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“ตั้งแต่ในหลวงฯจากไป หัวใจก็จุกน�้าตา” ท่อนหนึ่ง
ของบทเพลง “เล่าสู่หลานฟัง” ที่แต่งโดย ครูสลา คุณวุฒิ ที่
กินใจคนไทยทั้งประเทศ ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ “สื่อสาร
มวลชน” ก็มีพระราชด�ารัสฯของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9ที่ต้อง

รู้และน�าไปเป็นหลักในการท�าหน้าที่สื่อ เพื่อความเป็นสื่อที่
ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม กองบก.จุลสารราชด�าเนินฯ 
ประมวลมาให้รับรู้ผ่านค�าบอกเล่าจากนักหนังสือพิมพ์
อาวุโส

ภาพรวมธุรกิจสื่อมวลชนทั้งทีวีดิจิทัล-
สื่อออนไลน์-สื่อสิ่งพิมพ์ อย่างนิตยสาร 
และหนังสือพิมพ์ ในรอบปีท่ีผ่านมาและปี 
2560 จะเป็นอย่างไร พบกับเนื้อหารายงาน
แบบคอนเสปต์ขนาดยาว ท่ีน�าเสนอทุก
แง่มุม อาทิ ผลประกอบการ –กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ –การปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด –บท
สัมภาษณ์คนในแวดวงที่น่าสนใจ 

ธุรกิจสื่อเครือผู ้จัดการทั้งสื่อสิ่งพิมพ์-สื่อ
ออนไลน์-สือ่ทวีีดาวเทยีม  หลงัขาดเสาหลกั “สนธิ 
ลิม้ทองกุล” จะเดินต่อไปอย่างไร ไปฟังกันให้ชดัๆ 
จาก “จิตตนาถ ลิ้มทองกุล” ซีอีโอสื่อค่ายบ้าน
พระอาทติย์ ท่ีขึน้มารบัไม้แทน สนธิ-บดิา ผูก่้อตัง้
สื่อเครือผู้จัดการ เราถามเขาทุกเรื่องที่คนอยากรู้ 

หน้าที่สื่อมวลชน-คนนสพ.
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วาระปรารภ

“นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมท้ังเป็น
ปากเสียงแทนผูอ้ืน่ ทกุเรือ่งทกุสิง่ทีท่่านน�าลงพิมพ์ในหนังสอืพิมพ์ แพร่หลาย
ไปได้โดยรวดเร็วและกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จัก
ต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความพิจารณาท่ีรอบคอบ ด้วยความ
สจุรติยุตธิรรม และด้วยความส�านกึในความรบัผดิชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนติย์”

(พระราชด�ารสั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมูพิลอดลุยเดชฯ รชักาลที ่9   
เมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ.2514 ในวันที่ทรงเสด็จฯ มาเปิดท่ีท�าการสมาคม
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของสมาคมนักข่าว 
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ถนนสามเสน)

คือพระราชด�ารัสฯ ท่ีสื่ อสารมวลชนทุกแขนง ไม ่ ใช ่ เ พียงแค ่
นักหนังสือพิมพ์เท่านั้น สามารถน�าไปใช้เป็นหลักในการท�าหน้าที่สื่อมวลชน
ได้เป็นอย่างดี

ธ สถิต ในดวงใจ

วรพล กิตติรัตวรางกูร 
บรรณาธิการ

ติดต่อ กองบรรณาธิการจุลสารราชดำาเนิน 
ได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร.02-668-9422 โทรสาร. 02-668-7505

พิมพ์ที่ บริษัท ออฟเซ็ท จำากัด 
เลขที่ 58/434 ซอยรามอินทรา 68 แขวง/เขต คันนายาว

กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.02-918-0096 โทรสาร.02-918-0095

สงวนลิขสิทธิ์ ข้อเขียน หรือบทความ ห้ามคัดลอก แจกจ่าย ท�าซ�้าก่อนได้รับอนุญาต
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จากความสญูเสยีคร้ังใหญ่ของคนไทยทัง้ชาต ิหลงัการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภมูพิลอดลุยเดชฯ รัชกาลที ่9 เมือ่
วนัที ่13 ตุลาคม 2559 ทีผ่่านมา อกีมมุหน่ึงทีส่ื่อมวลชน ควรต้องรบัรู ้กคื็อ เรือ่งราวระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุย
เดชฯ กบัสือ่มวลชน ผ่าน”พระราชด�ารสัฯ”ในโอกาสต่างๆ ท่ีส่ือทุกแขนงสามารถน�าไปใช้เป็นหลกัในการท�าหน้าท่ีส่ือมวลชนได้เป็นอย่างดี 

หน้าที่สื่อมวลชน-คนนสพ.
กับพระราชดำารัสฯ “ในหลวงฯ-ร.9”

เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ



ราชดำาเนิน :  ธันวาคม 2559

หน้า : 5

เรื่องน่ารู ้ต่อจากน้ี ถูกถ่ายทอดโดย  
“มานิจ สุขสมจิตร” นักหนังสือพิมพ์อาวุโส
จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ-ประธาน มูลนิธิ
พัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ท่ีเป็น
อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์คนแรก
และอดีนนายกสมาคมนักข่าวฯ ท่ีคนข่าว
เรียกกันว่า “อาจารย์มานิจ” 

ด ้วยความท่ีอ.มานิจ อยู ่ในวงการ
หนั งสือ พิมพ ์มาหลายสิบป ี  จึ งท� าให ้
จดจ�าเรื่องราวต่างๆ ท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงมีต่อ
สือ่มวลชนและคนหนังสอืพิมพ์ได้เป็นอย่างดี 

“อ.มานิจ” เริ่มเล่าให้ฟังว่า พระเจ้าอยู่
หัวฯรัชกาลที่ 9ท่านทรงเข้าใจเรื่องงานของ
หนังสือพิมพ์เป็นอย่างดีเลย เพราะพระองค์
ท่านก็ทรงคุ้นเคยงานนี้มาตั้งแต่สมัยท่าน
ทรงเป็นพระอนชุาของรชักาลที ่8 เพราะหลงั
รชักาลท่ี 8 ทรงขึน้ครองราชย์แล้วท่านก็เสดจ็
เย่ียมประชาชนตามท่ีต่างๆ เช่นท่ี เยาวราช 
หรอืส�าเพ็ง ตอนน้ันก็จะมช่ีางภาพหนุ่มน้อย
คนหนึ่งเดินถ่ายรูป ไปเรื่อยๆ ไม่ได้พูดจา
กับใคร แต่หากใครไปถาม ก็จะตอบแบบ
นอบน้อม ช่างภาพตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่า เป็น
ใคร ไม่รูว่้าเป็นกษตัรย์ิรชักาลท่ี 9 เพราะท่าน
ชอบการถ่ายรปู รกัการถ่ายรปู รชักาลที ่8 ไป
เสด็จเย่ียมประชาชน ที่ส�าเพ็ง หลังจากนั้น
เมื่อท่านทรงข้ึนครองราชย์ เป็นกษัตริย์แล้ว 
ก็ทรงเข้าใจงานของสื่อมวลชนเป็นอย่างดี 
เช่น การจัดงานเลี้ยงพระกระยาหารค�่าใน
วัง เลี้ยงแขกต่างประเทศ ท่านก็จะทรงสน
พระทัยไปดูว่า ทหารมหาดเล็ก จะให้เสริม
ตรงไหน แล้วท่านก็ไม่ทรงลืมท่ีจะดูว่า ตรง
จุดไหนที่จะให้ช่างภาพไปยืน เพ่ือจะได้รูป
ที่ออกมาสวยๆ อย่างเช่น สมมุติ จะมีงาน
ในวนัพรุง่น้ี พระองค์ท่านก็จะบอกว่า ให้ช่าง
ภาพยืนตรงจุดนี้ ดังนั้น ก็จะเห็นได้ว่า เมื่อ
พระองค์ท่าน ฯทรงขึ้นเป็นกษัตริย์แล้ว ก็จะ
ทรงคล้องกล้องถ่ายรูป 

“อ.มานิจ คนข่าวอาวุโส”เล่าให้ฟัง
อีกว่า นอกจากนี้แล้ว เวลาท่าน คุยกับ 
นกัข่าว ก็จะทรงคยุถึงเรือ่ง ความถูกต้องของ
ข่าว เช่น วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2511 ท่าน

ได้ทรงเสด็จไป ท่ีภาคใต้ ซึ่งปกติแล้ว เวลา
ท่านเสด็จไปไหน นักข่าวจะไม่มีโอกาสได้
สัมภาษณ์ท่าน ก็จะไปสัมภาษณ์บุคคลท่ี
ท่านได้ทรงรับส่ังด้วย ก็มีอยู่ครั้งหน่ึง ท่าน
เสด็จไปที่ทุ่งสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นัก
ข่าวก็ไปสอบถามชาวบ้านว่า ท่านทรงรบัสัง่
ว่าอย่างไร ระหว่างที่นักข่าวก�าลังจด ก็
ปรากฏว่าได้ยินเสียงใครคนหน่ึงพูดออกมา
ว่า “หนังสือพิมพ์ใช่ไหม” นักข่าว ก็สงสัยว่า
ใคร ก็หันไปดู ก็เห็นพระเจ้าอยู่หัว เลยบอก
ว่า “ใช่ พระพุทธเจ้าค่ะ” ท่านก็ทรงรับสั่งว่า 

“หนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวตามความเป็น
จริง มิเช่นน้ันจะเกิดความเสียหาย” และที่
ท่านทรงตรัสฯเช่นนี้ ต่อมาท่านก็พูดย�้าตอน
หลงัอกีครัง้ โดยไปพูดในงานประชมุนกัเขยีน
นานาชาต ิทีม่าประชมุท่ีกรงุเทพฯ เมือ่เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2507 ท่านก็ทรงมีรับสั่งว่า

”หนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวตามความ
เป็นจริง มิฉะนั้น จะเกิดความเสียหาย”

ท่ีนกัข่าวไปถามชาวบ้าน ท่ีสรุาษฎร์ธานี 
ทุ่งสง นักข่าวคนนั้นก็เล่าว่า เขาหันไปเห็น 
พระเจ้าอยู่หัว เขาก็ถอดหมวก แล้วก็ใจคอ

มานิจ สุขสมจิตร
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ไม่ดีไปหลายวัน เพราะตอนกราบบังคมทูล 
ตอนแรก ไม่ได้ถอดหมวก เพราะไม่ได้คิด
ว่า พระเจ้าอยู่หัว จะทรงมาถามฯ ก็เป็นการ
สอนที่ท�าให้เห็นว่า พระองค์ท่านทรงเร่ิม
สอนแล้ว ว่าหนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวตาม
ความเป็นจริง 

“อ.มานิจ” เล่าต่อไปด้วยความทรง
จ�าท่ีแจ่มชัดแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบ
ปีแล้วว่า ต่อมา เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 
2512 พระองค์ท่านทรงเสด็จมาวางศิลา
ฤกษ์ อาคารสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ท่ีเป็นที่ตั้งของสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ ทุกวันนี้ ที่ถนนสามเสน 
ซึง่เป็นทีด่นิของส�านักงานทรพัย์สนิส่วนพระ
มหากษัตริย์ ท่านก็เสด็จพระราชด�าเนินทรง
มาวางศิลาฤกษ์ โดยทรงเสด็จมาพร้อมกับ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ด้วย โดยที่ท่านทรง
มาตอนแรกน้ัน ท่านก็ไม่ได้มีพระราชด�ารัส 
อะไร นอกจากว่า ท่านได้ซักถาม เป็นการ
ส่วนตัว 

นักหนังสือพิมพ์อาวุโสจากไทยรัฐ
กล่าวพร้อมกับน�าภาพถ่ายในอดีต ท่ีเคย
ได้เฝ้ารับเสด็จฯพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล
ที่ 9 มาเล่าให้ฟังประกอบว่า ตอนน้ัน คุณ
เสฐียร พันธรังษี เป ็นนายกสมาคมนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อดีตนายกฯ
ก็แนะน�ากรรมการสมาคมฯ ซึ่งตอนน้ันผม
เป็นรองเลขาฯ เขาก็แนะน�าว่า คนน้ีคือคุณ
มานิจ ช่วยข้าพเจ้าอย่างมาก ท่าน ก็ทรง
ถามว่า “อยู่ที่ไหน” ผมก็ตอบว่า “ข้าพเจ้า
อยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พระเจ้าค่ะ” ท่าน
ก็ทรงตรัสถามว่า “ท�าอะไรอยู่” ผมก็ตอบ
พระองค์ท่านว่า “ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าข่าว
การศึกษา” ท่านก็ทรงตรัสถามว่า “เห็น 
นายกฯบอกว่าช่วยงานเขามาก ท�าอะไร”  ผม
ก็ตอบพระองค์ท่านว่า “เรือ่งตดิต่อขอใช้ทีดิ่น
แห่งน้ี ก็ท�าหนังสือ เน่ืองจากข้าพเจ้าเรียน
กฎหมายมา ผู้ใหญ่ก็ใช้ให้ไปร่างข้อบังคับ
สมาคมด้วย” พระองค์ท่าน ก็ทรงพยักหน้า 
แล้วก็ทรงเดินไป 

...ต่อมา พระองค์ท่านทรงเสด็จฯมา

อีกคร้ังหน่ึงเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ.2514 ท่ี
มีการเปิดที่ท�าการสมาคมนักหนังสือพิมพ์ฯ 
ซึ่งพระองค์ท่าน ก็ได้ทรงมีพระราชด�ารัส ท่ี
ตอนนีต้ดิอยู่ทีส่มาคมฯ พระราชด�ารสั ในวัน
นั้น ผมคิดว่าเป็นแนวทางในการท�างานของ
พวกเราได้เป็นอย่างดี โดยพระองค์ท่านฯได้
มีพระราชด�ารัสฯตอนหนึ่งว่า

... ข้าพเจ้าขอฝากความคิดไว้ส�าหรับ
ท่านทั้งหลายว่า ทุกคน ไม่ว่าจะมีอาชีพใด 
ต่างมีหน้าที่ร่วมกันอยู่ประการหน่ึงเหมือน
กันหมด คือหน้าท่ีท่ีจะท�าตัวให้เป็นคนมี
ประโยชน์และมีค่าต่อบ้านเมืองและส่วน
รวม ได้แก่ การท�างานด้วยความต้ังใจจริง 
ประพฤติสุจริตและต้ังตนอยู่ด้วยคุณธรรม 
เพื่อให้ผลการปฏิบัตินั้นบังเกิดเป็นความสุข
ความเจริญ และความสงบเรียบร้อยของ
ชาติบ้านเมือง

นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร 
ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นปากเสียง
แทนผู้อ่ืน ทุกเรื่องทุกสิ่งท่ีท่านน�าลงพิมพ์
ในหนังสือพิมพ์ แพร่หลายไปได้โดยรวดเร็ว
และกว้างขวางอย่างไม่มีขอบเขต จึงจ�าเป็น
อย่างย่ิงทีจ่กัต้องปฏบิตังิานด้วยความตัง้ใจ 
ด้วยความพิจารณาท่ีรอบคอบ ด้วยความ
สจุรติยุตธิรรม และด้วยความส�านกึในความ
รับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์..

“อ.มานิจ” ถ่ายทอดเรื่องราวต่อไปว่า 
นอกจากนี้ยังมีพระราชด�ารัส อีก สององค์ ที่
ท่านทรงพูดกับนักหนังสอืพิมพ์ ท่ีผมอญัเชญิ
มา เล่าให้ใครต่อใครฟัง อยู่ตลอดเวลาคือ 
พระราชด�ารัส ที่ทรงไปรับสั่งไว้ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี พ.ศ.2503 ท่านทรงไป
พูดท่ีสมาคมหนงัสอืพิมพ์ กรงุวอชงิตนั  ท่าน
ทรงบอกว่า

“หน้าท่ีของคนหนังสือพิมพ์ กับหน้าท่ี
ของพระเจ้าแผ่นดินน้ัน มีลักษณะอย่าง
เดียวกัน คือท�าให้เกิดความเข้าใจอันดีและ
ถูกต้องขึ้นในหมู่ชน ข้าพเจ้าเองก็พยายาม
ท�าหน้าที่เช่นน้ัน แต่ว่าเราต้องท�าด้วยพิธี
รีตรอง และยศอย่างมากไปหน่อยตาม
ธรรมเนียม”

แสดงว ่าท ่านเข ้าใจว ่าหน้าที่ของ
หนังสือพิมพ์เป็นอย่างไร อีกครั้งหน่ึง เมื่อ
ปี พ.ศ.2510 ท่านทรงเสด็จ สหรัฐอเมริกา
อีกครั้งหน่ึง อันน้ีจะขอเล่าปูพ้ืนว่า ช่วงน้ัน
ประเทศไทยถูกหนังสือพิมพ์ต่างชาติโจมตี
ว่าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย ตอนท่าน
ทรงเสด็จครั้งนั้น ก็เสด็จตามรัฐต่างๆ จนมา
สุดท้ายถึงท่ีนิวยอร์ค รัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
ก็จัดงานเลี้ยงส่งถวายพระองค์ท่าน ท่านก็
ทรงรับสั่งขอบใจรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จน
ท่านทรงไปเห็น นักข่าว เห็นเจ้าของสถานี
โทรทัศน์ยนือยู่ ท่านก็ทรงรบัสัง่ ด้วยข้อความ
น้ี ซึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นาถฯ ทรงเป็นผูแ้ปล ลงในหนังสอืตามเสดจ็
พระเจ้าอยู่หัวฯ ไปสหรัฐอเมริกา ท่ีสมเด็จ
พระนางเจ้าฯทรงพระราชนิพนธ์ คือ

 “ผู ้มีหน้าท่ีสื่อข่าวก็ดี หรือมีหน้าท่ี
ประสานความเข้าใจระหว่างคนหลายชาติ
หลายชั้นก็ดี ควรส�านึกอยู่เสมอว่า งานของ
เขาเป็นงานส�าคัญ และมีเกียรติสูง เพราะ
หมายถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ในการ
ร่วมกันสร้างสันติสุขให้แก่โลก 

การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวัง 
หรือแม้แต่ค�าพูดง่ายๆ เพียงนิดเดียว ก็
สามารถจะท�าลายงานท่ีผู้มีความปรารถนา
ดีทั้งหลายได้พยายามสร้างสรรค์ไว้ด้วย
ความยากล�าบาก เป็นเวลาแรมปี

 หากจะแก้ตัวว่าการพูดพล่อยๆ เพียง
สองสามค�าน้ีเป็นเรื่องเล็ก ไม่น่าจะเก็บมา
ถือเป็นเรื่องใหญ่เลย ก็ไม่ถูก เหมือนฟอง
อากาศนิดเดียว ถ้าเข้าไปอยู่ในเส้นเลือด ก็
จะปลดิชวีติคนได้ทัง้คน และน�า้ตาลหวานๆ 
ก้อนเล็กนิดเดียว ถ้าใส่ลงไปในถังน�้ามันรถ 
ก็จะท�าให้เครื่องจักรดีๆของรถ เสียได้โดย
สิ้นเชิง “

“อ.มานิจ” ย�้าว่า อันนี้คือค�าสอน ที่
พระองค์ท่านทรงสอนว่า การเขียนอะไรลง
ไป เพียงค�าสองค�า มันอาจไปท�าลายงาน ที่
คนเขาปรารถนาดีท�าขึ้น ไปท�าลายงานของ
เขาหมด พระองค์ท่านก็เปรียบเหมือนฟอง
อากาศ ที่เราดูอาจเหมือนกับว่าไม่เป็นพิษ 
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“บ้านเมืองเรามีทั้งคนดีและ
คนไม่ดี เราไม่สามารถทำาให้ทุกคน
เป็นคนดีได้ แต่ต้องส่งเสริมให้คน
ดีมีอำานาจ และป้องกันไม่ให้คนไม่
ดีมาก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย”

หลักนี้ สื่อมวลชนก็สามารถ
นำาไปใช้ได้อย่างดี เรายังขาดการ
ยกย่องคนดีอยู ่มาก สื่อน่าจะ
ต้องทำามากกว่าน้ี บ้านเมืองเรา
จะได้ดีขึ้น ต้องส่งเสริมคนดี ไม่ใช่
ไปยกยอคนที่โกง คนไม่ดี แต่คนดี
กลับเฉย กลับไม่ส่งเสริม แบบนี้ใช้
ไม่ได้ ..สือ่พวกเราเองก็เช่นกัน ถ้า
ไม่อยู่ในกรอบของจริยธรรม ก็
อย่าไปคบค้า ลงโทษมนัทางสังคม 

เป็นภัยอะไร แต่เวลาหมอจะฉีดยา หมอจะ
ไล่ฟองอากาศเสยีก่อน ถ้าฟองอากาศไปอยู่
ในเส้นเลือด คนนั้นตาย ก็เปรียบเหมือนกับ
การพูดอะไรพล่อยๆ เพียงค�าสองค�า อาจ
ไปท�าลายงานของเขาที่ดีๆ ได้หมด แล้ว
ท่านก็เปรียบเหมือนว่า น�้าตาลๆ หวานก้อน
นิดเดียว ใส่ในถังน�้ามันรถ ท�าให้เครื่องจักร
เสียไปเลย 

พระบรมราโชวาทน้ีมคีวามส�าคญัมาก 
ส�าหรับคนประกอบอาชีพสื่อมวลชน ที่จะ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการท�างาน 

อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติคนแรก กล่าวต่อไปว่าอีกเรื่องท่ี
ส�าคัญท่ีสื่อมวลชนควรตระหนักให้ดีถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อวงการสื่อมวลชนนั้น 
ยิ่งใหญ่มาก 

คือเมื่อปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลสมัยนั้น 
เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วย 
เรื่อง หมิ่นประมาท ซึ่ง มาตรา 326 ของ
ประมวลกฎหมายอาญาเดิม ก�าหนดโทษ
ไว้ว่า ถ้าหมิ่นประมาทธรรมดา ไม่ใช่หม่ิน
ประมาทด้วยเอกสาร เดิมมีโทษจ�าคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน1พันบาท หรือ
ทัง้จ�าทัง้ปรับ กม็ีการแก้ไขเปน็ว่าต้องระวาง
โทษจ�าคกุไม่เกิน 1 ปี หรอืปรบัไม่เกิน 2 หมืน่
บาท หรอืท้ังจ�าทัง้ปรบั แต่หากหมิน่ประมาท
ด้วยการโฆษณา มาตรา 328 เดิมก�าหนด
โทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 พันบาท 
หรือทั้งจ�าท้ังปรับ แก้เป็นต้องจ�าคุกไม่เกิน 
2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท จนมีการ
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อปี 2535 ต่อมา 
รัฐบาล เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์อีก คือหากมีการไปละเมิดเขา 
โทษทางอาญาก็มโีทษแล้ว โทษทางแพ่งก็มี
อกี โดยเสนอแก้ไขไปใส่ไว้ในมาตรา 447 ทวิ 
โดยเสนอแก้ไขเป็นว่า “ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
ย่ีสิบเท่าของโทษปรับขั้นสูงสุด ที่ก�าหนดไว้
ในมาตรา 328 ของประมวลกฎหมายอาญา 
ที่ก�าหนดไว้ 2 แสนบาท ซึ่ง 20 เท่าของ  
2 แสน ก็คอื 4 ล้านบาท ต้องชดใช้ค่าเสยีหาย
ให้กับโจทก์ 4 ล้านบาท เป็นอย่างต�่า ไม่ได้

ให้ศาลใช้ดุลยพินิจเลย และหากผู้เสียหาย 
พิสูจน์ได้ว่า เสียหายมากกว่านั้น ก็ต้องจ่าย
มากกว่า 4 ล้านบาท 

,,,เปรียบเทียบตรงน้ีได ้ว ่า สมมุติ 
รถยนต์คุณถูกชน คุณจะไปเรียกให้คู่กรณี 
ต้องซื้อรถยนต์ใหม่ให้ท้ังคัน ศาลก็จะไม่ให้ 
คอืหากชนประต ูก็เปลีย่นประต ูชนกระโปรง
รถก็เปลี่ยนกระโปรงรถ ศาลจะไม่ก�าหนด
ขั้นต�่าไว้ แต่ดูความเสียหายถึงจะก�าหนด 
อันนี้จะไปแก้โดยไม่ให้ศาลใช้ดุลยพินิจเลย 
คือ 4 ล้านบาท ต้องจ่ายไปก่อน แต่หาก
พิสูจน์ได้ว่าเสียหายมากกว่าน้ัน ก็ต้องจ่าย
มากข้ึนไปอีก การเสนอแก้ไขกฎหมายครั้ง
นั้น หลังผ่านสภาฯแล้ว รัฐบาลตอนน้ัน มี
การน�าร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ก็หายไปนาน ผม

ก็ตามกฎหมายน้ีอยู่ ก็ไปเจอผู้ใหญ่คือท่าน
อาจารย์ สัญญา ธรรมศักด์ิ ตอนน้ันท่านเป็น
ประธานองคมนตร ีผมก็ถามท่านว่า อาจารย์
ครับ ที่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ 
ยังไม่ลงมา อาจารย์สัญญาก็บอกว่า ไม่ลง
มาหรอกครับ เพราะพระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่ลง
พระปรมาภิไธย ท่านไม่ให้ประกาศใช้ 

ตอนน้ัน รธน.ปี พ.ศ.2535 เขียน
ไว้ว่า หากพระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย หรือไม่พระราชทานคืนมา
ภายใน 90 วัน ให้รัฐสภายืนยันด้วยคะแนน
เสยีงเห็นชอบ อยางน้อย 2 ใน 3 ยืนยันน�าข้ึน
ทลูเกล้าฯอกีครัง้หนึง่ ถ้าไม่ลงพระปรมภิไธย 
ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เลย แต่รฐับาล
ก็ไม่กล้าให้รัฐสภายืนยัน แล้วหลังจากน้ัน
อีกหน่ึงเดือน ก็มีการยุบสภา มีการเลือกตั้ง 
กฎหมายที่เสนอแก้ไขอันนี้เลยตกไป

ส่ิงน้ีคือพระมหากรุณาธิคุณท่ีย่ิงใหญ่
มาก ซึ่งคนหนังสือพิมพ์น้อยคนนักที่จะ
ตระหนักในเรื่องน้ี ก็อยากบอกว่าหาก
กฎหมายน้ีออกมาประกาศใช้ เดือดร้อนกัน
เป็นแถว

 ผมเข้าใจเอาเองว่า เหตุผล ที่ท่านทรง
ใช้พระราชอ�านาจยับย้ังกฎหมายดังกล่าว 
ไม่ใช่เพราะกลัวพวกเราจะถูกลงโทษแพงๆ 
หรอก แต่ว่า ตราบใดที่มีกฎหมายท่ีมีโทษ
หนักๆ ค�้าหัว พวกเราอยู่ พวกเราก็จะไม่มี
หน้าทีไ่ปตรวจสอบอะไรต่อไปอกี   การตรวจ
สอบก็จะท�าไม่ได้ ไม่เกิดขึ้น ไปว่าอะไรนิด
หน่อย โดน  4 ล้านบาท ก็จะเกิดการค้าความ
อะไรเกิดขึ้น ท่านไม่เซ็น 

“อ.มานิจ” ให้ข้อคิดถึงสื่อมวลชนว่า 
พระราชด�ารสัฯและรบัสัง่ต่างๆ ของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯรชักาลที ่9 สือ่มวลชน-
นักข่าว-นักหนังสือพิมพ์ สามารถน�าไปใช้ใน
การท�าหน้าทีส่ือ่มวลชนและการด�าเนินชีวติ
ในหลายเรือ่งได้เป็นอย่างด ีอย่างเรือ่งการท�า
หน้าทีก็่คอืต้องยึดหลกั การน�าเสนอ “ข้อเท็จ
จริง” และที่ส�าคัญคือ การน�าเสนอ อะไรไป
ต้องค�านึงว่าจะไปท�าลายงานอะไรของคน
อื่นที่เขามีความปรารถนาดีหรือไม่ 
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...อย่างอันน้ีผมพูดเอง คือบางเร่ืองมันไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่
ท�าให้เขาเดือดร้อน ผมยกตัวอย่างของผมเองให้ฟัง ไม่เก่ียวกับพระ
องค์ท่านฯอย่างเช่น ต�ารวจสองคนแข่งกันขึ้นว่าใครจะได้ขึ้นเป็นนาย
พล ข่าวไปลงว่าท้องที่ของต�ารวจคนหนึ่ง ได้ข่าวว่ามีบ่อน มีซ่องเยอะ
ใช่ไหม เขียนแค่นี้ โดยบอกว่าได้ข่าวมาแบบนี้แต่ไม่ยืนยัน เขียนเท่า
นี้ คนนั้นโดนสอบแล้วหรือไม่ก็ถูกแป๊กแล้วไม่ได้ขึ้นแล้ว แต่อีกคนได้
ขึ้นพรวดไปเลย เพราะเจ้านายอ่านแล้วบอกว่าอย่าเลย คนเขาสงสัย 
อย่างนี้คือไม่ผิดกฎหมาย แต่ว่าไปท�าลายงานของเขา ท่านจึงเน้นว่า
ต้องระมัดระวังให้ดี  ขณะท่ีพระบรมราโชวาทฯที่ส�าคัญที่ทรงตรัสไว้
ว่า”บ้านเมอืงเรามทีัง้คนดแีละคนไม่ด ีเราไม่สามารถท�าให้ทกุคนเป็น
คนดีได้ แต่ต้องส่งเสริมให้คนดีมีอ�านาจ และป้องกันไม่ให้คนไม่ดีมา
ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย”

หลักน้ี สื่อมวลชนก็สามารถน�าไปใช้ได้อย่างดี เรายังขาดการ
ยกย่องคนดีอยู่มาก คือก็ยังมีอยู่ แต่สื่อน่าจะต้องท�ามากกว่านี้ บ้าน
เมืองเราจะได้ดีขึ้น สื่อต้องส่งเสริมคนดี ไม่ใช่ไปยกยอคนท่ีโกง ไป
ยกมือไหว้คนเกเร ไปยกย่องคนไม่ดี แต่คนดีกลับเฉย กลับไม่ส่งเสริม 
แบบนี้ใช้ไม่ได้ 

สื่อหากเห็นคนดีต้องยกย่อง คนไม่ดี ก็อย่าไปคบค้าไปส่งเสริม 
นี้เราเห็นคนไม่ดี แต่มีเงิน ก็ส่งเสริมไปยกย่องเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพ
นับถือ มันไม่ถูก สื่อก็ต้องมีส่วนในการช่วยจรรโลงสังคมให้ดีขึ้นไม่ใช่
ท�าให้ตกต�่าลง 

“สือ่พวกเราเองก็เช่นกัน ถ้าไม่อยู่ในกรอบของจรยิธรรม ก็อย่าไป
คบค้า อย่าไปพูดด้วย ลงโทษมนัทางสงัคม ไม่คบด้วย ส่วนคนอ่านถ้ารู้ 
ก็อย่าไปเสพสือ่ของสือ่คนนัน้ อย่าไปอ่านอย่าไปฟัง” นักหนงัสอืพิมพ์
อาวุโสระบุในตอนท้าย q
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ส�าหรับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ที่
อยู่ในช่วงโศกเศร้าหลังพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต 
เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 ในอีกบริบทหนึ่ง
ของปรากฏการณ์ทางสังคม ก็พบว่า ยอด
ขายหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่วันท่ี 14 ตุลาคม 
2559 เป็นต้นมา  หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับ 
ขายดีเป็นเทน�้าเทท่า ชนิดเกลี้ยงแผงเกือบ
ทุกแห่ง เนื่องจากพสกนิกรต้องการท่ีจะเก็บ

หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ 
หลัง “ในหลวง-รัชกาลที่ 9”
เสด็จสวรรคต

หนงัสอืพิมพ์ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการ  “บนัทกึ
ประวัติศาสตร์” ไว้เป็นที่ระลึก และเก็บภาพ
เรื่องราวของในหลวงไว้เป็นความทรงจ�า  สวน
กระแสผลประกอบการรวมของหนังสือพิมพ์
ระดับชาติ 20 ฉบับ ในช่วง 3 ปีหลัง ลดลงใน
อตัราเฉลีย่ 15% ทกุปี จากกว่า 1.51 หมืน่ล้าน 
(ปี 2556) เหลือ 1.34 หมื่นล้าน (ปี 2557) และ 
1.18 หมื่นล้าน (ปี 2558) ตามล�าดับ

ท�าให้หนงัสอืพิมพ์ระดบัชาต ิมกีารจดัท�า 

“ฉบับพิเศษ” ขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติในหลวง 
และให้ประชาชนได้เก็บสะสม โดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 14 ต.ค.2559 หลาย
ฉบบัต้องน�ากลบัมาตพิีมพ์เพ่ือจ�าหน่ายอกีครัง้ 

อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันที่ 
14 ต.ค. 2559 แม้ไม่ได้มีการ “พิมพ์ซ�้า” แต่
ก็ถือว่า “เกลี้ยงแผง” เพราะมียอดพิมพ์เกือบ 
2 ล้านฉบับ แต่ขณะเดียวกัน “ไทยรัฐ” เปิดรับ
จอง 14 ต.ค. 2559 เป็นการภายใน เพ่ือพิมพ์ให้
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เฉพาะยอดท่ีสัง่จองไว้แจก “พนักงาน” เท่านัน้
ส่วนยอด “พิมพ์ซ�้า” ของ นสพ.เดลินิวส์ 

ฉบับ 14 ต.ค. 2559  อยู่ท่ีกว่า 1 ล้านฉบับ 
แต่ก่อนหน้าที่ “นสพ.เดลินิวส์” จะพิมพ์ซ�้า
นั้น ว่ากันว่าหลังทราบข่าวการสวรรคต กอง
บรรณาธิการเดลินิวส์ตัดสินใจ “ถอดโฆษณา” 
ซึ่งถือว่าเป็น รายได้ ที่มีอยู่แทบทั้งหมด เพ่ือ
อุทิศหน้ากระดาษเพ่ือเทิดพระเกียรติในหลวง 
คนในเดลินิวส์จึงเรียกขานหนังสือพิมพ์ฉบับ
ที่ 14 ต.ค. 2559 ว่า “ฉบับเข้าเนื้อ” ก่อนจะตี
พิมพ์ซ�้าโดยเพ่ิมภาพและเนื้อหาเป็น 36 หน้า 
จ�าหน่ายในราคาฉบับละ 20 บาท เพื่อหาราย
ได้ จนมียอดขายถล่มทลายในเวลาต่อมา 

ด ้านค ่ายบางนา “ เครือ เนชั่ น ” 
เป ิดโอกาสให้ประชาชนได้ดาวน์โหลด
หนังสือพิมพ์ในเครืออย่าง นสพ.คมชัดลึก 
ฉบับที่ 14 ต.ค. 2559 เป็นไฟล์ ได้ฟรี และ
ที่ถือเป็น ไฮไลท์ คือ เนชั่นสุดสัปดาห์ “ฉบับ
พิเศษ” มียอดขายมากกว่า 3 แสนเล่ม ใน
ราคา 89 บาท ขณะที่ นสพ.คมชัดลึกก็ออก
ฉบับพิเศษอีกจ�าหน่ายในราคาฉบับละ 20 
บาทเช่นกัน  

ฟ า ก เ ค รื อ ม ติ ช น  ไ ด ้ จั ด พิ ม พ ์
หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ คือ การพิมพ์ซ�้า 
นสพ.มติชน ฉบับ 14 ต.ค. 2559 ในราคา10 
บาท, มติชนฉบับพิเศษ 40 บาท ประมาณ 1 
แสนเล่ม มติชนสุดสัปดาห์ 50 บาท ประชา
ชาติฯฉบับพิเศษ 30 บาท ตีพิมพ์ 5 หมื่นเล่ม 
และ นสพ.ข่าวสด ฉบับแทรกภาพพิเศษ 10 
บาท นอกจากน้ียังมีเติมเต็มด้วยหนังสือ
ในเครือท่ีเก่ียวกับในหลวง ธรรมเนียมพระ
บรมศพฯ 298 บาท หนังสือศิลปวัฒนธรรม 
เดือน พ.ย. หนังสือใต้เบ้ืองพระยุคลบาท 
ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนาฯ 

ขณะทีเ่ครอืโพสต์ พับลชิชิง่  ได้จัดพิมพ์
ฉบับพิเศษเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ โดย
หนงัสอืพิมพ์โพสต์ทเูดย์ ฉบบัพิเศษ จ�าหน่าย
ฉบับละ 15 บาท และบางกอกโพสต์ฉบับ
พิเศษจ�าหน่ายในราคา ฉบับละ 30 บาท  
เช่นเดียวกับ นสพ.แนวหน้าก็จัดท�าหนังสือ
ฉบบัพิเศษพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา

ภูมพิลอดลุยเดช ธ สถิตในดวงใจไทยนิรนัดร์
ความหนา 36 หน้า กระดาษอาร์ตมนัแจกฟรี
เป็นฉบับแทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์

ส่วน ฉบับพิเศษของ ค่ายผู้จัดการ  จะ
ตีพิมพ์เป็นฉบับพิเศษ รวบรวมท้ังบทความ 
สารคดี และภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
เก่า และใหม่ในหลวง  พร้อมเพิ่มหน้าพิเศษ
ด้วยกระดาษอาร์ตมันอย่างดีอีก 8 หน้า 
ราคาฉบับละ 50 บาท 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจาก “ฉบับ
พิเศษ” ท่ีหนังสือพิมพ์แต่ละค่ายจัดท�าขึ้น
มาเพ่ือให้ประชาชนเก็บสะสมในห้วงเวลาน้ี
แล้ว หนังสือพิมพ์ฉบับปกติของแต่ละค่าย
ก็มีกลยุทธ์ดึงดูดผู้อ่านให้หันมาเก็บสะสม
หนังสือพิมพ์ของตัวเองที่แตกต่างกันไป 
เช่น เดลนิวิส์จะลงพระบรมฉายาลกัษณ์ของ
ในหลวง กับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆ ให้
บรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้สะสม ไม่ต่างจาก
ไทยรฐั ซึง่น�าภาพพระกรณยีกจิ ภาพการทรง

งานของพระองค์ท่านตีพิมพ์ในหน้าหน่ึงของ
หนังสือพิมพ์ พร้อมๆ กับ ภาพงานพระราช
พิธีพระบรมศพ 

ส�าหรับ หนังสือพิมพ์รายวันภาษา
องักฤษอย่าง  The Nation ของค่ายเนชัน่ จดั
ท�าหน้าหนึง่เป็นตอนๆ  ฉบบัวันที ่14 ตลุาคม 
2559 “KINGDOM GRIEVES” ฉบบัวันท่ี 15 
ตุลาคม 2559 “KING BEGINS HIS FINAL 
JOURNEY” ฉบับวันท่ี  16 ตุลาคม 2559 
“REST IN PEACE, YOUR MAJESTY” เช่น
เดียวกับ ประชาชาติธุรกิจ ของเครือมติชน 
ที่น�าพระบรมฉายาลักษณ์ในอิริยาบทส่วน
พระองค์ที่เป็นภาพหายาก รวมถึงภาพวาด
ฝีพระหัตถ์มาไว้เป็นหน้าปกหนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ  5 ฉบับ    

ทั้งหมด คือรีวิว การท�าหน้าที่ของ
หนังสือพิมพ์ตั้งแต่หลัง 13 ตุลาคม 2559 
ท่ีท�าให้ “หนังสือพิมพ์” เป็นเครื่องบันทึก
ประวัติศาสตร์ที่มีค่ายิ่ง q
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ปี 2559 ทีก่�าลังจะผ่านพ้นไป ธรุกิจหลายภาคส่วนได้รบัผลกระทบกนัไปตามๆ กนัจากสภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั รวมถงึการเปลีย่นแปลง
ทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมือง เช่นเดยีวกับ “ธรุกิจส่ือสารมวลชน” ทีส่ือ่แต่ละแขนง ทัง้สือ่สิง่พมิพ์-โทรทศัน์-วทิย-ุสือ่ออนไลน์ ได้รบั
ผลกระทบกนัไปมากน้อยแตกต่างกันไป ตามแต่ละค่าย 

ทางเลือก-ทางรอด 
ธุรกิจสื่อยุค 4.0

ขณะท่ี ปี  2560 ทีก่�าลงัจะมาถึง คนใน
หลายภาคส่วนท้ังนักธุรกิจ –นักการเงิน
การธนาคาร-นักวิชาการ ก็ยังมองว่าแม้จะ
เชื่อว่าภาพรวมเศรษฐกิจน่าจะดีข้ึนกว่าปี 
2559 ทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 
แต่ก็ยังมองว่าภาพรวมอาจฟื้นตัวช้าโดย
มองตรงกันว่า องค์กรธุรกิจแต่ละแห่ง ไม่
ว่าจะอยู่ในภาคส่วนไหน ก็ต้องปรับตัวให้

อยู่รอดอย่างหนักเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้
เมื่อแยกไปดูความเคลื่อนไหวการ

ปรับตัวเพ่ือให้องค์กรอยู่รอด มีก�าไร จน
สามารถด�าเนินกิจการต่อไปได้ของธุรกิจ
ส่ือแต่ละแขนง ท่ีรวบรวมมาจากการน�า
เสนอข่าวของสือ่มวลชนในช่วงท้ายปี 2559  
ก็พบว่ามีความเคลื่อนไหวหลายบริบทที่
น่าสนใจ 

2560 สมรภูมิทีวีดิจิทัล แข่งระอุ 
เช่นธุรกิจ”ทีวีดิจิทัล” ก็มีการประเมิน

เอาไว้จาก “สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ ์ 
รองกรรมการผู้จัดการและผู้ปฏิบัติการ
แทน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์” ผู้บริหาร
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หรือช่อง 3 
เอชดี, ช่อง 3 เอสดี และช่อง 3 แฟมิลี่ ให้
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สัมภาษณ์ไว้อย่างน่าสนใจว่า ภาพรวมการ
แข่งขันของทีวีดิจิทัล ปี 2560 น่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้น และท�าธุรกิจล�าบากมากข้ึน 
เน่ืองจากราคาคอนเทนต์แพงข้ึน รวมถึง
รูปแบบของการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม คือ หันมาแข่งขันในรูปแบบ รี
จินัลมากขึ้น เห็นได้จากการประมูลฟุตบอล
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาลล่าสุด

โดยผู ้บริหารทีวีดิจิทัลช่อง 3ระบุว่า 
จากราคาคอนเทนต์ท่ีแพงข้ึน ประกอบ
กับเศรษฐกิจไม่เอื้อต่อการขายโฆษณา 
เนื่องจากเจ้าของสินค้ายังคงชะลอการใช้งบ
โฆษณาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้สื่อฟรีทีวียัง
คงมรีายได้ตดิลบไม่ว่าจะเป็นฟรทีวีีเดมิ หรอื
ทีวีดิจิทัล จากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว
ท�าให้ผู้ผลิตรายการทีวีบางรายต้องยกเลิก
การผลิตรายการไป เน่ืองจากผู ้บริโภคมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ดูทีวีลดลง 
เพราะพฤติกรรมของ ผู้บริโภคเปลี่ยน ไม่ดู
ทีวี หันไปเล่นมือถือ หรือแท็บเล็ต

ในส่วนของธุรกิจทีวีดิจิทัล ภาพรวม
ในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า นอกจากการ
แข่งขันที่เข้มข้นของแต่ละสถานี แต่ละค่าย
แล้ว ท่ีเมื่อมีทีวีมากช่อง ก็ท�าให้ต้องมีการ
แย่งชิงคนดู เพ่ือสร้างเรตติ้ง อันจะน�าไปสู่
รายได้จากค่าโฆษณาท่ีเป็นรายได้หลักของ
ทวีดีจิทิลัแล้ว ธุรกิจทวีี ก็ต้องปรบัโมเดลและ
ยุทธศาสตร์ของตัวเองให้เข้ากับพฤติกรรม
ของผู ้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หลังเริ่ม
เห็นแล้วว่า เจ้าของธุรกิจหลายแห่ง รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการไปลงโฆษณา-
ประชาสัมพันธ์สินค้าและองค์กรผ่านสื่อ
ออนไลน์มากขึ้น แม้จะเป็นเม็ดเงินที่ยังไม่
มากนัก แต่ก็เป็นสัญญาณส�าคัญที่ธุรกิจสื่อ
ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่ก�าลังเกิดขึ้น

อย่างมุมมองของ “พรพรรณ เตชรุ่ง
ชัยกุล ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
บริษัท อาร์เอส ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์
ช่อง 8” ประเมินไว้ว่า ภาพรวมการแข่งขัน
ของธุรกิจทีวีดิจิทัลปี 2559  ที่ว่ารุนแรงกว่า
ปี 2558 แล้ว แต่ในปี  2560 จะรุนแรงมาก
ขึ้น แต่การแข่งขันเป็นแบบงวดขึ้นเรื่อยๆ 

ทุกรายเริ่มน�าเนื้อหาส่วนที่ตัวเองถนัดมาน�า
เสนอมากขึ้น 

“ส่วนภาคธุรกิจน้ีจะเหลือใครบ้างคง
เห็นชัดในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงท่ีทุกรายจ่าย
ค่าใบอนุญาตหมดแล้ว”

พร้อมกับบอกว่า แม้งบโฆษณาโดย
รวมในตลาดจะโยกไปสู่ออนไลน์มาก แต่
เนื่องจากแต่ละสื่อท�าหน้าที่เพื่อการโฆษณา
เพ่ือเป้าหมายที่ต่างกัน ดังน้ันสื่อทีวีก็ยังมี
โฆษณาเข้ามาอยู่ ขณะเดียวกันทีวีทุกช่องก็
ล้วนน�าคอนเทนต์ตัวเองไปใส่ไว้ในออนไลน์ 
ซึ่งก็ได้รายได้โฆษณาจากออนไลน์คืนกลับ
มาบางส่วนแต่สื่อทีวีมีลักษณะเฉพาะที่สื่อ
อื่นตอบโจทย์เดียวกันไม่ได้ การท�าหน้าท่ี
ด้านโฆษณาบางอย่างยังจ�าเป็นต้องใช้สื่อ
ทวีอียู่ เช่น การเปิดตัวสินค้าใหม่ แต่พอสร้าง
แบรนด์หรือเชิญชวนให้คนมาซื้อเลยก็อาจ
ต้องไปโฆษณาด้วยออนไลน์ต่อ(หนังสือพิมพ์
โพสต์ทูเดย์21 กันยายน 2559)

เม็ดเงินสื่อออนไลน์ ขยายตัวไม่หยุด 
ด้าน “ส่ือออนไลน์” ก็น่าโฟกัสถึงเช่นกัน 

โดย หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันท่ี 27 
ก.ย. 2559 ได้ลงบทสมัภาษณ์ “ศรวีรรณ รจุ
นิสรกุล Business Manager มีเดียเอเยน
ซี่ UM ในเครือ lPG Mediabrands” ที่บอก
ถึงทิศทางของภาพรวมของเม็ดเงินโฆษณา
ในสื่อออนไลน์ไว้ว่า เม็ดเงินท่ีลงทุนกับส่ือ
โฆษณาออนไลน์ท่ีสมาคมโฆษณาดิจิทัล 
ประเทศไทย (DAAT) ได้ประเมินคือในปี 
2559 สือ่โฆษณาดิจทัิลจะมมีลูค่ารวม 9,883 
ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่าปี 2558 ประมาณ 
22% โดยรูปแบบการโฆษณาท่ีเป็นท่ีนิยม 
และท�ารายได้ให้กับตลาดออนไลน์เป็นอัน
ดับต้นๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ก ซึ่งมีอัตราการเติบโต
ประมาณ 49% ตามมาด้วย ยูทูบ แอด, 
ดิสเพลย์ แอด และเสิร์ช แต่ท่ีโดดเด่นก็คือ 
ไลน์ และออนไลน์ วิดีโอ ที่คาดว่าจะเติบโต
ถึง 131% และ 56% ตามล�าดับ

ศรวีรรณ รุจนิสรกุล ให้ข้อมลูท่ีน่าสนใจ
ว่า เหตุผลท่ีตลาดออนไลน์ได้รับความนิยม
มากขึ้นจนท�าให้นักการตลาด รวมไปถึงนัก

วางแผนโฆษณาต้องหันมามอง และใช้งบ
เพิ่มขึ้น ได้แก่

ข้อแรก ตรงกลุ ่มเป้าหมาย เพราะ
สามารถระบเุพศ อายุ การศกึษา ระดบัรายได้ 
สถานท่ี หรือแม้กระทั่งเวลาก็สามารถท�าได้ 
แล้วยังสามารถระบุลึกไปได้ถึงความสนใจ
หรอืสิง่ท่ีชอบส่วนตัวได้ด้วย โฆษณาออนไลน์
จึงเป็นตัวช่วยท่ีพาเราไปหาลูกค้าได้โดยตรง 
ซึ่งถ้าหากสินค้านั้นเกิดตรงใจหรือถูกใจผู้
บริโภคก็สามารถตัดสินใจคลิกซื้อได้ทันที

ข ้อสอง ราคาถูก และจ�า กัดงบ
ประมาณตามใจได้ เพราะสามารถเป็นผู ้
ก�าหนดค่าโฆษณาเองได้ท้ังหมด และยัง
เลือกช่วงท่ีเหมาะสมกับสินค้าหรือธุรกิจได้
ตามความต้องการ  และทันยุคทันสมัย 

ข้อท่ีสาม สามารถวัดผลได้จริง ถือได้
ว่าเป็นข้อท่ีส�าคัญที่สุด ซึ่งในทุกๆ รูปแบบ
ของการตลาดออนไลน์น้ันสามารถเก็บข้อมลู
ทั้งหมดได้จริง ไม่ว่าจะเป็นกูเกิล หรือจะเป็น
โฆษณาในเฟซบุ๊ก ก็สามารถตรวจสอบคน
ท่ีคลิกเข้ามาดูระยะเวลาในการชม หรือแม้
กระท่ังระบุได้ด้วยว่าลูกค้าได้ซื้อของหรือไม่ 
ทุกอย่างล้วนมีการรายงานตัวเลขที่ชัดเจน 
หรือในส่วนของเว็บไซต์ก็ยังสามารถเช็กได้
ว่ามีคนแวะเวียนเข้ามาในแต่ละวันเท่าไหร่ 
โดยจะมีตัวตรวจนับข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
อย่างครบถ้วน

น่ันคือความเคลื่อนไหวในส่วนของ
ธุรกิจส่ือทีวีดิจิ ทัลและเรื่องโฆษณาบน
สื่อออนไลน์ ในรอบปี 2559 ที่จะมีผลไป
ถึงปี 2560 ท่ีสังคมไทยก�าลังจะเข้าสู ่ยุค
ที่มีบางฝ่ายเรียกกันว่ายุค 4.0 หรือยุค
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
สื่อสิ่งพิมพ์ กับปัญหาระบบจัดจ�าหน่าย 
ก�าลงัเข้าสูย่คุ “อยากซือ้อ่าน แต่หาไม่ได้”!

