
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 กันยายน 2538

O.J. Simpson
กับการดํ าเนินคดีในสังคมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

            ผมเฝาดูการดํ าเนินคดี O.J. Simpson ทางโทรทัศนดวยความเบื่อหนาย นาย 
ซิมปสันถูกกลาวหาวาฆาตกรรมภรรยาและเพื่อนชายของภรรยา เมื่ออัยการนครลอสแองเจลีส 
ออกหมายจับนายซิมปสันในเดือนมิถุนายน 2537 นายซิมปสันขับรถหนีหมายจับบนทางหลวง 
ภาพตํ ารวจขับรถไลจับนายซิมปสันบนทางหลวงปรากฏบนจอโทรทัศนชนิดทันทีทันควัน โดยที่
ประชาชนในประเทศอื่นๆก็ไดชมภาพเหลานี้ในเวลาไลเลี่ยกัน ทั้งนี้ดวยการถายทอดของสถานี 
โทรทัศน CNN ยิ่งเมื่อมีการดํ าเนินคดีนายซิมปสันดวยแลว ทั่วโลกตางไดชมการดํ าเนินคดีจาก 
การถายทอดโทรทัศนพรอม ๆ กับชาวอเมริกัน

            ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศไดชวยยนยอโลกทั้งในดานกาละและ
เทศะ (time and space) จนบัดนี้โลกมิไดมีขนาดใหญไปกวาหมูบาน  ดังที่มารแชล แมกลูฮัน  
(Marshall McLuhan) ขนานนามเมื่อเกือบสามทศวรรษที่แลววา`หมูบานโลก' (Global Village)
            เมื่อผมปวยในเดือนพฤษภาคม 2538 และนอนพักอยูกับบาน ในบางชวงเวลา  
ผมพักผอนดวยการชมรายการทางสถานีโทรทัศน CNN แตการณปรากฏวา สถานีโทรทัศน 
ดังกลาวถายทอดสดการดํ าเนินคดีนายซิมปสัน ชนิดที่ไดเห็นกลเม็ดเด็ดพรายของทั้งฝายอัยการ
และฝายทนายจํ าเลย แมเมื่อการไตสวนพยานในแตละครั้งเสร็จส้ินลง ก็ยังมีรายงานขาวเกือบ 
ทุก 1-2 ชั่วโมงรวมตลอดจนการอภิปรายของผูทรงคุณวุฒิ  CNN ทํ าใหโลกจมอยูในขาวการ 
ดํ าเนินคดีนายซิมปสัน  จนกอใหเกิดกระบวนการสากลานุวัตรของคดีนายซิมปสัน
            การรายงานการดํ าเนินคดีนายซิมปสันนับเปนอุทาหรณอันดียิ่งที่แสดงถึงความ 
ไมเทาเทียมกันของกระแสสารสนเทศระหวางประเทศ ดวยเหตุที่ส่ือมวลชนระหวางประเทศ ไมวา
จะเปนโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และสํ านักขาว ลวนแลวแตอยูในกํ ามือของบริษัทยักษใหญ 
ในประเทศมหาอํ านาจ สารสนเทศที่สงผานสื่อมวลชนระหวางประเทศเหลานี้จึงเปนสารสนเทศ
เกี่ยวกับประเทศมหาอํ านาจ โดยที่สารสนเทศเกี่ยวกับโลกที่สามมีเพียงสวนนอย สภาพความ 
ไรสมมาตรของกระแสสารสนเทศระหวางประเทศนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งในการ 
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จัดระเบียบใหมทางดานสารสนเทศและคมนาคมโลก (New World Information and 
Communication Order = NWICO) ซึ่ง UNESCO เปนตัวตั้งตัวตีระหวางป 2519-2527 แตแลว 
ก็ไมประสบผลสํ าเร็จ
            การที่ประชาชนในโลกที่สามตองนั่งดูขาวการดํ าเนินคดีนายซิมปสัน มิใชเปน
เพราะเหตุวามีความไมเทาเทียมกันของกระแสสารสนเทศระหวางประเทศเทานั้น หากยังตองหา 
คํ าอธิบายอีกดวยวา เหตุใดการดํ าเนินคดีนายซิมปสันจึงกลายเปนขาวสํ าคัญในสหรัฐอเมริกา  
เพราะขาวที่ไม `สํ าคัญ' ในโลกที่หนึ่งยอมยากที่จะเผยแพรไปสูโลกที่สามได
            พัฒนาการของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมกํ าลังทํ าใหขาวกลายเปนสินคา ความ
สํ าคัญของขาวมิไดถูกกํ าหนดโดยเนื้อหาสาระ หรือผลกระทบที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ และ 
การเมือง ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ หากแตถูกกํ าหนดโดยกลไกตลาด ขาวที่ 
ประชาชนตองการกลายเปนขาว `สํ าคัญ'  เพราะเมื่อมีประชาชนชมเปนจํ านวนมาก  ก็ยอมหา 
รายไดจากการโฆษณาไดมาก พลังตลาดที่กํ าหนดการเลือกสรรขาวในโลกที่หนึ่งจะเปนตัวกํ าหนด
ขาวที่เผยแพรไปสูโลกที่สาม เมื่อประชาชนชาวอเมริกันตองการชมการดํ าเนินคดีนายซิมปสัน  
ประชาชนในโลกที่สามก็มีโอกาสดู ดวย  ไมวาจะตองการหรือไมก็ตาม
            การดํ  า เนินคดี ในศาลกํ  าลั งอยู  ในกระบวนการถู กทํ  าให  เป  นสินค  า  
(commodification) การถายทอดการดํ าเนินคดีในศาลมิไดแตกตางจากรายการโทรทัศนอ่ืนๆ ที่ให
ความรูและ/หรือความบันเทิง และแทที่จริงแลว การดํ าเนินคดีในศาลมิไดมีสถานะแตกตางจาก  
`ละครชีวิต' (media circus) และการชมรายการถายทอดการดํ าเนินคดีในศาลมิไดมีสถานะ 
แตกตางจากการชมละคร  แตจะเปนละคร `นํ้ าเนา' หรือไม  ข้ึนอยูกับการตีความของแตละคน
            แตการดํ าเนินคดีแตละคดีมิไดมีฐานะเสมอเหมือนกัน บางคดีไมมี `ราคา' ใน
ตลาด แตบางคดีตลาดมีความตองการมาก คดีที่ตลาดตองการ ไดแก คดีที่โจทกหรือจํ าเลยเปน
บุคคลผูมีชื่อเสียง โจทกหรือจํ าเลยมีฐานะเสมือนหนึ่งตัวละคร ชื่อเสียงเปนปจจัยที่กํ าหนดวา  
`ผูเลน' เปนดาราหรือไม หรือเปนดาราระดับใด การดํ าเนินคดีที่ปราศจากดารายอมไมมี 
ผูตองการชม และสถานีโทรทัศนไมนิยมถายทอดการดํ าเนินคดีประเภทนี้ เพราะหารายไดจาก 
การโฆษณามิได  เฉพาะคดีที่มีดาราเทานั้นที่สถานีโทรทัศนเลือกถายทอด

