเจน กลัวว่ามันจะไม่ได้เกิดการเปล่ียนแปลงของประเทศหรือของ.... 

 ผู้ด าเนินรายการ:  ครับ การเปล่ียนแปลงที่ทุก ๆ หน่วยงานก็คงอยากให้มันเกิดการเปล่ียนแปลง แต่ว่าผมคิดว่า

อันน้ีโจทย์ที่พวกเราคุยกันมาถึงตรงนี้คือว่า 1. ก็คืออย่างที่...ว่าจะเป็นเครือข่ายใด ลองดูเครือข่ายกันไหม ให้มันง่าย ๆ ก็

คือคิดแบบโจทย์ง่าย ๆ อย่างไร ๆ ทุกคนก็ต้องประสบอุบัติเหตุไม่มากก็น้อย สู้ทําให้มันดี ๆ ไปเลยดีไหม แบบนี้ละครับท่ี

เสนอ แต่ว่าทําดี ๆ ก็ออกแรงเยอะ ประเด็นก็คือออกแรงเอง คือหาแหล่งข่าวเอง หาข้อมูลเอง ตามหมายข่าวเอง ลงพื้นที่

เอง มันคน ๆ เดียวในการทําข่าว ๆ หน่ึงใช้แรงเยอะ ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเครือข่ายเราตั้ง เราไม่ต้องไปออกแรงนําข้อมูล

ทั้งหมดเอง แต่อาจจะส่งสัญญาณไปว่ามีเพื่อนพันธมิตรท่ีทําข้อมูลอยู่แล้วช่วยสกัดให้เอามาเร็ว ๆ ได้ไหม พร้อมใช้งาน 

อะไรอย่างนี้ คือใช้เครือข่ายให้เป็นประโยชน์ ... มานิดหน่ึง ซึ่งอันน้ีก็อยากให้เราแลกเปล่ียนกันดูว่าพร้อมไหม แล้วก็อันที่ 2 

ก็คือถ้าจะเป็นเครือข่าย อยากให้มันมีหน้าที่อย่างไร เป็นต้นว่าให้มันช่วยเราด้านข้อมูลนะ ด้านแหล่งข่าว สมมุติเรามี

ปัญหาหรืออยากแลกเปล่ียนอะไร มีช่องทางให้เราพูดจากในพ้ืนท่ีออกมาได้ไหม เรามีเคสน่าสนใจโยงออกมาให้ช่วยทําได้
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ไหม เราเสนอไปกอง บก. ไม่รับ เราจะสะกิดให้คุณทําได้ไหม อะไรอย่างนี้ คือเรานึกถึงหน้าที่ก่อนท่ีเข้ากับงานตัวเองดู แล้ว

ลองเปิดลองแชร์กันดูไหมครับ เชิญครับ อยากให้เครือข่ายที่เรามีมีไหม  2. ก็คือถ้ามีควรจะเป็นอย่างไร  

 :  ในแชร์กัน หรือว่าเป็นกลุ่มมันที่เป็นลักษณะ แต่ทีนี้ผมลืมไป เสนอนิดหนึ่ง สมมุติว่าทางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

เองต้องการจะให้นําเสนออะไรในเดือนนี้ หรือว่าเนื่องจาก เช่น บอกรถอย่างนี้ เดือนนี้อยากจะให้....ลงทางเว็บ แต่ถ้า

สําหรับผู้ส่ือข่าวต่างจังหวัดเขาจะหาตัวเองเล่นเอง สะท้อนถึง..... เป็นต้น 

 :  คือทางศูนย์ต้องการให้นําเสนอเรื่องอะไร ผมก็พยายามบอกที่ได้รับ.... ต้องการทําเสนอให้กับ เนื่องจาก....

โดยตรงกับคนเครือข่ายของเรา ผู้ส่ือข่าวแต่ละพื้นที่จะมีประเด็นไม่เหมือนกัน จะยกตัวอย่าง....  

 ;  แต่ว่าประเด็นความคิดไม่เหมือนกัน 

 :  เดี๋ยวเราอาจจะมี mail group เห็นด้วยครับ face book มาลงด้วยกัน รูปภาพ....  

