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การท�าข่าวสายกระบวนการยุติธรรม ในส่วนของนักข่าวสายศาล-อยัการ มวิีธีการท�างานอย่างไร นักข่าว ต้องเตรยีมตัวอย่างไร
บ้างในการหาข่าว น�าเสนอข่าว การหาข้อมลูเพ่ือท�าข่าวและน�าเสนอข่าวเชงิลกึ คนข่าวสายศาล ถ่ายทอดเรือ่งราวทัง้หมดให้ได้รบัรู้

ปี2560 เป็นอีกปีหนึ่งท่ี ธุรกิจสื่อ ยัง
ซบเซาต่อเน่ือง แม้จะมีสื่อบางแขนงมีการ
เติบโตทางด้านรายได้ –ค่าโฆษณา เพิ่ม
ขึ้น แต่ภาพรวมก็ยังพบว่าเป็นปีที่ธุรกิจ
สื่อยังดูทรงๆ ไม่คึกคักเท่าที่ควร แล้วคน
ท�าสื่อ-นักข่าว มีสภาพชีวิต รายได้ ค่า
ตอบแทน สวัสดิการ ขวัญก�าลังใจในการ
ท�างานอย่างไร ?

 นักข่าว-ส่ือมวลชน น่าจะเป็นอาชีพต้นๆ 
ที่ต้องใช้โซเชียลมีเดีย ในการท�างาน -การหา
ข่าว –การน�าเสนอผลงานตัวเองมากท่ีสุดอาชีพ
หน่ึง ในประเทศไทย ที่ผ่านมาองค์กรสื่อหลาย
แห่ง ยังไม่มีการออกมาตรการหรือข้อตกลงร่วม
กันระหว่างกองบก.ในการใช้โซเชียลมีเดีย โดย
เฉพาะการใช้ที่แม้จะเป็นบริบทส่วนตัวแต่ก็อาจ
จะมีผลกระทบต่อการท�าหน้าท่ีในความเป็นสื่อ
ได้ แต่ต่างประเทศ พบว่าส่ือระดับโลก หลาย
ส�านักมกีารออกแนวปฏิบตัเิรือ่งนีม้าแล้ว ถือเป็น
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ...
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สนามข่าวศาล
สร้างพื้นฐานนักสืบข่าว

แนวทางการใช้โซเชียลมีเดีย
ของนักข่าวในต่างประเทศ

ชีวิต “คนข่าว”
ยุคธุรกิจสื่อฟุบ
ค่าตอบแทน-ความหวัง-ข้อเรียกร้อง
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คณะกรรมการบริหาร

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กองบรรณาธิการจุลสารราชด�าเนิน

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ (ไทยรัฐ) 

กรรมการบริหาร สมาคมฯ
นายมงคล บางประภา (บางกอกโพสต์) 
อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ และเลขาธิการ
นายชัยฤทธิ์ ยนเปียม (โพสต์ทูเดย์)
อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายอนุชา เจริญโพธิ์ (บางกอกโพสต์)
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นางสาว น.รินี เรืองหนู (มติชน) 
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์)
โฆษก สมาคมฯ
นายปรวิทย์ เจนสมุทร (แนวหน้า)
เหรัญญิก สมาคมฯ
นายไพรัช มิ่งขวัญ (เดลินิวส์) 
นายทะเบียน สมาคมฯ
นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล (เดลินิวส์) 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
และสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ
นายชนะ ผาสุกสกุล (ผู้จัดการ)
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายสุเมธ สมคะเน (ไทยรัฐ)
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นายสิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน (แนวหน้า)
กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ
นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป (สยามรัฐ)
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ
นายธนัชพงษ์ คงสาย
กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ
นายจักร์กฤษ เพิ่มพุล (ลานนาโพสต์)
ที่ปรึกษา กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ
ดร.สุรศักด์ิ จิรวัสต์มงคล (ผู้จัดการ)
กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ

นางสาว น. รินี เรืองหนู ที่ปรึกษา

นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม ที่ปรึกษา

นายพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ ที่ปรึกษา

นายวรพล กิตติรัตวรางกูรบรรณาธิการ

นายสุเมธ สมคะเน กองบรรณาธิการ

นายณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ กองบรรณาธิการ

นางสาวขนิษฐา เทพจร กองบรรณาธิการ

Editor’s Talk

วาระปรารภ

ปี 2560 เหตุการณ์ส�าคัญท่ีสุดของคนไทย ก็คือ พระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
“ในหลวง รัชกาลที่ 9” ซึ่งจัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็น
วันถวายพระเพลิง ฯ

เหตุการณ์ดังกล่าว “สื่อมวลชน” ทุกแขนงพร้อมใจกันน�าเสนอข่าวสาร
ทุกแง่มุม บนความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ

จุลสารราชด�าเนิน ฉบับน้ี ได้บันทึกเรื่องราวของสื่อมวลชนไว้บางส่วน 
เก่ียวกับการท�าข่าวในช่วงดงักล่าว ทัง้สือ่หนงัสอืพิมพ์-โทรทศัน์-ส่ือออนไลน์-
ช่างภาพ แต่ก็ยังเป็นแค่ส่วนหน่ึงเท่าน้ัน เพราะในความเป็นจริง สื่อมวลชน
ทุกแขนง ทุกส�านัก ที่มีอีกจ�านวนมาก ต่างทุ่มเทท�าข่าวในช่วงดังกล่าวอย่าง
เต็มที่และสุดความสามารถ

จุลสารราชด�าเนิน ยังมีเนื้อหาอีกหลายส่วน ที่น�าเสนอเรื่องราวเก่ียว
กับแวดวงสื่อสารมวลชน ในบริบทต่างๆ ทั้งสื่อไทยและสื่อสารมวลชนต่าง
ประเทศท่ีน่าสนใจ รวมถงึทิศทางของธุรกิจสือ่ในปี 2561 ทีอ่าจเป็นประโยชน์
ไม่มากก็น้อยกับการประเมนิสถานการณ์ในภาพรวมของวงการสือ่ในปี 2561 
ที่หลายฝ่ายประเมินว่า ยังเป็นปีที่ธุรกิจสื่อยังต้องต่อสู้ดิ้นรนกันอย่างหนัก
ต่อไป

วรพล กิตติรัตวรางกูร 
บรรณาธิการ

ติดต่อ กองบรรณาธิการจุลสารราชดำาเนิน 
ได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

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

พิมพที่ 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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ยคุนีใ้ครๆ กก็ล่าวขานว่าเป็น ยคุไทยแลนด์ 4.0 ยคุเทคโนโลย ีและ เป็นยคุท่ี “สือ่สารมวลชน” ต้องปรับตัวให้อยูร่อด ในภาวะทีธ่รุกจิ
สือ่เจอกบัสภาพเศรษฐกจิทีซ่บเซาต่อเนือ่ง 

ชีวิต “คนข่าว”
ยุคธุรกิจสื่อฟุบ
ค่าตอบแทน-ความหวัง-ข้อเรียกร้อง

เพราะหากไม่ปรบัตวั หรอื เปลีย่นแปลง 
นัน่หมายความว่า บทอวสานของ อาชพีท่ีรกั 
นั้นก็จะมาถึงเร็วกว่าจะถึงเวลาอันสมควร

แต ่มีสิ่ งหนึ่ งที่ช ่วง 3 ป ี ท่ีผ ่านมา 
ไม ่พบปรากฎการณ์เปลี่ยนแปลง คือ 

“เงินเดือน” ของวิชาชีพสื่อมวลชนแรกเข้า
เ ห ตุ ท่ี ยึ ด ตั ว เ ล ข ท่ี  3  ป ี  เ พ ร า ะ 

นโยบายรัฐบาล – ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร 
(เร่ิมใช้ 1 มกราคม 2557) ประกาศเป็น
มาตรการภาคบังคับ (กฎหมาย) ให้ หน่วย

งานราชการ และบริษัทเอกชน รวมถึง
รัฐวิสาหกิจ ต ้องปรับฐานเงินเดือนให้
พนกังานแรกเข้า-ขัน้ต�า่ ให้เป็น 15,000 บาท

แม้ “โรงงานผลิตข ่าว” บางแห่ง
อดิออด ไม่ยอมขึน้เงนิเดอืนให้ตามมาตรการ

Continue to
โดยกองบก.
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บังคับ แต่ในท่ีสุดก็ต้องปรับ เพราะภาวะ
จ�ายอม จากพิษเศรษฐกิจ ค่าครองชพีทีแ่พง
ขึน้เท่าตวั และพนกังาน-ลกูจ้าง แทบจะเลีย้ง
ตัวเองได้ล�าบาก  

จ า ก วั น นั้ น  ถึ ง วั น นี้  ที ม จุ ล ส า ร
ราชด�าเนิน ออกตลาด ลงส�ารวจ ค ่า
ตอบแทนนักข่าวภาคสนามอีกคร้ัง เพ่ือสุ่ม
ถาม ถึง อัตราค่าตอบแทน และ การปรับ
ตัวเอง เพ่ือให้อยู่รอด ในภาวะขาลงของ 
“องค์กรสื่อฯ”

ค�ำตอบที่ได้รับ คือ จนถึงนำทีน้ี ยังมี 
บำงองค์กรสือ่ ทีพ่นักงำนได้รบัค่ำแรงขัน้ต�ำ่ 
ต�่ำกว่ำเดือนละ 15,000 บำท !!!

อย่าง องค์กรข่าวประเภทสิ่งพิมพ์  
“แนวหน้า” ย่านถนนวิภาวดีรังสิต   ที่จ่าย
เงนิเดอืนให้นกัข่าวท่ีมปีระสบการณ์ผ่านงาน
มาแล้ว 2 ปี ในอัตรา 12,000 บาทต่อเดือน 
และแม้จะมีค่าท�างานล่วงเวลา (เฉพาะวัน
หยุดนักขัตฤกษ์), ค่าเบี้ยเลี้ยงท�างานต่าง
จังหวัด หรือ ค่าข่าวออนไลน์ ,แต่ นักข่าว
ต้องประหยัดสุดตัว ล�าพังเงินที่ได้ต่อเดือน
พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเท่านั้น  

ส ่วน “หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์ ”  ที่

ตั้ ง เ ก ณ ฑ ์ เ งิ น เ ดื อ น แ ร ก เ ข ้ า ต�่ า ก ว ่ า
มาตรฐาน ไป 3,000 บาท แต่หากใครท่ีมี
ประสบการณ์จะหมดปัญหาเพราะเขาเพ่ิม
ค่าประสบการณ์และความเชีย่วชาญในสาย
ข่าวให้ และเมื่อผ่านเป็นพนักงานของส�านัก
ข่าวบานเย็นแล้ว สิ่งท่ีได้รับตอบแทนนั้น 
เรยีกว่า ดต่ีอใจ เพราะนอกจากค่าตอบแทน
พ้ืนฐาน ค่าโทรศพัท์, รถบรกิาร, ค่าเบีย้เลีย้ง
แล้ว ยังจะได้รับ โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ทุกปี!! 

ข ้ามฟากมาที่  หนังสือพิมพ์  ย ่าน
ประชาชื่น ทั้ง “นสพ.มติชน” และ  “นสพ.
ข่าวสด” พ่วงด้วย “นสพ.ประชาชาตธิรุกิจ” 
ที่ให้เงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท แต่ราย
ละเอียดจะถูกจ�าแนกตามวิธีทางบัญชีของ 
ออฟฟิส นอกจากเงินเดือนแล้ว ยังได้รับค่า
รถเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1,000 บาท, มีโทรศัพท์
ให้ใช้ฟรี รวมถึงมีสวัสดิการพ้ืนฐาน ทั้ง 
ประกันหมู่ หรือประกันชีวิต

ขณะท่ีองค์กรยักษ์ใหญ่ฟากของ นสพ. 
อย่าง “ไทยรัฐ” ท่ีจ่ายค่าตอบแทนส่วน
เงินเดือนตามมาตรฐานข้ันต�่า หากใคร
เข้าท�างานและมีประสบการณ์จะพ่วงส่วน
ประสบการณ์ไปด้วย ท้ังน้ีการปรับข้ึนเงิน

เดือนจะมีเกณฑ์พิจารณาทุกปี นอกจาก
นั้นสวัสดิการของ ไทยรัฐ ก็ไม่แพ้กับองค์กร
ข่าวอื่น ทั้ง ให้ซิมโทรศัพท์, มีรถบริการรับ
ส่ง, มีเงินค่าล่วงเวลา มีเบี้ยเลี้ยงท�างานต่าง
จังหวัด  และวันส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่ 
นายใหญ่ของยักษ์เขียว จะจัดงานเลี้ยงเพื่อ
เรียกขวัญก�าลังใจและขอบคุณพนักงานทุก
คนท่ีท�างานหนักมาตลอดท้ังปี ส่งท้ายด้วย
โบนัสหรูๆ อีกคนละไม่ต�่ากว่า 1 เดือน

ถัดมาท่ี “หนังสือพิมพ์เครือโพสต์
พับลิชชิง” คือ โพสต์ทูเดย์ และ Bangkok 
pos t  ถือว ่ ามีภาษี ดี สุดในบรรดาสื่ อ
หนังสือพิมพ์ เพราะนอกจากให้เงินเดือน
ขั้นต�่าตามกฎหมายแล้ว ยังให้ทั้งค่าเดิน
ทางต่อเดือนขั้นต�่า 6,000 บาทส�าหรับ
นักข่าวภาคสนาม และปรับขึ้นตามอัตรา
การข้ึนราคาน�้ามัน มีบริการหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ให้พนักงานได้อ่าน, มีค่าโทรศัพท์
ค่าอินเตอร์เน็ตให้ และมีคลินิกพิเศษไว้
ส�าหรับรักษาอาการเจ็บป่วยของพนักงาน 
มีหมอจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นน�ามา
ประจ�าทุกวัน

 ขณะท่ี “เครือเนชั่น” ยังคงรักษา

มานิจ สุขสมจิตร
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ฐานเงินเดือนให้พนักงาน ที่มาตรฐานข้ัน
ต�่า มีค่ารถให้ ข้ันต�่า 5,000 บาทต่อเดือน
และจะปรับขึ้นตามอัตราราคาน�้ามัน, มีค่า
โทรศัพท์ 2,200 บาทต่อเดือน

โดยในส่วนของสือ่ครบวงจรอย่าง”เครอื
เนชั่น”ที่มีธุรกิจสื่อทั้งทีวีดิจิทัล-หนังสือพิมพ์
รายวัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ-
วิทยุ-เว็บไซต์ข่าว หลังก่อนหน้านี้มีการเปิด
โครงการ เออร์ลี่รีไทร์ ไปแล้วเกือบ 3 รอบ มี
การใช้เงินเพื่อน�าไปจ่ายค่าชดเชยจ�านวนไม่
น้อย ขณะเดียวกัน สื่อบางอย่างในเครือ ก็มี
การปรับเปลี่ยน –ยุติการผลิต เช่น การปิด
นติยสาร “เนชัน่สดุสปัดาห์” รวมถึงการปรบั
โครงสร้าง ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร 

ส�าหรับ “นักข่าว-กองบก.เครือเนชั่น” 
มีสภาพชีวิตอย่างไรในรอบปี2560 ทีมข่าว 
จุลสารราชด�าเนิน ได้พูดคุยกับ “นักข่าวภาค

สนามในกระทรวงเศรษฐกิจ เครือเนชั่น” คน
หนึ่ง ที่เล่าให้เราฟังว่า ในช่วงที่ผ่านมา เครือ
เนชัน่ นอกจากประสบภาวะขาดทุน จนมกีาร
เปิดโครงการเออร์ลี่รีไทร์ ซึ่งก็คนในกองบก. 
ตัง้แต่ระดบั บก.ข่าว-หัวหน้าข่าว-หัวหน้าโต๊ะ 
เข้าโครงการกันจ�านวนมาก นอกจากต้องเสีย
บุคลากรที่มีฝีมือจ�านวนมากแล้ว ทางเครือ
เนชั่น ก็ต้องน�าเงินมาใช้ในโครงการจ�านวน
มากพอสมควร จงึท�าให้รอบปีท่ีผ่านมา มกีาร
ใช้มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายพอสมควร ทัง้
เรื่อง การยังไม่เปิดรับสมัครคนใหม่ แต่ใช้วิธี
การโยกคนจากส่วนอื่น เช่น คนท่ีเคยท�าทีวี
ช่อง Nowมาท�างานในส่วนของกองบก.ท่ีขาด
คน หรอือย่างหนังสอืพิมพ์ในเครือเนชัน่ บาง
หน้า บางคอลัมน์ ที่คนซึ่งเคยรับผิดชอบ ลา
ออกไป ก็ใช้วิธีการน�าคอนเทนต์จากส่วนอื่น 
เช่น ของเนชั่นทีวี ท่ีเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษ 

ของเนชั่นทีวี มาใส่ไว้ 
“ปีท่ีแล้ว เครอืเนชัน่ไม่ได้มกีารให้โบนสั

กับพนักงาน แต่ส�าหรับปี 2560คงต้องรอดู
ฝ่ายบรหิารจะว่าอย่างไรต่อไป แต่สือ่ในเครอื 
เช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ทราบมาว่า 
คนที่รับผิดชอบ ก็ได้บอกกับคนท่ียังอยู่ว่า 
พนักงาน กองบก. นักข่าว จะได้รับการดูแล
จากบริษัทต่อไป โดยจะมีการพิจารณาตาม
ความเหมาะสม เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน 
ให้กับพนกังานบางส่วน ทีเ่ข้ามาในช่วง 2-3ปี
ก่อนหน้าน้ีแล้วไม่ได้รับการปรับขึน้เงนิเดอืน 
ปี 2561 ก็อาจจะมกีารปรบัข้ึนให้ รวมถึงอาจ
มีความเป็นไปได้ ที่อาจจะมีการรับคนเพ่ิม
ในส่วนท่ีขาดไปแล้วมีความจ�าเป็นต้องรับ
จริงๆ เพราะตอนนี้ นักข่าวในเครือเนชั่น ไม่
ว่าจะเป็นกรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ส�านักข่าว
เนชั่น บางหน่วยงาน ก็ไม่มีนักข่าวประจ�า
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อยู่เลย ท้ังที่บางหน่วยมีความส�าคัญมาก  
ซึ่งหากไม่สามารถโยกจากส่วนอื่นไปได้ 
แล้วคนโหลด ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องมีการเปิด
รับสมัคร”

“นักข่าวสายเศรษฐกิจเครือเนชั่น” คน
เดมิ บอกเล่าต่อไปว่าภาพรวมแล้ว แม้บรษิทั
อาจมีปัญหาขาดทุน มีคนลาออกไปเยอะ 
แต่ส�าหรับคนที่มีอยู่ บางคน อาจต้องมีงาน
เพ่ิมมากข้ึน แต่ในเรื่องรายได้ สวัสดิการ
ต่างๆ ก็ยังอยู่ครบ ไม่ได้มีการปรับลด ซึ่ง
นักข่าว –กองบก.เครือเนชั่น ที่มีอยู่ ก็ยังเชื่อ
ว่า ปี 2561 หลายอย่างน่าจะดีขึ้น เมื่อมีการ
ปรับโครงสร้าง การบริหารจัดการของกอง
บก.แต่ละส่วน ที่น่าจะนิ่งแล้วในปี 2561 
ตรงนี้ก็น่าจะส่งผลตามมาในทางบวก กับ
พนักงานขององค์กร 

“ เ รื่ อ งชี วิตความเป ็นอยู ่  รายได ้ 
สวสัดกิาร ในช่วง 2.-3 ปีท่ีผ่านมา ทีเ่ศรษฐกิจ
มีปัญหา ธุรกิจสื่อก็ไม่ค่อยดี ส�าหรับเราแล้ว 
ไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรมาก เพราะทุก
อย่างก็ยังเหมอืนเดมิกับตอนทีเ่ข้ามาท�างาน
ในเครือเนชั่นเมื่อไม่ก่ีปีที่ผ่านมา เงินเดือน
ก็ยังได้ตรงตามเวลา ไม่ได้มีการหักลดอะไร
ทั้งค่าโทรศัพท์ ค่ารถ 

ส่วนตวั ไม่คดิอยากจะเรยีกร้องอะไร ทัง้
จากบริษัทและจากองค์กรวิชาชีพสื่อ เพราะ
นักข่าวแต่ละคนเขาก็ต้องดูแลตัวเองให้อยู่
ได้ แต่สิ่งที่เป็นห่วงมากกว่าคือ สภาพการ
ท�าข่าวในยุคปัจจุบัน ที่ต้องยอมรับว่า การ
แข่งขันเพ่ือท�าข่าว ลดน้อยลง มกีารลอกข่าว 
ก็อปปี้ข่าวกันมากขึ้น “เป็นความเห็นของ
นักข่าวภาคสนามเครือเนชั่นสายเศรษฐกิจ
คนหนึ่ง 

ส่วน “ค่ายบ้านพระอาทิตย์-เครือผู ้
จัดการ” ที่ยังคงให้เงินเดือนพนักงานที่อยู่ 
ตามอัตราขั้นต�่า และสวัสดิการ อาทิ ค่า
โทรศพัท์ แต่ด้วยภาวะทีอ่งค์กร เจอมรสมุลกู
ใหญ่กว่าใครเพ่ือน ท�าให้การจ่ายเงินเดือน
ตอนนี้ไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่จะทยอย
จ่ายให้เพียง 65 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

ขณะท่ีองค์กรสื่อฯ ภาคของโทรทัศน์ 

และวิทยุน้ัน แม้จะเจอพิษ กระหน�า่ไม่แพ้กับ 
สือ่หนงัสอืพิมพ์ แต่ส่วนใหญ่ยังคง อตัราการ
จ่ายตามเกณฑ์ขั้นต�่า และปรับเพ่ิมตามค่า
ประสบการณ์  นอกจากน้ันในทุกๆ ปีจะถูก
ประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือนให้ แต่ก็ไม่มากนัก 

ยกตัวอย ่างท่ี  สถานีโทรทัศน ์ไทย 
พีบีเอส จ่ายค่าตอบแทน พนักงานข่าวภาค
สนามที่มีประสบการณ์งาน 3 ปี เดือนละ 
17,000 บาท, มีค่าโทรศัพท์ 1,500 บาท
ต่อเดือน, นอกจากน้ันยังมีค่าท�างานล่วง
เวลา, ค่าท�างานของคนขยัน (ตอกบัตรก่อน
เวลา 06.00น.)  และมีรถข่าวบริการจาก
สถานีไปยังสถานที่ท�าข่าว 

นอกจากนั้นแล้วประจ�าทุกปี พนักงาน
จะได้รับการประเมินผลงานเพ่ือปรับเงิน

เดือน ส่วนการสนับสนุนการท�างานน้ัน 
 ส�าหรับนักข่าวภาคสนามท่ีถูกเลือก จะ
ได้ ไอแพด ไว้ท�างาน ขณะท่ีด้านสุขภาพ 
และร่างกายนั้น ไทยพีบีเอส มีสถานท่ีออก
ก�าลังกาย ท่ีถูกขนานามว่าเป็น “สปอร์ต
คอมเพล็กซ์” ย่อมๆ  และมีคลินิกพิเศษเพื่อ
รักษาพยาบาล อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย แต่
หากเจบ็ป่วยหนัก คือ เป็นโรคเร้ือรงั สามารถ
ใช้สิทธิรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน
ได้ ตามวงเงินมากพอสมควร นอกจากน้ัน 
พ่อ และ แม่ของพนักงาน ยังได้รับสิทธิรกัษา
พยาบาลฟรีด้วย