ขณะท่ี “สื่อสิ่งพิมพ์” ไม่ว ่าจะเป็น
หนังสือพิมพ์-นิตยสาร-หนังสือเล่ม ก็เป็นอีก
สื่อแขนงหน่ึงท่ีไม่ใช่แค่คนในวงการเท่าน้ัน
ที่มองว่า น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจาก
การเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีไปสู่ยุคดิจิทัล 
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จนมีคนพูดกันว่า สื่อที่หากปรับตัวไม่ทัน 
ปรับตัวช้า จนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แล้วจะล้ม
หายตายไปก่อนจากเส้นทางธุรกิจสื่อ ก็คือ 
“ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์” 

หลังเห็นได้ชัดว่า โครงสร้างของธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพ์ก�าลังประสบปัญหาหลายอย่าง 
อย่างเช่น ปัญหาส�าคญัของวงการสือ่สิง่พิมพ์
ตอนน้ีก็คือเรื่อง “ระบบการจัดจ�าหน่าย” ที่
ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญของการตลาด 
เพราะหากแม้องค์กรธุรกิจจะมีผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีผู้บริโภคต้องการ
ซื้อสินค้าจ�านวนมาก  แต่ทว่า ถ้า ระบบการ
จัดจ�าหน่าย เพื่อน�าสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคมี
ปัญหา เช่นส่งถึงลูกค้า ผู้บริโภคช้า- มีต้นทุน
การจ�าหน่ายสงู –กระจายสนิค้าไม่ท่ัวถึง การ
ท�าธุรกิจก็ประสบปัญหาแน่นอน 

อย่างเรื่องระบบจัดจ�าหน่ายของธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพ์ ที่เริ่มพบว่าก�าลังมีปัญหา  ท่ียก
ตัวอย่างมาให้เห็นได้ก็คือ  จะพบว่า ปัจจุบัน 
แผงขายหนังสือตามแหล่งชุมชน –ข้างถนน 
หรอืในซอยท่ีมผีูค้นอาศยัหนาแน่น  หรอืแม้แต่
ร้านหนังสือ แผงหนังสือ ในห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้าต่างๆ เริ่มหายากมากขึ้นทุกที

ก่อนหน้านี้ ก็มีการเสนอข่าวว่า ร้าน
หนงัสอืใหญ่ๆ บางแห่ง ทัง้ในกรงุเทพมหานคร

และต่างจังหวัด ที่เป็นร้านขนาดใหญ่ในห้าง
สรรพสินค้า ก็เริ่มทยอยเลิกกิจการไปบ้าง
แล้ว  เพราะแบกรับต้นทุนการท�ากิจการเช่น 
ค่าเช่าท่ี ค่าจ้างพนักงาน ไม่ไหว หลังยอด
ขายหนังสือพิมพ์ นิตยสารรวมถึงหนังสือ
เล่ม ตกลงต่อเน่ือง ท�าให้ประสบปัญหาเงิน
หมุนเวียน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ขณะท่ี
แผงขายหนงัสอืพิมพ์-นิตยสาร ท่ีเคยมใีห้เห็น
มากมายตามแหล่งชุมชน ป้ายรถเมล์ ก็เริ่ม
หายากทุกที เพราะเมื่อคนซื้อหนังสือพิมพ์-
นิตยสารน้อยลง ตามพฤติกรรมการอ่าน 
การรับรู้ข่าวสาร ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น หัน
ไปติดตามข่าวจากสื่อออนไลน์เป็นหลัก จน
เลิกซื้อหรือซื้อหนังสือพิมพ์-นิตยสารแนว
วิเคราะห์ข่าวมาอ่านน้อยลง ก็ท�าให้แผงขาย
หนังสือพิมพ์-นิตยสาร ก็ขายไม่ดี ไม่มีรายได้ 
ก็ท�าให้เจ้าของแผงหันไปขายอย่างอืน่แทนท่ี
ให้เงนิมากกว่า โดยเฉพาะแผงรายย่อยต่างๆ 
ที่เคยมีให้เห็นอยู่มากมายก่อนหน้านี้ แต่ช่วง
ปัจจุบันจะพบว่าเห็นน้อยลงอย่างชัดเจน   

ขณะเดียวกัน แผงขายหนังสือที่มีอยู่ ก็
พบว่า รับหนังสือพิมพ์มาจ�าหน่ายน้อยฉบับ
ลง บางแผงรบัหนังสือพิมพ์ข่าวรายวนัรวมถึง
หนงัสอืข่าวกีฬา เช่น หนังสือพิมพ์ท่ีเสนอข่าว
เรื่องการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศซึ่งเป็น

ที่นิยมของผู้อ่าน  มาจ�าหน่ายแค่ 3-4 ฉบับ 
โดยพบว่า แม้จะรับมาจ�าหน่ายในปริมาณที่
น้อยลง แต่หนังสอืพิมพ์กยั็งขายไม่ค่อยออก 
หากไม่มีข่าวหน้าหน่ึงที่น่าสนใจ หรือข่าวท่ี
คนสนใจมากๆ หรือเป็นข่าวที่เป็นเหตุการณ์
ส�าคัญของประเทศ ก็พบว่าบางแผง ถึงตอน
เก็บร้านเก็บแผง ก็ยังมีหนังสือพิมพ์เหลือ
คาแผงมากมาย ขณะท่ีหนังสือพิมพ์ขนาด
กลาง เช่น ท่ีเสนอข่าวเชิงการเมือง  หรือ
หนังสือพิมพ์แนวเศรษฐกิจ  ก็มีหลายแผง
ที่ก็ยังรับมาขายอยู่ แต่ต้องเป็นแผงท่ีอยู่ใน
แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ หรือมีลูกค้ามาซื้อ
อ่านประจ�า ทางแผงก็จะสั่งมาจ�าหน่ายใน
ปริมาณระดับหนึ่ง   เพราะมีลูกค้า กลุ่มคน
ซื้อที่แน่นอน ที่ไม่ว่าจะเสนอข่าวแบบไหน 
จะมข่ีาวพาดหวัอย่างไร  ก็จะมคีนมาซือ้อ่าน
ตลอด ในฐานะแฟนประจ�า  อันแตกต่างไป
จากหนังสือพิมพ์รายวันปกติ  

“ซอยบ้านผมไปจนถึงป ้ายรถเมล ์
ปากซอย  เมื่อก่อนมีแผงขายหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร ประมาณ 3-4 แผง แต่ตอนน้ี
เหลือแค่แผงเดียว แล้วก็รับหนังสือมาขาย
น้อยมาก หนังสือพิมพ์บางฉบับท่ีอยาก
อ่าน เพราะมีคอลัมน์ที่น่าสนใจ หรือข้อมูล
ดีๆ หลายเรื่องที่อยากอ่านและเก็บไว้เป็น
ข้อมูล แต่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ
หนังสือพิมพ์ฉบับนั้น เมื่อแผงไม่น�ามาขาย
ก็ท�าให้ไม่สามารถไปหามาอ่านได้ทันทีใน
วันนั้นๆ ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมาก 

 ส่วนจะให้ไปซื้อในร้านสะดวกซื้อ 
7-11   ก็จะพบว่า ก็คล้าย ๆ กัน เพราะมี
หนังสือพิมพ์ นิตยสารให้เลือกน้อยมาก คง
เพราะไม่ใช่สินค้าท่ีมีวอลลุ ่มการขายให้
กับร้านมากพอไม่เหมือนกับสินค้าอื่นๆ ใน
ร้าน 7-11 ตรงนี้ก็เป็นผลกระทบกับคนที่เขา
อยากอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เหมือนกัน
เพราะกลายเป็นว่าอยากอ่านแต่หาอ่านไม่
ได้” เสียงสะท้อนจากนักข่าวภาคสนามของ
หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเล่าสภาพการณ์การ
หาซื้อหนังสือพิมพ์-นิตยสารในเวลานี้ให้ฟัง    

ซึ่งปัญหาดังกล่าว คนในวงการสื่อสิ่ง
พิมพ์มองว่า หากปล่อยไว้แบบน้ีเรื่อย ๆ จะ
กระทบเป็นลูกโซ่แน่นอน เพราะเมื่อแผงขาย
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หนังสือ-หนังสือพิมพ์ เริ่มมีน้อยลง คนหาซื้อ
ยาก หนังสือพิมพ์-นิตยสาร ก็จะมียอดขาย
ที่น้อยลงไปเร่ือยๆ  ครั้นจะไปหวังพ่ึงร้าน
สะดวกซือ้ทีม่อียูม่ากมาย เปน็แหล่งกระจาย
สินค้า ก็อาจไม่คล่องตัว เพราะมีเงื่อนไขทาง
ธุรกิจท่ีมากมายไม่เหมอืนระบบการจ�าหน่าย
ตามแผงปกติอย่างท่ีเคยเป็นมาหลายสิบ
ปีที่มีระบบจ�าหน่ายจากบริษัท-โรงพิมพ์สู ่ 
สายส่ง- เอเยนต์-ย่ีป้ัว-ซาป้ัว-แผงขายหนงัสอื 
ทัง้หลายซึง่มอียู่ท่ัวประเทศ  ท่ีมคีวามยืดหยุ่น
และกระจายสินค้าได้เร็วกว่าและมากกว่า

โดยเริม่มข้ีอมลูออกมาจากคนในวงการ
นิตยสารบางค่ายว่า เวลานี้เอง ไม่ใช่แค่แผง
ขายหนงัสอืท่ีเริม่หายไป แม้แต่พวกสายส่ง-ย่ี
ปั๊ว-ซาปั๊ว ที่มีอยู่ท่ัวประเทศทั้งในส่วนกลาง
และต่างจังหวัด ที่รับหนังสือไปกระจายทั่ว
ประเทศ ก็เริ่มประสบปัญหาในการท�าธุรกิจ
เช่นกัน เพราะเมื่อยอดขายหนังสือพิมพ์-
นิตยสารลดน้อยลง แผงขายหนังสือเริ่มหาย
ไป พวกย่ีป๊ัว-สายส่งจ�าหน่ายหนังสอื ก็มงีาน
และรายได้น้อยลง ท�าให้สายส่งบางรายต้อง
ปรับตัวให้อยู่รอด เช่น นิตยสารบางแห่งท่ี
เป็นธุรกิจขนาดกลาง ไม่มีฝ่ายจ�าหน่ายที่
แข็งแรงพอ ต้องพ่ึงสายส่ง แต่เมื่อสายส่ง 
กระจายนิตยสารได้น้อยลง สายส่งก็เลยขอ
ให้นิตยสารบางแห่งลดยอดพิมพ์ลง เพ่ือจะ
ได้เซฟค่าขนส่ง-ค่าน�้ามัน –ค่าจ้างพนักงาน 
เป็นต้น  เจ้าของนิตยสาร ก็ต้องท�าตาม 
เพราะไม่มีอ�านาจต่อรอง และพิมพ์หนังสือ
ออกมาในปริมาณที่คิดว่าขายได้จริงๆ ไม่
เหลือส่งคืน 

ครั้นเจ้าของนิตยสาร จะไปหวังพ่ึง 
ระบบ”สมัครสมาชิกนิตยสาร ” ก็พบว่า
นิตยสารหลายแห่ง แม้จะต้องการน�าเงินค่า
สมาชิกนิตยสาร มาเป็นทุนหมุนเวียนและ
น�ายอดสมาชิกไปอ้างอิงในการขอโฆษณา
จากเจ้าของสินค้าเพ่ือให้มาลงโฆษณา แต่
พบว่า นิตยสารหลายแห่งแม้จะท�าเรื่อง
ระบบสมาชิก แต่ก็ดูเหมือนจะไม่เน้นตรงน้ี
มากนัก เพราะต้นทุนการจัดส่งนิตยสารทาง
ไปรษณีย์ก็มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการให้สายส่ง 
จัดจ�าหน่ายไปตามแผงขายหนังสือ 

ภาพรวมของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ดังกล่าว 
ทีย่กปัญหาเรือ่งระบบจดัจ�าหน่ายมารายงาน
ไว้  ตรงนี ้ก็ต้องคอยดกัูนว่า องค์กรธุรกิจสือ่สิง่
พิมพ์แต่ละแห่ง จะมีการปรับตัวอย่างไร เพื่อ
ฟันฝ่าปญัหานีไ้ปให้ได้ เนือ่งจาก อย่างไรเสยี 
ในทุกปัญหา ทุกวิกฤต มันก็ย่อมมีทางออก 
หนทางแก้ปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแต่ต้องหา
วธิกีารทีเ่หมาะสมให้ได้เท่านัน้ เพราะคนกย็งั
มองว่า แม้ยุคดิจิทัล  คนจะอ่านข่าว –อ่าน
หนังสือจากสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ 
นติยสาร หนังสอืเล่ม หรอืพ็อตเก็ตบุค๊ น้อยลง 
แต่อย่างไรเสีย “สิ่งพิมพ์”ก็ยังมีจุดขาย –จุด
แข็ง และเสน่ห์ของตัวมันเองท่ีแตกต่างจาก
สื่อดิจิทัลท้ังหลาย  เช่น การจัดเก็บไว้อ้างอิง
หรอืเกบ็สะสมไว้อ่านได้อกีหลายสบิปี ยิง่หาก
เป็นหนังสือ-หนังสือพิมพ์-นิตยสารที่ท�าออก
มามีคุณภาพ ก็จะพบว่า คนอ่าน ก็ยังให้การ
สนับสนุนอยู่เสมอ 

ดูได้จากตัวชี้วัดหลายกรณีเช่น อย่าง
กรณี งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 21 ระหว่างวันที่ 13-24 ตุลาคม 2559 ท่ี
ผ่านมา ท่ีอยู่ในช่วงท่ีคนไทยก�าลังเศร้าโศก
กันท้ังแผ่นดินหลังการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 

ปรากฏว่า มีข้อมูลอออมาจากผู้บริหาร 
ของเครือ “อมรินทร์ฯ” ท่ีท�าธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
รายใหญ่ของประเทศ ออกมาเปิดเผยข้อมูล
ผ่าน “องอาจ จิระอร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานหนังสือเล่ม บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง 
แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)” ที่บอกไว้
ว่า งานมหกรรมหนงัสอืแห่งชาตดิงักล่าว ทาง
ร้าน “นายอินทร์” ที่ได้น�าหนังสือต่างๆ เก่ียว
กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มาจ�าหน่ายแก่ประชาชนผู้สนใจ
ประมาณ 10 ปก ปรากฏว่า มียอดขายเพ่ิม
ขึ้นจากทุกปีท่ีผ่านมามากกว่า 1 เท่าตัว โดย
หนังสือที่ประชาชนให้ความสนใจ และมียอด
ซื้อสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ พระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เรือ่ง “นายอนิทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ” 
“ติโต” “พระมหาชนก” และ “คุณทองแดง” 

เช่นเดียวกับที่ ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2559 
เป็นต้นมา หนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับ-
นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ทุกเล่ม –นิตยสาร
อกีมากมายหลายฉบบั –หนงัสอืเล่มอกีหลาย
ปก ที่น�าเสนอภาพและข่าวของในหลวง 
รัชกาลท่ี 9 โดยเฉพาะข่าวและภาพส�าคัญ
ต่างๆ เช่น ภาพพระราชกรณียกิจส�าคัญๆ 
–โครงการพระราชด�ารฯิทีช่่วยเหลอืประชาชน
ท่ัวประเทศ จ�านวนมาก ท่ีพิมพ์กันออกมา
ท้ังแบบรายวัน-รายสัปดาห์ หรือฉบับพิเศษ 
ก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน คนอ่าน
จ�านวนมาก ชนิดหลายต่อหลายวัน ขาย
เกลี้ยงแผงกันตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาเคารพ
ธงชาติตอนเช้า 08.00 น. 

ขณะท่ี นิตยสารหลายฉบับ  ท่ีมีชื่อ
เสียงในเรื่องการผลิตนิตยสารที่มีคุณภาพ
ท้ังเนื้อหาและรูปเล่ม เมื่อมีการแจ้งข่าว จะ
ท�าฉบับพิเศษ ก็มียอดส่ังยอดจากสายส่ง-
คนอ่าน-สมาชิกไปท่ีโรงพิมพ์หรือจองผ่าน
ออนไลน์ กันล้นหลาม ชนิดมข่ีาวว่าบางฉบับ 
ยอดจอง-ยอดขาย ล้นหลาม ต้ังแต่ยังจดัหน้า
ไม่เสร็จ ยังไม่ส่งเข้าเครื่องพิมพ์เสียด้วยซ�้า 

จึงเห็นได้ว่า สื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือพิมพ์-นิตยสาร-หนังสอืเล่ม หากตัง้ใจ
ท�า ท�าออกมาแล้วมีคุณภาพในการน�าเสนอ  
แม้สภาพสังคมจะแปรเปลี่ยนไป  พฤติกรรม
การอ่านข่าวสารของผู้บริโภคจะไม่เหมือน
เดิม แต่การอ่านหนังสือจากสิ่งพิมพ์ก็ยังไม่
ตายไปจากสังคมโลกแน่นอน 

สรุปได้ว่า ธุรกิจสื่อทุกแขนง ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรใหญ่-องค์กรเล็ก ต่างก็ต้องต่อสู้
และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือให้องค์กรตัว
เองแข็งแรงและเดินต่อไปได้ ไม่ว่าสภาพ
เศรษฐกิจและพฤติกรรมการเสพสื่อจะเป็น
เช่นใด ส่วนสื่อแขนงใด เจ้าไหนจะอยู่รอด 
หรือต้องโบกมือลา ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องรอ
ดูกันไป แต่ส่ิงส�าคัญก็คือ การแข่งขันของ
ธุรกิจสื่อมวลชน ต้องไม่ค�านึงถึงเร่ืองความ
อยู่รอดทางธุรกิจอย่างเดียว  จนละทิ้งการ
ท�าหน้าท่ีสื่อสารมวลชนท่ีต้องรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นอันขาด q
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ปีเผาจรงิของธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์มาถงึแล้ว โดย “นิตยสาร” ชือ่ดงัหลายๆ หวัต่างโบกมอื บ๊าย..บาย ลาแฟนๆ และลาแผงไปล่วงหน้า

เขื่อนธุรกิจ นสพ. ใกล้แตก
“เนชั่น-มติชน” รัดเข็มขัดเอวกิ่ว

ส่วน “หนังสือพิมพ์” แม้จะยังไม่มีหัวใดประกาศปิดตัวอย่างเป็น
ทางการ แต่สัญญาณต่างๆ ที่ออกมา มีแต่เรื่องที่เป็นด้านลบทั้งสิ้น !

โดยเฉพาะ “การรัดเข็มขัด” ของ 2 ค่าย นสพ.ยักษ์ใหญ่ ที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลาเดียวกันอย่าง เมื่อ “เครือเนชั่น” (นสพ.เดอะเนชั่น นสพ.
กรุงเทพธุรกิจ นสพ.คมชัดลึก) และ “เครือมติชน” (นสพ.มติชน นสพ.

ประชาชาติธุรกิจ นสพ.ข่าวสด) ต่างประกาศ “โครงการสมัครใจลา
ออก (early retirement)” พร้อมๆ กัน ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2559

กรณีเครือเนชั่น โครงการเออร์ลี่ฯ จะเน้นไปที่พนักงานซึ่งมีอายุ
งาน 6 ปีข้ึนไป โดยนอกจากเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ทางบริษทั
ยังจะจ่ายพิเศษเพิ่มเติมให้อีกจ�านวนหนึ่ง

looking forward
พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์
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- อายุงาน 6-10 ปี ได้เงินชดเชย 8+2 เดือน
- อายุงาน 11-15 ปี ได้เงินชดเชย 10+3 เดือน
- อายุงาน 15-20 ปี ได้เงินชดเชย 10+5 เดือน
- อายุงาน 20+ ปี ได้เงินชดเชย 10+7 เดือน
อย่างไรก็ตาม ผลจากการประกาศโครงการเออร์ลี่ฯ อย่าง

กะทันหัน ท�าให้เกิดกระแสข่าวลือโหมกระหน�่าว่า ผู้บริหารเครือเนชั่น
จะ “จิ้มคนออก” โดยเฉพาะฝ่ายข่าว ที่ตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 200 คน ! 

ทางผู้บริหารและตัวแทนสหภาพแรงงานของเครือเนชั่นจึงต้อง
ออกมาชี้แจงทั้งผ่านช่องทางส่วนตัว และผ่านโซเชียลมีเดีย อาทิ  
เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ ว่า โครงการเออร์ลี่ฯ เป็นส่วนหนึ่งในการ “ปรับ
โครงสร้างองค์กร” เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยจะใช้ร่วมกับมาตรการอื่นๆ 
เช่น ยกเลิกการเช่าชั้นอาคารส�านักงาน ถึง 2 ชั้น , ยกเลิกการจ่ายเงิน
อุดหนุนค่าที่จอดรถให้กับพนักงาน ฯลฯ โดยยืนยันว่าจะไม่มีการเอา
คนออกโดยไม่สมัครใจอย่างเด็ดขาด

ส่วนตัวเลข 200 คน เป็นเพียงการประเมินว่า จากจ�านวนพนัก
งานเครือเนชั่นท้ังหมดกว่า 4,000 คน น่าจะมีคนขอเข้าร่วมโครงการ
เออร์ลี่ฯ ราว 5% หรือกว่า 200 คน

ทัง้น้ี เมือ่สิน้สดุช่วงเวลาการแจ้งความจ�านง ในวันที ่31 สงิหาคม 
2559 ปรากฎว่ามีผู้ขอเข้าร่วมโครงการ ER ทั้งสิ้น 145 คน โดยมี
พนักงานของฝ่ายข่าวอยู่จ�านวนไม่น้อย

ผลก็คือ ท�าให้พนักงานฝ่ายข่าวที่ยังอยู่ต้องท�างานหนักขึ้น เพื่อ 
“อดุช่องว่าง” ของคนทีข่าดหายไป เนือ่งจากบรษิทัไม่มนีโยบายในการ
รบัคนเพิม่เตมิ เชน่ คอลมันิสต์ต้องเขยีนคอลมัน์มากขึน้ นกัข่าว นสพ.
ต้องไปท�าเวบ็ไซต์ด้วย ช่างภาพต้องวิง่รอกถ่ายคลปิเพ่ิมเตมิ ฯลฯ กลาย
เป็นว่าแต่ละคนต้องท�า 2-3 ภารกิจเป็นอย่างน้อย

กรณีดังกล่าว ท�าให้พนักงานฝ่ายข่าวของ “ค่ายบางนา” ที่ยังอยู่ 
รู้สึกกังวลว่าอาจกระทบกับการท�างานได้ ไม่เพียงเรื่องการต้องวิ่งรอก
ท�างานหลายอย่าง ยงัรวมถึงกรณีท่ีคนซึง่สมคัรใจลาออกหลายคนเป็น
คนมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีแหล่งข่าวเชิงลึก 
ฯลฯ ซึ่งยากจะหาใครมาทดแทนได้ ขณะท่ีการสร้างคนใหม่ๆ ขึ้นมา
ทดแทนก็ต้องใช้เวลารออีกหลายปี

ด้านเครือมติชน  โครงการเออร์ลี่ฯ จะเปิดกว้างมากกว่า โดย
เปิดให้พนักงานที่มีอายุงานก่ีปีก็ได้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
ทั้งหมด โดยจะได้รับเงินชดเชยในอัตราดังนี้

- อายุงานไม่เกิน 3 ปี ได้เงินชดเชย 3 เดือน
- อายุงาน 3-6 ปี ได้เงินชดเชย 8 เดือน
- อายุงาน 6-10 ปี ได้เงินชดเชย 10 เดือน
- อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ได้เงินชดเชย 12 เดือน

อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงเด๊ดไลน์การย่ืนแสดงความจ�านง ในวัน
ที่ 14 ตุลาคม 2559 ปรากฎว่ามีคนแสดงความจ�านงสมัครใจลาออก
น้อยกว่าที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้ จึงมีการตัดสินใจ “เลือกคนออก” โดยจะ
เน้นไปที่พนักงานที่มีอายุมากกว่า 55 ปี 

ผลปรากฎว่า มผีูท้ีเ่ข้าโครงการเออร์ลีฯ่ และถูกเลอืกให้ออก รวม 
170 คน จากพนักงานทั้งบริษัทกว่า 2,000 คน

ท้ังนี้ เครือมติชนก็มีนโยบายเช่นเดียวกับเครือเนชั่น คือจะยัง
ไม่รับคนเพ่ิมในช่วงเวลาน้ี โดยมีการส่งจดหมายเวียนไปในบริษัท
ว่า หากหน่วยงานใดต้องการรับคนเพิ่ม ก็ต้องเขียนเหตุผลและความ
จ�าเป็น พร้อม job description อย่างละเอียด เสนอต่อคณะกรรมการ 
3 ฝ่ายของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการท่ัวไป และ
ฝ่ายบัญชี เพื่อขออนุมัติ

นอกจากการลดคนแล้ว ผูบ้รหิารของบรษิทัยังตดัสนิใจรดัเข็มขดั
ด้วยรปูแบบอืน่ๆ อาท ิลดเงนิเดอืนท่ีปรกึษาบรษิทัลงราว 20% รวมถึง
ลดค่ารถ ค่าเวร ค่าโทรศัพท์ของพนักงาน ฯลฯ แม้จะยังไม่ถึงขั้นลด
เงินเดือนของพนักงานลง แต่ก็ท�าให้หลายๆ คนเกิดความหวาดหว่ัน
ใจ จนบางคนบอกว่าขาดก�าลังใจในการท�างาน เพราะคนรอบๆ ตัว
ต่างทยอยออกกันไปหมด

และแม้ “ค่ายประชาชื่น” จะประกาศนโยบาย moving forward 
เน้นการขึ้นสู่โลกออนไลน์ ตั้งแต่ต้นปี 2559 แต่การจัดโครงสร้างเพื่อ
หารายได้จากช่องทางอืน่ๆ นอกจาก นสพ.ก็ยังไม่ชดัเจน เวลาเดยีวกัน 
คนของฝ่ายทีวีก็ถูกให้ออกจ�านวนมาก จนเหลือช่างภาพสตูดิโอเพียง
คนเดียวเท่านั้น !

นอกจาก นสพ.หัวใหญ่ๆ ลองมาดูหัวเล็ก-หัวกลางกันบ้าง โดย
เฉพาะ “นสพ.บ้านเมือง” ท่ีมีข่าวลือหนาหูว่าอาจปิดตัวลงในช่วงสิ้น
ปี 2559 ก็มีรายงานว่า แม้จะเอาพนักงานออกไปแล้วกว่า 20 คน รวม
ถึงลดรายจ่ายด้วยการปิดไฟ-ปิดแอร์ และให้คนในกองบรรณาธิการมา
รวมท�างานในห้องเดียวกัน แต่สถานการณ์ ก็ยังลูกผีลูกคน 

ล่าสุด เมื่อ 30 พ.ย. 2559 มีประกาศจากผู ้บริหารของ
หนังสือพิมพ์บ้านเมืองแจ้งกับพนักงาน ว่า ได้ตัดสินใจขอหยุดผลิต
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป และ
มคีวามจ�าเป็นต้องเลกิจ้างพนกังานทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องทัง้หมด เป็นการ
ปิดฉากหนังสือพิมพ์บ้านเมืองทันที

น่ีคือสถานการณ์ในแวดวง นสพ.ไทย ท่ีผู้รู้หลายคนเคย
ประเมินว่า ลองได้มี นสพ.สักฉบับประกาศปิดตัว ก็มีโอกาสท่ี
ฉบับอื่นๆ ประกาศปิดตัวตาม คล้ายกับเขื่อนแตก เพราะธุรกิจ
น้ีถือเป็น sunset industry ไปอย่างถาวรแล้ว หากท�าต่อไปก็ไม่
ต่างกับเผาเงินทิ้ง q
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• บริษัท วัชรพล จ�ากัด (นสพ.ไทยรัฐ) มีรายรับรวม 3,904 
ล้านบาท (เทียบกับปีก่อน รายรับรวมลดลง 12.3%) ก�าไรสุทธิ 
1,456 ล้านบาท (เทียบกับปีก่อน ก�าไรสุทธิลดลง 11.6%)

• บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) (นสพ.
กีฬาและบันเทิงรวม 7 ฉบับ น�าโดย นสพ.สยามกีฬา) มีรายรับ
รวม 1,783 ล้านบาท (ลดลง 13%) ขาดทุนสุทธิ 51 ล้านบาท 
(ขาดทุนสุทธิลดลง 57.1%)

• บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) (นสพ.บางกอก
โพสต์, นสพ.โพสต์ทูเดย์ และ นสพ.M2F) มีรายรับรวม 1,757 
ล้านบาท (ลดลง 4.7%) ขาดทุนสุทธิ 253 ล้านบาท (ขาดทุน
สุทธิเพิ่มขึ้น 75.2%)

• บรษิทั สีพ่ระยาการพิมพ์ จ�ากัด (นสพ.เดลนิวิส์) มรีายรบั
รวม 1,347 ล้านบาท (ลดลง 18%) ก�าไรสทุธิ 32 ล้านบาท (ก�าไร
สุทธิลดลง 49.9%)

• บริษัท มติชน จ�ากัด (มหาชน) (นสพ.มติชน และ นสพ.
ประชาชาติธุรกิจ) มีรายรับรวม 789 ล้านบาท (ลดลง 18.2%) 
ขาดทุนสุทธิ 87 ล้านบาท (ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 319.4%)

• บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ�ากัด (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ) 
มีรายรับรวม 660 ล้านบาท (ลดลง 4.3%) ก�าไรสุทธิ 51 ล้าน
บาท (ก�าไรสุทธิลดลง 12%)

• บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ�ากัด (นสพ.คมชัดลึก) มีรายรับ
รวม 398 ล้านบาท (ลดลง 20%) ก�าไรสุทธิ 5 ล้านบาท (ก�าไร
สุทธิเพิ่มขึ้น 140.8%)

• บริษัท ข่าวสด จ�ากัด (นสพ.ข่าวสด) มีรายรับรวม 280 
ล้านบาท (ลดลง 11.8%) ขาดทุนสุทธิ 3 ล้านบาท (ขาดทุนสุทธิ
ลดลง 88%)

• บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (นสพ.เดอะเนชั่น) มี
รายรับรวม 229 ล้านบาท (ลดลง 1.9%) ก�าไรสุทธิ 1 ล้านบาท 
(ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 108.6%)

• บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จ�ากัด (นสพ.ผู้จัดการ 360 
องศา) มีรายรับรวม 177 ล้านบาท (ลดลง 15.6%) ขาดทุนสุทธิ 
4 ล้านบาท (ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 181.4%)

• บริษัท สยามรัฐ จ�ากัด (นสพ.สยามรัฐ) มีรายรับรวม 
123 ล้านบาท (ลดลง 4.8%) ขาดทุนสุทธิ 25 ล้านบาท (ขาดทุน
สุทธิเพิ่มขึ้น 17.9%)

• บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ�ากัด (นสพ.แนวหน้า) มี
รายรบัรวม 92 ล้านบาท (ลดลง 19.1%) ขาดทนุสทุธิ 5 ล้านบาท 
(ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 573.9%)

• บริษัท สารสู่อนาคต จ�ากัด (นสพ.ไทยโพสต์) มีรายรับ
รวม 74 ล้านบาท (ลดลง 11.9%) ก�าไรสุทธิ 3 ล้านบาท (ก�าไร
สุทธิลดลง 33.9%)

• บรษิทั บรูพาทศัน์ (1999) จ�ากัด (นสพ.ข่าวหุ้น) มรีายรบั
รวม 54 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 14.1%) ก�าไรสุทธิ 2 ล้านบาท (เพิ่ม
ขึ้น 39.6%)

• บริษัท ซิงเซียนเยอะเป้า จ�ากัด (นสพ.ซิงเซียนเยอะเป้า) 
มีรายรับรวม 53 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.9%) ขาดทุนสุทธิ 9 ล้าน
บาท (ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 11.3%)

• บริษัท ทันหุ้น จ�ากัด (นสพ.ทันหุ้น) มีรายรับรวม 44 
ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 29.2%) ก�าไรสุทธิ 2 ล้านบาท (ก�าไรสุทธิลด
ลง 11.8%)

• บรษิทั นวกิจบ้านเมอืง จ�ากัด (นสพ.บ้านเมอืง) มรีายรบั
รวม 44 ล้านบาท (ลดลง 16%) ขาดทุนสทุธิ 18 ล้านบาท (ขาดทนุ
สุทธิเพิ่มขึ้น 134.8%)

• บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด (นสพ.โลกวันนี้) มีรายรับรวม 4 
ล้านบาท (ลดลง 78.1%) ขาดทุนสุทธิ 4 ล้านบาท (ขาดทุนสุทธิ
ลดลง 15.8%)

ผลประกอบการหนังสือพิมพ์ ในปี 2558
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เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูค้น
ไปเพยีงใด สงัเกตได้ง่ายๆ จากพฤตกิรรม
คนรอบข้าง ที่จะคุยกับเพ่ือนผ่าน LINE 
โพสต์ภาพสวยๆ ผ่าน Instagram อพัเดท
ความเคลื่อนไหวตัวเองผ่าน Twitter และ
ที่น่าสนใจท่ีสุด ก็คือติดตามข่าวสารผ่าน 
Facebook

1-2 ปีหลัง งานวิจัยไม่ว่าจากสถาบัน
ใด ต่างระบุตรงกันว่า ผู้คนติดตามข่าวผ่าน
ทางโซเชียลฯ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก มากกว่า
เว็บไซต์ข่าว

เมื่อโลกออนไลน์เข้ามามีความส�าคัญ
ต่อพฤติกรรม “ผู้เสพข่าว” ทุกขณะ ไม่แปลก

ปุญญานิช กลกิจพิวัฒน์
พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์

Facebook Live ตัว “ช่วย” หรือ “ฆ่�” ทีวีไทย
ท่ีองค์กรสื่อจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กลางปี 2559 เมื่อเฟซบุ๊กเปิดตัวฟีเจอร์
ใหม่ Facebook Live ที่ท�าให้ใครๆ สามารถ 
“รายงานสด” จากท่ีไหนและเมื่อไรก็ได้ 
องค์กรสือ่หลายแห่ง โดยเฉพาะ “สือ่ทวีี” ของ
ไทย จึงขยับเข้ามาใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์
ใหม่ของเฟซบุ๊กนี้ทันที

แต่ค�าถามส�าคัญก็คือ การใช้ Face-
book Live จะเป็นตัวช่วยส่ือทีวีเหล่าน้ัน
จริงๆ หรือ ? 

เพราะต้องไม่ลืมว่า หากคนหันมาดู
รายการผ่านการ “ไลฟ์” มากๆ ก็อาจจะท�าให้
คนดูผ่าน “จอ” ลดลง ส่งผลกระทบต่อ rating 

ท่ีเป็นตัวสร้างรายได้หลักของแต่ละช่องอย่าง
หลีกเลี่ยงไมได้

จากการส�ารวจของกองบรรณาธิการ
จลุสารราชด�าเนิน ช่วงกลางปลายเดอืน ส.ค. 
2559 พบพฤติกรรมการใช้ Facebook Live 
ของสื่อทีวีช่องต่างๆ ดังนี้

- สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ทีวีอันดับหนึ่ง
ของประเทศ ที่เพจหลัก BBTV Channel7 มี
ยอดไลก์ราว 7 ล้านไลก์ จะ “ไลฟ์” กิจกรรม
การที่มีความหลากหลาย เช่น งานบวงสรวง
ละคร การถ่ายทอดสดกีฬา (มวย, ฟุตบอล) 
ฯลฯ รวมไปถึงรายการข่าว ทั้งข่าวภาคเที่ยง
และข่าวภาคค�่า

- สถานีโทรทัศน์ช ่อง 3 ที่ เพจหลัก 
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Ch3fanclub มียอดไลก์ราว 8 แสนไลก์ จะ
เน้น “ไลฟ์” รายการทีม่เีน้ือหาเก่ียวกับบนัเทงิ
เสยีมากกว่า แต่จะใช้เพจ “เรือ่งเล่าเช้านี”้ (มี
ยอดไลก์ราว 10 ล้านไลก์) และเพจ “เรือ่งเด่น
เย็นนี้ ช่อง3” (มียอดไลก์ราว 5.5 แสนไลก์) 
เพ่ือ “ไลฟ์” รายการข่าวที่ออกอากาศสดๆ 
ในช่วงเช้าและช่วงเย็นของวัน

- สถานีโทรทัศน์เวิร ์คพอยท์ทีวี ทีวี
ดจิทัิลน้องใหม่มาแรง ท่ีเพจหลกั Workpoint 
Entertainment มียอดไลก์ราว 5.5 ล้านไลก์ 
จะ “ไลฟ์” เฉพาะรายการวาไรต้ีท่ีมีชื่อเสียง
ของช่อง เช่น ปริศนาฟ้าแลบ รวมไปถึงการ
ถ่ายทอดสดกีฬา (มวย) ขณะที่รายการข่าว
จะไป “ไลฟ์” ในเพจย่อย Workpoint News 
(มียอดไลก์ราว 4 แสนไลก์) ทั้งข่าวเช้า ข่าว
บ่าย และข่าวต้นชั่วโมง

- เครือไทยรัฐ ที่มีสื่อหลากหลาย ท้ัง
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ไปจนถึงออนไลน์ ใน
เพจหลัก Thairath และ ThairathTV มียอด
ไลก์รวมกันเกินกว่า 7.5 ล้านไลก์ จะใช้ “ไลฟ์” 
รายการข่าว ทั้งเช้า เที่ยง และค�่า รายการวา
ไรตี้บางรายการ เหตุการณ์ส�าคัญ และบาง
ประเด็นที่คนน่าจะสนใจ

- เครือแกรมมี่ ที่มีทีวีดิจิทัลในเครือถึง 
2 ช่อง มีเพจหลักคือ ช่อง one มียอดไลก์
ราว 4 ล้านไลก์ ยังไม่มีการ “ไลฟ์”อะไร แต่
ถ้าเป็นเพจย่อย ข่าว onenews (มียอดไลก์
ราว 5 หมื่นไลก์) จะ “ไลฟ์” ช่วงข่าวท้ังเช้า 
เที่ยง และเย็น

- เครือเนชั่น ท่ีมีทีวีดิจิทัลในเครือ 2 
ช่องเช่นกัน มีเพจหลักคือ NationTV 22 มี
ยอดไลก์ราว 2.5 ล้านไลก์ นอกจาก “ไลฟ์” 
รายการข่าวทุกช่วง ทั้งเช้า เที่ยง และค�่า ยัง
จะเป็นศูนย์กลางการ “ไลฟ์” รายการต่างๆ 
ของช่อง

- สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี มีเพจหลักคือ 
PPtv Thailand มียอดไลก์ราว 6.6 แสนไลก์ 
จะ “ไลฟ์” รายการข่าว เหตุการณ์ส�าคัญ 
และละคร

กล่าวโดยสรุป สื่อทีวีของไทยจะใช้
ประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่ของเฟซบุ๊กอย่าง 

Facebook Live ใน 2 ลักษณะ 1.ไลฟ์
รายการข่าวหรือรายการสดๆ (ละคร กีฬา วา
ไรตี ้ฯลฯ) ท่ีออกอากาศคู่ขนานอยู่ในขณะน้ัน 
และ 2.ไลฟ์เหตุการณ์ส�าคัญ หรือเหตุการณ์
ที่คนน่าจะให้ความสนใจ

ในมุมมองของผู้เก่ียวข้อง มองการ 
“ไลฟ์” น้ีอย่างไร จะเป็นช่วยต่อ Life (ชีวิต) 
ให้กับสื่อทีวีได้จริงหรือ ?

จักรพงษ์ คงมาลัย ผู้ก่อต้ังเว็บไซต์
ไอทีชื่อดัง Thumbsup.in.th และปัจจุบัน
มาเปิดบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ Moonshot มอง
ว่า Facebook Live ถือเป็นวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีของวงการสื่อท่ีน่าสนใจ และควร
จะต้องจับตามอง แม้ว่าการ “ไลฟ์” ช่วงแรกๆ 
อาจจะมีปัญหาเร่ืองคุณภาพ แต่เมื่อทาง 
เฟซบุก๊ได้ลงทนุด้าน server มากข้ึนจนเสมอืน
เราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย ก็ถือได้ว่า
เป็นการปฏิวัติวงการสื่อไปอีกขั้น โดยเฉพาะ
การลดต้นทุนการถ่ายทอดสดที่ไม่ต้องการ
เครื่องไม้เครื่องมือมากเช่นเดิมอีกต่อไป

ทั้งนี้  คนในแวดวงส่ือก้ต้องปรับตัว 
เพราะการ “ไลฟ์” จะเข้ามาเปลี่ยน content 
ในการน�าเสนอ ย่ิงในยุคปัจจบุนัท่ีใครๆ ก็เป็น
สื่อได้ หากคุณท�าได้ไม่ดีเพียงพอ สุดท้าย
ก็อาจจะพ่ายแพ้คนธรรมดาท่ีท�าได้ดีกว่า
สื่อมวลชนอย่างคุณในบางครั้ง โดยเฉพาะ
พวก micro influencer ท่ีมคีวามเชีย่วชาญใน
บางด้าน เช่น บรรดาบล็อกเกอร์ต่างๆ

“ความจริง Facebook Live ไม่ใช่เรื่อง
ใหม่อะไรเลย เป็นเพียงอีกรูปแบบในการ
ถ่ายทอดสดเท่านั้น และโซเชียลมีเดียอื่นๆ 
ก็มีการให้ไลฟ์มาก่อนหน้านี้แล้วทั้งน้ัน ทั้ง 
Youtube Live หรือ Twitter Live และไม่แน่
ว่าในอนาคตอาจจะมี LINE Live ก็เป็นได้”

ส�าหรับค�าถามส�าคัญที่ว่า Facebook 
Live จะเป็นดาบสองคมท�าร้าย rating ของ
ทีวีช่องต่างๆ หรือไม่ จักรพงษ์มองว่า “ไม่น่า
จะเก่ียวข้องกัน” เพราะคนทั้ง 2 อย่างเป็น
คนละกลุ่มกัน คนท่ีดูทีวีส่วนมากจะเป็นคน
ทีม่อีายุมากกว่า 30 ปีขึน้ไป และตดิข้อจ�ากัด
บางอย่างท�าให้ไปไหนไม่ได้ เลยต้องดูผ่าน

หน้าจอทีวีเท่านั้น ส่วนคนดู Facebook Live 
จะเป็นคนท่ีเด็กลงมาหน่อย และติดตาม
ข่าวสารผ่านทางสมาร์ทโฟน

ถามว่า มองการปรับตัวขององค์กรสื่อ
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันอย่างไร เขาระบุว่า เห็นองค์กรสื่อ
หลายๆ แห่งพยายามปรับตัว แต่ก็ยังติด
ปัญหาเรื่องวิธีคิด หรือ mindset บางอย่าง 
เพราะท่ีเคยได้ยินมาคือคนท�าหนังสือพิมพ์
ยังไม่สามารถย้ายไปท�าออนไลน์ได้ ท�าให้
บางองค์กรตัดสินใจที่จะแยกกอง ระหว่าง
กองกระดาษกับกองออนไลน์ ซึ่งด้านหน่ึง
แม้จะเป็นการจดัโครงสร้างองค์กรตามความ
ถนัดของพนักงาน แต่ก็จะท�าให้ต้องแบกรับ
ต้นทุนด้านบุคลากรเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเชิง
ลบต่อ Facebook Live ว่าอาจเป็นการฆ่า
สื่อทีวีทางอ้อม เช่น “ธาม เชื้อสถาปนศิริ” 
นักวิชาการด้านส่ือ ท่ีระบุว่า ทราบว่าทาง 
เฟซบุก๊ประเทศไทยพยายามตดิต่อให้ทีวีของ
ไทยช่องต่างๆ ท�ารายการเฉพาะทีอ่อกอากาศ
เฉพาะทาง Facebook Live โดยจะจ่ายเงิน
ตอบแทนให้ตามระยะเวลาท่ีออกอากาศ ซึ่ง
คนท่ีจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกรณีน้ีคือ
เฟซบุก๊เอง เพราะเท่ากับส่งเสรมิให้เนือ้หาใน 
“ไลฟ์” ดึงความสนใจของคนไปจากหน้า “จอ”

ท้ังน้ี กองบรรณาธิการจลุสารราชด�าเนิน 
พยายามติดต่อสัมภาษณ์ผู้บริหารเฟซบุ๊ก 
ประเทศไทย ผ่านทางบริษัทเอเจนซี่ ท่ีรับ
หน้าท่ีเป็นพีอาร์ให้ เรือ่ง Facebook Live และ
ประเด็นอื่นๆ แต่ได้รับการปฏิเสธ

ด้าน ระวี ตะวันธรงค์ ผู้จัดการแผนกโซ
เชยีลมเีดยีของเครอืไทยรฐั ในฐานะผู้ดแูลโซ
เชียลมีเดียของสื่อยักษ์ใหญ่หัวเขียวท้ังหมด 
ซึ่งรวมถึงไทยรัฐทีวีด้วย ระบุว่า เน่ืองจาก 
Facebook Live เป็นฟีเจอร์ใหม่ของทาง 
เฟซบุ ๊ก เลยมีการปรับอัลกอริทึมให้การ 
“ไลฟ์” ต่างๆ จะมีโอกาสพบเห็นมากขึ้นกว่า
การโพสต์ข้อความ รูป หรือคลิปธรรมดา 

ทั้งน้ี จากการท่ีได้พูดคุยกับตัวแทน
เฟซบุ ๊ก ท�าให ้ได ้รับข ้อมูลน ่าสนใจว ่า 
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ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้การ “ไลฟ์” 
มากที่สุดในโลก !

เขาตอบค�าถามทีต่ัง้ไว้ข้างต้นว่า ในมมุ
ตน Facebook Live ไม่ได้ท�าร้ายทีวี เพราะ
จากประสบการณ์ที่เคยท�าไลฟ์มา พบว่า 
rating ของทีวีไม่เคยตกเลย นอกจากจะไม่
ตกแล้วยังจะท�าให้คนหันมาดทีูวีมากข้ึนด้วย
ซ�้า เห็นได้จากที่เราเคยไลฟ์การถ่ายทอดสด
ฟุตบอลทีมชาติไทยผ่านทาง Youtube Live 
แทนท่ีคนจะดูผ่านยูทิวบ์ไปตลอด ปรากฎ
ว่าจ�านวนไม่น้อยหันมาดูทีวี เพราะดูผ่านยู
ทิวบ์หน้าจอมันเล็ก มันไม่อิ่ม และจากที่เรา
เคยดูสถิติก็ปรากฎว่า คนที่เข้ามาดูไลฟ์ทาง
โซเชียลมีเดียต่างๆ ของเครือไทยรัฐ จะดูอยู่
ได้แค่ 5-10 นาที ไม่ได้ดูจนจบ แล้วบางส่วน
ก็ตามมาดูทีวี

“ทีส่�าคญัคนทีด่ผู่านท้ัง 2 ช่องทางนีเ้ป็น
คนละกลุ่มกัน”

ระวี แจงว่า ไทยรัฐทีวีจะใช้การ “ไลฟ์” 
ใน 3 ลักษณะ 1.รายการข่าว ท้ังเช้า เที่ยง 
และค�่า เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีความสด
ที่สุด 2.เหตุการณ์ส�าคัญ และ 3.เรื่องที่ผู ้
ชมน่าจะให้ความสนใจ เช่น การทดลองใช้
ทางด่วนเส้นใหม่ ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก

ด้านตะวันตก ท่ีปรากฎว่ามคีนสนใจมาดูการ
ไลฟ์เยอะมากๆ

ทัง้นี ้เครอืไทยรฐัใช้เฟซบุก๊เป็น second 
screen เพราะทีวีมีเวลาจ�ากัด สามารถน�า
เสนอข่าวส�าคญัได้แค่ 10-15 นาที ผูป้ระกาศ
ก็จะส่งต่อว่าสามารถติดตาม “ไลฟ์” ต่อได้
ทางเพจ Thairath เพราะเราสามารถ “ไลฟ์” 
ต่อไปได้อีกเป็นชั่วโมง และท่ีส�าคัญคือหลัง
จากผู้ประกาศพูดจบปุ๊ป ตัวเลขผู้ชม “ไลฟ์” 
ก็พุ่งขึ้นทันที

เขายังกล ่าวถึงนโยบายในการใช ้  
Facebook Live ของเครือไทยรฐัว่า จะมกีาร
วางแผนล่วงหน้าว่าจะ “ไลฟ์” ประเด็นอะไร
บ้าง แล้วทุกคนจะ “ไลฟ์” ในนามช่อง เพราะ
ท�างานเป็นทีม จะไม่มกีารไปท�าส่วนตัว หรือ
ท�าในนามโต๊ะตวัเอง (เหน็ได้จากเครอืไทยรฐั
ท่ีไม่มีเพจแยกเป็นรายการเหมือนทีวีช่อ
งอื่นๆ) ท่ีส�าคัญหากท�าในนามช่อง เมื่อเกิด
วิกฤตอะไร องค์กรก็จะลงมาช่วยแก้ปัญหา 

ส�าหรบัส่ิงท่ีจะไม่ “ไลฟ์” ก็จะใช้ “ทฤษฎี
ของสือ่มวลชน” จะไม่มภีาพเลอืดตกยางออก 
- ไม่มีภาพน่าหวาดเสียว

 - ไม่มีภาพเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี เพราะ
เครือไทยรัฐจะให้นักข่าวเป็นคนใช้ Face-

book Live ไม่มีทีมแยก ซึ่งนักข่าวทุกคนก็
ต้องถือจรรยาบรรณเล่มเดียวกันอยู่แล้ว

ระวี กล่าวท้ิงท้ายว่า ต่อไปคนทีต้่องการ
จะมาเป็นส่ือมวลชนจะล�าบาก เพราะไม่ได้
แข่งกับสือ่มวลชนด้วยกันเท่านัน้ แต่ต้องแข่ง
กับคนที่มีกล้องทั้งประเทศ และนอกจากนั้น
ยังมีเพจอย่าง จ่าพิชิต ขจัดพาลชน , อีเจี๊ยบ 
เลียบด่วน ที่มีความเป็นสื่อมวลชนเล็กๆ แต่
เราไม่สามารถห้ามใครได้ เราจึงต้องท�าก่อน
เขาหนึ่งก้าว และเราต้องเป็นที่พึ่งให้เขา เช็ค
ให้ได้ ตรวจสอบให้ได้ เพราะสุดท้ายไทยรัฐ
ยังยืนจดุเดิมคือถ้ามเีหตุการณ์มาตรวจสอบ
กับไทยรัฐได้ ช้าหน่อย ไม่เร็วมาก แต่ชัวร์

“หากในอนาคตมีเทคโนโลยีอะไรใหม่
ออกมาอีก เราก็ต้องตามให้ทัน มาใหม่ก็
ต้องท�าใหม่ เพราะเราอยู่บนถนนเส้นนี้แล้ว 
จะโดดออกจากถนนแล้วบอกว่า ไม่เอาแล้ว 
ไปท�าอย่างอื่นดีกว่า แบบนี้คงจะไม่รอด” ค�า
พูดปิดท้ายของผู้ดูแลโซเชียลมีเดียของเครือ
ไทยรัฐ ได้สะท้อนภาวะที่สื่อมวลชนกระแส
หลกัของไทยและท่ัวโลกต้องเผชญิในปัจจบุนั

น่ันคอื ต้องไล่ตามเทคโนโลยใีห้ทัน  
ไม่เช่นน้ันก็ยากจะอยู่รอดได้ในโลกยุค
ปัจจุบัน q

เดือนสิงหาคม 2559  “มานะ  
ตรีรยาภิวัฒน์” คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผย
ผลการส�ารวจ “พฤติกรรมการรับข่าวสาร
และความเชื่อมั่นของประชาชนท่ีมีต่อ
สื่อมวลชน” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ใช้
เวลาในการรับชมข่าวสารเฉลีย่ 1-2 ชัว่โมง/
วัน โดยข่าวสารที่รับชมบ่อยที่สุด คือข่าว
บนัเทิง ข่าวเหตกุารณ์ส�าคญั ข่าวกีฬา ข่าว
การเมือง และข่าวอาชญากรรม

ส�าหรับช ่องทางการรับข ่าวสาร 
ประชาชนรับข่าวสารผ่านทาง Social 
Media มากทีส่ดุคดิเป็นคะแนนเฉลีย่ 4.13 
คะแนน (จากเต็ม 5 คะแนน) รองลงมาคือ
ดูโทรทัศน์ 3.81 คะแนน และเว็บไซต์หรือ
แอพลิเคชั่นข่าว 3.15 คะแนน

พฤติกรรมการ “เสพสื่อ” ของคนไทย
ท้ังน้ี พฤติกรรมการรับข่าวสารส่วน

ใหญ่ จะท�าผ่านอุปกรณ์มือถือบ่อยกว่า
คอมพิวเตอร์ และข่าวที่ประชาชนเลือก
แชร์ส่วนใหญ๋จะมาจากคนใกล้ชิด รอง
ลงมาคือจากส่ือท่ีเป็นส�านักข่าวอย่าง
เป็นทางการ และส�านักข่าวอย่างไม่เป็น
ทางการ

ส�าหรับข้อมูลการใช้โซเชียลมีเดีย
จากบริษัท โธธ โซเชียล จ�ากัด พบว่า 
ปัจจุบัน คนไทย 66 ล้านคนใช้เฟซบุ ๊ก 
41 ล้านราย คิดเป็น 40% ของจ�านวน
ประชากร โดยมีแฟนเพจมากถึง 7 แสน
เพจ ใช้ไลน์ 33 ล้านราย ใช้อินสตาแกรม 
7.8 ล้านราย และใช้ทวติเตอร์ 5.3 ล้านราย
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ยอดขายและรายได้ทีล่ดลงของหนังสอืพมิพ์กบัค�าถามทีว่่าสือ่หนงัสอืพมิพ์จะอยูร่อดได้อย่างไรเป็นเรือ่งทีค่นทัง้ในและนอกวงการพดูถงึกนั
มานบัสบิปี ยิง่ในช่วงหลงัทีผู้่คนสามารถเข้าถงึและใช้อนิเทอร์เนต็กนัอย่างแพร่หลาย บวกกบัเทคโนโลยทีีช่่วยให้คนอ่านเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร
ได้ด้วยอปุกรณ์พกพาขนาดเล็ก และความนิยมของโซเชยีลมเีดยี ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัสือ่กระแสหลกัยิง่ทวคีวามรนุแรง

กรชนก รักษาเสรี
Media Focus

ส่องธุรกิจ นสพ.ต่างประเทศ
ปรับตัวอย่างไร ให้รอดในยุคดิจิทัล

เวลาผ่านไปสิบปี ยังไม่มีค�าตอบที่ชัดเจน แต่ทั่วโลกมีตัวอย่างของความ
พยายามทั้งที่ประสบความส�าเร็จและที่ล้มเหลวให้เห็นมากมาย เปลี่ยนฐานผู้อ่าน

สือ่ใหญ่ ๆ  ในสหรฐัอเมรกิาทียั่งมเีงนิอยู่ใช้วิธีซือ้กิจการสือ่ท้องถ่ินเลก็ ๆ   
และควบรวม ถือเป็นการซื้อเวลาของตัวเองและต่ออายุสื่อท้องถ่ินต่อไป
อีกหน่อย โดยที่มองเห็นความส�าคัญของสื่อท้องถ่ินและความผูกพันกับผู้
อ่าน ในขณะเดยีวกัน บางสือ่เลอืกทีจ่ะขยายฐานผูอ่้านไปสูร่ะดบันานาชาติ 
ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ทุกสื่อต่างพยายามที่จะเข้าถึงผู้อ่านรุ่นใหม่มากขึ้น 