 :  แต่ทีน้ีอันหนึ่งถ้าพื้นที่มีประเด็นของตัวเองผมว่าก็อาจจะครึ่งทางก็ได้ อย่างเช่น play room อยากเล่นเรื่องรถ

การเกษตรอย่างนี้ ผมว่าอันน้ีก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ แล้วผมเสนอขึ้นมาแล้วต้องการใช้วิวัฒนาการมาทําข้อมูลให้ เสนอ

ขึ้นมา อย่างเช่น คนในสื่ออาจจะไม่รู้ว่าฝนตกชัยภูมิ...ทําเรื่องนี้โดยตรงนะ เป็นแบบในน้ัน face book เสนอประเด็นนี้

ขึ้นมา ผมไม่รู้ว่าเขาทําไปถึงไหนแล้ว เขาทําไว้แล้วนะ เรามีนักวิชาการท่ีทําเรื่องนี้ที่ชัยภูมินะ ข้อมูลแน่นอนมีแล้ว แต่ว่า

สงสัยยังไม่ถึง....  

 :  ก็น่าสนใจ ผมว่าโอกาสนี้เริ่มเปิด แต่ก็อย่างที่ว่าก็คือทางหนองคายไม่ต้องรอคุณหมอเสนอประเด็นก็ได้ ใน

พื้นที่ถ้ามีประเด็น พื้นที่...ก็จะตอบกลับมาได้ว่า พ้ืนท่ีมีประเด็นแบบน้ี คุณหมอประเมินดูแล้วประเด็นได้ ข้อมูลยังไม่ได้ 

คุณหมอก็จะมีเครือข่ายที่ไปทําข้อมูลให้ นักข่าวก็ไม่ต้อง เสนอแต่ประเด็น เดี๋ยวรอผลคุณหมอทําวิจัยเสร็จเราก็เอาไปใช้

งานต่อ อะไรอย่างนี้ ... 

 :  ....ขาดคนประสานงาน 

 :  ใครคือพี่เลี้ยง ใครคือคนทํางานใช่ไหมครับ OK 

 :  เดี๋ยวพอไปทีมนี้แล้วเรามี.... ชัยภูมินี้ก็คือ....ตรงหนองหานและสกลนคร ....  

 ผู้ด าเนินรายการ ;  รู้จักนะครับ แต่อาจจะไม่รู้ว่าเขามีหน้าที่ใหม่ก็คือผู้ประสานเรื่องนี้ ในพื้นท่ี เอาอย่างนี้แล้ว

กัน อันหนึ่งก่อนท่ีจะลืม ก็คือ การติดต่อระหว่างคนที่เข้าทางนี้ ขออนุญาตเอาที่ติดต่อ อีเมล์ต่าง ๆ ให้ไปแล้วกัน เผื่อว่าจะ

ช่วยเหลือกันได้ในทางเบื้องต้น อันที่ 2 ข้อมูลท่ีเรานําเสนอ คุณหมอนําเสนอ ที่เป็น power point รวมทั้งท่านที่ยังไม่ได้

เอกสาร 2 ชิ้น เดี๋ยวทางทีมงานจะจัดส่งไปให้ในที่อยู่ทางไปรษณีย์ ต้องขอโทษ เราเตรียมมาแล้วพอดีขอนแก่นก็มาเยอะ 

เราก็เลยแบ่งให้ขอนแก่นไปใช้งานก่อน ที่น่ีก็เลยขาดหลายท่าน ก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ี เอกสาร 2 ส่วนท่ีจะได้เลย ที่เราเอาไป
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ใช้งานได้เลย อันที่ 3 คือเราจะรอ contact จากคุณปุ๊กกี้ว่า สอจร. ในพ้ืนท่ีเป็นใครบ้างในแต่ละจังหวัด ซึ่งเราก็จะส่งอันนี้

ตามไปให้แต่ละท่านอีก แล้วท่านก็ไปดูว่าใช้งานได้อย่างไร อันน้ีคือข้อมูลเบื้องต้นท่ีได้เลย ส่วนประเด็นเรื่องเครือข่ายเดี๋ยว

ก็ลองดูกันต่อว่ามีข้อเสนออะไรไหมว่า เครือข่ายที่เป็นจริง ผมเน้นว่า ใคร ๆ ก็อยากมีเครือข่าย ประเด็นคือว่าเครือข่ายที่