ช่อง 8 เรตติ้งพุ่ง เฮียฮ้อจัดเต็ม 
มีทั้งโบนัส-ขึ้นเงินเดือน 

ขณะที่ “ช่อง 8” สถานีโทรทัศน์ในเครือ
บรษิทั อาร์เอส จ�ากัด (มหาชน) ทีต่อนน้ีเรตต้ิง 
ความนิยมของช่องอยู่ในอันดับต้นๆ จาก
ข้อมูลที่ได้รับจากกอง บก.ข่าวช่อง 8 พบว่า 
ก่อนหน้าน้ี ทางช่อง 8 ก็ได้มกีารควบคมุค่าใช้
จ่ายในกองบรรณาธิการ ด้วยการท�าให้กอง
บก.มขีนาดทีก่�าลงัดใีนการท�าข่าวแต่ละด้าน 
ไม่ให้มีคนมากเกินไป และมีการควบคุมค่า
ใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ลดวันท�างานล่วงเวลา
เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นเงินโอ
ทีให้กับฝ่ายข่าว เพราะระบบงานของบริษัท 
อาร์เอสคอืพนักงานท�างาน 5 วัน จนัทร์ถงึศกุร์ 
และหากมาท�างานช่วงเสาร์-อาทิตย์ ถือว่า
ท�างานล่วงเวลา ก็จะมีการให้เงินค่าโอทีต่าง
หาก โดยก่อนหน้านี ้ก็มีการพยายามจะปรับ
ลดวันท�างานโอทีลง เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย 
แต่ช่วงหลังโดยเฉพาะรอบปี 2560 เรตติ้ง 
ของข่าวช่อง 8 เตบิโตข้ึนมาก มคีนดเูพ่ิมมาก
ข้ึนแบบก้าวกระโดด ท�าให้ผู้บรหิารของช่อง 8 
เลยปรับเพ่ิมเวลาการออกอากาศข่าวมากขึน้ 
ฝ่ายข่าวก็ต้องท�างานมากขึน้ เลยมวัีนท�างาน
โอทีมากข้ึน ท�าให้ฝ่ายข่าวได้รบัค่าตอบแทน
เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย 

“การท�างานของฝ่ายข่าวช่อง 8 ทาง 
ผู้บริหารระดับสูงคือ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
หรือเฮียฮ้อ ให้ความส�าคัญกับฝ่ายข่าวมาก 

ข ้อเรียกร ้องที่  “นักข ่าว
ภาคสนาม” ต ่ างตอบ ไป ใน
ทิศทางเดียวกันด้วยเสียงส่วน
ใหญ่ ต้องการให้องค์กรสร้าง
มาตรฐานการช่วยเหลือค่าครอง
ชีพของพนักงาน ที่ปรับแล ะ
สอดคล้องกับราคาค่าครองชีพ
ที่ถีบตัวสูงขึ้น เพื่อให้พวกเขามี 
“เงิน” ที่ไปใช้ชีวิตได้ไม่ลำาบาก พอ
มี พอเก็บ และเลี้ยงครอบครัวได้ 
รวมถึงมีแรงที่จะทำางาน “ข่าว” 
อย่างมีคุณภาพ เพื่อองค์กร
และเพื่อผู้อ่าน ได้ต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพไม่ใช่ ทำางานไปวันๆ 
เพื่อรอรับเงินค่าตอบแทน ตอน
สิ้นเดือนเท่านั้น!
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มีการตรวจสอบดูการออกอากาศข่าวตลอด
เวลาว่าท�างานอย่างไร สู้กับคู่แข่งขันที่ท�า
ข่าวแนวเดียวกันได้หรือไม่ เรตติ้งแต่ละช่วง
เป็นอย่างไร โดยบางครั้ง เฮียฮ้อ ก็บอกกับ
ผู้บริหารฝ่ายข่าวว่าข่าวแต่ละช่วง เช่น ช่วง
เช้า หรือเย็น เรตติ้งคนดูค่าเฉลี่ยตอนน้ีเป็น
อย่างไร และควรมีเรตติ้งเท่าใด ซึ่งภาพรวม 
ผูบ้รหิารของช่อง 8 ก็พอใจการท�างานของทีม
ข่าวที่ท�าได้ตามเป้า ทั้งเนื้อหาและเรตติ้งคน
ด ูเมือ่ผูบ้รหิารระดบัสงูของช่องลงมาดแูลเอง
แบบน้ี ก็ท�าให้กองบก.ข่าวช่อง 8 ท้ังระดับ
หัวหน้า นักข่าว ก็ต้องตื่นตัวตลอดเวลาใน
การท�าข่าวให้ดขีึน้เรือ่ยๆ “คนข่าวภาคสนาม
ช่อง 8 เล่าให้ฟัง 

“คนข่าวภาคสนามสถานีโทรทัศน์ช่อง 
8” ให้ข้อมูลว่า เมื่อยอดคนดูของข่าวช่อง 8 
เพ่ิมมากข้ึน จนมีการเพ่ิมเวลาการออก
อากาศข่าว ทางกองบก.ก็ได้รับข่าวภายใน
มาว่า สิ้นปี 2560 จะมีการให้เงินโบนัสกับ
พนักงานของช่อง 8 ตามผลประกอบการ
และเรตติ้งที่ดีขึ้นจากเดิมท่ีปีท่ีแล้ว 2559 
ทางบริษัทไม่มีการให้โบนัสกับพนักงาน 
นอกจากนี้ทราบข่าวมาว่ามีแนวโน้มท่ีในปี 
2561 จะมีการปรับข้ึนเพดานเงินเดือนให้
พนักงานด้วย โดยเรตการปรับขึ้นจะอยู่ที่ขั้น
ต�า่ 5 เปอร์เซนต์ ทีท่�าให้ฝ่ายข่าว เช่น นกัข่าว
ภาคสนาม –กองบก. ก็จะได้เงนิเดอืนปรบัขึน้ 
อย่างน้อยก็คนละพันกว่าบาทขึ้นไป

“หากมีการปรับเพดานเงินเดือน อย่าง
นักข่าวในภาคสนามแต่ละคน ก็น่าจะได้
เงินเดือนเพ่ิมขึ้นไม่ต�่ากว่าคนละ 1,500 
บาท ฝ่ายข่าวของอาร์เอสที่เข้ามาตั้งแต่แรก
จนถึงปัจจุบัน แต่ละคนที่เข้ามา ทางบริษัท
มีการจ้างงาน ให้ค่าตอบแทนในอัตราท่ีสม
เหตุสมผล ไม่ได้ให้แพงแบบโอเวอร์ แต่คน
ท่ีมีประสบการณ์มาจากส่วนอื่น เช่น ย้าย
ช่องมาหรือมาจากนักข่าวส่วนอื่น เช่น เคย
ท�าหนังสือพิมพ์มาก่อน ก็จะมีการบวก
ค่าประสบการณ์เพ่ิมขึ้นค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ท่ี
ประสบการณ์ปีละพันกว่าบาท ก็บวกเพ่ิม
เข้าไป ตรงนี้อยู่ท่ีข้อตกลงของแต่ละคน แต่
ส�าหรับนักข่าวใหม่ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์

มาก่อน ฐานเงินเดือนท่ีเข้ามา ก็จะเหมือน
กับช่องอืน่ๆ คือ เงนิเดือนก็ประมาณ 15,000 
บาท เลยท�าให้ค่าใช้จ่ายส�าหรับกองบก.ข่าว
ช่อง 8 จะอยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม มีเพดาน
ชัดเจน 

ส่วนสวัสดิการก็มใีห้เหมอืนกับช่องอ่ืนๆ 
เช่น ประกันสุขภาพแบบประกันหมู ่ของ
พนักงานบริษัท โดยเมื่อเรตต้ิง ความนิยม
ของข่าวช่อง 8 มีมากขึ้น ก็น่าจะท�าให้พวก
ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน 
ฝ่ายข่าว น่าจะมีทิศทางท่ีดีข้ึน ก็เป็นขวัญ
ก�าลังใจในทางที่ดีของฝ่ายข่าว”นักข่าวภาค

สนามของช่อง8 คนหนึ่ง บอกแบบมีความ
หวังกับทีมข่าวจุลสารราชด�าเนิน 

ค่าตอบแทน นักข่าวช่อง 5  ยุคคสช.
เป็นใหญ่ 

อีกหนึ่งสถานีโทรทัศน์ของรัฐ ที่หลาย
คนไม่ค่อยรับรู้ ความเคลื่อนไหว รายได้-ค่า
ตอบแทนของนักข่าว-กองบก.ข่าวช่องน้ีกัน
มากนัก นั่นก็คือ “สถานีโทรทัศน์กองทัพบก 
ช่อง 5” ซึ่งข้อมูลท่ี จุลสารราชด�าเนินได้รับ
มา ถึงรายได้-ค่าตอบแทน-สวัสดิการของ
นกัข่าว-กองบก.ข่าวช่อง 5 ก็ท�าให้ได้รูว่้า แม้
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ช่อง 5 จะเป็นสถานโีทรทัศน์ในเครอื “กองทัพ
บก” แต่ตอนนี้ ช่อง 5 ก็ได้รับผล กระทบพอ
สมควร กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สื่อมวลชน ท่ีมีคู่แข่งทีวีด้วยกันเองเพ่ิมขึ้น
จ�านวนมาก รวมถึงสือ่ใหม่อย่าง Facebook-
Facebook Live ท่ีมีผลต่อเรื่องรายได้และ
เรตต้ิงกับทวีดีจิทิลัทุกช่อง โดยเฉพาะในช่วง 
1-2 ปี ท่ีผ่านมา จนท�าให้ทมีข่าวช่อง 5 ได้รบั
ค่าตอบแทน เช่น การขึ้นเงินเดือนที่ของช่อง 
5 ใช้ระบบ ขึ้นเงินเดือบแบบ เป็นขั้น ด้วย
ฐานการค�านวณท่ีลดลง รวมถึงมีการเซฟ
ค่าใช้จ่ายของกองบก.ด้วยการไม่รับสมัคร

นักข่าว-ทีมข่าวเพ่ิมข้ึนมาร่วม 3-4 ปี หลัง
มีการปรับโครงสร้าง โดยหากกองบก.โต๊ะ
ไหน คนขาด ก็ใช้วิธีเกล่ียคนไปเสริม รวม
ถึงควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น เงินโอที ท่ียังคง
มีให้เหมือนเดิม แต่ก็มีการปรับจ�านวนเงิน
ท่ีให้กับนักข่าว-กองบก.ในสัดส่วนท่ีลดลง 
แต่สวัสดิการอื่นๆ เช่น การให้สวัสดิการใน
การเบิกค่ารักษาพยาบาล ของช่อง 5 ที่เป็น
แบบระบบราชการ คือมีการให้ครอบคลุม
ไปถึงครอบครัวอย่าง พ่อแม่ ของพนักงาน
ช่อง 5 หากเจ็บป่วยหรือไปรักษาพยาบาล 
ก็ยังให้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่ใช่ 

แค่การให้ประกันสุขภาพแบบหมู่เหมือน
ช่องอื่น

นอกจากนี้ยังพบว่า จุดแข็ง ของช่อง 
5 อย่างหน่ึงก็คือ ทางสถานีมีรายได้หลักซึ่ง
หลายสถานีไม่มี ก็คือ ค่าเช่าโครงข่าย (มักซ์) 
ท่ีไม ่ใช ่ค ่าเช ่าเวลา แต่เป ็นการท่ีสถานี
โทรทัศน์ดิจิทัลมาเช่าโครงข่ายของช่อง 5 ไป
ออกอากาศ ซึ่งก็มีอยู่หลายช่อง เช่น จีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่, ช่องวัน, พีพีทีวี , เวิร์คพอยท์, 
อมรินทร์ทีวี 

“ตอนน้ีนอกจากต้องท�างานหนักข้ึน
แล้ว ยังต้องปรับตัวตามสภาพด้วย เพราะ
เราก็ไม่รู้ว่า สภาพวงการสื่อโทรทัศน์จะเป็น
อย่างไรต่อไป ก็ต้องมีการระมัดระวังการใช้
เงนิ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ต้องเก็บเงนิไว้ส�าหรบั
อนาคต ขณะเดียวกัน การท�างานข่าวก็ต้อง
ปรบัตัวไปด้วยตามสภาพของสือ่ยุคปัจจบุนั” 
คนข่าวช่อง 5 คนหนึ่งกล่าวทิ้งท้าย 

คุมการใช้รถโอบี ไม่ใช้บ่อย  เหมือน
อดีต 

 ส่วนทีวีดิจิทัล ค่ายใหญ่แห่งหนึ่ง ท่ี
มีสื่อครบทุกวงจร ย่าน”ถนนวิภาวดีรังสิต” 
คนในกองบรรณาธิการข่าวสถานีดังกล่าว 
เปิดเผยว่ารอบปีท่ีผ่านมา ทางช่องก็มีการ
ใช้มาตรการรัดเขม็ขัด เพ่ือลดการขาดทุน ซึง่
บางเดือนก็ขาดทุนมาก บางเดือนก็ขาดทุน
น้อย แต่ก็ยังพออยู่ได้ โดยฐานเงินเดือน-
สวัสดิการ ก็เหมือนกับทีวีดิจิทัลค่ายอื่นๆ 
คือส่วนใหญ่หากเป็นเด็กใหม่ ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาก่อน เงินเดือนแรกรับก็จะ
อยู่ที่ ประมาณ 15,000-20,000 บาท แล้วก็
ม ีสวัสดกิารให้ตามปกต ิไม่แตกต่างจากท่ีอืน่ 
เช่น ค่าโอที-ค่าเบีย้เล้ียงไปท�าข่าวต่างจงัหวัด 
แต่ก็มีพิเศษบ้าง เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี ท่ีก็จะนัดให้ทางโรงพยาบาลทีม่ดีลี
กับทางช่อง มาตรวจสุขภาพพื้นฐานที่สถานี
เพื่อความสะดวกของพนักงาน     

“ปีท่ีแล้ว ทางบริษัทใช้ระบบการจ่าย
โบนัสแบบเหมารวม ไม่ได้จ่ายตามฐานเงิน
เดือนของพนักงาน ก็จะอยู่ท่ีเรตประมาณ 
5,000-8,000 บาท ไปเลย ซึ่งพนักงานก็
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เข้าใจสภาวะเศรษฐกิจดี ส่วนมาตรการรัด
เข็มขัด ก็เหมือนกับหลายช่อง เช่น การจะ
ส่งคนไปท�าข่าวต่างจังหวัด ที่ต้องใช้ทีมท้ัง 
รถยนต์ พนักงานขับรถ ช่างภาพ นักข่าว ก็
จะมีการเลือกมากขึ้น เพ่ือให้ว่าเมื่อออกไป
ท�าข่าวแล้ว ได้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด จะ
ไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ส่งกองบก.ออกไปข่าวเลย 
แล้วได้ข่าวหรือประเด็นที่ไม่น่าสนใจหรือ
ประเด็นพื้นๆ กลับมา 

ส่วนพวกรถถ่ายทอดสดหรือรถโอบ ี
ก็จะใช ้ เฉพาะเหตุการณ์ส�าคัญเท ่านั้น  
วันที่มีข ่าวใหญ่ๆ เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย  
ขณะเดียวกัน ทางออฟฟิศ ก็พยายามจะใช้
ข่าวจากนักข่าวให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
เช่น ใครไปท�าข่าว อะไรมา เช่น สัมภาษณ์
พิเศษ หรอืข่าวทีน่่าสนใจ นอกจากส่งเป็นข่าว
ปกตไิปทีก่องบก.โทรทศัน์แล้ว ก็พยายามจะ
ให้เขียนเป็นข่าวส่งออนไลน์มาด้วยเพ่ือท�าให้
เว็บของสถานีมีคนติดตามมากขึ้น”

“นอกจากนั้น ช่วงท่ีผ่านมา ก็มีการ
พยายามจะปรับกองบก. ตลอดเวลา เพ่ือ
ให้การท�างานคล่องตัวขึ้น ใช้คนให้เกิด
ประโยชน ์มากท่ีสุด เช ่น การปรับกอง
บก.การเมือง มาเป็นกองบก.ข่าวในประเทศ 
ซึง่ผูบ้รหิารก็มกีารประเมนิกันอยู่ว่า จะท�าให้
การท�างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม่” 
คนข่าวในสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งย่านถนน
วิภาวดีรังสิตเล่าให้ฟัง 

คนข่าว สื่อออนไลน์ 
รายได้ ค่าตอบแทน สมน�้าสมเนื้อ 

นอกจากนักข่าวหนังสือพิมพ์-ทีวี-เว็บ
ข่าวแล้ว ยุคปัจจบุนั ทีส่ือ่ออนไลน์ มบีทบาท
ความส�าคัญอย่างมาก ช่วงหลังก็มีเว็บ
ข่าวสาร-บันเทิงคดี-ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็น
เว็บรุ่นใหม่ เกิดขึ้นมาหลายแห่ง และอยู่ใน
ความสนใจ การติดตามของคนจ�านวนไม่
น้อย ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลายเว็บไซต์ อาทิ 
THE MATTER-THE MOMENTUM-THE 
STANDARD-ประชาไท โดยบางเว็บ ก็มกีาร

ด�าเนินการในลักษณะเป็นส�านักข่าวไปเลย 
เช่น ส�านักข่าวออนไลน์ THE STANDARD

ส่วนค�าถามท่ีหลายคนสงสัยว่า แล้ว
รายได้ ค่าตอบแทน สวัสดิการของนักข่าว-
กองบก.ของคนท่ีอยู่ในองค์กรเหล่าน้ี เป็น
อย่างไร เราได้คุยกับ “ทีมข่าวเว็บไซต์ข่าว
ออนไลน์” คนหน่ึง ท่ีขอสงวนนาม เล่าให้
ฟังว่า โดยทั่วไปแล้ว เว็บไซต์ข่าวออนไลน์
ที่ไม่ได้เป็นเว็บของส่ือกระแสหลักท่ีต่อย
อดมาจากหนังสือพิมพ์-ทีวี แต่เป็นเว็บข่าว
ออนไลน์อย่างเดียวเลย การให้เงินเดือน-ค่า
ตอบแทน ก็คงขึ้นอยู่กับลักษณะของเว็บนั้น 
เช่น ขนาดองค์กร –รายได้หลักขององค์กร 
เช่น บางแห่ง ก็ให้เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 
ขึ้นไป ส�าหรับนักข่าวใหม่ แต่หากคนไหน มี
ประสบการณ์การท�างานมาก่อน ก็จะมีการ

บวกค่าประสบการณ์เพิ่มไปด้วย 
ข้อมูลท่ีเราได้รับมาจาก คนข่าวส�านัก

ข่าวออนไลน์ คนดังกล่าว เขาบอกว่า พวก
เว็บข่าวออนไลน์ จะให้ความส�าคญักับ “ภาพ
ประกอบ” ในงานเขยีนข่าว –สารคด-ีบทความ 
ค่อนข้างมาก คือต้องมีภาพเป็นของตัวเอง 
ไม่ได้ไปดึงมาจากเว็บอื่น ท�าให้เว็บข่าว
ออนไลน์หลายส�านกั ต้องมกีารจ้าง ช่างภาพ
มืออาชีพ อยู่ในกองบก. โดยบางส�านักพบ
ว่า มีช่างภาพหนังสือพิมพ์ ลาออกมาอยู่กับ
เว็บข่าวออนไลน์จ�านวนไม่น้อย ซึ่งช่างภาพ
เหล่าน้ี ก็จะได้รบัค่าตอบแทนท่ีสมน�า้สมเนือ้ 
พอสมควร รวมถึงก็ให้เบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
ด้วย เช่น ค่ารถ-ค่าเดินทาง ที่ก็จะให้ 

เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริงและตามความ
จ�าเป็น เช่น ความเร่งด่วนของงาน 

“ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนท่ีท�าข่าว 
หรือเป็นกองบก. เว็บไซต์ลักษณะนี้ ในส่วน
ของรายได้ ถือว่า โอเค ส่วนใหญ่ก็บอกว่า
อยู่ได้ และเรตค่าตอบแทน พบว่าหลาย
ส�านกั ก็เทยีบเท่ากับสือ่กระแสหลกั และอาจ
มากกว่าบางแห่งด้วยซ�้า 

ส่วนสวัสดิการอื่นๆ ก็ให้เหมือนปกติ 
แต่ที่พิเศษก็อาจมี เช่น จะมีการประกัน
สุขภาพรวมของพนักงานให้ที่จะแยกออก
มาจากบัตรสวัสดิการสังคมปกติ แล้วก็มี
รายได้ทางอื่นมาเสริมให้ เช่น หากงานของ
นักข่าวหรือกองบก.คนไหน ถูกน�าไปใช้ใน
สื่ออื่น หรือมีงานพิเศษ ที่ออฟฟิศรับมา ก็จะ
มค่ีาตอบแทนให้ต่างหาก ก็จะอยู่ทีป่ระมาณ 
2,000-3,000 บาท” 

ส�าหรับ สิ่ ง ท่ี  “นักข ่าวส�านักข ่าว
ออนไลน์” มองว่าเรื่องท่ีท�าให้เกิดความไม่
สะดวกในการท�างาน ในช่วงท่ีผ่านมา หลาย
คนมองว่า ไม่ใช่เรื่องของค่าตอบแทน แต่
เป็นเรือ่งของการรบัรองสถานะให้กับนกัข่าว
เว็บไซต์-สื่อออนไลน์ ที่นับวันมีแต่จะเพ่ิม
มากขึน้ เพราะทีผ่่านมา องค์กรภาครฐัหลาย
แห่งโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ เช่น รัฐสภา 
ศาลยุติธรรม ยังไม่ค่อยเข้าใจบริบทของคน

นอกจากนั้น ช่วงที่ผ ่าน
มา ก็มีการพยายามจะปรับกอง
บก. ตลอดเวลา เพื่อให้การ
ทำางานคล่องตัวขึ้น ใช้คนให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด เช่น การปรับ
กองบก.การเมือง มาเป็นกอง
บก.ข่าวในประเทศ ซึ่งผู้บริหาร
ก็มีการประเมินกันอยู่ว่า จะทำาให้
การทำางานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นหรือไม่
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สื่อออนไลน์มากนัก ท�าให้หลายครั้งเวลาไป
ท�าข่าว เช่น ที่รัฐสภา หรือที่ศาลฎีกาฯ –ศาล
ยุตธิรรม มกัจะประสบปัญหา เช่น การเข้าไป
ในห้องประชุมรัฐสภา เวลามีการประชุมนัด
ส�าคัญ แม้จะสามารถแลกบัตรเข้ารัฐสภา
ได้ แต่ก็จะเข้าไปในห้องประชุมรัฐสภาไม่
ได้ และพอไปติดต่อขอท�าบัตรอย่างเป็น
ทางการ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะไม่เข้าใจว่าสื่อ
ออนไลน์ หลายแห่ง ท่ีส่งนักข่าวไปท�าข่าวใน
พ้ืนที ่เป็นสือ่แบบไหน ท�าไมต้องท�าบตัรทาง
ราชการให้ แต่ปัญหาดงักล่าว ช่วงหลงัก็เริม่
ดขีึน้ เพราะหลายหน่วยงานก็เริม่เข้าใจ จนมี
การอนุญาตให้นักข่าวเว็บไซต์ข่าวออนไลน์
เข้าไปท�าข่าวได้เหมือนกับนักข่าวทีวี วิทยุ 
หนังสือพิมพ์มากขึ้น

 
บทสรุป

จากข้อมลู ทีที่มงาน จลุสารราชด�าเนนิ 
ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นกับนักข่าว-

กองบก. –คนสื่อหลายส�านัก ทั้งทีวี-วิทยุ-
หนงัสอืพิมพ์-สือ่ออนไลน์ ท�าให้พอสรปุเสยีง
สะท้อนที่ส่งออกมาได้ว่า ไม่ใช่เฉพาะค่า
ตอบแทน สวัสดิการที่พอใช้ได้ และ ระดับดี
เยี่ยม ตามฐานะขององค์กรสื่อ แค่นั้น ยังไม่
พอส�าหรบัการท�างานในวิชาชพี “สือ่มวลชน” 
ทีต้่องพุ่งชนและพร้อมรบักับทุกสถานการณ์ 

ดังน้ัน คนข่าวภาคสนาม จึงขอพ้ืนท่ี
เพ่ือสะท้อนความต้องการ  โดยหลาย
เสียงเ ห็นตรงกัน คือ “ปรับการรักษา
พยาบาล” จากมาตรฐานข้ันสูงของ ระบบ
ประกันสังคม มาสู่มาตรฐานของการรักษา
จากโรงพยาบาลเอกชน, “ปรับอุปกรณ์การ
ท�างานให้ทันสมัย” และในบางองค์กรท่ีนัก
ข่าวต้องใช้อปุกรณ์ของตวัเอง ควรมค่ีาเสือ่ม
ของอุปกรณ์หรือค่าซ่อมบ�ารุงด้วย, “ปรับ
ระบบเงินเดือน” ให้รวมค่ารถ, ค่าโทรศัพท์
ไว้เป็นก้อนเดียวกัน เพ่ือให้อัตราน้ีเป็น 
มาตรฐานใช้ส�าหรับการจ่ายโบนัส หรือค่า