           ในป 2534 มีการถายทอดการดํ าเนินคดีขมขืน ซึ่งเปนที่สนใจของ `ตลาด' มาก   
เพราะเหตุที่จํ าเลยคนหนึ่ง คือ นายวิลเลี่ยม เคนเนดี สมิธ (William Kennedy Smith) เปนหลาน
ของวุฒิสมาชิกเอ็ดเวิรด เคนเนดี นับเปนคดีที่มีดาราสํ าคัญ ในทํ านองเดียวกัน ดวยเหตุที่นาย 
ซิมปสันเปนดารานักกีฬาผูมีชื่อเสียง การดํ าเนินคดีนายซิมปสันจึงเปนที่สนใจของประชาชนชาว
อเมริกันโดยทั่วไป
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            การมีดารามิใชเหตุผลเพียงประการเดียวที่ทํ าใหคดีมีตลาด ละครจะติดตลาดได  
มิเพียงเปนเพราะมีดาราชั้นนํ าเทานั้น  หากยังตองมีเนื้อเร่ืองและการดํ าเนินเรื่องที่ดีอีกดวย ฉันใด 
ก็ฉันนั้น คดีที่ติดตลาดมิไดมีเฉพาะแตคดีที่มีดาราชั้นนํ าเทานั้น คดีที่มีเนื้อเร่ืองนาสนใจก็สามารถ
ติดตลาดไดโดยงาย คดีแพงระหวางสามีภรรยาตระกูลบ็อบบิตต (Bobbitt) ในเดือนมกราคม  
2537 นับวาเขาขายดังกลาวนี้ เนื่องจากมีเนื้อเร่ืองอันนาสนใจชวนแกการติดตามยิ่ง ดวยเหตุ 
ที่เปนคดีภรรยาตัดจูสามีนั่นเอง ประชาชนชาวอเมริกันเกือบทุกผูทุกนามก็วาได ติดตามชมการ 
ถายทอดการดํ าเนินคดีนี้ ในชวงเวลาเดียวกับที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีบ็อบบิตตนั่นเอง  
ประธานาธิบดีคลินตันกํ าลังเจรจากับรัฐบาลยูเครนเพื่อลดทอนอาวุธนิวเคลียร การณกลับปรากฏ
วา  ประชาชนชาวอเมริกันสนใจขาวการตัดจูมากกวาขาวสันติภาพของโลก
            การถายทอดการดํ าเนินคดีในศาลมีจุดมุงหมายพื้นฐานอยางนอย 2 ประการ  
ในดานหนึ่ง ถือเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่จะไดดูหรือฟงการพิจารณาคดีในศาล เพื่อใหการ
ดํ าเนินคดีเปนไปอยางโปรงใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ในอีกดานหนึ่งถือเปนกระบวนการใหการ
ศึกษาแกประชาชน ประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนจะไดเรียนรูวา กระบวนการพิจารณาคดี
ในศาลเปนอยางไรบาง
            ในปจจุบัน ศาลระดับมลรัฐ (State Courts) ยินยอมใหถายทอดการดํ าเนินคดี 
ในศาลถึง 47 มลรัฐในจํ านวนทั้งสิ้น 50 มลรัฐ ในจํ านวนนี้ 38มลรัฐยินยอมใหถายทอดทั้งคดีแพง
และคดีอาญา  อีก 9 มลรัฐจํ ากัดเฉพาะคดีแพง

