การรายงานขาวโลกรอนชวงการระบาดของโรคโควิด-19 :
ความทาทายของนักสื่อสารมวลชนวาจะสื่ออยางไรใหคนธรรมดาเขาใจ
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รักษาการผูเชี่ยวชาญดานตางประเทศ
เราอาจจะนึกวาสภาวการณเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือสถานการณโลกรอน ไมมีความ
เกี่ยวของกับการรายงานขาวเรื่องโรคระบาดโควิด-19 ที่แพรกระจายจนผูคนเจ็บปวยและลมตายไปทั่วโลก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือเรียกกันงายๆ วาสภาวะโลกรอน เกิดขึ้นที่ประเทศไทย
อยางชัดเจนที่พื้นที่ภาคเหนือ ในชวงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเปนชวงเดียวกับที่โรคโควิด-19 แพรระบาดเขามาใน
ประเทศไทย โดยเกิดไฟปาและหมอกควันไปทั่วจังหวัดเชียงใหม และนับเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รายแรงที่สุด
ครั้งหนึ่งของประเทศในรอบหลายปที่ผานมา และไมเพียงเฉพาะไฟปาที่เกิดจากการทําไรเลื่อนลอยและการเผาปา
ในภาคเหนือเทานั้น ยังมีไฟปาและควันที่กระจายมาจากประเทศเพื่อนบานอีก กอใหเกิดคลื่นความรอนในอากาศ
และความแหงแลงในผิวดิน จังหวัดเชียงใหมจึงติดอันดับพื้นที่ที่มีอากาศเปนพิษระดับโลกอยูหลายวัน
แมประชาชนในภาคเหนือของไทยมีความวิตกกังวลเรื่องไฟปาและหมอกควันนี้ แตสื่อมวลชน
ในไทยก็ เ น น การรายงานเรื่ องการสวมหน า กากอนามัย ดว ยเหตุ ผ ลของโรคระบาดของระบบทางเดิ น หายใจ
อั น เกิ ด จากไวรั ส โคโรน า สายพั น ธุ ใ หม 2019 (COVID-19) อย า งเดี ย ว เพราะมี ข า วพาดหั ว ในเรื่ อ งนี้ ทุ ก วั น
ความจริงแลวไฟปาและมลพิษทางอากาศ เปนสิ่งเตือนใจอยางแจมชัดวาผูคนทั้งโลกตางเชื่อมโยงสัมพันธกัน
โดยพฤติกรรมของมนุษยสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาดรายแรงก็เชื่อมโยงสัมพันธกัน
ในฐานะผูกอเหตุและผูไดรับผลกระทบที่ตามมา
การแพรกระจายของขาวที่บิดเบือนและขาวที่ใหขอมูลผิดๆ เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เปนไปอยาง
กวางขวางในชวงหลายสัปดาหของการแพรระบาด แตขาวสารเรื่องวิกฤติสภาพภูมิอากาศก็เต็มไปดวยขาวบิดเบือน
และขอมูลที่ผิดๆ มาหลายป ยกตัวอยางเชน เยาวชนในยุโรปและในสหรัฐอเมริกาบางกลุม (ฝายที่ตรงขามกับ
นางสาว Greta Thunberg- สาววัยรุนชาวสวีเดน ที่รณรงคเรื่องสิ่งแวดลอม) ยังมองวาขาวเรื่องโลกรอนและการ
เปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอากาศเป น เพี ยงการสรางสถานการณของนักกิจ กรรมสิ่งแวดลอม ที่สรางเรื่องใหผูคน
ตื่นตระหนกและหวาดกลัว
สําหรับคนไทยตองตระหนักวาเรื่องไฟปาและควันพิษ ไมใชเรื่องพูดกันเทๆ ของนักสิ่งแวดลอม
แตเปนสถานการณที่เลวรายลงทุกปๆ และเกิดขึ้นจากน้ํามือของมนุษยทั้งสิ้น ไฟปาและมลพิษในอากาศถือเปน
องคประกอบสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และกลายเปนโลกรอยที่จะนําไปสูภัยพิบัติและ
หายนะอื่น ๆ ที่ตามมา