ขึ้นราคาหนังสือพิมพ์
ทีผ่่านมา รายได้ของสือ่ก็มาจากยอดจ�าหน่าย/

ยอดสมาชิก และค่าโฆษณา เมื่อยอดโฆษณาลดลง
และต้นทุนการผลิตหนังสือพิมพ์สูงขึ้น หนังสือพิมพ์
ใหญ่  ๆ ในอเมริกาและยุโรปใช ้ วิ ธีขึ้นราคาค ่า
หนังสือพิมพ์ เดอะนิวยอร์กไทมส์ ในวันธรรมดาราคา
ฉบับละ 2.5 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 90 บาท) ส่วน
ฉบบัวนัอาทติย์ราคาเพ่ิมขึน้อกีเท่าตวั เดอะการ์เดยีนของ
อังกฤษราคาฉบับละ 2 ปอนด์ (ประมาณ 85 บาท) 

ในปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีท่ีหนังสือพิมพ์เดอะ  
สเตรท ไทมส์ (The Straits Times) ของสิงคโปร์ขึ้นราคา
ฉบับละ 20 เซ็นต์ (ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของราคา) โดยขึ้น
เป็นฉบับละ 1.10 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 28 บาท) ในวัน
ธรรมดาและวันอาทิตย์ ส่วนฉบับวันเสาร์ราคา 1.20 ดอลลาร์
สิงคโปร์ (ประมาณ 30 บาท) 

โปรโมททางสื่อออนไลน์ด้วยเนื้อหาฟรี เข้าถึงผู้อ่าน 
ปัจจุบันมีผู้ท่ีติดตามข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นจ�านวนมาก 

โดยที่ไม่ได้ต้องการเน้ือหาที่ลึกซึ้งอะไรนัก เพียงให้ตามทันข่าวสาร
เพ่ือให้คุยกับคนอื่นรู้เรื่อง หรือหากเป็นโซเชียลมีเดียก็สามารถแสดง
ความคิดเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคนอื่น ๆ ได้

ส�าหรบัสือ่กระแสหลกัแล้ว การให้บรกิารข่าวสารทีฉ่บัไวเพ่ือเข้าหา
ผู้อ่านทางสื่อออนไลน์ ท้ังเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่
ได้โดยถือเป็นช่องทางการโฆษณาตัวเองช่องทางหน่ึง หากไม่เอื้อมเข้าไป
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ภาพ : บางกอกโพสต์

หาผู้อ่านตามพฤติกรรมสมัยใหม่นี้ก็อาจตก
ขบวนและถูกลืม 

อย่างไรก็ตาม องค์กรสื่อต้องหาทางดึง
คนอ่านเข้าสูเ่ว็บไซต์ของตัวเองเพ่ือให้ได้ยอด
วิวและค่าโฆษณาบ้าง แทนที่จะปล่อยให้เงิน
โฆษณาไหลเข้าสูต่วักลางอย่างผูใ้ห้บรกิารสือ่
โซเชียลมีเดียเสียหมด 

เงือ่นไขทีม่ากขึน้ส�าหรบัโฆษณาบนเวบ็ไซต์
แม้จ�านวนผู้อ่านเนื้อหาออนไลน์จะเพิ่ม

ขึ้นเร่ือย ๆ สวนทางกับผู้อ่านหนังสือพิมพ์
กระดาษ แต่รายได้โฆษณาส�าหรับสื่อดิจิทัล
นั้นไม่ได้มีตัวเลขอู้ฟู่หรือหากันได้ง่ายนัก ย่ิง
เมื่อเทคโนโลยีสามารถช่วยในการส�ารวจ
พฤติกรรมของผู้อ่านได้ การนับยอดคลิกของ
ผู้เข้าชมดูจะไม่เพียงพอเสียแล้ว ปัจจุบันผู้
ลงโฆษณามกีารตัง้เงือ่นไขระยะเวลาทีผู่อ่้าน
เข้าชมเว็บไซต์ และระยะเวลาที่พวกเขาอยู่
กับโฆษณาสินค้าน้ัน ๆ บนหน้าจอ (ซึ่งจาก
การวิจัยพบว่าท�าให้ผู้อ่านจดจ�าสินค้าหรือ
บริการนั้นได้) เราจึงเห็นโฆษณาป๊อปอัพท่ี
ค้างอยู่บนหน้าจออย่างน้อย 5 วินาทีก่อนที่ผู้
อ่านจะคลิกเข้าเว็บไซต์หรือกดข้ามโฆษณา
เพื่อดูคลิปวิดีโอได้ 

เก็บเงินจากสมาชิกออนไลน์
ในประเทศไทย ผู้อ่านส่วนใหญ่ยังไม่

นิยมจ่ายเงินเพ่ือเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ แต่
ในอนาคตอาจคุ้นชินกับเพย์วอล (paywall) 
และบริการแบบ freemium คือการที่สื่อยอม
ให้อ่านเน้ือหาฟรีเป็นบางส่วน แต่หากผู้อ่าน
อยากจะอ่านมากกว่าน้ี หรอือ่านเนือ้หาพิเศษ
จะต้องสมัครสมาชิกหรือจ่ายเงินซื้อเน้ือหา
เป็นเรือ่ง ๆ  ไป สือ่ท่ีใช้โมเดลนีคื้อหนงัสอืพิมพ์
ฉบับหลักในอเมริกาอย่าง The Wall Street 
Journal, The New York Times 

เมื่อต้นปี นิวยอร์กไทมส์รายงานว่ายอด
การสมคัรสมาชกิออนไลน์เพ่ิมขึน้เรือ่ย ๆ  และ
น่าจะมีอนาคตที่สดใส แม้ว่ายอดโฆษณาจะ
ลดลง อย่างไรก็ตาม นิวยอร์กไทมส์และนิตย
สารฟอร์บส์ ยังคงค้นหาแนวทางที่ลงตัวเพ่ือ

จัดการกับโฆษณาออนไลน์อยู่ เช่น นิวยอร์ก
ไทมส์จะทดลองใช้แอพพลิเคชั่นและระบบ
สมาชิกเฉพาะส�าหรับผู้อ่านท่ียอมจ่ายแพง
ขึ้นแต่อ่านเนื้อหาได้โดยไม่มีโฆษณา ส่วน 
ฟอร์บส์ก็หาวิธีป้องกันผู้อ่านที่บล็อกโฆษณา
ไม่ให้อ่านเน้ือหาได้ ยกเว้นว่าจะยอมลง
ทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางเว็บไซต์

แน่นอนว่าในโมเดลแบบนี ้หนงัสอืพิมพ์ 
ต้องผลติ exclusive content หรอืเนือ้หาพิเศษ
ซึง่มัน่ใจว่าจะสามารถดงึดดูผูอ่้านให้ยอมจ่าย
เงินหรือให้ข้อมูลเพื่อเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้ได้ 

เนื้อหาพิเศษที่ว่านี้ต้องไม่ใช่เพียงการ
รายงานเหตุการณ์ที่หาได้ ท่ัวไป แต่เป ็น
รายงานข่าวเชิงลึกที่มีข้อมูลครบถ้วนหรือ
เป็นการวิเคราะห์เจาะลกึทีใ่ห้มมุมองแก่ผูอ่้าน 
พูดง่าย ๆ ก็คือ “ข่าวสีฟ” อย่างที่เราเรียกกัน 

สื่อท่ีประสบความส�าเร็จจากการเรียก
เกบ็เงนิผูอ่้านส�าหรบัเนือ้หาพิเศษ ทีเ่หน็ได้ชดั
คือสื่อเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ นี่
คอืสาเหตทุีห่ลายคนมองว่า data journalism 
หรือวารสารศาสตร์เชิงข้อมูล คือทางรอดของ
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ 

ดงึการมีส่วนร่วมจากสงัคมและผู้อ่านให้มาก
บิสสิเนส อินไซเดอร์ (Business In-

sider) เพิ่งถูกซื้อโดยอัคเซล สปริงเง่อะ (Axel 
Springer) บริษัทสื่อรายใหญ่ของเยอรมันใน
ราคา 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพราะเป็นเว็บ
ข่าวท่ีสามารถดึงดูดผู้อ่านท่ัวโลกได้เดือนละ
หลายสิบล้านคน 

จริง ๆ แล้วโมเดลของบิสสิเนส อิน
ไซเดอร์นั้นเลียนแบบมาจากเดอะฮัฟฟิง
ตันโพสต์ (The Huffington Post) ซึ่งเป็น
เว็บไซต์รวบรวมข่าวและบล็อกที่ก่อตั้งข้ึนใน
ปี 2548 และเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการ
ข่าว เพราะสามารถดึงการมีส่วนร่วมของผู้
เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่ยอมมาเขียนให้ฟรี ๆ 
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านท่ัวโลกได้เพราะ
เลือกที่จะไม่เก็บพ้ืนที่ในการเขียนให้เป็น
เอกสิทธ์ิของกองบรรณาธิการเท่านั้น  ในปี 
2554 เอโอแอล (AOL) หรืออเมริกาออนไลน์ 

บริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ได้มาซื้อกิจการฮัฟฟิงตัน
โพสต์ไปในราคา 315 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน
ปี 2555 ฮัฟฟิงตันโพสต์นับเป็นสื่อออนไลน์
แห่งแรกท่ีไม่ใช่องค์กรการกุศลซึง่ได้รับรางวัล
พูลิตเซอร์ 

จะเห็นได้ว่า แนวทางอยู่รอดและท�า
ก�าไรของสือ่อกีส่วนหนึง่ก็คอืการดงึดดูบริษทั
ใหญ่ ๆ  หรอืมหาเศรษฐใีห้มาซือ้กิจการนัน่เอง

รายได้จากอี-คอมเมิร์ซและโฆษณาเบด็เตลด็
ท้ังน้ี เราอาจมองเห็นสญัญาณบางอย่าง

จากการซื้อและควบรวมกิจการหนังสือพิมพ์
ที่ส�าคัญ ๆ เดอะวอชิงตันโพสต์ (The Wash-
ington Post) ได้กลายเป็นของ เจฟฟ์ เบซอส 
ผู้ก่อตั้ง Amazon.com ไปเรียบร้อยแล้ว ปีที่
แล้ว แจ็ค หม่า แห่งอาลีบาบา ได้ซื้อกิจการ 
เซาธ์ไชน่ามอร์น่ิงโพสต์ หนังสือพิมพ์ยักษ์
ใหญ่ของฮ่องกง 

จะเห็นได้ว่ากิจการหนังสือพิมพ์ถูกน�า
ไปรวมกับอี-คอมเมิร์ซ จุดเชื่อมคือเน้ือหาที่มี
คุณภาพ และการท�าการตลาดแบบขั้นเทพ 
นอกจากนี ้บางองค์กรยังพ่ึงพิงรายได้จากการ
จัดอีเวนต์อีกต่างหาก

ทางออกแบบย้อนยุค
สมาคมหนังสือพิมพ์และองค์กรสื่อสิ่ง

พิมพ์โลก (WAN-Ifra) ได้น�าเสนอเรื่องราว
ของ Hürriyet ส�านักพิมพ์แถวหน้าของตุรกี 
ท่ีประสบความส�าเร็จมีรายได้พุ่งสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองด้วยการท�าการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล 
ซึ่ง “โฆษณาเบ็ดเตล็ด” (Classified ads) ที่
เราคุ้นเคยกันในยุคก่อนนี่เองเป็นตัวท�าเงิน

ในทางตรงกันข้าม ส�านักข่าวออนไลน์ 
The Correspondent ของเนเธอร์แลนด์ 
สามารถท�าเงินจากการพิมพ์หนังสือเล่ม 
(book) โดยใช้เงินสนับสนุนจากผู้อ่านมาจัด
พิมพ์ ทั้งนี้ ส�านักข่าวแห่งนี้เป็นสื่อออนไลน์ที่
น�าเสนอเนื้อหาเชิงลึกโดยเฉพาะ และอยู่ได้
ด้วยเงินสนับสนุนจากผู้อ่าน

การเป็นส�านักข่าวออนไลน์เพียงอย่าง
เดียวไม่ต้องมีภาระค่ากระดาษ ค่าพิมพ์หรือ
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ค่าขนส่ง ท่ีผ่านมา เราอาจเห็นองค์กรเหล่า
น้ีพ่ึงพิงการสนับสนุนในลักษณะเดียวกับ
องค์กรท่ีไม่หวังผลก�าไร แต่ปัจจุบันเริ่มมี 
“สตาร์ทอัพ” ด้านข่าวขึ้นมาจ�านวนมากแล้ว
เช่นกัน เป้าหมายของสตาร์ทอัพเหล่านี้คือ
หาทางตอบโจทย์ผู้อ่านแล้วสร้างความนิยม
จนกระทั่งมีผู้มาซื้อกิจการไป 

เปลี่ยนเป็นองค์กรการกุศล 
ส�าหรับในประเทศไทยแล้ว ส�านักข่าว

ออนไลน์อย่างส�านักข่าวอิศรา ประชาไท และ
ไทยพับลิก้า ที่ด�าเนินงานในลักษณะองค์กร
ไม่หวังผลก�าไร ได้รับการสนับสนุนจากเงิน
บริจาคแต่ก็ยังคงมองหาแหล่งและรูปแบบ
การหารายได้ทีย่ั่งยืน ล่าสดุ ค่ายเดย์โพเอทส์ผู้
ผลตินติยสารอะเดย์และนติยสารอืน่ ๆ  ส�าหรบั
วัยรุ่นได้เปิดตัวส�านักข่าวออนไลน์น้องใหม่ 
เดอะโมเมนตัม (The Momentum) โดยมอง
ว่าเป็นโอกาสของการหารายได้ผ่านสื่อดิจิทัล

แต ่ ในสหรัฐอเมริกา เมื่ อต ้นป ีนี้มี
ปรากฏการณ์อันเป็นที่ฮือฮา เมื่อหนังสือพิมพ์
ฉบับส�าคัญของฟิลาเดลเฟียสามฉบับได้ถูก
บริจาคให้กับองค์กรการกุศล Philadelphia 
Foundation โดยเจ้าของหนังสือพิมพ์ได้แถม
เงิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับองค์กรการ
กุศลนี้ส�าหรับเป็นทุนด้วย นักวิเคราะห์บาง

คนเขยีนว่า วิธีน้ีดีกับทัง้สองฝ่าย หนังสือพิมพ์
สามารถช่วยให้องค์กรหาเงินเพ่ิมได้ ในขณะ
เดยีวกัน หนังสอืพิมพ์ก็ไม่ต้องกระเสอืกกระสน
ฝ่าคลื่นลมอันปั่นป่วนของธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

มัลติมีเดีย และทักษะการรายงานข่าวท่ี
หลากหลาย

ก่อนจะไปถึงขั้นเก็บเงินส�าหรับเน้ือหา
พิเศษหรือสร้างความนิยมให้ลือลั่นนั้น ไม่
ว ่าจะผ่านเว็บไซต์หรือส่ือสังคมออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ก็ต้องหาทางดึงดูดผู ้อ่าน ซึ่ง
ได้แก่การใช้ภาพ คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียง 
และอินโฟกราฟฟิก สิ่งเหล่าน้ีท�าให้นักข่าว
ภาคสนามต้องพัฒนาทักษะในการผลิตที่
นอกเหนือจากการเขียนเพียงอย่างเดียว คือ
การเก็บภาพ เสียง และวิดีโอด้วย 

นอกจากน้ี วิธีการเขียนหรือน�าเสนอ
เน้ือหาก็มีความส�าคัญ นักข่าวต้องศึกษา
และปรับตัวเพื่อให้สามารถน�าเสนอเนื้อหา
ได้สอดคล้องกับสื่อและพฤติกรรมของผู้อ่าน
หรือผู้ชม 

หนังสอืพมิพ์ฉบบักระดาษในฐานะของสะสม 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ท่ีผ่านมา 

ภายหลงัการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ในหลวงรชักาล

ท่ี 9 เราได้เห็นปรากฏการณ์ที่หนังสือพิมพ์
ขาดตลาด 

นัน่ก็เพราะผูค้นมองหนงัสอืพิมพ์เป็นสือ่
ทีจ่บัต้องได้ซึง่บนัทึกเหตกุารณ์ประวัตศิาสตร์  
เป็นของมีคุณค่าน่าสะสม

แนวคิดหนึ่ ง เ ก่ียวกับทางรอดของ
หนังสือพิมพ์ก็คือการท�าให้หนังสือพิมพ์มี
คุณค่าในลักษณะนี้นั่นเอง 

ลดขนาดองค์กร ลดต้นทุน 
องค์กรสือ่ทัว่โลกมกีารปรบัตวั ลดต้นทุน 

ลดจ�านวนพนักงานประจ�าและใช้บริการ
นักข่าวฟรีแลนซ์มากขึ้น อีกท้ังพยายามหา
โมเดลทางธุรกิจมาใช้ อย่างไรก็ตามเน้ือหา
ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ เป็นปัจจัยพื้นฐาน
แห่งความอยู่รอดของทั้งองค์กรข่าวและนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์  

วอร ์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีชาว
อเมริกันที่หันมาลงทุนในกิจการหนังสือพิมพ์
ในช่วงขาลงเมื่อไม่ก่ีปีมาน้ีให้เหตุผลกับนัก
ลงทุนว่าความหวังอยู่ที่การน�าเสนอเน้ือหา
ส�าหรับคนในท้องถิ่น เพราะไม่มีใครมาท�า
แทนได้ เขายังเน้นความส�าคัญของการน�า
เสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ โดยกล่าวว่า หาก  
(ผูผ้ลติสือ่) ไม่ให้คณุค่ากับเน้ือหาแล้ว ใครล่ะ
จะมามองเห็นคุณค่า q

องค์กรสือ่ทัว่โลกมกีารปรบัตวั 
ลดต้นทนุ ลดจำานวนพนกังานประจำา
และใช้บริการนักข่าวฟรีแลนซ์มากขึ้น 
อกีทัง้พยายามหาโมเดลทางธรุกจิมา
ใช้ อย่างไรก็ตามเน้ือหาที่มีคุณภาพ
และน่าเช่ือถือ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานแห่ง
ความอยูร่อดของท้ังองค์กรข่าวและ
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์
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ทัศนะต ่อ ธุร กิจสื่ อสิ่ ง พิมพ ์อย ่าง 
“หนังสือพิมพ์” ที่หลายคนมองว่า หลังจาก
นีท้กุฉบบัต้องดิน้รนอย่างหนกั เพ่ือให้ตวัเอง
อยู่รอด ความเห็นต่อสภาวะดงักล่าวจากมมุ
มองของคนท่ีอยู่ในแวดวงนักหนังสือพิมพ์-
คอลัมนิสต์ รุ ่นใหญ่อย่าง “ชัชรินทร ์  
ไชยวฒัน์” ทีเ่ป็นคอลมันิสต์ เขียนประจ�าอยู่
ในหนงัสอืพมิพ์ไทยโพสต์ รวมถึงในเว็บไซต์
ของส�านักข่าวไอเอ็นเอ็น www.innnews.
co.th และสื่ออีกบางแห่ง  

Newsmaker 
กอง บ.ก.จุลสารราชดำาเนิน

ต้องเลิกคิด กำาไร-ขาดทุน 
ให้สำานึกว่ามันคือ “หน้าที่”

 โดยประสบการณ์ของชชัรนิทร์น้ัน เขา
เคยผ่านการเป็นท้ังพนักงาน-ผู้บริหารและ
เจ้าของหนงัสือพิมพ์-นิตยสารท้ังรายวันและ
รายสปัดาห์มาแล้วหลายฉบบั และมผีลงาน
การเขียนพ็อตเก็ตบุ๊คออกมามากมายต่อ
เนื่องนับไม่ถ้วน 

“ชัชรินทร์” ยอมรับว่า ด้วยพัฒนาของ
สังคมที่ผ่านยุคปฏิวัติเทคโนโลยี เห็นได้ชัด
ว่าถึงปัจจุบัน มันส่งผลที่น่าตกตะลึง ใน
ฐานะคนท�าสื่อรุ่นเก่า บางครั้ง เราก็แทบ

ไม่เหลือแรงจูงใจที่จะไปสื่อกับคนที่อยู่ใน
สังคมมนุษย์ยุคใหม่ เพราะแทบสื่อไม่ได้
แล้ว การรบัรู ้การตดิตามสือ่มนัเข้ากันไม่ได้
เพราะมนัมช่ีองว่าง บางครัง้ก็เกือบหมดแรง
จูงใจ แต่ความเป็นสื่อ เป็นนักหนังสือพิมพ์ 
ก็ยังเหน็ความจ�าเป็น ว่าต้องส่ือออกไป จาก
รุ ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ ่นหน่ึง หรือเป็นหน้าที่ซึ่ง
จ�าเป็นต้องสื่อ 

“คอลัมนิสต์อาวุโส” เห็นว่า เมื่อมอง
เป็นหน้าที่ สิ่งที่ต้องเลิกคิดอย่างหนึ่งก็คือ 

www.manager.co.th
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ก�าไร ขาดทุนทางธุรกิจ แต่เป็นเรื่องหน้าที่
ในความเป็นมนุษย์ ด้วยเหตุน้ี การอยู่รอด
ของสื่อที่แท้จริงคือ ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ 
ต้องเลิกคิดก�าไร ขาดทุน พูดง่ายๆ คือต้อง
หันมาเฉือนเนื้อตัวเอง หากเราต้องการเป็น
สื่อต่อ ในแง่บริษัทที่ท�าธุรกิจสื่อ ย่อมหนีไม่
พ้น ก็ต้องปรับตัวให้อยู่รอดเช่น ลดขนาด
องค์กร และทีส่�าคัญคอื คนท�าสือ่ ต้องพร้อม
จะไม่รวยอีกต่อไปแล้ว ต้องกลับไปสู่ยุค 
หนังสือพิมพ์ไส้แห้ง 

..พูดง่ายๆ คือต้องพอเพียงให้เป็น คน
ท�าสื่อ จะท�าเพราะเป็นหน้าท่ี ไม่ใช่คิดแต่
ธุรกิจ แต่ค�าถามคือจะมีสื่อที่พร้อมจะเป็น
แบบน้ีหรือไม่ ซึ่งก็ต้องเห็นใจเขา หากเขา
ไม่พร้อม ก็อาจต้องไปท�าอาชีพอื่น เพ่ือให้
อยู่รอด หากเป็นอาชีพส่ือ คงเลี่ยงไม่พ้นที่
ต้องล�าบาก ต้องพอเพียง ลดความสขุสบาย 
มันถึงจะสามารถท�าหน้าท่ีสื่อไปถึงมนุษย์
พันธ์ุใหม่ได้ต่อไป

ชัชรินทร์ ยอมรับว่าในสถานการณ์
ปัจจุบัน ธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ที่คนบอกว่า 
นบัถอยหลงั ก็คงเป็นเช่นนัน้ ย่ิงเมือ่ก่อน สือ่
ก็ล�าบากอยู่แล้ว ที่คนเรียก นักหนังสือพิมพ์
ไส้แห้ง ทีค่นบอกว่าท�าหนงัสอืพิมพ์ก็คอืเอา
เงินไปเผา แต่เคยมีช่วงหนึ่งมันบูม ก็เลยได้
เห็น นักข่าวเงินเดือนมาก หัวหน้าข่าวเงิน
เดือนเป็นแสน แต่หลังจากนี้ ตอนนี้ไม่มีอีก
แล้ว พูดง่ายๆ อาชพีสือ่แบบเมือ่สบิปีทีแ่ล้ว 
มนัน่าจะหมดแล้ว แต่เป็นยุคใหม่ท่ีจะว่ากัน
กับมนุษย์พันธ์ุใหม่ ที่ค�าว่าสื่อมันกลายเป็น
อะไรอกีเรือ่งท่ีไม่ใช่แบบเดมิๆ ท่ีใครบอกกัน
ว่า ยุคน้ีใครก็เป็นนักข่าวได้ ถ้ายังอยากเป็น
สื่อต่อไป ก็ต้องเป็นแบบนี้ คือรู้จักล�าบาก 
รู้จักพอเพียง กลับไปเป็นแบบนกน้อยในไร่
ส้มแบบเก่า พวกนี้แหละที่จะอยู่ได้ และจะ
อยู่แบบคึกคักด้วย ก็เหมือนกับที่ลดขนาด 
เพ่ือท�าหน้าท่ีต่อไปได้ แต่แบบจะเอาเงิน
เดือนมากๆ คงจบแล้ว ไม่มีอีกแล้ว 

..สภาพการณ์ทีเ่กิดข้ึนตอนน้ี มนัไม่ใช่
แค่การยุติการตีพิมพ์ของสื่อสิ่งพิมพ์เช่น
กรณี สกุลไทย ไม่มีคนอ่านเท่านั้น แต่อาจ

เพราะไม่มีคนเขียนอีกด้วย คือคนที่จะมี
ความเข้าใจ ความงามของศิลปะแบบเดิม 
ปัจจุบัน มันแทบไม่เหลือแล้ว ประเภทจะ
มาแต่งกลอน อย่าง คมทวน คันธนู อดีตกวีซี
ไรต์ ไม่มอีีกแล้ว เพราะพฤตกิรรมการดหูนัง 
ฟังเพลง ของคนยุคนี้มันไม่เหมือนเดิม พูด
ง่ายๆ มันสิ้นยุคแบบเก่าๆไปแล้ว 

ส่วนหนังสือพิมพ์จะท�าอย่างไรให้อยู่
ได้และอยู่รอดตลอดไป “ชัชรินทร์”ให้มุม
มองว่า มันจะอยู่แบบ คือต้องเป็นสื่อท่ีแท้ 
คือแบบไม่มีก�าไร ถามว่าอยู่ได้หรือไม่ ถ้า
พูดแบบมาตรฐานเก่า คือก็แทบอยู่ไม่ได้ 
อย่างบางฉบับ ได้ก�าไรบ้าง แตม่ันก็เรียกว่า
แทบไม่ได้ก�าไร แต่มนัคือก�าลงัใจ แต่มนัจะ
เรียกว่าก�าไรแบบธุรกิจคงล�าบาก คืออยู่ได้
ด้วยเหตุที่ว่า ยังมีคน เชื่อในความคิดแบบ
ยุคเก่าๆ ที่ยังมองเห็นความดีความงาม แต่
ก็จะเป็นกลุม่เลก็ๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
จะอยู่แบบเล็กๆ เช่นนี้ตลอดไป เพราะเมื่อ
พยายามท�าหน้าท่ีในการเป็นส่ือท่ีแท้ ท�า
หน้าที่ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับ คนรุ่นต่อไป เมื่อ
สังคมเปลี่ยนไป คนสื่อที่ท�าหน้าที่เพราะมัน
คือหน้าที่ก็จะเป็นโคมทองอันวาววาม เป็น
วีรบุรุษของยุคต่อไปในอนาคต แต่ยุคน้ีมัน
เลี่ยงไม่พ้นท่ีจะต้องพอเพียง ต้องอยู่อย่าง 
สื่อจริงๆ ไม่ใช่อยู่อย่างนักธุรกิจ 

ส่วนการปรับตัว ในแง่เช่น ออนไลน์ 
อนันัน้เป็นเรือ่งเทคนคิ ท่ีก็ว่ากันไป บางทที�า
ส�าเร็จบ้าง ไม่ส�าเร็จบ้าง ก็ว่ากันไป 

“สิ่งที่จะท�าให้สื่ออย่างหนังสือพิมพ์
อยู่ได้ ก็ต้องเน้นที่ความเป็นสื่อที่แท้ การ
เชื่อมั่นในความดี ความถูกต้อง บางคนซื้อ
หนังสือพิมพ์บางฉบับ ท่ีเป็นฉบับไม่ใหญ่ 
ก็เพราะคนเห็นว่ายังไง ก็ต้องให้บางฉบับ
นั้นต้องอยู่ให้ได้ พวกนี้แหละจะอยู่ได้ และ
เป็นพลังท่ีดูถูกไม่ได้ เพราะพวกท�าธุรกิจสือ่ 
ที่เน้นเรื่องธุรกิจ ก�าไร ขาดทุนอย่างเดียว ก็
อาจอยู่ไม่ได้ เพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไป 
คือไม่ได้เปลี่ยนแค่ผู้บริโภค กระบวนการ
ท�างาน แต่จิตใจคนรับสื่อ ก็เปลี่ยนไป” 

..ต้องยึดมั่นความดี ความถูกต้อง 
ไม่ใช่ไปเน้นเรื่อง กลุ่มเป้าหมายคือคนกลุ่ม
ไหน อายุขนาดไหน แต่ต้องมุ่งไปที่เรื่อง
ความดีงาม คือส่ือมองว่าสังคมมันแย่แล้ว 
ถึงเวลาต้องเปลี่ยน ถึงเวลาท่ีจะท�าอย่างไร
ให้เยาวชนคนรุ ่นใหม่ ได้ตระหนักรู ้เรื่อง 
คุณธรรม ศีลธรรม คือให้คนอ่าน หน่ึงร้อย
คน เขารู้เขาตระหนักเรื่องนี้เพียงแค่หนึ่งคน 
ก็ถือว่าประสบความส�าเร็จแล้ว อันน้ีแหละ
คือความเป็นสื่อท่ีแท้ ตะเกียงท่ีแท้ ถามว่า
สิ่งเหล่านั้น มันเพ้อฝันหรือไม่ ก็คงไม่ใช่ 

ซึ่งก็ต้องถามสื่อว่ากล้าหรือไม่ท่ีจะท�า
อยู่แบบน้ี ถ้ากล้า ก็ไม่ต้องห่วงเลย เพราะวัน
หน่ึงมันจะมาถึงแน่ วันท่ีตัวเองจะได้ภูมิใจ
ต่อการท�าหน้าท่ีของตัวเอง แต่หากไม่กล้า 
ก็ควรเปล่ียนอาชีพ ไม่เปล่ียนก็ล�าบาก ใน
การด�าเนินชีวิต ดูแลครอบครัว 

ส่ิงท่ีเราอยากเน้นคือ เรื่องความคิด 
คือเรื่องการเป็นสื่อที่แท้ มุ่งมั่นท่ีจะสร้าง
ความดีงามให้กับสังคม การท่ีต้องการจะ
เปลี่ยนโลกให้เป็นทางที่ดี นี้คือจุดค�าตอบ
เบื้องแรก  แต่เทคนิครายละเอียดการปรับ
ตัวของสื่ออย่างไรให้อยู่รอด ก็ต้องเป็นเรื่อง
ที่แต่ละแห่ง ต้องไปว่ากันอีกที แต่ต้องจาก
จุดน้ี คือ วิญญาณของหนังสือพิมพ์ คือ
ปลายคมแห่งปากกา ต้องเริ่มจากจุดนี้ จุด
เดียว แล้วเทคนิคต่างๆ จะมาเอง เช่นเน้น

การอยู ่รอดของส่ือที่ แท ้
จริงคือ ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ 
ต้องเลิกคิดกำาไร ขาดทุน พูด
ง่ายๆ คอืต้องหนัมาเฉอืนเนือ้ตวั
เอง หากเราต้องการเป็นสื่อต่อ
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การวิเคราะห์ การท�าคอลมัน์ให้น่าอ่านสนกุ 
เป็นเรื่องเทคนิค 

จุดเริ่มต้นคือต้องมีเรื่องการส�านึกต่อ
หน้าทีอ่ย่างจรงิจงั แล้วพวกน้ีแหละท่ีมนัจะ
อยูไ่ด้ ไม่ว่าโลกจะเปลีย่นแปลงไปแบบไหน 
แต่สือ่ท่ีเป็นแบบน้ีจะอยู่ได้ แม้ว่าในยุคนีจ้ะ
อยู่แบบไม่ค่อยมีใครมองเห็นแต่ยุคหนึ่งจะ
ดงัได้ อนัน้ีคอืความเชือ่ เพราะมนัคอืการท�า
หน้าท่ี ตอนนีถื้อว่าเป็นยุคแห่งการเคีย่วกร�า 

ยุคอดีตท่ีมีการควบคุมสื่อเช่น ปร.
42อันน้ันยังหนักน้อยกว่ายุคนี้ ยุคนี้หนัก
กว่า ยุคเดิมอาจแค่จับไปขัง ท่ีก็ถือว่าหนัก
แล้ว แต่ยุคน้ีเป็นยุคขังทางความคิด สู้กัน
ทางความคิด ต้องอาศัยอะไรหลายอย่าง 
แต่สิ่งท่ีท�าไป จะมีคนเห็น เพราะคนที่เห็น
ว่าสังคมตอนนี้มันแย่ มีไม่น้อย 

ชัชรินทร์เห็นว่า การท่ีสื่อจะเลือกข้าง
เพ่ือให้อยู่รอดทางธุรกิจนั้น ค�าว่าเลือกข้าง
คือต้องเลอืกข้างความเป็นธรรม เลอืกยืนบน
ความถูกต้อง แล้วความถูกต้องจะพาเราไป
เอง บางครั้งมันอาจจะผิดบ้าง เช่น ไปเชียร์
คนทีไ่ม่ควรเชยีร์ แต่ความถูกต้องก็จะน�าพา
เราเองให้เรารู้ว่า คนนี้ไม่ต้องเชียร์แล้ว ต้อง
วิจารณ์บ้าง เพราะสจัธรรมของหนงัสอืพิมพ์
ก็ไม่ต่างจากความจรงิทางศาสนาทีเ่ขาพูดๆ
กัน แม้จะเป็นความจริงที่ต�่ากว่า แต่ก็ไปใน
แนวทางเดียวกัน แต่ช่วงเวลาพิสูจน์มันช้า 
มันต้องอาศัยความอดทน 

“ให้มุ่งไปสู่ความถูกต้อง ความดีงาม 
เชื่อมั่นว่าเราก�าลังท�าสิ่งท่ีดี อันน้ันแหละ
จะอยู่ได้ อันน้ีคือผู้ท่ีต้องการเป็นสื่อที่แท้ 
อย่าไปกลัวเรื่องความไม่มั่นคง อย่าไปกลัว
การเลย์ออฟ อย่าไปกลัวการโดนออก ถ้า
ต้องการเป็นสือ่แท้ๆ ความเป็นสือ่แท้ ธรรมะ
จะคุ้มครอง ก็ท�าหน้าที่ของความเป็นสื่อท่ี
ดีไป อะไรท่ีเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องไม่เป็น
ธรรม ก็ต้องท�าหน้าที่ความเป็นสื่อท่ีดี พูด
ความจริง ให้มากให้เต็มที่”

... เพราะวันหนึ่งข ้างหน้า มนุษย์
พันธ์ุใหม่ หรือคนท่ีโดนเทคโนโลยี ท�าลาย
กระบวนการทางความคิดไปหมด วันหน่ึง

เขาก็จะต้องทนไม่ไหว แล้ววันนั้น เขาจะ
เดินตามนักหนังสือพิมพ์ท่ีแท้ท่ียังเหลือ
อยู่ หรือแม้ไม่มีเหลืออยู่แต่คนเหล่านี้ก็จะ
ไปควานหาสิ่งเก่าๆ กลับมาเพ่ือน�าทางไป 
แล้วถ้าถึงวันนั้น นักหนังสือพิมพ์ที่แท้ท่ีท�า

หน้าที่ของเขา เขาจะภูมิใจ และมันจะมี
คุณค่ามากกว่าเงินเดือน ค่าตอบแทนจ�า
นวนมากๆ นี้คือความหมายของการอยู่ได้
ในความเป็นสื่อ 

คุณธรรม ศีลธรรม คือหัวใจของการ
อยู่รอดในยุคน้ี หรือความพยายามเป็นนัก
หนังสือพิมพ์ท่ีแท้จริง ท่ียึดมั่นจิตวิญญาณ
ของการเป็นนักหนังสือพิมพ์อย่างสุดจิต
สุดใจ นั่นคือสิ่งที่จะท�าให้หนังสือพิมพ์ 
และสื่อ อยู่ได้ ไม่ว่าในแง่ปัจเจกบุคคลหรือ
บริษัท หรือสถาบัน ผมเชื่อแบบนี้ 

ถามแย้งว ่า ท่ีพูดเรื่องหลักการดัง
กล่าว มนัก็อาจมบีางคนมองว่าเป็นแนวคดิ
อดุมคติ ไม่สอดคล้องกับยุคสมยั  “คอลมันสิต์ 
อาวุโส” เลยตอบย�า้กลบัมาว่า โอ้ ย่ิงยุคนีย่ิ้ง
ต้อง มีอุดมคติมากกว่าข้ึนเป็นสองเท่า ถึง
จะไปรอด แค่อดุมคติแบบยุคเก่าๆ อย่างใน
ยุค อศิรา อมนัตกุล ยงัน้อยไป ต้องหนักกว่า
น้ัน ซึ่งเรื่องน้ีเป็นเรื่องของความพอใจส่วน
ตัว หากเราสู้มันไม่ไหว ก็ต้องเปลี่ยนไปท�า
อาชีพอื่นจะดีกว่า q

ให้มุง่ไปสู่ความถกูต้อง ความ
ดงีาม เช่ือมัน่ว่าเรากำาลังทำาส่ิงทีดี่ 
จะอยู่ได้ อันนี้คือผู้ที่ต้องการเป็น
สื่อที่แท้ อย่าไปกลัวเรื่องความไม่
มั่นคง อย่าไปกลัวการเลย์ออฟ 
ถ้าต้องการเป็นสื่อแท้ๆ ความเป็น
สื่อแท้ ธรรมะจะคุ้มครอง
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ในสภาวะที่สื่อสิ่งพิมพ์ก�าลังประสบปัญหา
ทั้งยอดคนอ่าน-ยอดขาย-ยอด
โฆษณา เห็นได้ชัดว่า สื่อที่มี
ปัญหาการด�าเนินกิจการจนไป
ต่อไม่ไหว หลักๆ กค็อื “นติยสาร” 
ขณะที่หนังสือพิมพ์รายวัน พบว่า
ในรอบปี 2559แม้ทุกฉบับจะยอด
ขายตกลง แต่กย็งัประคองตวัอยูไ่ด้ 

โดยในช่วงไม่ก่ีปีมาน้ี นิตยสาร
ชั้นน�าเมืองไทยท่ีทยอยปิดตัว สาเหตุ
หลักก็เพราะคนอ่านเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปสู ่ สื่ อดิ จิ ทั ล  มากขึ้ น  “จุ ลสาร
ราชด�าเนิน” รวบรวมข้อมูลจากสื่อ
ต่างๆ มาประมวลไว้ดังนี้ 

ปี  2559
ธ .ค .2559  -  “พลอยแกมเพชร” 

 นิตยสารผู้หญิงรายปักษ์ ได้รับความนิยม
จากผูอ่้านมากท่ีสดุฉบบัหนึง่ในประเทศไทย 
มียอดสมาชิกที่มากที่สุดเล่มหนึ่ง อ�าลา
แผงรวมมีอายุได้ 25 ปี โดย เล่มแรกวาง
ขายตั้งแต่ปี 2535  ฉบับสุดท้าย คือ ฉบับ
ที่ 598  ทั้งนี้ “พลอยแกมเพชร” เป็นผู้น�าใน
เรื่องเนื้อหา สาระบันเทิง โดยรวมนักเขียน
ชื่อดังมากมายมาเขียนคอลัมน์ประจ�า เช่น  
กฤษณา อโศกสิน ว.วินิจฉัยกุล พงศกร 
มนันยา

ต.ค. 2559 -  “สกุลไทย” ปิดฉาก
ถาวรหลังโลดแล่นบนแผงหนังสือมากว่า 
61 ปี รวมท้ังหมด 3,237 ฉบับ โดยมีการ
แจ้งในเฟซบุ๊ค “สกุลไทยรายสัปดาห์” อ้าง
เหตุผลสภาพเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป และเอเย่นต์จัดจ�าหน่าย
ท่ีลดลง ท�าให้นิตยสารกระดาษค่อยๆ ลด
บทบาทลงในยุคของสื่อดิจิทัล

ข้อความแจ้งเตือนยังสมาชิกสกุลไทย 
บอกว่า “ขอกราบขอบพระคุณในน�้าใจ

ทิศทาง-สถานการณ์สื่อ

ปิดฉากนิตยสารดังเมืองไทย ! 

ไมตรีของผู้อ่านทุกท่าน ท่ีได้ให้ความกรุณา
สนับสนุนสกุลไทยตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนานบนถนนสายนี้ และได้กรุณาแสดง
ความห่วงใยต่อสกุลไทยมาเป็นจ�านวน
มาก น�้าใจของท่าน คณะผู้บริหาร กอง
บรรณาธิการ พนักงานบริษัท อักษรโสภณ 
จ�ากัด ขอรับไว้ด้วยความซาบซึ้ง ด้วยเป็น
สิ่งที่ย�้าเตือนว่าถนนสายนี้มิได้โดดเดี่ยว แต่
งดงามและอบอุน่ด้วยน�า้ใจของท่านผูอ่้านที่
มอบให้สกุลไทยตลอด 61 ปีที่ผ่านมา” 

นรีภพ สวัสดิรักษ ์  บรรณาธิการ
นิตยสารสกุลไทย ระบุว่า สกุลไทยเริ่มได้รับ

ผลกระทบมาต้ังแต่ วิกฤติเศรษฐกิจ 2540 
จากเดิมที่เคยตีพิมพ์สัปดาห์ละ 2 แสนฉบับ 
ต้องลดลงมาเหลือสัปดาห์ละ 8 หมื่นฉบับ 
และโฆษณาท่ีเข้าก็ค่อยๆ ลดลงตามล�าดับ 
ท่ีผ่านมาก็พยายาม ด้ินรน ปรับปรุงเน้ือหา
มาตลอด แต่สุดท้ายก็แบกภาระไม่ไหวจน
ต้องอ�าลาแผง

“เราพยายามปรับปรุงเน้ือหาภายใน
เล่ม ลดหน้ากระดาษ ปรับคอลัมน์ให้สลับ
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หมุนเวียนไป นิยายเรื่องน้ีจบก็
ยังไม่มีเรื่องอื่นแทน ใช้วิธีท�างาน
แบบน้ี ขณะเดียวกันเมื่อสื่อยุค
ใหม่เข้มข้นเท่าไร นิตยสารก็ต้อง
เข้มข้นเท่านั้น เราก็ปรับคอลัมน์
ให้เข้ากับสื่อยุคใหม่ ให้เข้ากับ
คนรุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามาอ่านกับเรา 
เราพยายามปรับปรุงแบบนี้มา 
4-5 ปี จนสุดท้ายเราแบกภาระ
หนักหนาสาหัสแบบนี้ไม่ไหว 
ก็ประชุมกันแล้วประกาศยุติ
สกุลไทยในฉบบั 3237”  
นรีภพ ระบุ

พ.ค. 2559 
-  อิมเมจ (IM-

AGE) นิตยสารชั้นน�า
ด้านแฟชั่นของเมือง
ไทยอีกเล่มปิดตัว รวม
อายุได้ 28 ปี วิโรจน์ วชริ
เดชกุล ผู ้ถือหุ้นบริษัท 
อิมเมจ พับลิชชิ่ง จ�ากัด 
ชี้แจงว่า เนื่องจากสื่อส่ิง
พิมพ์น้ันอยู่ในช่วงขาลง 
ท�าให้บริษัทขาดทุน และ จ�าเป็นจะต้อง
เลิกจ้างพนักงานเกือบท้ังหมด แต่หากสื่อ
สิ่งพิมพ์กลับมาฟื้นตัวอีกคร้ัง ก็อาจจะกลับ
มาท�าใหม่อีกครั้ง

พ.ค. 2559  -  คอสโมโพลแิทน  (Cosmo-
politan) นิตยสารหัวนอกสัญชาติอเมริกัน 
ฉบับภาษาไทยยุติการติพิมพ์ สิริอายุ 20 ปี  
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดของ
คอสโมโพลิแทน ฉบับภาษาไทย กล่าวว่า 
การปิดตัวในครั้งน้ีเป็นการปิดตัวก่อนหมด
สญัญาจรงิกับบรษิทัแม่ในอเมรกิาปลายปีนี้ 
เนื่องจากไม่อยากแบกภาระที่หนักขึ้น และ
กระแสสื่อดิจิทัลที่เริ่มเข้ามา

ขณะท่ี เมื่อช่วงปี 2558 ท่ีผ่านมา ที่
ยุติการผลิตหลักๆ ก็เช่น “เปรียว”  ที่ปิด
ต�านาน 35 ปี   “แจ๊ส–พณิชนาฏ แย้ม
เพกา”บรรณาธิการใหญ่ของนติยสารเปรยีว 
ยอมรับว่า หมดยุคของนิตยสารกระดาษ
แล้ว เพราะโลกยุคปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้

บรโิภคเปลีย่นแปลงไปมาก  สือ่สิง่พิมพ์ไม่มี
ทางสูกั้บความรวดเรว็ทันใจของสือ่ดจิทัิล ย่ิง
ในสภาพเศรษฐกิจซบเซาแบบนี้ ต่อให้สาย
ป่านยาวแค่ไหนก็รอดยาก รวมถึงการปิด
ตัวของ  “บางกอกรายสัปดาห์” ที่มีชีวิตอยู่
บนแผงหนังสือยาวนานถึง 56 ปี  ฉบับแรก
ราคาเล่มละ 3.50 บาท  เมื่อวันที่  20 มิ.ย. 
2501  รวมทั้งหมด 2917 ฉบับ   ก่อตั้ง โดย  
“วิชิต โรจนประภา” และ  “ศรี ชัยพฤกษ์” 
เนื้อหาเป็นแนวนิยายหลากรส  มีนักเขียน
เรือ่งบูช๊ือ่ดงัมากมาย เจาะกลุม่ผูอ่้านเฉพาะ  
หลักๆ คือบรรดาข้าราชการต่างจังหวัด    
ครัง้หนึง่ เคยได้รบัการยอมรบัจากการส�ารวจ
ท�าสถิติว่า เป็นหนังสือนิตยสาร ท่ีมียอด 
พิมพ์สูงที่สุดในประเทศไทย  นิตยสาร
บางกอกรายสัปดาห์ ผลัดเปลี่ยนผู้บริหาร
ไปหลายรุ่น ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเขียนรุ่นเก๋า 
ที่คร�่าหวอดอยู่ในแวดวงนิยาย มาอย่าง
โชกโชน q

ปี 2559
ม.ค. -   นิตยสารแนววัยรุ ่น   

‘Candy ประกาศปิดตัว 
ก . พ .  -  นิ ต ย ส า ร แ ฟ ชั่ น   

‘Volume’ วางแผนฉบับสุดท้าย
ส.ค.  -  ‘ เซ เว ่นทีน  (Seven-

teen)’ ตีพิมพ์ฉบับสุดท้าย
ก . ย .  -  C - K i D s  E x -

press นิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์  
ปิดฉาก รวมอายุ 24 ปี

 
ปี 2558

- นิตยสารดิฉัน วางแผงมากว่า 38 ปี 
ปรับระยะเวลาวางแผงจากรายปักษ์เป็น
รายเดือน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

-  น า ย ศั ก ด์ิ ชั ย  ก า ย  ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง
นิตยสาร Lips ประกาศว่า Lips  จะออก
ฟรีก็อปปี้ 3 ฉบับ คือ Lips LOVE, Lips 
GARCON และ Lips PALETTE เพ่ือเป็น 
ช่องทางหารายได้จากโฆษณาเพ่ิม ในภาวะ
ที่ส่ือออนไลน์ท�าให้คนอ่านสื่อกระดาษ
ลดลง

- นิตยสารทางเลือก Way ปรับวิธี
การท�างาน ย ้ายคอลัมน์หลักไปไว ้บน
เว็บไซต์ และจะเปลี่ยนเวลาวางแผงจาก
ทุกเดือนเป็นทุก 4 เดือน  อธิคม คุณาวุฒิ 
บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Way  ระบุว่า 
การเปลีย่นแปลงท้ังหมด เป็นเพยีงการปรับ
ตวัเพ่ือให้อยู่รอด มโีอกาสเตบิโตบนเงือ่นไข
ข้อเท็จจริง และมีอนาคต

-  นิตยสารวรรณกรรม Writer ประกาศ
หยุดพิมพ์ หลังท�าต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554

- นิตยสารเกม Play ประกาศยุติการ
พิมพ์สิน้ปี 2558 และมุง่หน้าสูด่จิทัิลเตม็ตวั

 
ปี 2557
มี.ค. -  BOOM นิตยสารการ์ตูน ยุติ

การวางจ�าหน่าย รวมวางแผงเป็นเวลา 20 ปี 

หมายเหตุ - ข้อมูลประกอบบางส่วน
จาก thaipublica และ ศูนย์ข่าวอิศรา
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ปรากฏการณ์ถดถอยของส่ือส่ิงพิมพ์ท่ี
ขยายไปทั่วโดยเฉพาะกับ”นิตยสาร-แม็กกา
ซีน”ที่ทยอยเลิกผลิตไปหลายต่อหลายเล่ม 
ซึ่งจริงๆ แล้ว มีคนในวงการแม็กกาซีน 
ยนืยนัว่ามมีากกว่าทีเ่ป็นข่าว เพยีงแต่คนไม่
ค่อยรบัรู ้เพราะใช้วิธี 

“หายไปแบบไม่เป็นข่าว-เลิกไปแบบ
เงียบๆ” 

 ย่ิงหากไม่ใช่นติยสารฉบบัใหญ่หรอืเป็น
นติยสารในเครือยักษ์ใหญ่ ก็พบว่าหลายฉบบั
ก็เลิกท�ากันไปแบบลาแผงไปชนิดไม่ใช่แค่ผู้
อ่านไม่รู้ข่าวแต่คนท�าเองเช่นในกอง บ.ก.ก็
ยังเก็บของแทบไม่ทัน

ส� า ห รั บ ห น่ึ ง ใ น นิ ต ย ส า ร ที่ อ ยู ่ ย ง
คงกระพันจนจะครบ 30 ปี ในเดือน พ.ย.ปี
หน้า อย่าง “นิตยสารสีสัน” ที่มีหัวเรือใหญ่
คือ “ทิวา สาระจูฑะ” หรือ “น้าทิวา” ของ
คนในวงการผลตินติยสาร และผูอ้ยู่ในแวดวง
เพลง –หนงั –หนังสอื รวมถึงแวดวงนักวิจารณ์ 
หลายคนย่อมสงสยัว่า “นติยสารสสีนั” ทีเ่ป็น
นิตยสารที่เน้นหนักเรื่องการวิจารณ์ และเป็น
นิตยสารที่ไม่ได้อยู่ในค่ายใหญ่ แต่อยู่มาได้
อย่างไรร่วม 30 ปี และหลังจากนี้จะคงอยู่
ต่อไปหรือไม่ 

ข้อสงสยัน้ี “กองบ.ก.จลุสารราชด�าเนนิ” 
นัดหมายพูดคุยกับ”น้าทิวา”เพ่ือให้ ผู้ก่อตั้ง
นติยสารสสีนั ท่ีผ่านประสบการณ์ท�านติยสาร
โดยเฉพาะนติยสารเก่ียวกับวงการเพลง-หนัง 
มาหลายสบิปีและท�ามาแล้วหลายเล่ม  ได้มา
ถ่ายทอดการประเมินสถานการณ์วงการสื่อ
สิ่งพิมพ์ว่าจะ”อยู่ได้หรือรอเลิก” 

เพ่ือให้เห็นความเป็นไปของวงการ

Deep focus
วรพล กิตติรัตวรางกูร 

สื่อสิ่งพิมพ์-นิตยสาร
ในวิกฤต ยังมีทางรอด?