            สํ าหรับศาลระดับสหพันธรัฐ (Federal Courts) มีการทดลองถายทอดการ 
ดํ าเนินคดีแพงในเมืองสํ าคัญ 6 เมือง เปนเวลา 3 ป ในเดือนกันยายน 2537 คณะกรรมการ 
ตุลาการแหงสหรัฐอเมริกา (Judicial Conference of the U.S.) มีมติใหยุติการถายทอด อยางไร 
ก็ตาม คณะกรรมการตุลาการมิไดแทรกแซงการถายทอดการดํ าเนินคดีในระดับมลรัฐ เร่ืองนี้กํ าลัง 
เปนวิวาทะสํ าคัญในสหรัฐอเมริกา
           กระบวนการทํ าใหการพิจารณาคดีในศาลเปนสินคาเปนกระบวนการที่มิอาจ 
หยุดยั้งได แรงกดดันใหศาลเปดประตูรับกลองโทรทัศนมีมากเกินกวาที่ศาลจะตานทานได ในนาม
ของสิทธิและเสรีภาพ ศาลมิอาจปดประตูพิจารณาคดีอีกตอไป ขบวนการเรียกรองสิทธิและ 
เสรีภาพจะกดดันใหการพิจารณาคดีในศาลเปนกระบวนการเปด ในอีกดานหนึ่ง พลังเศรษฐกิจ 
ทุนนิยมจะแปรการพิจารณาคดีในศาลใหกลายเปนสินคา กลุมธุรกิจส่ือมวลชนตองการรายงาน
ขาวการพิจารณาคดีในศาลในคดีสํ าคัญๆโดยเสรี เพราะเปนรายการบันเทิงที่เสียตนทุนการผลิต 
ต่ํ า เนื่องจากไม ตองจายคาตัวดารา ขณะเดียวกัน ประชาชนก็สนใจติดตามการพิจารณาคดี
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สํ าคัญๆดวย ซึ่งเกื้อกูลตอการหารายไดจากการโฆษณา พลังเศรษฐกิจทุนนิยมจึงกอใหเกิดผล
ทวีคูณในการผลักดันใหการพิจารณาคดีในศาลกลายเปนสินคา

           แมวากระบวนการทํ าใหการพิจารณาคดีในศาลเปนสินคาเพิ่งปรากฎโฉมในสหรัฐ
อเมริกา แตในไมชา กระบวนการนี้ก็จะแพรระบาดไปสูยุโรปตะวันตก หรือประเทศอื่นใดที่ 
วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยสุกงอม เพราะระบอบประชาธิปไตยเสรีทํ าใหศาลตองเปด
ประตูรับกลองโทรทัศนและกองทัพสื่อมวลชน ในขณะที่ระบบทุนนิยมกอใหเกิดกระบวนการแปร
สรรพสิ่งเปนสินคา  โดยที่การพิจารณาคดีในศาลมิไดเปนขอยกเวน