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เหลาเณรนอยรวมกันลดพื้นที่แพรกระจายของไฟปา ใน อ.ลี้ จ.ลําพูน เครดิตภาพ : UNESCO, Bangkok
ความรายแรงของวิกฤติสภาพภูมิอากาศ ก็รายแรงพอๆ กับโรคโควิด-19 เพราะสงผลกระทบ
ตอประเทศที่มีกลุ มคนรายได นอยและกลุมชนชั้นกลางจํ านวนมาก รวมทั้ งชุ มชนคนที่ เปราะบาง คื อผู สูงอายุ
คนพิการ เด็ก สตรี และคนเจ็ บป ว ย ผลกระทบของวิกฤติสภาพภูมิอากาศ สงผลไปยังทุกประเทศในภูมิภ าค
เอเชีย-แปซิฟก แมวาประเทศอุตสาหกรรมใหญๆ อาจไมไดรูสึกถึงผลกระทบนี้ ทั้งที่เปนผูปลอยมลพิษปริมาณมาก
แตโลกเรามีระบบที่เชื่อมโยงกัน ดังนั้นผลกระทบใดๆ ก็ตองสงถึงกันแนนอน
เมื่อสื่อมวลชนทําการรายงานขาว และผลิตรายการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
สิ่งที่รายงานและผลิตขึ้น ก็จะสงผลตอสังคม เพราะหลายสังคมยังมีผูคนที่มองวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไมใชเรื่องจริง ไมตองใหความสนใจมาก สื่อมวลชนสายสิ่งแวดลอมจึงพบกับความทาทายเรื่องนี้เปนอยางมาก
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บางทีความทาทายที่ใหญที่สุดซึ่งสื่อมวลชนหลักและสื่อมวลชนอิสระตองเผชิญในการรายงาน
เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อากาศก็ คื อ ประเด็น เชิง เทคนิ ค และวิท ยาศาสตร สิ่ งแวดล อ มซึ่ ง ยุ ง ยาก
เกินความเขาใจของประชาชน วาเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันของคนธรรมดาอยางไร วิทยาศาสตรเรื่องอากาศ
อาจมีความยุงยากซับซอน พวงไปกับการโตแยงกันในหนวยที่กําหนดโยบาย ไปจนถึงการรณรงคในวงการวิชาการ
การโตแยงระหวางนักวิชาการและนักการเมือง ซึ่งนิยมใชศัพทแสงเฉพาะดานกันทั้งคู ผนวกกับการแสดงตัวเลข
สถิติและกราฟที่ซับซอนหลายชั้น ทําใหเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยิ่งหางไกลออกไปจากชีวิตผูคน
ผูสื่อขาวและผูผลิตรายการจําเปนตองทําใหเนื้อหามีความงาย โดยอาจตองแปลความหมายของ
สิ่งที่เปนนโยบายแบบนามธรรม และศัพทแสงในวงวิชาการที่พูดจากันในหมูนักวิชาการและผูที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจ โดยตองไมตกหลนความหมายที่สําคัญจําเปนและตองไมนําเสนอขอเท็จจริงที่ผิดเพี้ยนไป องคการยูเนสโก
สํานักงานสาขากรุงเทพฯ เห็นถึงความสําคัญจําเปนนี้ จึงไดจัดใหมีการอบรมแบบออนไลน ผานจอภาพ เมื่อเดือน
เมษายน ที่ผานมา โดยมีผูเขารวมเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และใชเนื้อหาจากแนวทางของยูเนสโก
หัวขอ “การทําใหเนื้อหาเขาถึงประชาชนจากการรายงานขาวเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนา
อยางยั่งยืนในเอเชียแปซิฟก”
ในชวงของการอบรมดังกลาว นักศึกษาถูกขอใหหาตัวอยางที่นาสนใจเกี่ยวกับการรายงานเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศในประเทศไทย เมื่อถามวาอะไรคือสิ่งกระตุนความสนใจของพวกเขา
ที่มีตอขาว คําตอบของแทบทุกคนคือ ขาวหรือบทความเหลานั้นมีความเกี่ยวของกับพวกเขาในระดับสวนตัว