ชดเชยกรณีถูกจ้างออกจากงาน
นอกจากนัน้ ยงัม ี“สนับสนนุการอบรม

หรือเรียนภาษาต่างประเทศ รวมถึงทักษะ
ใหม่เพ่ิมเติม”, “สนับสนุนเรื่องหนังสือพิมพ์
หรือแอพพลิเคชั่นอ ่านหนังสือพิมพ์ฟรี
ส�าหรับพนักงาน”

อย่างไรก็ดีข้อเรียกร้องท่ี “นักข่าวภาค
สนาม” ต่างตอบไปในทิศทางเดียวกันด้วย
เสียงส่วนใหญ่ ต้องการให้องค์กรสร้าง
มาตรฐานการช่วยเหลือค่าครองชีพของ
พนักงาน ที่ปรับและสอดคล้องกับราคาค่า
ครองชพีท่ีถีบตวัสงูขึน้ เพ่ือให้พวกเขาม ี“เงนิ” 
ท่ีไปใช้ชีวิตได้ไม่ล�าบาก พอมี พอเก็บ และ
เลี้ยงครอบครัวได้ รวมถึงมีแรงที่จะท�างาน 
“ข่าว” อย่างมีคุณภาพ เพ่ือองค์กรและเพ่ือ
ผู้อ่าน ได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ใช่ ท�างานไปวันๆ เพื่อรอรับเงิน
ค่าตอบแทน ตอนสิ้นเดือนเท่านั้น !
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ช่างภาพโทรทัศน์
การปรับตัวท่ามกลาง สื่อยุคใหม่

ในยคุทีส่ือ่มกีารปรบัตัวครัง้ใหญ่เพือ่ตอบรบักบัโลกออนไลน์ท่ีมีการสือ่สารท่ีฉบัไว และเปลีย่นพฤตกิรรมการเสพสือ่ของผูค้นไปอย่าง
มาก ส�านกัข่าวต่างๆ กต้็องมกีารรือ้เครือ่งปรบัตวักนัยกใหญ่ ซ่ึงนกัข่าวยคุใหม่นอกจากจะท�าข่าวได้แล้ว อาจจะต้องถ่ายคลปิวดีโีอ 
เพ่ืออัพโหลดประกอบข่าวออนไลน์ หรอืบางครัง้อาจน�ามาออกอากาศได้เลย 

“ทุกวันน้ีมี ผมมีความกดดันนิดหน่อย
ในการท�างาน เพราะมีการแข่งขันกันมาก
ขึ้น เมื่อก่อนเราท�างานถ่ายภาพอย่างเดียว
อาจจะไม่ต้องคิดอะไรมาก เมื่อเสร็จแล้ว
เราอาจจะใช้เวลาสักพัก เพ่ือรอให้มีคนมา
รับไฟล์ภาพไปน�าไปตัดต่ออีกที  แต่เดี๋ยวน้ี
ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว ช่างภาพบางช่องต้องมี
คณุสมบตัติดัต่อเองได้เพ่ือแข่งกับเวลาออก

อากาศ ย่ิงสถานีโทรทัศน์มีสื่อออนไลน์ร่วม
ด้วย เราก็ย่ิงต้องเร่งมือการท�างานของเรา
ด้วย” “พ่ีดาวุด” ช่างภาพโทรทัศน์ ประจ�า
สายรัฐสภา เริ่มต้นเล่าถึงการท�างานในสื่อ
ยุคใหม่ให้เราฟัง

เขายังเล ่าต ่อไปว่า ส ่วนท่ีนักข ่าว
สามารถถ่ายคลิปวีดีโอเองได้แล้วนั้น จริงๆ 
แล้วต้องบอกเราก็ท�าหน้าท่ีคนละอย่างกับ

จึงเป็นที่มาของค�าถามที่ว่า ท่ามกลาง
ความสามารถของนักข่าวที่มีมากข้ึน การ
ท�างานของช่างภาพทวีมีคีวามกดดนัมากขึน้
ตามหรือไม่ แล้วอนาคตอาชีพนี้จะมีความ
ส�าคัญต่อไปหรือไม่อย่างไร ?

“จลุสารราชด�าเนิน” พูดคยุกับ ช่างภาพ
ทีวีหลายส�านัก-หลายค่าย จนได้ค�าตอบใน
มุมคิดของแต่ละคน 

Life of journalist
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นกัข่าวภาคสนาม คอืเขาอาจจะถ่ายภาพได้ 
ถ่ายคลปิได้ มคีวามไวกว่าช่างภาพโทรทัศน์ 
แต่ก็อาจไม่ได้มุมภาพที่ดี เท่ากับช่างภาพ
ที่เรียนจบมาโดยตรงด้านนี้ ช่างภาพจะรู้
ว่าต้องถ่ายภาพมุมไหน องค์ประกอบของ
ภาพต้องมีอย่างไรถึงจะดูดี เพราะเรื่องภาพ
ทีม่คุีณภาพถือว่ายังมส่ีวนส�าคญัต่อข่าวทาง
โทรทัศน์ หรือแม้แต่ข่าวหนังสือพิมพ์เองก็
ต้องมีช่างภาพ เช่น กัน ซึ่งเป้าหมายของ
วิชาชีพนี้ก็คือ การท่ีเราถ่ายภาพได้ดี และ
มีคุณภาพ

นอกจากน้ี พ่ีดาวุด ยังเล่าถึงรายได้
ของช่างภาพทีวีอกีว่าในเรือ่งน้ี จรงิๆ ก็อยู่ได้
ถ้าเรารู้จักใช้เงินเดือน และวางแผนดีๆ คือ
เมื่อเรารู้ว่าเรามีรายได้เท่าน้ี และเราก็ต้อง
รู้ว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดี ซึ่งช่องของผม
ไม่ได้รับผลกระทบเพียงช่องเดียวเท่านั้น 
แต่ทุกช่อง และคนที่ท�าวิชาชีพสื่อหลายๆ 
แขนงก็ได้รบัผลกระทบกนัหมด ดงัน้ันก็ต้อง
ประหยัดห้ามใจกันในบางครั้งบ้าง แต่ตน
เชื่อว่าอนาคตเศรษฐกิจจะต้องดีขึ้น

ด้าน “ปริญญา สมศักดิ์” หรือ “ลาม” 
ช่างภาพมากประสบการณ์ประจ�าท�าเนียบ 
เล่าถึงการท�างานของช่างภาพทีวี ในยุคท่ี
สื่อมีความเปลี่ยนแปลงว่า ต้องบอกก่อนว่า
ภาพแต่ละภาพที่ออกมาจากช่างภาพ และ
นักข่าวน้ันย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ซึ่งช่าง
ภาพแต่ละคนก็จะมีมุมมองเร่ืองขององค์
ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย ส่วนนักข่าวจะได้
เรื่องของความเร็ว และพร้อมใช้พอเห็นภาพ
ได้ ส่วนที่มีคนเข้าใจว่าช่างภาพทีวีอาจไม่
จ�าเป็นส�าหรบัสือ่ยุคใหม่มากนัก ต้องบอกว่า
จริงๆ แล้วทั้งภาพและข่าวก็ต้องเป็นของที่คู่
กันไม่อาจแยกกันได้ อย่างไรเสยีก็ต้องมช่ีาง
ภาพอยู่ดี ย่ิงเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์ส่งภาพจาก

กล้องไปยังสถานี ได้ไวพอๆ กับการส่งผ่าน
โทรศัพท์มือถือด้วย แต่ต่างกันที่คุณภาพ
ของภาพจะดกีว่า ด้วยเหตุน้ีตัวเองจงึไม่รูส้กึ
มีความกดดันในยุคท่ีสื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
อาจจะมีการแข่งกบัเวลาทีเ่ร็วขึน้ แต่กไ็มไ่ด้
มากนกั ซึง่ช่องของผมเองให้ความส�าคัญกับ
เรื่องของภาพมากกว่า คือต้องมีภาพไว้ก่อน 
ขอให้ได้ออกอากาศก่อน 

“ส�าหรับรายได้ในยุคน้ีน้ัน ก็ต้องมี
อาชีพเสริมบ้าง เพราะค่าครองชีพสูงขึ้นไม่
ได้มีลดลง บอกได้เลยว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพฯ
อย่างไรก็ไม่พอ ถ้าต้องจ่ายค่าท่ีพักอะไร
ด้วย ซึ่งช่างภาพทีวีส่วนมากจะถ่ายภาพ
นิ่ง และวีดีโอได้ เขาก็จะมีรับจ๊อบเสริมเป็น
งานๆ ไป อย่างผมเองก็มีคอนเน็คชั่นสมัย
เคยท�างานโปรดัคชั่นเฮาส์ ก็ยังพอมีงาน
เสริม เช่น ช่วยถ่ายละคร ก็ท�าให้มีรายได้ท่ี
โอเคอยู่” ปริญญากล่าวทิ้งท้าย

ขณะท่ี “ณรงค์เดช วงษ์สะอาด” หรือ 
“เอฟ” ช่างภาพประจ�าท�าเนียบรัฐบาลอีก
คน ที่เปิดใจถึงเรื่องการท�างานกับเราว่า ตน
เห็นการเปลี่ยนแปลงของนักข่าวยุคน้ี ตัว
เองก็มีความรู้สึกกดดันในการท�างานบ้าง 
เพราะว่าทุกวันน้ีค�าว่า “ช่างภาพ” เปล่ียน
ไป หมายความว่าใครๆ ก็สามารถบันถึก
ภาพได้เองแล้ว บางคนถ่ายภาพสวยกว่า
ช่างภาพจรงิๆ เสยีอกี นัน่หมายความว่าช่าง
ภาพสมยัน้ีต้องไม่ตายกับมมุมองเดมิๆ หาก
แต่ต้องสรรหามมุแปลกๆ ใหม่ๆ เยอะข้ึน แต่
ส่วนตัวชอบในงานนี้เป็นทุนเดิม เป็นอาชีพ
ท่ีรักและเลี้ยวตัวเราได้ จึงรู้สึกต้องท�าเต็ม
ที่ทุกคร้ัง ด้วยรูปแบบการน�าเสนอข่าวของ
ออฟฟิศท่ีเปลีย่นไปจากแต่ก่อน เช่น เพ่ิมช่วง
ข่าวทีอ่อกทางไลฟ์เฟซบุก๊ด้วย ท�าให้งานของ
เราถูกก�าหนดเพ่ิมไว้ว่านอกจากถ่ายวีดีโอได้ 

ต้องตัดต่อได้ด้วย บางคนเก่าๆ ที่ตัดต่อไม่
เป็นเขาก็ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม 

“ในปัจจุบันเรื่องของการแข่งขันด้าน
สือ่มอียู่สงูมาก ท�าให้นยิามของข่าวโทรทศัน์
เปล่ียนไปโดยปริยาย จากเมื่อก่อนสื่อร้อน
คือข่าวทีวี ส่วนสื่อเย็นคือข่าวหนังสือพิมพ์ 
แต่ส ่วนตัวมองว่าตอนน้ีส่ือร ้อนคือข่าว
ออนไลน์แล้ว ส่วนส่ือเย็นก็คือเรานี่แหล่ะ 
เพราะบางทีไม่ทันโซเชียลมีเดียในบางมุม 
ส�าหรับอนาคตของวิชาชีพช่างภาพทีวี นั้นก็
ไม่ได้หายไปแน่นอน แต่ว่าจะถูกปรบัเปลีย่น
และเพิ่มหน้าที่มากกว่า เช่น อาจจะต้องท�า
ไลฟ์สดไประหว่างถ่ายภาพไปด้วย หรือรูป
แบบการถ่ายภาพปัจจบุนัอาจไม่เหมอืนเมือ่
ก่อนแล้วเป็นต้น”

เอฟยังเล่าถึงรายได้ ของอาชีพนี้อีกว่า 
ก็อาจจะได้เงินเดือนน้อยหน่อยเมื่อเทียบ
กับอาชีพอื่นๆ แต่ท่ีท�าอยู่เพราะว่าเราสนุก
กับงานน้ี แต่เราก็ต้องมีอาชีพเสริม อย่าง
ตนก็ขายอุปกรณ์อะไหล่รถไปด้วย เพราะ
ส่วนตัวก็เล่นรถด้วย ท�าให้มีรายได้อยู่บ้าง 
ซึ่งจริงๆ แล้วการจะอยู่ได้ด้วยเงินเดือนนัก
ข่าว ก็อาจมปัีจจยัทีข่ึน้อยู่กับส�านักข่าวทีเ่รา
สังกัด บางที่อาจให้เงินเดือนสูงอยู่ เพราะว่า
นักข่าวก็ต้องทุ่มเวลาให้งานไปเลย

ทั้งหมดคือประสบการณ์การท�างาน
ของช่างภาพโทรทัศน์

ในการปรบัตวัของสือ่ยุคใหม่ ต่างก็พูด
เป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ว่าการปรับตัวนั้นจะ
มีมากน้อยเพียงใด แต่เรื่องของภาพที่ดีก็ยัง
มีความจ�าเป็นต่อข่าวที่มีคุณภาพ ดังน้ันจึง
เป็นไปได้ยากที่ อาชีพช่างภาพ น้ันจะหาย
ไป หรอืหมดความส�าคญั เพยีงแต่ว่าพวกเขา
เองก็ต้องมกีารปรบัตวัเพ่ือรองรบัการแข่งขนั
ที่เข้มข้น ไม่แพ้นักข่าวภาคสนามเลย
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ในแพลตฟอร์มการสือ่สารยุคใหม่ ยุคแห่ง
ออนไลน์ทีเ่รยีกว่า “Facebook” (เฟซบุ๊ก) 
มีหลายล้านข้อมูลให้เลือกเชื่อถือ เพียงแค่
ใช้นิว้มอืสไลด์บนหน้าจอสมาร์ทโฟน พอเจอ 
“เพจ” หรอื “ข้อมลู” ทีน่่าสนใจ จงึค่อยๆ 
บรรจงกดเข้าไปอ่านข้อความน้ัน และเฟซบุ๊ก
เป็นแพลตฟอร์มที่สื่อกระดาษต้องกระโจน
เข้าไปร่วมวงในสงครามสือ่ออนไลน์ 

เพียงแค่สมรภูมิรบคร้ังนี้ มิได้มีแค่ 
“เพจข่าว” ของสื่อกระดาษ หรือ สื่อกระแส
หลักท่ีผันตัวไปอยู่ในแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก
เท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางให้ “สื่อใหม่” ที่ 
“มีตัวตน” ประเภทเปิดหน้าเปิดตาเจ้าของ
เพจว่าใครอยู่เบื้องหลังการผลิต ส่วน “กึ่งไร้
ตัวตน” เป็นเพจที่มีแต่เพจ และน�าเรื่องราว

ต่างๆ มาลงเพจไว้ โดยที่ไม่ระบุว่าเบื้องหลัง
เจ้าของเพจคือใคร 

สื่อใหม่เหล่านี้ มีผู้บริโภค ผู้กดไลก์ ผู้
กดติดตามเพจ มากพอๆ กับเว็บเพจของ
สือ่กระแสหลกัท่ัวไป หรอืยังมากกว่าด้วยซ�า้

ย่ิงกว่านั้น ข่าวบางข่าว ปรากฏการณ์
บางปรากฏการณ์ “สื่อใหม่” ที่มาในรูปแบบ
ของ “เพจข่าว” บนเฟซบุก๊หยิบฉวยน�ามาเล่น
บนเพจ กลับท�าให้เกิดกระแสไวรัลในโลกโซ
เชียล กระทั่งสื่อหลักหยิบไปเล่นตาม 

ไม่ว่าจะเป็นเพจ “อีเจี๊ยบเลียบด่วน” 
เพจ “แหม่มโพธิ์ด�า” หรือ เพจ “อีจัน” 

โดยเฉพาะ “อีจัน” คือหนึ่งใน สื่อใหม่ 
ที่โลดแล่นอยู่บน “เพจ” ในแพลตฟอร์มของ
เฟซบุก๊ และเปิดเผย เปิดหน้า มตีวัตนชดัเจน 
“จุลสารราชด�าเนิน” จึงส�ารวจท่ีมาท่ีไป วิธี

การท�างาน วิธีหารายได้ของเพจดังกล่าวมา
น�าเสนอให้ผู้อ่านได้ทราบ...

แต่เนื่องจากทีมงานจุลสารติดต่อขอ
สัมภาษณ์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพจ “อีจัน” อย่าง
เป็นทางการแต่ไม่มีการตอบรับกลับมา 

จึงขออนุญาตใช้วิธีรวบรวม และเรียบ
เรียงจากเว็บไซต์ที่ทีมงาน “อีจัน” แนะน�า
ว่าให้ถอดวิธีการท�างานของเพจอีจันจาก
เว็บไซต์ “The Cloud” ซึ่งถือว่าเป็นการให้
สมัภาษณ์ท่ีละเอยีดทีส่ดุ และยังไม่มกีารให้
สัมภาษณ์ที่ไหนอีกนับแต่นั้น

“อจีนั” มต้ีนก�าเนิดจากโปรดกัส์ชัน่เฮาส์ 
แห่งหนึ่งที่ผลิตรายการ “แฟ้มสืบสวน” ของ
ช่องโมเดิร์นไนน์ทีว ีซึง่เป็นรายการทีเ่ก่ียวกับ
สารคดีเชิงข่าวอาชญากรรม ซึ่งในข้อมูลบน 
เพจอีจัน ระบุว่า 

Inside Media

รายได้เพจข่าว
“เพจอีจัน” กรณีศึกษา
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“เพจอีจันเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ
นักข่าวอาชญากรรม ท่ีมีประสบการณ์ท�า
ข่าวคดีมายาวนานกว่า 20 ปี และเห็นความ  
อยุติธรรมท่ีมีในสังคมอย่างมากมายในทุก
ระดับ และทุกชนชั้น”

“พวกเราอีจันจึงเชื่อว่า การท�าข่าวเผย
แพร่ ตีแผ่ความจริง และยืนข้างความเป็น
ธรรม โดยปราศจากผลประโยชน์มืด คือ 
ความจ�าเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สังคมต้องการ”

“ดังน้ัน อีจันจึงจะเป็นเพจท่ีประกาศ 
แต่เรื่องจริง และมุ่งมั่นในการสร้างความ
รู้ทันต่อทุกกลโกง และความไม่เป็นธรรมใน
ทุกรูปแบบของสังคม”

ชื่อของ “อีจัน” มาจาก “พี่จัน” เป็นชื่อ
ท่ีน้องๆ ในโปรดักส์ชั่นเฮ้าส์เรียก เป็นอดีต
นักข่าวอาชญากรรมที่สถานีโทรทัศน์ไอทีวี 

“อีจัน” ฉายจุดเริ่มต้น “อีจัน” ผ่าน 
“The Cloud” ว่า “เผอิญว่าเพจอีจันมันคือ
นวัตกรรมใหม่ส�าหรับเรา มันคือการท�าข่าว
อีกแบบหนึ่ง จากที่เป็นรายการทีวีแล้วมา
ท�าออนไลน์ เราคิดเหมือนเดิมไม่ได้ เพราะ
สื่อมันคนละชนิด คนเสพมีวิธีคิดแตกต่าง
กัน เราต้องตีโจทย์ให้ได้ว่าคนในนี้ (นิ้วเคาะ
ทีโ่น้ตบุก๊ตรงหน้า) เขาเป็นยังไง กับคนในทวีี
เป็นยังไง มันต่างกัน”

..เราค้นพบว่าคนในนี้มีอิสระมากกว่า 
เราไม่มีข้อจ�ากัดของทีวี ไม่มีข้อจ�ากัดของ
อะไรเลยที่มันเคยเป็นข้อจ�ากัด เราไม่มี
เซนเซอร์เว้ย (ย้ิม) เราไม่มีเวลาท่ีบอกว่า
ต้อง 40 นาทเีว้ย แล้วเราก็รูส้กึว่าเพจเราเป็น
มนุษย์ได้ ถ้าเราอ่านเพจส�านกัข่าว เราไม่รูว่้า
ส�านักข่าวเป็นใครใช่มั้ย แต่อีจันไม่ใช่ อีจัน
ต้องมีความรู้สึกเราคิดมานานแล้ว เรารู้ว่า
โลกมนัเปลีย่นแล้ว มนัจะต้องมฟูแล้ว แต่เรา
หาทางมูฟไม่เจอ เพราะว่าเราไม่ใช่คนถนัด
เรื่องน้ี แต่จังหวะน้ันเป็นจังหวะที่ออฟฟิศมี
เด็กเข้ามาใหม่ ใครจะเชื่อว่าคนที่สร้างเพจ
อีจันคือเด็กฝึกงาน”

โชคดีองค์กรเราเล็ก เราเป็นพ่ีใหญ่ ก็

บอกทุกคนว่าตอนนี้จะเกิดโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้น
มา ขอให้ทุกคนหันหน้ามาให้ความส�าคัญ
กับสิ่งน้ี แต่ตอนที่เริ่มต้นเราก็ไม่รู้ว่ามันคือ
อะไร มนัเป็นไปได้จรงิหรอืเปล่า ก็ประชมุท้ัง
วันเลย ประชุมกันบ่อยมาก เด็กๆ ก็นั่งสอน 
พ่ีจันครับเฟซบุ๊กเป็นแบบน้ี ยูทูบเป็นแบบ
นี้ เขาสอนออนไลน์เรา เข้าใจบ้างไม่เข้าใจ
บ้าง เริ่มตั้งแต่เปิดเพจเฟซบุ๊กก่อน จุดแรก
คือท�าให้มีอีจันขึ้นมาก่อนในโลกใบนี้ แล้ว
จะท�าคอนเทนต์อะไรเราเป็นคนก�าหนด พอ
ก�าหนดก็จะมเีดก็ๆ คอยบอก ภาษามนัไม่ได้
พ่ีจนั มนัยาวไป (หัวเราะ) อ้าวเหรอ ก็น่ังแลก
กัน ต้องแชร์หมด”

วิธีการเลือกข่าว
“เราต้องเดาทางให้ออก ถ้าไปสู้กันใน

วันที่นักข่าวส่วนกลางมาท�าข่าวน้ันกันหมด 
เราแพ้ หนึ่งคือ อุปกรณ์ไม่พร้อม เข้าไม่ถึง
แหล่งข่าวเพราะคนไปเป็นร้อย ข่าวแบบน้ี
เราไม่สู้เพราะรู้ว่าเราแพ้ เราต้องดึงเกมให้
ได้ ต้องรู้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ดี คู่แข่งน้อย ถ้า
เราไหวตัวทัน ส่งทีมไปก่อน ถ้ามีสื่อใหญ่
แชร์เราก็จบแล้ว เราถือว่าเราชนะ แล้วถาม
ว่าท�าไมเขาจงึแชร์ ก็เพราะมนัไม่มสีือ่อืน่ไป 
แล้วท�ายังไงเราถึงชนะได้ เราก็ต้องอ่านเกม
ขาด พอมีข่าวอย่างน้ีเยอะข้ึนคนก็เริ่มรู้จัก 
อีจันมากขึ้น”

นิยามของค�าว่า “ข่าวดี” คือ “ข่าวท่ีมี
ความอินกับมนุษย์ ส�าหรับเรานะ ไม่ใช่ทุก
คนตายจะเป็นข่าวใหญ่ การอ่านเกมตรงน้ี
ส�าคัญมากว่าคดีน้ีจะเป็นคดีใหญ่หรือคดี
ไม่ใหญ่ ซึ่งมันก็มีวิธีคิดปกติ อย่างคดีเณร
ปลื้มเราไปก่อนเลย วันที่ขุดศพเณรปลื้มเรา
ไลฟ์เฟซบุ๊กยอดแตะ 1 แสน ตอนแรกเรา
เห็นข่าวปุ๊บ เช็กข่าวกับผู้การฯ เราสั่งจองตั๋ว
เครื่องบินเดี๋ยวนั้นเลย คือเห็นแล้วมันรู้เลย”

ขณะท่ีรายการ “ล่า” ทางสถานโีทรทัศน์
พพีทีีว ีเคยไปตดิตามการท�างานของ “อีจัน” 
และได้สัมภาษณ์ทีมงาน ซึ่งท�าให้เห็นว่าข้อ

มูลลึกๆ ลับๆ ท่ีใช้มาประกอบเป็นสารคดี
เชิงข่าวของ “อีจัน” นั้น ก็ได้มาจากผู้ฟอลโล่
ในเพจ หรือ แฟนเพจ จากน้ันทีมงานก็จะ
โทรเช็คเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
อีกชั้นหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ “อีจัน” ไม่ได้กล่าว
ไว้ใน “The Cloud” คือแหล่งรายได้ของเพจ 
ซึ่งท�าให้ “อีจัน” แตกต่างจาก “เพจข่าว” 
ทั่วไปคือการหาสปอนเซอร์ และ โฆษณา 

