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บทสัมภาษณในฐานะสินคา

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผมมีโอกาสเสวนากับนักขาวและนักหนังสือพิมพหลายคนในหลายกรรมหลาย
วาระ และพบวา คนเหลานี้มิไดตระหนักถึงลักษณะความเปนสินคาของบทสัมภาษณแมแตนอย 
สวนใหญจะกลาวถึงบทสัมภาษณประหนึ่งวาเปนสินคาไรราคา (Free Goods) แทที่จะแลวหาได
เปนเชนนั้นไม
           ในการสัมภาษณยอมตองมีผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ ตลาดบทสัมภาษณ 
เปนตลาดสารสนเทศ (Information Market) ประเภทหนึ่ง ซึ่งยอมตองมีผูซื้อและผูขาย ส่ิงที่ 
ซื้อขายกันในตลาดนี้ก็คือ ขอมูลขาวสาร ผูใหสัมภาษณเปนผูขาย สวนผูสัมภาษณเปนผูซื้อ  
การสัมภาษณจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ `ราคา' ในการซื้อขายขอมูลขาวสารเปนที่ตกลงกัน  แต `ราคา' 
อาจมิไดชํ าระดวยเงิน หากแตชํ าระดวยสิ่งของหรือส่ิงที่จับตองมิได ดวยเหตุที่ในกรณีสวนใหญ 
การสัมภาษณไมตองเสียเงิน นักขาวจึงมิไดตระหนักวา  บทสัมภาษณมีลักษณะเปนสินคา
           เมื่อนักขาวตัดสินใจสัมภาษณบุคคลหนึ่งบุคคลใด การตัดสินใจดังกลาวเกิดจาก
การประเมินแลววา ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการสัมภาษณ (Expected Benefit) มีมากกวา 
ตนทุนที่คาดวาจะตองเสีย (Expected Cost) การประเมินดังกลาวนี้มักจะมิไดกระทํ าเปน
กิจจะลักษณะ แตอยางนอยที่สุดมักจะมีอยูในใจ
           เมื่อนักขาวตองเจาะขาวเกี่ยวกับนโยบายใหมของรัฐบาล นักขาวมักจะเขา
สัมภาษณ รัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี โฆษกรัฐบาล หรือขาราชการระดับผูบริหาร แตนักขาว 
จะไมสัมภาษณตาสีตาสา ซึ่งไมรูเร่ืองนโยบายใหมของรัฐบาล การตัดสินใจเลือกเชนนี้ยอม 
สะทอนใหเห็นวา นักขาวมีการประเมินประโยชนสุทธิ (Net Benefit) ที่คาดวาจะไดจากการ
สัมภาษณ นักขาวจํ าตองสรางผลงานใหแกหนังสือพิมพตนสังกัด และตองทํ างานแขงกับเวลา  
การนํ าเสนอขาวหนึ่งขาวใดกอนหนังสือพิมพฉบับอ่ืนๆก็ดี และการรายงานขาวในเรื่องที่ไมมี
หนังสือพิมพฉบับใดรายงานก็ดี นับเปนผลงานอันโดดเดนตามมาตรฐานวิชาชีพหนังสือพิมพ  
ดวยเหตุนี้เอง นักขาวจึงมักตองการบทสัมภาษณพิเศษ (Exclusive Interview) แตการไดมาซึ่ง 
บทสัมภาษณพิเศษขึ้นอยูกับความสามารถในการเจาะแหลงขาววงใน และขึ้นอยูกับความยินยอม
ของแหลงขาวที่จะไมใหขอมูลแกหนังสือพิมพฉบับอ่ืน ๆ ดวย
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           ไมเฉพาะแตนักขาวเทานั้นที่ตองตัดสินใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ ผู ถูกขอ
สัมภาษณก็ตองตัดสินใจวาจะใหสัมภาษณหรือไม เฉกเชนเดียวกัน นายกรัฐมนตรีบางคนในบาง
อารมณอาจแสดงอาการ `งอน' ไมยอมใหสัมภาษณส่ือมวลชน เมื่อไมสบอารมณกับการเสนอ 
ขาวในชวงเวลานั้น  แมทัพนายกองบางคนก็มีอาการ `งอน' ดวย  เมื่อมีการเสนอขาวอันทํ าให 
ภาพพจนของกองทัพเสียหาย ในขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํ ารุง มักจะพูดเปนตอยหอยในยามถูก
สัมภาษณ แตนายสมัคร สุนทรเวช กลับปดปากไมยอมใหสัมภาษณใดๆ ทั้งๆที่ในประวัติศาสตร 
อันไมยาวไกลนัก  นายสมัครไมเพียงแตไมหลีกลี้หนีหนา  หากยังกระโดดเขาใสส่ือมวลชนอีกดวย

           เหตุใดคนบางประเภทจึงชอบใหสัมภาษณส่ือมวลชน แตบางประเภทกลับรักษา
ระยะหางจากสื่อมวลชน ?
