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ผลงาน และ การได้ มาซึ่งผลงาน
โดย : ทศพล กฤตยพิสิฐ

บทความนี ไ้ ด้ ความคิดมาจากการสั งเกตเห็นว่ าทุกครั ้งเวลาที่มีเหตุ การณ์
สําคัญเกิดขึน้ สื่อมวลชนในฐานะ "สุนัขเฝ้าบ้ าน" ที่ทาํ หน้ าที่ตดิ ตามสถานการณ์
จะต้ องคอยสอบถามจากบุคคลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบถึงความเคลื่อนไหวและความคืบหน้ าของ
สถานการณ์ ซึ่งมีทงที
ั ้ ่ได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็ นความเคลื่อนไหวที่
ผู้ ให้ สัม ภาษณ์ ห รื อ แหล่ ง ข่ า วต้ อ งการให้ ข้ อมูล อยู่ แ ล้ ว ที่ ถื อ เป็ นการโฆษณาประชาสัม พัน ธ์
ความก้ าวหน้ าของงานหรื อกิจกรรมนันๆ
้ ไปในตัว แต่ข่าวสารในลักษณะเช่นนี ้มักไม่ค่อยเป็ นที่สนใจ
ของสื่อมวลชนเท่าใดนัก ทัง้ ในแง่เนือ้ หาสาระและความน่าสนใจเชิงจิตวิทยาที่คนส่วนใหญ่มกั ให้
ความสนใจในข่าวเชิงลบของบุคคลหรื อคณะมากกว่าข่าวที่มีเนือ้ หาสาระในทางที่ดี จึงกลายเป็ น
ความจําเป็ นที่สื่อมวลชนต้ องให้ ความสําคัญกับการสืบค้ นติดตามข่าวสารที่สอดคล้ องกับความสนใจ
ของประชาชนส่วนใหญ่
ในทางตรงกันข้ ามหากเป็ นเหตุการณ์ที่ออกมาเป็ นข่าวในเชิงลบหรื อก่อให้ เกิดความเสียหาย
กับแหล่งข่าวหรื อผู้ให้ สัมภาษณ์ สื่อมวลชนมักไม่ค่อยได้ รับความร่ วมมือในการให้ ข่าวสารข้ อมูล
เนื่องจากแหล่งข่าวหรื อผู้ให้ สมั ภาษณ์ต้องคํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นตามมาจากการให้ ข้อมูล
นันๆ
้ ซึง่ มีทงความไม่
ั้
สอดคล้ องต่อเนื่องสัมพันธ์ ระหว่างผู้เกี่ยวข้ องที่รับผิดชอบที่อาจแสดงให้ เห็นถึง
ปมความขัดแย้ งหรื อความแตกแยกระหว่างผู้เกี่ยวข้ องกับนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบาย ที่
สามารถบ่งบอกถึงสภาพการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ งในเรื่ องนันๆ
้ รวมทังการแสดงให้
้
เห็นถึงตัวตน (ที่ต้องการ
ซ่อนเร้ นมากกว่าการเปิ ดเผย) ที่ แสดงถึงทัศนคติหรื อความเข้ าใจที่ มีต่อเรื่ องที่ ให้ ข้ อมูลของผู้ให้
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สัมภาษณ์ ที่อาจมีความแตกต่างจากเสียงส่วนใหญ่ที่ต้องการให้ ดําเนินการอย่างที่ปรากฏ ซึ่งเป็ น
ความคับข้ องใจของตนเองในฐานะสมาชิ กไม่ว่าจะเป็ นเสียงข้ างน้ อยหรื อเสียงข้ างมาก ผู้มีส่วน
รับผิดชอบหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่จะต้ องปฏิบตั ิตามมติที่ออกมา ตลอดจนภูมิปัญญาที่บ่งบอกถึง
สารพัดสิ่งที่มีอยู่หัวสมองของผู้ให้ สัมภาษณ์ ว่าเป็ นอย่างใด สมควรกับการทําหน้ าที่ในเรื่ องนัน้ ๆ
หรื อไม่
ทังนี
้ ้ หากเป็ นเหตุการณ์ หรื อประเด็นที่ส่งผลต่อสาธารณะที่ผ้ ูให้ สมั ภาษณ์ ไม่อาจปฏิเสธได้