“อีจัน” มีวิธีหารายได้จากโฆษณา ไม่
ต่างจาก “สื่อหลัก” เช่น เนชั่น มติชน ข่าวสด 
เน่ืองจากทีมอีจัน อยู่ในบริษัทโปรดักส์ชั่น
เฮ้าส์ จึงมีฝ่ายขายโฆษณา หรือ เซล เพื่อหา
โฆษณามาลงในเพจ 

อีกด้านหนึ่ง เมื่อ “อีจัน” มียอดกดไลก์
และกดติดตามเพจถึง 4 ล้านไลก์ ประกอบ
กับ “อจีนั” สร้างตวัตนของเพจให้ม ี“ความน่า
เชือ่ถือ” เฉก เช่น ส�านักข่าวหลกั จงึม ี“ลกูค้า” 
ที่ติดต่อขอลงโฆษณาด้วย เช่น กัน

ซึ่งฝ่ายเซลจะมีแพ็คเกจในการขาย
โฆษณาหลายรูปแบบ โดยจากการส�ารวจ
ของ “จุลสารราชด�าเนิน” พบว่า ขณะน้ีมี
สินค้าที่เป็นสปอนเซอร์หลักๆ อยู่ 4 เจ้า 

เจ้าแรกคือ “สิงห์” ของบริษัทบุญรอด
บรวิเวอรี ่จ�ากัด (มหาชน) รายท่ีสอง Beauty 
Buffet ร้านจ�าหน่ายเครื่องส�าอาง เจ้าต่อมา
เป็น เครื่องดื่มชูก�าลัง ฉลาม สุดท้ายเป็น 
เครื่องดื่มสมุนไพร พญานาค 

โดยรูปแบบการโฆษณามีทั้งการ “ฝัง” 
โลโก้ของสปอนเซอร์ลงในช่วงเปิดคลปิ และ
ตอนท้ายคลิป หรือ ลงรูปเป็นแบนเนอร์ใน
เพจ “อีจัน” 

นอกจากจะได้รายได้ผ่านโฆษณาผ่าน
คลิป ในเพจแล้ว ยังมีรายได้อีกทางในการ
รับจ้างผลิตรายการบางช่วงในข่าวเช้าของ 
ช่อง “work point” และยังมกิีจกรรมขายเสือ้ 
“อีจัน” อีกด้วย 
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก เว็บไซต์ the cloud ตาม
ลิงค์นี้ https://readthecloud.co/thoughts-4/
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Big Story 
โดย กองบรรณาธิการ

ช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของคนไทยทัง้ชาต ิกบัพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช ฯ “ในหลวง รชักาลที9่” ผ่านพ้นไปแล้วเม่ือ 
26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ส�าหรบั “สือ่มวลชน-คนข่าว-ช่างภาพ” 
จากหลายส�านกั มเีรือ่งราว ความทรงจ�า ในช่วงทีไ่ด้ท�าข่าว- 
น�าเสนอข่าวช่วง เหตกุารณ์ดงักล่าว อนัเป็นเรือ่งราวความ
ทรงจ�าของสือ่ทัง้โทรทศัน์-หนงัสือพมิพ์-ส�านกัข่าวออนไลน์-
ช่างภาพ หลายส�านกั ทีบ่นัทกึผ่าน “จลุสารราชด�าเนนิ” 
นบัจากบรรทดัต่อไปนี้ 

ในหลวง 
รัชกาลที่ ๙

น้อมรำาลึกถึง 
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1 ปีภารกิจสูงสุดครั้งส�าคัญ
“ตอนน้ันชีวิตมีแค่หัวใจท่ีอยู่กับงาน
ในหลวง...” 

กว่า 1 ปีท่ีส�านักพระราชวัง เปิดให้
ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บนพระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท 
พระบรมมหาราชวัง สื่อมวลชนทุกส�านักได้
ลงพ้ืนที่ติดตามท�าข่าวที่สนามหลวง ตั้งแต่
วันแรกที่มีการเปิดให้เข ้าถวายสักการะ
พระบรมศพ

“โกวิทย์ บุญธรรม” ผู้สื่อข่าวองค์การ
กระจายเสียงและแพร ่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย หรือ”ไทยพีบีเอส” เป็น
สื่อมวลชนคนหน่ึงที่ติดตามท�าข่าว พระราช
พิธีฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม

“โกวิทย์”บอกถึง ความรู้สึกแรกภาย
หลังได้รับมอบหมายให้ไปท�าข่าวที่สนาม
หลวงว่า เขาได้เสนอตัวไปท�าข่าวเอง หลัง
จากมีกระแสข ่าวออกมา ก็ไปรอท่ีโรง
พยาบาลศิริราชวันท่ื 12 ตุลาคม 2559 ไป
ท�าข่าวดปูระชาชน ทีไ่ปกราบในหลวง รชักาล

ที่ 9 ถึงมืดค�่า  แต่อีกวันต่อมา ข่าวลือยัง
มีอยู ่ จึงขอหัวหน้าไปเสริมช่วยน้องที่ท�า
ข่าวพระราชส�านักจึงได้เห็นเหตุการณ์ท่ีโรง
พยาบาลศิริราชตั้งแต่เช้า กลางวัน และช่วง
บ่าย ซึง่ตอนนัน้มข่ีาวลอืหนักมาก ความรูส้กึ
เริม่ใจหาย แต่ผู้คนก็ยังสับสนในข้อมลู ผมก็
อพัเดททวิตเตอร์ถึงบรรยากาศต้ังแต่ช่วงเช้า
มาเรื่อยๆ  เป็นการโพสต์ทวิตถี่มากกว่าทุกๆ 
วัน เรียกว่านาทีต่อนาที 

“เมื่อถึงในช่วงท่ีเศร้าท่ีสุด ในช่วงที่มี
ประกาศจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย ก็เริม่ใจหาย และไม่อยากจะเชือ่
ทัง้ท่ีมแีถลงการณ์ออกมา ในตอนน้ันภายใน
โรงพยาบาลศิริราชเริ่มมีเสียงร้องไห้ดังมาก
ข้ึนเรื่อยๆ เป็นอารมณ์เดียวกันท้ังหมด ไม่มี
ใครยอมรบัได้ บรรยากาศนียั้งจดจ�าในหัวเรา 
เป็นความรู้สึกที่เราไม่ต้องพูดอะไร”

...จากน้ันก็ได้ตามข่าวนี้ตลอด ขอกอง
บรรณาธิการไปเกาะตดิไปรายงานข่าว จงึได้
เหน็บรรยากาศ เห็นผูค้นมากมาย ความรู้สกึ
มนัมากกว่าท�าหน้าท่ีของสือ่มวลชน มากกว่า
การรายงานข่าวทั่วไป 

...ผมอยู ่ในเหตุการณ์ตรงน้ันทั้งป ี 
โดยเฉพาะในวันที่ทุกคนร่วมกันร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมท่ีีสนามหลวง บรรยากาศ
วันนั้นอธิบายไม่ถูก มีทั้งความภูมิใจการ
ท�าหน้าท่ืสื่อมวลชน เห็นบรรยากาศคลื่น
มหาชน เห็นภาพมุมสูงจากงานท่ีคนไทย
ท�าให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันน้ัน ผมได้
น�าภาพบรรยากาศมุมสูง น�ามารายงานทุก
ช่องทางที่เรามี

“ทุกครั้งท่ีได้ไปสนามหลวง แทบจะไม่
ได้นอน ถ้านอนคือแค่งีบแค่ 20 นาที เรียก
ว่าได้พักนิดหน่อย เพราะใจอยู่กับงานหมด
เลย ใจอยู่กับผู้คนหมดเลย วันที่ทุกคนร่วม
กันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตอนนั้น
ไม่มีใครอยากเดินไปไหนเพราะกลัวเสีย
พ้ืนท่ี แต่เราเป็นสื่อมวลชนสามารถเดินไป
ได้ทุกที่ ไปได้ทุกจุด ความพิเศษตรงน้ีก็คิด
ว่าไม่ควรน่ังอยู่เฉยๆ เผือ่ให้ใครท่ีไม่ได้มา ได้
เหน็บรรยากาศในวันน้ัน เห็นบรรยากาศของ
ความอดทน ก็เป็นกระบอกเสียงท�าหน้าที่
สะท้อนออกไป เพ่ือให้เห็นความจงรักภักดี
ของประชาชน”
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 คนข่าวไทยพีบีเอส “โกวิทย์” บอกเล่า
ต่อไปว่า จากนั้นเมื่อใกล้เดือนตุลาคม 2560 
กองบก.ให้เข้างานตัง้แต่บ่าย 3 โมงเย็น ถึง 6 
โมงเช้า แต่ผมไปเรว็ก่อนเวลาทกุวัน ก็ใช้ชวีติ
อยู่ตรงนั้น ทุกๆ วันแค่กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้า
อาบน�า้ท่ีบ้านทีอ่ยู่บางกะปิเท่านัน้ แล้วก็ออก
มาท�างาน ตอนนัน้เท่าทีผ่มเหน็ มผีูค้นมาต่อ
แถวประมาณ 20 ชั่วโมง เจอทั้งฝนทั้งแดด 
เป็นการทดสอบความอดทนของคนมากๆ 
เราก็เห็นว่า ถ้าไม่รกัในหลวง เขาไม่ยอมตาก
แดดตากฝนขนาดน้ี บางคนอุ้มลูกเด็กเล็ก
แดงออกมา ใช้เวลาเดินทางมาแล้ว แต่มา
นั่งรอตรงน้ีเพ่ือเข้ากราบพระบรมศพ เราไม่
สามารถดูนิ่งดูดายได้ ต้องเผยแพร่สิ่งเหล่า
นี้ออกไป เพื่อให้เห็นความอดทนของคนไทย 
และความเสยีสละของคนไทยด้วยกัน ทัง้จติ
อาสา เราจงึต้องท�าให้หน้าทีร่ายงานเรือ่งราว
เหล่านี้ออกมาให้มากที่สุด

ส่วนตอนนั้นสถานีและนักข่าวในกอง
บก.ไทยพีบีเอส ท�างานกันอย่างไร แบ่งงาน
กันอย่างไร ทั้งนักข่าว ช่างภาพ และทีมข่าว
ที่กองบก. “โกวิทย์” บอกว่า ทุกคนในสถานี
มาช่วยกันทั้งหมด เข้าใจว่าเป็นช่องแรกๆ ที่
น�าเสอข่าวต่อเนื่องเกือบ 1 เดือน เราจะเข้า
ข่าวทุกช่วงเบรคเท่าที่จะเข้าได้ เพ่ือให้คน
ดูเห็นความเคลื่อนไหวให้มากที่สุด แต่ผม
ขอไปเสริมได้ทุกคน ได้ทุกทีมขอให้ได้มาท่ี
สนามหลวง เพื่อเก็บคอนเทนท์ให้ผู้ประกาศ 
ก็มีการแบ่งหน้าท่ีกันทั้งออนไลน์ ส่วนผมก็
จะใช้ทวิตเตอร์อัพเดทสถานการณ์ทั้งหมด 
ทั้งฝนตก แดดร้อน หรือเฟซบุ๊กไลฟ์รายงาน
ออกมา จะเดินไปสัมภาษณ์คน นอนอยู่กิน
กับชาวบ้านตลอด

“ในช่วงท้ายๆ  ของการเปิดให้ถวาย
บังคมพระบรมศพ ผมจะรายงานสดเข้า
มาช่วง 4 ทุ ่ม เท่ียงคืน และข่าว 6 โมง
เช ้า เบรคละ 5 นาที แต่เหตุการณ์เกิด
ขึ้น 24 ชั่วโมง จึงใช้สื่อออนไลน์รายงาน
ข่าว รายงานเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทุกคน

ได้รู้ เพราะเชื่อว่าเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ท่ี
จะเดินทางมาที่สนามหลวง เพ่ือให้เขาได้
มีการเตรียมตัวจากข้อมูลที่เราได้เสนอไป”

 ...ที่ส�าคัญนอกจากเราเป็นส่ือมวลชน
แล้ว ยังได้ไปช่วยขนน�้า ช่วยท�าทุกอย่าง 
เพราะเจ้าหน้าท่ีอาจจะแจกไม่พอ ทีมข่าว
เราอยู่ตรงนั้นก็ไปช่วยเขาขนของด้วย ทุกคน
ไม่อิดออดทั้งนักข่าว ช่างภาพ ก็ไม่เคยเห็น
อะไรแบบนี้ ทั้งท่ีทุกคนอยากท�างานน้ีให้ดี
ที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหน ทุกคนพร้อม
จะช่วยเหลือกัน ทุกคนพร้อมจะต้อนรับแขก
ของพ่อ มนัวิเศษ และเป็นเกียรตสิงูสดุท่ีได้ท�า 
เพราะเหตุการณ์นีส้งูสดุแล้วตัง้แต่ท�าข่าวมา

“โกวิทย์” บอกเล่าชีวิตการท�างานใน
ช่วงนั้นว่า สิ่งส�าคัญต่างๆ เช่น การใช้ค�า
ราชาศัพท์เป ็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่ได้ กอง
บก.ของสถานจีงึมไีกด์บุค๊ให้นกัข่าวได้ศกึษา
ได้อ่าน รวมถึงการออกเสียง เพ่ือให้สมพระ
เกียรติพระองค์ท่านให้มากท่ีสุด ซึ่งกอง
บก.ได้ประชุมกันตลอด เพ่ือให้ทุกอย่างถูก
ต้องมากทีส่ดุ ขณะท่ีเร่ืองภาพถ่ายน้ัน ถ้าเป็น
ช่วงถวายบังคับพระบรมศพ มีการก�าชับว่า
ถึงแม้ประชาชนจะเสียใจ แต่ไทยพีบีเอสจะ

เน้นว่า ประชาชนจะเศร้าโศกอย่างไร ให้ถาม
ประชาชนถึงการน�าพระราชด�ารัสพระองค์
ท่านว่าจะน�าไปด�าเนินชวิีตอย่างไรให้ทกุคน
น้อมน�า และนึกถึงค�าสอนของพระองค์ท่าน 
ให้เป็นแรงผลักดันสิ่งท่ีพระองค์ท่านได้สอน 
เพ่ือให้ทุกคนน้อมน�าและปฏิบัติตาม ผม
เชื่อว่าเป็นสิ่งท่ีพระองค์อย่างเห็นมากกว่า
ประชาชนของพระองค์ท่านโศกเศร้า

...ส่วนสิ่งที่ผมยึดหลักไว้ขณะท�างาน 
คือภาพและเสียงที่รายงานออกมาจะพลาด
ไม่ได้ ต้องมีภาพและเสียงต้องสมบูรณ์ จาก
น้ันก็มองท่ีความถูกต้องของภาษาที่ใช้ใน
การรายงานข่าว ต้องระมัดระวัง ถึงแม้แต่
ละคนกลัวการท�าเฟซบุ๊กไลฟ์ เพราะกลัว
การพลาด แต่ผมจะใช้ “ตา” มองมากว่า
ใช้ “เลนส์” มอง เพราะเมื่อไหร่ใช้เลนส์
มอง หมายความว่าไม่ได้ผ่านการคัดกรอง
จากวิจารณญาณของเรา แต่ถ้าใช้ตามอง
คือผ่านวิจารณญาณ-จรรยาบรรณท่ีใช้ใน
การมองและคัดกรอง ทุกครั้งผมใช้วิธีนี้เป็น
หลักส�าคัญการท�าข่าวรายงานสด

“ตอนนั้ นชี วิ ตมีแค ่ หั วใจที่ อ ยู ่ กับ
งานในหลวง ผมไม่มีภาระมากมาย เรียก
ว่ากินนอนบนรถของกองบก.เลย อยู ่ใน
พ้ืนท่ี 24 ชั่วโมง สามารถเข้ารายงานสด
พร้อม 24 ชั่วโมง ในรถก็เป็นเหมือนบ้าน
หลังที่สอง เตรียมทุกอย ่างไว ้ครบ ท้ัง
เส้ือผ้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แบตส�ารอง น�้า
ด่ืม อาหาร ร่ม เรียกว่าเตรียมไว้ทุกอย่างให้
พร้อมท�างานมากที่สุด ทุกคนในทีมพร้อม
ลุยเหมือนกัน ไม่มีอิดออด เพราะทุกคน
อยากมาท�า”

ส่วนทางกองบก.สนับสนุนทุกอย่างทั้ง
ข้อมูล ประเด็น แต่เชื่อมั้ย เราเป็นเหมือน
ตัวแทนขององค์กร ท่ีทุกคนรอติดตาม
สถานการณ์จากเราท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี มีพ่ีๆ ถาม
ว่าท�างานอย่างไรให้ก�าลังใจกัน หรือถาม
ว่าจะพาครอบครัวเข้าไปพ้ืนท่ีกันอย่างไรได้
บ้าง ทุกคนพร้อมใจเทน�า้หนักข่าวมาทีต่รงน้ี 

โกวิทย์ บุญธรรม
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กลายเป็นบรรยากาศความสามัคคี ที่หลอม
รวมเกิดขึ้นในองค์กร

“คนข่าวไทยพีบีเอส-โกวิทย์”ทิ้งท้ายว่า 
ความประทับใจสูงสุดท่ีได้ลงพ้ืนที่ท�าข่าวช่วง
งานพระราชพิธีท่ีผ่านพ้นไปน้ัน  ประทับใจ
หลายอย่างเรียกว่าเป็นเกียรติสูงสุดของการ
เป็นนักข่าว ข่าวไหนคงไม่ภูมิใจท่ีได้ท�าข่าว
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะเป็นครั้งเดียวที่จะ
อธิบายความรู้สึกได้ไม่หมด 

“ผมเห็นผู ้คนตั้งแต่วันท่ี 13 ตุลาคม 
2559 ถึงวันถวายพระเพลิงวันท่ี 26 ตุลาคม 
2560 ประทบัใจผูค้น ความจงรกัภักด ีถ้าไม่รกั
พ่อ ประชาชนคงไม่ท�าขนาดน้ี เราได้รบัโอกาส
คือความไว้วางใจที่ได้จากองค์กร และได้ท�า
หน้าทีแ่ทนผูส้ือ่ข่าวร่วมอาชพี ท่ีได้รายงานข่าว
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้สมพระเกียรติพระองค์
ท่านสงูสดุ ด้วยการถวายงานพระองค์ท่านครัง้
สุดท้ายในหน้าที่สื่อมวลชนตรงนี้” 

เรื่องราว การท�างาน ความทรงจ�า 
นักข่าว-ช่างภาพ โพสต์ทูเดย์ 

ค่ายโพสต์ทูเดย์ PostToday คนข่าว
ที่เกาะติดท�าข่าวพระราชพิธีฯ มาตลอด 
“ปอย - ชุติมา สุวรรณเพิ่ม  นักข่าวสาย
สตรี สังคม หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์” ที่
อยู่ในสายข่าวมานานกว่า 20 ปี ออกตัวว่า

ไม่เคยคิดว่าในสายอาชีพของตัวเองจะได้
ท�างานพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ คิด
ว่าคงต้องเกษียณก่อนแต่เมื่อได้ท�าแล้วก็จะ
ท�าให้ดีที่สุด เต็มที่ที่สุด 

ส�าหรับ ขั้นตอนการท�างานพระราชพิธี
ทางสันติบาลจะเป็นคนสรุปรายละเอียดกับ
นักข่าว ท้ังเรื่องกฎระเบียบ การก�าหนดจุด
ให้นักข่าวยืน การแต่งกาย เช่น จะต้องแต่ง
ตัวด้วยสูท เชิร์ตขาว แขนไว้ทุกข์ ช่างภาพ
หญิงจะต้องมีเนคไทสีด�า ถ้าผมยาวต้อง
มวยผมเพ่ือให้สมพระเกียรติเพราะงานนี้มี
ท้ังราชอาคันตุกะ พระบรมวงศานุวงศ์จาก
ต่างประเทศมาร่วมงาน

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการท�างานใน
สายน้ี อาจจะแตกต่างจากนักข่าวสายอื่น
อยู่บ้าง เช่น เรือ่งความถูกต้อง แม่นย�า อย่าง
ช่วงรัชกาลที่ 9 ประชวร ตอนน้ันเราต้องท�า
สงครามกับข่าวลือที่มีออกมาตลอดเวลา ยิ่ง
ในสื่อโซเชียลก็มีท้ังข่าวจริงข่าวลวง บางที
กลุ่มเซเลบริตี้นามสกุลดังโพสต์ว่าจะต้อง
แต่งตัวเข้าวัง แต่เราในฐานะสื่อมวลชนจะ
เขียนเองไม่ได้ ต้องรอแถลงการณ์จากส�านัก
พระราชวังเท่านั้น ตรงนี้ถือเป็น “กฎเหล็ก”

“ชุติมา-คนข่าวโพสต์ทูเดย์” อธิบายวิธี
การท�าข่าวในช่วงพระราชพิธีแรกๆ ว่า ใน
ส่วนข่าวพระราชพิธีน้ันทางเจ้าหน้าท่ีจะจัด

เตรียมท้ังเน้ือหาและรูปภาพไว้ให้ นักข่าว
ก็จะไปท�าข่าวอื่นๆ ท้ังประชาชนที่เข้าคิว
มาเคารพพระศพ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่
มีตลอดเวลาในช่วงแรก รวมไปถึงเรื่องจิต
อาสาท่ีมากันอย่างรวดเรว็ อย่างมอเตอร์ไซค์
อาสาที่มีตั้งแต่แว้นจนถึงดูคาติ บิ๊กไบค์

“นักข ่าวภาคสนามก็ท�าตัวไม ่ต ่าง
จากประชาชน เพียงเรามีป ้ายของกรม
ประชาสัมพันธ์ ว่าบตัรส่ือมวลชนในพระราช
พิธี เท่านั้นเอง การเดินทางเข้าพื้นที่ก็เหมือน
ประชาชนท่ัวไปเพียงแต่ท�าอย่างไรเราถึงจะ
เข้าไปถึงได้ก่อนประชาชน ซึ่งก็ต้องเดินเท้า 
เราก็ต้องมาวางแผนท้ังทีน่อนวิธีการเดนิทาง 
รวมท้ังต้องตระเตรียมข้อมูลพระราชประวัติ
รายละเอียดต่างๆ ให้พร้อม”

ชุติมา เล่าให้ฟังอีกว่า นอกจากเร่ือง
วางแผนการท�างาน การเดินทางแล้วส่วน
ตัวยังต้องหันมาออกก�าลังกายทุกวันวันละ 
30 นาที ซ่ึงเร่ิมท�ามาแล้ว 2-3 เดือน จากที่
ไม่เคยได้ออกก�าลังกาย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในวันจริง จะได้ไม่ล�าบากมากไม่เป็น
ลมไปก่อน ถามว่าพร้อมไหม ใจสู้ไหม ตื่น
เต้นไหม รู้สึกทุกอย่าง แต่ค�าตอบคือเราจะ
ท�างานของเราให้ดีที่สุด

ส่วน “วราภรณ์ ผูกพันธ์ นักข่าวสาย
สังคม สตรี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์” ที่

 ชุติมา สุวรรณเพิ่ม วราภรณ์ ผูกพันธ์ เสกสรร โรจนเมธากุล
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ท�างานอยู่ในสายน้ีมากว่า 20 ปี กล่าวไม่
ต่างกันว่าการท�าข่าวในงานพระราชพิธีนี้ สิ่ง
ส�าคัญคือจะต้องวางแผน ใช้ประสบการณ์
จากทีผ่่านมา เพ่ือเตรยีมตัวในการท�าข่าวทัง้
การเดินทาง รวมท้ังการลงพ้ืนทีเ่พ่ือหาข้อมลู
ให้เพ่ือเพียงพอ ครบถ้วนก่อนจะกลบัมาเขียน
ข่าวทีเ่พรสเซน็เตอร์ซึง่การจะกลบัออกไปอกี
ค่อนข้างล�าบาก 