           การใหสัมภาษณนั้นมีทั้งประโยชนและตนทุนที่ตองเสีย ประโยชนที่คาดวาจะได
จากการใหสัมภาษณอาจมีทั้งประโยชนสวนบุคคล (Private Benefit) และประโยชนสังคม  
(Social Benefit) คนบางอาชีพตองคอยทํ าตัวใหเปนขาว และตองใหสัมภาษณส่ือมวลชนเปน
อาชีพอยูแลว ผูที่ทํ าหนาที่ประชาสัมพันธธุรกิจเอกชนก็ดี โฆษกรัฐบาลก็ดี หรือโฆษกหนวย 
ราชการก็ดี นับเนื่องอยูในคนกลุมนี้ นักการเมืองมักจะทํ าตัวใหเปนขาว และมักจะไมปฏิเสธการ 
ใหสัมภาษณส่ือมวลชน เพราะการปรากฏเปนขาวมีสวนชวยเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมืองได 
ในทํ านองเดียวกับนักวิชาการหนาใหมที่ยังไมเปนที่รูจักมักคุน อาจตองอาศัยการใหสัมภาษณ 
ส่ือมวลชนในการสรางชื่อเสียง การใหสัมภาษณในกรณีเหลานี้จึงกอประโยชนสวนบุคคล แตถา
หากบทสัมภาษณใหความรูแกสาธารณชน หรือกอใหเกิดความสมานฉันทในสังคม บทสัมภาษณ
นั้นก็เปนประโยชนแกสังคมดวย
           ผูใหสัมภาษณใชวาจะไดประโยชนจากการใหสัมภาษณเพียงดานเดียว หากแต
ยังมีตนทุนที่ตองเสียดวย ตนทุนที่ประจักษแจงก็คือ คาเสียโอกาสในการใชเวลา (Opportunity 
Cost of Time) เวลาที่เสียไปในการใหสัมภาษณนั้นสามารถใชไปในการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอ่ืนๆได การเสียเวลาในการใหสัมภาษณจึงทํ าใหตองสูญเสียประโยชนที่อาจจะไดจาก
การประกอบกิจกรรมอื่นๆ ตนทุนอันเกิดจากการเสียเวลานี้แตกตางไปตามบุคคล บางอาชีพ 
ถูกวาจางใหมาเสียเวลาในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งโฆษกและฝายประชาสัมพันธ
           แตการใหสัมภาษณไมเพียงแตจะทํ าใหตองเสียเวลาเทานั้น หากยังมีตนทุนที่ตอง
เสียในรูปอ่ืนๆอีกดวย หากการรายงานขาวทํ าลายภาพพจนของผูใหสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณ 
ยิ่งตองเสียเวลาในการแกขาวหรือกอบกูภาพพจน หากการรายงานขาวไมตรงตอบทสัมภาษณ 
หรือเกิดจากความไมเขาใจบทสัมภาษณของนักขาว รายงานขาวนั้นอาจทํ าลายชื่อเสียงของผูให
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สัมภาษณได กรณีหลังนี้มักจะเกิดแกนักวิชาการหรือผูชํ านัญการ เมื่อนักขาวไมมีขอมูลที่เพียงพอ 
และไมมีพื้นความรูที่จะเขาใจบทสัมภาษณไดอยางถูกตอง
           การตัดสินใจใหสัมภาษณจะเกิดขึ้น เมื่อผูใหสัมภาษณประเมินแลววา ประโยชน
ที่คาดวาจะไดจากการใหสัมภาษณคุมกับตนทุนที่ตองเสีย สวนผูที่ไมยอมใหสัมภาษณ ก็เปน
เพราะผลการประเมินเปนไปในทิศทางตรงกันขาม แตการประเมินดังกลาวนี้อาจผิดพลาดได  
ความผิดพลาดในการประเมินจะเปนขอมูลที่จะชวยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจในอนาคต  
ผูคนที่ชอบใหสัมภาษณ ในกาลครั้งหนึ่ง เร่ิมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการปดปากตนเองมากขึ้น 
เมื่อพบวา การใหสัมภาษณใหประโยชนไมคุมคา
           การสัมภาษณจะเกิดขึ้น เมื่อนักขาวและผูใหสัมภาษณบรรลุขอตกลงในตลาด  
บทสัมภาษณ นักขาวเปนผูซื้อบทสัมภาษณ โดยที่ผูใหสัมภาษณเปนผูขาย นักขาวเปน `ผูซื้อ' บท  
สัมภาษณแตในนาม เพราะผูซื้อที่แทจริงก็คือ เจาของหนังสือพิมพหรือรายการวิทยุและโทรทัศน 
ในการซื้อขายบทสัมภาษณนี้ ราคาที่จายมิไดชํ าระดวยเงิน หากแตชํ าระดวยประโยชนที่มิใช 
ตัวเงิน ในตลาดบทสัมภาษณ นักขาวไดรับขอมูลขาวสาร สวนผูใหสัมภาษณไดประโยชนในแง 
ที่ไดกระจายขาวสารที่ตนตองการกระจาย บางครั้งผลประโยชนที่ไดรับปรากฏในรูปของชื่อเสียง 