นติยสาร ในช่วงท่ีผ่านมา “ทิวา”หยิบ
โทรศัพท์ส ่วนตัวของเขาท่ีบันทึก
ความเคลือ่นไหว การเลกิกิจการของ
นิตยสารเมืองไทย ที่เป็นข้อมูลส่วน
ตัวมาเปิดการสนทนา โดยบอกว่า 
ธรรมชาตินิตยสาร คนท�าหนังสือ
ส่วนใหญ๋ เวลาไปจะไปเงียบ ๆ  ปิด
ตวัเองไปเงยีบ ๆ  แต่ท่ีคนส่วนใหญ๋
รู้เพราะมันเป็นข่าว พวกหนังสือ
ใหญ่ แต่จากข้อมูลท่ีรวบรวมมา
คร่าวๆ ถึงการเลิกท�านิตยสาร
ในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งมีดังน้ี อย่าง
ช่วงปลายปี  2558 ก็มีนิตยสาร 
เปรียว และเมื่อเข้าสู่ปี 2559 ก็
เริ่มจากนิตยสาร Volume ที่เลิก
ตอนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ตาม
ด้วย Cosmopolitan กับ Im-
age ทีเ่ลกิตอนเดือนพฤษภาคม 
และ บางกอก เดือนกรกฏาคม 
แล้วก็ยังมี Seventeen  ในช่วง
เดือนสิงหาคม ส่วนเดือนกันยายนก็มี สกุล
ไทย และนิตยสาร  Flicks ที่เป็นหนังสือหนัง 
เช่นเดียวกับ นิตยสาร พลอยแกมเพชร เลิก
ไปแล้วเดือนกันยายน ส่วน นิตยสาร who  
ประกาศเลิกท�าแล้ว แต่ไม่รู ้เดือนไหนของ
ปลายปีนี้ 

การปิดตวัของนิตยสาร บางคนก็คงต้อง
ไปหาอาชีพอื่นท�าก่อนเพราะว่าเมื่อหนังสือ
เล่มหน่ึงปิดไป คนที่เขาท�าเล่มท่ีปิดไปจะไป
ท�างานต่อที่ไหน เพราะเล่มอื่นๆ ก็แย่หมด 
ไม่เหมือนสมัยก่อน พอเล่มไหนมีปัญหา จะ
ออก มีการซื้อตัวกันเลย รับเลย พอปิด ก็ต้อง
คิดหาอาชีพอื่นแล้ว 

..อันท่ีจริง เราเคยเขียนและเคยพูด
ตั้งแต่ปี 2540ต้น ๆว่า หลังการมาถึงของสื่อ
ออนไลน์ ผมได้พูดล่วงหน้าแล้วว่า นิตยสาร
จะไปก่อนแล้วตามด้วยนสพ.ส่วนหนังสอืเล่ม
ยังคงอยู่ คอืหากมผีลกระทบเยอะ ๆ  นติยสาร
จะไปก่อน  ซึ่งผลกระทบน้ัน ขนาดตอนที่มี
การแข่งขนักันของธุรกิจสือ่โทรทศัน์กันมากๆ 
เช่น มีทีวีดาวเทียมเกิดขึ้นจ�านวนมาก  ตอน
แรกคิดว่าจะมาแย่งคนจากสื่อสิ่งพิมพ์ แย่ง
โฆษณา แต่นานไปก็พบว่า แม้มีทีวีจ�านวน
มาก แต่สื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังแข็งแรงอยู่ สมมุติยก
ตัวอย่าง มีเงินหนึ่งแสน ตอนนี้ไปลงโฆษณา
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ทีวีได้แล้ว มีหลักหมื่นก็ลงโฆษณาทีวีได้แล้ว 
พวกสือ่สิง่พิมพ์ก็พยายามหาช่องทางอยู่รอด 
ก็ขยายไปยังsocial media ท�าเว็บไซต์ ก็เลย
ยิ่งกระจายไปใหญ่ 

“ผู้ก่อตั้งนิตยสารสีสันและรางวัลสีสัน
อะวอร์ดส์” ฉายภาพความเป็นไปของวงการ
นิตยสารต่อไปอีกว่า เรามองว่าตั้งแต่ต้นป ี
นิตยสารที่ปิดตัวเองไป มีทั้งหนังสือหัวนอก 
เช่น Cosmopolitan –Seventeen สังเกต
ให้ดีว่านิตยสารท่ีปิดไป พ่ึงสื่อโฆษณา พูด
ตรงๆ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วย
โฆษณา ยอดขายอย่างเดยีวอยู่ไม่ได้ พอยอด
โฆษณาหายไป หนังสือใหญ่ๆ ค่าใช้จ่ายใน
องค์กรสูง จะกระทบมากกว่าหนังสือเล็ก 

ส�าหรับอนาคตของคนท่ีอยู่ในวงการ
นิตยสาร “ทิวา”บอกว่า ก็ไม่รู้อนาคตจะเป็น
อย่างไร จะปรับตัวอย่างไร เพราะว่า เมื่อทุก
คนไปท�าแบบเดยีวกันหมด เช่นเรามนิีตยสาร 
ก็เริ่มไปท�าเว็บ ท�าโซเชียลกันหมด ก็เลยไม่รู้
ใครจะได้อะไรจากตรงน้ันหมด ตอนนี้ก็ยังดู
อยู่ ก็ยังไม่ลงตัว 

คาดยังอาจมีนิตยสารอ�าลาแผงอีก !
“เจ้าของนิตยสารสีสัน” ประเมินว่า ใน

อนาคตจะมีนิตยสารท่ีเลิกกิจการแน่นอน  
เรื่องน้ี มีแน่ๆ เราว่าในช่วงไม่ถึงสิ้นปีนี้ อาจ
จะมีนิตยสารเบอร์ใหญ่ๆ อีกสัก 2-3เบอร์ 
พวกท่ีใช้ต้นทุนการผลิตสูง อย่างพวกนิตย
สารใหญ่ๆ พิมพ์สีส่ทีัง้เล่ม ต้องพ่ึงพาโฆษณา
อย่างมาก พวกนี้น่าเป็นห่วง เพราะเขาจะ
ไปปรับโดยลดค่าใช้จ่ายเช่นลดเงินเดือน
พนักงานก็ล�าบาก 

คิดง่ายๆ กรณี เครือเนชั่น- มติชน เปิด
ให้คนลาออกโดยสมัครใจ ร่วม 500คนรวม
สองแห่ง ผมมองว่า ไม่ใช่เรื่องธรรมดา น่า
กลัวทีเดียว มันท้ังระบบ ก็มีทางเดียว ท่ีเรา
เห็นตอนนี้ก็คือ ก็ต้องยืนยันท�าสื่อเล็กๆ ไป
ถึงจะรอด หมายถึงว่าพยายามหาแฟนคลับ
ตวัเองให้แน่นๆ พยายามหาโฆษณาทีเ่ขาเห็น
คณุค่าหาเจ้าของสินค้าทีต้่องการอปุถัมภ์การ
ท�างานแบบเดิม ๆ ให้ได้  

 -ถ้านิตยสารจะอยู่ให้รอด ไม่เลกิท�า จะ
ต้องปรับอย่างไร ให้อยู่รอด ?

ก็ต้องปรับหมด ขนาดหนังสือแจกฟรี
อย่างเดียวยังอยู่ไม่ได้ พวกแจกฟรีต้องพ่ึง
โฆษณาอย่างเดียวเลย ขนาดแจกฟรียังไม่มี
คนหยิบ มนัไม่มคีนหยิบ พอไม่มคีนหยิบ ยอด
ทีค่นท�าหนงัสอืแจกฟรจีะน�าไปอ้างเพ่ือไปขอ
โฆษณาก็ไม่มี โฆษณาก็ไม่มาลงอีก

ผมก็ยังมองไม่ออกว่าปี 2560จะเกิด
อะไรขึ้น แต่ดูแล้วคงไม่ดีแน่ เพราะดูจาก
สภาพ คือพวกหนังสือเฉพาะอาจอยู่ได้เช่น 
พวกรถ หรือพวกวงการอิเลกทรอนิคส์ เพราะ
พวกนี้ขายโฆษณาไม่แพง แล้วมีสินค้าออก
มาเรื่อยๆ ก็ยังอยู่ได้ 

ส่วนพวกนิตยสาร Life style ท่ีเจาะกลุม่
ชาย-หญงิ ผมมองว่า ถ้าเป็นLife style กว้างๆ 
ก็คงอยู่ล�าบาก เพราะพวกทีปิ่ดไปก ็Life style 
ทั้งนั้น แต่หากท�าแบบเจาะกลุ่มทาง ก็อาจ
อยู่ได้ แต่พวกหนังสือไลฟ์สไตล์ท่ียังอยู่ ก็ใช่
ว่าจะขายดี เพียงแต่ตัวหนังสือเป็นฐานไปสู่
การท�าอีเวนต์ อย่างพวกนิตยสารอย่าง  ยาน
ยนต์ –กรังปรีซ์ ก็มีการจัดงานแสดงรถยนต์ 
แล้วไปท�าก�าไรตรงน้ัน ก็ใช้ฐานตัวหนังสือ
ไปท�าอีเวนต์ 

“น้าทิวา”ให้ข้อมูลท่ีน่าสนใจว่า ตอนน้ี

คนท่ีถือหัวหนังสือหรือซื้อหัวหนังสือจะมีเป้า
หมายอยู่2อย่าง

 1.คือ ท�าส่ือออนไลน์โดยใช้คอนเทนต์
ร่วม ระหว่างสือ่สิง่พิมพ์กับออนไลน์แล้วก็น�า
ไปหาโฆษณาร่วม 

2.ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นฐานส�าหรับท�า 
อีเวนต์ ถึงจะอยู่ได้ ไม่อย่างน้ันก็อยู่ล�าบาก 
สมมุติ มีหนังสือแฟชั่น อยู่เล่มหนึ่งท�าไป
เรือ่ยๆ วันหน่ึงก็ต้องปิด ยกเว้นจะเอาหนงัสอื
น้ีไปขยายท�าส่วนอื่นๆเช่นจัดงาน แฟชั่นโชว์ 
กาลาดินเนอร์ เอาเป็นฐานท�าอีเวนต์

เราถามถึงปัญหาส�าคัญของวงการสื่อ
สิ่งพิมพ์อันหนึ่งท่ีคนนอกวงการไม่ค่อยรู้ ก็
คือเร่ือง “ระบบการจัดจ�าหน่าย”ที่ภาพรวม
พบว่าเร่ิมมีปัญหา เห็นได้จากช่วงหลังแผง
ขายหนังสือท่ีเป็น”แผงขายหนังสือพิมพ์-
นิตยสาร”ท่ีเคยอยู่ท่ัวไป ช่วงหลัง ก็เริ่มไม่
ค่อยมี เพราะพากันทยอยเลิกกันหมด  เช่น
เดียวกับ “เอเยนต์-ย่ีปั ๊ว” ท่ีจัดจ�าหน่าย 
นิตยสาร-หนังสือพิมพ์ก็ทยอยเลิกกิจการ กัน
ไปไม่ใช่น้อย 

ปัญหาดังกล่าว “ทิวา” ยอมรับว่า ก�าลัง
เป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อธุรกิจสือ่สิง่พิมพ์
มากพอสมควร 

..คือพอคนเริ่มไม่อ่าน หนังสือ แผงก็
ตาย แผงสั่งหนังสือมาไม่ได้ เพราะหนังสือ
ท่ีไปวางบนแผง หากไม่ซื้อขาดก็ต้องคืน แต่
แผงเมือ่ไม่มคีนซือ้ เจ้าของแผงก็ไม่มเีงนิ เช่น 
แผงสั่ง นสพ. เข้าแผง หกฉบับ สั่งนิตยสาร 
40 เล่ม อันน้ีคือกรณีแผงย่อยๆ วันดีคืนดี 
ตอนน้ีหนังสือพิมพ์ขายได้แค่ 2ฉบับ ท่ีเหลือ
แผงก็ไม่สั่งแล้ว นิตยสาร ขายได้ 15ฉบับ 
ท่ีเหลือก็ไม่สั่ง สุดท้ายท่ีแผงก็ขายแค่นสพ. 
2ฉบับ กับนิตยสาร 15 ฉบับ ส่งผลให้แผง
ขายหนังสือ ก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้ เขาก็ต้องเลิก 
ไปท�าอาชีพอื่น

 พอแผงขายหนังสือเลิก ซาปั๊ว ที่ส่ง
หนังสือตามชุมชน จุดต่างๆ ก็ขาดลูกค้า 
ลูกค้าที่เป็นแผงก็หายไป แผงไม่เหลือ เขาก็
ไม่รู้จะส่งใคร ก็ต้องไปท�าอาชีพอื่น ส่วนที่ยัง
ไม่เลิก อาจมีลูกค้าบ้าง ก็เกาะแกะไป 

มาถึงพวกยี่ปั๊ว พอแผงเลิก ซาปั๊ว เลิก 

หากใครอยากรู้ว่าวงการจัด
จำาหน่ายธุรกิจส่ิงพิมพ์กำาลังมี
ปัญหาขนาดไหน ก็ให้ลองไปเดิน
ดูได้ พวกแผงหนังสือ อย่าง
เคยขายนิตยสารแผงละ 40หัว  
หนังสือพิมพ์  5-6ฉบับ ตอนนี้ที่
ขายได้หลักๆ ก็เหลือ 2 ฉบับ คน
เฝ้าแผงก็นั่งหาวกันทั้งวัน เพราะ
ไม่มีคนซื้อ  
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วิธีของซาปั๊วก็คือ ต้องลดยอดหนังสือ สั่งลด
ยอด มาท่ีคนท�า จากเคยพิมพ์กันเป็นหมื่น 
ๆ ตอนน้ีก็พิมพ์แค่ 1-2พัน เพ่ือให้ลูกค้าเห็น 
ก็กระทบเป็นลูกโซ่ น้ีคือผลกระทบของการ
เปลี่ยนมาสู่สังคมดิจิทัล ที่มีผลมากกว่าเรื่อง
การเกิดขึ้นของทีวีต่างๆ เยอะ เพราะทีวี ก็ไม่
ได้ท�าให้วงการหนังสอืกระเทอืนมากถึงขนาด
นี้  แต่ช่วง2-3ปีนี้ พวกสื่อสิ่งพิมพ์กระเทือน
จากโซเชียลมีเดียเยอะมาก 

“น้าทิวา” แนะน�าว่า หากใครอยากรู้
ว่าวงการจัดจ�าหน่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ก�าลังมี
ปัญหาขนาดไหน ก็ให้ลองไปเดินดูได้ พวก
แผงหนังสือ อย่างเคยขายนิตยสารแผงละ 
40หัว  หนังสือพิมพ์  5-6ฉบับ ตอนนี้ที่ขาย
ได้หลักๆ ก็เหลือ 2 ฉบับ คนเฝ้าแผงก็นั่งหาว
กันท้ังวัน เพราะไม่มคีนซือ้  ซึง่เรือ่งน้ีพอมนัไป
ถึงจุดๆหน่ึง ย่ีปั๊วพวกสายส่ง ก็ต้องลดการก
ระจายหนังสือลง และตามด้วยวิธีการลดคน
งาน คนงานก็ตกงานอีก เหตุเพราะเมื่อก่อน 
ส่งทั่วประเทศแต่เมื่อกระจายน้อยลง  เขา
ก็ต้องลดคนงาน เพราะไม่จ�าเป็นต้องใช้คน
เยอะ แล้วถึงจุดหนึ่งหากยังเป็นแบบน้ี แล้ว
หนักกว่าเดิม ยี่ปั๊วก็อาจหยุดธุรกิจนี้ พอหยุด 
หนังสือก็ต้องหยุด พอหนังสือไม่มี โรงพิมพ์ก็
ไม่มีรายได้ ร้านเพลท ก็ไม่มีรายได้ 

“อย่าคิดว่านี้เป็นเรื่องเล็กๆ มันไม่ใช่แค่
ก้อนกรวดทีข่ว้างลงไปในแม่น�า้ แต่มนัเหมอืน
อุกกาบาตรที่ลงในแม่น�้า แล้วมีผลกระแทก
ต่อเนื่องกันไปหมด” 

คนในวงการนิตยสาร เขาก็เห็น สภาพ
การณ์นี้ หลายส่วนก็พยายามปรับตัวอยู่ แต่
อย่างท่ีบอก พอจะปรับตัว ทุกคน ก็มุ่งไปท่ี
ออนไลน์หมด ก็ไปแข่งกันตรงน้ันหมด แต่ตรง
นั้น มันก็แทบไม่มีรายได้กลับเข้ามา 

ส่วนใหญ่พวกนิตยสารตอนนี้หากมุ่ง
ไปทาง Social media ก็ต้องมุ่งไปท่ีเว็บไซต์ 
เพราะFacebook ก็ไม่คอยเวร์ิค เป็นเรือ่งการ
คุยกันอะไรมากกว่า จะไปมุ่งเรื่องธุรกิจอะไร
คงไม่ได้ ถ้าจะท�าก็ต้องไปท่ีเว็บ หาโฆษณา
อะไรได้ กม็บีางเล่มอย่างเช่น Hi-Class ทีเ่ลกิ
ท�า แล้วไปท�าเว็บไซต์ หนังสือก็หยุดเงียบๆ 
แล้วไปท�าเว็บอย่างเดียว 

..เท่าที่รู้มา พวกนิตยสารที่ไปเน้นเรื่อง
โซเชียลมีเดียมากข้ึน ตอนน้ี  เขาใช้คอน
เทนต์ร่วม แล้วขายโฆษณาร่วม เป็นแค่กิม
มคิอย่างหน่ึง ไปขายโฆษณา เพ่ือจงูใจลกูค้า 
จะไปขายเว็บอย่างเดียวก็ล�าบาก อย่าง 
E-magazine ท�ากันมา5ปีแล้ว ก็ยังไม่เวิร์ค
ส�าหรับประเทศนี้  คนไทยหรือคนที่ไหน ก็ยัง
ไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่

“ทิวาจากสีสัน”พูดถึงวงการนิตยสาร
ในยุคปัจจุบันอีกว่า ตอนนี้กลายเป็นว่า พวก
ที่ยังซื้อนิตยสาร กลายเป็นพวกตลาดล่าง 
พวกกลุ่มตลาดคนอ่านท่ียังไม่ช�่าชองกับการ

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลาดชาวบ้าน แต่ก็
พูดล�าบาก เพราะอย่างที่เลิกไปก่อนหน้าน้ี
เช่น นิตยสาร บางกอก กับ สกุลไทย ที่เลิก 
เป็นเพราะทายาทเขาไม่ท�ามากกว่า ไม่มี
คนท�าต่อ รุ่นพ่อท�า แล้วทายาทไม่ท�า ส่วน
เรื่อง ยอดขายลดอาจมีบ้างมีแน่ แต่ไม่น่า
จะเยอะมาก เพราะอย่างสองเล่มท่ีว่า เขามี
ตลาดคนอ่านแน่นอน ขายไม่แพง อีกท้ัง ก็
มีสายส่ง มีโรงพิมพ์เองครบวงจร แล้ว 2เล่ม
นี้ไม่ได้พ่ึงโฆษณา แต่อยู่ได้ด้วยยอดขาย ก็
คิดว่าแบบนั้น 

เราถามถึงอนาคตของ “นิตยสาร ที่ขาย

ทิวา สาระจูฑะ
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เนื้อหาพวกภาพยนตร์-ดนตรี” ต่อจากน้ีจะ
เป็นอย่างไร “น้าทิวา”ให้ข้อมูลว่า ถือว่า ก็
หนักเลย เพราะพวกนี้ยอดขายไมได้เยอะอยู่
แล้ว เพราะเร่ืองบันเทิงเป็นเรื่องสันทนาการ 
คนอ่านพวกนี้ ตอนวัยรุ่นพอเติบโตขึ้นเช่น 
เรียนมหาวิทยาลัย ก็จะลดการซื้อลง ที่ซื้ออยู่
ก็เป็นเรือ่งการผกูพันกันไป ก็ไม่ใช่เฉพาะเมอืง
ไทย เป็นแบบน้ีเหมอืนกันหมดหลายประเทศ 
คือหากฐานท่ีหยุดซือ้ กับฐานท่ีเข้ามาซือ้ใหม่ 
ถ้ามันบาลานซ์กันก็จะอยู่ได้ยาว 

 “สีสัน” อยู่ได้ยังไง ท�ามา 30 ปี?
“ทิวาจากนิตยสารสีสัน”พูดถึงเส้นทาง

ของ นติยสารสสีนั ทีอ่ยู่ได้มาถึงทกุวันน้ีเกือบ 
30ปีว่า นิตยสาร สีสัน อยู่ได้ เพราะเพ่ือน 
เพราะหนังสือแบบน้ี ถ้าไม่มีพรรคพวกคอย
สนบัสนนุโฆษณาเราอยู่ไม่ได้หรอก อย่างทกุ
วันนี้ที่เขาช่วยกัน ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ก็กระท่อน
กระแท่นไป บางเดอืนก็ขาดทุน แต่ก็เฉลีย่กัน
ไป รายได้หลักคือยอดขายกับโฆษณา แล้ว
ก็มีเงินส่วนหน่ึงจากการจัดงานสีสันอะวอร์ด 
ก็ได้เงินไม่มาก 

“ตอนนี้ล่าสุด ก็เพิ่งลดยอดพิมพ์ เพราะ
สายส่ง สั่งให้ลด เพราะแผงมันตายอย่างท่ี
บอก แต่ว่าลดไม่เยอะมาก พยายามกระจาย
หนังสือออกไปให้มากที่สุด” น้าทิวา พูดแบบ
ตรงไปตรงมา 

“หัวเรือใหญ่จากนิตยสารสีสัน” พูด
จริงจัง หลังเราถามไปว่า ถ้ามีคนสนใจหรือ
อยากเข้ามาท�านติยสาร จะต้องท�าอย่างไร ใน
การเข้ามาในธุรกิจแขนงนี้ โดยแนะว่า เราว่า
อย่าเข้ามาเลย เด็กรุ่นใหม่ก็คงไม่สนแล้ว ไป
ท�าออนไลน์กันเสยีเยอะ ต่อไปการเอน็ทรานซ์
เข้ามหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ คงไม่ใช่
คณะที่เด็กอยากเรียนมากที่สุดเป็นอับดับ
ต้นๆ เหมือนในอดีต เพราะอย่างสายท�าหนัง 
ก็เหนื่อย ท�าไปก็ไม่รู้จะน�าหนังไปฉายท่ีไหน 
คือมันเหนื่อยไปหมด  

แบบน้ี สรุปว่า นิตยสารไม่มีอนาคต
อะไรให ้ เ ห็นอีกแล ้ว  เรา ต้ังค�าถามไป 
โดย“เจ้าของนิตยสารสีสัน”ไม่ได้ตอบแบบ
ฟันธงเสียทีเดียว แต่บอกว่า ก็ยังรอดูอยู่ ยัง
ไม่รู ้จะท�าอย่างไร มันต้องสร้างกระแสให้

คนรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องเท่ได้ ถ้า
คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าการอ่านหนังสือ การหยิบ
หนังสอืมาอ่าน เป็นเรือ่งเท่ ทันสมยั มนัก็อาจ
ช่วยพลิกกระแสได้ 

“อนาคต ดูแล้ว มีแต่จบ เพียงแต่จะจบ
ช้าหรือจบเร็ว เท่าน้ันเอง มันไม่รู้ว่าจะไปสู้
กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร หากค่ายใหญ่ๆ 
เขาไม่สู้ด้วย

 หากจะสู้ ต้องมีตัวใหญ่ๆ ค่ายใหญ่ๆ 
เป็นตัวน�า ถ้าค่ายใหญ่สร้างกระแส สร้าง
ความรูส้กึเท่ท่ีอ่านหนังสือได้ โดยยอมขาดทุน
บ้าง กระแสมันก็อาจพลิกกลับ ก็อาจอยู่ได้ 
หากค่ายใหญ่ไม่สู้ ก็ยาก”

 อย่างนิตยสารที่ปิดตัวเองลงไป จะ
พบว่าเป็นค่ายใหญ่ท้ังนั้น ทั้งท่ีเขาอาจยอม
ขาดทุนและอยู่ได้อีกหลายปี ก็ล้วนมีเงินท้ัง
นั้นแต่เขาไม่สู้แล้ว พวกค่ายเล็ก ๆจะไปออก
หน้า ท�าเป็นห้าวหาญก็ไม่เหลอืแล้ว อย่างของ
ผม เพลทก็ต้องจ้างท�า โรงพิมพ์ก็ต้องจ้างพิมพ์ 

ถามถึงว่า เมือ่ธุรกิจสือ่ส่ิงพิมพ์มปัีญหา
แบบน้ี แล้วพวกต้นทุนการผลิตอย่าง ค่า
กระดาษ –ค่าพิมพ์ ลดลงหรือไม่ “ทิวา” บอก
ว่า ค่ากระดาษยังไม่ลด แต่ต้นทุนการพิมพ์
ต่อไปอาจลดลง โดยเฉพาะหากต่อไป ไม่
ค่อยมีนิตยสารอีกแล้ว พวกร้านท�าเพลท  
โรงพิมพ์ ไม่มีงานเข้า จะมาตั้งราคาสูงๆ ก็ไม่
ได้ ก็ต้องลดราคาลง 

ขณะที่เปอร์เซ็นต์ที่ “สายส่ง” เรียกจาก
ผู้ผลิต-เจ้าของหนังสือ ในการจัดจ�าหน่าย
ให้กับคนท�าธุรกิจหนังสือท่ีไม่มีระบบการจัด
จ�าหน่ายของตัวเอง  ประเมินแล้ว มองว่า
สายส่งคงไม่ลดเปอร์เซน็ต์จากเจ้าของ-ผู้ผลติ
นติยสาร-หนังสอืลง แต่เรือ่งน้ี ยังไม่ได้คยุกนั 
ขึ้นอยู่กับความผูกพันของสายส่งกับหนังสือ
แต่ละฉบับด้วย อย่างของผม ท�ามาหลายปี 
ก็ให้ราคาดี แต่หน้าใหม่ๆ ไป ก็อาจอีกราคา
หนึ่ง เช่น 40 เปอร์เซ็นต์ 37 เปอร์เซ็นต์ ก็แล้ว
แต่ แต่พวกสายส่งก็ต้องค�านวณต้นทุนไว้
แล้ว ว่าหากได้ต�่าเกินไป ก็อาจไม่ไหว เพราะ
พวกสายส่งก็มีต้นทุนเช่นค่าจ้างคนงานขน
หนังสือ ค่าน�้ามัน 

-ระบบจัดจ�าหน่าย มีปัญหาแบบน้ี 

แล้วยังแก้ไม่ได้ ก็จะกลายเป็นว่า แม้ต่อให้
คนอยากอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แต่หาก
ไม่มแีผง ไม่มร้ีาน  ก็ไม่รูจ้ะไปหาอ่านท่ีไหน ?

ก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท�าให้ อย่างของ
เรา ก็ใช้ Facebook ช่วยกระตุ้นให้คนสมัคร
สมาชกิ แต่ยอดสมาชกิ กไ็ม่ได้ท�าให้นติยสาร
อยู่ได้ แต่มันท�าให้ หนังสือได้ถูกอ่าน มีความ
เคลื่อนไหว เฟซบุ๊กก็ใช้เพ่ือตรงน้ีเป็นส่วน
เสริม คือให้คนสมัครสมาชิก และคอยบอก
กับคนท่ีมาอ่านเฟซบุ๊กท้ังของสีสันและของ
ผม แจ้งความเคลื่อนไหวว่านิตยสารออกมา
แล้ว หากไม่เจอท่ีแผงไหน ก็ให้ไปแผงใดบ้าง
ท่ีจะหาซื้อได้ โดยก�าไรหรือรายได้ ที่แต่ละ
แผงขายหนังสอืจะได้รบัน้ัน ก็ต้องแล้วแต่กัน
ไป เช่น นิตยสาร ทางแผงขายหนังสืออาจได้
ก�าไรเล่มละห้าบาท แต่ถ้าเป็น นสพ.อาจได้
ฉบับละ 2-3 บาทต่อหนึ่งเล่มที่ขายได้    

ส่วนเรื่องของสมาชิกเป็นเร่ืองความ
ผูกพัน ไม่ได้มีส่วนช่วยท�าให้นิตยสารอยู่
ได ้มากเหมือนกับหนังสือพิมพ์ ทุกวันน้ี 
แมกกาซีน แทบไม่มีใครอยากท�าระบบ
สมาชิกแล้ว เพราะค่าส่งนิตยสารไปทาง
ไปรษณีย์มนัสงู ไม่คุม้กัน  เช่น นติยสาร ราคา
ปก 60 บาท แต่ค่าส่งก็ไปเข้าไป 10 กว่าบาท
แล้ว บางเล่ม เขาก็ท�าไม่ไหว ก็เลกิ ย่ิงบางเล่ม
หนาๆ ค่าส่งต่อเล่ม ก็ 40 บาทแล้ว นิตยสาร
จงึไม่มใีครอยากท�าสมาชกิ อยากให้ซือ้ทีแ่ผง
มากกว่าเพราะค่าใช้จ่ายมันสูง แต่เราต้อง
เล้ียงฐานความผูกพันตรงน้ีไว้ และอีกส่วน
หน่ึงเป็นการยืนยันกับสปอนเซอร์ได้ว่า มี
สมาชิกเยอะ จะมีคนเห็นผลิตภัณฑ์เขาเยอะ 

ในตอนท้าย ประเด็นค�าถามวกกลับไป
เพื่อขอค�าตอบชัดๆ อีกครั้งว่า นิตยสาร –สื่อ
ส่ิงพิมพ์ จะรอดหรือไม่รอด ต่อจากนี้ “ทิวา
จากนิตยสารสีสัน” ซึ่งแม้จะบอกตั้งแต่ต้น
ว่า ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ก�าลังเผชิญปัญหาอย่าง
หนัก แต่เขาก็มองทางรอดของนิตยสาร-สื่อ
สิง่พิมพ์ไว้ว่า สือ่สิง่พิมพ์จะมอีนาคตยืนอยู่ได้ 
เห็นว่า พวกบริษัทใหญ่ต้องออกแรงกัน เช่น 
ต้องยอมขาดทุนก�าไรเพ่ือสร้างกระแสให้คน
รู้สึกว่าการอ่าน เป็นเรื่องเท่ เป็นเรื่องส�าคัญ 
ถึงจะฟื้นทั้งระบบ  q
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เมือ่พดูถงึการท�าข่าวในระดบัภาคสนาม ของเหล่าบรรดา “สือ่มวลชน” ทกุแขนง ถอืเป็นงานสายหนึง่ทีต้่องใช้ระยะเวลา ในการบ่มเพาะ 
ฟมูฟักประสบการณ์ อกีทัง้ต้องใช้ความคดิกลัน่ออกมาให้เป็นภาษาเขียนตามรปูแบบ แล้วทีเ่ป็นหวัใจส�าคญั จะละเลยไปไม่ได้เลย ส�าหรบั
วชิาชพีนี ้คอื “ต้องน�าเสนอตามข้อเทจ็จริง ไม่บดิเบือน”

The Insider
กองบรรณาธิการฯ

 เชื่อว ่าหลายๆคน ท้ังใน และนอก
วงการเอง อยากจะรู้เหมือนกัน กับงานนัก
ข่าวสายการเมืองอีกประเภทหนึ่ง และขอ
ให้ค�าจ�ากัดความว่า “นักข่าวสายโผ” ท�าไม
ถึงต้องให้ค�าจ�ากัดความแบบนี้ ก็เพราะการ
ปฏิบัติงานท่ีเรียกได้ว่าเป็นจุดขายของสื่อ 
โดยเฉพาะ “สื่อสิ่งพิมพ์แต่ละฉบับ” คือการ
คาดการณ์อย่างมีข้อมูล เหตุผล และข้อเท็จ
จริง ส�าหรับ “การแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการ
ประจ�า” นั่นเอง ท่ีต้องจับตาเลยก็มีอยู่ 2 

หน่วยงานหลกัๆ คือ “กองทัพ” กับ “กระทรวง
มหาดไทย”

 และท�าไม? เราต้องท�าข่าวบัญชีราย
ชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ทั้ง 2 ส่วน
หลักๆ จุลสารราชด�าเนินฉบับนี้ จะมาคุยกับ
ผู้คร�่าหวอดในวงการสายโผ ในแบบท่ีเรียก
ว่า “รุน่เก๋า” จะมาบอกถึงประสบการณ์ ท่ีมา
ท่ีไป และเคล็ดลับส�าหรับนักข่าวภาคสนาม
รุ่นใหม่ๆ

เ ริ่ ม จ า ก  โ ผ ใ น ส า ย ข อ ง ก อ ง ทั พ

ทั้ง 3 เหล่า ทหารบก เรือ และอากาศ โดย 
“ศิริรัตน์ บุรินทร์กุล” หรือ ปุ ๊ก นักข่าว
หญิงแห่งส�านักพิมพ์ “ไทยโพสต์” ประจ�า
สายทหารมาเข้าปีที่ 12  เปิดฉากเล่าให้ฟัง
ว่า เป็นประเด็นข่าวที่ส�าคัญล�าดับต้นๆ ก็
เข้ามาประจ�าที่สายทหาร ทางหัวหน้าข่าว
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และข่าวท่ีส่ง
เข้าไปได้พาดหัวตัวใหญ่  ซึ่งล�าดับเวลาใน
การเขียนข่าว จะอยู่ในช่วงก่อนมีพระบรม
ราชโองการฯ โปรดเกล้าแต่งตั้ง ประมาณ 

เปิดเคล็ดลับ “เหยี่ยวข่�วส�ยโผ” 
รุ่นเก๋า  “ทห�ร – มห�ดไทย”
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 1 - 2 เดือน จะเป็นลักษณะการเขียนข่าว
แบบคาดการณ์ประมาณ  3 - 4 ครั้งก่อนที่
จะประกาศจริงอย่างเป็นทางการ ตลอดท้ังปี
จะมีการประกาศโผนายทหารชั้นนายพล  2 
คร้ัง คือก่อนสิ้นเดือนเมษายน คือโผกลาง
ปี และ ก่อนตุลาคม คือโผปลายปี  นอกจาก
นั้น หลักๆ ก็จะเป็นระดับรองลงไปคือ รอง
นายพล – ผูบ้งัคบัการกรม (ผู้การฯกรม) และ  
ผู้บังคับกองพัน(ผู้พัน)

 “บอกตรงๆ ว่าตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลย  มี
รุน่พ่ี 2 คนให้ข่าวน้ีมา และ เราก็เอาข่าวท่ีเขา
พิมพ์ส่งแฟกซ์ สมยัก่อนยังไม่มอีเีมล จากน้ัน
ก็เริ่มคิดว่าจะท�าอย่างไรเราจะเขียนข่าวโยก
ย้ายเองได้  พอเริ่มเข้าปีที่ 2-3 ก็ยังเอาข่าว
ของพ่ีเขาให้ ส่งเข้าออฟฟิศอยู่ แต่ระหว่างน้ัน
เราก็ท�าความเข้าใจ และ ลองเขียนข่าวเอง
ในช่วงปีที่ 4-5  ซึ่งจะเขียนเฉพาะต�าแหน่ง
ส�าคัญ โดยจะเทียบจากข่าวก่อนหน้านี้ท่ีพ่ี
เขาคาดการณ์กันแล้วมาเขียนเอง คราวนี้
เราก็จะเปรยีบเทียบเอาจากของเรา และของ
รุ่นพ่ีว่าเราเขียนออกมาตรงกับเขาบ้างหรือ
เปล่า  พูดง่ายๆ เขียนข่าวเหมือนท�าโจทย์
คณิตศาสตร์ เอามาเทียบดจูากข่าวของพ่ี  ที่
เหมือนเฉลยข้อสอบ”

 พีปุ่ก๊ แห่งไทยโพสต์ เลา่อย่างต่อเนือ่ง
ว่า ข่าวโผทหารก็เหมือนเป็นกับไฟท์บังคับที่
ต้องเขยีน เหมอืนข่าวปรบัคณะรฐัมนตรทีีนั่ก
ข่าวสายท�าเนียบฯ หรอืประจ�าพรรคการเมอืง
ต้องไปหามา  แต่ในความเป็นจริงเป็นข่าว
ที่ค่อนข้างส�าคัญ  เน่ืองจากทหารมีความ
เก่ียวพันกับโครงสร ้างอ�านาจการเมือง 
และ สถาบันส�าคัญของประเทศ  การ
เปลี่ยนแปลง หรือ แทรกแซงทางการเมือง
ผ่านการรัฐประหาร คือภาคแสดงของกอง
ทัพท่ีทรงพลังอ�านาจตามความเป็นจริงท่ียัง
ด�ารงอยู่  จาก รสช. ต่อมาเป็น คมช. และ 
ล่าสุดคือ คสช.  หรือคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ถือว่าอ�านาจของทหารจากจุดท่ี
ต�่าสุด  ดีดขึ้นมาถึงบนสุดถึงทุกวันนี้ การ
ปรับเปลี่ยนบุคคลขึ้นมาเป็นผู้น�าเหล่าทัพ มี
ปัจจยัทีบ่่งชีไ้ด้ว่าการเมอืง และปฏิกรยิาข้าง
หน้าจะไปทิศทางใด   

“คนข่าวสายทหาร”ยังพูดถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการท�าข่าวโผทหาร ที่ต้องมีเป็น
ธรรมดาอยู่แล้วว่า เริ่มต้นข้อมูล หรือความ
เข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างกองทัพท้ังหมด 
ชั้นยศ รุ ่น การเลื่อน ยศ ปลด ย้าย ตัว
ย่อ  อันไหนท่ีเรียกว่า “ขยับขึ้น” ตรงไหน
เรียกว่า “ย้ายระนาบ”  ฯลฯ เป็นเรื่องราย
ละเอียด ตอนท�างานแรกๆ เห็นรุ่นพ่ีคนหนึ่ง 
จะมีสมุดจด 1 เล่ม  แล้วมักจะไปโทรศัพท์
นอกห้องสือ่ เดาว่าคงจดมาจากบญัชเีดิมๆ ท่ี
ท�าครัง้ก่อน ๆ  แต่ท่ีส�าคญัเขาแม่นมาก ท้ังรุน่ 
ยศ ต�าแหน่งเหมือนได้โผจากแหล่งข่าวมา
เขยีนข่าวให้  แต่เราเหน็แกท�างานกจ็ะรูว่้าใช้
ความเก๋า และทักษะที่วิเคราะห์จากข้อมูลที่
มี ส่งผลให้ทหารในกองทัพยังต้องมาถามโผ
จากแก เพราะอยากรูว่้าตัวเองไปอยู่ตรงไหน 

 ต่อมาคือ การเช็คข่าวเชิงลึกก็ส�าคัญ
ค่อนข้างมาก แต่ข้ันตอนน้ีคือประเด็นข่าว
ที่ต้องน�าเสนอ  ถ้าเราไม่รู ้จุดเปล่ียน หรือ 
การพลิกโผ   เราก็ไม่มีประเด็นใหม่ ท่ีเป็น
ความคืบหน้ามาน�าเสนอ  นอกจากน้ัน คือ
การเขียนข่าวให้ประชาชนเข้าใจ สื่อสารกับ
ผู้อ่านทุกกลุ่ม ต้องอธิบายเหตุผลให้ได้ว่า
ท�าไมต้องเป็นคนน้ี  และท�าไมคนน้ีไม่ได้ คน
น้ันถูกย้ายไปเพราะอะไร อาจเรียกว่าเป็น
ข่าวเชิงวิเคราะห์

 “คนก็จะงง ว ่า บิ๊กโน่น บิ๊กน่ี  ขึ้น
ต�าแหน่งน้ัน ต�าแหน่งนี้ ก็ไม่เห็นมีความ

ส�าคัญอะไรกับเขา ไม ่ได ้ เ ก่ียวโยงกับ
การเมือง หรือ สถานการณ์ปัจจุบันซัก
หน ่อย  แต ่การอธิบายความคือความ
ส�าคัญ  เราก็ต้องเขียนให้คนอ่านเข้าใจได้
ง่าย ยอมรับว่ายาก  เพราะเน้นรายละเอียด 
แบบน้ีทหารในกองทัพจะสนใจ เพราะเขาก็
อยากรู้ว่าเขามีลุ้นไหม” 

 เมื่อพูดถึงความแตกต่างในการท�า
ข่าวโผช่วงยุคนักการเมอืง กับ ยุครฐัประหาร
น้ัน พ่ีปุ๊กเผยว่า ถ้าช่วงการเมืองมีอ�านาจ 
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังคุมกระทรวง
กลาโหม  ก็ต้องดูว่าทหารคนไหนมีสาย
สัมพันธ์กับรัฐบาล  แม้กองทัพจะเสนอใคร
ไปมักจะไม่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง   แต่จะ
เป็นชือ่ทหารท่ีใกล้ชดิการเมอืงเป็นหลกั  มกั
จะได้รับต�าแหน่ง  ยกเว ้น “ต�าแหน่งผู ้
บัญชาการทหารบก” ท่ีจะมีการต่อรองและ
มีปัจจัยอื่นท่ีหนุนส่งด้วย  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การเมือง คือเรื่องความขยันในการรีเช็คข่าว
ด้วย  แต่การหาข่าวตรงนี้ไม่ยากนัก เพราะ
เมื่อโผส่งออกมาจากกองทัพ ก็จะกระจาย
ไปมากกว่า

 “ทหารเขาไม่ได้ถูกปลูกฝังให้รับผิด
ชอบในแค่รั้วทหารเท่านั้น  สถาบัน ระบบ 
ระเบียบประเพณี กระบวนการกล่อมเกลา
ในกองทพั ท�าให้เขามคีวามรบัผดิชอบทีก่ว้าง
ออกไป กินความไปถึงค�าว่าชาติ  สถาบัน
พระมหากษัตริย์   จิตส�านึกเรื่องของการ
จัดการปัญหาของชาติจึงอยู่ในตัวผู้น�าทาง
ทหาร ส่วนการวิจารณ์ว่าการรัฐประหาร 
อาจเกิดจากผู้ท่ีก�าลังจะเป็นแคนดิเดตอาจ
เสี่ยงกับการถูกย้าย หรือ พลาดหวังจากการ
ไม่ได้ขึ้นเป็น ผบ.ทบ.  ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่ง
ท่ีเข้ามาเป็นปัจจัยเอื้อในการตัดสินใจเพ่ือ
เป้าหมายใหญ่ในประเทศด้วย หรือที่มองว่า
รัฐประหารเพื่อประโยชน์ส่วนตัว”

 แต่ถ้าเราดูช่วงรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 
ทุกกระทรวง ทุกส่วนราชการ ทุกแวดวง รวม
ไปถึงทหาร เครือข่ายของเขาเกือบเบ็ดเสร็จ 
โผทหารก็จะเต็มไปด้วยข่าวเพ่ือนร่วมรุ ่น
ของเขา พอมายุครัฐประหาร คมช. มีรัฐบาล
พลเรือนพรรคประชาธิปัตย์  ตอนนั้นมีรมว.

ศิริรัตน์ บุรินทร์กุล
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กลาโหม เป็นทหารนอกราชการ แต่มีความ
เชื่อมโยงกับกลุ่มบิ๊กๆในกองทัพ มีการจัด
ระเบียบโยกย้ายทหารกันในแวดวงทหาร
กันเอง  ไม่มีเข้ามาก้าวก่าย  แต่นั่นก็ท�าให้
เกิดการกระจุกตัวของพวกพ้องทหารใน
กลุ่มเดียวกัน  เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลพรรค
เพ่ือไทย กองทัพปรับเปลี่ยนวิธีการ ในเรื่อง
การบริหารอ�านาจ และ การโยกย้ายแบบ
ใหม่ โดยทหารเองก็มียุทธวิธีในการเข้าไป
ผูกสัมพันธ์ และ ใช้วิธีต่อรอง ในการด�ารง
ต�าแหน่งส�าคัญแค่บางต�าแหน่ง จะไม่แตะ
เก้าอี้ผบ.เหล่าทัพ เพราะจะท�ากองทัพไม่
พอใจ และสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดคลื่นใต้น�้า  

 นักข่าวจะรู ้ได ้อย่างไรว่าจะมีการ
ท�าโผทหาร ? “นักข่าวสายทหารจากไทย
โพสต์”บอกเล่าให้ฟังว่าห้วงเวลาประมาณ
การในรอบปีชัดเจน  ซึ่งระหว่างนั้นมีความ
เคลื่อนไหวในการต่อรอง ปรับเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน  ข่าวที่ออกมาที่
มองว่ามัว่ ไม่ตรงกนัในแต่ละวนัคงไม่ใช่แบบ
นัน้ทัง้หมด  เพราะว่าในแต่ละช่วงทีม่กีารส่ง
โผ ไล่ตั้งแต่ในระดับกองทัพภาค มาท่ีการ
พิจารณาของผู้บัญชาการเหล่าทัพ จากนั้น
จะส่งไปทีร่มว.กลาโหม  แต่ ในระยะหลงัก็จะ
มีการส่งโผไปท่ี รมว.กลาโหม เป็นหลัก  ใน
แต่ละช่วงต�าแหน่งส�าคัญๆ ที่มีการจับตา
มอง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง  เพราะการ
ต่อรองซึ่งน�าไปสู่การเปลี่ยนโผ ช่ือที่ปรากฏ
ในข่าวแต่ละห้วงเวลาจึงเปลี่ยนไป

...หลายครั้งเหมือนกันที่มีแหล่งข่าว
มากระซิบ หรือ บางทีอาจเรียกว่าต้องการ
ปล่อยข่าวเพ่ือให้คนทีจ่ะขึน้เป็นเป้าล่อ  ข่าว
แบบนีก็้ต้องระมดัระวัง และเขียนในลกัษณะ
ข้อเท็จจริงสองด้าน บางทีเราเห็นการเขียน
ข่าวในช่วงต้นๆ ในการฟันธงไปทางด้าน
ใดด้านหนึ่ง โดยงัดสารพัดคุณสมบัติมา
อธิบาย  ทว่าในท่ีสุดมักจะพลิก  อาจเรียก
ได้ว่าเป็นการเขียนที่เป็นดาบสองคม  ความ
ตั้งใจอาจเป็นบวก แต่ผลอาจเป็นลบกับคน
ที่ถูกน�ามาตั้งแท่น  

 ...อย่างที่บอกว่าการจัดท�าโผมีห้วง
เวลา เพราะฉะนั้นนักข่าวสายทหารก็จะรู้

ว่าเป็นช่วงที่ต้องเริ่มเช็ค จะมีบางครั้งท่ีเป็น
โผท่ีเก่ียวพันกับการเมือง และ สถานการณ์
ส�าคัญจริงๆ อันน้ีถือเป็นประสบการณ์ 
และทักษะจริงๆ ที่เห็นแล้วจะอ่านออกว่า
หมายถึงอะไร  เวลาไปถามจากแหล่งข่าว
เปิด ก็จะได้ค�าอธิบายในลักษณะท่ีไม่มี
อะไร  แต่ในเนื้อในแล้วคือเรื่องใหญ่ที่น�ามา
ซึ่งสถานการณ์ที่ตามมาอีกมากมาย 

กับค�าถามท่ีนักข่าวหลายสายสงสยักัน
มากว่าแล้วนกัข่าววสายทหาร จ�าท�าเนียบรุน่
ต่างๆของทหาร กับตัวเต็งต่างๆที่จะขึ้นเป็น
ใหญ่ ได้อย่างไร?  เรือ่งน้ี”ปุก๊ ไทยโพสต์”เผย
ให้ฟังว่า 

บอกตรงๆ ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบจด หรือ 
เขียนอะไรไว้เป็นข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดี
นกั  เพราะจ�าไม่ได้ทัง้หมด พอจะเขียนก็ค่อย
มาหาอีกที แต่ส่วนใหญ่ก็เขียนจากความ
จ�า และถามแหล่งข่าว แต่ถ้าเยอะมากก็
จะมีหนังสือเล่มหน่ึง เป็นท�าเนียบรุ่น เป็น
เล่มสีแดงหนาปกแข็ง ชื่อหนังสือ “111 ปี 
โรงเรียนนายร้อยจปร.” รวมรุ่นทหารตั้งแต่ 
จปร.1และเทียบรุ่นเตรียมทหารด้วย ถือว่า
มีประโยชน์มาก 

 ส ่ วนแคนดิ เดต  ที่ จะ ข้ึน ก็ต ้องดู
ตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการกองพล และ แม่ทัพ

ภาค 1 ซึง่ส่วนใหญ่คนท่ีจะขึน้มาเป็นผบ.ทบ. 
ก็จะเดินตามเส้นทาง หรือสายการบังคับ
บัญชา เช่น เป็นผู้พัน ผู้การฯกรม ผบ.พล. 
แม่ทัพภาคท่ี 1 จน 5 เสือทบ.  ส่วนกองทัพ
เรือ และกองทัพอากาศ ในตอนหลังไม่ได้มี
สูตรท่ีตายตัวเหมือนเมื่อก่อน ท่ีต้องข้ึนมา
จากสายก�าลังรบท้ังหมด    เรียกว่าในยุค
หลงั ทร.และทอ. จะมปีระเพณีท่ียืดหยุ่นและ
เปล่ียนแปลงไปมาก  จะมขีอง ทบ. ยังใช้สตูร
เดิม อาจเป็นเพราะ ทบ.เป็นเหล่าทัพส�าคัญ
มีความเก่ียวพันกับการเมือง  สายการบังคับ
บัญชา และ การคุมก�าลังเป็นเรื่องส�าคัญ

 “ปุ ๊ก ไทยโพสต์”บอกอีกว่า ในการ
ไปท�าข ่าวตามก�าหนดการต ่างๆ  เรื่อง
ความเคลื่อนไหวที่มากกว ่าข ่าว  เช ่น 
ความเคลื่อนไหวของคนที่เป็นแคนดิเดต   
ทีจ่ะออกงานตามก�าหนดการ อารมณ์ สหีน้า 
ท่าทาง การแสดงออกกับคนรอบข้างแบบ
น้ีเรียกว่า เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์  อาจ
จะใช้ประกอบกับข่าวท่ีเราเช็คมา ส่วนการ
ท่ีเราจะรู้ว่าโผมาถึงท่ีไหน  โผน่ิงเมื่อไหร่  มี
การเปลี่ยนหรือไม่  จะส่งข้ึนไปทูลเกล้าฯ 
เมื่อไหร่นั้น ต้องเช็คจากแหล่งข่าวเท่าน้ัน 
ส่วนการพิจารณาเขียนข่าวว่าใครจะได้ขึ้น
เป็นผบ.เหล่าทัพ จึงต้องดูประกอบกัน ทั้งรุ่น 
ประวติัการท�างาน  ความใกล้ชดิกับผบ.เหล่า
ทัพ คนที่ยังเป็นอยู่ 

 ช่วงท้ายของการท�าโผทหาร พ่ีปุ๊กทิ้ง
เคล็ดลับ ส�าหรับน้องๆรุ่นใหม่ท่ีมีโอกาส
เข้ามาสู่จุดน้ีว่า ส�าคัญที่สุดคือการคุยกับ
ทหาร ต้องคุยไปเรื่อยๆ หรือเรียกว่าขี้สงสัย  
 ให้คิดว่า “ทุกคนคือแหล่งข่าว” จุดเล็กๆ 
อาจเป็นการเปิดประเด็นใหญ่ได้  ย่ิงถ้าเป็น
นักข่าวใหม่ 3 ปีแรกในสายน้ี ถือเป็นช่วง
เวลาทอง ขอให้ถามไปเถอะ เพราะเป็นเด็ก
ไม่มีใครเขาว่าเราโง่ สงสัยอะไรถามเลย  
  ให้เขาอธิบาย  อย่าเขียนแบบเดา  นอกจาก
น้ี เร่ืองโครงสร้างกองทัพในระดับพ้ืนฐาน 
ชั้นยศ ต�าแหน่ง  อ�านาจหน้าท่ี  ธรรมชาติ
ของหน่วย เร่ืองยุทโธปกรณ์ การจัดอัตรา
ก�าลัง  คอนเน็คชั่นเป็นประเด็นส�าคัญ ไป
เรื่อยๆ มันก็จะซึมเข้าไปเอง 

ข่าวโผทหาร ก็เปรียบเหมือน 
ข้อสอบปลายภาค สำาหรับนักข่าว
สายทหาร ที่ต้องให้คะแนนตัวเองใน
การทดสอบความเข้าใจ การวิเคราะห์ 
ข่าวทางลึก เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่
ต้องใช้ทักษะครบเครื่อง ท่ีสำาคัญ
ธรรมชาติของข่าวน้ี เหมือนหนัง
ชีวิต ที่มีตอนต้น และตอนจบของ
เรื่อง มีสีสัน พลิกมุม ทุกรสชาติ..
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 “พูดง่ายๆข่าว โผทหาร ก็เปรยีบเหมอืน 
ข้อสอบปลายภาค  ส�าหรบันักข่าวสายทหาร 
ที่ต้องให้คะแนนตัวเองในการทดสอบความ
เข้าใจ  การวิเคราะห์  ข่าวทางลึก เรียกได้ว่า
เป็นข่าวที่ต้องใช้ทักษะครบเครื่อง

  ท่ีส�าคัญธรรมชาติของข่าวนี้ เหมือน
หนงัชวิีต ท่ีมตีอนต้น และตอนจบของเรือ่ง  มี
สีสัน  พลิกมุม  ทุกรสชาติ  และถึงยังไง
ข่าวโผทหาร ก็ยังจ�าเป็นในข่าวหลัก ตราบ
ใดที่รัฐธรรมนูญระบุหน้าที่ทหารไว ้เช ่น
นั้น  เพียงแต่การเขียนข่าวนั้นก็ต้องดูสไตล์
ของหนังสือพิมพ์ กับคนอ่านที่ติดตามข่าว
การเมอืง การบอกว่าใครขึน้ไปเป็นอะไร ย้าย
ไปไหนไม่เพียงพอ ต้องอธิบายท่ีมาทีไ่ป เบือ้ง
หลงัของต�าแหน่งส�าคญั รวมถึงเหตผุลให้คน
อ่านอ่านเข้าใจว่าท�าไมถึงเป็นคนนี้  หรือที่
เรียกว่าเบื้องหลัง” พี่ปุ๊ก กล่าวทิ้งท้าย

เจาะโผคลองหลอด มีกลเม็ดอย่างไร?
 ม า กั น ท่ี ห น ่ ว ย ง า น  บ� า บั ด ทุ ก ข ์ 

บ�ารงุสขุ อย่าง “กระทรวงมหาดไทย” ก็ถือว่า
ส�าคัญไม่แพ้กัน และจ�าเป็นต้องท�าโผ เพราะ
หน่วยงานน้ีเรียกได้ว่าปกครองประชาชน
อย่างเข้าถึง แท้จรงิ ทัว่ประเทศ ตัง้แต่ จงัหวดั 
ยัน หมู่บ้าน 