ผู สื่ อ ข า วหรื อ ผู ผ ลิ ต รายการที่ ทํ า รายงานข า วหรื อ สารคดี เ รื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ จําเปนตองสงตอแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่ยุงยากซับซอนไปสูประชาชนในภาษาที่คนธรรมดา
เขาใจได และทําใหเนื้อหามีความเกี่ยวพันกับความเปนมนุษย โดยการรายงานหรือผลิตรายการตองใชการเสนอ
เนื้อหาจากหลากหลายมุมมอง และตองมีขอมูลที่ไดรับมาจากนักวิทยาศาสตร ผสมกับขอมูลจากแหลงอื่นดวย
สํ า หรั บ ผู สื่ อ ข า วและผู ผ ลิ ต รายการในภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ก การได ทํ า รายงานข า วหรื อ
ผลิ ต รายการเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศจะมี ค วามหมายถึ ง หลายสิ่ ง หลายอย า ง เช น
ในระดับทองถิ่น จะหมายถึง การไดชวยรักษาชีวิตคน ชวยในการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ และชวยสรางพลัง
ใหกับประชาชนในการที่จะมีทางเลือกแบบมีขอมูลประกอบ ขาวสารที่ใหขอมูลความรู ทําใหสื่อมวลชนชวยสราง
ความกระจางวา มีใครทําอะไรไปบางในอันที่จะชวยบรรเทาปญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และยังเปนการเขาถึงและใหการชวยเหลือสมาชิกกลุมอื่น ๆ ในสังคม สวนในระดับระหวางประเทศ ก็จะเห็นวา
การรายงานขาวอยางมีจรรยาบรรณและมีความครบถวนของขอมูล จะชวยใหเรื่องราวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
เขาไปสูการรับรูของผูคนทั้งโลก และยังชวยกระตุนใหประเทศที่กําลังพัฒนาและที่พัฒนาแลวไดระดมความรวมมือ
ในการชวยเหลือชุมชนที่เปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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สื่อมวลชนตองหาคําตอบวาน้ําทวมในกรุงเทพฯ สงผลกระทบอยางไรตอคนพิการ สตรี และเด็ก
รวมทั้งธุรกิจบริษัทหางรานขนาดเล็ก สภาวะมลพิษทางอากาศในเชียงใหมมีผลอยางไรตอผูที่มีความเสี่ยงตอโรค
ระบบทางเดินหายใจในยามที่มีโรคระบาดโควิด-19 มาเพิ่มเติมพรอมกัน... ผูคนจะสนใจในเรื่องราวเหลานี้รวมทั้ง
สนใจในสาเหตุของปญหาดังกลาวดวย

เครดิตภาพ : thaiwater.net
การระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก จะสงผลตอสุขภาพของสาธารณชนรวมทั้งตอระบบสังคม
และเศรษฐกิจไปอีกยาวนานตลอดชวงของการฟนฟูและภายหลังจากที่มีการรักษาได หรือมีวัคซีนปองกันแลว
แตผลกระทบจะไมแยกตางหากจากสวนอื่นของสังคม หรือแยกจากระบบสวัสดิการหรือสิ่งแวดลอม ยิ่งประชาชน
ไดรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองครบถว นมากเทาไหร ยิ่งเปนผลจากการทํางานอันดีเยี่ยมของนักสื่อสารมวลชน
มากเทานั้น ขอมูลขาวสารที่สื่อออกไปจะชวยกําหนดวิธีการรับมือภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพตอวิกฤติในปจจุบันและ
รับมือกับความทาทายเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่พวกเราจะตองเผชิญในอีกไมสิบปขางหนานี้
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