(นักวิชาการ) หรือคะแนนนิยมทางการเมือง (นักการเมือง)  บทสัมภาษณจึงมีฐานะเปนสินคาที่มี
การซื้อขายกันในตลาด เพียงแต `ราคา' ที่จายเห็นไดไมชัดเทานั้น
           ตลาดบทสัมภาษณในเมืองไทยยังมิไดมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
หากแตเปนตลาดที่นํ าของแลกกับของ (Barter Economy)  เมื่อนักขาวสัมภาษณ ร.ต.อ.เฉลิม  
อยูบํ ารุง นักขาวกํ าลังแลกคะแนนนิยมทางการเมือง (ของ ร.ต.อ.เฉลิม) กับขอมูลขาวสาร จาก  
ร.ต.อ.เฉลิม เมื่อนักขาวสัมภาษณนายรังสรรค ธนะพรพันธุ นักขาวกํ าลังแลกชื่อเสียงและความ
แพรหลายของความคิด (ของนายรังสรรค) กับขอมูลขาวสารจากนายรังสรรค บทสัมภาษณจึง 
มิใชสินคาไรราคา (Free Goods)  หากแตเปนสินคาทางเศรษฐกิจ (Economic Goods)

           การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมและกระบวนการโลกานุวัตร ทํ าใหเงิน
เร่ิมเขามามีบทบาทในตลาดบทสัมภาษณ ตลาดบทสัมภาษณเร่ิมมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ปรากฏวา สํ านักขาวตะวันตกและญี่ปุนเริ่มจายเงินใหแกผูใหสัมภาษณที่เปน 
คนไทย จารีตดังกลาวนี้ก อเกิดในสังคมตะวันตกเปนเวลาหลายทศวรรษแลว นายเฮนรี่  
คิสซิงเจอร (Henry  Kissinger) สามารถโกงคาตัวการใหสัมภาษณ ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และ 
โทรทัศน การจายคาสัมภาษณเปนการชํ าระคาเสียเวลาใหแกผูใหสัมภาษณ สถานีวิทยุบีบีซีจาย
คาสัมภาษณแกนักวิชาการไทย  เพราะถือเปนการซื้อความชํ านัญพิเศษ
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           จารีตการจายคาสัมภาษณกํ าลงัถายทอดจากประเทศทุนนิยมอาวุโสมาสู  
ประเทศไทย สังคมไทยกํ าลังเรียนรูลักษณะความอาวุโสของทุนนิยมดังกลาวนี้ ความมีคาของ 
เวลา ซึ่งเพิ่มพูนขึ้นตามลํ าดับข้ันของการพัฒนาทุนนิยม และตามความเรงรัดแหงชีวิต จะทํ าใหมี
การจายเงินเพื่อซื้อบทสัมภาษณมากขึ้นในอนาคต  รายการวิทยุและโทรทัศน รวมตลอดจน
หนังสือพิมพเศรษฐกิจ จะเปนหัวหอกในการรับจารีตดังกลาวนี้ เมื่อถึงตอนนั้น ภาพลักษณของ 
บทสัมภาษณในฐานะที่เปนสินคาจะปรากฏอยางชัดเจนมากขึ้น
           การจ ายเงินซื้อบทสัมภาษณจะช วยลดปริมาณและเพิ่มคุณภาพของบท
สัมภาษณ ในปจจุบัน นักขาวมิไดตระหนักถึงลักษณะความเปนสินคาของบทสัมภาษณ จึงมี 
การสัมภาษณกันอยางฟุ มเฟอย อีกทั้งยังปรากฏเสมอว า นักขาวไมทํ าการบานกอน 
การสัมภาษณ คํ าถามที่สอถึงอวิชชาจึงปรากฏใหไดเห็นและไดยินไดฟงอยูเสมอ การจายเงินซื้อ 
บทสัมภาษณจะกดดันใหนักขาวตองทํ าการบาน ตองเลือกสรรคํ าถาม และตองเลือกสรรผูให
สัมภาษณมากขึ้น คุณภาพของบทสัมภาษณจึงนาจะดีข้ึน
            ตลาดบทสัมภาษณกํ าลังแปรจากตลาดที่นํ าของแลกกับของ (Barter Economy) 
ไปสูตลาดที่มีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Money Economy) การเปลี่ยนแปลง 
ดังกลาวนี้จะมีผลกระทบอยางมหาศาลตอธุรกิจส่ือสารมวลชน การเปลี่ยนแปลงนี้คอยๆเกิดขึ้น 
และยากที่จะยับยั้งได ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม ความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางนักขาว 
กับแหลงขาว ซึ่งมีมาแตด้ังเดิมกํ าลังจะถูกทํ าลายไป ส่ิงที่กํ าลังจะมาแทนที่ก็คือ ความสัมพันธ 
บนพื้นฐานของสินคาและสัญญา
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