และอีกหนึ่งเหย่ียวข่าวภาคสนามรุ่น
เก๋า ที่มาให้ข้อมูลวิธีการท�าข่าวแต่งตั้งโยก
ย้ายของกระทรวงมหาดไทยหรือโผคลอง
หลอด ก็คือ “วัฒนา ค�้าชู” หรือน้าวัฒน์ ผู้สื่อ
ข่าวประจ�ากระทรวงมหาดไทย สังกัดส�านัก
ข่าวเนชั่น-หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก   กับ
ประสบการณ์ถึง 15 ปีในการท�าข่าวกระทรวง
มหาดไทย 

 “น ้าวัฒน ์” เกริ่นน�าว ่า  กระทรวง
มหาดไทย เป็นกระทรวงใหญ่ มีข้าราชการ
ผู ้หลักผู ้ใหญ่เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
ข้าราชการระดับสูงอย่างซี 10 พวกอธิบดี-ผู้
ว่าราชการจังหวัด  มีมากกว่า 100 คน แล้ว
ต�าแหน่งเหล่าน้ี “ยศฐาบรรดาศักดิ์” คือ
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มี
ลูกน้องรายล้อม ตลอดจนอ�านาจและผล
ประโยชน์ แล้วประชาชนในพ้ืนที่ก็อยากจะ

รู้ว่า ผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาท�างานให้กับเขาเป็น
ใคร รู้จักกันหรือไม่ จะสามารถบริหารพ้ืนท่ี
ให้เจริญก้าวหน้าได้หรือๆไม่ โดยเฉพาะถ้า
รู้ได้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีการแต่งต้ังจริง ก็จะ
ถือว่าเป็นข่าวท่ีมีความพิเศษมาก   ดังน้ัน
ยอดขาย หรอืยอดอ่าน ไม่ว่าจะหนังสอืพิมพ์ 
หรือสื่อออนไลน์ท่ีท�าหน้าที่เสนอข่าวตรง
น้ี ย่อมเป็นที่ได้รับการสนใจเป็นอย่างมาก 
ส่งผลต่อการเรียกร้องความน่าสนใจในการ
ตดิตามข่าวสาร ย่ิงหากข่าวท่ีน�าเสนอมคีวาม
แม่นย�า ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่ออกมา
ภายหลงั ก็จะได้รบัการกล่าวขานว่าเป็นสือ่ที่
มคีวามแม่นย�า เท่ียงตรง รูจ้รงิ รู้ลกึ รอบด้าน

 “น้าวัฒน์-คนข่าวอาวุโสแห่งค่าย
เนชั่น” บอกต่อไปว่า นอกจากนี้ในการท�า
โผ สิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดคือ ข้อมูลบุคคล ทั้ง
ประวัติการศึกษา การท�างาน การเข้ารับ
ราชการในอดีต และสถาบันการศึกษาท่ี
ส�าเร็จออกมา เรื่องเหล่าน้ีจะบ่งบอกได้ว่า 
บุคคลคนนั้น มีความโดดเด่น ในด้านใดบ้าง 
ขณะเดียวกันส�าหรับกระทรวงมหาดไทย มี
เรื่องของ “สิงห์” เข้ามาเก่ียวข้อง สิงห์ในท่ี
น้ีคือสิงห์ท่ีมาจากสถาบันการศึกษา โดย
สถาบันหลักๆก็มักจะหนีไม่พ้น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
ม.รามค�าแหง เน่ืองจากมคีณะรฐัศาสตร์ การ
ปกครอง มาเป็นเวลาไล่เรียงกัน

 “20 ปีที่ผ่านมา มีเพียง 4  สถาบัน ที่
ขับเคี่ยวในลักษณะโจ่งแจ้ง และในทางลับๆ 
ก็คือ จุฬา ธรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และ
ม.รามค�าแหง จะเห็นได้ว่าย่ิงต�าแหน่งปลัด
กระทรวง ที่ถือว่าเป็นเบอร์ 1 ฝ่ายข้าราชการ
ประจ�าของกระทรวงน้ันๆ ล้วนจะเป็นจุฬา 
หรือไม่ก็ธรรมศาสตร์ อีกท้ังฝ่ายการเมืองท่ี
เข้ามาบริหารเป็นรัฐมนตรี เป็นทีมงานการ
เมือง เวลาชี้แจงต่อสื่อมวลชน ก็มักจะอ้าง
ว่า หมดยุคสิงห์ หมดยุคสี หรือหมดยุคการ
เล่นพรรคเล่นพวก แต่ในความเหน็ของผมคง
ไม่ใช่เรื่องจริง เพราะเรื่องเหล่านี้มีมาตั้งแต่
นมนาน การจะเข้าไปสลายหรือด�าเนินการ 
ถือเป็นเรื่องที่ยากล�าบากมาก”

 น้าวัฒน์ เผยถึงปัญหาและอุปสรรค

ในการท�าโผมหาดไทย ท่ีส�าคัญเลยคือยุค
ของการเมืองท่ีเข ้ามาบริหารราชการใน
ขณะน้ัน ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ 
พรรคเพ่ือไทย หรือทหาร สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นปัจจัยต่อการท�าโผโยกย้ายมหาดไทย
ท้ังสิ้น โดยเฉพาะที่จะมีการเปิดเผยราย
ละเอียดปลีกย่อยต่อส่ือมวลชน ในฐานะ
แหล่งข่าว เนื่องจากการแต่งตั้งบุคคลตาม
ระเบียบราชการ ถือเป็นความลับท่ีบุคคล
ภายนอกจะไม่สามารถรู้ได้ หากรู้ล่วงหน้า ก็
จะท�าให้บคุคลทีไ่ม่ได้รบัแต่งตัง้มกีารด�าเนนิ
การเคล่ือนไหวเพ่ือให้ได้รับการแต่งตั้งใน
ต�าแหน่งที่ต้องการ เช่น บางสมัยมีการพูด
กันว่า ขนาดบญัชแีต่งต้ังท่ีท�าส�าเรจ็เรยีบร้อย
แล้ว แต่บญัชรีายชือ่กลบัหลดุรัว่ไปยังบคุคล
อื่นๆ ได้มีการล็อบบี้ ด�าเนินการเปลี่ยนราย
ชือ่ก่อนจะเข้าสูท่ี่ประชมุคณะรัฐมนตร ีเพียง
ไม่ก่ีนาที เป็นที่มาของค�าว่า “โผพลิก” หรือ
รายชื่อ “หลุดหาย”

แต่หากจะพิจารณาว่าเป็นธรรมหรือ
ไม่น้ัน”เหย่ียวข่าวลายคราม”แห่งกระทรวง
มหาดไทย บอกว่า ท่ีคลุกคลีกับเรื่องนี้มา
นาน ถือเป็นสทิธ์ิของทุกคนท่ีทราบว่าตวัเองมี
ความรู้ความสามารถ หรือคุณสมบตัคิรบถ้วน 
แล้วถูกกลั่นแกล้งด้วยระบบ “อุปถัมภ์” ท่ี
ได้ยินกันบ่อยว่าไปฟ้องร้องต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด ศาลปกครอง หรือคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม (กพค.) จนบางครั้ง 
ได้รับชัยชนะ ได้รับการคืนต�าแหน่งในส่วน
นั้นมา แต่เส้นทางเรื่องนี้มักจะใช้ระยะเวลา
ท่ียาวนาน ถึงจะรู ้ผลแพ้ชนะ หรือได้รับ
คืนความเป็นธรรม ท่ีมีค�าเรียกขานบาง
ค�าว่า “ความยุติธรรมท่ีล่าช้า คือความไม่
ยุติธรรม” หรอืแม้กระทัง่ บญัชรีายชือ่ถูกเสนอ 
เข้าครม.แล้ว ในสัปดาห์ถัดมาได้มีการเสนอ
เข้าอกีครัง้ โดยเป็นการสลบัต�าแหน่ง นัน่เป็น
ช่องทางสืบเน่ืองมากจากการจัดโผท่ีไม่เป็น
ธรรม และไม่ตรงใจกับผู้ที่มีอ�านาจ หรือฝ่าย
บริหาร ที่สามารถด�าเนินการแก้ไขได้

 “ต้องยอมรับว่ามียุคสมัยหน่ึงแหล่ง
ข่าวมีความสนิทกับผู้สื่อข่าวเป็นอย่างมาก 
ถึงขนาดว่าก่อนโผจะเข้าที่ประชุมครม. กลับ
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ให้โผบัญชีรายชื่อมาทั้งดุ้น แบบนี้ไม่ใช่เรียก
ว่าการจัดท�าโผ แต่เรียกว่าเป็นสายสัมพันธ์
ล้วนๆ แทบไม่ต้องวิเคราะห์จัดท�าข้อมูลเลย 
แต่เป็นการน�าเสนอจากสายสมัพันธ์ลกึๆข้าง
ใน ถอืว่าเป็นความพิเศษรปูแบบหน่ึง ท่ีไม่ได้
เกิดขึ้นบ่อยๆ”

.. แม้แต่สื่อเองก็ไม่รู้ว่าบุคคลท่ีได้รับ
การเสนอแต่งตั้ง มีความรู ้ความสามารถ
อย่างไรที่ส�าคัญภายหลังบัญชีรายชื่อเปิด
เผยต่อสาธารณะแล้ว สิ่งที่ทุกคนอยากรู้คือ
คุณสมบัติ มีความเป็นมาอย่างไรในแต่ละ
ด้าน จงึเป็นทีม่าของรายงานพิเศษ หรอืเบือ้ง
ลึก ก่อน หรือหลังการท�าโผ ท่ีเป็นจุดสนใจ
ของประชาชน”

 ถามถึงว่าโผยุคการเมืองปกติ กับ
ยุคทหาร แตกต่างกันอย่างไร? วัฒนาค่าย
เนชั่น ตอบว่า ยอมรับว่ายุคการเมืองปกติท่ี
เข้ามาบริหารประเทศ การท�าโผจะง่ายกว่า
ในยุคที่ทหารเข้ามาบริหารประเทศจากการ
รฐัประหาร เพราะผูท้ีม่าเป็นนักการเมอืง หรอื
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย ส่วนใหญ่
จะต้องการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน 
บางยุคมีรัฐมนตรีช่วยว่าการหลายคน ซึ่ง
บุคคลเหล่านี้สามารถล่วงรู ้บัญชีรายชื่อ 
แม้ไม่ทั้งหมด แต่บางส่วนก็รู ้ได้ล่วงหน้า 
เน่ืองจากเป็นคนที่ตัวเองผลักดัน สนับสนุน 
อย่างเช่น รมช. หนุน ผู้ว่าราชการจังหวัด  5 
ราย ก็จะรู้ในส่วนของตัวเอง ว่าจะได้รับการ
แต่งตั้งไปลงจังหวัดใดบ้าง 

...ส่วนในยุครัฐประหารนั้น เนื่องจาก
ทหารได้รับการบ่มเพาะให้เป็นคนมีระเบียบ
วินยั เก็บกุมความลบัได้มากกว่ายุคการเมอืง 
ไม ่จ�าเป ็นที่จะต้องสร ้างสัมพันธ์ที่ดี กับ
สื่อมวลชน แล้วไม่ต้องค�านึงถึงระบบฐาน
เสียงที่จะตามมาในอนาคต  จึงไม่ต ้อง
แพร่งพรายให้สือ่ได้รบัรู ้แต่ไม่ว่าจะเป็นเงือ่น
ไขใดๆเกี่ยวกับการท�าโผ ทุกอย่างจะมีกรอบ
ระยะเวลาวางไว้เสมอ และฝ่ายการเมืองก็
ไม่สามารถจะด�าเนินการได้ ต้องเป็นฝ่าย
ข้าราชการประจ�า ที่ต้องเป็นผู้คัดเลือกเอง 
และน�าเสนอคุณสมบัติบุคคลตามกฎหมาย 
เพ่ือให้ฝ่ายการเมืองได้ตัดสินอีกครั้ง ดังนั้น

การเข้าถึงข้อมูลของสื่อ จ�าเป็นต้องมีความ
คุน้เคยสนทิสนม ไว้วางใจกนักบัแหล่งข่าวที่
เป็นข้าราชการอย่างมาก จงึจะได้ข้อมลูเหล่า
นี้มาประกอบใช้ในการจัดท�าโผบัญชีรายชื่อ

ส่วนที่นักข่าวสายอื่นอาจสงสัยว่านัก
ข่าวจะรู้ได้อย่างไร ว่าจะมีการท�าโผบัญชี
รายชื่อกระทรวงมหาดไทยในช่วงไหน ราย
ชือ่จะเข้าครม.ตอนช่วงใด  “วัฒนา”เผยให้ฟัง
ว่าต้องยึดจากธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติ
กันมาแต่ในอดีต แบ่งได้เป็น 2 ฤดูกาล คือ 
รอบเล็กในช่วงเดือนเมษายน และรอบใหญ่ 
ในช่วงเกษียณอายุราชการเดือนตุลาคม ซึ่ง
ส่วนใหญ่ค�าตอบจากบรรดารัฐมนตรีท่ีให้
ข่าวมักจะพูดในช่วงฤดูกาลโยกย้ายว่า เพ่ือ
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ในการ
แต่งตั้งโยกย้ายแต่ละครั้ง ถือเป็นค�าตอบ
สุดคลาสสิก ที่สื่อจะได้รับจากฝ่ายการเมือง 
ขณะเดียวกันยังมีอีกฤดูกาลหน่ึง คือนอก
ฤดกูาล ตรงน้ีจะมกีารโยกย้ายเพียงเลก็น้อย 
1 – 3 ต�าแหน่ง ส่วนใหญ่จะเป็นการย้าย
บคุคลท่ีได้รบัการร้องเรยีน ท�างานไม่ได้ดัง่ใจ
ฝ่ายบริหาร  หรือไปขัดผลประโยชน์ที่ท�าให้
เกิดผลเสียต่อฝ่ายบริหาร พวกนี้มักจะได้รับ
การขนานชื่อว่า “ถูกเด้งแบบฟ้าผ่า”

 “ส�าหรบัเคล็ดลบัการท�าข่าวโผส�าหรับ
น้องๆนักข่าวรุ ่นใหม่ๆ ท่ีส�าคัญท่ีสุดต้อง
พยายามท�าความคลุกคลีกับแหล่งข่าวทุก
ระดับในหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้ได้
มากที่สุด เพ่ือท่ีเราได้รับข้อมูลมาจะได้เกิด

การตรวจสอบอย่างถ่วงดุล และต้องด�าเนิน
การอย่างต่อเน่ือง เพราะทุกแหล่งข่าวถือว่ามี
ความส�าคญัไม่ว่า ฝ่ายนโยบาย หรอืผู้ปฏิบัติ 
ฝ่ายการเมือง หรือข้าราชการประจ�า”

 ส่วนระยะเวลาทีจ่ะเข้าถึงโผมหาดไทย
ได้ ต้องอย่างน้อย 3 ปี จากทรรศนะ และ
ประสบการณ์ จึงจะสามารถสร้างข้อมูล
ความสัมพันธ ์ กับแหล ่งข ่าว ท้ังที่ เป ็น
ข้าราชการประจ�า และนักการเมอืง นอกจาก
ค�าบอกเล่าของเพ่ือนๆ พ่ีๆ ในสายวิชาชีพ
เดียวกัน แล้วค่อยมาด�าเนินการกับข้อมูล
ท้ังหมด เพ่ือให้ได้มาซึ่งความแม่นย�ารอบ
ด้าน หรือให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อย
ทีส่ดุ ท่ีเป็นหวัใจหลกัส�าคญัของการจดัท�าโผ 
บัญชีรายชื่อแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการของ
เหล่าข้าราชการประจ�า และอย่าลืมว่าทุก
อย่างที่เราได้ข้อมูลมาต้องมีการตรวจสอบ
กลั่นกรอง อย่างถ่ีถ้วน เพ่ือป้องกันการผิด
พลาด”

สื่อมวลชนรุ่นใหม่ๆ ท่ีสนใจ หรือได้มี
โอกาสเข้ามาสัมผัสในสายนี้ คงจะรู้กันแล้ว 
ว่าไม่ง่าย แต่ขณะเดียวกันก็คงไม่ยากเกิน
ความสามารถ หลักๆแล้วคงอยู่ที่ระยะเวลา 
ต้องอดทน เก็บสัง่สมประสบการณ์ให้ได้มาก
ท่ีสุด ถึงจะเป็นอย่างนักข่าว2คนน้ี”ปุ๊ก ไทย
โพสต์-น้าวัฒน์ เนชั่น”ได้ เพราะไม่มีใครท่ี
เก่งมาตัง้แต่เกิด ทุกอย่างต้องมกีารเรยีนรูใ้น
สิ่งท่ีผิดพลาด และน่ันย่อมบ่งบอกถึงความ
พยายามในตัวมนุษย์นั่นเอง q
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เครือผู้จัดการ
ยามไร้ “สนธิ” ผู้ก่อตั้ง 
อยู่หรือไป ในธุรกิจสื่อ ?

หลายคนสงสัยและตั้งค�าถามกันมากถึง 
อนาคตและทศิทางของสือ่ในเครอืผู้จดัการ 
ทีม่ส่ืีอในเครือเช่น หนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการราย
วัน-นิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์-เว็บไซต์ 
MGR online-นิตยสาร Mars จะเป็น
อย่างไร หลงั “สนธ ิลิม้ทองกลุ ผูก่้อตัง้สือ่
และหนงัสอืพมิพ์ในเครอืผูจ้ดัการ” ต้องรบั
โทษตามค�าพิพากษาของศาลทีส่ัง่จ�าคุกเป็น
เวลา 20 ปี ไปเมือ่ 6 ก.ย. 2559 ทีผ่่านมา 

“กอง บ.ก.จลุสารราชด�าเนนิ”ยกทีมไป
ส�านักงานบ้านพระอาทิตย์ ฐานท่ีมั่นใหญ่
ของสือ่เครอืผูจ้ดัการ เพ่ือพูดคยุกับ  “จติตนาถ 
 ลิ้มทองกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือ 
ผูจ้ดัการ” ซึง่ก็คอื ซอีโีอหมายเลขหน่ึงของสือ่
เครือบ้านพระอาทิตย์ ในยามนี้ 

เริ่มต้นการพูดคุย “จิตตนาถ”พูดถึง
ทศิทางของสือ่ในเครอืผูจ้ดัการหลงัจากน้ีว่า 
ได้วางแนวทางหลักเอาไว้ว่าจะเป็นสื่อภาค
ประชาชน อย่างทวีสีมยัก่อน ยังเป็นเอเอสทีวี 
ทวีีเพ่ือประชาชนคอืเราแบกทกุอย่างไว้หมด 
โปรดักชั่น แนวคิด แต่ปัจจุบันที่เราปรับเป็น
ช่อง นิวส์วัน ก็จะท�าให้สื่อในเครือท้ังหมด 
ให้มุ่งไปที่การเป็นสื่อภาคประชาชน เป็น
ศูนย์กลางเรื่องราวของประชาชนจริงๆ คือ
ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกัน คือบางเรื่องท่ีสื่อ
หลักๆ เขาไม่รับ เช่นเข่ือนแม่วงก์ เป็นกรณี
เอ็นจีโอ บางกลุ่มอาจไปท�าสารคดี จะน�าไป
ออกทีวีช่องรัฐ หรือทีวีดิจิทัล ก็ไม่มีช่องทาง
น�าเสนอ ก็มาออกกับเราได้ เพราะจุดแข็ง
อย่างหน่ึงของเราคือเรามั่นใจว่าช่องนิวส์
วันและสื่อในเครือ ก็มีคนติดตามอยู่ไม่น้อย 
สรุปก็คือ ทิศทางต่อจากน้ีของสื่อในเครือผู้
จัดการจะมุ่งไปที่การเป็นสื่อภาคประชาชน  

ส่วนโทนข่าวอื่นๆ เช่นข่าวการเมืองก็
ยังเข้มข้นเหมือนเดิม เรื่องอะไรดี เราก็เชียร์ 
อะไรไม่ดี เราก็ติ เราเป็นสื่อที่เลือกข้าง แต่
เลือกข้างที่เป็นประชาชน 
 » -สื่อท่ีในเครือมีทั้งหนังสือพิมพ์ราย

วัน นิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ 
นิตยสาร เว็บไซต์ สถานีทีวีดาวเทียม 
หลังจากนี้จะขับเคลื่อนยังไง?

ก็จะบูรณาการให้มันไปด้วยกัน อย่าง
เว็บไซต์ MGR online จะเห็นว่า จากท่ีเรา
เคยใช้การเมืองน�า แต่ปัจจุบันเราใช้ข่าว 
เรื่องอะไรก็ได้ ที่น่าสนใจ คนติดตาม จะ
ประเด็นใหญ่หรือประเด็นเล็ก แต่หากเป็น
เรื่องที่มี เอฟเฟคทีฟ เราก็จะให้ความส�าคัญ 
ข่าวการเมือง ถ้าเรื่องดี เนื้อหาดี มันก็จะมา
ด้วยตัวเนื้อข่าวของมันเอง จากเดิม เราจะ
กันพ้ืนท่ีไว้ว่าตรงน้ีเป็นเรื่องข่าวการเมือง 
อีกจุดหนึ่งข่าวสังคม แต่ปัจจุบัน อะไรที่มัน
เด่น มันใช่ เราน�าขึ้นไปก่อนเลย หรือบางที
อาจเป็นเรือ่งภาคประชาชนเลก็ๆ แต่เรามอง
ว่าไม่ใช่เรื่องเล็ก เราก็ให้ความส�าคัญ ก็น�า
เสนอ อันน้ีเป็นยุทธศาสตร์ของการน�าเสนอ
ข่าวในเว็บไซต์ของผูจ้ดัการออนไลน์ทีเ่ราใช้ 

ส�าหรบัช่องนวิส์วัน ทีผ่่านมาและทีเ่ป็น
อยู่ หน่ึงวัน พูดหนึง่เรือ่ง แค่เปลีย่นพิธีกร เช่น 
เรื่องรมว.พาณิชย์ ปลัดพาณิชย์ ไม่ยอมเซ็น
เรื่องเรียกค่าเสียหายโครงการรับจ�าน�าข้าว 
ก็พูดตั้งแต่เช้า สาย บ่าย เย็น ก็แค่หนึ่งเรื่อง
ในหนึง่วัน แต่ต่อไป หน่ึงวนัพูดได้หลายเรือ่ง
แล้วและมีหลายรายการที่ตอบสนองเรื่องที่
มนัแตกต่างกันได้แล้ว พูดง่ายๆว่าเราแซ่บส์
มากขึ้น เอาแบบนี้ดีกว่า 

เราถามเข้าประเด็นทันทีว่า วันนี้สื่อใน
เครือผู้จัดการ ท่ีต้องมาเปล่ียนหัวเรือใหญ่ 
พนกังานในเครอืตกใจกันหรอืไม่ “จติตนาถ” 
ยืนยันว่า ไม่ค่อยมผีล เพราะว่าเราผ่านวิกฤต
กันมา ตัง้ไม่รูก่ี้รอบแล้ว สือ่เครอืผูจ้ดัการ ผม
กล้าบอกเลยว่าผ่านวิกฤตมามากท่ีสุดใน
ประเทศไทย มากกว่าทกุเครอื ตัง้แต่ผูน้�าของ

เรา น�าเดีย่ว น�าพันธมติร ผูน้�าโดนระเบิด โดน
เข้าเรือนจ�า หรือเงินเดือนออกบ้าง ไม่ออก
บ้าง เราเป็นก่อนค่ายอื่นหมดเลย 

จะเห็นเลยว่าค่ายอื่นก็ไม่ดีกว่าเรา 
อย่างเนชั่น หรือเครือโพสต์ฯเองก็ลดคน 
ขนาดว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ก็ยังเกิด
วิกฤตแบบน้ี ก็เคยมีพนักงานของเราบอก
ว่าลาออกไปอยู่ทีวีดิจิทัล ผมก็บอกว่าไปได้
เลยถ้าอนาคตดีกว่า ไปอยู่ช่องดิจิทัล ไปอยู่
ช่องดาวเทียมอื่นๆ ก็เห็นกันตอนน้ีอย่าง ที
นิวส์ ก็เพิ่งปิดช่องไป 

คือมันเกิดกันหมด ผมคิดว่าในส่วน
พนักงานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่และหลายคนก็
เข้าใจว่า ต้องก้าวไปอีกข้ึนหน่ึง ต่อยอดไป
อีกขั้นหนึ่ง ถ้าใครมีอาชีพอื่นๆ หรือว่าท�าไม่
ไหวแล้ว กับรายได้ตรงน้ี แล้วออกไปแล้ว
อยู่ได้ดี ผมก็ว่าดี ผมเอาใจช่วยด้วย เพราะ
การท�างานของเรา ท่ีเป็นสื่อภาคประชาชน 
ก็จะปรบัยุทธวธีิของเรา ให้มนัรวดเรว็ หลาก
หลาย เข้าถึงมากขึ้น 

ส่วนใครที่อยู่ท�างานต่อ แน่นอนว่า 
แสดงว่าคุณเห็นอนาคตร่วมกับเราอยู่ ก็
กัดฟันด้วยกันอีกสักตั้ง เพราะว่าก็จนมา
ด้วยกันหลายปีแล้ว ก็จนกันต่อไป แต่ก็ต้อง
มีวันหน่ึงท่ีเราปรับตัวให้มันได้ข้ึนมา แต่ขั้น
แรก เราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าธุรกิจ
เราเป็นอย่างไร ไม่ใช่ไปบอกว่าสื่อของเรา
แข็งแรง คนดูเยอะ แล้วปรากฏว่า ไม่เคยมี
ข่าวอะไรออกมาก่อน แต่จู่ๆ มีข่าวว่า เครือ
ต่างๆ  เลย์ออฟ 
 » -แต่สื่อเครืออื่น ไม่ได้เปลี่ยนหัวเรือ
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ใหญ่ แล้วมาช่วงน้ีมีท้ังปัญหาสภาพ
เศรษฐกิจ เรื่องสภาวะสื่อ แต่เครือผู้
จัดการมาเปลี่ยนแม่ทัพใหญ่ทันที ขวัญ 
ก�าลังใจ จะน�าทัพต่อไปอย่างไร ?

เราก็ผ่านกันมาเยอะแล้ว และจริงๆ 
แล้วเนื้อหาในสื่อเครือผู้จัดการทั้งเว็บไซต์ 
และสือ่สิง่พิมพ์ ผมเข้ามาดแูลนานแล้ว ดมูา
หลายปีมากแล้วด้วย และผมก็อยากเปลีย่น
ให้มันร่วมสมัยมากขึ้นมาหลายปี โดยท่ี
พนักงานของเราก็อยากท่ีจะปรับเปลี่ยนมา
หลายปีแล้วเช่นกัน แต่ว่ามาติดตรงหัวเรือ
ใหญ่ที่เขาอยากคงสัญลักษณ์บางประการ
ของการต่อสู้ไว้ 

วันนี้ ทางหัวเรือใหญ่ก็บอกมันถึงเวลา
แล้ว เอาให้เต็มที่เลย พูดง่ายๆ ว่ามันเป็น
ฉันทามติ มากกว่าด้วยซ�้า คืออยากเปลี่ยน
มานานแล้ว อย่างการเปลีย่นชือ่เว็บไซต์จาก

เอเอสผู้จัดการมาเป็น MGR online จริงๆ 
พนักงานผลักดัน แต่ไม่กล้าพูด จนในท่ีสุด 
ผมเองเป็นคนเคาะด้วยซ�้าว่า ผมรับผิดชอบ
เอง แล้วทางผู้ใหญ่ก็ฟัง 
 » -เข้ามาเป็นแม่ทัพใหญ่ เรื่องแรง

กดดันต่างๆท่ีจะเข้ามา จากการน�า
เสนอข่าวสารของสื่อในเครือ จะรับมือ
อย่างไร? 

ง่ายๆ เลย ผมไม่มีอะไรจะเสีย มันมา
ถึงจุดที่มันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ผมก็เลย
ไม่มีแรงกดดัน ถ้าผมมีอะไรท่ีจะต้องเสีย
เช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง อะไรต่างๆ ก็ว่าไป
อย่าง แต่ผมไม่มีอะไรจะเสีย เพราะผมผ่าน
ทุกอย่างมาหมดแล้ว กลับกลายเป็นเรื่องดี
ด้วยที่เราจะได้ปรับตัวเอง ก้าวไปสู่ยุคใหม่ 

คอืตอนน้ีมนัก็เป็นการเปลีย่นผ่าน จาก
รุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเท่านั้น แต่ว่ามันไม่

ได้เปลี่ยนผ่านในเรื่องอุดมการณ์หรืออะไร
แม้แต่นิดเดียว 
 » -ช่วงเปลี่ยนผ่านตอนน้ี คุณสนธ ิ

ลิ้มทองกุล บารมี เขามีมาก เช่นการน�า
มวลชน ด้านธุรกิจสื่อ แล้วมารับช่วงต่อ 
รูส้กึอย่างไร แล้วมันจะเก่ียวข้องกับเรือ่ง
โฆษณาไหม?

ผมว่าไม่เก่ียว เพราะตอนนี้ อย่าง 
เอเจนซี่  เขาดูตามความเป็นจริง เช ่นดู
เรื่องความสนใจของคนท่ีมีต่อข่าว อิมเมจ 
ภาพพจน์  เครือผู้จัดการ ถ้าเอาเรื่องมวลชน
น�าหน้าคนย่ิงไม่กล้าลงโฆษณาด้วยซ�้า ถูก
ต้องไหม แต่ถ ้าผู ้จัดการ เอาเรื่องภาค
ประชาชน น�าหน้า ของข่าว ที่กล้าวิเคราะห์ 
วิจารณ์ แล้วท�าให้ทนัสมยั ให้เข้ากับกลุม่คน 
แล้วมคีนท่ีติดตามในจ�านวนท่ี มคุีณภาพดีๆ  
เขาก็พร้อมที่จะลงโฆษณา 
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อย่างธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง หรือ
พวกเทสโก้ โลตัส ที่ไม่เคยลงโฆษณากับเรา
มาก่อน ก็มาลง ถามว่า ท�าไมมาลง สมัย
ก่อนไม่กล้ามาลง ท�าไมสมัยนี้กล้ามาลง ลง
เพราะคุณสนธิหรือ ก็ไม่ใช่ แต่ลงเพราะเรา
เป็นองค์กรขึ้นมา จึงไม่มีอะไรน่าห่วง กลับ
ท�าให้เราท�างานง่ายขึ้นด้วยซ�้า 

แล้วการที่คุณสนธิ เดินเข้าเรือนจ�า 
อย่างสง่า ผ่าเผย สร้างบรรทัดฐานให้กับ
สังคม คุโณปการที่ท่านท�าก็ท�าให้คนของผู้
จัดการ เว็บผู้จัดการ ดูหล่อข้ึนมาเลย ผมก็
สั่งลูกน้องไปด้วยว่า วันน้ันท่ีศาลตัดสินคดี 
ให้ลงเป็นข่าวใหญ่ไปได้เลย จนหลายสื่อ
ชมเราว่า เครือผู้จัดการแฟร์มาก ประชาชน
ก็เห็น ขนาดเรื่องเราเอง เรายังกล้าลงเลย 
ท�าให้ภาพลักษณ์ผู้จัดการตอนน้ีหล่อมาก 
แต่มีกินหรือไม่มีกิน อีกเรื่องหนึ่ง(ย�้า) 
 » -สรุปว่าการไม่อยู่ของคุณสนธิ ไม่ได้

มีผลกระทบกับองค์กรท้ังเรือ่งทศิทางข่าว 
เรื่องทางธุรกิจของบริษัท?

มีผลกระทบ ก็เป็นผลกระทบที่เรา
สามารถก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านได้สะดวก 
และเอฟเฟคทีฟได้เร็วข้ึนด้วยซ�้า ขวัญและ
ก�าลังใจของทุกคน โอเค ดีหมด 
 » ท่ีขึ้นมาน�าทัพในยามนี้ คิดว่าบารมี

และการยอมรบั ของตวัเองเป็นอย่างไร ?
เอาจริงๆ เลย ผมไม่ได้อยากข้ึนมา 

อย่างตอนผมเข้ามาเป็นซีอีโอที่นี่ใหม่ๆ ผม
อยากบริหารทุกอย่าง แต่ก็มีคนเก่าๆ ใช้
ระบบของการเกรงใจคน การบาลานซ์อะไร
กันอยู่ ผมไม่ได้อยากข้ึนมา ผมก็ท�าในจุด
ท่ีผมท�าได้ มาอยู่นานแล้ว คือทิศทางข่าว
ผมคุมมานานแล้ว ผมโลว์โปรไฟล์มาก ลูก
น้องจะเอารูปผมลง ยังต้องถามผมก่อนเลย 
เพราะโดนผมด่าประจ�า ทีวี ถ้าไม่จ�าเป็นผม
ก็ไม่ออก ผมไม่อยากขึ้น 

ผมถึงจุดท่ีผมไม่ได้อยากขึ้น แต่มันก็
มีสิ่งที่ผมเชื่อ เป็นวลี คือ เวลาที่คนอยากได้
อะไร อยากท�าอะไร ไม่ได้ท�าหรอก แต่เวลา
ที่คุณไม่อยากแล้ว คุณต้องท�า ถ้าที่น่ีมีใคร
พร้อมจะท�า แล้วพร้อมที่จะรับแทนผม มา

เลย ตอนน้ีไม่มีใครมาสักคน ก็เลยไม่รู้ว่า
เป็นเร่ืองของการยอมรับ ไม่ยอมรับ แต่ทุก
คนก็บอกว่า ก็ต้องเป็น ผม น่ีแหละ ให้คุณมา
ตรงนี้ มาดูเรื่องโฆษณา มานั่งหมุนเงิน มาดู
ทศิทางข่าว ก็ต้องมาทีผ่มอยู่ด ีแต่ผมก็โชคดี
ที่มีทีมงานท่ีพร้อมจะร่วมก้าวหน้าไปกับผม 
ผมจงึต้องการหาพันธมติรร่วมเดนิไปด้วยกัน 
 » -จะให้ความม่ันใจกับพนักงานใน

เครือผู้จัดการอย่างไร?
ให้ความมั่นใจอย่างไร ผมคงไม่ให้ แต่

อยากให้ดูสิ่งที่ผมได้ท�ามาก่อนหน้าน้ีแล้ว 
และมันพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งในองค์กร

ซึ่งผมได้ปรับมาแล้วหลายส่วน ที่คนภายใน
องค์กรก็เห็นว่ามันได้ผลจริงๆ คือผมไม่ได้
เพ่ิงเข้ามา แต่ผมเข้ามาเป็นซีอีโอในเครือ
บริษัทน้ีต้ังแต่ผมอายุ26 ปี ตอนน้ีผมอายุ 
41 ปีก็ร่วม 15ปี ผมก็ได้ท�าอะไรหลายอย่าง
ที่มันพิสูจน์ให้เขาได้เห็นแล้วหลายอย่างใน
จุดที่ผมดู และควบคุม เขาก็เห็นสิ่งนั้นแล้ว 
 » -ก่อนหน้านีเ้วบ็ไซต์ผูจั้ดการ เป็นเวบ็

ข่าวยอดนิยมอันดับหน่ึงหลายปีติดต่อ
กัน แต่ปัจจุบัน ถูกแซง จนมาอยู่อันดับ
สาม รองจากเว็บไซต์ของข่าวสด และ 
ไทยรัฐ วิเคราะห์กันไหมว่าเพราะอะไร 
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แล้วจะปรับกลยุทธ์อย่างไร? 
วิเคราะห์ได้ง่ายมาก ตรงน้ีไม่ใช่เรื่อง

เกินความคาดคิด ล�าดับแรก ขอเปรียบ
เทียบให้ฟังว่ามีเกาะๆ หนึ่ง มีประชาชนใช้
อนิเทอร์เนต็อยู่ หน่ึงล้านคน ทีใ่ช้อนิเทอร์เน็ต
มาประมาณ สิบปี ยี่สิบปี โดยเข้าผ่าน www 
แต่ต่อมา คนที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้า
ช่องทางนี้อย่างเดียว มันมี เฟซบุ๊ก สมาร์ท
โฟน เข้ามา จากคนท่ีดูทางdesktop ก็ไป
สู่คนท่ีดูทาง Smartphone คนท่ีเคยดูจาก 
desktop ท่ีอยู่ในส�านักงาน ก็ขยายไปสู ่
กลุ่มคนที่หลากหลายขึ้น ดูจากมือถือ ก็ท�า
ให้เกาะๆหนึ่งที่เดิมมีประชากร 10ล้านคน 
ก็เพ่ิมเป็น 20ล้าน อันนี้อ้างอิงจากตัวเลข
คนใช้เฟซบุ๊ก 

คนท่ีเพ่ิมข้ึนมา ก็อาจไม่ได้รู ้จักชื่อ 
managerหรือความเป็นผู ้จัดการ แต่คน
จะรู้จักชื่อ ไทยรัฐ ข่าวสด เพราะชื่อ mass 
มากกว่า เมื่อประชากรส่วนน้ีเพ่ิมขึ้น เราก็
ไม่ใช่เจ้าเกาะอีกต่อไป ที่ไม่ใช่เร่ืองแปลก 
แต่ถาม quality คนทีต่ามของเรา หากดดู้วย
เรือ่งการศกึษา การงาน สงูอยู่ไหม ก็สงู เพียง
แต่เมือ่ประชากรมนัล้น เราก็ไม่ใช่อนัดบัหน่ึง
ต่อไป ที่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ 

สอง หลายฝั่ง อาจมีอคติจากการเมือง 
หลายคนโลกสวย เวลาออกมาเดินขบวน 
เช่น เสื้อเหลือง กปปส. แต่เวลาจะเอาอะไร
ไปแชร์ในเฟซบุก๊ ก็ไปคดิว่า ถ้าเอาจากตรงนี้
ไปแชร์จะเป็นสลิม่ เขาก็จะเอาจากสือ่หลกั ๆ
ที่ไม่ได้มีส่วนอะไรทางการเมือง ยกตัวอย่าง 
ข่าวเดียวกัน เราเสนอไปก่อน แล้วพอเสนอ 
สื่ออื่นน�าไปลงต่อ สักพัก พวกเจ้าของเพจ 
ดังๆ ท้ังหลาย ก็เริ่มจะหาคอนเทนต์ไปลง
เพจตัวเอง พร้อมด้วย คอนเมนต์และการ
โพสต์ แต่หลายครั้ง เขาจะไปเอาจากสื่ออื่น
มา เพราะหากน�าไปลงปุ๊ป ก็บอก เฮ้ย นี้มัน
สลิ่ม เป็นเสื้อเหลือง อันนี้คือตัวอย่างที่เรา
เห็นมาหลายครั้ง 

เมือ่ผมได้เข้ามาดเูวบ็ผูจ้ดัการออนไลน์ 
ผมก็ปรับให้เปลี่ยนชื่อเป็น MGR online  

หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี ผู้จัดการ ผมก็ปรับมา
เป็น ผูจ้ดัการรายวนั ทวีีดาวเทียม จากเอเอส
ทีวี ก็เป็นนิวส์วัน เราก็ต้องปรับอิมเมจและ
รูปแบบของข่าวให้มันหลากหลาย แต่ข่าวที่
คนอืน่ไม่กล้าพูด เราก็ยังท�าอยู่ ไม่ใช่ว่าไม่ท�า 

“ซีอีโอเครือผู ้จัดการ”ประเมินสภาพ
การแข่งขันของเว็บข่าวของส�านักต่างๆ รวม
ถึงสื่อออนไลน์ในอนาคตว่า การแข่งขันใน
ส่วนของข่าวออนไลน์ ผมคิดว่าสุดท้ายแล้ว 
ส�านักข่าวหลกัๆ อยู่ได้หมด พวกเพจหรอืเวบ็
ที่เกิดขึ้นมาใหม่ ในท่ีสุด เขาจะไม่สามารถ
ยนืระยะได้ เราจะเห็นจากหลายเพจเลย ยนื
ระยะไม่ได้ จากปัจจัย เช่น สปอนเซอร์ คือ
ข่าวอาจจะเร็ว อาจจะหลากหลาย แต่เวลา
คนจะเช็คอีกรอบ คนจะกลับมาเช็คท่ีเว็บ
ข่าวหลักหมด เหมือนกับฝุ่นมันหายตลบ  
มันก็เริ่มรู้แล้วว่า ตัวหลักคือส่วนท่ีต้องคอย
ดูอยู่  ดูแล้ว เว็บหลักๆ ก็จะอยู่ได้ แต่พวก
ที่มาแล้วไม่เข้มแข็ง ก็จะค่อยๆ ล้มหายตาย
จากไป 

ส่วนการแข่งขันกันเองของเว็บข่าว
หลักๆ ก็จะอยู่ที่ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น เรื่อง 
การเมอืง ก็จะไปอยู่ท่ีเรือ่ง “การวิเคราะห์”ว่า
ใครวิเคราะห์โดนกว่า ถ้าบอกว่าเป็นเพจท่ี
เป็นกลาง แต่อันนั้นจะเป็นแค่รีพอร์ตข่าว 
แต่คนต้องการอิมแพคของการวิเคราะห์ ท่ี
ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย อย่างเรื่องประเด็น
ข่าวการเมือง ทางเราไม่กลัว  และส�าหรับ

ส่วนอื่นๆ เช่นเรื่องเทคโนโลยี ปัจจุบันไม่ได้
ท�าให้ค่ายไหนเป็นเจ้าอยู่ฝ่ายเดยีวแล้ว เราก็
น�าตรงนีม้าประยุกต์ใช้กับเซคชัน่ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นกีฬา บนัเทิง การสัมภาษณ์สดต่างๆ ก็
น�ามาบูรณาการตรงนี้ให้มันชัดเจน
 » -ความเป็นสื่อในเครือผู้จัดการ มัน

เป็นอุปสรรคหรือไม่ ต่อการน�าเสนอไป
สู่กลุ่มเป้าหมาย ?

จรงิๆ ไม่ใช่อปุสรรค คนก็ยังเสพอยู่แล้ว 
และยังเสพอยู่ เพียงแต่ว่า บางคนอาจไม่
กล้าแชร์ อนันัน้คอืสมยัก่อน แต่ส�าหรบัสมยั
นี ้ผมบอกได้เลยว่า เครอืผูจ้ดัการ คโุณปการ
ที่คุณสนธิทิ้งไว้ให้ มันท�าให้ภาพของเรา ชัด
ขึน้มาเลย คนทีเ่ขาด ูเขาจะเห็นเลยว่า การท่ี
คณุสนธิ เดนิหน้าเข้าสูก่ระบวนการยุติธรรม 
เขาก็เห็นเลยว่า ของผู้จัดการ เป็นของจริง 
อีกอย่างพอเราไม่มีขั้วการเมืองมาเกี่ยวข้อง
แล้ว คสช. ท�าดี เราก็ชม คสช.ท�าไม่ดี เราก็
อัด คนก็เห็นแล้วว่า ของเครือผู้จัดการ เป็น
เรื่องจริง 

“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือผู ้
จัดการ”ยังได้พูดถึงอนาคตของสื่อสิ่งพิมพ์
ที่หลายคนมองว่า ก�าลังนับถอยหลัง แต่เขา
แย้งว่า ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ผมว่ายังไม่ตาย แต่
อยู่ที่การปรับตัวของแต่ละประเภท 

...อย่างนสพ.ผูจ้ดัการรายวัน ปรากฏว่า
รายได้ปีนี ้ดกีว่าปีทีแ่ล้วด้วยซ�า้ ทีส่ะท้อนให้
เหน็ว่า ไม่ว่าสือ่อนิเทอร์เน็ตจะไปขนาดไหน 
แต่สุดท้าย คนก็ยังเชื่อถือสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะ
สื่อสิ่งพิมพ์เป็นตัวสุดท้ายท่ีได้กรองออกมา
แล้วว่า แหล่งข่าวมันถูกต้อง มันใช่ แม้จะ
มีเรื่องเสนออยู่ในอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ได้กา
รันตีว่า ทุกคนจะพบเห็น คืออาจจะดูหรือ
อาจไม่ได้ดูก็ได้ แต่คนจะไปซื้อหนังสือพิมพ์ 
นิตยสารรายสัปดาห์เก็บไว้ดู 

ผมจึงมองว่าตลาดสือ่สิง่พมิพ์ยังอยู่
ได้ ยังเป็นที่ต้องการ ก็จะอยู่ได้จนถึงจุด
หน่ึง และเป็นจุดที่เจ้าของธุรกิจก็ต้อง
ปรับตัว ปรับต้นทุน ปรับวิธีการท�างาน
ให้มันสอดคล้องกับยอดขาย q

พูดง่ายๆว่าเราแซ ่บส์มาก
ข้ึน เอาแบบนี้ดีกว่า..ตอนน้ีมันก็
เป็นการเปล่ียนผ่าน จากรุ่นหนึ่ง
ไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเท่านั้น
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“จิตตนาถ ลิ้มทองกุล” ผู้ข้ึนมากุม
บงัเหียนธุรกิจสือ่ในเครอืผูจ้ดัการเตม็ตวั ต่อ
จาก สนธิ ลิม้ทองกุล บอกเล่าถึงความสนใจ
ต่อการท�าธุรกิจสือ่ว่า  อยู่กบัสือ่มาตัง้แต่เดก็ 
ตัง้แต่คณุสนธิเริม่ท�าสือ่ แล้วก็มาเรยีนรูง้าน
ทีน่ี ่ก็เห็นโอกาสอะไรหลายอย่าง ทีเ่ราพลาด 
เราเกาะคลืน่ไม่ทัน ด้วยความท่ีแนวคดิสมยั
ก่อน ที่เราคิดว่าเราอยู่ตัวแล้ว เราดีแล้ว คน
เราเมื่อเราคิดว่าตัวเราอยู่ในจุดที่เราคิดว่า
ดแีล้ว สงูสดุแล้ว แล้วไปจมอยู่กับจดุตรงนัน้ 
นั้นก็คือ จุดที่คุณเริ่มมีปัญหาแล้ว 

ผมเห็นปัญหามาตลอด ผมเห็นหลาย
ครั้งที่เราพลาดโอกาสหลายโอกาสไป จน
ผมเฉยๆ บางทีการปล่อยให้มันเป็นไปกาล
เวลา มันอาจช่วยมากกว่าที่เราจะอะไร แต่
เมือ่มนัถึงเวลาท่ีเราดแูล้วว่ามนัชดัเจน เราก็
สามารถสตาร์ทไปได้โดยท่ีเราไม่ได้มต้ีนทนุ
อะไรเลย ความกดดันไม่มี 

อย่างถามว่าลูกน้องมาคาดหวังอะไร
กับทีน่ี่ ไม่มใีครคาดหวังอะไรอยูแ่ล้ว เพราะ
ปัจจุบัน ก็มีกินบ้างไม่มีกินบ้าง แล้วมันก็
เป็นไปพร้อมกับสื่อทุกสื่อ ความคาดหวัง 
ความกดดันในตัวผมไม่ได้มีเลยแม้แต่ 
นิดเดียว 

 » เห็นพูดว่า ที่นี มีกินบ้าง ไม่มีกินบ้าง 
แล้วจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร? 

ก็มีน้อยก็กินน้อย มีมากก็กินเต็มที่ 
อยากอยู่ก็อยู่ ไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่ ก็คือ
แก้ไขปัญหาในความเป็นจริง แต่เราก็ต้อง
ปรับตัวเรา ก็ใช้การปรับตัว คนไหนบอกอยู่
ไม่ได้ ก็อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ กดี็ เราก็จะได้มี
เงินไปให้คนที่เขาต้องอยู่จริงๆ 

 » ตอนท่ีคุณสนธิเข้าไปอยู่ในเรือนจ�า
แล้วได้ฝากอะไรไว้ไหม ในเรื่องการให้
ดูแลธุรกิจสื่อในเครือ?

ก่อนท่ีจะไปฟังการพิจารณาคดีก็คุย
กัน ก็บอกว่าหากต้องเข้าไปตรงนี ้ทุกอย่างก็
แล้วแต่ผม ท�าเต็มที่เลย เพราะว่าก็เห็นสิ่งที่
ผมท�ามานานแล้ว ก็บอกว่าเป็นโอกาส ทีจ่ะ
ได้ท�าแบบเต็มตัวโดยไม่ต้องนั่งเกรงใจใคร

 เอาจริงๆ แล้ว คุณสนธิกับผม คิด
อะไร เหมือนกันหมดทุกอย่างเลย ในเรื่อง
ของสื่อ เรื่องของอะไร แต่ information ที่มา
ถึงมนัไม่เหมอืนกัน คุณสนธิ อาจมข้ีอจ�ากัด
ในเรื่องของคนรอบข้างบ้าง การได้ออกไป
สัมผัสอะไรหลายๆอย่าง เพราะเป็นบุคคล
ที่ได้รับการจับตา แล้วอาจต้องระวังตัวเอง 
แต่ผม หากไม่ให้สัมภาษณ์ ผมก็ใส่เสื้อยืด 
รองเท้าแตะเลย ก็อยู่ไปทั่ว ท�าให้ informa-
tion หลายอย่าง ผมจะได้มาพอสมควร โดย
ผมไม่ได้เอาตัวผมเป็นท่ีต้ัง ดังน้ันเรื่องภาค
ประชาชน จะผลักดันได้เต็มที่ 

 » ทิศทางข่าว ถ้าสมมุติ มีคนมา
ร้องขอ จากแวดวงต่างๆ ว่าข่าวไหน
ไม่อยากให้น�าเสนอ ?

การท�าหนงัสอืพิมพ์ พูดแบบไม่ได้
โลกสวย มันเหมือนกับการไต่เส้นด้าย 
คนท่ีอยู่ในระดบับรหิารมนัต้องเจอเร่ือง
พวกนี้อยู่แล้ว แต่ว่าท�าอย่างไร ถึงจะ
หาจุดลงตัวท่ีเหมาะสมท่ีสุด ให้ทุกฝ่าย
ยอมรับโดยท่ีไม่เสียอุดมการณ์ของเรา 
เรื่องนี้ผมท�ามานานแล้ว 

 » ในยุคทีเ่ป็นซอีีโอ ให้ค�ายืนยันว่า
ธุรกิจสื่อในเครือจะยังอยู่ครบหมด 
ไม่มีล้ม ไม่หายไป หรือจะมีสื่อใน
เครือเพิ่มขึ้นไหม?