ตอบโจทย์ของคนที่อยู่ในเครือข่ายจริง ๆ เป็นอย่างไร ลองอ่าน โคราชอยากให้เครือข่ายมีหน้าตาอย่างไร เชิญครับ หรือว่า

จังหวัดอื่น  

 :  ในลักษณะของเครือข่าย ผมขอพูดถึงเจตนารมณ์ เพื่อการแก้ ท่ีเรา อย่างที่เรามีศูนย์วิชาการเพื่อความ

ปลอดภัย เครือข่ายที่ว่านี้ ถ้าเรา....เป็นศูนย์ข้อมูลในเรื่องของแผน ไม่ว่าเรื่องหลัก....ความปลอดภัยทางถนนท่ีจะต้องมีกี่...

เป็นงบประมาณที่เราจะต้องไปกระจายในพ้ืนท่ี เพราะบางทีเรากระตุ้นในท่ีส่วนกลางพื้นที่อาจจะน้อย แต่เรามีเครือข่าย

ส่ือมวลชนที่มาทุกสาย ไม่ว่าทีวี วิทยุ internet ในพื้นที่ท่ีเราจะไปคุยถ่ายทอดในพ้ืนท่ี มันจะเป็นการรับแผนการแก้ในการ

แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น .... สรุปได้ เรื่องคนเป็นเรื่องที่ต้อง focus กัน เป็นยุทธศาสตร์ที่จะวาง...  

 :  ผมคิดว่ากรณีที่อาจจะยังไม่เห็นน้ําหนักว่ามีเรื่องอุบัติเหตุ นอกจาก....เราควรจะมองเรื่องคน เรื่องถนน เรื่องรถ 

แต่มันยังไม่มีรายละเอียดมากพอที่เราจะตัดสินใจร่วมกันว่า จับเรื่องนี้ก่อนนะ เพราะอย่างมุมของผู้บริโภค เขาก็สนใจเรื่อง

ประเด็นรถสาธารณะ เพราะมันเกี่ยวข้องกับคนเยอะ  อันน้ีทางเราก็อาจจะลองมาดูว่า เพราะเรื่องอุบัติเหตุ คือเราก็รู้ว่ามัน

มีการ.... ปัจจัยที่ว่าเมื่อกี้ แต่ข้อมูลไม่ได้มีครบทุกด้าน ข้อมูลบางด้านอาจจะไม่พอท่ีจะเอามาเล่นถึงระดับขับเคลื่อนทาง

ส่ือ แต่ถ้ารวมไปท่ีรถสาธารณะของผู้บริโภคเขาทําข้อมูลมาเยอะกว่ามากกว่าปกติ พอถึงระดับ....อันน้ีอาจจะลอง.....กันดู  

เชิญครับ 

 ;  พ่ีว่าเมื่อกี้มันมีอะไรเสนอให้ท่านเป็นฝ่ายเริ่มเลย นําเสนอประเด็น โค้งอันตราย บังเอิญว่าไปสํารวจใหม่แล้ว

เราจะไปบอกว่า พ่ีหน่ึงเราทําลายได้กี่โค้ง การทําลายโค้งหมายความว่ามันมีโค้งบ้านไหนซึ่งเป็นโค้งอันตราย....ที่สุพรรณฯ 

เขาก็ทําถนนใหม่ไม่ให้อันตราย ระหว่างนั้นก็ให้รถราที่เป็นอันตรายต่อ เสร็จแล้วเราก็ทําโค้งใหม่ที่มันดี ตามหลักวิศวกรรม 

ถ้าเราจะเปิดอะไร ปีหนึ่งอาจจะได้ 5 โค้ง 10 โค้ง ก็เป็นผลงานของทางนี้ท่ีตั้งเครือข่าย โค้งอะไรก็บอกว่า.... .... ก็คือ...ไม่

อายเขาหรือ ประเทศเราโค้งอันตรายปล่อยให้ตายกันโครม ๆ เป็นโค้ง 100 ศพ  200 ศพเลย ทําไมเราไม่แก้ไข แล้วทําลาย

เสีย  

 :  ก็คือนอกจากตัดสินเรื่องรถแล้ว ตัดสินเรื่องถนน ถนนท่ีมีความเส่ียงทาง.... OK ครับ 

