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หนังสือพิมพ์เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้ทีพวกเราทัวไปรู ้จกั และคุน้ เคยมานานแล้ว. เรามักจะอ่าน
หนังสื อพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ งเป็ นประจําทุกวัน. ในยุคนี คนจํานวนมากอาจจะเปลียนการอ่านหนังสื อพิมพ์ที
เป็ นกระดาษไปอ่านหนังสื อพิมพ์ทีนําลงในเว็บแทนก็ได้. แต่ไม่วา่ เราจะอ่านหนังสื อพิมพ์ทีเป็ นกระดาษหรื อที
เป็ นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านของเราก็ควรจะคุม้ ค่ากับเวลาทีเสี ยไป. ความคุม้ ค่านันวัดยาก บางคนอาจจะ
อ่านหนังสื อพิมพ์เพือให้รู้ทนั ข่าวสารเพือจะได้สนทนากับเพือน ๆ ได้, บางคนอาจจะต้องการความเพลิดเพลิน
จากอ่านนิ ยายทีนําเนือหาจากละครโทรทัศน์มาลงพิมพ์, บางคนอาจจะต้องการทราบว่าทีมฟุตบอลใดชนะในการ
แข่งขันเมือวาน, บางคนอาจจะต้องการทราบความเคลือนไหวของหุ น้ จะได้เก็งหุน้ ทีซือได้ถูกต้อง ฯลฯ. อย่างไร
ก็ตาม ไม่วา่ เราจะอ่านด้วยความประสงค์แบบใด สิ งทีเราได้ตามมาอย่างหนึงก็คือความรู ้.
ความรู้ทีเราได้รับจากการอ่านข่าวในหนังสื อพิมพ์ตามปกตินนอาจจะกล่
ั
าวได้วา่ เป็ นความรู ้ทีผิวเผิน
มาก. นันก็คือ รู ้เฉพาะทีเขาพิมพ์มาให้อ่านเท่านัน. เรื องทีเราควรตระหนักก็คือ ข่าวจํานวนมากทีปรากฏใน
หนังสื อพิมพ์นนมั
ั กจะคลาดเคลือนและอาจไม่ได้เป็ นแหล่งความรู ้ทีเชือถือได้. สาเหตุทเป็
ี นเช่นนี ไม่ใช่เพราะ
เจ้าของหนังสื อพิมพ์ หรื อ บรรณาธิการ ต้องการให้เป็ นเช่นนัน (อาจมีบา้ งเหมือนกัน) แต่เป็ นเพราะธรรมชาติ
ของการหาข่าวมาพิมพ์ทาํ ให้เป็ นไปอย่างนัน. สาเหตุทีทําให้ข่าวทีปรากฏไม่น่าเชือถือมีหลายประการ เช่น..
 นักข่าวไม่ได้พบเห็นเหตุการณ์ทีเป็ นข่าวด้วยตัวเอง แต่ฟังคําบอกเล่าจากผูเ้ ห็นเหตุการณ์แล้วก็
นํามาเขียนเป็ นข่าว. อย่างไรก็ตาม เรื องทีได้รับการบอกเล่ามาอาจจะคลาดเคลือน ส่งผลให้ข่าวที
ลงพิมพ์นนคลาดเคลื
ั
อนไปด้วย.
 นักข่าวพบเห็นเหตุการณ์ทเป็
ี นข่าวจริ ง แต่ไม่ทราบว่าเหตุการณ์นนเกิ
ั ดได้อย่างไร. เวลารายงาน
ข่าว นักข่าวก็พยายามคาดเดาว่าอะไรคือสาเหตุของเหตุการณ์นนั หรื อ คาดเดาว่าคนทีก่อเหตุการณ์
นันกําลังคิดอะไร. เรื องทีคาดเดานันก็อาจจะไม่ถูกต้อง.
 นักข่าวสัมภาษณ์บุคคลในข่าวหรื อทีเกียวข้องกับข่าวจริ ง แต่ไม่สามารถรายงานข่าวได้อย่าง
ถูกต้อง เพราะมีปัญหาเรื องทําความเข้าใจเนือหาของเรื องหรื อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์. นันคือเนื อหาอาจ
เป็ นเรื องทางวิชาการทีนักข่าวไม่เข้าใจ, หรื อ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ใช้ภาษากํากวมเพือปกปิ ดเรื องราวที
แท้จริ ง, หรื อ บุคคลทีให้ข่าว (เช่น นักการเมือง) มีทศั นะว่าเรื องทีให้ข่าวนันเป็ นความจริ ง (ต่อตัว
เขา) แต่อาจไม่เป็ นจริ งในทัศนะของบุคคลอืน, หรื อ บุคคลทีให้ข่าวไม่ตอ้ งการให้ทราบความเป็ น
จริ งและพูดชักนําไปอีกทางหนึง, หรื อ บุคคลนันอาจให้ข่าวอย่างถูกต้อง แต่เนือหาไม่ตรงกับสิ งที
นักข่าวอยากได้ยนิ นักข่าวจึงเขียนขยายความออกไปเองให้เหมือนกับว่าเป็ นเรื องทีบุคคลผูน้ นั
บอก, นักข่าวมีอคติส่วนตัวกับผูใ้ ห้ข่าว จึงเลือกลงข่าวแต่บางส่วนทีตรงกับเรื องทีตนเองเห็นด้วย,
ฯลฯ. เราจะเห็นว่า มีโอกาสทีข่าวนันจะคลาดเคลือนไปจากความเป็ นจริ งได้หลายวิธี.