ไม่ล้ม ไม่หายไป อนัน้ี ไม่รู ้ก็จะท�า
เท่าท่ีท�าไหว ผมเป็นคนยอมรับความ
จริง เราก็ต้องปรับตัวให้เราอยู่ไหว ใน
สภาวะแบบน้ีให้ได้ แต่ตัวอุดมการณ์
และวิธีการท�างาน เราก็ต้องปรับให้มัน
ร่วมสมัยและเป็นของภาคประชาชน 

..จะมาบอกว่าผู้จดัการไม่มวัีนล้ม 
มันเป็นไปไม่ได้ ถึงวันท่ีมันจะล้ม มัน
ก็จะล้ม ก็เหมือนกับคุณสนธิ ถึงวันที่
ต้องเดินเข้าคุก ก็เดินเข้าคุกอย่างสง่า 
สื่อด้วยกันเองก็ชม ผู้จัดการเอง ถึงวัน
ที่ถ้ามันมีตัวไหน ท่ีถึงจุดหน่ึงที่เราไม่
ไหว ไม่ไหวก็คือไม่ไหว แล้วไง ไม่ไหว
ก็คือไม่ไหว  คือเหมือนเราต่อยมวย 
ต่อยแล้วเราชนะใจคนดู พอแล้ว แพ้
คะแนน แพ้อะไรทางธุรกิจอะไรช่างมนั 
แต่เราถือว่าเราต่อยแล้ว เราชนะ มาถึง
จุดสูงสุดของสื่อแล้ว และผมก็เชื่อว่าที่
ผ่านมาก็ไม่มีสื่อไหนที่ท�าให้มันเกิดผล
กับสังคมไทยเท่ากับสื่อเครือผู้จัดการ
อีกแล้ว เอาจริงๆ เลยนะ ก็ภูมิใจ ต่อ
ให้ไม่ท�าพรุ่งนี้ผมก็ภูมิใจ q

ก็จะทำาเท่าท่ีทำาไหว ผมเป็น
คนยอมรับความจริง เราก็ต้อง
ปรับตัวให้เราอยู่ไหว ในสภาวะ
แบบนี้ให้ได้....ถึงวันที่ถ้ามันมีตัว
ไหน ท่ีถึงจุดหน่ึงที่เราไม่ไหว ไม่
ไหวก็คือไม่ไหว 

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ในยาม มีกินบ้าง ไม่มีกินบ้าง
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พลนัทีเ่ทคโนโลยกีารสือ่สารพัฒนาไปรวดเร็ว
ปานจรวด จากกระดาษเปื้อนหมึก สู่โลก
ออนไลน์ แพร่หลายสูย่คุสงัคมโซเชยีลมเีดยีที่
ขบัเคลือ่นเรว็เป็นวนิาที

ภาพท่ีเห็นและรู้สึกจนกลายเป็นเรื่องชิน
ตาของคนท�างานสือ่สิง่พิมพ์  คอืการทีนิ่ตยสาร
หัวเก่าแก่ คู่คนอ่านทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย 
ก�าลังถึงคราวอัสดง ทยอยปิดตัวลง อาจเฉลี่ย
แล้วเดือนละฉบับ เพราะปรับตัวไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง

 ไม่ต่างกับธุรกิจหนังสือพิมพ์ ที่ทุกค่าย
น�้าหมึกต้องกระเสือกกระสนหาทางเอาตัว
รอดบนโลกดิจิทัล หลายส�านักก�าลังเปลี่ยน
ผ่านตัวเองจากสื่อกระดาษขยับไปเน้นหนักท่ี
โลกออนไลน์

10 กว่าปีทีแ่ล้วจากข่าวสารทีแ่ข่งกันราย
วัน ผ่านมาครึ่งทศวรรษความรวดเร็วในการ
เสนอข่าวสารรวดเร็วกลายเป็นชั่วโมง บัดนี้
แข่งกันเป็นวินาที

เมือ่วฏัจกัรสือ่หนังสอืพิมพ์-นิตยสารพลกิ
โฉมหน้า 180 องศา หลักสูตร “นิเทศศาสตร์” 

ณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ

ต่อลมหายใจ 
“นิเทศฯ-วารสารศาสตร์”
มหา’ลัย ต้องผลิตบัณฑิต 
“Digital journalism”

บรรยง สุวรรณผ่อง

– “วารสารศาสตร์” ในรัว้อดุมศกึษา ย่อมได้รบั
ผลกระทบมาเป็นลกูโซ่เพราะในช่วงส่ือสิง่พิมพ์
ก�าลังใกล้ตาย! คณะนิเทศศาสตร์บางแห่ง
จ�านวนนสิติ นักศกึษา ท่ีสมคัรใจเรยีนภาควิชา 
“วารสารศาสตร์” กลับลดจ�านวนลงฮวบฮาบ 
จนหลายมหาวิทยาลัยต้องปรับหลักสูตร เพ่ือ

ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงปานจรวดของโลก
เทคโนโลยีการสื่อสาร

“บรรยง สุวรรณผ่อง” นักวิชาการ
อิสระด้านสื่อสารมวลชน เป็นคนหน่ึงที่ได้รับ
เชิญจากหลายสถาบันให้ไปช่วยร่างหลักสูตร
นเิทศศาสตร์ – วารสารศาสตร์ ทีจ่ะมาวิเคราะห์
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เพ่ือปรับใหญ่ 4 ปีครั้งหน่ึง ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ก็ปรับเข้าไป”

ปรับกลยุทธ์ตอบโจทย์ตลาด  
จึงเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นยังมีภาควิชา  journalism  

อยู่ ก็ต้องท�าให้ครบ รายวิชาจะต้องตอบโจทย์เพ่ือให้นิสิต นักศึกษา เมื่อจบ
ออกไปแล้วขายได้เวลาตลาดถามว่าท�าสิง่นัน้ สิง่น้ีได้ไหม บณัฑิตก็ได้งานท�า 
และตอนน้ีตลาดก�าลงัเปลีย่นอย่างมาก และตลาดก�าลงัรกัษารายได้เดมิ เช่น 
เครือมติชน เมื่อรายได้กระดาษน้อยลงก็ต้องหาทางด้วยการดึงออนไลน์ จึง
พยายามบอกให้ทุกมหาวิทยาลัยรีบ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมาท�าเหมือน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์ ไม่จ�าเป็น

จี้จุดอ่อน “อาจารย์” ต้องพัฒนาตัวเอง
แต่ต้องดูตลาดในพ้ืนที่ งบประมาณ คนท่ีจะมาเรียนในมหาวิทยาลัย 

พ้ืนถ่ินมีอะไรท่ีตอบโจทย์หรือไม่ หรือเราจะไม่มี journalism ก็ตัดออกไป 
แต่ถ้าจะมี journalism สอนนักศึกษา นิสิตอย่างไรให้ครบหลักสูตร เวลาไป
บอกมหาวิทยาลัยไหน ถ้าเห็นบริบทของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นก็จะบอกเลย
ว่า... ไม่ใช่แล้วนะที่จะเป็นหลักสูตรท่ีดีพอ เพราะชะโงกเห็นแล้ว พวกเรา 
(อาจารย์) สอนเด็กไม่ได้ตามนี้ เพราะพวกเรายังไม่พัฒนา เช่น รายวิชา on-
line journalism เจอ แอพพลิเคชั่น เจอ Template สอนไมได้แล้ว.. ถอยเลย 
พอถอยเสร็จเด็กก็ไม่ได้เรียน แล้วไปสอนอะไรอย่างอื่นแทน ถ้าอาจารย์ไม่
พัฒนาสอนเด็กไม่ได้..ตายเลย

ดังนั้น มหาวิทยาลัยท่ีพร้อม 1. ตัวหลักสูตรจะต้องทันกับตลาดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.คนสอนจะต้องพร้อมเมื่อออกแบบ
รายวิชามาตอบโจทย์ journalismหรือ ถ้าหากว่าสอนได้แต่ไม่ครบ จะ
เอาบทนี้ไปดึงใครเข้ามาสอน แต่อาจารย์ก็ต้องพัฒนาเพ่ือสอนให้ได้ครบ 
ทั้ง 2 ประเด็นนี้ส�าคัญที่สุด เพราะตลาดต้องการคนๆ เดียวท�าได้หลาย
อย่าง  ตลาดไม่สามารถจ่ายเงินเดือนเหมือนเดิมและท�าได้นิดเดียว ถามว่า
บัณฑิตjournalism ในอนาคต ไม่เพียงแต่เข้าใจเรื่องคอนเทนท์บนสื่อต่างๆ 
เท่านัน้ แต่สามารถพัฒนา และสามารถน�าคอนเทนท์ลงไป หรอื ปรับรปูแบบ 
คือ รู้จักโปรแกรมต่างๆ ถ้าไม่ใช่บัณฑิตแบบนี้ขายยาก

 แนะปรับหลักสูตรเป็น digital journalism
ขณะที ่“หัวใจ” ของ “วารสารศาสตร์” คือรปูแบบการน�าเสนอ “บรรยง” 

เสนอว่า การผลิตคอนเทนท์ต่างๆ จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับ
แพลตฟอร์มออนไลน์ แม้กระทั่งข่าว

“บรรยง” จึงนั่งทดสอบจนได้ค�าตอบว่า “ภาพ” จะเป็นตัวดึงดูดให้คน
สนใจเนื้อหาบนโลกออนไลน์มากที่สุด  “การท�าข่าวบนเฟซบุ๊กจ�าเป็นต้องมี
เฮดไลน์ ไม่จ�าเป็นต้องมีโปรย ภาพจะเป็นตัวที่ดึงดูดทันที ลองโพสต์อะไรที่
ไม่มีภาพมันไม่ดูด มันไม่สะดุด คอนเทนท์บนส่ือสังคมหน้าตาเป็นอย่างไร
บ้างเพื่อที่จะปรับ 

“ชณะที่การเขียนข่าวเน่ืองจากลักษณะของสื่อกระดาษในความเป็น
ข่าวยังมีอยู่ ดังนั้น สิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้แม้ว่าจะเป็นสื่อสังคม ถ้ามันเป็น

ภาพรวมการปรับตัว – ปรับหลักสูตรของสถาบันการ
ศึกษา ที่จะหาทางเลือก ทางรอดอย่างไรในการดึงเด็ก
นิสิต นักศึกษากลับมาเรียนวารศาสตร์อีกครั้ง     

“บรรยง” ฉายภาพว่า ย้อนไปเมื่อ10 ปีท่ีผ่านมา 
เราไปเข้าใจค�าว่า journalism ท่ีเรามาใช้ภาษาไทยเป็น
วารสาร ในความหมายของสือ่ทีเ่ป็นสิง่พิมพ์อย่างเดยีว
ซึ่งมันไม่ถูกต้อง แนวคิดที่เป็นแนวคิดสากลของ jour-
nalism ไม่ได้อยู่ท่ีสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเดียว จึงท�าให้ตอน
ที่เริ่มมีสื่อบนอินเทอร์เน็ต เราก็กังวลว่าคนเริ่มไปอ่าน
ในอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่ยังไม่กังวลเท่าใด จนกระทั่ง
อนิเทอร์เน็ตมพัีฒนาการเครอืข่ายสือ่สารทีเ่ป็นสือ่ผสม 
เคลื่อนไหวภาพได้ เสียงก็ได้ เราเริ่มกังวลว่าคนอ่าน
หนังสือพิมพ์น้อยลง

“จนกระท่ังพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ใช่แค่สือ่ผสม แต่เป็นสือ่หลอมรวม น่ันหมายความว่า
ในเนือ้หาเดยีวสามารถข้ามสือ่ไปในสือ่สงัคมอย่างหลาก
หลาย และเพ่ิมมากขึน้ตามพัฒนาการของสือ่สงัคม ตอน
ที่มี twitter facebook ล่าสุดมีพัฒนาของ line ซึ่งแต ่
เดิมคนแก่ยังไงก็อ่านหนังสือพิมพ์ แต่ปัจจุบันกระโดด
ข้ามมาบน line ท�าให้ย่ิงกังวลใหญ่ เพราะสื่อสิ่งพิมพ์
เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆ”

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
แต่ตรงนัน้ สิง่ทีเ่รามองเป็นอปุสรรคมนัคอืโอกาส

ท่ีเดิมทีจะตาย แต่กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่
เราต้องเข้าใจใหม่ว่าค�าว่าวารสารศาสตร์ในท่ีน้ี มัน
ไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์เพียงอย่างเดียว วารสารศาสตร์มี
ลักษณะเฉพาะตัวอย่าง Broadcast คือ วิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ ท่ีบอกว่าเป็นโอกาสคือ1.ของ
ดั้งเดิมคือ newspaper journalism-magazine  
journal ism แต ่โอกาสที่ เ กิดขึ้นใหม ่คือ onl ine 
journalism ขณะที่  Broadcast เขาไมได้สนใจ 
journa l ism เขาไปสนใจเรื่ อง  product ion 
เราก็ไปเอา broadcast มาสิ เพราะฉะนั้นคนท่ี
เรียน journalism ที่ครบหมด ตั้งแต่ newspaper  
journalism - magazine journalism - online 
j o u r n a l i s m  -  B r o a d c a s t  j o u r n a l i s m 
แล้วเราจะเจาะเฉพาะ convergent journalism 
 ก็ได้อีก เราแจ้งเกิดเลย

 “ย้อนกลับมาที่หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรวารสาร
จะพัฒนาครั้งหนึ่ง จึงขึ้นอยู่กับว่า มหาวิทยาลัยใดคิด
ล่วงหน้า แล้วมองตลาด มองเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารท่ีมีพัฒนาการ แล้วมีการปรับย่อยแล้วรอ
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ข่าวก็คงต้องเป็นรูปแบบให้ครบ เพียงแต่ว่า
ในเน้ือหาข่าวจะมีอะไรบ้าง แล้วดูพฤติกรรม
การอ่าน ข้อจ�ากัดมีอะไรบ้าง สมาร์ทโฟนมี
ความยาวแค่ไหน จะเป็นตัวก�ากับหน้าตาของ
คอนเทนท์ด้วย”

สรุป หลักสูตร journalism ต้องท�าให้
ครบ โดยเฉพาะนอกจากพ้ืนฐานด้ังเดิม
คือ newspaper journal ism อย ่างอื่น  
online journalism - Broadcast journal-
ism จะท�าให้บณัฑติเข้มแขง็ ถ้ารวมกันแล้วจะ
เรยีกให้สัน้ทีส่ดุคอื digital journalism สถาบนั
ผลิตบัณฑิตลักษณะนี้ออกมาแล้วจะขายได้

เลกิหลกัสตูรเรยีนทุกอย่างเป็น “เป็ด” 
“บรรยง” กล ่าวว ่า  สมัยที่ผมเรียน

อยู่ เรียนภาพน่ิง ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ และยังได้เรียนวิทยาศาสตร์ 
จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิชาที่ว่า
ด้วยความเป็นมนุษย์ เรียนจากนักวิชาการที่
เป็นศาสตราจารย์ท้ังสิ้น แต่ปัจจุบันกับเมื่อ
ก่อนส่ิงที่ต่างกันคือ ในอดีตเป็น analog แม้
กระทั่งดูข่าวยังต้องรอ 2 ทุ่ม หรือ ตอนเช้าฟัง
วิทยุ แต่วันน้ีเป็น digital มนั 24 ชัว่โมง รายวิชา
ต้องใส่เข้าไป รายวิชาในอดีตจะค่อยๆหายไป

สถาบันการศึกษาต้องมองตัวเองแล้ว 
ต้องไม่สอนเด็กแบบเป็ด เพราะเป็นไปไม่ได้ท่ี
จะสอนแล้วเด็กเป็นเป็ดได้หมดทุกอย่าง..ไม่
จรงิ แต่สิง่ท่ีต้องแข็งทีส่ดุ และต้องสอนคอืสอน
เรื่องการสื่อสาร สอนเรื่องคอนเทนท์ ส่วนเรื่อง
ฮาร์ดแวร์ ที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาไปเรียนรู้ข้างนอก
ได้ แต่เขาต้องเข้าใจการสื่อสารซึ่งเป็นพื้นฐาน
ที่ส�าคัญที่สุดของนิเทศศาสตร์

และนิเทศศาสตร์ทุกแห่งควรมี คือ เกี่ยว
กับการสือ่สาร อย่าไปเน้นเรือ่ง journalism เดก็
จะเข้าใจการใช้สื่อสังคมเพ่ือการสื่อสาร ท่ี
ต้องเรียน สมมติเร่ืองสื่อหลอมรวม ในเทอม
ของวารสารศาสตร์จะรู้จักสื่อแต่ละสื่อที่มีใน
ปัจจบุนั เรียนรู้ธรรมชาตสิือ่พวกนีอ้ยู่ ข้อจ�ากัด
ของมัน และจะเห็นภาพท่ีเป็นความนิยมท่ี
ชดัเจน เราจงึเรียนคอนเทนท์ทีเ่ป็น  journalism 
เพราะเรารู้จักใช้แอพพลิเคชั่น เพราะแอพฯ 
บางอย่างแค่โยนคอนเทนท์ลงไป หรอื ออนไลน์
ที่เราจัดหน้า ก็มี template มาปรับที่เป็นของ

เรา เช่น หน้าตา ข่าวออนไลน์ของคนน้ีคนนั้น 
ถ้าเป็น journalism ก็ว่าเรื่องข่าวไป และรู้จัก
ใช้คอนเทนท์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือการ
โฆษณา ทั้งหมดมันคือ digital journalism

“ม.เอกชน” ปรบัตวัเรว็กว่า “มหา’ลยั รฐั”
มหาวิทยาลัย ท่ี ไม ่น ่ าห ่วง เลยคือ

มหาวิทยาลัยเอกชน เขารู ้ว ่าเขาต้องท�า
ศึกแย่งลูกค้าเข้ามา มหาวิทยาลัยรัฐเก่า
แก่เขาไม่เข้าไปแย่ง แต่เขาจะต้องแย่ง
กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ และแย ่ ง กับ
มหาวิทยาลัยเอกชนด้วยกัน เอกชนเฉพาะ 5 
เจ้าแรก ( ม.กรงุเทพ ม.หอการค้าไทย ม.ธุรกิจ
บณัฑิตย์ ม.รงัสติ ม.เอแบค) แข่งกันแทบตาย 
แต่ 5 เจ้าแรกปัญหาไม่มีเร่ืองค่าเล่าเรียน
เด็ก เพราะเด็กยอมสู้ นี่คือกลุ่มที่สู้กัน แม้แต่
อาจารย์ยังถูกตัง้เป้าให้หาลกูค้าคอืนักศกึษา
มาเรยีนด้วยซ�า้ไป แต่มหาวทิยาลยัราชภัฎใน
ต่างจังหวัดมีอยู่แค่นี้ แต่ผลิตบัณฑิตเยอะ ก็
ว่ิงมาหางานท�าท่ีกรุงเทพฯ ดังน้ัน เมื่อการ
แข่งขันสู้เรื่องเทคนิคไม่ได้ จึงสู้เรื่องความอึด 
แต่ใครจะมาทดสอบความอึด เมื่อเขารับเข้า
ท�างานแล้วก็ต้องดูครั้งแรกว่าสู้ได้ไม่ได้

อนาคตการผลติบณัฑติ “วารสารศาสตร์”
มหาวิทยาลัยเอกชนต่ืนตัวไปแล้ว คิด

ว่าไม่มีปัญหาเรื่องการผลิตบัณฑิต journal-
ism ของหอการค้าแข็งมาก ธุรกิจบัณฑิตย์
ก็สู้แหลก รังสิตก็ไม่ยอมแพ้ เป็นสัญญาณ

ท่ีดีของมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะเขาต้อง
อยู่รอดไม่มีงบประมาณ รัฐบาลไม่ได้ให้ แต่
มหาวิทยาลัยของรัฐต้องใช้เงินภาษีอยู่ และ
ท�าให้บุคลากรของรัฐไม่ต่ืนตัว คนที่เป็นผู ้
บริหารก็ยังเป็นคนของรัฐจึงไม่มีการจี้ แต่
เอกชนจี้เป็นทอด เป็นทอด ส่วนมหาวทิยาลัย
ของรัฐอย่างราชภัฎรับเด็กเยอะๆ เพ่ือให้ได้
เงินค่าเทอมเยอะๆ เพราะใครรับเด็กมากก็ได้
เงินใช้เยอะ แต่เครื่องมือการสอนก็ไม่พัฒนา

การปรบัตวัของด้านวารสาร จุฬาฯ - มธ.
เขาไม่เดือดร้อน เพราะภาค JR จุฬาฯ 

จะมีก่ีคนเรียนก่ีคนก็มีไป เพราะเขาไม่ห่วง
เรือ่งงบประมาณของรฐั เงนิค่าเทอมเด็กได้มา
ก็เท่าน้ันเอง แต่เงินรายได้จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเขาได้อยู่ทุกวันน้ี JR ที่มีน้อย 
เพราะ JR ไม่เคยท�าก�าไรให้กับจุฬาฯ เป็น
ตัวดูดเงินด้วยซ�้าไปถ้าคิดแบบเอกชน แต่เขา
ถือว่าเป็นหน้าท่ีที่จะผลิตนักวิชาการ เพราะ
จุฬาฯ เน้นผลิตนักวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขามีราย
ได้จากภาคภาษาอังกฤษ ท่ีเป็นกอบเป็น
ก�า ท�าให้ไม่เดือดร้อน แต่ส่วนจุฬาฯ ท่ีเป็น
ก�ากับของรัฐ จะขาดทุนก็เรื่องของคุณ แต่
จะต้องไม่เป็นตัวดูดเงิน ดังนั้น คณะก็เริ่มคิด
เรื่องพวกน้ี แต่กระน้ันก็ยัง happy อยู่ เรื่อง
สัญญาณการปรับตัวยังไม่ได้เป็นตัวไปดูด
เงินของมหาวิทยาลัยก็ไม่เป็นไร แต่ท่ีน่าห่วง
คือสถาบันราชภัฎฯ q
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เมื่อทิศทางการ “เสพสื่อ” ของคนทั้ง
โลกปรับเปล่ียนรวดเร็วดุจกระแสน�้าเชี่ยว
กราก จากหนังสือพิมพ์มาอยู่บนสมาร์ท
โฟน มหาวิทยาลัยไทย ไม่ว่ารฐั – เอกชน 
ที่มีภาควารสารศาสตร์ ซึ่งผลิตบัณฑิต
ที่เกี่ยวข้องกับ “สื่อ” จึงจ�าเป็นต้องปรับ
ตวัอย่างรวดเรว็เพือ่ไม่ให้ตกกระแส

หนึ่งในนั้นคือ “มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์” ท่ีเปลี่ยนชื่อภาควิชาให้ทันสมัย
ข้ึนเป็น การสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ 
(Mass Communication and Innovative 
Media) เป็นปีแรก     

“อาจารย ์การดา ร ่วมพุ ่ม รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ฉายภาพ
ว่า จากเดิมชื่อสาขาวารสารศาสตร์ ขณะน้ี
เปลี่ยนเป็นการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรม
สือ่ (Mass Communication and Innovative 
Media) ซึ่งปีน้ีเป็นปีแรก พร้อมท้ังการปรับ
หลักสูตรใหม่เพ่ือรองรับนักเรียนในปีการ
ศึกษา 2560 ซึ่งค�าว่าวารสารศาสตร์ความ
รู ้สึกของนักเรียนท่ีจะเข้ามหาวิทยาลัยจะ
เข้าใจว่า เราสอนเฉพาะเรือ่งหนงัสอื เพราะค�า
ว่าวารสารในความรู้สึกของคนไทยจะเข้าใจ
ว่าเป็นเรื่องหนังสืออย่างเดียว แต่เน้ือหา
หลักสูตรมีความครอบคลุมมากกว่านั้น

“ จึ ง มี ก า ร ท� า ส� า ร ว จ แ ล ะ พู ด คุ ย
กับนักเรียนมัธยมปลายถึงความเข้าใจที่
เก่ียวข้องกับค�าว่าวารสารศาสตร์ หรือมีค�า
ไหนบ้างท่ีเขารูส้กึสอดคล้องกับสิง่ทีเ่ป็นอยู่ ก็
มีหลายค�าที่ก�าหนดขึ้นมา เช่น วารสารศาตร ์
ดิจิทัล วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ และ
สื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ ซึ่งความ
รู ้สึกของเด็กนักเรียนในแต่ละค�ามีความ

ธนัชพงศ์ คงสาย/พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล

กะเทาะเปลือกหลักสูตรปั้นนักข่าว
มหา’ลัยรัฐ – เอกชน ในยุคดิจิทัล 4.0

ต่างกันหมดเลย โดยจากการเก็บข้อมูลและ
ภาวะตลาด ท�าให้ได้เปลีย่นชือ่มาเป็นสือ่สาร
มวลชนและนวัตกรรมสื่อ”

ซึ่งในหลักสูตรน้ีจะเน้นเร่ืองคอนเทนท์
เหมือนกับหลักสูตรเดิม ในเร่ืองเน้ือหาการ
สือ่ข่าว การรายงานข่าว ความสามารถในการ
คดิวิเคราะห์ การเขียน เพราะสิง่เหล่าน้ียังเป็น
หวัใจส�าคญัท่ีเรายังคงความเหน่ียวแน่นไว้อยู่ 
แต่มเีรือ่งความเปลีย่นแปลงของแพลตฟอร์ม
ที่ไม่ใช่เฉพาะหนังสือพิมพ์ ซึ่งในหลักสูตรมี
การปรับเป็นออนไลน์มาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึง
ท�าให้มสีิง่ทีเ่พ่ิมเติมขึน้มาคือ ทุกคนต้อง “เปิด
หน้า” รายงานสดได้

อาจารย์การดา อธิบายว่า “หลักสูตร
ใหม่นอกจากบวกออนไลน์ ผู ้เรียนจะต้อง
สามารถท�าได้ในความเป็นคอนเวอร์เจนท์ 
จากแพลตฟอร์มทีถู่กเปลีย่นไป ถึงจะถูกโยก
ไปสู่ออนไลน์ก็จริง แต่ทักษะความเป็นนัก
วิเคราะห์ นักคิด นักเขียนยังต้องคงอยู่ และ

ถูกหลอมรวมมาอยู่ด้วยกันบนเครอืข่ายท่ีเป็น
ดิจิทัล ซึ่งเข้าไปถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ไม่ใช่
คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนอย่างเดียวแล้ว 
ต่อไปในอนาคตก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรใหม่ๆ ที่
จะพาสิ่งเหล่านี้ไปสู่ผู้รับสาร จึงใช้ค�าว่านวัต
กรรมสือ่ ทีจ่ะรองรบัแพลตฟอร์มใหม่ทีจ่ะเกิด
ขึ้นมาได้เรื่อยๆ”  

..คิดว่าทุกท่ีเห็นตรงกันว่ามีความเป็น
คอนเวอร์เจนท์มาพอสมควรแล้ว ทักษะเดิม
ท่ีเป็นจุดแข็งยังต้องคงอยู่ แต่ทักษะอื่นเพ่ือ
รองรับแพลตฟอร์มใหม่ ก็ต้องสามารถใช้
เครือ่งมอืท้ังหลายท้ังปวงได้ เช่น ใช้กล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ สามารถเปิด
หน้ารายงานได้ เข้าไปท�าเว็ปไซด์ ท�าโซเชียล 
มีเดียได้ เพราะขณะนี้ทุกสื่อก็ใช้โซเชียล 
มเีดียเป็นทพัหน้าในการพุ่งเข้าหาผู้คน ก็ต้อง
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ แอพ
พลเิคชัน่ งานกราฟฟิก หรอืโปรแกรมต่างๆ ที่
ต้องมตีดิตัวได้ หรอืเรยีกว่าต้องท�าได้ทกุอย่าง

อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม

เพ่ิมทักษะการรายงานที่จะ
ออกหน้าได้ ซึ่งความรู้สึกกับ
วารสารศาสตร์คนจะคิดว่าคือ
กระดาษ อยู่แต่เบื้องหลัง แต่
ปัจจุบันทุกคนต้องสามารถ
รายงานสดได้ เปิดหน้าออกมา
ได้ ซึ่งจะอยู่ในวิชาหนึ่งที่เกี่ยว
กับการรายงานข่าว ให้มีการ
ลงพื้นที่รายงานได้เลย”

...ขณะเดียวกันยังมีสื่อ
ใหม่ซึ่งจะตรงกับค�าว่านวัต
กรรมสื่อ เนื่องจากว่าขณะ
นี้ไม่ใช่ตัวสื่อแท้เหมือนสมัย
ที่ได ้เรียนเมื่อก ่อน เหมือน
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ที่
แยกแยกเป็นชิ้นๆ แต่ตอนน้ี
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ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านสื่อทั้งหมด”
“อีกทั้งในหลักสูตรใหม่จะปลูกฝังเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ ซึ่งมันลด
น้อยถอยลงในผู้คน ในยุคท่ีมีความฉาบฉวย 
ขณะที่ทักษะที่ต้องมีส�าหรับรุ่นใหม่ จะเป็น
เรื่องความสามารถในการบริหารจัดการ
ข้อมูล เรามีวิชานี้เพ่ิมเข้ามาด้วย ท่ามกลาง
ข้อมูลท่วมท้น สื่อต้องจัดการได้ แยกแยะ
ได้ เอามาจัดระบบเชื่อมโยงได้ สร้างเป็นชุด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ สุดท้าย
ภาษาต่างประเทศ ควรจะต้องพัฒนาในระดับ
ใช้งานได้ เพราะตอนนี้ทุกอย่างครอบคลุม
กว้างไกลท้ังในและนอกประเทศ ถ้าภาษาดี
จะเป็นประโยชน์มากในการที่จะได้ข้อมูลดีๆ 
จากแหล่งดาต้าภายนอก และจะสามารถ
ท�างานในระดับระหว่างประเทศได้ อาจจะ
เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สามอย่างจีน
ก็ได้”

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 
แต่ทว่าแนวโน้มนักศึกษาที่ตั้งใจมาเรียน
วารสารศาสตร์กลับลดจ�านวนลง

“อาจารย์การดา”  วิเคราะห์ว่า “การ
เพ่ิมหลักสูตรออนไลน์ จนถึงหลักสูตรใหม่
น้ี ผู้ที่เข้าเรียนจะเหมือนกันทุกท่ีคือจ�านวน
ลดลง โดยจ�านวนที่เรียนอยู่ประมาณ 30-50 
คนใน 1 ปี ซึ่งความสนใจในหมวดความเป็น
วารสารศาสตร์ตัง้แต่ไหนแต่ไร ก็จะเป็นสาขา
ที่คนเรียนน้อยอยู่แล้ว ในสมัยที่ครูเรียนที่
วารสารฯ ธรรมศาสตร์ ก็มีเพียง 16 คน แต่
สิ่งหน่ึงท่ีเห็นได้คือ ผู้ท่ีสนใจมาเรียนสาขา
วารสารศาสตร์ จะเป็นคนที่ชัดเจนค่อนข้าง
มากในการเข้าสู ่วิชาชีพ ตัดสินใจตรงกับ
ความต้องการของตัวเอง เรียกว่ารู ้ตัวเอง 
หรือมีอุดมการณ์บางอย่างที่อยากเรียน และ
อยากท�า กลุ่มคนลักษณะน้ีจะมีความรอบรู้
และสนใจเร่ืองรอบตัว สนใจเรื่องการอ่าน
ไม่ใช่เฉพาะข่าว แต่เป็นความรูเ้รือ่งอืน่ๆด้วย 
ทัง้ประวัตศิาสตร์ วรรณกรรม และหนงัสอืทุก
ประเภท โดยเฉพาะวิธีคิดจะเป็นบุคลกิเฉพาะ
ส�าหรับผู้ที่เลือกเรียนสาขานี้ ซึ่งจะพบว่าใน
ปัจจุบันเด็กจะอ่านหนังสือน้อยลง การสนใจ

เรือ่งข่าวสารก็น้อยลง ความเป็นหนังสอืพิมพ์
ท�าให้คนสนใจไม่มาก”

..ปัจจุบันจากคนท่ีต้องการเรียนด้านน้ี 
อยากท�าความจริงให้ปรากฏ ก็มีการคิดว่า
สามารถด�ารงชีพได้ด้วยหรือเปล่า สมัยก่อน
หลายคนไม่สนใจด้วยซ�้าว่าจบไปแล้วจะมี
เงินเดือนเท่าไหร่ แต่ขณะนี้หลายคนก็คิด
เรือ่งเงนิเดอืนขัน้ต�า่ ความก้าวหน้าในวิชาชพี 
เมื่อเทียบกับสาขาอื่นที่เป็นกลุ่มธุรกิจก็จะ
เงินเดือนเยอะไปเลย หรือกลุ่มวิทยุโทรทัศน์
เขามีช่องทางอื่นในการเพ่ิมรายได้ เช่น ได้
ชื่อเสียง ได้ออกทีวี แต่วารสารศาสตร์เป็น
เหมือนคนเบื้องหลัง ซึ่งก็มีผลพอสมควรใน
ทัศนคติของนักเรียน ซึ่งความจริงแล้ว คน
เรียนจบวารสารศาสตร์ไปจะสามารถท�าได้
ทุกอย่าง แต่ภาพที่นักเรียนเข้าใจไม่ได้ครบ
ถ้วนตามที่นักวารสารศาสตร์เป็น ท�าให้การ
ตัดสินใจมาเรียนด้านน้ีมีความยากท่ีเขาจะ
เลือกเรียนด้านวารสารฯ

..เท่าที่ได้สัมผัสกับเด็กนักเรียน ความ
สนใจเก่ียวกับส่ือมวลชนยังพอมีอยู่แต่ไม่
มาก หรือถ้ามีผู้หญิงก็จะสนใจเรื่องข่าวด้าน
บันเทิง ส่วนผู้ชายก็ไปแนวข่าวกีฬา แต่แนว
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมืองจะมีไม่
มาก ท่ีเหลืออาจจะสนใจสายรายการ สาย
ผลิต หรือโปรดิวเซอร์ ก็ถือว่าเป็นบุคลิกของ
วัยรุน่ปัจจุบนัท่ีเป็นแบบน้ี เพราะสิง่ท่ีเขาเสพ

ก็ไม่ซบัซ้อน ความฝันเขาก็ไม่ซบัซ้อนมาก แต่
เขาคิดว่ามันมีรายได้ ได้ปรากฎตัว ได้โชว์
ต่างๆ ที่รวดเร็วและไม่ยากเกินไป

ภาควารสารฯ จุฬาฯ มองเทรนด์สื่อ 
Data Journalism

ขณะท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐ อย ่าง
ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นภาควิชาท่ี
มีนิสิตเลือกเรียนน้อยที่สุดในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา จ�านวนนิสตินิเทศฯ จฬุาฯ ภาคภาษา
ไทยปีละกว่า 160 คน มีนิสิตเลือกภาควิชา
วารสารศาสตร์ไม่ถึง 10% ทุกปี และแนวโน้ม
อาจลดลงเรื่อยๆ

โดย “ผศ.ดร.พิจิตรา สึคาโมโต้” 
อาจารย์หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะ
นิเทศฯ จุฬาฯ อาจารย์คนรุ่นใหม่ซึ่งเพ่ิงรับ
ต�าแหน่งหมาดๆ เล่าว่าเนื้อหาการเรียนการ
สอนของภาควิชาก็เป็นไปตามชื่อ คือเรียน
ด้านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก และคาแรกเตอร์จะ
เน้นงานข่าว งานคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นเนื้อหา
หนักท่ีท�าให้นิสิตน้อยคนจะเลือกเรียนเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว

ผนวกกับการปิดตัวของสื่อสิ่งพิมพ์
หลายเล่ม โดยเฉพาะนิตยสาร ท�าให้ต�าแหน่ง
งานหรือ ‘ดีมานด์’ ต่ออาชีพด้านสื่อสิ่งพิมพ์
ลดลง รายได้ที่ค่อนข้างต�่า จึงยิ่งผลักให้นิสิต
เลอืกเรยีนภาควิชาวารสารฯลดลง และมแีนว
โน้มลดลงทุกปี

 “แพลตฟอร์มของส่ือเปล่ียนไป จาก
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ท่ีค่อนข้างอนาล็อก ไปอยู่
บนดิจิทัล ซึ่งไปได้ทุกท่ี ส่วนใหญ่คนจะอยู่
บนโลกอนิเทอร์เน็ต ท�าให้พฤติกรรมผูบ้รโิภค
เปลี่ยน คนเจนใหม่จะใช้มือถือในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร วิธีการท่ีข่าวสารจะฟีดขึ้นมา
ก็เปลี่ยน ทุกอย่างใช้อัลกอริทึมของโซเชียลมี
เดีย เช่น เฟซบุก๊ คัดเลอืกข้อมลูขึน้มาให้เราดู 
และมาเป็นชิน้ๆ แยกย่อยจากหลายสือ่หลาย
หวัข้อมารวมกัน ไม่เหมอืนยุคแรกๆ ท่ีเราเคย
อ่านหนังสือพิมพ์ทีละเล่ม หรือเข้าไปตาม
เว็บไซต์เพื่อหาอ่านข่าวด้วยตนเอง

น่ันคืออุตสาหกรรมสื่อปัจจุบันก�าลัง
ปรบัตัว และทิศทางจะมกีารข้ามแพลตฟอร์ม

 ผศ.ดร.พิจิตรา สึคาโมโต้
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สื่อมากขึ้น งานเขียน วิดีโอ ภาพยนตร์ อยู่ใน
สื่อหัวเดียวกันหมด

 “ความเป็นดิจิทัลดึงดูดคนได้มากข้ึน
เพราะมันไม่ต้องอาศัยระบบโลจิสติกส์ใน
การขนส่งแล้ว ดังน้ันอย่าไปมองว่าดิจิทัล
เป็นสิ่งท่ีท�าให้อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ล้ม แต่
ดิจิทัลช่วยให้เราเข้าถึงผู้อ่านได้เยอะขึ้น ใน
ขณะเดยีวกันก็ต้องไปคดิอีกว่าจะท�าเงนิจาก 
นิวมีเดียอย่างไร จะเป็นระบบสมาชิกหรือ
โฆษณา ทางการตลาดหนังสือพิมพ์เองก็
ก�าลังคิดเรื่องนี้กันทุกค่าย”

“ผศ.ดร.พิจิตรา” จับเทรนด์การเข้าสู่
ยุคดิจิทัลของส่ือตอนนี้เป็นการแข่งขันกัน
ด้านความเร็ว แต่มองยาวไปถึงอนาคตคาด
ว่าความเร็วจะมีลิมิต ถึงจุดหน่ึงสิ่งท่ีเป็น 
เทรนด์มากข้ึนคือ Data Journalism น่ันคือ
การท�าข่าวจากฐานข้อมูล อาจมาจากผล
ส�ารวจของภาครัฐซึง่เป็น Open Data เปิดให้
เข้าถึงได้ แต่นักข่าวท�าหน้าท่ีเสมือนนักวิจัย 
คือการวิเคราะห์ข้อมูลจ�านวนมากนั้นออก
มาเป็นชิ้นงานที่มีมุมมองเข้าไปจับ ย่อยออก
มาให้ผู้อ่านอ่านง่าย มีการน�าเสนอน่าสนใจ

 “ความเร็วมันมีข้อจ�ากัด ในยุคท่ีข่าว
จากนักข่าวพลเมืองเร็วกว่า เพราะสมมติ
มีเหตุระเบิด คนที่บังเอิญอยู่ในท่ีเกิดเหตุ
เขาก็ถ่ายรูปลงออนไลน์ เร็วและเร้าใจกว่า
เยอะ เราจึงเริ่มเห็น Data Journalism เป็น
ลู่ทางท่ีจะท�าเงินได้ ตัวอย่างนิวยอร์กไทมส์
ไปค้นข้อมูลจากภาครัฐว่าคนนิวยอร์กใน
รอบ 30-40 ปีที่ผ่านมามีการอพยพไปรัฐไหน
บ้าง เทรนด์แต่ละช่วงยุคไปท่ีไหน เขาก็น�า
มาวิเคราะห์และเสนอข่าวได้ แล้วคุณขยัก
ไว้เป็นคลังข้อมูลขายบริษัทที่ต้องการข้อมูล
เชิงนี้ได้ด้วย”

Data Journalism ถือเป็นสิ่งใหม่ของ
วงการสือ่ มคีวามคล้ายข่าวเจาะ/ข่าวสบืสวน 
แต่ตัง้อยู่บนฐานของการอ่านข้อมูลแทน เป็น
สิ่งใหม่เพราะในสมัยก่อนข้อมูลสถิติจะถูก
เก็บไว้กับนักวิจัย และนักข่าวจะได้ข้อมูล
เหล่านั้นจากการสัมภาษณ์นักวิจัยอีกทอด

หน่ึง แต่ในสมยันีซ้ึง่รฐั Open Data เก็บข้อมลู
ไว้บนฐานออนไลน์ ท�าให้นกัข่าวตดัตอนและ
เลือกหยิบออกมาสร้างชิ้นงานเองได้

แต่ไม่ได้แปลว่าข่าวประจ�าวันหรือ ‘รู
ทีน’ จะหมดไป แต่ต้องเดินคู ่ขนานกัน มี
ทั้งข่าวรูทีนที่ท�าให้ทันเหตุการณ์ และข่าว
วิเคราะห์เชิงลึกซึ่งสร้างกระแสให้สังคม

สไตล์วิธีการเขียนเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีนัก
ข่าวต้องปรับเมื่อเป็นดิจิทัล ซึ่งสะท้อนมาถึง
การเรยีนการสอนในภาควิชาฯท่ีต้องปรับตาม
เช่นกัน เพราะการรับสื่อบนดิจิทัลต่างไปจาก
อนาลอ็ก สไตล์การเขียนและการพาดหัวต้อง
แรงกว่า เป็นกระแสมากกว่า ดึงความสนใจ
คนได้มากขึ้น มีลักษณะ ‘คลิกเบท’ หรือการ
พาดหัวเพื่อกระตุ้นให้คนคลิกอ่านมากขึ้น

สังเกตว่าวิธีการส่ือสารของส่ือก็ปรับ
เปลี่ยนเพราะมีการเชื่อมโยงกับโซเชียลมี
เดีย ยกตัวอย่าง ดิ อินดิเพนเดนต์ ซึ่งเป็น
หนังสือพิมพ์อังกฤษฉบับแรกท่ียกเลิกการ
พิมพ์สิง่พิมพ์ท้ังหมดและฟีดข่าวบนออนไลน์
เท่านั้น พบว่าดิ อินดิเพนเดนต์เข้าถึงคนอ่าน
ได้จ�านวนมาก ด้วยการปรับสไตล์การพาด
หัวข่าวให้สร้างกระแสดังกล่าว และเมื่อน�า
ลิงก์มาแชร์บนเฟซบุ๊กของตนเอง ตัวแคปชั่น
ในการโพสต์จะส่ือถึงอารมณ์ความคิดเห็น
ต่อข่าวชิ้นนั้น เสมือนเพจของดิ อินดิเพนเดน
ต์ เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่โพสต์ข่าวให้เพื่อนอ่าน

ส รุ ป โ ด ย ร ว ม คื อ ว ง ก า ร สื่ อ ก� า ลั ง
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุมมองของ “ผศ.
ดร.พิจิตรา” เมื่อย้อนกลับมามองภาควิชา 
วารสารฯ นเิทศฯ จฬุาฯ มจีดุแข็งคือความเข้ม
แข็งของอาจารย์และความสนใจของนิสิตท่ีมี
กรอบคิดทฤษฎีชัดเจน ใช้ในการจับประเด็น 
มีมุมมองหลากหลาย และคิดวิเคราะห์เป็น 
ทักษะที่ยังต้องสอนและนักข่าวต้องมีต่อ
ไปยังเป็นทักษะการเข้าถึงแหล่งข่าวและ 
หาแหล่งข้อมูล แต่คุณสมบัติใหม่ท่ีต้องเพ่ิม
ลงไปคือการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเข้าสู่ทิศทาง 
Data Journalism ได้ และปรับสิ่งท่ียังเป็น
จุดอ่อนของที่นี่คือการสื่อสารถึงผู ้อ่านยัง

เป็นแบบเก่า
 “เวลาเราสอนเขียนข่าวเราก็ยังสอน

ปีรามิดหัวกลับ เขียนข่าวแบบหนังสือพิมพ์
เหมอืนเดมิ แต่จากฟีดแบกของอตุสาหกรรม 
มีเด็กบางคนไปฝึกงานกับส่ือก่ึงพาณิชย์
อย่าง วงในดอทคอม หรือสื่ออื่นๆ ที่มีดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ได้ฟีดแบกกลับมาว่าเดก็เราต้อง
ปรับตัวในด้านการเขียนใหเ้หมาะกับคนอ่าน
ออนไลน์มากขึ้น”

รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่งาน
เขียน ทราบว่าภาควิชาวารสารฯ ในสถาบัน
การศึกษาเอกชนร้ือหลกัสูตรกันแล้ว เป็นการ
เรียนการสอนแบบ Content based คือยัง
เน้นข้อมูลเชิงข่าวหรือสารคดีท่ีจริงจัง เข้ม
ข้น งานวิเคราะห์เช่นเดิม แต่ส่ือออกมาได้
หลายแบบทั้งเขียนบนกระดาษ ออนไลน์ ตัด
ต่อวิดีโอ ฯลฯ

แต่ในความเป็นจริง วารสารฯ จุฬาฯ 
มองเห็นเทรนด์แต่กลับยังไม่ได้ปรับตัวมาก
นักด้วยข้อจ�ากัดหลายอย่าง

 “ภาควิชาช้าในการปรับตัวจริงๆ เรา
ต้องยอมรับว่ามาจากหลายส่วน ทั้งระบบ
ของรัฐไม่เอื้อให้ปรับตัวได้เร็ว และบุคลากร
หายาก ท่ีจริงระบบเปิดให้เราจัดหาวิทยากร
มาได้ แต่มองไปในอุตสาหกรรมสื่อที่ก�าลัง
ปรับตัวอยู่เหมือนกัน ท�าให้การหาวิทยากร
ที่เป็นคนลงมือท�าจริง รู้จริง และบรรยายให้
เด็กฟังได้ด้วยนั้นหาได้ยากมาก”

ผลสุดท้ายขณะน้ีจึงปรับเท่าที่ปรับได้
ไปก่อน อย่างการเปิดกว้างให้นิสิตสามารถ
ฝึกงานกับสื่อก่ึงพาณิชย์ได้ ไม่จ�าเป็นต้อง
ฝึกงานข่าวหรือนิตยสารเท่านั้น

เพราะในความเป็นจริงแล้วนิสติจบใหม่
กว่าครึง่หน่ึงของภาควิชาฯ เร่ิมหันเข้าสูว่งการ
ส่ือก่ึงพาณิชย์ ซึ่งต้องการฝีมือการเขียน 
คอนเทนท์ให้ข้อมูลเชิงลึกท่ีย่อยง่าย  แต่
แฝงการขายที่แนบเนียน เป็นการท�างานที่
นิสิตภาควารสารฯ สามารถเบนเข็มไปได้ใน
ท่ามกลางฝุ่นตลบอุตสาหกรรมข่าวท่ียังไม่รู้
ใครจะอยู่หรือไปเช่นนี้  q
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เมือ่การเขีย่นิว้ 2-3 ครัง้ในสมาร์ทโฟน กเ็พยีงพอต่อการท�าให้ข้อมูลข่าวสารทัว่ทุกมุมโลกมาอยูใ่นมือคุณ

The Inside  
ปุญญานิช กุลกิจพิวัฒน์

The Matter ทำาข่าวที่คนสัมผัสได้
“สำานักข่าวออนไลน์” เพื่อ “คนออนไลน์”

จึงไม่แปลกอะไรที่จะมี “เพจข่าว” 
มากมายเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ท้ังเพจข่าว
ที่ย้ายตัวจากโลกนอกออนไลน์มาลงแข่งขัน
ในสนามน้ี กับเพจข่าวที่ก�าเนิดและเติบโต
เฉพาะในโลกออนไลน์เท่านั้น

ส�านักข่าว The Matter เป็นอย่างหลงั
หลังจากเปิดตัวราวเดือนมิถุนายน 

2559 ส�านักข่าว The Matter ที่มีเอกลักษณ์
ทั้งภาพประกอบสะอาดตาและสวยงาม 
มีการสร้างสรรค์คอนเทนต์จากมุมมองที่
แปลกใหม่ ก็เป็นท่ีถูกอกถูกใจชาวเน็ตและ
ติดตลาดอย่างรวดเร็ว จนมียอดไลก์แตะ 1 
แสนไลก์ในเวลาเพียงไม่นาน

ค�าถามก็คือ ท�าไมเพจนี้ถึงได้รับความ

นิยม – ถูกแชร์ – ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง ท้ัง
ท่ีเป็นสื่อน้องใหม่มากๆ ในบรรณพิภพของ
วงการสื่อมวลชนไทย กองบรรณาธิการ
จุลสารราชด�าเนินไปพูดคุยกับ “แชมป์-ทีป
กร วุฒิพิทยามงคล” ผู้ร่วมก่อตั้งส�านักข่าว 
The Matter ซึ่งเคยมีผลงานมากมายทั้งใน
โลกออนไลน์และออฟไลน์ ท้ังออกพ็อคเก็ต 
บุ ๊กมาแล้วถึง 14 เล่ม เป็นผู ้ก ่อต้ังเว็บ
บล็อก exteen ตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่ใน
มหาวิทยาลัย เคยท�าเพจเชิงทดลอง เช่น 
พูดอะไรไม่ได้ให้มีเขี่ย, รอบหน้าจริงกว่าน้ี
อีก, Teepagorn’s The List ฯลฯ รวมถึง
ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ minimore ในเครือส�านัก
พิมพ์แซลม่อน

ทั้งหมดทั้งมวล เป็นผลงานของชายวัย
เพียง 30 ปีเท่านั้นเอง

อะไรคอืจดุก�าเนดิของ The Matter ลอง
ฟังจากปากคนหนุ่มพลังงานสูงท่ีนิยามตัว
เองว่าเป็น “คนอินเทอร์เน็ต” รายนี้

ทีปกรให้ค�าตอบว่า เหตุท่ีต้องมาท�า
ส�านักข่าวเอง ก็เพราะสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ยังน�าเสนอข่าวในรูปแบบที่เขาอยากอ่านไม่
มากเท่าไร

โดยหวัใจการท�าข่าวของ The Matter ก็
คือ “เราพยายามท�าข่าวที่คนสัมผัสได้”

“แต่ The Matter ก็ยังถือว่าเป็นส�านัก
ข่าว tier 2 (แถวสอง) ยังไม่ใช่ส�านักข่าว tier 
1 อย่างหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ เพราะ
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ทรัพยากรของเรายังมีไม่พอจะไปแข่งกับ
เขาได้ ดังนั้น เราจะไม่เน้นการส่งคนเข้าไป
รายงานปรากฎการณ์ แต่จะบอกว่าตอนนี้
มันเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เกิดข้ึนมันสื่อให้เห็นถึง
อะไร แล้วจะส่งผลอย่างไรต่อไป 

“สิ่งท่ีผมไม่ต้องการ คือให้คนมาอ่าน 
The Matter แค่ที่เดียวแล้วจบ มันไม่มีทาง 
แต่อยากให้ The Matter เป็นอีกท่ี ที่คนเข้า
มาอ่านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ เราจะพยายาม
เข้ามาเติมตรงสิ่งท่ียังไม่มีคนพูดถึง หรือ
พยายามจะพูดถึงในอีกมุมหนึ่ง”

เขาระบุว ่า ในปัจจุบัน คนท่ีติตดาม
ข้อมลูข่าวสารในอนิเทอร์เน็ตหลายคน ไม่ได้มี 
loyalty (ความภักด)ี กับส�านักข่าวใดเป็นพิเศษ 
ซึง่ส่วนตวัมองว่าเป็นเรือ่งด ีเพราะจะท�าให้เขา
หาอ่านจากหลายๆ ที ่แล้วสดุท้ายข้อมลูมนัจะ
มาหักล้างสร้างสมดลุกันเอง ท�าให้สารมนัครบ 
ซึ่งเรื่องนี้จะแตกต่างจากในอดีต ที่มีสื่อหลักๆ 
เช่น โทรทัศน์ ให้ดูเพียงไม่กี่ช่องเท่านั้น

ทีปกรกล่าวต่อว่า “ผมพูดค�านี้ คนใน
วงการข่าวอาจจะไม่ชอบ ...แต่ผมเชื่อว่าสื่อ
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นกลาง!” 