 :  โค้งอันตรายเดี๋ยวนี้มันไม่เกี่ยวแล้วนะ 

 ;  ของภาคอีสาน 10 โค้งที่สําคัญของภาคอีสาน 

 :  10 โค้งอันตรายของโคราช หายไปแล้ว 5 โค้ง ในรอบปีน้ี เป็นไปได้นะครับ 

 :  ให้ข้อมูล เดี๋ยวส่ือจะเกาะติด 
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 :  เอาทางวิชาการนะครับ  

 :  ทางวิชาการก็คือว่าผมทราบว่าโดยเฉพาะโค้ง คือปกติตั้งแต่เราออกแบบไปน่ี ถ้าจะไม่ให้มีโค้งเลยมันก็จะดี แต่

ว่าถ้าเป็น....ด้วยเขตทาง โดยเฉพาะกรมทางหลวงชนบท โค้งเต็มไปหมดเลย ท่านสังเกตเห็นถนนไทย-ญี่ปุ่น หรืออะไรท่ี

เขาสร้างขึ้นมาใหม่ จากที่เป็นลูกรัง เขาทําให้เป็นลาดยาง คนก็จะขับเร็วขึ้น แต่โค้งยังเหมือนเดิมอยู่เลย เพราะว่าเขาหา

พื้นที่เขตทางเขาเวนคืนมาไม่ได้ เขาก็เลยต้องเอาป้ายพวกนี้ไปติด โค้งอันตราย ถ้าเรามีงบประมาณแบบเยอะไปหมดเลย 

เราก็จะกําจัดได้หมด ก็เป็นไปได้  

 :  ผมว่าเราขอความร่วมมือเขาสําหรับถ้าไปชอบที่ของใครนะ เราก็ไปคุยกับเจ้าของที่ว่าเราขอแค่นี้ ทีนี้.... มันก็

จากพวกนักการเมือง หรือจากพวก....เพื่อให้ที่ดินมีราคา ไม่อย่างนั้นขืนถ้าเราทําปุ๊บ ท่ีดินไม่มีมาตรฐาน แล้วอันตราย

อย่างนี้ แล้วคนทําได้ขอความร่วมมือเป็นเจ้าของที่ดิน เราเล่น scale เล็กที่มีความเป็นไปได้....  

 :  จุดอันตรายข้างทางที่สําคัญ ท่ีผมยกตัวอย่าง อันน้ีเป็นจุดอันตราย 2 ปี ชนท้ายตายติดกัน 7 ศพ เป็นแยกบ้าน

ไผ่ไป....มันมีปั๊ม NGV อยู่นั่น แล้ว..... ไม่เกินแยกก็จะล้นออกมา แล้วตกค่ําก็จะชนตาย สุดท้ายจุดนี้คือลงมาเล่น ....ไม่ให้ 

ก็เลยเกิดการแก้ไข แขวงการทาง การไฟฟ้า อบต. ทั้งหมดมาแก้ไข แล้วพอแก้ไปในช่วงข้ามคืน หลังจากนั้นไม่คนตายอีก

เลย คือคงคิดว่าเดี๋ยวโค้งก็คงต้องเร่ง แต่ถ้าเรามีช่องโหว่ว่าตรงไหนคือจุดอันตรายข้างทาง ซึ่งเป็นที่กําหนดว่าต้องทําส่วน

หน่ึง เสร็จแล้วพอเราเอาข้อมูลไปข้างทาง ส่ือช่วยเล่น อย่างเช่น ท่ีพอส่ือเล่นปุ๊บทุกคนมา จุดนี้ได้เงิน 400,000 บาท เสาไฟ

ใหม่ ทําไหล่ทางใหม่ เป็นเจ้าของปั๊มออกเงินเอง เป็นต้น เรา focus แล้วเราใช้บทบาทส่ือ  

 :  ก็น่าสนใจนะ คุณหมอเสนอว่ามีที่แก้ไข คือนอกจาก คือถ้าเป็นของ....ก็คืออยากจะ... แล้วเริ่มโค้งอันตรายมันก็

ไม่จําเป็นต้องอันตรายตลอดเวลา บางอันก็แก้ปัญหาได้ .... ก็ชี้ชวนให้มาลอง  focus เรื่องโค้งอันตรายดูไหม อะไรอย่างนี้