“ทุกอย่างจะต้องมีการวางแผนหน่ึง 
แผนสอง แผนสาม ถ้าท�าอย่างนี้ไม่ได้จะ
ท�ายังไงต่อ เช่น หากเดินทางด้วยรถยนต์
ไม่ได้ จะต้องไปทางเรือ หรือ เดินเท้า หรือ
แม้แต่กรณีห้องน�้าที่ทางสันติบาลแนะน�าว่า
ให้เตรียมแพมเพิร์สไปด้วย แม้แต่สัญญาณ
โทรศัพท์ท่ีคาดว่าจะไม่มีสัญญาณก็ต้อง
มีการวางแผนสื่อสารกันล่วงหน้าว่าจะท�า
อย่างไรกันในวันจริง” 

 ...อีกเรื่องที่ส�าคัญคือเรื่องภาษาที่
ต้องการความถูกต้อง ทัง้แบบแผน ถ้อยค�าซึง่
เป็นค�าราชาศัพท์ โดยทางส�านักพระราชวัง
จะเรยีกนกัข่าวไปอบรมเป็นระยะ รวมทัง้จะมี
การออกคู่มือนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์
ให้เป็นแนวทาง ทั้งการสะกด ค�าอ่านออก
เสยีงทีถู่กต้อง ย่ิงปัจจบุนัเทคโนโลยีก้าวหน้า
ไปมากก็จะมีกรุ๊ปไลน์เจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ต่างๆ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและ
แจ้งเตือนนักข่าวอีกทางหนึ่ง 

“การได้ท�าข่าวน้ีถือเป็นบารมีของตัว
เอง ตัวเรานักข่าวจะได้ท�าข่าวพระราชพิธี
ใหญ่ๆ แบบนี้ ชีวิตคนเรา อาจจะเป็นแค่ครั้ง
เดียวในชีวิต อาจจะไม่เจอเหตการณ์แบบนี้
เลยในชีวิต เราทุกคนจะต้องท�างานนี้อย่างดี
ทีส่ดุ เหน่ือยยาก อย่างไรเราก็ต้องยอมเพราะ
ในหลวงเป็นท่ีหนึ่งในใจ” 

วราภรณ์ เล่าว่า ในฐานะนักข่าวสาย
นี้ท�าให้มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีในหลวง
รัชกาลที่ 9 อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งถือเป็นโชคดี เวลา
รู ้ว่าพระองค์จะเสด็จมาประชาชนก็จะมา
รอรับเสด็จ ทางเจ้าหน้าท่ีก็จะกันที่ไว้ให้กับ

สือ่มวลชน ท�าให้ได้มโีอกาสช่ืนชมพระบารมี
ของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ และมี
ค�าสอนจากรุ่นพ่ีๆ ว่าให้กราบให้เร็วเงยหน้า
ให้เร็ว เพื่อจะได้ชื่นชมพระบารมี 

 เช่น เดียวกับ “เสกสรร โรจนเมธากุล 
ช่างภาพจาก นสพ.โพสต์ทูเดย์” ที่แม้จะ
มีอายุงานเพียงแค่ 4 ปี แต่ถือเป็นจังหวะดีมี
โอกาสได้ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ถ่ายทอด
เรื่องราวการสวรรคตของในหลวง ร.9 ซึ่งเจ้า
ตัวระบุว่า ต้องการเป็นส่วนหน่ึงที่ได้อยู่ใน
เหตุการณ์เพ่ือบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้ง
นี้ในฐานะช่างภาพสื่อมวลชน ซึ่งเป็นจุดท่ี
สามารถถ่ายช็อตส�าคัญของเหตุการณ์ไว้ได้

เสกสรรค์ ระบุว่า ส่วนตัวการถ่ายภาพ
จะขอเน้นเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกับพระเมรุ
มาศเเละพระราชพิธีถวายพระเพลิง ซึ่งจะมี
เหตุการณ์จ�านวนมาก นับต้ังแต่วันปักหมุด
จดุวางเสาเอกพระเมรมุาศ ถือเป็นจดุนับหน่ึง
ของการสร้างพระเมรุมาศและอาคารรอบ
พระเมรุมาศ นอกจากนี้ ในส่วนการจัดสร้าง
ศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศต่างๆ ไป
พร้อมกัน ซึ่งรับผิดชอบโดยส�านักช่างสิบหมู่ 
กรมศิลปากร ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปถ่าย
ภาพความคบืหน้าของการป้ันศิลปกรรม เป็น
ระยะ รวมทั้งราชรถต่างๆ ที่จะใช้ในพระราช
พิธี ก็เริ่มมีการบูรณะและน�ามาซักซ้อม ราว
สี่เดือนก่อนวันพระราชพิธี มีการซักซ้อมฉุด
ชักราชรถ จากการซ้อมย่อย ไล่มาจนถึงการ
ซ้อมใหญ่เป็นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 

“เสกสรร-ช่างภาพโพสต์ทูเดย์” บอก
เล่าการวางแผนเพ่ือท�างานถ่ายภาพตอน
เหตุการณ์พระราชพิธีฯ ต่อไปว่า ท่ีส�าคัญ
คือการร่วมบันทึกเหตุการณ์ประชาชนการ
เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ซึ่งช่วง
สามเดือนแรกจะมีความเข้มข้น เน่ืองจาก
ประชาชนหลายภาคส่วนท่ีเดินทางมา เช่น 
กลุ ่มชาติพันธุ ์จ�านวนหลายพันคน หรือ
การน�าช้างจากวังช้างแลเพนียดเข้ามาถวาย
บังคมที่หน้าพระบรมมหาราชวัง

. . .การ เตรียมตัวในการถ ่ายภาพ
ประเด็นการสวรรคตของ รัชกาลท่ี 9 จะมี
เหตุการณ์เก่ียวเน่ืองจ�านวนมากเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา การเตรียมตัวท่ีส�าคัญท่ีสุด น่า
จะเป็นการเกาะติดตามข่าวจากทุกช่องทาง 
และการศึกษาข้อมูลด้วย โดยเฉพาะข้อมูล
เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิง ซึ่งเป็น
โบราณราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

“ต้องศึกษาคร่าวๆ ให้เห็นภาพรวม
ว่า พระราชพิธีประกอบด้วยอะไรบ้าง เพ่ือ
จะได้รู้ว่า จะมีอะไรเกิดข้ึนบ้าง และเพ่ือท่ี
จะไม่พลาดวาระงานหรือหมายข่าวที่จะ
ย่ิงมีมากข้ึนเมื่อใกล้ช่วงวันถวายพระเพลิง 
รองลงมาจากการเตรียมการด้านข้อมูล คือ 
เตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อมส�าหรับการ
ไปถ่ายภาพในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสนาม
หลวง พระบรมมหาราชวงั ซึง่มบีริเวณกว้าง” 
เสกสรร กล่าว

เขากล่าวตอนท้ายว่า ช่างภาพข่าวถือ
กันว่า การได้ท�างานถ่ายภาพในวันพระราช
พิธีถวายพระเพลงิ ร.9 ถือเป็นเกียรติสงูสดุใน
การท�างานอาชพีน้ีก็ว่าได้ ไม่นับวันท่ีมโีอกาส
ได้ถ่ายภาพเมื่องครั้ง ร.9 ยังทรงพระชนม์ชีพ

เสกสรร เล่าย้อนเหตุการณ์ช่วงน้ัน
ว่า การท�างานในฐานะสื่อมวลชนในวัน
ถวายพระเพลิง จะเร่ิมตั้งแต่ข้ันตอนการขึ้น
ทะเบียนต่อกรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือท�าบัตร
สื่อมวลชนประจ�าจุดถ่ายภาพ ที่มีทั้งหมด 
12 จุด ตลอดเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราช
อิสริยยศ (ท่ี1-3) เป็นการอยู่ประจ�าจุด ไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้ การท�างานในพระ
ราชพิธี ส่ือมวลชนประจ�าจุดถ่ายภาพต้อง
อยู่ภายใต้ระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์ 
เเละต�ารวจสันติบาล ซึ่งควบคุมระเบียบ
การถ่ายภาพพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ ทั้งเรื่องการแต่งกาย (สูทสากล) 
และมารยาทเเละความเหมาะสมในการใช้
อุปกรณ์และวิธีการถ่ายภาพ ในวันพระราช
พิธี ช่างภาพท่ีประจ�าจุด ต้องเข้าจุดถ่าย
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ภาพให้เรียบร้อย ตั้งแต่ราว 5.00 น. ดังนั้น
ไม่ว่าจะอากาศร้อนหรือฝนตก ก็ไม่มีข้อแม้ 
ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพ่ืองานพระ
ราชพิธีส�าคัญ

“การสวรรคตของ ร.9 ถือเป็นเหตกุารณ์
ที่ ยิ่ งใหญ่ที่สุดครั้ งหนึ่ งในชีวิต และใน
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เพราะ ร.9 ครอง
ราชย์ยาวนาน 70 ปี พระบารมีของพระองค์
จึงมีมากมายกว้างใหญ่ เก่ียวกับทุกมิติของ
ประเทศและสงัคมไทย เห็นได้จากประชาชน
กว่า 13 ล้านคน เดนิทางมากราบถวายบงัคม
พระบรมศพ ท่ีพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ตลอดเกือบ 1 ปี ในฐานะช่างภาพ จึงอยาก
บันทึกภาพให้เห็นมิติของพระมหากษัตริย์ผู้
ย่ิงใหญ่ ผู้เป็นท่ีรักของประชาชน” เสกสรร
กล่าว

นาทีนั้นมองไป 
เห็นทุกคนน�้าตาไหล 

ส�าหรับ นักข ่ าว -สื่ อมวลชน ค ่ าย 
“ไทยรัฐ” กับการท�าข่าวช่วงพระราชพิธีฯ ได้
รับการถ่ายทอดชีวิตการท�างานในช่วงนั้น

ผ่าน “พิสิฐ ภูตินันท์  ผู้สื่อข่าวแผนกข่าว
ส่วนกลาง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ที่บอกถึง
การท�างานช่วงดังกล่าว ว่า ได้รับมอบหมาย
ให้มาดูบรรยากาศท่ีรพ.ศิริราช ก่อนหน้าวัน
ทีใ่นหลวงรชักาลท่ี 9 เสด็จสวรรคตประมาณ 
1-2 วัน ช่วยเสริมพ่ีท่ีประจ�าอยู่แล้ว จนเมื่อ
มีประกาศส�านักพระราชวังออกมาเมื่อวัน
ที่ 13 ต.ค. วันต่อมาก็ไปที่สนามหลวงเพื่อดู
ประชาชนมาจับจองพ้ืนท่ีเพ่ือรับเสด็จขบวน
อัญเชิญพระบรมศพ จากรพ.ศิริราช มา
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากน้ันวันท่ี 15 
ต.ค. ถือเป็นการเร่ิมต้นมาประจ�าท่ีสนาม
หลวงร่วมกับพ่ีในโต๊ะข่าวและนักข่าวจาก
โต๊ะอาชญากรรม กระจายๆ กันดูบรรยากาศ
ด้านนอกที่ไม่ได้เก่ียวกับพิธีการในวัง ส่วน
การแต่งกายก็จะเป็นชุดไว้ทุกข์เหมือนกับ
ประชาชนทั่วไปที่มากัน

“พิสิฐ”เล่าต่อไปว่า ภารกิจการท�าข่าว
ตอนนั้น คือ เดินไปท่ัวสนามหลวง เพราะ
มีประชาชนหลั่งไหลกันมาที่นี่ และมีเต็นท์
ต่างๆ คอยแจกของ หรือคนท่ีมาเป็นจิต
อาสา แล้วหาดูประเด็นท่ีน่าสนใจ ท�าข่าว

และสัมภาษณ์ที่เก่ียวกับความรู้สึก หรือถ้า
เดินเจอดารามาเป็นจิตอาสาก็มีท�าข่าวไว้ 
เช่น กัน นอกจากนี้ ช่วยพี่ๆ ในทีมข่าวไทยรัฐ 
ท�าข่าวพวกกิจกรรมใหญ่ๆ เช่น ร่วมกันร้อง
เพลงสรรเสรญิพระบารม ีหรอืเรือ่งท่ีน่าสนใจ 
เช่น กลุ ่มชาวเขาหลายชนเผ่าท�าพิธีเพ่ือ
แสดงความอาลัย รวมถึงติดตามการแถลง
ข่าวของกองอ�านวยการร่วมรักษาความสงบ
เรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราช
วัง หรือ กอร.รส. ที่รับผิดชอบบริหารจัดการ
พื้นที่ช่วงงานพระราชพิธีฯ 

.. .ประเด็นข ่าวช ่วงแรกๆ ท่ีหน ่วย
งานที่เ ก่ียวข้องแถลง ก็จะเป็นเรื่องการ
ดูแลประชาชน การรักษาความปลอดภัย 
การสาธารณสุข การคมนาคม แต่ก็มีการ
สอบถามการบริหารคิวของประชาชนช่วงท่ี
ต้องรอคอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรม
ศพ เพราะช่วงแรกยังไม่เข้าท่ีเข้าทาง เป็นต้น 

จนเมื่อเข้าช่วงเดือนตุลาคม 2560 
ภารกิจยังเป ็นท�าข ่าวบรรยากาศและ
สัมภาษณ์ประชาชน ในประเด็นข่าวเก่ียว
กับ คนมากราบพระบรมศพจนถึงวันสดุท้าย

พิสิฐ ภูตินันท์ และทีมข่าวไทยรัฐ
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ที่ให้เข้ากราบ จากน้ันไม่ก่ีวันมีการเปิดให้
ประชาชนวางดอกไม้ถวายสักการะหน้าซุ้ม
พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ถนนหน้าพระลาน เราก็ตดิตามการแถลงข่าว
ของศนูย์สือ่มวลชน งานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ ประเด็น
จะเก่ียวกับเรื่องข้อควรปฏิบัติประชาชน
ในการเข้าร่วมงาน ตามดูบรรยากาศและ
สัมภาษณ์ประชาชนทีม่าชมการซ้อมริว้ขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ รวมถึงคนจับจอง 
พ้ืนท่ีนอกสนามหลวงกันข้ามวันข้ามคืนเพ่ือ
รอเข้าไปชั้นในของมณฑลพิธีท้องสนาม
หลวงในวันจริง

“พิสิฐ-ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ” บอกเล่าถึงช่วง
ชีวิตการท�างานข่าวครั้งส�าคัญในช่วงที่ผ่าน
มาต่อไปว่า ส�าหรับในวันท่ี 26 ต.ค. ที่เป็น
วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯวันดังกล่าว
ได้ประจ�าจุดที่ศาลหลักเมือง ท�าข่าวในส่วน
บรรยากาศของผู้คนและสัมภาษณ์ เช่น เดิม 
วันต่อมาก็ดบูรรยากาศคนมาชมริว้ขบวนฯที่ 
4 และปิดท้ายด้วยข่าวปิดศนูย์สือ่มวลชนวัน
ที่ 29 ต.ค.

..อีกภารกิจหน่ึง คือการได้ท�า ข่าว
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี เสด็จออกมาเพ่ือประทาน
อาหารกล่องและน�้าดื่มแก่ประชาชนท่ีมา
กราบพระบรมศพ บริเวณสวนหย่อมฝั่งตรง
ข้ามประตูเทวาพิทักษ์ ถนนสนามไชย แต่
เดิมเป็นนักข่าวโต๊ะอาชญากรรมรับหน้าที่ดู
บรรยากาศในบริเวณน้ันจะเป็นคนท�าข่าว
ถ้าหากพระองค์เสดจ็ แต่เมือ่ผ่านไปช่วงหนึง่ 
นกัข่าวอาชญากรรมต้องกลบัไปประจ�าพ้ืนท่ี
ของตัวเอง พอมีหมายแจ้งมา เลยท�าให้ได้
เข้ามาท�าข่าวนี้ด้วย

..ตลอดท้ังปีท่ีได้ท�าข่าวงานพระบรม
ศพ ได้เห็นภาพความประทับใจมากมาย 
หลักๆ เป็นเรื่องการมีน�้าใจให้แก่กัน เห็นจิต
อาสาเข้ามาท�าหน้าท่ีในสนามหลวง  ไม่ว่า
จะมจี�านวนมากหรือืน้อยก็ยังเห็นทกุวัน และ
นับถือใจของประชาชนท่ีมากราบพระบรม

ศพ บางวันต้องรอยาวนานกว่า 10 ชั่วโมง 
กับสภาพอากาศบางช่วงท่ีีเป็นอุปสรรค แต่
หลายคนยังพร้อมท่ีจะสู้ รวมถึงคนท่ีมาปัก
หลักค้างคืนเพื่อรอร่วมงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงด้วย ซึ่งในวันน้ันตอนช่วงค�่าหลัง
ผ่านการถวายพระเพลิงหลอกไปแล้ว ได้มี
โอกาสเข้าไปในสนามหลวงด้านทิศเหนือ 
เพราะอยากอยู่ร่วมในเหตุการณ์ช่วงเวลา
ถวายพระเพลิงจริง พอไม่มีการถ่ายทอดจึง
ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง แต่ถึงอย่างนั้นทุกคนต่าง
รับรู ้ได้จากควันท่ีออกมาจากพระเมรุมาศ 
มองเห็นได้ชัดเจน 

“นาทีนั้นมองไปเห็นทุกคนน�้าตาไหล 
รวมถึงพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนด้วยกัน แม้การ
แสดงของจาก 3 เวทีมหรสพท่ียังเล่นอยู่ต่อ
เนื่อง ซึ่งตอนน้ันคงไม่มีใครสนใจแล้ว แต่
นักแสดงก็ล้วนมีสปิริตท่ียังท�าหน้าที่ตัวเอง
ต่อไป"

ความทรงจ�า คนข่าวมติชน 
ขณะที่ “นักข่าว-สื่อมวลชน-คนข่าว” 

ของหนังสือพิมพ์มติชน หลายคนท่ีร่วมกัน
ท�าข่าวช่วงงานพระราชพิธีฯ ได้ร่วมกันบนัทกึ
การท�างาน-ความรู้สึกในช่วงการท�าข่าวพระ
ราชพิธีฯดังกล่าว ไล่เรียงไปตามความรู้สึก-
ความทรงจ�าของแต่ละคนดังนี้ 

ในหลวง ร.9 จากทีวีสู่ชีวิตจริง 
โดย  ชาลี   นวธราดล  ผู ้สื่อข ่าว

หนังสือพิมพ์มติชน เป็น “นักข่าวผู้ชาย” 
ท่ีในชีวิตไม่เคยคิดฝันว่าจะได้มาเป็น “นัก
ข่าวสายสตรี” มิหน�าซ�้ายังมีขอบเขตงานที่
ครอบคลุมข่าวในพระราชส�านัก ซ่ึงยอมรับ
แต่แรกไม่ใช่เรื่องถนัดเลย 

ใครจะไปคิดว่าสิ่งท่ีเราเคยดูอยู่แต่ใน
โทรทัศน์ ทั้งเรื่องพระราชพิธี ค�าราชาศัพท์
ต่างๆ รวมถึงพสกนิกรเฝ้าฯรับเสด็จในทุก
แห่งหน วันหนึ่งผมจะได้เจอในชีวิตจริง 
โดยเฉพาะตลอด 1 ปีท่ีในหลวง รัชกาลที่ 9 
สวรรคต

ในวันที่ 13 ตุลาคม ที่ส�านักพระราชวัง
ออกแถลงการณ์ในหลวง รัชกาลท่ี 9 ทรง
เสด็จสวรรคตฯ วนิาทีน้ันผมอยู่ท่ีศาลาศริริาช 
100 ปี การท�างานครั้งนี้ ผมได้เจอประชาชน
จากทกุทศิทกุอย่างท่ีไม่เคยเจอ ได้สมัภาษณ์
พูดคุยกับคนมากมายอย่างที่ไม่เคยท�า และ
เผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัด ฝนตก ไม่
สามารถหลีกเลีย่งได้ โดยต้องถึงพืน้ท่ีแต่เช้า
และกลบัช่วงหัวค�า่ ท�าอย่างน้ีเกือบทุกวัน ถือ
เป็นการปฏิบัติงานที่เหนื่อยสุดๆ 

สิ่งที่จะเจอตลอดในงานพระบรมศพ
คือ เรื่องราวดีๆ ของประชาชน ทุกคนจากทุก
พ้ืนที่ก็จะมีเรื่องราวประทับใจ ในหลวง ร.9 

ชาลี นวธราดล
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ภาพ : บางกอกโพสต์

เป็นของตวัเอง เมือ่ได้เข้าไปสมัภาษณ์ เข้าไป
คุยก็จะได้เจอเรื่องดีๆ แต่ไม่ใช่ว่าเราจะเจอ
อย่างน้ีทุกวัน เพราะ 10 คนที่ไปสัมภาษณ์
อาจจะเจอสัก 1 หรือ 2 คน ซึ่งต้องอาศัย
ความขยัน การสังเกต และความอดทนมาก 
ถึงจะได้เจอคนเหล่านี้ 

 ...ช่วงเข้าสู่งานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพฯ ผมก็ได้มีโอกาสมาท�า
ข่าว ได้เห็นพลังแห่งความรักและศรัทธา
แรงกล้า ตอนแรกผมอาจไม่รู้ว่าความรู้สึก
อย่างน้ีเป็นอย่างไร จนกระทั่งเวลาคืนของ
วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 00.01 น. ผมต้อง
เข้าไปปักหลักจองที่น่ังชมริ้วขบวนพระบรม
ราชอิสริยยศ โดยต้องเดินจากโรงแรมที่พัก
ไปยังจุดนั่งที่วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดนเกือบ 3 กิโลเมตร เดินผ่านไปก็เห็น
ผู้คนมากมาย เห็นแล้วก็นับถือหัวจิตหัวใจ
พวกเขาเหลือเกิน

คืนนั้นผมต้องนอนบนฟุตบาธ มียอด
ไม้เป็นหลงัคา มม้ีวนหนงัสือพิมพ์เป็นหมอน
รองคอ ผมนอนหลับไปด้วยสภาพทุลักทะเล
จนถึงเช้า เริ่มริ้วขบวนที่ 1 และริ้วขบวนที่ 2 
ซึ่งจุดจอดพระมหาพิชัยราชรถอยู่ตรงหน้า
ผมพอดี ผมตื่นเต้นมาก แต่ก็มองไม่เห็น
อะไรมาก เพราะต้องก้มกราบตลอดเมื่อถึง
เวลาจริง และท่ีได้เห็นนอกจากความสม
พระเกียรตขิองริว้ขบวน คือภาพความเสยีใจ
ของประชาชนทีร่�า่ไห้หลงัได้เหน็พระโกศทอง
ใหญ่ จนริ้วขบวนเสร็จสิ้น ผมกลับไปท่ีศูนย์
สื่อมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือ
พิมพ์ข่าวและกินอาหารเช้า และมีโอกาส
งีบหลับประมาณชั่วโมง ก่อนจะลุยงานต่อ
ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ ซึ่งวันนั้น ไม่มีถ่ายทอดสด ผมจึงใช้สิทธิ์
ความเป็นสื่อขอเข้าไปสังเกตการณ์ในท้อง
สนามหลวงด้านทิศเหนือเพ่ือเฝ้ามองพระ
เมรุมาศ และแล้วเวลานั้นก็มาถึง ผมเห็น
และรบีจดบนัทกึเวลาทีแ่สงเพลงิแรกลกุโชน
ข้ึนเหนือฉากบังเพลิง ประมาณ 23.23 น. 