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หากบุค คลนัน้ อยู่ใ นฐานะบุค คลสาธารณะที่ มี ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ส่วนรวม ผู้ให้ สมั ภาษณ์จงึ มักหาทางออกด้ วยการหลีกเลี่ยงการให้ ข้อมูลในประเด็นที่มีความอ่อนไหว
ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อความสับสน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ การให้ สมั ภาษณ์เป็ นไปด้ วยความ
ราบรื่ น ผู้ให้ สมั ภาษณ์แต่ละคนก็มีวิธีการให้ สมั ภาษณ์ที่แตกต่างกันออกไป บางรายก็ให้ ข้อมูลแบบ
"ขี่ม้าเลียบค่าย" โดยการไม่กล่าวถึงประเด็นสําคัญแต่เลือกใช้ วาทศิลป์เพื่อหันเหไปพูดในเรื่ องอื่นๆ ที่
ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรง บางรายก็ฝากให้ สื่อมวลชนไปสอบถามจากบุคคลที่ได้ รับมอบหมายอย่างเป็ น
ทางการ บางรายก็ให้ ไปสอบถามจากผู้เปิ ดประเด็นที่ก่อให้ เกิดความสนใจต่อสาธารณะ บางรายก็
พาลไม่ให้ สัม ภาษณ์ โ ดยการหลี ก เลี่ย งสื่อ มวลชนด้ ว ยการแอบอ้ า งเหตุผ ลต่า งๆ นานา เท่าที่ จ ะ
สามารถทําได้ ในเวลานัน้
ในกรณีของบุคคลสาธารณะที่มีประสบการณ์มายาวนาน ต่างทราบดีวา่ การหลีกเลี่ยงการให้
สัมภาษณ์ไม่เป็ นผลดีแก่ตนเอง อีกทังการหลี
้
กเลี่ยงไม่อาจทําได้ ตลอดไป แต่เป็ นกลวิธีถ่วงเวลาเพื่อ
รอให้ กระแสความรุ นแรงที่สงั คมมีต่อเรื่ องนันๆ
้ คลี่คลายลง หรื อยืดเยื ้อเวลาออกไปเพื่อให้ ตนเองได้
ตระเตรี ยมจนมีข้อมูลที่มีเหตุผลเพียงพอที่ตนเองจะให้ สมั ภาษณ์โดยไม่สร้ างความเดือดร้ อนมาสู่ตน
เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ โดยไม่ทําให้ เห็นว่าตนเองกําลังหลีกเลี่ยงการให้ สมั ภาษณ์
ในกรณีที่ตนเองไม่ต้องการให้ ข้อมูลก็จะทําการตัดบทการสัมภาษณ์ด้วยการบอกให้ สื่อมวลชนให้ รอดู
"ผลงาน" ที่จะเกิดขึ ้นในเวลาต่อไป
ทังนี
้ ้ หากผลงานดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ องกับสาธารณะ เป็ นเรื่ องที่ส่งผลต่อองค์กรและ
เครื อข่ายที่รับผิดชอบ การกล่าวอ้ างด้ วยการให้ รอดูความสําเร็ จจากผลงานก็คงเป็ นเรื่ องที่ไม่น่าเป็ น
ห่วงแต่อย่างใด เพราะความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังจากความสํ
้
าเร็ จและความไม่สําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย
เป็ นเรื่ องในวงแคบที่องค์กรต้ องรับผิดชอบหาวิธีการป้องกันแก้ ไขกันต่อไป
ความจริ งแล้ วการให้ โอกาสแก่ผ้ รู ับผิดชอบหรื อผู้ปฏิบตั ิงานด้ วยการรอพิจารณาจากผลงานก็
น่าจะเป็ นเรื่ องที่ยอมรับได้ แต่หากความสําเร็ จและความไม่สําเร็ จของผลงานเป็ นเรื่ องที่มีต้นทุนสูง
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และส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก สมควรหรื อไม่ที่จะปล่อยให้ สงั คมไม่สามารถกระทําสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดได้ นอกเหนื อจากการยืนรอดูความไม่แน่นอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นความสําเร็ จอย่างมี ข้อสงสัย