ครับ  

 :  .....โค้งนี่ลึกใหญ่ก็เอาเรื่องนี้  

 ;  ก็ไม่แน่ครับ ถ้าทําข้อมูล เราจะเห็นว่านอกจาก 1 .... 2 โค้ง 3 จุดข้างทาง  4-5-6 จุดมีเรื่องอะไรบ้าง แล้วเราแต่

ละคนจะอยู่ห่างจากปิ๊น ๆ ขึ้นมาว่า....อะไรได้บ้าง แล้วก็หาข้อมูลอะไรก็ลองใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทุกอย่าง ท่ีสําคัญจะ

เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน เชิญครับ 

 :  ท่ีผมฟังดู เพราะว่าข้างทาง ...มีประเด็นเพียงแค่...เหมือนกันครับ  ตามหมู่บ้าน อําเภอ ที่กรุงเทพฯ ประจํา รถ

จะวิ่งยาวเลยนะ หน้าถนน.... แล้วก็เลย.....  

 :  อย่างนี้ต้องทํา... แต่ผมว่าที่จริง.... กลางคืนนะวิ่งขึ้นมา วิ่งตามเลย 
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 :  สีนี.่...ทางหน่วยงานท่ีทําทางส่วนใหญ่ สีเขาจะใช้กับบริเวณที่เป็นชนบท เป็นบริเวนต่างจังหวัด จะไม่มีคนข้าม

ไปมาหาสู่กันได้ เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ไปประหยัดงบประมาณในการบํารุงรักษาอะไรต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันนี้ท่านโบก

มืออย่างนี้ก็แสดงว่าในปัจจุบันนี้เห็นด้วยกับกระผมก็คือว่าเข้าไปในบริเวณเขตชุมชนด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหา  

 :  เส้นชัยภูมิ 

 :  .... 

 :  อย่างนี้สมมุติมีโอกาสเกาะติดทําให้ทะลุไปได้ไหม เดี๋ยวทางวิชาการจะ  back up ข้อมูลให้ แล้วก็มีเชื้อกระทุ้ง

อีกว่า ตรงนี้ทางหลวงต้องทบทวนวิธีการจัดการเกาะกลางถนน คือใช้เกาะสีใหม่ได้ไหม  

 สุมาล:ี  เสริมนิดหนึ่งนะคะ พอดีทางทีวีของเนชั่นทีวี เรามีรายการทีวี....ตรงนี้สามารถไปทําเสนอได้เลย 

 :  ...นักข่าวเราเสนอได้ทั้ง 2 ทางอยู่แล้วว่า ในเชิงหลักการ การเล่าวงข่าวว่า OK ทางวิศวกร ชาวบ้านก็บอกว่าฝ่ัง

หน่ึงก็อยากให้ไม่มี ฝ่ังหน่ึงก็อยากให้มี ซึ่งก็  OK balance กันไปส่วนหนึ่ง ส่วนชุมชนจะทําอย่างไรช่วยคิดต่อเอาเองอะไร

อย่างนี้ เชิญครับ 

 :  เคยมีข้อมูลซึ่งอยู่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ เราหาผลประกอบการ .... เรื่องของประเพณี แล้วก็... หน้าร้อนคุณจะร้อน

ไหม ขับรถผ่านฝุ่นเยอะ หน้าฝนถนนล่ืน คือถ้าหนาวอะไรก็แล้วแต่ แต่ตอนน้ีทุกชาติ ...แล้วส่วนมากปัญหารถที่ขาด

คุณภาพ ก็มองต่อว่า ผ่านกระบวนการตรวจอย่างไร ตรงนี้ท่ีผมเล่นคือว่า ....รถ...ที่เกิดเหตุบ่อย แล้วเกิดอะไรต่ออะไร แล้ว

ปัญหาคือว่า 1. รถมันขาดความพร้อม ...ต่อเป็นอย่างไร .... แต่ปัญหาของเรา.... แต่ว่าส่ิงเหล่านี้ได้ไหม ตอนนี้ผมกําลังให้

ทีมข่าว ประเด็นอย่างเรื่องของยางรถยนต์ คนขับ คือตามกฎหมายมันมีคนขับต้องขับ แต่ถ้าลึกไปคุยกับมูลนิธิท่ีเขา....เขา

บอกว่า ... คือจะ...ที่เรามีบันทึก คือวันน้ีช่วงนี้ขับรถนี่  พอจะได้พักก็ไปขับรถอีกสายหน่ึง  

 :  จากคันน้ีไปอีกคัน  

 :  ถูกต้องครับ ช่วงพักไปรอเติม NGV มันก็เลยเป็นที่พัก อันนี้คือ....  