วินาทีนั้น ผมก็ไม่ต่างอะไรกับประชาชนรอบ
ข้าง ใจหาย ขนลุก จดบันทึกข่าวมือสั่นไป
หมด จนเริม่ต้ังสมาธิได้ เดินหาประชาชนเพ่ือ
สัมภาษณ์ความรู้สึก 

 ในเวลากว่า 4 ปีในสายงานข่าวพระ
ราชส�านัก ซ่ึงมีโอกาสได้ไปตามโครงการ
พระราชด�ารต่ิางๆ บคุคลและชมุชนท่ีน้อมน�า
ค�าสอนพระองค์มาใช้ และได้สัมภาษณ์
ประชาชน ปรากฏแก่จิตใจผมแน่ชัดว่า หลัง
จากแสงเพลิงในวันน้ัน พระองค์ไม่ได้จาก
พวกเราไปไหน แต่สถิตอยู่ในใจตลอด เมื่อ
เราคิดดีท�าดี มีชีวิตท่ีดีจากค�าสอน มีความ
เป็นอยู ่ท่ีดีอย่างย่ังยืนจากโครงการพระ
ราชด�าริ 

ที่สุดแห่งความทรงจ�า
โดย จุฑามาศ ศรีสวัสดิ์ 

วันท่ี 13 ตุลาคม 2559 ทันที่ได้ยิน
เสียงผู ้ประกาศอ่านข่าวประกาศส�านัก
พระราชวัง เรื่อง การสวรรคตของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช รชักาล
ที่ 9 ทุกสิ่งทุกอย่างน่ิงงันเหมือนกับถูกหยุด

เวลา ได้ยินเสียงร้องไห้ เห็นหยาดน�้าตาของ
คนรอบตัวต่อความสูญเสียอันเป็นที่สุดใน
ชีวิตของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ที่การได้
รับมอบหมายจากกองบรรณาธิการให้ไป
รายงานข่าวการเข้ากราบสักการะพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพล
อดุลยเดช บนพระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท 
ในพระบรมมหาราชวัง ต่อเน่ืองจนถึงช่วง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 26 
ตุลาคม 2560 นับเป็นครั้งส�าคัญในชีวิตของ
ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง

ตลอดระยะเวลาของการรายงานข่าว
ต้ังแต่วันแรกถึงวันสุดท้าย ส่ิงท่ีเห็นมาโดย
ตลอดนั้นเป็นสิ่งสะท้อนว่า พระองค์ทรงเป็น
ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติโดยแท้จริง และ
ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีท่ัวโลกให้การ
ยกย่อง เพราะคล่ืนมหาชนจากท่ัวทุกสารทิศ
ท้ังคนไทยในต่างประเทศและชาวต่างชาติ 
ต่างมีจุดมุ่งมั่นตั้งใจเดินทางมายังพระบรม
มหาราชวังและมณฑลพิธีสนามหลวงเพ่ือ
ต่อแถวแสดงความจงรกัภักดีเป็นครัง้สดุท้าย 

จุฑามาศ ศรีสวัสดิ์ 
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ครอบครวั พ่ีน้อง ญาตมิิตร เพ่ือนเก่า ท่ีไม่เคย
พบเจอกันมานานกลบัสามารถมารวมตวักัน
ด้วยความอดทนปราศจากความเหนื่อยล้า 
แม้ต้องต่อแถวเป็นเวลานาน หรอืต้องทนกบั
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งแดดและฝน 

...รวมทั้งเป็นช่วงเวลาที่หลายภาค
ส่วนได้เข้ามาท�างานร่วมกันโดยไม่แบ่งฝัก
แบ่งฝ่าย เจ้าหน้าท่ีของส�านักพระราชวัง
ที่ดูแลอ�านวยความสะดวกให้พสกนิกรทั้ง
หลายอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย นอกจากนี้ ยัง
มจีติอาสาจ�านวนมากท่ีมาช่วยอ�านวยความ
สะดวกและให้ความช่วยเหลอืประชาชน ยังมี
ธารน�า้ใจจ�านวนมากจากบรษิทัห้างร้านต่าง 
ๆ ทีน่�าอาหาร เครือ่งดืม่ ของว่าง มาแจกจ่าย
ประชาชน

ทั้งยังได้เห็นความวิจิตรบรรจงของ
ศิลปกรรมและประตมิากรรมไทย ทัง้พระบรม
โกศ พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท ราชยาน ราช
รถ ขั้นตอนและกระบวนการก่อสร้างพระ
เมรุมาศและส่วนประกอบ รวมท้ังพระที่น่ัง
และอาคารต่าง ๆ ในบริเวณ ตั้งแต่พื้นที่ว่าง
เปล่าจนเสร็จสมบูรณ์ และยังได้มีโอกาสรับ
เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ติดตามการทรงงานของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการเสด็จพระราชด�าเนินตรวจการ
ก่อสร้างพระเมรุมาศ จวบจนมาถึงพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามโบราณ
ราชประเพณีซึ่งมีความสวยงามสมพระ
เกียรติเป็นอย่างยิ่ง

ในฐานะผูส้ือ่ข่าวทีไ่ด้ท�าหน้าทีร่ายงาน
ข่าว ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต
และการท�างานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
จากปกติที่รับหน้าท่ีรายงานข่าวเศรษฐกิจ 
เมือ่ได้รบัมอบหมายหน้าท่ีก็ตัง้ใจว่าจะท�าให้
ดีสุดความสามารถ โดยต้องศึกษาหาความ
รู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับพระราชพิธีของราชส�านัก
ไทย ค�าราชาศัพท์ กฎระเบียบการรายงาน
ข่าว ช่วงแรกต้องมีการปรับตัวซึ่งได้รับค�า

แนะน�าและมิตรภาพท่ีดีจากเพ่ือนพ่ีน้อง
ส�านักข่าวต่างๆ ที่มาประจ�าการเพื่อรายงาน
ข่าว เช่น กัน 

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
แล้วเสร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุก
ภาคส่วน ทั้งรัฐเอกชน ประชาชนเพ่ือถวาย
งานแก่ในหลวงรัชการท่ี 9 เป็นคร้ังสุดท้าย 
และในฐานะท่ียังท�าหน้าท่ีรายงานข่าวต่อ
ไปได้น้อมน�าพระราชด�ารัสของพระองค์ท่ี
พระราชทานแก่นักธุรกิจและนักหนังสือพิมพ์ 
ณ พิพิธภัณฑ์เมโทรโปลิตันนครนิวยอร์ค 
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2510 มา
เตือนใจในการท�างานเสมอ คือ 

"ผูม้หีน้าท่ีส่ือข่าว ควรส�านึกอยู่เสมอว่า
งาน ทีท่�าเป็นงานส�าคัญและมเีกยีรติสูง การ
แพร่ข่าวโดยขาดความระมดัระวัง หรอืแม้แต่ 
ค�าพูดง่าย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะ
ท�าลาย งานท่ีผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลาย 
พยายาม สร้างไว้ด้วยความยากล�าบากเป็น
เวลาแรมปี เหมือน ฟองอากาศนิดเดียวถ้า
เข้าไปอยู่ในเส้นเลือดก็สามารถ ปลิดชีวิต
คนได้...'' ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะยังอยู่ใน

ห้วงความความทรงจ�าไปตลอด

เป็นหนึ่งปีแห่งประสบการณ์ 
โดย ชนันทร์พร อภิธนไชยนันท์

นบัตัง้แต่วันที ่13 ตลุาคม 2559 เป็นต้น
มา ภาพการท�างานของนักข่าวสายสังคม
สตรีคนหน่ึง ซึ่งมีประสบการณ์การท�างาน
ในสายงานราชส�านักไม่มากนัก ก็ได้เพ่ิม
ฉากใหม่ในชีวิตที่ส�าคัญและน่าจดจ�าขึ้นอีก
หนึ่งบท 

หากย้อนเวลากลบัไปเมือ่ช่วง 1 สปัดาห์
ก่อนหน้านั้น แม้จะมีสัญญาณต่างๆ ให้รู้สึก
หว่ันใจ แต่คนท่ัวประเทศก็ไม่กล้าท่ีจะคดิ ทกุ
คนเปลีย่นดสิเพลย์เป็นสชีมพูพร้อมข้อความ 
“เรารกัในหลวง” คนกลุม่หนึง่ว่ิงถวายพระพร
จากพระบรมมหาราชวังสู่โรงพยาบาลศริริาช 
จนกระทั่งวันที่ไม่คาดคิดก็มาถึง

วันน้ันส�านักพระราชวังป ิดการลง
นามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ 
ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราช
วังก่อนเวลาจริง ทุกคนย่อมรู ้สิ่งท่ีจะเกิด
ขึ้นต่อไป ท�าให้ต้องรีบมุ่งหน้าจากออฟฟิศ
ย่านประชาชื่นไปยังโรงพยาบาลศิริราช 
ภาพท่ีเห็นคือประชาชนท่ีต ่างสวมเสื้อ
สีชมพูเฝ้าแหงนมองไปบนชั้น 16 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ คอยสวดมนต์ให้ไม่เป็น
ความจริง

ในใจของพวกเขาเหล่านั้น ต่างมีความ
กลัวอยู่ภายใน เช่น เดียวกับนักข่าวท่ีแม้จะ
รู้แต่ก็ห้ามแสดงออกใดๆ แต่หลายคนก็มี
น�้าตา

และเมื่อส�านักพระราชวังได้ประกาศ
ข่าวร้าย ประชาชนรับรู้แถลงการณ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ ก่อนท่ีเสยีงฮอืและเสยีงร้องไห้จะดัง
ระงมไปทัว่โรงพยาบาล บางคนถึงกบัทรดุตวั
เป็นลม ร้องตะโกนว่าไม่จริงๆ มือที่ถือกล้อง
เก็บภาพบรรยากาศตามของเราถึงกับสั่น 
ต้องหยุดปาดน�้าตาที่ไหลอย่างหนัก หันไป
มองช่างภาพคนอื่นที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้ว ก็

ชนันทร์พร อภิธนไชยนันท์
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ต้องท�าหน้าทีต่่อไป ในใจคิดว่ามนัยาก ทีต้่อง
ท�าข่าวน้ี ต้องสัมภาษณ์ประชาชนในทันที
เพ่ือให้ปิดกรอบหนังสือพิมพ์ได้ทัน ทั้งๆ ที่รู้
ว่า ทกุคนล้วนเพ่ิงผ่านข่าวร้ายท่ีสดุในชวิีตมา 

การท�างานทีย่ิ่งใหญ่ เริม่ขึน้ในพระบรม
มหาราชวังในวนัถัดมา กับพิธีสรงน�า้พระบรม
ศพทีศ่าลาสหทัยสมาคม ในช่วง 6 โมงเช้า นกั
ข่าวที่คิดว่าพร้อมกลับต้องวิ่งไปบางล�าภูซื้อ
ชุดไทยจิตรลดาเพ่ือถวายงานอย่างสมพระ
เกยีรต ิก่อนท�าข่าวคณะบคุคลต่างๆ ทัง้คณะ
รัฐมนตรี อดีตส.ส. คณะทูต และประชาชน
ทัว่ไปทีแ่ห่แหนกนัมาสรงน�า้ไม่ขาดสาย ด้าน
นอกประชาชนยังเต็มพ้ืนที่ตั้งแต่พระบรม
มหาราชวังไปถึงโรงพยาบาลศิริราช

ในวันต่อมา แม้ไม่มกีารประกาศให้เข้า
พ้ืนที่ใดๆ แต่พสกนิกรทุกคนก็ยังมาปักหลัก
ท้องสนามหลวง หวังอยูใ่กล้ๆ พ่อ กระท่ังเปิด
ให้ลงนามท่ีศาลาสหทัยสมาคม ได้ขึ้นกราบ
สักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ 
บนพระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท ตลอด 1 ปีกว่า 
ได้เหน็ภาพประชาชนฝ่าฝนและแดดอย่างไม่
ย่อท้อ เช่น เดียวกับเจ้าหน้าที่วัง ที่ท�างานทั้ง
วันทั้งคืนไม่ได้หยุด 

ชี วิตของ นักข ่ าว วั ง ท่ี ไม ่ เคยผ ่ าน
ประสบการณ์ เช่น น้ีก็ต้องเต็มท่ีให้ได้ เช่น 
เดียวกัน เมื่อรู้ไม่พอก็ต้องอ่านหนังสือ ฟัง
เสวนา ถามผู้รู้ เพราะการผิดเพียงเล็กน้อย
อาจสร้างความเข้าใจผิดได้ อย่าง เช่น งาน
กงเต็กหลวง ท่ีมีรายละเอียดมาก ไปจนถึง
การก่อสร้างพระเมรมุาศทีไ่ด้ตามตดิจนเสรจ็
สมบูรณ์ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสสริยยศ
พระบรมศพ ที่แตกต่างจากครั้งอื่นๆ ไม่น้อย 
รวมไปถึงประกาศจากส�านักพระราชวัง ใน
ยุคที่โซเชียลลือไปก่อนเรื่องจริง ก็ท�าให้ต้อง
เชค็ข่าวอยู่ตลอด โชคดีว่าพ่ีๆ ท้ังในส�านักข่าว
และสายงานคอยสอนงานเสมอ

จนกระทั่งถึงช่วงพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ 25-29 ตุลาคม นักข่าวทุก
สายมุ่งหน้าทุ่งพระเมรุ รายงานบรรยากาศที่
เปลีย่นไปแทบทุกวัน จากท่ีไม่คิดว่าจะมใีคร
เฝ้ารอสนามหลวงได้ข้ามวันข้ามคืน ก็ได้เห็น 
ทกุคนตากฝนทนร้อน นัง่บนพ้ืนร้อนๆ ด้วยใจ
ทีเ่ตม็เป่ียม ภาพความวิจติรของพระเมรมุาศ
สีทองอร่าม ไม่อาจหยุดน�้าตาคนไทยได้เลย
เมื่อริ้วขบวนเคลื่อนผ่าน

 วันที่พระราชพิธีได้จบสิ้นลงแล้ว เช่น 

น้ี ก็ยังรู้สึกภูมิใจ ทั้งตนเองและทีมงานทุก
คน ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่ประชาชน และ
เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตท่ีได้พัฒนาตนเอง และ
ไม่อาจลืมได้ลง

ความในใจ นักข่าวน้องใหม่ 
โดย นฤมล รัตนสุวรรณ์ 

หลังจากเรียนจบได้ไม่นาน ก็มีโอกาส
เข้าท�างานเป็น “ผู้ส่ือข่าว” หนังสือพิมพ์มติ
ชน ยังจ�าได้แม่น เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2559 
เป็นวันแรกที่เข้าท�างาน ความรู ้สึกวันนั้น
ตื่นเต้นมาก เพราะเคยเรียนแต่ทฤษฎี เคย
ท�าแต่หนังสือพิมพ์ฉบับปฎิบัติการของ
มหาวิทยาลัย ไม่เคยลงสนามข่าวจริงสัก
ครั้ง ได้เพียงบอกตัวเองว่าจะไหวรึเปล่ากับ
งานข่าว ส่วนความยากล�าบากคงเพราะต้อง
ท�าสายข่าวกทม. ขณะที่ตัวเองเป็นเด็กต่าง
จังหวัดตั้งแต่เกิด 

กระท่ังวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 เป็น
สัปดาห์ท่ีสองของการท�างาน จ�าได้แม่นว่า 
วันน้ันว่าต้องเข้าเวรท่ีออฟฟิศในช่วงเย็น 
ทว่าตลอดท้ังวันทางกลุ่มไลน์และโซเชียลมี
เดีย ต่างมีกระแสข่าวเก่ียวกับการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ฯในฐานะนักข่าวคงไม่อยากเชื่อ
อะไรง่ายดาย ทุกอย่างต้องผ่านการตรวจ
สอบจนกว่าจะได้ข้อเท็จจริง จึงขอรอฟัง
แถลงการณ์จากทางส�านักพระราชวงัเท่าน้ัน 

ในช ่ วง เ ย็น วัน น้ันปรากฎว ่าได ้มี
แถลงการณ์จากนายกรัฐมนตรี ขณะนั้น
ทุกคนในออฟฟิศเงียบมาก จดจ่อไปยังจอ
โทรทัศน์เพียงอย่างเดียว 

..ส่วนฉันเอง แม้อายุไม่มากนักขอ
สารภาพตามตรงว่า ตอนน้ันกล้ันน�้าตาไม่
อยู่จริง ๆ เพราะตั้งแต่เล็กจนโตขออธิบาย
เพียงสั้นๆ ว่า ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เป็นพระ
ราชาดีท่ีสุดในโลก จากน้ันไม่นาน ทางกอง
บรรณาธิการมติชน จึงมอบหมายภารกิจให้
ช่วยปฎิบัติภารกิจเก่ียวกับพระราชพิธีพระ
บรมศพฯ เน่ืองจากผู้ส่ือข่าวสายพระราช

นฤมล รัตนสุวรรณ์ 
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ส�านักไม่เพียงพอ 
ด้วยความรักท่ีมีต่อพระองค์ แม้เข้า

ท�างานได้ไม่นาน แต่พร้อมจะปฎิบตังิานตาม
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 

 ส�าหรับการท�างานพระราชพิธีจะสลับ
ผลัดเปลี่ยนกันทั้งหมด 5 คน หรือ 5 วันต่อ 1 
ครั้งท่ีต้องมาช่วยท�าข่าวเก่ียวกับพระราชพิธี
พระบรมศพ ช่วงแรกนั้น เป็นไปด้วยความ
ยากล�าบากในการเขียนข่าว เพราะไม่ค่อย
รู้จักค�าราชาศัพท์มากนัก ประกอบกับไม่คุ้น
ชินกับสถานที่ต่างๆ อาทิ ภายในพระบรม
มหาราชวัง บริเวณโดยรอบมณฑลพิธีท้อง
สนามหลวง เขียนข่าวตะกุกตะกัก แต่มีพ่ีๆ 
นักข่าวสายพระราชส�านักคอยให้ความช่วย
เหลือและค�าแนะน�าต่างๆ ท�าให้สามารถ
ปรับตัวได้เร็วขึ้น 

จนทางส�า นักพระราชวัง เป ิดให ้
ประชาชนร่วมสักการะพระบรมศพเบื้อง
หน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง โดย
ทุกวันได้รับมอบหมายให้สัมภาษณ์ความ
รู ้สึกของประชาชนท่ีเดินทางมาร่วมงาน 
แม้ต้องถามค�าถามเดิมๆ ซ�้าๆ แต่พบว่าค�า
ตอบทีไ่ด้จากปากปวงชนชาวไทยไม่เคยซ�า้
กันเลยแม้แต่ครั้งเดียว จนกลั้นน�้าตาไม่ได้ 
ส่วนผู้สมัภาษณ์เองกร้็องไห้ตามไปด้วย ท�า 
เช่น น้ีตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม ประกอบกับ
ภารกิจอืน่ท่ีเก่ียวเน่ืองด้วย จนถึงวันสดุท้าย
คือ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 บางครั้งต้อง
ติดภารกิจอื่น จะไม่ขอลาหยุด พยายาม
ขอสลับเปลี่ยนเวรกับคนอื่น เพราะอยาก
ท�าหน้าท่ีของผู้สื่อข่าวให้สุดความสามารถ
ท่ีตัวเองมีจริงๆ และทุกครั้งรู้สึกภูมิใจที่ได้
เห็นประชาชน เดินทางมารวมตัวกันเป็น
จ�านวนมาก แสดงความมีน�้าใจโอบอ้อม
อารีต่อกัน รวมถึงภูมิใจท่ีได้ถ่ายทอดงาน
ข่าวสู่ประชาชน อย่างน้อยให้พวกเขาเห็น
ชื่อหรือรูปตัวเองอยู่หน้าหนังสือพิมพ์ก็
ประทับใจมากแล้ว

ครั้งหนึ่งในความทรงจ�า
โดยธนพล ตั้งสิริสุธีกุล 
ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ

อาจจะเป็นเพราะโชคชะตาก�าหนด ก็
ไม่ผิดนักท่ีผมได้มีโอกาสมาท�าข่าวในงาน
พระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศล ต่อเนื่อง
จนถึงพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช เป็นระยะเวลากว่า 1 ปี โดยในสายงาน
ที่ผมท�าอยู่ในปัจจุบัน คือ สายเศรษฐกิจ ซึ่ง
แทบจะไม่ได้เก่ียวข้องกับงานในสายราช
ส�านัก และสายสตรีเลย แต่ก็ได้รับความไว้
วางใจจากทางผู้ใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติ
ชน ให้มาช่วยสายสตรีในการท�างานนี้ ก็ถือ
เป็นประสบการณ์ที่อันล�้าค่า และเชื่อว่าจะ
อยู่ในความทรงจ�าของผมตลอดไป

ไม่ว่าจะเป็นการได้มีโอกาสเข้าเฝ้า
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี อย่างใกล้ชดิ ถึง 3 – 4 ครัง้ ใน
คราวท่ีพระองค์เสด็จมาพระราชทานสิ่งของ 
อาหาร น�้าด่ืม รวมถึงพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ให้กับประชาชนเดินทางมาก
ราบสักการะพระบรมศพ บริเวณหน้าลาน
ท�าเนียบองคมนตรี ซึ่งการเสด็จมาของ
พระองค์ในแต่ละครั้ง ถือเป็นการเสด็จมา
อย่างเรียบง่าย ไม่มีพิธีรีตอง ท�าให้มีโอกาส
ใกล้ชดิและพระองค์ได้มปีฏิสันถารถึง 2 ครัง้

..ครั้งแรก พระองค์ตรัสถามเพ่ือนนัก
ข่าวด้วยกัน รวมถึงตวัผมว่า “มาจากสือ่ส�านัก
ไหน” ผมทูลตอบไปว่า “มาจาก หนังสอืพิมพ์
มติชนครับ” พระองค์ตรัส “ขอบคุณที่กลับ

ธนพล ตั้งสิริสุธีกุล 



ราชดำาเนิน : ธันวาคม 2560

หน้า : 27

มา ท่ีมาช่วยท�าข่าวของพ่อหลวง” และครั้ง
ที่ 2 พระองค์ทรงจ�าการพูดคุยครั้งที่แล้วได ้
โดยยังทรงจ�าได้ว่าผมมาจากหนังสือพิมพ์
มติชน ตรัสว่า “คนนี้มาจากหนังสือพิมพ์มติ
ชนใช่ไหม” และตรัส ”ขอบคุณอีกรอบท่ีมา
ท�าข่าวพ่อหลวง” นอกจากนี้พระองค์ยังได้
พระราชทานวโรกาสให้ได้ถ่ายรูปร่วมกับ
พระองค์อย่างใกล้ชดิในทกุๆ ครัง้ ซึง่ช่วงเวลา
ดังกล่าว นับเป็นช่วงเวลาท่ีดท่ีีสดุช่วงหนึง่ใน
ชีวิตการท�างานนักข่าวของผมก็ว่าได้

 นอกจากนี้ ผมยังรู้สึกเป็นเกียรติอย่าง
มากที่ได ้มีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ ในฐานะสื่อมวลชนที่ท�า
หน้าทีใ่นการถ่ายทอดเรือ่งราวความรูส้กึของ
ประชาชนในช่วงส�าคัญของชาติไทย ออก
สู่สาธารณชน ซึ่งจะเป็นการบันทึกเรื่องราว
เหล่านี้ ส่งต่อไปยังคนรุ่นอื่นที่เกิดไม่ทันใน
ยุคนี้ว่า คนในยุคนี้ มีความเทิดทูนและจงรัก
ภักดีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 มากเพียงใด

อกีความประทบัใจหนึง่ทีไ่ม่พูดคงไม่ได้ 
คอื ความประทับใจในส่วนของเพ่ือนร่วมงาน
ด้วยกัน ซึง่ในฐานะท่ีเป็นเดก็ใหม่ ในสายสตรี 
และราชส�านัก ก็ถือว่ามีความโชคดีที่ได้รับ
ความเมตตา และความเอ็นดูจากเพ่ือนร่วม
สายงานต่างส�านัก ทั้งจาก คมชัดลึก เดลิ
นิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า และข่าวสด ซึ่งช่วย
ให้การท�างานของผมในแต่ละครั้งผ่านไป
ด้วยดี ท�าให้ช่วงเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา เต็มไป
ด้วยการท�างานอย่างมีความสุข

ข่าวการสวรรคต ร.9 
การท�างานที่ยากที่สุดในชีวิต 
โดยสุภัทรา บุณยพรหม 
ผู้สื่อข่าวโต๊ะสตรี หนังสือพิมพ์มติชน 

 การได้ท�างานข่าวซึ่งถือเป็นงานที่รัก 
แม้จะหนักแค่ไหนก็ตาม แต่เมื่อสิ่งนั้นเป็น
สิ่งที่เรารัก เราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยหรือท้อถอย
เลย แต่เมื่อถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวัน
แห่งการเริม่ต้นทีเ่ราต้องท�างานข่าว พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระ

มหากษัตริย์อันเป็นที่รักย่ิงสวรรคต งานข่าว
ที่เรารักกลับเป็นงานที่เราไม่อยากท�าที่สุด 
เพราะเราไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้น แต่เมื่อนี่
คือ “สัจธรรมของชีวิต” เราต้องตั้งสติยอมรับ 
และตั้งใจท�าหน้าท่ี เพ่ือถวายพระเกียรติแด่ 
“ในหลวง รัชกาลที่ 9” เป็นครั้งสุดท้ายใน
ชวิีตนกัข่าวของเรา แม้จะเสียใจมากมายแค่
ไหนก็ตาม เราต้องประคองสติและท�าหน้าที่
รายงานข่าว นับเป็นการท�างานท่ียากท่ีสดุใน
ชีวิตผู้สื่อข่าวตลอด 12 ปีที่ผ่านมา 