 นักข่าวแปลข่าวภาษาต่างประเทศเพือทําเป็ นข่าว แต่ไม่เข้าใจคําภาษาต่างประเทศอย่างชัดเจน ทํา
ให้แปลข่าวผิดไป (เช่น armed robbery หมายถึงปล้นโดยการใช้อาวุธ แต่แปลเป็ น ปล้นอาวุธ,
หรือ shot gun ซึงหมายถึงปื นลูกซอง กลับแปลว่า ปื นสัน).
 นักข่าวนําเรื องราวทีได้เห็นหรื อได้ยน
ิ มาเรียบเรี ยงใหม่ตามความเห็นของตนเอง โดยปกปิ ด หรื อ
ซ่ อนเร้นประเด็นบางอย่างเอาไว้ . กรณี นีอาจจะมีสาเหตุหลายอย่าง เช่น เป็ นเรื องทีขัดแย้งกับ

แนวคิดของบรรณาธิการหรื อเจ้าของหนังสื อพิมพ์, เป็ นเรื องทีไม่ค่อยมีสาระมากนัก จึงต้องขยาย
ความไปสู่ ประเด็นอืนๆ, เป็ นข่าวทีไม่ค่อยน่าตืนเต้น จึงต้องเพิมสี สนั เข้าไป.
ในเมือหนังสื อพิมพ์ทงหลายไม่
ั
ได้ทาํ หน้าทีเป็ นผูร้ ายงานข่าวทีน่าเชือถือ เราจึงจําเป็ นต้องรู ้วธิ ี อ่าน
หนังสื อพิมพ์เพือให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึนนันมีความเป็ นมาอย่างไร, เรื องใดเป็ นเรื องจริ ง และ เรื องใดที
ไม่เป็ นจริ ง. ก่อนอืน, เราคงปฏิเสธไม่ได้วา่ หนังสื อพิมพ์ยงั มีบทบาทสําคัญอยูม่ ากในปั จจุบนั นี เพราะดูเหมือน
จะยังคงเป็ นแหล่งข่าวทีเราสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา. ยิงในปั จจุบนั หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ก็ได้จดั ทําเนื อหา
เผยแพร่ ทางเว็บด้วยแล้วยิงทําให้เราสามารถอ่านข่าวได้ง่ายขึนไม่วา่ จะอยู่ ณ ทีใด ๆ บนโลก. ความก้าวหน้าทาง
ไอทีเช่นนีจึงช่วยให้เราสามารถกลันกรองความถูกต้องของเนื อหาข่าวได้ดียงขึ
ิ น.
โดยทีพวกเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ทงที
ั เป็ นกระดาษและเป็ นฉบับออนไลน์เป็ นประจํา ดังนันผมจึงขอ
เสนอวิธีการง่ายๆ เพือเป็ นหลักในการอ่านข่าวหนังสื อพิมพ์ไว้ดงั ต่อไปนี ...
1. ทําความเข้าใจหนังสื อพิมพ์แต่ละฉบับว่ามีจุดยืนในด้านการเสนอข่าวอย่างไร. บางฉลับชอบเสนอ
ข่าวทีหวือหวาตืนเต้นเอาไว้ก่อน. วิธีการคือโปรยหัวข่าวให้มีระดับใหญ่เข้าไว้, หรื อ เสนอเรื องที
พยายามเสริ มจุดยืนของตน (ไม่วา่ จะเหมาะหรื อไม่) ให้เห็นว่ามีนาหนั
ํ กมากๆ.
2. อ่านข่าวอย่างมีสติ และอย่าเชื อเนื อข่าวไปหมดทุกเรื อง. หากเป็ นเรื องสําคัญ เราอาจจะต้องเปิ ด
เว็บหนังสื อพิมพ์ฉบับอืนอ่านเพิมเติมเพือตรวจสอบว่าเรื องทีแท้คืออะไร? หากเป็ นเข่าวทีไม่
เกียวข้องกับตัวเรา อ่านแล้วก็ลืมไปอย่าเก็บไว้คิดให้เหนื อยใจ.
3. ข่าวทีมีเนือหาทีจะเกียวข้องกับเราในอนาคต ไม่วา่ จะในด้านอาชีพการงาน, การเดินทาง, การใช้
ชีวิต, การเป็ นอยู.่ ให้ตรวจสอบเพิมเติมหลายๆ ทาง โดยเฉพาะกับหน่วยงานทีเป็ นข่าว. บางทีเรา
อาจจะพบว่า หน่วยงานไม่ได้จงใจให้แปลความหมายของข่าวไปในทํานองนัน.
4. พยายามหาความรู ้และประสบการณ์เอาไว้มากๆ แล้วนําประเด็นข่าวมาเปรี ยบเทียบกับ
ประสบการณ์ของเราเพือพิจารณาว่า เป็ นข่าวทีน่าจะเชือถือได้หรื อไม่.
5. ข่าวทีมีรูปภาพประกอบน่ าจะมีนาหนั
ํ กให้น่าเชือถือได้มากขึน. อย่างไรก็ตาม ให้ตรวจสอบว่า
ภาพเหตุการณ์นนเป็
ั นอย่างไร และบ่งบอกอะไร. ปัจจุบนั นีมีผถู ้ ่ายคลิปภาพเคลือนไหวเอาไว้
ตลอดเวลา. คลิปภาพเหล่านีอาจแสดงเหตุการณ์ได้ค่อนข้างดี แต่ไม่ได้บอกถึงประเด็นทีเป็ น
แรงจูงใจให้เกิดเหตุการณ์นนๆ.
ั ดังนันเราจึงต้องมีสติในการดูคลิปเหล่านีเช่นกัน.