 :  มันทําให้ประเด็น.... 

 :  พี่ถึงบอกไง บางบริษัทเขาบอกว่าต้องเปล่ียนมือ ถ้าขับรถเกิน 400 กิโล เขาก็มาเปล่ียนมือกันกลางทาง ขา

ขึ้นกับขาล่อง  

 :  มาเจอกัน แล้วก็ขับกลับ ก็คือเปลี่ยนตัวแล้วไง  

 :  ผมชี้ให้เห็นเลยว่าข้อมูลท่ีส่ือจาก TDRI ไป การตรวจสภาพรถบ้านเราปีละ 2 ครั้ง ไม่ตรวจเรื่องล้อรถ ไม่ตรวจ

เรื่องเบรก  
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 :  อันน้ีมีข้อมูลในเว็บท่ีนักข่าวเข้าไปดูได้  

 :  เดี๋ยวทาง TDRI กําลังจะสรุปออกมาว่า ถ้าเทียบกับต่างประเทศบ้านเราไม่มีนะครับ ตรวจด้วยกากบาท  

 ;  ผมกําลังจะเสนอว่าเมื่อเราได้ข้อมูลประเด็น สุดท้ายคนท่ีมา... อย่าไป.... คนรับผิดชอบต้องมีส่วนกับการให้

คําตอบเรา เมื่อตอบแล้วคือเขาจะ...เสร็จแล้วเวลา...  

 :  น่าสนใจครับ ซึ่งระยะส้ัน ระยะยาวคุณหมออาจจะช่วยนําข้อมูลว่าวิธีขึ้นทะเบียนรถ ..... คือดึงแค่ตัวเลข

ออกมาให้เห็นเลย ยังไม่ต้องบอกว่าใครผิดใครถูก แล้วมันก็จะคาดไปเองว่าไปถึงรถสาธารณะใช่ไหม มันขึ้นทะเบียนใน

นามอะไร มันเกิดปัญหาประมาณไหน  

 ;  มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เอาไปแต่คัซซีไปขึ้น ก็มีนะ ...อันน้ีกําลังทํา อันนี้น่ากลัวมาก  

 เชิญท่านอื่นครับ มีใครมีไหมครับ  

 :  นอกจากคู่มือนักข่าว ต้องมีคู่มือประชาชนด้วย  

 :  ต้องเฝ้าระวัง   

 ผู้ด าเนินรายการ :  ผมคิดว่าความเห็นน่าจะแค่นี้ก่อน ถ้าใครมีต่อนอกรอบกันในโต๊ะอาหาร แล้วก็ขอเชิญคุณ

หมอปิดอย่างเป็นทางการเลยแล้วกัน  

 นพ.ธนะพงศ:์  ขอบพระคุณครับ มาร่วมให้ความเห็น ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมกันในเรื่องที่ดี ผมคิดว่ามีหลายโจทย์ที่

ศูนย์วิชาการต้องกลับไปคิดต่อ ในเวลานี้ส่ิงที่เราเห็นตรงกันหลายเรื่องอย่างที่เราทําได้เลย ผมจะประสานงานให้ทาง สอ

จร. ... เราจะสร้างแหล่งข่าว เราจะสร้างชุดความรู้ให้เกิด....ได้ง่ายขึ้น แล้วเกิดขึ้น เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะประเด็นท่ีจะ

หาทางเกาะติดร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเกาะติดประเด็นรถ เกาะติดประเด็น.... ... หรือประเด็นอื่นๆ  อันน้ีต้องขอกราบ

ขอบพระคุณตัวแทนส่ือที่มาร่วม ขอบคุณทาง....ที่มาเป็นตัวแทนในการเชื่อมประสานก่อนหน้านี้ให้เราได้ร่างโจทย์ แล้วก็

คิดในการทํางานร่วมกันในวันน้ี ขอขอบคุณและขออนุญาตปิดประชุมครับ  
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