 ตลอด 1 ปี ท่ีชวีติทุ่มเทให้กับงานนี ้การ
ได้ออกไปท�าข่าวประชาชนเดินทางมาสักกา
ระพระบรมศพ ท�าข่าวจิตอาสา ท�าข่าวพระ
เมรุมาศ และท�าข่าวพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ เราได้สัมผัสถึง "ความรัก
อนัย่ิงใหญ่" ท่ีพสกนิกรชาวไทยมต่ีอในหลวง 
รัชกาลที่ 9 แม้เราจะเคยท�าข่าวงานพระ
ศพสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ และ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราช
สุดา สิริโสภาพรรณวดี มาก่อน แต่ครั้งนี้ 
"ความจงรกัภักด"ี ทีพ่สกนิกรมใีห้ต่อในหลวง 
รัชกาลที่ 9 ยิ่งใหญ่เกินพรรณนา ทุกคนต่าง
ร่วมแรงร่วมใจกันท�างานถวาย ทุกคนต่าง

มีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ทุกคนต่างเดิน
ทางมาจากทั่วสารทิศไม่ว่าจะยากล�าบาก
แค่ไหน ไม่มใีครย่อท้อ ไม่มใีครท้อถอย เพียง
เพ่ือให้ได้กราบสักการะพระองค์สักครั้งหนึ่ง
ในชีวิต ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย

ตลอด 1 ปี จงึเตม็ไปด้วยสารพัดประเด็น
ข่าวท่ีมีประเด็นใหม่ๆ เกิดข้ึนเสมอ ทั้งข่าว
จากส�านักพระราชวัง ข่าวจากรัฐบาล ข่าว
จากเอกชน และข่าวของประชาชนชาวไทย
ทั่วประเทศ การท�าข่าวงานนี้ จึงไม่มีวันหยุด 
ไม่มวัีนพัก ทุกข่าวต้องละเอยีดรอบคอบทีส่ดุ 
ไม่ว่าจะเป็นข่าว รายงานพิเศษ หรือพระบรม
ฉายาลักษณ์ ทุกอย่างต้องสมพระเกียรติ 

ย่ิงช่วง 1 เดือนสุดท้ายของพระราชพิธี 
การท�างานทุกอย่างย่ิงเข้มข้นขึ้น เราและ
น้องๆ ในทีมทั้ง 6-7 คน ช่วยกันท�างานเท่าที่
ความสามารถของเราจะท�าได้ ไม่มใีครบ่นว่า
เหนื่อย ไม่มีใครบ่นว่าไม่ไหวแล้ว ทุกคนรวม
พลังและตั้งใจท�างานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ 
5 วันสุดท้าย ในช่วงพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ 25-29 ตุลาคม 2560 ถือ
เป็นช่วงเวลาที่บีบคั้นจิตใจที่สุด 

การท�าหน้าที่ในครั้งนี้ ถือเป็น "ที่สุดใน
ชวิีตนักข่าว" ทีจ่ะอยู่ในความทรงจ�าอนัล�า้ค่า
ของเราตลอดไป และ 1 ปีที่ผ่านมา ท�าให้เรา
ได้เรยีนรูว่้า พระองค์ไม่ได้ทรงจากเราไปไหน 
จะทรงอยู่กับเราตลอดกาล เพียงเราเดนิตาม
ค�าสอนของพระองค์ 

“สยามรัฐ” น้อมถวายอาลัย
“... ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายท่ีเราจะได้

ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
รัชกาลที่ 9 ขอให้ทุกคนช่วยกันระดมความ
คิดและตั้งใจกันท�างานในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะ
คะ” จินตนา จันทร์ไพบูลย์ บรรณาธิการข่าว 
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ กล่าวในที่ประชุมก่อน
วางแผนช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อปฏิทินเปลี่ยนศักราชย่างเข้าเดือน

สุภัทรา บุณยพรหม 
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ตุลาคม 2560 เป็นห้วงเวลาที่ประชาชนชาว
ไทยท้ังประเทศไม่อยากให้มาถึง ชาวสยาม
รัฐก็ เช่น กัน ซึ่งแม้ว่าท่ีท�างานของพวกเรา 
(กอง บก.) จะอยู่ใกล้มณฑลพิธีท้องสนาม
หลวง และต่างก็เห็นความคืบหน้าของการ
ก่อสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างอยู่
แทบทุกวัน แต่เมื่อยิ่งใกล้ถึงวันพระราชพิธีฯ 
ย่ิงอยากให้สิง่ทีก่�าลงัจะเกิดข้ึนน้ัน เป็นเพียง
แค่ความฝัน

ด้วยส�านึกในพระมหากรณุาธิคณุอย่าง
หาที่สุดมิได้ “หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ราย
วนั” ได้ร่วมน้อมถวายอาลยั พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ตลอดทั้งเดือนตุลาคม 2560 โดยเริ่ม
จากการปรับหนังสือพิมพ์เป็นสีขาว-ด�า จัด
ท�าฉบับพิเศษในวันท่ี 13 ตุลาคม 2560 ใน
ธีม “1 ปี ท่ีไม่มีพ่อ” เพ่ือน้อมร�าลึกถึงช่วง
เวลา 1 ปีที่ผ่านมา ในการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
รวมทั้งยังได้จัดท�าฉบับพิเศษ ระหว่างวันที่ 
18-27 ตุลาคม 2560 ในลักษณะของซีรี่ย์ 
ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวและเหตุการณ์ส�าคัญ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 
9 ตลอดรัชสมัย จ�านวน 10 ตอน อันได้แก่ 
มหาธรรมราชา, ตามรอยพระบาทในหลวง 

ประทบัลงบนผืนแผ่นดินไทย, “ในหลวง” กับ 
“คึกฤทธ์ิ”, วันมหาวิปโยค, พสกนิกรอาลัย
ทั่วแผ่นดิน, พระปัญญาธิคุณ ผลส�าเร็จเพื่อ
มนุษยชาติ, พระเมรุมาศ ผลึกภูมิปัญญา
มรดกศลิปะไทย, ธ สถิตในดวงใจนิจนิรนัดร์,  
น้อมศิระกรานนบพระภูมิบาลเอกบรมจักรี 
และ สืบสานพระราชปณิธาน สร้างสุขปวง
ประชา

นอกจากนี้ในส ่วนของ  “สยามรัฐ 
สัปดาหวิจารณ์” ได้จัดท�า “ธ สถิต ณ ทิพย
สถาน” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ฉบับพิเศษ
บนัทึกไว้ในแผ่นดิน น�าเสนอเรือ่งราวของงาน
ศิลปกรรมพระเมรุมาศ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ซึ่งมีจุดเด่นอยู่
ท่ี พิมพ์ 4 สี มีภาพประกอบกว่า 290 ภาพ 
ใช้ภาษาท่ีกระชับ เข้าใจง่าย ท่ีส�าคัญคือ
จ�าหน่ายในราคาปกต ิ(40 บาท) ซึง่เป็นราคา
ที่ทุกคนเอื้อมถึง 

ตราตรึงในดวงใจ
เป็นที่ทราบกันดีว่า “ชัยภูมิ” ของกอง

บรรณาธิการหนั งสื อ พิมพ ์สยามรั ฐมี
ลักษณะค่อนข้างโดดเด่น คือตั้งอยู่บนถนน
ราชด�าเนินกลางตรงข้ามกองสลากเก่า 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 25-27 
ตลุาคม 2560 การเดินทางเข้ามาท�างานของ
นักข่าวและช่างภาพในแต่ละวัน ไม่ใช่เรื่อง
ที่ง่ายนัก เนื่องจากมีการปิดการจราจรถนน
ราชด�าเนินตลอดสาย ด้วยเหตุนี้บริเวณแยก 
“ผ่านฟ้า” จึงเป็นเสมือนจุดนัดพบของชาว
สยามรัฐส่วนใหญ่ เพราะต้องใช้สัญจรกัน
ทุกเช้าค�่า ซึ่งไม่ว่าจะมาจากฝั่งพระนครหรือ
ฝั่งธนบุรี (เดินข้าม “สะพานปิ่นเกล้า” หรือ 
“สะพานพระราม 8” ) ก็ต้องมาที่ “จุดกลับ
ตัว” เพ่ือข้ามถนนยังฝั่งวัดราชนัดดา ซึ่งเมื่อ
ข้ามมาได้แล้ว ทุกคนยังต้อง Keep Walk-
ing กันต่อ โดยบางคนอาจเลือกเดินฝ่าคลื่น
ประชาชนท่ีเนืองแน่นจนล้นฟุตปาธ ส่วนใคร
ที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถเดินลัด

เลาะตามตรอกซอกซอยกันได้ตามอัธยาศัย 
อย่างไรก็ตาม ที่สุดแล้วทุกคนต่างก็มาถึง
สยามรัฐในสภาพสะบักสะบอมเหมือนกัน 

เมื่อวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพฯ มาถึง (26 ตุลาคม 2560) นักข่าว
ส่วนหน่ึงได้รับมอบหมายให้ลงพ้ืนที่ประจ�า
จุดวางดอกไม้จันทน์ต่างๆ ทั้งพระเมรุมาศ
จ�าลองรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและ
ซุ้มวางดอกไม้จันทน์ ขณะที่นักข่าวอีกส่วน
คอยสแตนด์บายและมอนเิตอร์ข่าว ซึง่ตลอด
ท้ังวนัจวบจนถึงเสรจ็ส้ินพระราชพิธีถวายพระ
เพลงิพระบรมศพฯ ในเวลา 22.00 น. แม้เวลา
จะเลยเที่ยงคืนล่วงเข้าวันใหม่ ข่าวและภาพ
บรรยากาศท่ัวท้ังกรุงเทพฯและต่างจงัหวัดยัง
คงหลั่งไหลส่งเข้ากอง บก. กันอย่างต่อเนื่อง 

หลังเลนส์ช่างภาพสยามรัฐ
พสุพล ชัยมงคลทรัพย์ ช่างภาพ

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เผยความรู้สึกว่า คน
ไทยทุกคนคงไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบน้ี 
แต่ในความเป็นจริงไม่มีใครหลีกเล่ียงได้ .. 
ผมในฐานะช่างภาพหนังสือพิมพ์ที่จะต้อง
บันทึกภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย
อกีงานหนึง่ ก็ท�าอย่างสดุความสามารถ และ
รูสึ้กเป็นเกียรติท่ีได้ท�างานถวายพระองค์ท่าน
เป็นครั้งสุดท้าย ถึงแม้ว่าจะรู้สึกเศร้าเสียใจ
ในระหว่างท�างานไปด้วยก็ตาม การท�างาน
ในครัง้น้ีมข้ีอจ�ากัดในหลายเรือ่ง ยังดว่ีามกีาร
ซ้อมงานพระราชพิธีก่อนงานจริง จึงพอรู้มุม
กล้องว่าควรจะถ่ายจังหวะไหน ริ้วขบวนจะ
เป็นอย่างไร ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์
ของแต่ละคนเอง

 เมื่อถามถึงบรรยากาศการท�างานใน
ช่วงวันพระราชพิธีฯ พสุพลเล่าว่า ก่อนวัน
พฤหัสบดีท่ี 26 ตุลาคม 2560 จะมาถึง ผม
นอนที่ กอง บก. ถนนราชด�าเนิน ตื่นนอน
เวลา 03.00 น. แล้วเดินมาถึงอัฒจันทน์วัง
สราญรมย์ แยกสนามไชย เวลา 04.00 น. 
ช่วงท่ีเดินผ่านภาพของประชาชนท่ีนอนรออยู่
บริเวณรอบๆ สนามหลวงนั้น ท�าให้สัมผัสได้



ราชดำาเนิน : ธันวาคม 2560

หน้า : 29

ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน และ
แม้จะผ่านมาแล้ว 1 ปี แต่พอวันพระราชพิธี
มาถึงก็รู้สึกใจหาย ซึ่งเมื่อริ้วขบวนพระบรม
ราชอสิรยิยศมาถึง ผมก็ท�าหน้าทีบ่นัทึกภาพ 
แม้ว่าจะไม่ค่อยสะดวกนักเพราะมีช่างภาพ
จากทุกส�านักยืนกันแน่นเต็มอัฒจันทน์ แต่
ทุกคนก็ท�าหน้าที่นี้อย่างสุดความสามารถ
และก็ผ่านไปได้ด้วยดี 

 ส่วนเช้าวันศุกร์ท่ี 27 ตุลาคม 2560 
ผมประจ�าจุดอัฒจันทน์กลางสนามหลวง 
ท่ามกลางอากาศร้อน แต่ช่างภาพทุกคนก็ไม่
ย่อท้อ เฝ้ารอริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ที่จะมาเก็บพระบรมอัฐิและพระบรมราช
สรีรางคาร โดยมีประชาชนที่ชูภาพพระบรม
ฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลท่ี 9 ด้วย
น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง
หาที่สุดมิได้ โดยจุดที่ผมประจ�าอยู่คือแยก
สนามไชย เป็นช่วงท่ีริ้วขบวนราชรถน้อยท่ี
มีพระโกศทอง เคลื่อนย้ายมายังพระมหา
พิชยัราชรถ เป็นช่วงส�าคญัตามราชประเพณี
โบราณและมีความสมพระเกียรติ ช่วงนั้น
ช่างภาพทุกคนกดชตัเตอร์รวัเพ่ือไม่ให้พลาด
จังหวะส�าคัญ และยังมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จ
ร่วมในริว้ขบวนด้วยความรูส้กึมทีัง้ความเศร้า
และความภาคภูมิใจที่ได้ท�าหน้าที่นี้ 

 “ภาพที่สะเทือนใจและประทับใจ
สะท้อนความรู้สึกของตัวเองด้วยก็คงไม่พ้น
ประชาชนท่ีน�้าตาไหลก้มลงกราบริ้วขบวน
พระมหาพิชัยราชรถที่เคลื่อนผ่านไปยังพระ
เมรุมาศ ในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง” พสุ
พลกล่าว

ในวันนี้แม้ว่าพระมหากษัตริย์ผู ้ทรง
เป ็นที่รักย่ิงของพสกนิกรไทยจะเสด็จสู ่
สวรรคาลัยแล้ว หากแต่บนเส้นทางของนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์ยังคงมี “หน้าที่” ของ
ตนท่ีจะต้องประพฤติปฏิบัติ คือการสร้าง
ความเข้าใจท่ีดีและความถูกต้องให้เกิด
ข้ึนในสังคม ดังพระราชด�ารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลท่ี 9 ที่ทรง
พระราชทานแก่สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์

ที่กรุงวอชิงตัน เมื่อปี 2503 ความว่า “หน้าที่
ของคนหนังสอืพิมพ์กับหน้าท่ีพระเจ้าแผ่นดิน 
มีลักษณะอย่างเดียวกัน คือท�าให้เกิดความ
เข้าใจอนัด ีและถูกต้องขึน้ในมวลชน ข้าพเจ้า
เองก็พยายามท�า เช่น น้ัน ชั่วแต่ว่าเราต้อง
ท�าด้วยพิธีรตีอง และยศอย่างมากไปหน่อย”

มองย้อน การเตรียมข้อมูล-ท�าข่าว
ของสื่อ -ส�านักข่าวออนไลน์ 

ขณะที่นักข่าว-คนข่าว ท่ีเป็นคนส่ือ
จากส�านักข่าวออนไลน์ อย่าง “ธนกร วงษ์
ปัญญา-ผู้สื่อข่าวจาก ส�านักข่าว  เดอะ 
สแตนดาร์ด”  (The Standard) บอกเล่า
ความทรงจ�าในการท�าข่าวช่วงน้ันว่า การ
ท�างานของเราจะไม่จ�ากัดว่างานใหญ่ หรือ
งานเล็ก แต่จะใช้การเลือกประเด็น หามุม
ว่าจะเล่นอะไร ส่วนใหญ่นักข่าวจะเสนอ
ประเดน็ไปเอง ถ้ากองบรรณาธิการเคาะ ก็มา
คยุกันถึงรปูแบบตัวชิน้งาน ว่าจะน�าในเสนอ
แบบไหน ซึ่งนอกจากเนื้อหาแล้ว เรายังเน้น
ในส่วนของโปรดักชั่นด้วย

...ในส่วนงานพระราชพิธีฯนั้น ส่วนหนึ่ง
ก็เสนอเอง และส่วนหนึ่งกองบรรณาธิการ 

ก็ เ ห็นว ่ า  เป ็นงาน ท่ีต ้องมา  เป ็นครั้ ง
ประวัติศาสตร์ ทีมของเดอะสแตนดาร์ด ที่
ประจ�าเฉพาะศูนย์สื่อมวลชน มี 2 คน ช่าง
ภาพอกี 2 คน นอกจากน้ียังมกีระจายอยู่รอบ
กรุงเทพฯ รวมถึงจังหวัดต่างๆ อาทิ เชียงใหม่ 
จันทบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งความเป็น
จริงแล้วเราไม่ได้มีนักข่าวมากมาย แต่เป็น
ความสมัครใจของแต่ละคนท่ีอยากจะไป
ท�าเอง เช่น บางคนท่ีบ้านอยู่จังหวัดนั้นๆ ก็
อยากจะกลับบ้านและอาสาท�าข่าว รายงาน
เข้ามา แต่ก็มีจุดท่ีต้องส่งนักข่าวไปโดย
เฉพาะ คือที่หัวหิน เราตั้งใจส่งไป เพราะเป็น
ที่ประทับในช่วงท้ายของพระองค์ ให้ไปเกาะ
ติดบรรยากาศที่นั่น

เดอะสแตนดาร์ด เพ่ิงก่อตั้งเมื่อเดือน
มถุินายน 60 การท�างานของเราจะ มกีารวาง
ปฎิทินไว้ว่าตั้งแต่ก่อตั้งมา และหลังจากน้ัน
ไปจนปลายปี จะมีเรื่องอะไรใหญ่ๆ ที่จะต้อง
ท�า ต้องตามบ้าง ซึง่ภายในระยะเวลาทีจ่�ากัด
ถือว่าเราพอใจ กับการจดัการเรือ่งต่างๆ โดย
เฉพาะข่าวพระราชพิธีฯ

“ธนกร” เล่าต่อไปว่า หลังจากได้รับ
มอบหมายแล้ว ว่าจะต้องท�าเรือ่งน้ี กล็งพ้ืนท่ี 

ธนกร วงษ์ปัญญา



ราชดำาเนิน : ธันวาคม 2560

หน้า : 30

แต่หน้าท่ีคร้ังสำาคัญของเรา
ก็คือการทำาหน้าท่ีสื่อมวลชนท่ีจะ
รายงานเรือ่งเหล่านีไ้ปให้ประชาชน
เขาได้รับรู้ ได้เห็นรายละเอียดมาก
ที่สุดเท่าที่จะทำาได้

เกาะติดสถานการณ์มาตั้งแต่ขั้นตอนการ 
เตรียมงาน ช่วงแรกอาจไม่เกาะติดมาก 
เพราะคนยังน้อย แต่ใช้วิธีติดตามข่าวสาร
จากหน่วยงานราชการ หรือสื่อหลักอื่นๆ ที่
มีก�าลังคนเยอะกว่า ใช้วิธีอัพเดทข้อมูลให้ผู้
อ่านของเรารู้ แต่ก็ต้องแบ่งเวลา ไปท�างาน
อื่นด้วย ซึ่งช่วงที่เกาะติดมากที่สุดก็คือช่วง 
3 เดอืนก่อนงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ คอื
ลงพ้ืนท่ีไปทุกงานที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ 
ทั้งการสร้างพระเมรุ พิธีออกราชรถ ราชยาน 
เรื่อยไปจนถึงการซ้อมพิธีริ้วขบวนฯ

...เรื่องคอนเทนต์ หรือเน้ือหาบทความ
เราท�าเยอะและต่อเน่ืองมาก ท้ังงานเขียน 
และวีดีโอ โดยจะแยกออกมาอีกเซกชั่น ถ้า
เข้าไปหน้าเว็บไซต์ จะเห็นว่ามีสองส่วนคือ
ข่าวทั่วไป และข่าวเก่ียวกับพระราชพิธีฯ ซึ่ง
เป็นการประสานงานร่วมกันจัดการระหว่าง
ทีมภาคสนาม และทีมเว็บไซต์ ซึ่งมีน�าเสนอ
กว่า 200 คอนเทนต์

ในส่วนภาพถ่าย นอกจากช่างภาพ 
ตนจะเป็นผู้ถ่ายเองส่วนใหญ่ ก็จะพยายาม
สร้างมุมภาพให้แตกต่างจากส�านักอื่น โดย
จะเน้นไปที่การพิถีพิถันในเรื่องโปรดักช่ัน มี
การเลือก มีการคัดสรร เพ่ือให้สามารถเล่า
เรื่องได้ เน้นอารมณ์ สามารถเห็นบรรยากาศ
จริง มีมิติ มีครั้งหนึ่งที่ต้องลงทุนขึ้นไปหามุม
กันถึงบนสะพานพระรามแปดก็มี

..เราไม่ได้เสนอข่าวเฉพาะออนไลน์
อย่างเดียว เรามีฟรีก็อปปี้ด้วย เฉพาะเรื่อง
ราวงานพระราชพิธี ก็ท�าออกมา 4 ฉบับ 1. 
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พูดถึงพระราชประวัติ 
พระราชจริยวัตร 2.งานพระราชพิธี เป็นราย
ละเอยีดทกุส่วนท่ีเก่ียวข้อง เช่น พระเมรมุาศ 
พิธีการต่างๆ เป็นการให้ความรู้ในเรื่องพระ
ราชประเพณี 3.ประมวลงานพระราชพิธี
ทั้งหมด และ4.รวมทุกสิ่ง ทุกเรื่องราวมา
ประมวลอยู่ในเล่มเดียว 

“คนข่าวส�านักข่าว เดอะสแตนดาร์ด” 
ย้อนเรือ่งราวการท�างานในเหตกุารณ์ช่วงน้ัน 
เพ่ือบันทึกไว้ในจุลสารราชด�าเนินว่า ในการ
ท�าข่าวตอนนั้น แต่ละครั้งที่ลงพื้นที่ เกาะติด

ท�าข่าวพระราชพิธีฯ การเลือกประเด็นแต่ละ
วัน จะไม่ได้เน้นในเรื่องแถลงเป็นทางการท่ี
ศูนย์สื่อมวลชนนัก ข่าวของเราจะมี 2 ส่วน 
ส่วนแรกคือการอัพเดต ให้คนอ่านทราบ ก็
คอืในส่วนของการแถลงจากคนส�าคัญต่างๆ 
อีกส่วนคือ เราจะเน้นเรื่องบทวิเคราะห์ ก็คือ
เราจะไปต่อยอดว่าการแถลงในแต่ละครั้ง 
จะแตกประเด็นไปเรื่องอื่นๆ ได้อย่างไรบ้าง

 เช่น สกู ๊ป เล่าเรื่องพระราชประวัติ 
พระราชพิธีต่างๆ ข่าวแต่ละชิ้นงานก็มาจาก
หลายแหล่งข่าว หลายท่ีมา เช่น เรื่องราชรถ 
ราชยาน ก็จะเล่าว่ามีท่ีมาจากไหน อย่างไร 
และก็จะอธิบายปรากฎการณ์ให้ชัดเจน เช่น 
ไนวันท่ี 21 กันยายน ท�าไมถึงต้องมีการ
บวงสรวงราชรถ ราชยาน เราก็ต้องขยาย
ให้ลึกลงไป ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่างานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงฯน้ันใกล้เข้ามาแล้ว ซึ่ง
ราชรถ ราชยาน ท่ีเป็นเครื่องประกอบพระ
ราชอิสริยยศ ก็พร้อมแล้ว แต่ที่ต้องมีการ
บวงสรวงก็เพ่ือทีจ่ะให้ออกจากราชรถได้ เราก็
ต้องอธิบายว่าการเปิดโรงราชรถ น้ันเป็นแบบ
ไหนอย่างไร แม้เราจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญขนาด
นั้น แต่ภายใต้วิธีคิด และความที่เราอยากจะ
สื่อสาร ก็พยายามศึกษา พยายามหาข้อมูล 
และพยายามให้ทุกอย่างออกมาถูกต้องและ
รอบคอบที่สุด 

นอกจากนี้ยังมีมุมอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวกับ
พระราชพิธีอย่างเดียว เช่น ลงพ้ืนท่ีไปคุยกับ
ประชาชน ที่เก่ียวกับพระราชกรณียกิจของ