เคลือบแคลงแก่กลุ่มประชาชนที่ร้ ู เท่าทัน หรื อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากกระบวนการที่บุคคล
สาธารณะอ้ างว่าเป็ นหนทางนําไปสูค่ วามสําเร็ จหรื อสัมฤทธิผลของผลงานโดยปราศจากหลักประกัน
ใดๆ ทังสิ
้ ้น เช่นนี ้สังคมจึงมีสิทธิที่จะตังข้
้ อสงสัยที่เกิดขึ ้นจากคําว่า "ผลงาน" ของบุคคลสาธารณะได้
ประการแรก ก็คือ "ผลงาน" ที่ปรากฏขึ ้นมาคุ้มค่ากับต้ นทุนของสังคมที่ต้องจ่ายไปกับผลงานที่
เกิดขึ ้นมาหรื อไม่ แท้ จริ งแล้ วสังคมไม่ควรแสดงความชื่นชมยินดี หากผลงานที่เกิดขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
แต่ส่งผลเสียหายต่อเรื่ องอื่นๆ ที่มองไม่เห็นหรื อมองข้ ามไม่ได้ รับความสนใจนํามาปฏิบตั ิ อันเป็ นไป
ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ที่ว่าเราควรจะเลือกลงทุนกับสิ่งที่ให้ ผลตอบแทนสูงสุดโดยไม่ลืมพิจารณา
มูลค่าความเสียหายหรื อความเสียโอกาสในเรื่ องอื่นๆ ที่ละเลยไม่เลือกปฏิบัติด้วย ซึ่งการรอคอย
รับทราบแต่ผลงานที่หลีกเลี่ยงไม่ให้ ข้อมูลถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการได้ มา
ซึง่ ผลงานอาจทําให้ ละเลยการพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการไม่ให้ ความสําคัญในเรื่ อง
ดังกล่าวด้ วย
ประการต่อมา ก็คือ "ผลงาน" ที่ปรากฏได้ ถกู ใช้ เป็ นช่องทางในการแสวงหาความได้ เปรี ยบหรื อ
ผลตอบแทนของบุคคลหรื อกลุม่ โดยอาศัยการเพิกเฉยหรื อความรู้ไม่เท่าทันของสังคม นําเสนอเฉพาะ
ผลงานที่เสมือนเป็ นความสําเร็ จที่เกิดขึ ้นโดยปิ ดบังซ่อนเร้ นไม่ให้ สาธารณะรับทราบถึงความไม่ชอบ
มาพากลเบื อ้ งหลัง กระบวนการได้ ม าซึ่ ง ผลงานที่ อ าจเป็ นประโยชน์ อัน น้ อ ยนิ ด ต่ อ สัง คมเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกับ ประโยชน์ ม หาศาลที่ เ กิ ด ขึน้ กับ กลุ่ม และพวกพ้ อ งของตนเอง จากกระบวนการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ ้น
ประการสุดท้ าย "ผลงาน" ได้ ถกู พยายามดัดแปลงยัดเหยียดให้ เป็ นคําตอบที่สอดคล้ องตรงกับ
ความต้ องการของสังคม เสมือนเป็ นสิ่งที่ประชาชนรอคอยมาเป็ นระยะเวลานาน ผลงานเกิดขึ ้นได้
เพราะความตังใจและความปรารถนาดี
้
ที่มีต่อสังคม ต้ องการทดแทนพระคุณแผ่นดิน (เหตุผลตาม
รสนิยมแบบคนไทย) ทังที
้ ่เป็ นความต้ องการของกลุ่มบุคคล เพื่อนําไปสู่ผลประโยชน์อื่นๆ ในรู ปแบบ
ต่างๆ ที่สงั คมไม่อาจมองเห็นได้ โดยง่ายหากไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้ มงวด
... ดังนัน้ การกล่าวอ้ างถึง "ผลงาน" โดยการหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง "กระบวนการและการได้ มา
ซึ่งผลงาน" จึงเป็ นหายนะต่อสังคมที่เคยชิ นกับคํามั่นสัญญาหรื อคําหวานจากบุคคลสาธารณะที่
แสดงออกประหนึง่ ว่ารักชาติและประชาชนอย่างสุดหัวใจ
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