พร้อมอธิบายต่อว่า เพราะในยุคปัจจบุนั 
มีส�านักข่าวมากมายหลายที่ พฤติกรรมคน
เสพสื่อก็เปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่เราเปิดโซเชียลฯ 
มาจะเห็นแต่ข่าวจากเพจของหนังสือพิมพ์
ไทยรฐัอย่างเดยีว เพราะแค่เลือ่นมอืไม่ก่ีครัง้ 
เราก็จะเห็นเพ่ือนแชร์ข่าวเดียวกันจากเพจ
ของหนังสือพิมพ์ฉบับอ่ืนๆ หรือจากส�านัก
ข่าวอื่น สิ่งเหล่านี้จะท�าให้คนอ่านสมดุล
ข้อมลูทีส่ือ่ส่งมาด้วยตวัเอง ตนจงึไม่เชือ่เรือ่ง
ความเป็นกลาง เพราะไม่รูว่้าจรงิๆ แล้วความ
เป็นกลางมันอยู่ตรงไหน คือต้องเอาความ
รู้สึกของคนทั้งหมดมาเฉลี่ย แล้วบอกว่าตรง
นัน้กลางหรอืไม่ แล้วเราจะรบัความเป็นกลาง
ทีจ่ดุนัน้ได้ไหม เพราะตนอาจจะรบัไม่ได้ก็ได้

ส�าหรับเนื้อหาที่ The Matter น�าเสนอ 
จะเน้นในมมุทีค่่อนข้าง “หวัก้าวหน้า” ซ่ึงเดมิ
กลุ่มเป้าหมายจะเน้นไปที่ first-jobber คือ
หนุม่สาวทีเ่พ่ิงได้งานครัง้แรก น�า้เสยีงทีใ่ช้จงึ
ต้องวัยรุน่หน่อย แต่เมือ่น�าเสนอข่าวซเีรยีสๆ 
มากขึ้น กลุ่มเป้าหมายจึงกว้างขวางขึ้น ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
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โดยเนื้อหาที่น�าเสนอจะมี 2-3 รูปแบบ 
1.ข่าวสั้น (brief) คือมีภาพและเน้ือหาข่าว 
จะใช้กับข่าวที่ไม่ยาวมาก 2.บทความ และ 
3.วเิคราะห์ ท่ีมเีน้ือหายาวมากขึน้ ก็จะน�าลง
เว็บก่อน แล้วมาแชร์ผ่านเพจอีกที

“คนท�าส่ือทุกส่ือก็จะมกีรอบของตัวเอง 
อย่างกลุ่มท่ีผมอยู่ก็จะหัวก้าวหน้า ค่อนข้าง
วิพากษ์วิจารณ์หัวอนุรักษ์นิยมพอสมควร 
แต่เราก็รู้ว่าความอนุรักษ์นิยมก็ยังมีอยู่ใน
สังคมไทย ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปหักตรงๆ 
ต้องหาวิธีโอนอ่อนว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร 
เพราะในปัจจบุนั การปะทะกันระหว่างความ
คิดเรื่อง liberal กับ conservative มันมีอยู่
แทบจะทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นข่าวดารา ขวัญ 
อุษามณี ข่าวโจชัว หว่อง ข่าวเจ้าของร้านน�้า
เต้าหู้ ...โดยสรุปก็คือเราจะก้าวไปแบบไม่
เหยียบตีนใครมาก”

ทีปกรสารภาพว่า ทุกวัน เขาต้อง
พยายาม “จบัอารมณ์ของสังคม” ว่าต้องการ
อ่านเน้ือหาข่าวใดและในรูปแบบไหน ซึ่ง
ในปัจจุบันถือว่ายังอยู่ในช่วง “ลองผิด-ลอง
ถูก” บางทีเราก็คิดว่าเราจับทางถูก แต่พอ
เวลาผ่านไปสักพัก ก็มีคนมาโต้แย้งว่าไม่ใช่ 
อย่างไรก็ตาม หลังจากเริ่มท�ามาได้สักระยะ
หน่ึง เราก็เริ่มมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น คนเริ่ม
จับน�้าเสียงเราได้ ว่าถ้าเป็นข่าวๆ นี้ The 
Matter จะพูดในทางไหน

ส�าหรบัเคลด็การเขียนข่าวทีจ่ะน�าเสนอ
ผ่าน “โลกออนไลน์” ให้น่าอ่าน ทีปกร ระบุ
ว่า จะต้องแตกต่างจาก “โลกออฟไลน์” ท้ัง
ภาษา ไวยากรณ์ วิธีเลือกเร่ือง ฯลฯ เพราะ
มันไม่เหมือนกันเลย นี่คือเหตุผลว่าท�าไม
พาดหัวของส�านักข่าวต่างประเทศ ท่ีมีการ
แยกกองออนไลน์ออกมา ถึงได้โดดเด่นและ
น่าอ่าน กระท่ังพาดหัวในเว็บไซต์และใน 
เฟซบุ๊กก็ไม่เหมือนกัน ต่างกับส�านักข่าวของ
ไทยที่ไม่ค่อยแยกกอง ท�าให้เหมือนกับเอา
หนังสือพิมพ์เข้ามาในอินเทอร์เน็ต

ท้ังน้ี ข่าวที่ The Matter จะไม่ท�าเด็ด
ขาด ก็คือข่าวที่มีการน�าค�าพูดไปยัดปากคน
อื่น ท้ังๆ ท่ีเขาไมได้พูด หรือพวกพาดหัวท่ี
บิดเบือนไปจากเนื้อหาข่าว 

รวมไปถึงข่าวเล็กๆ ที่มีลักษณะเนื้อหา
ยิบย่อยเกินไป เนื่องจากปัจจุบัน The Mat-
ter มีทีมงานอยู่เพียง 6 คนเท่าน้ัน (ไม่รวม
นกัศกึษาฝึกงานอกี 2 คน) ซึ่งเขาระบวุ่า การ
มีคนน้อยก็ถือเป็นข้อดี จะได้ “โฟกัส” ไปท�า
เฉพาะบางข่าวเท่านัน้ หรอืแม้จะมกีารส่งคน
ลงพ้ืนท่ี ก็จะก�าประเด็นส่วนตัวไปถามเฉพาะ
ค�าถามที่อยากรู้ เพ่ือให้ได้ค�าตอบที่ลึกกว่า
เดิม หรือไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อน

“แต่ต่อให้เรามีคนเพิ่มเป็นสัก 100 คน 
เราก็จะยังท�าข่าว ไม่เกินวันละ 3-5 ประเด็น
เหมือนปัจจุบัน เพียงแต่จะท�า 3-5 ประเด็น
นี้ให้ดีที่สุด”

ทีปกร ยังกล ่ าว ถึงข ้อดีของการที่
ทีมงานส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาสาย
นิเทศศาสตร์โดยตรงด้วยว่า ท�าให้ได้มมุมอง
ท่ีกว้างไกลและหลากหลาย มีคนหน่ึงในทีม
สนใจวิทยาศาสตร์มากๆ กับมีอีกคนที่สนใจ
เรื่องเกม ท�าให้เวลาประชุมเพ่ือคุยประเด็น
ข่าว ได้มุมมองท่ีแตกต่างกัน 6 คนก็ 6 มุม
มอง ซึ่งจริงๆ จะจบการศึกษาอะไรมา ไม่
ส�าคัญเท่ากับคุณมีความรู้และความสนใจ
ในเรื่องต่างๆ มากน้อยเพียงใด พูดง่ายๆ ว่า
มีคุณมี “ของ” หรือไม่

เมื่อขอให้บอกประเด็นจุดแข็งของ 
The Matter ในเวลานี้ เขาตอบว่า “เราท�าให้
อ่านสนุก เราไม่ใช่คนเท่ แต่เน่ืองจากเรามี 
อารมณ์ขัน ท�าให้เรื่องบางเรื่องท่ีเราท�ามัน
น่าฟังขึ้น”

ถามถึงอนาคตของ The Matter ทีปกร
ระบวุ่า อยากจะเริม่เป็นคน ”จดุประเดน็ข่าว” 
บ้าง เหมอืนกับเวลาแอดมนิเพจใหญ่ๆ อย่าง 
จ่าพิชติ ขจดัพาลชน แห่งเพจ Drama-Addict 
เวลาท่ีจุดประเด็นเรื่องสุขภาพทีไรก็มักจะ
สร้างผลกระทบได้มาก จนท�าให้ส่ือกระแส
หลักต้องไปตาม และผู้เกี่ยวข้องต้องออกมา
แก้ปัญหา ซึ่งเราก็อยากจะมามีบทบาทให้
ได้อย่างนั้นบ้าง

“ตอนน้ี เรายงัตามประเดน็เสยีเยอะ 
จดุประเดน็เสยีน้อย ในอนาคตเราอยาก
เป็นคนจุดประเด็นครับ” ผู ้ร่วมก่อตั้ง
ส�านักข่าว The Matter กล่าว q



ราชดำาเนิน : ธันวาคม 2559

หน้า : 52

นอกเหนือจาก The Matter แล้ว ส�านัก
ข่าวออนไลน์ที่เปิดตัวในเวลาใกล้เคียงกัน 
และได้รับการพูดถึงใกล้เคียงกัน ก็ได้แก่  
The Momentum ของนิตยสารอะเดย์ และ 
Way Magazine ของนิตยสารเวย์

โดยทั้ง 3 ส�านักข่าว มีจุดร่วมเดียวกัน 
คือคนท�าคอนเทนต์หลักๆ ไม่ใช่คนที่อยู่ใน 
“วงการข่าว”

แต่ท่ีน่าสนใจก็คอื กลบัน�าเสนอข่าวได้
อย่างน่าสนใจ มกีารแตกประเดน็ไปในมมุท่ี
สื่อกระแสหลักอาจไม่สนใจมาก่อน ไม่รวม
ถึงมวิีธีการน�าเสนอท่ีแปลกใหม่ ท�าให้มยีอด
ไลก์-ยอดแชร์ถล่มทลาย ในบางข่าว

มีการโยนค�าถามนี้ไปในวงผู้เก่ียวข้อง
กับสื่อไทย ว่าเหตุใด “น้องใหม่” ถึงแตกต่าง
จาก “รุ่นพี่” ?

อดีตนักข่าวรายหนึ่ง ให้ความเห็นว่า 
ส�านกัข่าวใหม่ๆ ม ี“จดุแข็ง” ตรงการน�าเสนอ
ข่าวตอบโจทย์คนเจนเนอเรชั่นนี้ อย่าง The 
Matter มีจุดเด่นตรงใช้ความเป็น creative 
รู้ว่าคนยุคปัจจุบันต้องการเสพสื่อแบบไหน 
จึงน�าคอนเทนต์มาปรับเข้ากบักราฟฟิกให้ดู
ง่าย ดงึดดูคนเจนฯ นี ้ทีช่อบภาพ ชอบอะไรท่ี
เข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นเครือ่งมือชัน้ด ีท�าให้คน
รุ่นใหม่หันมาสนใจข่าวสารบ้านเมืองแบบ
ไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียด

ส่วน The Momentum มจีดุเด่นตรงการ
วิเคราะห์ จับประเด็นในสังคมที่แหลมคม 
เน่ืองจากมีนักคิด นักเขียน นักวิเคราะห์ 
มากกว่านักข่าว บวกกับทีมงานเป็นคนที่ท�า
นิตยสารมาก่อน จึงออกแบบการน�าเสนอ
ที่ไม่น่าเบื่อ

“ทั้ง 2 ส�านักข่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า ไม่
ว่าจะคนในวงการไหน ถ้าสนใจเรือ่งน้ันจรงิๆ 
ก็สามารถใช้เครื่องมือท่ีเขามีมาขับเคลื่อน
สังคมได้ ซึ่งแปลว่า ถ้าสื่อกระแสหลักยังท�า
ข่าวในรูปแบบเดิมๆ ไม่ปรับตัว ก็จะถูกลด
บทบาทลงไป” อดีตนักข่าวรายนี้ระบุ

ขณะที ่อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม 
จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้
สรุปหัวใจการสื่อสารในโซเชียลฯ ไว้ 5 ข้อว่า 

1.เข้าใจพฤติกรรมผู้รับสาร 

2.น�าเสนอมุมมองท่ีหลากหลาย อาจ
ท�าเรื่องกระแสท่ีมีเนื้อหาท่ีให้มากกว่า หรือ
ท�าหน้าท่ีเป็น “ผู้อธิบาย” ท�าให้เรื่องยาก
เข้าใจง่ายๆ ซึ่งในปัจจุบันยังมีน้อย

3.น�าเสนอข้อมูลโดยใช้ “มุมมอง” 
เข ้าไปจับ เพ่ือตอบสนองความอยากรู ้ 
ของคน

4.การเล่าเรื่องบน platform ออนไลน์ 
ต้องมี “ลูกเล่น” ถ้าเล่าได้ดีจริง ถึงยาวก็ยัง
มีคนอ่าน ไม่ต้องกลัวการเขียนยาวๆ

5.น�าเสนอเนื้อหาท่ีคนอ่านแล้วอยาก 

“แชร์” ต่อ อยากให้คนอืน่รู ้อยากแสดงความ
เห็นจากประเด็นที่ส�านักข่าวตั้งเอาไว้

ในยุคสมัยใหม่ ผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรม
จนแทบไม่เหลอืเค้าเดมิ วิธีคิดแบบเดมิๆ จงึ
ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป 

การก่อก�าเนิดของผูเ้ล่นรายใหม่ๆ เหล่า
น้ี น่าสนใจว่าจะกระตุ้นให้ผู้เล่นรายเดิมๆ 
เร่งปรับตัวได้มากน้อยเพียงใด เพราะการ
ท�าสื่อด้านหนึ่งก็คือการท�าธุรกิจ ท่ีมีกติกา
ง่ายๆ คือ ผู้เข้มแข็งอยู่รอด ส่วนผู้อ่อนแอก็
ต้องสูญหายไป... q

เคล็ดการทำาข่าว 
ให้ถูกใจ “ชาวเน็ต”
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นบัได้เลยว่าเป็นอีกหนึง่ฟันเฟืองตวัส�าคญั ท่ีมส่ีวนร่วมในการช่วย
ขบัเคีย่วเพือ่ได้มาซึง่หนึง่ชิน้งานข่าว โดยเฉพาะในแง่ของความเร็ว 
อาจต้องมอบบทบาทนีใ้ห้กบัต�าแหน่ง “ผูช่้วยช่างภาพ ผูช่้วยนกัข่าว 
พลขบั” หรอืแล้วแต่อะไรทีจ่ะเรยีก

ภาพ “รถข่าว” ท่ีเกาะเก่ียวกันเป็นขบวนตะบึงทะยานไปแบบ
เรว็-แรง บนท้องถนน เพ่ือหวงัไปให้ถึงทนัหมายข่าว หรอืภารกิจบคุคล
ส�าคญั ตามค�าสัง่ของกองบ.ก. อาจสร้างความหวาดเสยีวให้กับนกัข่าว
ผู้โดยสาร โดยเฉพาะ “มือใหม่” ที่อาจนั่งไม่ติดที่ กระทั่งเรื่อยไปถึงรถ

Behind The news 
สิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน

เร็ว-แรง ทะลุหมาย (ข่าว)

วิถีพลขับ
“ชีวิต” และ “หน้าที่”

ราและผู้คน สองข้างทาง ได้ในระดับหลายริกเตอร์
และหลายครั้งอาจต้องมาตั้งค�าถามกันมากมาย ถึง “วิถี

ปฏิบัติ” เหล่านี้ ที่ต้องว่ากันหลายเหตุหลายผลของความ “คุ้ม
ค่า” และ “ความปลอดภัย” ถ้าจะมาเทียบเคียงกันระหว่าง 
“ชีวิต” กับ “หน้าที่”

พลันเมื่อเริ่มปฏิบัติงาน ทันทีสวมบทบาท “พลขับ” น่ัง
ประจันหน้ากับพวงมาลัยรถคู่ใจ นั่นหมายความเดียวกันว่า
ทุกเสี้ยววินาที หลังสตาร์ทรถ และล้อหมุนไปข้างหน้า “ความ
ไม่แน่นอน” อะไรก็เกิดขึ้นได้

“ราชด�าเนิน” ถือโอกาส รับฟังเสียง “ผู้ช่วยฯ”ภาคสนาม
กับภารกิจหน้าที่อัน “ท้าทาย” บนท้องถนน เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์การท�างาน

เริ่มที่ จ�าลอง แก้วฟ้า หรือ “น้าลอง” ผู้ช่วยนักข่าว
หนังสือพิมพ์มติชน กล่าวกับ “ราชด�าเนิน” ว่า ในส่วนของ 
มติชน จะมีรถข่าวทั้งหมด 8 คัน แต่ส�าหรับโต๊ะการเมืองนั้น  
มเีพียง 1 คนั และภารกิจหลกัคอืใช้ตามนายกรฐัมนตรเีท่าน้ัน 
แต่ถ้าหาก “สร.1” ไม่มหีมายนอกสถานท่ีใดๆ ก็แล้วแต่นักข่าว
สายอื่นในหมวดการเมืองจะใช้บริการ อาจเป็นสายรัฐสภา 
หรือทหาร
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“น ้าลอง” ในวัยใกล ้ เกษียณ กับ
ประสบการณ์ที่ผ ่านอายุงานมาหลาย
ทศวรรษ เล่าว่า ได้ท�างานหน้าที่นี้มาตั้งแต่
สมัยรัฐบาลพล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ตอนน้ันหลายส�านักข่าวเริ่มให้มีรถเพ่ือใช้
ตามภารกิจผู้น�าหมายเลข 1 กันบ้างแล้ว 
แต่ไม่ถึงกับตามขบวน เป็นเร่ืองเป็นราว
กิจจะลักษณะ เหมือนปัจจุบัน ซึ่งเท่าท่ี 
จ�าความได้ จะเริ่มมาเป็นเร่ืองเป็นราวก็น่า
จะเป็นยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย และก็
เริ่มพัฒนาเรื่อยมาเป็นล�าดับ โดยมีการน�า
วิทยุสือ่สาร หรอืว.เข้ามาใช้ ก็ในยุคของนาย
บรรหาร ศิลปอาชา

แต่ที่ขัดเจน และถือเป็นยุคท่ี”เฟื ่อง
ฟู”ทีส่ดุของขบวนรถตามนายกฯ ก็น่าจะเป็น
ยุครัฐบาล”นายทักษิณ ชินวัตร”เนื่องจาก
การท�างานตอนน้ัน มีการประสานกัน
ระหว่าง ขบวนของนายกฯและขบวนของ 
นักข่าว เรียกได้ว่าไหลตามกันไปตลอด
ทางเลยก็ว่าได้ ท�างานง่ายที่สุด ใครไม่ทัน
มีรอ หมายอยู่ท่ีไหน เราถึงพร้อมกัน และ
ธรรมเนียมปฏิบติันัน้ ก็ส่งต่อไปยังยุครฐับาล 
“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ด้วยเช่นกัน

ถือเป็นสองยุคทีร่ฐับาล”เอาใจสือ่”ทีส่ดุ
เลยก็ว่าได้

แต่ขณะที่ยุคของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ กลับตรงข้ามรัฐบาลพ่ี-น้องชิน
วัตร เลยก็ว่าได้ เพราะยุคน้ีจะตัวใครตัวมัน 
ตามกันเอง จะไม่มปีระสานกับขบวนนายกฯ
จะดูแลกันเองตามอัตภาพ ส่วนใหญ่ไปต่าง
จังหวัดจะไปเครื่องบิน และประสานกันใน
ขบวนของนักข่าว

เมื่อถามถึงข้อห้าม ส�าหรับรถข่าวมี
อะไรบ้าง “น้าลอง” ตอบเราว่า “ห้ามคน
อื่นขึ้นรถ เพราะเคยเกิดอุบัติเหตุแล้ว ของ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด เมื่อครั้งเดินทางไป
จังหวัดปราจีนบุรี  มีนักข ่าวฉบับอื่นติด
มาด้วย แล้วครั้งน้ันก็เกิดอุบัติเหตุข้ึนมา 
แล้วเขามาฟ้องร้องบริษัทเรา แต่ทุกวัน
นี้ ก็ไม่ถึงกับห้าม แต่ถ ้าจะอาศัยรถเรา
ต้องจะมีหนังสือให้เซ็นยินยอม ว ่าเกิด
อบุตัเิหตอุะไรจะไม่เอาเรือ่ง” ทุกครัง้ทีป่ฏิบติั

ภารกิจ ก็เหมอืนพนักงานธรรมดาคนอืน่ไม่มี
สวัสดิการอะไรพิเศษ มีเพียงประกันสังคม 
และประกันชีวิตท่ีบริษัทท�าให้ เหมือนกับ
พนักงานคนอื่น แต่ถ้าไปต่างจังหวัด ก็จะ
มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ได้วันละ 
200 บาท แต่ทุกวันน้ีขยับขึ้นมาเป็นราย
ชัว่โมง ชัว่โมงละ 70-80 บาท  แต่วันหน่ึงนบั
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง เท่ากับหนึ่งคืน

 “200 กิโลเมตรต่อชัว่โมง” คือ มาตรวัด
ไมล์มิเตอร์ความเร็ว ที่ “น้าลอง” เคยเหยียบ
แตะสูงสุดในชีวิต จึงตั้งค�าถามถึงความคุ้ม
กับเงนิเดอืนท่ีได้ ซึง่ค�าตอบจากปากค�า “พล
ขับประชาชื่น” คือ “ไม่คุ้มหรอก” แต่หน้าที่
ต้องมาก่อน และอีกอย่างอยู่วงการน้ีมัน
สนุกดี เพราะได้เจออะไรหลายๆอย่าง ย่ิง
สายการเมืองด้วยแล้ว ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่
มากมาย แต่ความเส่ียงก็ยังมีอยู่ เพราะ
พริบตาเดียวมีโอกาสตายได้ทุกเวลา แต่ถึง
กระนั้น ก่อนออกต่างจังหวัดทุกครั้ง ก็ต้อง
เซฟตัวเองก่อน ต้องให้ช่างของบริษัทเขา
เชค็สภาพรถให้ด ีเพราะนัน่หมายถงึเราต้อง 
“รับผิดชอบ” ท้ังชีวิตเรา และชีวิตนักข่าวท่ี
โดยสารไปด้วย 

 “บรรเทิง สุริวรรณ” หรือ “น้าเทิง” 
ผู ้ช ่วยช ่างภาพ ส�านักข ่าวไอเอ็นเอ็น 
เจ้าของสโลแกน “สดทันทีท่ีมีข่าว” เปิด
เผยกับราชด�าเนินว่า ไอเอ็นเอ็น จะมีรถ
ข่าวทั้งหมด 3 คัน แต่หลักๆจะใช้ตามนา
ยกฯ 1 คัน และ “น้าเทิง”จะรับหน้าที่นั้น
เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งถ้าจะถามว่า ยุคไหนหรือ
รัฐบาลไหน การท�างานยากง่ายกว่ากัน ก็
บอกไม่ถูก ไม่มียุคไหนยากง่าย แต่ยอมรับ
ว่ายุครัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ จะมี
ภารกิจไปต่างจังหวัดบ่อย และมีบ่อยครั้งท่ี
ต้องกลับเลย ไม่เน้นค้างคืน นายกฯกลับเรา
ก็ต้องกลับ สามทุ่มส่ีทุ่มเราก็ต้องกลับ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นการลงพ้ืนท่ีในภาคกลาง 
อาทิ หัวหิน สระบุรี ถ้าเป็นแถวๆนี้เสร็จงาน
แล้ว ต้องกลับ แต่ถ้าเป็นจังหวัดไกลๆอย่าง
เชียงใหม่ ใครจะกลับก็กลับเถอะ เราขอค้าง

แต่ถ้าเป็นในยุคของรัฐบาล พล.อ.สุร
ยุทธ์ จุลานนท์ จะไม่เน้นลงพื้นที่ต่างจังหวัด 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯ ก็จะท�างานง่าย
ขึ้น และยุคสุดท้ายท่ีต้องจัดขบวนตามนา
ยกฯก็คือยุคของรัฐบาลย่ิงลักษณ์ ท่ีผ่านมา 
เพราะเมื่อถึงปัจจุบันน้ี ยุค พล.อ.ประยุทธ์ 
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จันทร์โอชา เขาไม่อนุญาตให้เราตาม เรา
ก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไร อาจจะอ้างเรื่อง
ความปลอดภัย แต่ส่วนตัวเราก็ว่าดี ไม่ต้อง
มาเส่ียง เพราะทุกวันน้ีบนถนนรถก็เยอะ ช่อง
ทีวีดิจิทัลเกิดข้ึนมากมาย ขบวนๆหน่ึงมีรถ
ข่าวเยอะ ก็ใช้วิธีดูหมายเอา กะเวลาแล้วก็
ไปรอที่นั่นก่อนเลย

 “ถ ้าถามว ่าเสี่ยงไหม ก็เสี่ยง ถ ้า
ต ้ อ ง อ อ ก ต ่ า ง จั ง ห วั ด  เ ห ยี ย บ ป ก ติ ๆ
ก็ 170-180กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ว่าเรา
ต้องท�างานกันให้เป็นระบบ แม้เขารู้ว่ามีสื่อ
ตาม แต่ก็ไม่มีประสานกันเลยกับขบวนของ
นายกฯ แต่เราก็ต้องช่วยกันเอง ก็จะมีผม
ที่เป็นแม่ข่ายคันแรก คอยบอกทาง น�าทาง 
บอกผ่านว.ว่ามีรถจอด รถสวน ช่วงไหนควร
ชะลอความเร็ว ช่วงไหนควรเร่ง ช่วงไหนมี
อุบัติเหตุอะไรข้างหน้าขวางถนน เราต้อง
คอยบอก ซึ่งจะมีรหัสที่รู้กันภายใน แต่บอก
ไม่ได้ ถ้าบอกไปเดี๋ยวไปชนกับของคนอื่น 
โดนเขาฟ้องตาย”

“น้าเทิง” เล่าต่อว่า ส�าหรับตนไม่เคย
เกิดอบุตัเิหต ุมเีฉีย่วบ้างเลก็น้อยไม่มากมาย
ใหญ่โต ส�าหรับสวัสดิการท่ีบริษัทมีให้ ก็
ไม่แตกต่างกับส�านักข่าวอื่น ก็จะมีประกัน
อุบัติเหตุ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม เหมือน
กับพนักงานคนอื่นๆ ส่วนในเรื่องความ
ปลอดภัยน้ัน รถของเราเป็นรถเช่า เมื่อขับ
ถึงหมื่นกิโลเมตร ก็ต้องมีตรวจเช็คสภาพ
ตามเงื่อนไขบริษัท ซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบัน แทบ
ทกุส�านกัไม่ว่าจะส�านกัข่าวใหญ่ๆ ท้ังไทยรฐั 
มติชน ช่อง 3 ช่อง 9 จะใช้รถเช่ากันทั้งนั้น 
ไม่ค่อยมีใครใช้รถซื้อ เพราะตรงนี้การดูแล
จะทั่วถึงกว่ารถซื้อ ถ้าหากมีปัญหาก็จะเข้า
ซ่อม ปกตเิราเป็นคนขบัเอง เราจะรูว่้ารถเป็น
ยังไง จะออกต่างจังหวัดที ก็ต้องเช็ค เพราะ
การเดินทางมันค่อนช้างไม่แน่นอน บางที
ปุบปับ พรุ่งน้ีนายกฯไปเชียงใหม่ เราก็ต้อง
ตีรถไปรอแล้ว สภาพรถ สภาพเครื่องยนต์ 
สภาพยางต้องส�าคัญ ต้องดูแลให้ดี

การท�างานในรัฐบาลปัจจุบันน้ีไม่เสี่ยง 
แต่เรือ่งความเสยีว ความเรว็ขนาดนี ้ถ้าคนไม่

เคย ต้องมีขาสั่น แต่ถ้าคนเคยแล้วก็อาจจะ
เป็นปกติ รู้มุม รู้จังหวะกันหมด คนขับส�านัก
อ่ืนท่ีตามๆกันมาตั้งแต่สมัยก่อนๆทุกวันน้ี
ก็ยังอยู่ รู้ใจกัน เชื่อฟังกัน ถ้าไปด้วยกัน ฟัง
กัน อุบัติเหตุมันก็ไม่ค่อยเกิด ส�าหรับตนแล้ว
ก็ห่วงทั้งชีวิตและหน้าที่ แต่ถ้ามีคนอื่นสังกัด
อ่ืนมานั่ง เป็นอะไรมาเราไม่ขอรับผิดชอบ 
เพราะถือว่าไม่ใช่บุคลากรของบริษัท เรา
ท�างานมานานไม่เคยตกหมาย รูเ้วลา รู้หน้าท่ี 
มนัก็ราบรืน่ อย่างทุกวันน้ี ถ้ารัฐบาลเขาไม่ให้
ตามขบวน ก็ต้องรูตั้วกันเอง คนไหนไม่พร้อม
ก็ไปเอง คนไหนพร้อมก็ตามขบวนกันไป ถ้า
มารอพร้อมกันหมด ก็ตกข่าวกันหมด

มีรายงานด้วยว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยฯ เป็น
บุคลากรส�าคัญ ที่หาคนทดแทนใหม่ได้ยาก 
เพราะการท�างานโดยเฉพาะทีมตามนายกฯ
ต้องใช้ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ
การใช้รถใช้ถนนในระดับสูง รวมถึงต้อง
ปฏิบัติงานเข้าขากับคันอื่นๆซึ่งในห้วงท่ี
ผ่านมา ในภาวะที่ส�านักข่าวใหญ่บางส�านัก
มีการ “เออลี่รีไทร์” พนักงาน แต่ต�าแหน่ง
งานผู้ช่วยฯอาจมีการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ 
หรือในบางรายท่ีต้องการ  “สมัครใจลา
ออก” ไปแล้ว ทางบริษัทก็อาจจ้างมาเป็น 
“เอาท์ซอร์ส”

ย้อนกลับไปวันท่ี 9 มิ.ย.ปี 2554 เมื่อ
สื่อมวลชนตกเป็นข่าวขึ้นหน้าหน่ึงเสียเอง 
กับเหตุการณ์ขบวนรถนักข่าวท่ีตามติด
อดีตนายกรัฐมนตรี อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
ลงพ้ืนที่หาเสียงท่ีจ.ลพบุรี  หลังจากหา
เสียงที่ อ.ชัยบาดาล มุ่งหน้ากลับกรุงเทพ 
ได้เกิดอุบัติเหตุชนกันเอง เนื่องจากมีรถ
บรรทกุ 10 ล้อ บรรทุกรถแบค็โฮ ชดิขวาถนน 
เพ่ือชะลอหลบให้ขบวนของอดีตนายกฯ
อภิสิทธ์ิ ขบวนนายกฯผ่านไปได้ แต่ขบวน
นักข่าวที่อยู่ท้ายต่อจากนั้น “ไม่พ้น”

ความรุนแรงครั้งน้ัน ส่งผลให้มีผู้บาด
เจ็บ 11 ราย สาหัส 2 ราย คือผู ้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการเอเอสทีวี และนักข่าว
สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี เน่ืองจากโดยสาร
เป็นคันแรกของขบวนนักข่าว

“คนเจ็บ รถยับเยิน”
 โชคดีที่สุด !! “ไม่มีผู้เสียชีวิต”
เหตุการณ์ครั้งน้ัน กลายเป็นบทเรียน

ส�าคัญให้การท�างานในปัจจุบัน ต้องเพ่ิม
ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น  

ขณะท่ี ความรู ้สึกของนักข่าวภาค
สนาม “ชลธิชา ไพรีรักษ์ นักข่าวน้องใหม่
จากหนงัสอืพิมพ์ไทยโพสต์” ถ่ายทอดความ
รูส้กึครัง้แรกเมือ่มโีอกาสได้สมัผสัความเรว็
และแรงของการโดยสารรถข่าวในฐานะ 
“มอืใหม่” ว่า ความรูส้กึครัง้แรกยังจ�าได้ดว่ีา
เมือ่กลบับ้านไปแล้วภาพยังติดตา เกิดอะไร
ข้ึนกับเรา ตอนน้ันเราก�าลังท�าอะไรอยู่ตรง
นัน้ อยากเปลีย่นให้คนอืน่มานัง่แทน เพราะ
เราไม่เคยนั่งรถเร็วขนาดน้ัน จ�าได้ว่าครั้ง
แรกเพ่ิงได้เริม่ท�างาน รบัมอบหมายให้ตาม
นายกฯไปต่างจังหวัด ไปภาคอีสาน ตอนที่
เริม่ขึน้รถในกทม.ไม่มอีะไร แต่เมือ่มกีารนัด
กันท่ีจดุนัดพบแถวๆชานเมอืง ก็รูส้กึแปลกๆ
มีรถเพิ่มขึ้น จากนั้นก็เริ่มออกเดินทาง มีคุย
ว.ประสานกันกับรถข่าวส�านักอืน่ๆ ก็รูส้กึต่ืน
เต้นเพราะรถขับไปเร็วมาก แต่เป็นขบวน
และเป็นระบบ ซึง่ข้อเสยีทีเ่หน็ได้ชดัคอืเมือ่
นายกฯเสร็จภารกิจจากจุดหนึ่งต้องต่อไป
อีกที่หนึ่ง และเราก็ต้องตามไป ซึ่งจะท�าให้
พิมพ์ข่าวในรถล�าบาก ความเร็วขนาดนั้น

... อีกเรื่องคือระหว่างทาง ที่เรารู้สึก
อยากพักเข้าห้องน�้าบ้าง แต่ก็เข้าใจ เพราะ
การท�างานต้องต่อเน่ือง เราต้องดูแลตัว
เองด้วย เราต้องเตรียมความพร้อม ต้อง
วางแผน อย่าหิวน�้าบ่อย เพราะคนขับต้อง
มีสมาธิ เราต้องดูตัวแลตัวเอง รับผิดชอบ
ตัวเองด้วย 

ที่สุดแล้ว เมื่อการแข่งขันยังมีอยู่ และ
จะยังเข้มข้นขึ้นตามปริมาณส�านักข่าว
ใหม่ๆที่ผลิขึ้นต่อเน่ืองตราบโลกหมุน การ
ขับเค่ียวเพ่ือให้ได้ภาพสด หรืออย่างน้อย
ทีส่ดุก็ไม่ให้ตกข่าว อาจเป็นปัจจยัส�าคญั ที่ 
“ความเร็ว” ยังเป็นเรื่องส�าคัญ และ “ความ
เสีย่ง” จากความเรว็ ก็อาจเป็นเรือ่งที ่“เลีย่ง” 
ไม่ได้ q
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ก่อนอืน่ต้องขอออกตวัก่อนว่า ผูเ้ขยีนเพิง่
ท�างานเป็นผู้สื่อข่าวสายการเมืองมาได้
เพยีงประมาณเกอืบ 2 ปีเท่านัน้ โดยในช่วง
ก่อนหน้านีป้ระจ�าอยูท่ีร่ฐัสภาเป็นหลกั ก่อน
จะมาประจ�าอยูส่ายองค์กรอสิระได้ประมาณ 
4 เดอืน ถอืได้ว่าเป็นน้องใหม่ส�าหรบัสนาม
นีเ้ลย

 ดงัน้ันเรือ่งประสบการณ์ในการท�างาน
ข่าวสายนียั้งถือว่าน้อยมากก็ว่าได้ หากเทียบ
กับพี่ๆ นักข่าวหลายคนที่เข้ามาอยู่ก่อนหน้า
หลายปี แต่ในเมือ่ผูเ้ขียนได้รบัมอบหมายให้
มาท�างานอยู่ในส่วนน้ีแล้ว ก็ต้องพยายาม
ฝึกฝนหาประสบการณ์ในการท�างานสายนี้
ให้ดีที่สุด และถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เขียนได้
รับมอบหมายให้มาเล่าเรื่องการท�างานผ่าน
บทความชิ้นนี้ 

“องค์กรอิสระ” ตามร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับล ่าสุดของ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่น�า
โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประกอบด้วยคณะ

เล่าสู่กันฟัง 
บรรณกร จันทรทิณ

สนามข่าวองค์กรอิสระ 
ประสบการณ์ของนักข่าวใหม่

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน, คณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), คณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ทั้งหมด 5 องค์กร 

ซึง่ 3 องค์กรอันได้แก่ กกต., ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และ กสม. ตั้งอยู่ด้วยกันท่ีอาคาร
รัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ 
ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ส่วนอีก 
2 องค์กรคือ ป.ป.ช. ตั้งอยู่ที่ ถ.สนามบินน�้า 
จ.นนทบุรี และ คตง. ซึ่งอยู่ในส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 
6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 ทั้งนี้ ภายในศูนย์ราชการซึ่งมีพ้ืนที่
กว้างขวางประมาณ 449 ไร่ ยังมีอีกอาคาร
คอื อาคารราชบรุดิีเรกฤทธ์ิ (อาคาร A) ท่ีรวม
หน่วยงานด้านยุติธรรมเอาไว้อีก เช่น ศาล
รัฐธรรมนูญ ส�านักงานอัยการสูงสุด ศาล
ฎีกา กระทรวงยุติธรรม ซึง่ในบรเิวณใกล้เคียง
อาคาร A ยังมีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอส

ไอ) และศาลปกครองอีกด้วย
เหน็มหีลากหลายองค์กรมากมายขนาด

น้ี คนภายนอกอ่านแล้วอาจจะงงว่าท�าข่าว
กันยังไง มันดูเยอะแยะไปหมด ไหนจะพื้นที่
ของศูนย์ราชการที่กว้างขวางย่ิงกว่าท้อง
สนามหลวงหลายเท่าเสียอีก ยังไม่รวมถึง
องค์กรอิสระท่ีอยู่ภายนอกศูนย์ราชการ แต่
ความจริงแล้วสายข่าวน้ีไม่ได้ยากเย็นเกิน
แรงอะไรอย่างท่ีคิด และไม่ได้ง่ายส�าหรบันกั
ข่าวมือใหม่แต่อย่างใดเลย

สือ่มวลชนสายองค์กรอสิระท่ีประจ�าอยู่
ศูนย์ราชการ อาคาร B จะใช้ห้องสื่อมวลชน
ของส�านักงาน กกต. เป็นหลัก เพราะ กกต. 
เป็นองค์กรอิสระแห่งเดียวท่ีมีข่าวการเมือง
มากท่ีสุด ในฐานะองค์กรที่ท�าหน้าท่ีเก่ียว
กับการเลอืกตัง้ พรรคการเมอืง การออกเสยีง
ประชามติ เป็นต้น มกัจะมกีารแถลงข่าวหรอื
จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ ย่ิงในช่วง
ใกล้เลือกต้ังหรือการออกเสยีงประชามตแิละ
หลังจากนั้นจะมีข่าวมากเป็นพิเศษ ขณะ
เดียวกันต้องคอยดูส�านักงานผู ้ตรวจการ
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แผ่นดิน และ กสม.ด้วยว่ามีกิจกรรมอะไร
เกิดขึ้นบ้าง มีใครมาย่ืนเรื่องร้องเรียนอะไร
บ้าง ก็ต้องตามไปท�าข่าวเช่นกัน บางครัง้ข่าว
ส�าคัญอาจไปโผล่องค์กรอ่ืนในศนูย์ราชการก็
มี เช่น สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิชาการ
วิจยัด้านการเมอืง การบรหิาร ท่ีผูบ้รหิารและ
ชนชั้นน�าทางการเมืองเข้าไปรับการอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ ก็อาจมีกิจกรรมหรือการ
เคลื่อนไหวของบุคคลที่น่าสนใจ

 ในบางครั้งก็ต้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ในอาคาร A เนื่องจากเป็นศาลที่ท�าหน้าท่ี
ตัดสินกรณีต่างๆ ว่าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ
หรอืไม่ จงึเก่ียวข้องกับเรือ่งการเมอืงโดยตรง 
เมื่อมีคดีหรือกิจกรรมอะไรก็ต้องไป

ขณะท่ีหน่วยงานด้านยุติธรรมอื่นๆ 
ที่ส ่วนใหญ่อยู ่ในอาคาร A และบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งมีประเด็นที่ไม่ได้เก่ียวข้อง
กับเรื่องการเมืองอย่างเดียว แต่จะมีเรื่อง
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
เป็นหลัก โดยทั่วไปจะใช้ผู ้สื่อข ่าวสาย
กระบวนการยุติธรรมท�าข ่าวในส ่วนน้ี  
ซึง่แต่ละส�านกัข่าวจะมรีายละเอียดการแบ่ง
หน้าที่ไม่เหมือนกัน รวมไปถึง ป.ป.ช. และ 
สตง.ท่ีมีสถานท่ีตั้งแยกออกไปไม่ได้อยู่ใน
ศูนย์ราชการ ก็แล้วแต่ละส�านักข่าวเช่นกัน
ว่าจะใช้ผูส้ือ่ข่าวสายใดไปท�าเมือ่มหีมายข่าว

ในส่วนการท�างานของสื่อมวลชนสาย
นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายการเมือง ก็จะมี
ความคล้ายกับสื่อประจ�าท�าเนียบรัฐบาล
หรือรัฐสภาอยู่บ้าง เพราะมีทั้งการท�า “ข่าว
เชิงรับ” ทั่วไป ท้ังการแถลงข่าว จัดกิจกรรม 
ย่ืนเรื่องร้องเรียน ท้ังหมดจะอาศัยการร่วม
มือกันท�างานเพ่ือไม่ให้ขาดตกบกพร่องใน
ประเด็นต่างๆ ตรงน้ีไม่ใช่เรื่องยาก ในส่วน 
”ข่าวเชิงรุก” อย่างการดักสัมภาษณ์ การ
โทรศัพท์หาข่าว จะเป็นส่วนที่แตกต่างยาก
ขึ้น เน่ืองจากองค์กรอิสระรวมไปถึงองค์กร
ด้านกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นหน่วยงาน
ราชการ การท�างานของข้าราชการน้ันมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมาย

การให ้ข ่ าวของบุคคลจึ งมีความ
ระมัดระวังสูง เพราะหากมีความผิดพลาด

คลาดเคลื่อนหรือท�าให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลหรือองค์กรใดอาจถูกลงโทษทาง
วินัยได้ จึงท�าให้แตกต่างจากรัฐบาลหรือ
สมาชิกรัฐสภาที่เป็นฝ่ายการเมืองจะกล้า
ให้ข่าวมากกว่า ไม่มีกฎระเบียบเคร่งครัด
เท่ากับข้าราชการประจ�า และการให้ข่าวยัง
เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายการเมืองเอง เพราะ
รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารประเทศก็จ�าเป็น
ต้องประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองอยู่
เสมอ ตอบข้อซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารประเทศ หรือตอบโต้ประเด็น
ทางการเมือง ขณะที่สมาชิกรัฐสภาใน
ฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ก็จ�าเป็นต้องอธิบาย
ประชาสมัพันธ์ในเรือ่งการออกกฎหมาย การ
ท�าหน้าทีใ่นฐานะผูแ้ทนปวงชนชาวไทย หรอื
ตอบโต้ประเด็นทางการเมือง 

ทั้ งหมดน้ีอาจมีความแตกต ่างกับ
รฐับาลและรฐัสภาทีม่าจากการรฐัประหาร ที่
ส่วนใหญ่มกัจะเป็นอดตีข้าราชการซึง่เคยชนิ
กับการท�างานแบบราชการ ท�าให้การให้ข่าว
อาจจะน้อยกว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้ง

กลับมาที่การท�างานของสื่อมวลชน
สายองค์กรอิสระ รวมถึงสายกระบวนการ
ยุติธรรมน้ัน การบ้านเบื้องต้นนอกจากการ
ศึกษาโครงสร้างองค์กรและการท�างาน 
ของหน ่วยงานต ่างๆ  แล ้ว  ส่ิ งส� า คัญ
คื อ  “ ค อ น เ น ก ชั่ น ”  ( C o n n e c t i o n ) 
การสร้างความสัมพันธ์ ที่ต้องสร้างโดยการ
พูดคุยท�าความรู้จักกับข้าราชการด้วย ซึ่ง
คอนเนกชั่นไม่ใช่ส่ิงท่ีสามารถสร้างได้โดย
ง่ายในไม่ก่ีวัน ต้องใช้ท้ังเวลาและความ
สามารถเฉพาะตัวอย่างมาก เพราะการหา
ข่าวเชิงรุกบางครั้งบางประเด็นหาไม่ได้จาก
ฝ่ายบริหารขององค์กรก็ได้จากข้าราชการ
แทน การพูดคุยในเรื่องภายในหรือเรื่องลับ 
เป็นธรรมดาท่ีว่าถ้าคนไม่สนิทกันก็ย่อมไม่
กล้าที่จะพูดคุยให้ฟัง แต่ถ้าคนสนิทกันเท่า
ไหร่ก็จะกล้าเปิดใจคุยกันมากขึ้น

ส�าหรับประสบการณ์ส่วนตัวในการ
หาข่าวเชิงรุกท่ีจะยกมาเล่า เป็นเรื่องของ
กรรมการองค์กรอิสระท่านหนึ่ง ซึ่งจัดได้ว่า
เป็นฝ่ายบริหารท่ีมีลักษณะเป็นข้าราชการ

อย่างเต็มท่ีคนหน่ึง จนอาจจะเรียกได้ว่า 
“ตัวละครลับ” กันเลยทีเดียว ท่ีจะไม่ท�างาน
ออกสื่อ ตั้งใจท�างานอยู่เบื้องหลังชนิดสื่อหา
ตัวไม่เจอ ช่องทางติดต่อก็ไม่ให้ จะโผล่มา
ให้สื่อเห็นก็เฉพาะงานใหญ่ที่จ�าเป็นต้องมา
เต็มองค์คณะเท่านั้น แล้วจะหายไปไม่ได้ให้
สัมภาษณ์ใดๆ 

. . .อยู ่มาวันหน่ึงชื่อของกรรมการ
ท่านน้ีก็ดันเป็นข่าวข้ึนมาว่าถูกร้องเรียน
ประเด็นจริยธรรม เอาล่ะสิครับจะหาข่าวกัน
อย่างไรกับตัวละครลับท่านนี้ ขนาดรุ่นพ่ีที่มี
ประสบการณ์อยู่มานานกว่ายังไม่มีช่องทาง
ติดต่อเจ้าตัวโดยตรงได้เลย แต่ก็ยังโชคดีทีรุ่น่
พ่ีมเีบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อข้าราชการ
ที่เป็นคนใกล้ตัวกรรมการท่านนี้ได้ ก่อนที่จะ
มีการโยนต่อไปที่อีกคนหน่ึง ซึ่งก็นับว่าคง
เป็นโชคดีบวกกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ด้วย 
ท�าให้ข้าราชการคนดังกล่าวยอมให้ข่าวแทน
กรรมการท่านนี้ 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นข่าวท่ี
กระทบต่อตัวท่านโดยตรง สุดท้ายแล้วถึง
แม้ว่าจะไม่มีทางติดต่อเจ้าตัวโดยตรงได้ 
แต่ก็ได้ข่าวจากคนใกล้ตัวแทน ผู้เขียนก็ต้อง
ขอบคุณข้าราชการท่านน้ันเป็นอย่างมาก ที่
ถึงแม้จะยังไม่ทันรู้จักกันตัวเป็นๆ ก็ยังให้
ความกรุณา ซึ่งภายหลังข้าราชการท่านน้ัน
ก็ได้ลงมาพบผูเ้ขยีนและท�าความรูจ้กักันแล้ว

เรือ่งท่ียกมาเล่าน้ีเป็นตัวอย่างหนึง่ของ
การท�างานส่ือสายองค์กรอิสระ หรือแม้แต่
สายท�าเนียบรัฐบาลหรือรัฐสภาก็อาจต้อง
ใช้ด้วยในการหาข่าวเชิงรุกในสถานการณ์
ที่จ�าเป็น 

ต้องเริ่มต้นที่ความกล้าหาญ แล้ว
ใช้ความสามารถในการสร้างคอนเนก 
ชั่นเป็นช่องทางในการหาข่าวเพิ่มเติม
ได้ ซึ่งรุ ่นพี่ที่มีประสบการณ์มากกว่า
ท่านรู้สิ่งน้ีอยู่แล้วและให้ค�าแนะน�าแก ่
ผู้เขียนจนออกมาเป็นบทความชิ้นน้ีได้  
ผู้เขยีนกต้็องขอบคุณเป็นอย่างสงูเช่นกัน 
ส�าหรบัผู้สือ่ข่าวใหม่อย่างผูเ้ขยีนหรือคน
อ่ืน กจ็ะได้ร่วมเรยีนรู้จากบทความนีด้้วย
ต่อไป q
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เมือ่พดูถงึ ”กระทรวงคมนาคม” แน่นอนว่าต้องพดูถึงยทุธศาสตร์โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระบบราง 
บก น�า้ และอากาศ ดงันัน้กระทรวงคมนาคม ท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการดแูล โครงการเมกะโปรเจกต์ได้มกีารจดัท�าร่างยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ 
20 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ.2560-2579 เพือ่ใช้ในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 

เลาะรั้ว “ก.คมนาคม” 
สายหิน ข่าวเศรษฐกิจ

ผ่านฟ้า
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ส�าหรับกระทรวงคมนาคมแล้วมภีารกิจ
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
บริการด้านคมนาคมขนส่ง ของประเทศ 
ประกอบด้วย การขนส่งระหว่างเมอืง ในเมอืง 
ให้ครอบคลุมท้ังภูมิภาคของประเทศ ตลอด
จน การเชือ่มโยงการขนส่งระหว่างประเทศให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ในยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง 

“กระทรวงคมนาคม” ครอบคลุมไป
ถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เช่น ด่านชายแดน
ต่างๆและพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความ
เจริญ ตลอดจนการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก และสร้างโอกาสให้ประชาชน
ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ ระบบคมนาคม
ขนส่งได้อย่างสะดวก ท่ัวถึง และปลอดภัย 
ท�าให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ในขณะที่การท�างานของ ”ผู ้สื่อข่าว-
สื่อมวลชน” สายก.คมนาคม การที่จะต้องหา
แหล่งข่าวในการสัมภาษณ์ข่าวแต่ละข่าว 
ถามว่ามีความยากง่ายอย่างไรนั้น ก็ข้ึนอยู่
แต่ละสถานการณ์ เน้นต้องมคีวามรูร้อบด้าน
ยิ่งดี เพราะการท�าข่าวเกี่ยวกับการคมนาคม 
เก่ียวข้องกันหมดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและ
ภาคเอกชน บริษัทผู้รับเหมา ทั้งขนาดใหญ่
จนไปถึงบริษัทเล็กๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีความ
ส�าคัญอย่างยิ่ง ถ้าแหล่งข่าวให้ความร่วมมือ 
ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็มีบางกรณีที่แหล่งข่าว
ไม่สะดวกในการให้ข้อมูล ตัวผู้ส่ือข่าวเอง
ก็ต้องหาเทคนิคในการจะได้มาซึ่งข่าวนั้นๆ

จึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง ท่ีผู้สื่อข่าว
จะต้องท�าความรู้จักกับแหล่งข่าว เพราะกว่า 
99% การท่ีแหล่งข่าวจะให้ข้อมูลเชิงลึกน้ัน 

ต้องมาจากการท่ีรู้จักกัน เพราะจะท�าให้การ
พูดคุยได้รับการไว้วางใจจากทั้ง 2 ฝ่าย

เมื่อพูดถึงสังคมนักข่าวสายน้ี ก็คงไม่
แตกต่างจากนักข่าวสายอื่นๆ ท่ีต้องมีการ
แข่งขัน ซึ่งแต่ละเล่มแต่ละฉบับ อาจจะมี
ความแตกต่างกันไป ก็แล้วแต่นโยบายของ
แต่ละหัวหนังสือพิมพ์ แต่ท่ีเหมอืนกันก็คงหนี
ไม่พ้นข้อเท็จจริง 

ส�าหรับการหาข่าวแต่ละวัน นักข่าวหา
ข่าวกันอย่างไร มีวิธีการหาข่าวเด็ดๆ อย่างไร 
หาจากไหน ??? 

อันน้ีคือค�าถามที่มีค�าตอบ ในแต่ละ
วัน นักข่าวของกระทรวงน้ี จะรู ้ว ่ามีการ
ประชุมอะไรบ้างในรอบวัน ตัวนักข่าวก็ต้อง
ดูว่า ตารางการจองห้องประชมุในแต่ละวัน มี
ประชมุอะไรบ้าง เรือ่งน้ีถือว่าเบสคิมาก เมือ่รู้
ห้อง,เวลา และสถานท่ี ก็ต้องน่ังดักน่ังรอ เมือ่
พูดถึงเวลาก็ไม่แน่นอนว่าจะต้องนัง่รอก่ีนาที 
ก่ีชั่วโมง จึงมักจะได้ยินบรรดานักข่าวบ่นกัน
ว่า  ใครท่ีได้มาท�างานทางด้านส่ือมวลชน 
เป็นผู้สื่อข่าว มักจะไม่มีเวลาที่แน่นอน

จริงไหม??? ส ่วนหนึ่งคือเรื่องจริง 
เพราะบรรดาผูส้ือ่ข่าวท่ีมหีน้าท่ีประจ�าแต่ละ
กระทรวง ทบวง กรม  แต่ละสาย ต่างก็ไม่รูว่้า 
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การประชุมแต่ละงานจะแล้วเสร็จก่ีโมง บาง
ครัง้ลากยาวถึงทุม่ 2ทุ่ม 3ทุม่ ก็ม ีถือเป็นเรือ่ง
ปกติของคนท�าข่าว ซึ่งที่สุดแล้วก็ต้องจัดสรร
เวลา หาเวลานอกเหนอืจากการท�างานให้กับ
ครอบครัว เพื่อน และคนรอบข้างอย่าให้ขาด

ส่วนประเดน็ข่าวต่างๆ ทีต้่องตดิตามใน
แต่ละวัน ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ไม่ว่า
จะเป็นการคมนาคมขนส่งตั้งแต่ทางอากาศ 
จนไปถึงทางน�้า หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิด
ขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีทางรู้ว่า จะมีเหตุการณ์
อะไรเกดิข้ึนในแต่ละวัน เช่น เกิดเหตเุรอืสปีด
โบ๊ต ล่มกลางทะเล แน่นอนว่า สิง่แรกเลย เรา
ต้องโทรหาแหล่งข่าว เหตกุารณ์เกิดขึน้ทีไ่หน 
เวลาใด มีผู ้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรือไม่  
แน่นอนว่าแหล่งข่าวเราต้องมีข้อมูลอยู่แล้ว

สิ่งส�าคัญคือ เราไม่ได้อยู่ในท่ีเกิดเหตุ 
แล้วจะท�ายังไงให้แหล่งข่าวป้อนข้อมูลออก
มาให้มากท่ีสุด อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ตัวผู ้สื่อ
ข่าวเองต้องมีไหวพริบและปฎิภาณในการ
ถาม ค�าถาม เพราแน่นอนว่า ณ เวลานั้น 
ทุกส�านักข่าวจะต้องจ้องโทรหาแหล่งข่าว
คนเดียวกันอย่างแน่นอน เพราะทุกคนมีจุด
ประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการข่าว   ความเร็ว
ต้องมาเป็นอนัดบัแรกส�าหรบันักข่าวออนไลน์ 

 เมื่อถามว่า ขณะนี้มีข่าวอะไร ท่ีเป็น
ประเด็นฮอตที่สุด ท่ีบรรดาผู ้สื่อข่าวสาย
คมนาคม ติดตามกันอย่างใกล้ชิด หากพูด
โดยภาพรวมก็มีหลายโครงการท่ีน่าสนใจ 

ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่ ,โครงการ
รถไฟฟ้าหลากสี เส้นทางในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล,โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เป็นต้น แต่โครงการที่ทุกคนให้
ความสนใจกัน คอื โครงการร่วมมอืด้านรถไฟ
ระหว่างไทย-จีน หรือ รถไฟความเร็วสูง อัน
เป็นโครงการใหญ่ท่ีนักข่าวสายก.คมนาคม
เกาะติดกันต่อเนื่อง น�าเสนอกันทุกแง่มุม 

มาที่ประเด็น หากฐานประจ�าการคือ
กระทรวงคมนาคม รวมถึงหน่วยงานใน
สงักัดกระทรวงคมนาคม ไม่มหีมายงาน แล้ว 
บรรดานักข่าวจะท�ายังไงถึงจะมีข ่าวส่ง
ออฟฟิศ ?

ดูเหมือนจะไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย เอา
แล้วซิวันน้ีไม่มีหมายงาน สิ่งแรกเลย นัก
ข่าวของก.คมนาคม ก็ต้องมาน่ังคิดว่า วัน
นี้มีประเด็นอะไรท่ีต้องตาม ความคืบหน้า
โครงการต่างๆทีน่่าสนใจ มปีระเดน็อะไรทีย่งั
ไม่มีคนเล่น หลังจากนั้นก็โทรเช็คจากแหล่ง
ข่าวได้เลย ฟังดูก็เหมือนจะไม่ยาก แต่กว่า
จะได้มาแต่ละข่าวก็ต้องใช้ความสามารถท่ี
มีอยู่ปั้นให้เป็นข่าว

เมื่อถามว ่านักข ่าวที่อ ยู ่กระทรวง
คมนาคม ได้เดินทางบ่อยไหม??? ตอบเลย
ว่า ขึ้นอยู่แต่ละสถานการณ์ หากต้องมีการ
ไปดูงานตามต่างจังหวัด ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าจะต้องไปทุกคร้ัง แม้สายงานจะเก่ียวกับ
ด้านการคมนาคม ก็ต้องข้ึนอยู่กับออฟฟิศ

ต้นสังกัด  ว่ามีความสนใจมากน้อยแค่ไหน
กับการเดินทางไปท�าข่าวนั้นๆ

จะเห็นได้ว ่า ในส่วนของข่าวสาย
คมนาคม เมื่อเปรียบกับนักข่าวสายอื่นๆ 
จากท่ีได้ยินมา มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่ากระทรวงคมนาคม “ดนู่ากลวั” กว่านักข่าว
สายอื่นๆ ที่เป็น “ข่าวเศรษฐกิจ” เพราะมอง
กันว่า ข่าวดูจะยากกว่าสายอื่นๆเพราะต้อง
ใช้ความจ�าเป็นหลัก ข่าวมีความต่อเน่ืองไม่
จบ ไม่สิ้น ดูเป็นงานหินเลยทีเดียวส�าหรับ
เด็กจบใหม่ท่ีเพ่ิงก้าวเข้ามาสัมผัสกับข่าว
สายคมนาคม

ส่วนการท�างานร่วมกันท่ีนอกเหนอืจาก
เพ่ือนร่วมงานในห้องสือ่มวลชนของกระทรวง  
ก็คงจะเป็นความสัมพันธ์กับประชาสัมพันธ์ 
ที่ประจ�ากระทรวง – กรม และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดก.คมนาคม  แน่นอน
ว่าการมคีวามสมัพันธ์ท่ีดต่ีอกัน ถือเป็นปัจจยั
ส�าคัญ เพราะบ่อยครั้งที่มักจะพบเจอปัญหา
ความไม่เข้าใจกันบ้าง ระหว่างตัวนักข่าว 
และ พีอาร์ อาจเป็นเพราะ พีอาร์ ท�าหน้าที่
ไม่ทันใจ ขอข้อมลูไม่ได้ ท�างานช้า ไม่ได้ดัง่ใจ 
นกัข่าว ซึง่ทีก่ล่าวมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
เป็นกันทุกคนไป

ดังน้ัน การท�างานในสายข่าวทุกสายสิง่
ส�าคัญที่สุด คือ การ “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา” 
อย่าเอาแต่ใจตัวเอง ในวงการนี้จะอยู่ได้ต้อง
ใช้สุภาษิตที่ว่า “น�้าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” q
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“..ถ้ารฐับาลไม่ชอบให้ใครพดูถงึรฐับาลในสิง่ไม่ด ีรฐับาลกจ็ะต้องไม่ท�าสิง่นัน้รฐับาลต้องแก้การกระท�าของรฐับาล ไม่ใช่มาเรยีกร้องให้
เราแก้การเขยีนหนงัสอืของเราตามความเป็นจรงิ..” ถ้อยค�าอมตะจากคมความคดิ “กหุลาบ สายประดษิฐ์” นาม “ศรบีรูพา” ยืนยัน
บรบิทหน้าทีส่ือ่ต่อรฐับาลไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วหลายสบิปี 

สายข่าวเล่าเรื่อง
ราเชน

ส่องปรากฏการณ์ต้านสื่อ 
แรงเสียดทานบน ‘ภูเขาน้ำาแข็ง’

บริบทท่ีตอกย�้ าการท�าหน ้า ท่ีของ
สื่อมวลชนที่มีต่อผู้มีอ�านาจ เป็นเจตนารมณ์
ส�าคัญที่สะท้อนหน้าท่ีการตรวจสอบ ดั่ง
กระจกแผ่นใหญ่ที่คอยส่องให้ผู้ถืออ�านาจ
รู ้ตัวถึงการกระท�า ไม่นอกลู ่นอกทางเพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง พวกพ้อง ถึง
พี่น้องร่วมตระกูล

สือ่อย่างเราเคยถูกตัง้ฉายาว่าเป็น “ลิน้
กับฟัน” กับแหล่งข่าว หรือท�าหน้าที่ “ฝ่าย
ค้านนอกสภา” ไม่ว่าพ้ืนที่ท�าเนียบรัฐบาล 
กระทรวง กรมใหญ่ๆ ตั้งแต่อดีตบรรยากาศ
ยังคงคุกรุ่นไปด้วยความไม่เข้าใจในบทบาท
หน้าทีข่องแต่ละฝ่ายหลายครัง้ภาพทีอ่อกมา
ราวกับเป็นการทะเลาะระหว่างสือ่มวลชนกับ
ผู้น�าองค์กรโดยเฉพาะท่าทีนายกรัฐมนตรี
กับสื่อมวลชนสายท�าเนียบรัฐบาล เป็นอีก
ตัวอย่างที่มองเห็นอย่างเด่นชัด

ไม่เว ้นแต่นักข่าวประจ�าหน่วยงาน
ราชการชื่อดังแห่งหนึ่ง หน่วยงานราชการ
ที่ถูกกล่าวหาความไม่ชอบมาพากล ต่องบ

ประมาณจ�านวนมหาศาลหลายโครงการ
ใหญ่ เป็นอีกสถานการณ์แรงบีบจากนักข่าว
ภาคสนามท่ีสะท้อน “ความยาก” ต่อการ
ท�างานกับหน่วยงานราชการแห่งน้ีรอบหลาย
ปี ในการท�าหน้าที่ “ตรวจสอบ” คณะบริหาร
ฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ�า

เมื่ อ เป ิดเรื่ องราวการท�างานจาก
สื่อมวลชนสายน้ี ตลอด 3-4 ปีท่ีผ่านมา 
ถูกท้าทายจากคลื่นลมจากฝ่ายการเมือง
และข้าราชการบางส่วน หลายครั้งเมื่อ 
นักข่าวพยายามไปขุดคุ้ยข่าวเชิงลึกท่ีมีผล
ต่อ “เสถียรภาพ” ผู้น�าองค์กร บรรดากระ
จิบกระจอกข่าวมักไม่ได้รับความร่วมมือ
จากแหล่งข่าวเท่าท่ีควร จะด้วยความรู้สึก 
“ไม่ไว้ใจ” หรือการต้ังก�าแพงสูงเพ่ือปกปิด
ผลประโยชน์มหาศาล ก็เป็นโจทย์ใหญ่ท่ี
ทดสอบ “ความอึด” นักข่าวสายน้ีมาโดย
ตลอด

เพราะแหล ่งข ่าวระดับปฏิบัติการ
หลายหน่วยงานเคยถูก “ค�าส่ัง” เล่ียงการ

ให้ข้อมูลประเด็นร้อน จนกว่าได้รับไฟเขียว
จากผู้บังคับบัญชาโดยตรง สะท้อนจาก
ภาวะดุลยภาพหน่วยงานและองค์กรที่
ถูกผูกขาดประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติมา
นานหลายปีท�าให้รูปแบบการท�างานฝ่าย
ปฏิบัติถูก “ตีกรอบ” แน่นหนา ต่างจาก
หน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงมหาดไทย ไม่
ว่าในยุคสิงห์สถาบันใดเป็นใหญ่ จะมีสิงห์
สถาบันอื่นคอยกระเพ่ือมคลื่นใต้น�้าออก
มา “จุดประเด็น” ฝ่ายตรงข้าม ผ่านการ
สื่อสารจากนักข่าว ช่วยสร้างสมดุลของ
การท�างานของสื่อมวลชนแทบทุกยุค เป็น
ประโยชน์ต่อข้อมูลข่าวสารมาจากความ
หลากหลาย ท�าให้นักข่าวพ้ืนท่ีสามารถ 
“ดับเบิลเช็ค” กระแสที่เกิดข้ึนได้ง่ายกว่า
องค์กรที่เป็น “เนื้อเดียวกัน”

ถึงแม้ทุกครั้งแหล่งข่าวจะสนับสนุน
ให้ส่ือมวลชนช่วยตรวจสอบการท�างาน
ภายใน พยายามบอกเสมอว่าเป็นเรื่องดีที่
มีหน่วยงานภายนอก คอยท�าหน้าท่ีคู่ขนาน
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ตรวจสอบงบประมาณของประชาชน ทว่า
สื่อมวลชนสายนี้กลับเคยถูกแหล่งข ่าว
แสดงอาการ “เหว่ียงใส่” ในวงสัมภาษณ์ 
เคยถูกย้อนถาม เคยถูกกดดันการท�าหน้าที่
บรรยากาศการสัมภาษณ์ในระยะหลังจึงล้ม
เหลวมานักต่อนัก

ส�าหรับท่ี น่ีในบางช ่วงนักข ่าวต ้อง
จ�าเป็นใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ย่ืนต่อหน่วย
งานเพ่ือน�าข้อมลูพ้ืนฐาน มาประกอบการน�า
เสนอข่าวให้ครบทุกด้าน ส่วนหนึ่งถือเป็น
เรือ่งทีด่ใีนการปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามระเบียบ
ของสื่อมวลชน แต่ส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ได้สะท้อนความเป็นไปของสื่อ ในภาวะการ
ถูก “เฝ้าระวัง” การถูกตรวจสอบอย่างหนัก

ถึงแม ้จะมีฝ ่ายปฏิบัติบางส ่วนใน
องค์กรน้ีท่ีไม่เห็นด้วยต่อนโยบาย และ
แก้ปัญหาให้ประชาชนในหลายๆเรื่อง ได้
พยายาม “ต่อสาย” ให้ข ้อมูลเชิงลึกถึง 
นักข่าวภาคสนามในจังหวะและโอกาสท่ี
เอื้ออ�านวย แต่แหล่งข่าวที่หลายคนยังต้อง
ระวังตัวและรักษาเก้าอ้ีทางการงานไม่ให้
กระเดน็กระดอน ดทีีส่ดุแหล่งข่าวจะเปิดเผย
ข้อมลูให้เป็น “ทางข่าว” ทีไ่ม่ใช่ข้อมลูดบิจาก
ต้นฉบบั เพ่ือช่วยให้นกัข่าวว่ิงไปตามประเดน็
นั้นต่อ เพราะข้อมูลลับบางเรื่องหากถูกเปิด
เผยออกไปแล้ว ทุกคนจะรู้ว่าต้นทางแหล่ง
ข้อมูลน้ีมาจากสารตั้งต้นจากใคร ท�าให้
หลายครั้งข้อมูล “อินไซด์” มีไม่มากพอที่จะ
ออกมารกัษาผลประโยชน์ของสาธารณะเท่า
ที่ควรจะเป็น

พุ่งเป้าไปทีห่นังสอืพิมพ์ฉบบัหนึง่ทีเ่ป็น
ฝ่ายบริหารและฝ่ายประจ�าพยายามออก
มาตอบโต้แทบทุกครั้งที่หนังสือพิมพ์ฉบับ
นี้ รายงานข่าวเชิงตรวจสอบ โดยเฉพาะ
คอลัมน์พิเศษในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับน้ี ซึ่ง

คอยท�าหน้าท่ีเปิดเผยความเคล่ือนไหวเชงิลกึ
ขององค์กร ซึ่งเป็นหลายครั้งคอลัมน์นี้จะถูก
ส่งไปให้จากฝ่ายบริหารคอย “มอนิเตอร์” ใน
ทุกเช้า 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค ว า ม พ ย า ย า ม  
“ดิสเครดิต” ความน่าเชื่อถือของนักข่าว ยัง
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นระยะ ตั้งแต่
ช่วงที่หน่วยงานนี้เป็น”ต�าบลกระสุนตก” ถูก
ตรวจสอบในหลายโครงการที่เชื่อว่าส่อไป
ในทางไม่โปร่งใสและล็อคสเป๊คบรษิทัเอกชน

ท่ีส�าคัญในช่วงกระแสตรวจสอบจาก
องค์กรภายนอก เดินหน้าเกาะติดการใช้งบ
ประมาณในหลายโครงการชนิดเข้มข้น เมื่อ
สื่อมวลชนต้องท�าหน้าที่ตามประเด็นต่อ คง
ไม่ผิดถ้าสื่อมวลชนสายน้ีก็ถูกให้ส่งประเด็น
ค�าถาม เพ่ือให้แหล่งข่าวสูงสุดได้เตรียม
พร้อมชี้แจง แต่บางครั้งนักข่าวต้องถูก 
“บล็อก” ค�าถามจากบริวารพิทักษ์นายโดย
บอกกับนักข่าวกลับมาว่า “เรื่องนี้ถามไม่
ได้” หรอื “อย่าถามเร่ืองน้ีเลย” กระท่ังในช่วง

ที่นักข่าวติดตามภารกิจลงพ้ืนท่ี จะมีแหล่ง
ข่าวรายหนึ่งคอยถือไมค์คอยเรียกชื่อผู้สื่อ
ข่าว หรือชื่อหัวหนังสือพิมพ์ ให้เป็นจุดเด่น
ต่อทกุสายตา เพ่ือคอยกดดนัการท�างานของ
นักข่าวทุกระยะ

ในบางเวทีแถลงข่าวชี้แจงประเด็น
ร้อน แหล่งข่าวบนเวทีที่ก�าลังถูกตรวจสอบ
อย่างหนัก ถึงขั้นเคยพูดออกไมค์ก่อนเปิด
แถลงว่า “หนังสือพิมพ์....มาฟังด้วยหรือ
ไม่” บางเหตุการณ์ในช่วงท้ายการแถลงข่าว 
ส่ือมวลชนยังถูกข้าราชการต้ังค�าถามกลบัมา
ว่า “ท�าไมเขยีนแบบนีล่้ะ” หรอืเนือ้หาในข่าว
แจก รายวันจากฝ่ายสื่อสารขององค์กร เคย
เขียนข่าวแจกเพ่ือตอบโต้สื่อสิ่งพิมพ์ถึง
ขนาดที่ว่า “กรณีที่หนังสือพิมพ์...น�าเสนอ
ข่าวเรื่อง...ขอชี้แจงว่า  “ แม้กระท่ังการโยน
ความรับผิดชอบไปมาระหว่างหน่วยงานให้
รับเผือกร้อน เพ่ือรักษาพ้ืนที่เซฟโซนของตัว
เองให้มากที่สุด

ยังไม่นับห้วงเวลาแห่งข่าวปล่อย ข่าว
ลวง ข่าวสับขาหลอก หรือการงดแจ้งหมาย
การลงพ้ืนท่ีของผู้บริหารต่อสื่อมวลชน เพ่ือ
เลี่ยงการประเด็นตรวจสอบร้อนท่ียังโคจร
รอบหน่วยงานแห่งนี้ เพราะแทบทุกคร้ังสื่อ
ยังถูกยัดเยียดเป็นฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าใคร
ขึ้นมาคุมเกม เส้นแบ่งของสื่อที่อยู่ตรงกลาง
จะถูกมองเป็นศัตรูทุกเมื่อ ย่ิงการท�างานบน
สถานการณ์ความขัดแย้งร้าวลึกรุนแรง ทุก
ปลายปากกาบนเส้นหนงัสอืพิมพ์ จงึอ่อนไหว
ต่อการท�าหน้าที่ทั้งสิ้น

ท้ั ง ห ม ด จึ ง เ ป ็ น ค ว า ม เ ป ็ น ไ ป
บางส ่วนของนักข ่าวภาคสนาม ใน
อุปสรรคต ่อการตรวจสอบและน�า
เสนอข ้อมูลข ่าวสาร จากแรงเสียด
ทานบนภูเขาน�้าแข็งท่ีถูกจับตามองจาก 
“อ�านาจ” ทุกนาที  q

ตลอด 3-4 ป ี ที่ ผ ่ านมา 
ถูกท้าทายจากคลื่นลมจากฝ่าย
การ เมืองแล ะข ้ าราชการบาง
ส ่ วน หลายครั้ ง เมื่ อนั กข ่ าว
พยายามไปขุดคุ ้ยข ่าวเชิงลึกที่
มีผลต่อ “เสถียรภาพ” ผู ้นำา
องค์กร บรรดากระจิบกระจอก
ข่าวมักไม่ได้รับความร่วมมือจาก
แหล่งข่าวเท่าที่ควร
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ปจุฉา : อาชพีอะไร ทีม่แีค่ปากกา 1 ด้าน 
สมดุเลก็ๆ 1 เล่ม เดินไปเดินมา กไ็ด้งานแล้ว
วสิชันา : อาชพี “นกัข่าว” ไง !

แม้ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีจะก้าวหน้า 
กระทั่งสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวสามารถ
ท�างานข่าวได้สารพัด

แล้วเหตุใด เวลาท่ีแหล่งข่าวท�าของ
ขวัญในเทศกาลส�าคัญ โดยเฉพาะช่วง
เวลาปีใหม่ มาให้กับนักข่าว ถึงยังเน้นไปที่ 
“ปากกา-สมุดจดข่าว” อยู่ดี

ท�าไมทั้ง 2 อย่างถึงยังเป็นอุปกรณ์
คู ่กายของ “นัก(หา)ข่าว” อยู่ ทั้งๆ ท่ี มี
เครื่องมือท่ีท�าให้การท�าข่าวง่ายขึ้น ถึงข้ันมี  

The Gimmick
ฐายิกา จันทร์เทพ/พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์

เสน่ห์ “การจดข่าว” กับคนข่าว
application บางตัวท่ีสามารถพิมพ์ตามสิ่ง
ที่แหล่งข่าวพูดให้เลย !

โลกพัฒนามาถึงข้ันน้ีแล้ว ท�าไม “นัก
ข่าว” ยังต้อง “จดข่าว” กันอยู่ ?

“พี่เด้ง - บุญระดม จิตรดอน” ผู้สื่อ
ข่าวอาวุโสประจ�าท�าเนียบรัฐบาล บอกเล่า
ถึงเสน่ห์ของการจดข่าวว่า เหตุผลท่ียังต้อง
ใช้ปากกาจดข่าวลงสมุดอยู่ว่า รู้สึกว่าคล่อง
มือกว่าถนัดแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร อีกอย่าง
แก่แล้วด้วยพิมพ์ไม่ทันเด็กเขา 

“ข้อดขีองการจดข่าวมนัสามารถท�าให้
เราเข้าใจประเด็น เข้าใจเน้ือหา ซึมซับ
ประเด็นได้ดี เพราะเราจะจดไปท�าความ

เข้าใจไป ไม่ใช่พิมพ์ตามค�าพูดเอาเร็วเข้า
ว่าอย่างเดียว พอเราจ�าประเด็นได้ เวลาจด
จะรูสึ้กว่าเราเข้าใจในค�าตอบของแหล่งข่าว”

“ข้อดีอีกอย่าง คือท�าให้ได้ท�างานร่วม
กับเพ่ือน เพราะบางครั้งจดไปแล้วอ่านไม่
ออก ก็ต้องมานั่ง brief กันว่า ที่จดไปหมาย
ถึงอะไร ถือเป็นเสน่ห์ เป็นสีสันอีกอย่างของ
การท�างาน

บญุระดมยอมรบัว่า บ่อยครัง้ ทีจ่ดแล้ว
อ่านไม่ออก ตกประเด็นบ้างก็มี เพราะจะมี
สักกี่คนที่เร็วๆ ยึกๆ อย่างกับตัวหนังสือขอม 
ตอนจดก็คิดว่ารู้เรื่อง พอมาอ่านอีกที ก็ลืม
ไปแล้วว่าจดว่าอะไร น้อยคนท่ีจดไปแล้ว
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อ่านออกทุกค�า นักข่าวแต่ละคน ลายมือ
ใครลายมือมัน

ส ่วนนักข ่าวสายการเมืองรุ ่นใหม่  
“น้องปุ้ย - ภริตพร สุธีพิเชษภัณฑ์” บอก
ว่า เหตุที่ยังใช้การจดข่าวอยู่ เพราะท�าให้
ไม่ลืม และจดจ�าข้อมูลได้ดีกว่า เพราะหาก
ใช้โทรศัพท์มาช่วยท�าข่าว บางครั้งอาจมีข้อ
ผิดพลาด เช่นเผลอกดลบไป แต่การจดข่าว
ไม่มทีางหาย สามารถสรปุและส่งประเดน็ได้
ทนัที ถอืเป็นสิ่งทีก่นัเหนยีวได้ดีมาก แม้บาง
ครั้งจะอ่านลายมือไม่ออก แต่พอมาช่วยกัน
แกะกับเพื่อนๆ ก็ได้ใจความ

“หากเป็นเทคโนโลยี ลบแล้วลบเลย 
หายแล้วหายเลย ไม่มโีอกาสให้เราได้แก้ตวั” 
ภริตพร ระบุ

กล ่าวโดยสรุป แม ้ป ัจจุบัน จะมี
เทคโนโลยีมาช่วยให้การท�าข่าว “ง่าย” ขึ้น
กว่าในอดีตมากมายก แค่เอาปากพูดใส่ใน
สมาร์ทโฟน ตัวอักษรก็ถูกผลิตขึ้นมาอย่าง
ง่ายดาย

แต่การ “จดข่าว” ก็ยังเป็นพื้นฐานที่
จ�าเป็นในการ “ท�าข่าว” ไม่เพยีงเรือ่งของ
ความเสถียร คงทน ป้องกันการสูญหาย 
ยังช่วยให้นักข่าวได้ท�าความเข้าใจใน
ประเด็นน้ันๆ และอาจน�าไปสู่การตั้ง
ค�าถามกับแหล่งข่าวเพื่อให้ประเด็นข่าว
ที่ดีเพิ่มขึ้นอีกต่อๆ ไป q

ค�ากล่าวแซวท่ีมีมาอย่างเน่ิน
นานว่า สิ่งท่ีเหมือนกันท่ีสุด ระหว่าง 
“หมอ” กบั “นักข่าว” ไม่ใช่เรือ่งของราย
ได้ ฐานะ การยอมรับจากสังคม ฯลฯ

แต่เป็น  “ลายมือ”  ท่ียากจะอ่าน
ออกเหมือนๆ กัน

แต่น้อยคนจะรู้ว่า สิ่งที่นักข่าวเขียน 
อาจไม่ใช่ “ภาษาไทย” ทว่าเป็น “รหัส-
โค้ด-สญัลกัษณ์” อะไรบางอย่างทีม่เีพียง
คนๆ เดียวในโลกเข้าใจ คือผู้ที่จารจดมัน
ลงบนกระดาษ !

อาจเรียกง่ายๆ ว่าเป็น “รหัสลับ” 
ภาษานักข่าว ซึ่งแต่ละคนก็มีกลุ่มของ
เครื่องหมายท่ีแตกต่างกัน แล้วแต่ว่า
ใครจะประดิษฐ์อะไรมาใช้แทนความ
หมายอะไร

“บุญระดม จิตรดอน” ผู้สื่อข่าว
อาวุโส ระบุว่า นักข่าวส่วนใหญ่เรียน
มาสายนิเทศศาสตร์ ไม่มีวิชาการจดชว
เลข แต่ละคนจึงจดไปตามอารมณ์ บาง
ครั้งเจอแหล่งข่าวท่ีพูดเร็วมาก จนไม่ทัน
ท�าให้ต้องคดิ “สญัลกัษณ์” ท่ีเข้าใจเฉพาะ
ตัว เพื่อให้เนื้อข่าวมีความสมบูรณ์ที่สุด

เธอจะใช้ “ตัวย่อ” ทั้งภาษาอังกฤษ
และไทย เพื่อแทนค�าบางค�า เช่น ก. แทน
ค�าว่า “การ” ค. แทนค�าว่า “ความ” รบ. 
หรือ G แทนค�าว่า “รัฐบาล” change 
แทนค�าว่า “เปลี่ยนแปลง”  ขณะที่ช่ือ
บุคคลจะมีทั้งใช้ตัวย่อหรือชื่อเล่น เช่น A 
แทนอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ Y แทนทักษิณ 
ชินวัตร Y แทนยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หรือ ตู่ 
แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นักข่าวรุ ่นกลางสายการเมืองราย
หนึง่ เคยโพสต์ข้อความในเฟซบุก๊ว่า จะใช้
ค�าว่า PM หรือ นรม. แทนต�าแหน่งนายก
รัฐมนตรี ใช้ค�าว่า N แทนค�าว่า “นาย” 
NS แทนค�าว่า “นางสาว” ใช้เครื่องหมาย 
/ แทนค�าว่า “หรือ” ใช้เครื่องหมาย + แทน
ค�าว่า “และ” ใช้รหัส ’40 ’50 ’57 ’59 แทน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ประกาศใช้ในปีนั้นๆ

นักข่าวสายทีวี ร ่วมแสดงความ
เห็นว่า บางครั้งก็ใช้ค�าว่า H แทนค�าว่า 
“มนุษย์” ใช้ตัวย่อ ปชมต. แทนค�าว่า 
“ประชามติ” ใช้ภาษาอังกฤษ now แทน
ค�าว่า “ขณะนี้, ปัจจุบัน” ใช้ค�าว่า can 
แทนค�าว่า “สามารถ” หรือใส่ค�าว่า esp 
ที่ย่อมาจาก especially ไว้หน้าข้อความ
ที่มีความส�าคัญ

นักข่าวหลายคน จะใช้วิธีวงรอบค�า
พูดแหล่งข่าวที่มีความส�าคัญ และอาจ
จะลากเส้นเชื่อมโยงกับค�าพูดของแหล่ง
ข่าวคนเดียวกันที่เชื่อมโยงกัน บางครั้ง
โยงไปโยงมา คนอื่นมาเห็นอาจนึกว่า
วาดรูปเล่น !

รหัสลบัเหล่านี ้ต่อให้จ้างนักถอดรหัส
ระดบัโลกมาแกะ ก็เชือ่ว่าน่าจะถอดความ
ไม่ได้ 100%

แ ต ่ ก็ มี บ ้ า ง บ า ง ค น ท่ี บ อ ก ว ่ า 
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ “รหัส” แต่ปัญหาอยู่
ที่  “ลายมือ” ต่างหาก เพราะนักข่าว
บางคนจดยิกๆ บนสมุดจดข่าว แล้ว
สิ่งออกมามันไม ่ เป ็นภาษาอะไรเลย 
เพราะกระทั่งตัวผู้จดเองก็ยังถอดไม่ออก 
– อ่านไม่เข้าใจ !

รหัสลับ ภาษานักข่าว
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ส�านกัข่าวมาเธอร์ โจนส์ (Mother Jones) ได้ตพีมิพ์บทความออนไลน์ เม่ือวนัท่ี 17 สงิหาคมท่ีผ่านมาเพ่ือระดมทุน โดยใช้พาดหวัว่า 
“นีค่อืสิง่ทีห่ายไปจากวารสารศาสตร์ในตอนนี.้.. และการทดลองท่ีออกจะน่ากลวัอยูห่น่อย ๆ เพ่ือทดสอบและแก้ปัญหานี”้

Special Report
กรชนก รักษาเสรี

กรณีศึกษา ... 
มาเธอร์ โจนส์ : 
คนยังอยากอ่านข่าวสืบสวนสอบสวนอยู่
แต่เงินทุนล่ะจะมาจากไหน ?

QR Code วิดีโอ
ตอนแรก ของ เชน 
เบาเออร์ (Shane 
Bauer) ทีไ่ด้ไปใช้ชวีติ
เป็นผู้คุมนักโทษอยู่ 
4 เดือน
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เนือ้หาของบทความกล่าวว่า เมือ่เดอืน
มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มาเธอร์ โจนส ์
ได้ตีพิมพ์ข่าวสืบสวนสอบสวนชิ้นใหญ่ ซึ่ง
เขียนจากการท่ีนักข่าวชื่อ เชน เบาเออร์ 
(Shane Bauer) ได้ไปใช้ชีวิตเป็นผู ้คุม
นักโทษอยู่ 4 เดือน  ที่ใช้ค�าว่าชิ้นใหญ่นี้อาจ
จะไม่พอ เพราะผลงานท่ีออกมาคอืบทความ
ยาว 35,000 ค�าที่นับเป็น 5 หรือ 10 เท่าของ
สารคดีเชิงข่าวทัว่ไป บวกด้วยแผนผัง กราฟ 
เรื่องประกอบ วิดีโอ 6 คลิป และสารคดีวิทยุ
อีก 1 ชิ้น

 ผลตอบรับดีเกินคาด มีคนคลิกอ่าน
เป็นล้าน มีคนแชร์นับหมื่น ซึ่งขัดแย้งกับ
ข้อมูลหรือความเชื่อท่ีว ่าคนสมัยนี้อ ่าน
แต่เรื่องขนาดสั้นเท่านั้น นอกจากน้ี สื่อ
ใหญ่อย่างวอชิงตัน โพสต์ ซีเอ็นเอ็น และ  
เอน็พีอาร์ก็พูดถึงเรือ่งนี ้ผูค้นมากมายตดิต่อ
เข้ามาเล่าเรื่องของตัวเองในฐานะที่มีญาติ
เคยติดคุกหรือตัวเองก็เคยเป็นผู้คุมเหมือน
กัน นักการเมืองและนักกฎหมายก็ติดต่อ
มา และล่าสุด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ประกาศว่า
ตั้งเป้าจะยกเลิกการใช้คุกเอกชนเพ่ือคุมขัง
นักโทษ (ที่ผ่านมาคุกของรัฐมีไม่เพียงพอ 
ต้องเปิดให้เอกชนมาด�าเนินการโดยคิดค่า
บริการเป็นรายหัวหรือแบบเหมาสถานท่ี มี
นกัโทษอยู่ในคกุเอกชนเหล่าน้ีหลายพันคน) 

นั ก วิ จ า ร ณ ์ ห ล า ย ค น ก ล ่ า ว ถึ ง
ปรากฏการณ์นี้ว ่า “น่ียังไงล่ะ เหตุผลท่ี
จ�าเป็นต้องมวีารสารศาสตร์และท�าไมเรายัง
ต้องจ่ายเงินเพื่อเสพสื่อเหล่านี้”

โมนกิา เบาเออไลน์ และคลารา เจฟฟรี
ย์ ผู้เขียนบทความชิ้นน้ีเท้าความไปว่า งาน
นักข่าวเป็นเหมือนการโดดร่ม ท่ีนักข่าวไม่
ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ แต่ต้องกระโดด
ลงมาศึกษาและท�าข่าวน้ันในระยะเวลาอัน
สั้น จึงจ�าเป็นต้องพึ่งพาอ้างอิงค�าพูดของผู้
เชี่ยวชาญในการรายงานข่าว

“แต่การรายงานข่าวแบบน้ีใช้ไม่ค่อย
ได้ในช่วงเวลาท่ีผู้เชี่ยวชาญต่างก็มีอคติ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน (เช่นนักการเมือง) 

หรือ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เลย”  ใน
กรณีเหล่านี้ นักข่าวจ�าเป็นต้องสร้างความ
เชี่ยวชาญขึ้นมาเอง ศึกษาและขลุกอยู่กับ
เรื่องน้ันให้นานพอที่จะมีวิสัยทัศน์เก่ียวกับ
เรื่องนั้น ๆ ได้

ตามปกติแต่ะละส�านักข่าวก็จะมีนัก
ข่าวประจ�าสาย (บีต) เพ่ือให้ได้คลุกคลี
กับเรื่องนั้น ๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
สามารถจับประเด็นเพ่ือเกาะติดและลงลึก
ได้ แม้จะไม่ใช่กฎตายตัวแต่ก็เป็นท่ีรู้กันใน
วงการสื่อว่าจะท�าให้ได้รับความเชื่อถือจาก
สาธารณชนและจะท�าให้สื่อนั้นอยู่ได้

แต่แนวการท�าข่าวแบบน้ีเริม่เปล่ียนไป
ในช่วงปี 1990 ในยุคท่ีมกีารควบรวมส่ือและ
เข้าตลาดหุน้ เป้าหมายท่ีจะสร้างผลก�าไรแก่
ผูถื้อหุ้นท�าให้แรงกดดันเพ่ิมขึน้ และเมือ่เข้า
สู่ยุคหลังปี 2000 โฆษณาออนไลน์ก็เริ่มดูด
รายได้จากองค์กรข่าว และแล้วเมื่อถึงยุค
ปัจจุบัน ทั้งนักธุรกิจและนักการเมืองก็เข้า
มามีอิทธิพลในวงการข่าวอย่างเต็มที่

ปัจจุบันนักข่าวอาวุโสผู้ผ่านการเค่ียว
กร�าจนเชี่ยวชาญถูกผลักดันออกจากงาน 
นกัข่าวท่ีเกาะติดตามสายต่าง ๆ  ถูกสัง่ให้ท�า
ยอดการส่งข่าว เช่น ก�าหนดว่าต้องส่งข่าววนั
ละ 5 ถึง 10 โพสต์ นกัข่าวอืน่ ๆ  ก็ถูกสัง่ให้ท�า
ข่าวแบบ “ท�าให้มากข้ึนด้วยต้นทุนท่ีน้อยลง” 
พร้อมกับค�าขูท่ีว่่าต่อไปคอมพิวเตอร์หรอืหุ่น
ยนต์ก็มาท�างานแทนเราได้แล้ว

ในสภาพแบบน้ี การรายงานข่าวท่ีจะ
เปิดเผยกลไกที่แท้จริงของการใช้อ�านาจดู
เหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะมันต้องใช้
เวลาและความมุ่งมั่นมากโดยท่ีนักข่าวและ 
บ.ก.ต้องมั่นใจว่าจะไม่ตกงานแม้ว่าจะได้
เงินน้อยหรือถูกผู้มีอ�านาจกดดันก็ตาม คน
ท่ีจะท�าได้ ก็ท�าด้วยความมุ่งมั่นให้ผลงาน
ข่าวของตนสร้างความเปล่ียนแปลง ไม่ใช่
แค่ท�าก�าไร

ตัวอย่างข่าวจากทัณฑสถานชิ้นนี้ เชน 
ซึ่งเป็นนักข่าวสายยุติธรรมอยู่แล้วใช้เวลา
ทั้งหมด 18 เดือนในการเขียนเรื่องน้ี โดยใช้
เวลาอยู่ในคุก 4 เดือน และเวลาอีกปีกว่าใช้

ในการตรวจสอบข้อมูล ท�าคลิป และศึกษา
ข้อกฎหมาย ท้ังน้ี เขาไม่ได้ท�าคนเดียว มี
นกัข่าวในกองบรรณาธิการช่วยเขาอกีหลาย
คน ท่ามกลางความยากล�าบากในการสบืค้น
ข้อมูลที่ไม่ค่อยเปิดเผย การขอเข้าเย่ียมท่ี
ยากล�าบาก และผู้ท่ีเก่ียวข้องเช่นนักโทษ ผู้
คมุ และเจ้าหน้าทีท่ีต่่างก็มวีาระซ่อนเร้นของ
ตัวเอง การเข้าถึงความจริงต้องใช้เวลาและ
การเจาะลงไปให้ลึกถึงแก่น

อีกสิ่งท่ียืนยันถึงความทุ่มเทของมา
เธอร์ โจนส์ก็คือ งบประมาณท่ีใช้ในการ
รายงานข่าวสืบสวนสอบสวนชิ้นนี้มีมูลค่า
สูงถึง 350,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
12,123,100 บาท) ในขณะท่ีแถบโฆษณาบน
หน้าข่าวชิ้นนี้มีมูลค่าเพียง 5,000 ดอลลาร์ 
(ประมาณ 173,200 บาท) เท่านั้น

นี่ยังไม่นับว่านักข่าวท่ีมาช่วยเป็นนัก
ข่าวท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิท่ีให้เงิน
มาเพ่ือการรายงานข่าวเก่ียวกับงานยุติธรรม 
เงินสนับสนุนเหล่าน้ีมีมูลค่าประมาณ 15 
เปอร์เซ็นต์ของรายได้นักข่าว

มาถึงจุดส�าคัญของบทความชิ้นนี้ มา
เธอร์ โจนส์ ย�า้กับผู้อ่านว่า 70เปอร์เซน็ต์ของ
รายได้นักข่าวมาจากผู้อ่านนี่เอง (เพื่อจะคง
ความเป็นอสิระ เข้มแข็ง และทนทานต่อแรง
กดดนั เพ่ือให้สามารถน�าเสนอเรือ่งราวท่ีเป็น
ที่ถกเถียงของสังคม)

บนเว็บไซต์ของมาเธอร์ โจนส์ เขียนว่า 
มาเธอร์ โจนส์ เป็นองค์กรข่าวท่ีไม่แสวงหา
ผลก�าไร น�าเสนอข่าวสืบสวนสอบสวน
อย่างอิสระผ่านทางเว็บไซต์ นิตยสาร และ 
พอดคาสท์ ท้ังน้ี รายได้มาจากผู้อ่านซึง่เป็นผู้
บรจิาครายย่อยและไม่รบับรจิาคจากบรษิทั
ใหญ่ ๆ นักลงทุนหรือนายทุนเงินหนาที่ไหน

บทความชิ้นนี้ของมาเธอร์ โจนส์ เขียน
ว่า เป็นนโยบายที่จะไม่เซ้าซี้ผู ้อ่านด้วย
ถ้อยค�าเร่งเร้า เช่น “บริจาคเดี๋ยวนี้เลย (Do-
nate Now)” หรือส่งอีเมลไปขอทุนบ่อย ๆ  
หรือแปะโฆษณาบนเว็บไซต์ให้เปรอะไป
หมด ดังนั้นจึงขอให้ผู้บริจาคใช้วิธีบริจาค
ต่อเนื่องเป็นรายเดือน โดยบอกว่า ผู้บริจาค
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ประจ�าต่อเน่ืองทุกเดือน คือผู ้ที่ช ่วยให้
สามารถผลิตรายงานข่าวสืบสวนสอบสวน
ในเร่ืองต่าง ๆ และสามารถส่งนักข่าวไป
ประจ�าสายตามบีตต่าง ๆ และสามารถ 
ตรวจสอบข้อมูลกับการท�างานของผู ้มี
อ�านาจได้

หากมีผู ้อ ่าน 2,000 คนเห็นความ
ส�าคัญมากพอท่ีจะตกลงบริจาคเดือนละ 
15 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 519 บาท) ก็
จะหาเงินได้เดือนละ 30,000 ดอลลาร์หรือ
ปีละ 360,000 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับว่าจะ
สามารถท�าโปรเจคใหญ่อย่างเรื่องในคุกนี้
ได้ปีละหนึ่งเรื่อง

มาเธอร์ โจนส์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้
บรจิาคประจ�าประมาณ 2,000 คนซึง่บรจิาค
รวมกันเดือนละประมาณ 28,000 ดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 969,900 บาท) มีสมาชิก
นิตยสารจ�านวน 185,000 คนและผู้สมัคร
รับจดหมายข่าวทางอีเมลจ�านวน 250,000 
คน มีคนติดตามทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์
ประมาณ 1,200,000 คน และในแต่ละเดอืน
มีคนเข้ามาเย่ียมชมเว็บไซต์ 9,000,000-
10,000,000คน หาก 0.02 เปอร์เซ็นต์ของ
ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (2 คนใน 10,000 คน 
หรอืประมาณ 200,000 คน) ลงทะเบยีนเป็น
ผูบ้รจิาคต่อเน่ืองภายในสิน้เดอืนกันยายนก็
จะบรรลุเป้าหมาย และถือว่าเป็นข้อพิสูจน์
ถึงวิธีที่จะรักษาวารสารศาสตร์เชิงลึก คือ
การท�าข่าวสืบสวนสอบสวนไว้ได้

ในปลายเดือนกันยายน มาเธอร์ 
โจนส์ ได้รายงานความคืบหน้าล่าสดุของ
ยอดเงนิบรจิาคว่า มีผู้ตกลงลงชือ่บรจิาค
รวมเดอืนละ 25,159 ดอลลาร์สหรัฐ โดย
เฉลี่ยผู้บริจาคแต่ละรายให้เงินเดือน
ละ 11.83 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 
425 บาท) ซึ่งรวมแล้วเกือบจะถึงเป้า
หมายที่เดือนละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 108,000 บาท) แล้ว หากได้ถงึ
เป้าหมายและคงอยู่เช่นน้ีก็จะสามารถ
ท�าข่าวสืบสวนสอบสวนดี ๆ ได้อย่าง
น้อยปีละหนึ่งเรื่อง  q

และอ่านรายงานพิเศษ เรื่อง  
“4 เดือนในฐานะผู้คุมนักโทษ”
ด้วยการแสกน QR Code

อ่านบทความระดมทุนนี้ฉบับเต็ม
ด้วยการแสกน QR Code  
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*****กลองศกึเลอืกตัง้ชงิท�าเนียบขาวครัง้ล่าสดุสะท้อนให้เห็ น
ความจริงทีฝั่งลกึมานานว่าแท้ทีจ่ริงสื่อยกัษเ์ลก็ยักษ์ใหญ่ ของแดน
ดินถ่ินอนิทรผียองอเมรกิาก็มนีอกมใีนกับนักการเมอืงไม่ใช่น้อย โดย
เว็บไซต์จอมแฉวกิิลกีส์เปิดโปงว่ามนัีกข่าวมากถึง 38 คนถูกค่ายของ
นางฮลิลาร ีคลนิตนั ตวัแทนพรรคเดโมแครตซือ้ตวัไปด้วยเงนิก้อน
ใหญ่เพื่อให้เชียร์เธอคู่ไปกับการใส่ร้ายป้ายสี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง
พรรคตราช้างรีพับลิกัน

***** และนี่ก็เป็นสาเหตุหน่ึงท�าให้สื่อยักษ์ใหญ่ต้องลงมือ
ท�าความสะอาดบ้านก่อนท่ีวิกฤตศรัทธาในสื่อจะย่ิงด�าด่ิงมากกว่านี้  
อย่างรายของซีเอ็นเอ็นท่ีต้องประกาศเลิกจ้าง ดอนนา บราซิล ที่
ร่วมงานกันมานานในฐานะนักวิเคราะห์การเมือง ฐานเป็นอีกาคาบ
ข่าวน�าค�าถามล่วงหน้าไปบอกกล่าวให้ค่าย นางฮิลลารี คลินตัน 
ทราบล่วงหน้า จะได้เตรียมค�าตอบ ตอบได้ทัน โดยเฉพาะตอนก่อน
การประชันวิสัยทัศน์สดๆ ทางโทรทัศน์กับ ส.ว.เบอร์นี แซนเดอร์ส 
ระหว่างชิงเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครต ที่ซีเอ็นเอ็นเป็นเจ้าภาพ

*****แม้จะไม่ใช่เร่ืองใหม่ท่ี อุตสาหกรรมสื่อในสหรัฐจะถูก 
ล้วงตับด้วยการแฮ็คหรือเจาะระบบข้อมูลต่างๆเสมอมา แต่น่า
สังเกตว่ากลุ่มสื่อยักษ์ใหญ่อย่างนิวยอร์กไทม์สจะถูกแฮกข้อมูล
เกีย่วกับนโยบายต่างๆ ของรฐับาลมากเป็นพิเศษในช่วงการหาเสียง
ชงิต�าแหน่งประธานาธิบด ีโดยเอฟบไีอและหน่วยงานความมัน่คงชี้
เป้าตรงกันว่าเป็นฝีมอืของหน่วยข่าวกรองรสัเซยี ทีเ่จาะข้อมลูลบัของ
พรรคเดโมแครตแล้วคาบไปบอกค่ายของโดนัลด์ ทรัมป์

*****ผลพวงจากความพยายามจะยึดอ�านาจ ประธานาธิบดี 
 เรเซฟ ตอยเยบ แอร์ดวน แห่งตุรกีแต่ไม่ส�าเร็จเมื่อกลางปีที่ผ่าน
มาเปิดช่องให้ทางการลงมอืตอบโต้ด้วยมาตรการกวาดจบัครัง้ใหญ่ 
แทบจะล้างบางในทุกวงการท่ีเชื่อว่าเอี่ยวกับความพยายามยึด
อ�านาจ รวมไปถึงการจับนักข่าวรวมกันร่วมร้อยคน นอกเหนือจาก
สั่งปิดสื่อเกือบร้อยส�านัก ประกอบไปด้วยส�านักข่าว 3 ส�านัก สถานี
โทรทัศน์ 16 ช่อง หนังสือพิมพ์ 45 ฉบับ และนิตยสารอีก 15 เล่ม

***** แม้จะถูกสื่อตะวันตกพยายามตอกไข่ใส่ข่าวว่าเป็นประ
นาธิบดีท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน บางสื่อถึงกับพาดหัวว่าเป็นผู้น�าท่ี
เป็นฆาตกรต่อเน่ืองกรณี ลงมือด้วยความเฉียบขาดในการกวาด
ล้างขบวนการยาเสพย์ตดิด้วยการไฟเขียวให้ต�ารวจสามารถวิสามญั
ฆาตกรรมพ่อค้ายาเสพย์ติดได้ แต่ในแวดวงสื่อสารมวลชนแล้ว 
ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต แห่งฟิลิปปินส์กลับสนับสนุนให้ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เต็มท่ีด้วยการลงนามใน
กฎหมายเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร (เอฟโอไอ) บังคับให้สถานที่

นินทาสื่อโลก
บุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์

ราชการทุกแห่งอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐ
ได้เต็มที่เป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นเอกสารบันทึกการประชุม การ
วิจัย และข้อมูลของทางราชการอื่นๆ ยกเว้นข้อมูลท่ีส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศเท่านั้น

*****ข่าวลือว่า “สงครามเย็น” ก�าลังหวนกลับมาเป็นรอบ
ท่ี 2 ส่อเค้าว่าจะเป็นจริง เห็นได้จากการท่ีรัฐบาลปากีสถานสั่ง
ห้ามสถานีโทรทัศน์และวิทยุในประเทศ เผยแพร่เน้ือหาเก่ียวกับ
อินเดี ยท้ังหมด รวมไปถึงละครทีวีและภาพยนตร์บอลลีวู้ด ท่ี ได้
รับความนิยมสูงมากในหมู่ผู ้ชมชาวปากีสถาน ถือเป็นหนึ่งใน
มาตรการตอบโต้ กรณีมีเสียงเรียกร้องรัฐบาลนิวเดลี ให้สั่งห้าม
ดารานักแสดงปากีสถานทั้งชายและหญิง เข้าร่วมในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์บอลลีวู้ด  

*****ยินดด้ีวยกับ แคลร์ ฮอลลงิเวร์ิธ อดตีนักข่าวชาวองักฤษ
ที่อายุยืนยาวเป็นพิเศษ เพิ่งฉลองวันเกิดครบ 105 ปี ที่สมาคมผู้สื่อ
ข่าวต่างประเทศในฮ่องกงเมื่อเร็วๆ นี้ แคลร์ ฮอลลิงเวิร์ธ ได้สร้าง
เกียรติประวัติในฐานะเป็นนักข่าวคนแรกท่ี รายงานข่าวกองทัพ
นาซีบุกโปแลนด์ เมื่อวันท่ี 29 ส.ค. 1939  อันเป็นจุดเริ่มต้น ของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งๆ ที่ขณะนั้นเธอซึ่งมี อายุ 27 ปี เพิ่งท�างาน
เป็นนักข่าวสายต่างประเทศของหนังสือพิมพ์เดลี เทเลกราฟ ได้
เพียง 3 วันเท่านั้น q

นางฮิลลารี คลินตัน 
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24  ตลุาคม 2559  นายวันชยั วงศ์มชียั 
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย  เปิดเผยว่า วันนี้ 14  องค์กร
วิชาชีพสื่อ ได้ร่วมประชุมหารือ เตรียมจัด
กิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้
แนวคดิ “พระเจ้าอยู่หัวรชักาลที ่ 9  กับวงการ
สื่อมวลชน” โดยจะมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
ตลอด 1 ปี อาทิ การจัดนิทรรศการภาพข่าว 
การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต การจัดพิมพ์
หนังสือรวมบทกวีแสดงความอาลัย การจัด
พิมพ์พระราชด�ารสัท่ีเก่ียวกับสือ่มวลชน โดย
จะเปิดให้สื่อมวลชนร่วมลงนามแสดงความ
อาลัยที่สมาคมนักข่าวฯได้ตั้งแต่วันเสาร์
ท่ี 29 ตุลาคม  และจะจัดงานแสดงความ
อาลยัพระเจ้าอยู่หัวรชักาลที ่9 ในวันอาทติย์
ที่ 13 พฤศจิกายน 2559  เวลา 17.00  น.  ณ 
อาคารที่ท�าการสมาคม

15 ตุลาคม 2559 สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ก�าหนด
จัดโครงการ “กระจิบกระจาบพิราบน้อย 
รุ่น  10”   ที่ ซาฟารีเวิลด์  เพื่อสานสัมพันธ์
ระหว่างครอบครวัให้สมาชกิฯและบตุรหลาน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตสัตว์ป่า
ชนิดต่างๆ แบบธรรมชาติในสวนสัตว์เปิด
ขนาดใหญ่อย่างใกล้ชิดร่วมกัน  นอกจาก
นี้ยังมีกิจกรรมให้อาหารยีราฟด้วยตัวเอง 
และชมโชว์ความน่ารกัของสตัว์แสนรูท่ี้จะมา 
สร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ

12 ตุลาคม 2559 สื่อมวลชนบริจาค
โลหิต นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญ
เรืองฤทธ์ิ ผู ้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ่ายภาพหมู่กับ
สือ่มวลชนท่ีมาร่วมบรจิาคโลหิตในโครงการ
บริจาคโลหิตของสมาคมนักข่าวนักหนังสือ
พิมพ์ฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว  ณ ศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

8 ตุลาคม 2559  นายวันชัย  วงศ์มีชัย 
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 
(Memorandum of Understanding) ร่วมกบั 
Mr.Mai Duc Loc  อุปนายกสมาคมนักข่าว
เวียดนาม โดยมีนายเทพชัย หย่อง ประธาน
สมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมเป็นสักขีพยาน  โดยท้ังสองสมาคมจะ
ด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน ในเรื่องการแลก
เปลี่ยนความสัมพันธ์  การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และการแลกเปลี่ยนความรู ้ด้าน

ต่างๆ ร่วมกัน

19 กันยายน  2559  นายวันชัย วงศ์
มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทยพร้อมด้วย ฯพณฯหนิง ฟู่
ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ�าประเทศไทย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน
ส�าหรับสื่อมวลชน ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและศูนย์
วัฒนธรรมจีน ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน ถนน
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18 กันยายน 2559  นายวันชัย วงศ์มี
ชยั นายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์แห่ง
ประเทศไทยและ คุณสมภพ กิ่งเงิน ผู้ช่วยผู้
อ�านวยการ ส�านักงาน enterprise brand 
management เอสซีจี ร่วมเป็นประธานพิธี
ปิดการอบรมหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานภาษา
เมียนมา ส�าหรับสื่อมวลชน มีสื่อมวลชนท่ี
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไปศึกษาดูงาน
ทีส่หภาพเมียนมา  2 คน คอื 1.นางสาวทพิย์
สุดา ชาดี สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และ 2. นาง
สาวพัชร์สุรางค์ เดชาพุทธรังสี สนับสนุนงบ
ประมาณในการจัดอบรมและการศึกษาดู
งานโดยเอสซีจี

12 กันยายน 2559  นายวันชัย วงศ์มี
ชยั นายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย และนายชวรงค์ ลมิป์ปัทมปาณี 

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่ง
ชาติ รับมอบเงินจ�านวน 2 แสนบาท 
จากนางวลัย ทวีโภค บุตรีของนาย
เฉลิม วุฒิโฆสิต อดีตนายกสมาคม
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
คนแรก ( พศ. 2508-พ.ศ.2512) เพื่อ
บริจาคเข้ากองทุนการศึกษาบุตร-
ธิดาสมาชิกสมาคมฯ

8 กันยายน 2559  สมาคมนัก
ข่าวนักหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

มกีารจดักิจกรรมราชด�าเนินเสวนา ในหัวข้อ “โมเดล
เศรษฐกิจ : ดับไฟใต้?” เพื่อพูดคุยกันว่า จะสามารถ
น�ายุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจมาช่วยใน
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทีเ่กิดขึน้ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2547-ปัจจบัุน รวม
เป็นเวลากว่า12 ปี ได้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด 
โดยเฉพาะภายหลังรัฐบาลประกาศให้ อ.หนองจิก 
จ.ปัตตานี, อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก 
จ.นราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบ ตามแนวนโยบาย “3 
เหลีย่มมัน่คง มัง่คัง่ ย่ังยืน” ท่ีจะมกีารทุม่งบประมาณ
ลงไปพัฒนาในพ้ืนท่ีดังกล่าวเพ่ิมเติมอีก 6 พันล้าน
บาท ในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า q

ราชดำาเนิน :  ธันวาคม 2559



สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
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เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กทม. 10300

เหลียวหลัง-แลหน้า การเมืองไทย กับบันทึก
ประวัติศาสตร์สำาคัญทางการเมือง ตั้งแต่เหตุการณ์
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และ
หลายเหตุการณ์สำาคัญการเมอืงในอดตี ผ่านหนงัสอื
คณุภาพ “เบือ้งแรกประช�ธปิตยั” จดัทำาโดยสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วางจำาหน่าย
แล้ว