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีมีต่อชาวบ้าน เช่น บึง
พระราม 9 มิติอื่นเราก็ท�า เช่น มุมเศรษฐกิจ 
ที่มีการห้ามเรื่องสถานบันเทิง เราก็ไปดูตาม
ตรอกข้าวสาร ตามแหล่งบันเทิง ว่ามีผลกระ
ทบหรอืไม่ หรอืว่าเขาจะพลกิวิกฤตเิป็นโอกาส 
ต้องไปเจาะมาน�าเสนอให้ครบทุกแง่มุม 

พูดง่ายๆ โครงสร้างใหญ่ของเรื่องนี้คือ
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 และเรื่องของพระองค์
ท่านก็มีหลายส่วน งานพระราชพิธีก็ส่วน
หน่ึง พระราชกรณียกิจก็ส่วนหนึ่ง แต่เรา
จะเน้นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ การให้
พลังบวก การให้ข้อคิด ก็ไปสัมภาษณ์ ชาว
บ้าน หรืออาจารย์ นักวิชาการที่เอาแนวคิด
ของพระองค์ท่านไปใช้ในชีวิต มุมโศกเศร้า
มันมีเยอะแล้ว ต้องไปคุยกับอาจารย์ธงทอง 
จันทรางศุ เพราะท่านเหมือนเป็นคีย์แมน 
ในเรื่องของเจ้านาย เรื่องพระราชพิธี ไปคุย
กับอาจารย์นนทพร อยู่มั่งมี ผู้เขียนหนังสือ
ธรรมเนียมพระบรมศพ และพระศพเจ้านาย
เราต้องการชีใ้ห้เหน็ว่าไม่ใช่ต้องการแค่รูเ้ร่ือง
ว่า ก�าลังจะเกิดอะไรข้ึนในงานถวายพระ
เพลิง ฯแต่ละพิธีมีขั้นตอนอย่างไรแค่นั้น แต่
อยากให้ได้อะไรระหว่างทาง

“ธนกร -คนข่ำวจำกส�ำนักข่ำว The 
Standard” ปิดท้ายบอกเล่าความรู้สึกใน
การท�าข่าวช่วงพระราชพิธีฯ ที่ผ่านพ้นไปว่า 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คนไทยไม่อยากให้เกิด
ขึ้น แต่หน้าที่ครั้งส�าคัญของเราก็คือการท�า
หน้าที่สื่อมวลชนท่ีจะรายงานเรื่องเหล่านี้ไป
ให้ประชาชนเขาได้รับรู้ ได้เห็นรายละเอียด
มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ นอกจากน้ีสิ่งที่ได้
กับตัวเองคือ จากเป็นคนท่ีไม่เคยรู ้เรื่อง
โบราณราชประเพณีเลย ก็ท�าให้เราเข้าใจ
เรื่องเหล่านี้มากขึ้นจนถึงขั้นละเอียด เช่น 
ถ้าให้บรรยายเรื่องราชรถผ่าน ก็จะรู้ทุกขั้น
ตอนเลย จะไปแบบไหนอย่างไร พอจะเข้าใจ
มากขึ้น นอกจากการท�าหน้าท่ีสื่อ รายงาน
ให้ประชาชนเข้าใจแล้ว ยังสามารถสื่อสาร
กับเพ่ือน กับญาติ กับครอบครัวให้มีความรู้ 
รวมถึงยังสามารถเข้าไปตอบข้อสงสยัในโลก
โซเชียลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้อีก
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ปิดท้ายด้วย บันทึกการท�างานของ
ช่างภาพ อย่าง “วิชาญ โพธิ” ช่างภาพ
จาก Mono Technology หรือ MThai 
เล่าให้ฟังว่า ช่วงท่ีต้องไปเก็บภาพท�าข่าว
งานพระบรมศพ ตอนนั้นท�างานให้กับ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โดยวันที่ 14 ต.ค.
59 มารอเก็บภาพบรรยากาศประชาชน
ที่มาสนามหลวง ตอนแรกตั้งใจอยาก
ได้มุมช่วงขบวนอัญเชิญพระบรมศพลง
สะพานพระปิ่นเกล้า แต่ประชาชนที่มา
กันเป็นจ�านวนมากจึงเดินฝ่าไปไม่ได้ เลย
ออกไปอยู่ท่ีกองสลากเก่า เลยได้ภาพ
ด้านข้างของขบวนรถแล้วถ่ายเจาะรถที่มี
พระบรมศพ จากน้ันมาเก็บภาพทหารยิง
ปืนใหญ่สลุต

..และตั้งแต่วันท่ี 15 ต.ค. 59 ได้
มาท่ีสนามหลวง เดินถ่ายภาพประชาชน
ทีม่าถวายความอาลยั ในตอนน้ันทางกอง
บรรณาธิการอยากได้ภาพรวมบรรยากาศ
ที่คนเดินทางมาสนามหลวง และตอนนั้น
ยังไม่เปิดให้กราบพระบรมศพ เราเห็นภาพ
ของคนมาวางดอกไม้ จดุเทยีน ดงันัน้ การ
ถ่ายภาพจะเน้นภาพอารมณ์ เพราะคน
ก�าลังอยู่ในอาการโศกเศร้า คือเราอยาก
ให้คนท่ีไม่ได้เห็นหรือไม่ได้มารอบบริเวณ
พระบรมมหาราชวัง ได้เห็นและรู้สึกแบบ
นี้ รวมไปถึงเก็บภาพจิตอาสา ที่ไม่รู้จักกัน
แต่เรียกให้ข้าวให้น�้ากัน เราก็เลือกเจาะ
ภาพแบบนี้

“คนหลังเลนส์-วิชาญ” เล่าต่อไปว่า 
พอเริม่ให้เข้ากราบพระบรมศพแล้วนัน้ มมุ
ภาพจะเลือกถ่ายเป็นภาพคนรอในเต็นท์
รอคอย ว่าเค้ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง บาง
คนมากับครอบครัวพาลูกมาด้วย คือทุก
คนเต็มใจจะรอ ถ้ามีคนเดินถือพระบรม
ฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 อันนี้เราต้องถ่าย 
ซึง่เป็นภาพทีแ่สดงออกว่าเรามางานอะไร 
แต่ถ้าเป็นภาพกว้างๆ เราจะอาศัยแนว
พระบรมหาราชวัง ทางประตูมณีนพรัตน์
ทีป่ระชาชนเดนิเข้า แล้วถ่ายให้เห็นวดัพระ

แก้วด้วย คอยให้ภาพเล่าเรื่อง 
...วันที่มีกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญ

พระบารมี ตอนนั้นมีช่างภาพ 3 คน ซึ่งมุม
สูงมีคนอยู่แล้ว เราอยู่ด้านล่างคอยเก็บภาพ
ทีเ่ป็นอารมณ์ของคน สีหน้า แววตา เพราะวัน
นั้นคนเยอะมาก ส่วนวันที่มีช้างมาเดินถวาย
ความอาลัย เลือกจุดที่ศาลหลักเมือง เพราะ
อยากให้เหน็พระบรมมหาราชวังเป็นจดุหลัก 
วันที่ชาวเขา 9 ชนเผ่ามา เลือกมุมท่ีอยู่บน
เหรียญบาท ที่ช่วงเดินผ่านแล้วเห็นพระศรี
รัตนเจดีย์ ขณะเดียวกันเน้นไปที่ชาวเขาท่ี
ห้อยเหรียญท่ีเสมือนว่าเป็นบัตรประชาชน 
เจาะตรงนั้นมาด้วย

..ต่อมาได้ย้ายสังกัดมาอยู่กับ เครือ
โมโนแล้ว แต่ยังคงมาท่ีสนามหลวงบ้าง
นานๆ ครั้ง ถ้าหาก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมา
ประกร รองนายกรัฐมนตรี มาตรวจความ
คบืหน้าการก่อสร้างพระเมรมุาศ ก็จะมาเก็บ
ภาพของการก่อสร้าง และงานประตมิากรรม
ประกอบพระเมรุมาศไปด้วย ส�าหรับเรื่อง
การเลือกมุมภาพท่ีจะถ่าย จะได้รับอิสระใน
การตัดสินใจ เพราะเขาทราบดีเราจะเสนอ
มุมมองแบบไหน ภาพที่ปรากฏออกไปก็จะ
อยู่ในเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย หรือในสกู๊ป
เรื่องพระเมรุมาศ

....วันท่ี 26 ต.ค.60 ตั้งแต่ช่วงเช้ามีร้ิว
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ซึ่งได้เลือกอยู่
สแตนด์จดุศาลหลักเมอืง เพราะคิดว่าเมือ่ร้ิว
ขบวนฯเคลื่อนผ่าน ต้องมีภาพพื้นหลังที่เป็น
วัดพระแก้ว ถือเป็นภาพรวมๆ ของงาน ก่อน
หน้านัน้มกีารซ้อม 3 ครัง้ ได้วางแผนท่ีจะเก็บ
ภาพไว้ว่าต้องมีกองทหาร มีพระมหาพิชัย
ราชรถ เตรียมเรื่องการถ่ายแบบเจาะเอาไว้
ด้วย พอถึงวันจริงก็ตื่นเต้น เพราะมีพระบรม
วงศานวุงศ์เสด็จมาด้วย และมมุเราพลาดไม่
ได้ พอผ่านพ้นไปถือว่าได้ภาพท่ีต้ังใจไว้ ได้

ถ่ายเจาะพระโกศทองใหญ่บนพระมหา
พิชัยราชรถ และยังได้เก็บภาพกว้างๆ ไว้
ด้วย เพราะอยากให้คนได้เห็นว่าถ้าไปอยู่
มุมนี้ เขาจะเห็นริ้วขบวนแบบนี้

..วันถัดมา 27 ต.ค.2560 ก็ได้ถ่าย
ริ้วขบวนเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและ
พระบรมราชสรีรางคาร จากพระเมรุมาศ 
เข้าสูพ่ระบรมมหาราชวัง เราเน้นภาพทีใ่ห้
เห็นพระท่ีน่ังราเชนทรยานและพระที่นั่ง
ราเชนทรยานน้อย ส่วนวันท่ีอัญเชิญ
พระบรมราชสรีรางคาร ออกจากพระศรี
รัตนเจดีย์ เพ่ือไปวัดราชบพิธฯ และวัด
บวรฯ ตอนน้ันอยู่สแตนด์หน้าประตูวิเศษ
ไชยศรี เป็นจังหวะท่ีริ้วขบวนขบวนกอง
ทหารม้าอัญเชิญก�าลังออกมา ที่ต้องการ
เก็บภาพมุมนี้เพราะให้คนเห็นแล้วจะได้
นึกถึงว่าจุดนี้เป็นประตูที่คนเคยเข้ามา 
กราบพระบรมศพ เป็นภาพที่คุ้นตา

“ความประทับใจท่ีผ่านเข้ามา เรา
เห็นคนไทยรักกัน เวลาเดินผ่านเอาน�้า
ไหมครับ เอาข้าวไหม อยากให้เป็นภาพ
แบบนี้ถึงแม้ไม่มีเหตุการณ์น้ีเลย แต่
เหตุการณ์นี้ท�าให้ความรู้สึกของคนไทย
มารวมกัน ท�าให้รู้สึกเราไม่ได้แยกกันอยู่” 

..ส�าหรับความรู้สึกท่ีได้ถวายงาน
ในฐานะช่างภาพคนหน่ึงตั้งแต่จับกล้อง
เราก็อยากถ่ายภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 
ตอนเมือ่ปี 2557 ก็ได้มาเฝ้าท่ีโรงพยาบาล
ศิริราช ซึ่งเราก็เคยเห็นภาพที่ในหลวง ร.
9 มองลงมาจากบนตึก เราก็รอว่าจะมี
จังหวะแบบน้ีไหม เพราะในชีวิตอยาก
ถ่ายภาพด้วยกล้องเราเองสักครั้งแต่ไม่มี
โอกาส จนมาวันสุดท้ายจริงๆ ตอนริ้ว 
ขบวนฯท่ี6 ได้ถ่ายพระผอบพระบรมราช
สรีรางคาร น่ันเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ก็คิด
ว่าเราได้ถวายงานแล้ว

เราได้ถวายงานแล้ว
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ในบรรดาสายงานของผู้สื่อข่าวการเมือง
ประจ�าสถานทีต่่างๆ ไม่ว่าจะท�าเนยีบรฐับาล 
รฐัสภา ศาลยุตธิรรม หรอือืน่ๆ สายศาล
ยุติธรรมนั้นอาจจะบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งใน
สายงานทีจ่ดัว่ายากทีสุ่ด 

แค่ได้ยินชื่อก็รู ้สึกแล้วว่ายาก และก็
เป็น เช่น นั้นจริงหากได้มาปฏิบัติงานใน
สายนี้ เพราะการปฏิบัติงานในศาลล้วนมี
กฎหมายและระเบียบขั้นตอนมากมายท่ีเข้า
มาเก่ียวข้อง การเป็นข้าราชการในส่วนส�าคญั
ทีต้่องรกัษาความลบัมากเป็นพิเศษ เข้าถึงยาก 
โดยมุ่งหวังที่จะรักษาความถูกต้องเป็นกลาง
ในกระบวนการยุติธรรมเอาไว้ ไม่เหมือนกับ

สายงานด้านการเมืองโดยตรงอย่างท�าเนียบ
รัฐบาลและรัฐสภาที่สามารถให้ข่าวสารได้
มากกว่า

อย่างไรก็ตาม ในความยากนีก็้ยังมคีวาม
ง่ายตรงท่ีรูปแบบของการท�าข่าวสายศาลมี
ความชัดเจนตามระเบียบ หากจ�ารูปแบบของ
ข่าวได้ก็สามารถเขียนได้ไม่ยากนัก

พ้ืนฐานของสายงานนี้คือ ข ่าวการ
พิจารณาและพิพากษาคดี ที่ต ้องติดตาม
ดูในคดีส�าคัญและคดีที่ประชาชนสนใจว่า
เริ่มเข้าสู ่การพิจารณาของศาลเมื่อไหร่ ไป
จนถึงค�าพิพากษาเป็นอย่างไร ในช่วงการ
ส่งฟ้องศาลก็จะมีข่าวการเขียนค�าฟ้องของ
อัยการ รวมไปถึงในชั้นฝากขังผู ้ต ้องหาที่

ต�ารวจน�าตัวมาส่งศาลเพ่ือขออ�านาจฝาก
ขังก่อนพิจารณาสั่งฟ้องก็จะมีข่าวการเขียน
ค�าร้องฝากขัง ท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของการทราบ
ชื่อ-สกุล อายุ ถ่ินท่ีอยู ่ พฤติการณ์ของผู ้
ต้องหา-จ�าเลย ท่ีถูกฝากขังหรือฟ้องต่อศาล
เป็นอย่างไร และต้องสืบด้วยว่าผู ้ต้องหา-
จ�าเลย ได้รับการปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) 
หรือไม่

เมื่อเข้าสู่ในชั้นศาลแล้ว ศาลก็จะนัด
สอบค�าให้การจ�าเลยว่าจะรับสารภาพหรือ
ปฏิเสธ หากรบัสารภาพอาจจะมกีารสบืพยาน
โจทก์เพ่ิมเติมก่อนอ่านค�าพิพากษา หรืออ่าน
ค�าพิพากษาได้ทันที แต่ถ้าให้การปฏิเสธเพ่ือ
ขอต่อสู้คดี ก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

คนขาวภาคสนาม
โดย บรรณกร จันทรทิณ ภาพ : PPTV

สนามข่าวศาล 
สร้างพื้นฐานนักสืบข่าว



ราชดำาเนิน : ธันวาคม 2560

หน้า : 33

คดต่ีอไป ด้วยการนดัพร้อมคูค่วามตรวจพยาน
หลักฐาน น�าไปสู่การสืบพยานโจทก์-จ�าเลย
ตามล�าดับให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน ก่อนจะ
มีการเขียนและอ่านค�าพิพากษาต่อไป

การท�าข่าวการอ่านค�าพิพากษาของศาล 
สมาธิ ความตัง้ใจ รูป้ระเดน็ส�าคญัของคด ีรวม
ถึงการมีความจ�าท่ีแม่นย�า เป็นเรื่องส�าคัญ
มาก เพราะต้องใช้การจดและจ�าในการสรปุค�า
พิพากษาออกมาเป็นข่าวได้ เนื่องจากภายใน
ศาลมีระเบียบห้ามถ่ายภาพและห้ามใช้
โทรศัพท์มือถือ และเครื่องบันทึกเสียงในห้อง
พิจารณาคดี อันเป็นมาตรการรักษาความลับ
ของศาล การฝึกฝนให้มีประสบการณ์ในการ
จดอย่างรวดเรว็และจ�าให้ดจีงึเป็นเรือ่งส�าคญั 
ในส่วนสรุปรายละเอียดของค�าพิพากษาอาจ
มีส่วนท่ีฟังไม่ถนัดหรือจ�าไม่ได้ก็ตัดออกตาม
ความเหมาะสมเพื่อป้องกันความผิดพลาด

แต่ส่วนทีจ่�าเป็นท่ีสดุคอื ผลค�าพิพากษา
ว่ายกฟ้องหรือลงโทษจ�าเลยอย่างไร ตาม
ข้อหาใด ซึง่อยู่ในช่วงสดุท้ายของค�าพิพากษา
ที่ต้องได้มาอย่างถูกต้อง และในส่วนผลค�า
พิพากษานี้ในคดีส�าคัญ ผู้สื่อข่าวสายศาลมัก
จะต้องส่งผลค�าพิพากษารายงานต่อส�านัก
พิมพ์หรือสถานีโทรทัศน์เพ่ือน�าเสนอผ่าน
เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียให้ประชาชนได้
ทราบทันต่อสถานการณ์ก่อนเสมอ จากนั้น
จึงค่อยท�าการพิมพ์สรุปรายละเอียดของค�า
พิพากษาส่งตามไป

ผลค�าพิพากษาคดีที่ส�าคัญ เช่น คดีที่

เกี่ยวข้องกับนักการเมือง ผู้มีชื่อเสียงในสังคม 
คดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือส่งผลกระ
ทบร้ายแรงกว้างขวาง เป็นต้น ยกตัวอย่าง
คดีโครงการรับจ�าน�าข้าวท่ี น.ส.ย่ิงลักษณ์ 
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจ�าเลยใน
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมือง ในวันนัดฟังค�าพิพากษาครั้ง
แรกท่ีปรากฏว่า น.ส.ย่ิงลักษณ์ ไม่มาศาล 
อ้างว่าป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์เป็นหลัก
ฐานยืนยัน ท�าให้ศาลเห็นว่ามีเจตนาหลบหนี
และออกหมายจับ ถึงแม้ว่ายังไม่ใช่ผลค�า
พิพากษา ทันทีที่ศาลอ่านกระบวนพิจารณา
แจ้งว่าให้ออกหมายจับและเลื่อนการอ่านค�า
พิพากษาจบ 

จึงปรากฏภาพผู ้สื่อข่าวท้ังหมดที่อยู ่
ในศาลว่ิงกรูกันออกมาหน้าศาล เพ่ือหยิบ
โทรศัพท์มือถือที่ฝากไว้กับเพ่ือนหน้าศาลส่ง
รายงานสถานการณ์ทันที (เน่ืองจากเป็นคดี
ส�าคัญท่ีศาลใช้มาตรการรกัษาความปลอดภยั
สูงสุด ห้ามน�าโทรศัพท์มือถือ เครื่องบันทึก
เสียงเข้าไปภายในโดยเด็ดขาด)

การจะทราบค�าพิพากษาบางครั้งก็ไม่
ง่าย เช่น กรณีที่จ�าเลยให้การรับสารภาพใน
ชั้นสอบค�าให้การ หรือให้การรับสารภาพใน
ชั้นสืบพยานท่ีศาลสามารถอ่านค�าพิพากษา
ได้ทันที โดยไม่มีการนัดหมายให้ทราบก่อน 
ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปสืบทราบผลค�าพิพากษามา
เขยีนย้อนหลงั เพ่ือรายงานให้ประชาชนทราบ
ต่อไป บางครั้งบางคดี ผู้พิพากษาอาจจะอ่าน

ผลค�าพิพากษาทนัทีโดยไม่ได้อ่านรายละเอยีด 
หรอืบางครัง้บางคด ีผูพิ้พากษาอาจจะอ่านค�า
พิพากษาด้วยน�้าเสียงที่เบา ยากแก่การจับใจ
ความได้ก็มี ดังน้ันถ้าอยากได้รายละเอียด ผู้
ส่ือข่าวก็ต้องไปสืบขอดูเอกสารค�าพิพากษา
ตัวเต็มจากเจ้าหน้าที่ศาลแทน

อีกกรณีที่ไม ่ง ่าย เน่ืองจากศาลน้ัน
ไม่ได้มีแค่อาคารท่ีต้ังส่วนกลาง ณ ศาล
อาญา ถ.รัชดาภิเษก เพียงแห่งเดียว ยังมี
ศาลอื่นอีกมากมายท่ัวประเทศ เฉพาะใน
กรุงเทพมหานครก็มีอยู่หลายสิบศาลแล้ว 
คดีส�าคัญบางคดีอาจเกิดขึ้นท่ีศาลอื่น และมี
การนัดฟังค�าพิพากษาที่ศาลนั้น โดยผู้สื่อข่าว
อาจไม่ทราบ เพราะการตรวจสอบใบนดัความ
ของศาลแต่ละศาลในแต่ละวันนั้นไม่สามารถ
ท�าได้โดยง่าย เป็นเรื่องภายในราชการของ
แต่ละศาลที่จะต้องไปตรวจสอบถึงสถานที่
ด้วยตนเอง มีเพียงบางศาลเท่านั้นท่ีสามารถ
ตรวจสอบใบนัดความทางเว็บไซต์ได้ 

เช่น ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารง
ต�าแหน่งทางการเมอืง เมือ่มคีดสี�าคญับางคดี
ท่ีศาลอื่น จึงมีโอกาสกลายเป็นกับดักท่ีท�าให้
ผู้สื่อข่าวสายศาลตกข่าวได้อยู่เสมอ เพราะ 
ผู ้สื่อข่าวจะทราบได้ก็ต่อเมื่อมีแหล่งข่าว
แจ้งมาหรือสืบทราบได้ว ่ามีคดีท่ีศาลนั้น 
กรณีที่ทราบก่อนก็สามารถเดินทางไปท�า
ข่าวการนัดฟังค�าพิพากษาได้ทัน หรือหาก
ทราบภายหลังก็ต้องสอบถามผลค�าพิพากษา 
จากทนายความในคดน้ัีน หรอืสบืทราบด้วยวิธี
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อื่นมาเขียนข่าวย้อนหลัง
แล ้วศาลท่ัวประเทศหลายร ้อยพัน

บัลลังก์จะสืบหมดได้หรือ? ค�าถามนี้นักข่าว
สายอื่นคงสงสัยการท�างานของนักข่าวสาย
ศาล 

ค�าตอบก็คือ  ผู้สื่อข่าวสายศาลน้ันจะ
ประจ�าอยู่ที่ห้องผู ้สื่อข่าวชั้น 4 อาคารศาล
อาญา ถ.รัชดาภิเษก เป็นอาคารเดียวกับ
ส�านักงานศาลยุติธรรมซึ่งถือเป็นส่วนกลาง 
ต้ังอยู่ในกรุงเทพฯ ก็เหมือนกับผู้สื่อข่าวสาย 
อื่นๆ ท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ ก็ต้องรับผิดชอบงาน
ในกรุงเทพฯ ในต่างจังหวัดก็เป็นหน้าท่ีของผู้
สื่อข่าวท้องถิ่นไป หากข่าวคดีส�าคัญของศาล
อยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ จึงเข้าข่ายเป็นพ้ืนท่ีรับ
ผิดชอบ ข่าวคดีส�าคัญส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีศาล
อาญา ศาลแพ่ง ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ศาลปกครอง 
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
เป็นต้น

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวสายศาลต้องท�า
ข่าวอัยการด้วย ซึ่งมีอาคารอยู่ 2 แห่ง คือ
ส�านักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก และ
ส�านักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ ท่ีตั้ง
อยู่ภายในศูนย์ราชการ อาคาร A ในฐานะที่
อัยการเป็นหน่วยงานส�าคัญในกระบวนการ
ยุติธรรม ท�าหน้าท่ีเป็นทนายแผ่นดินฟ้องคดี
ต่อศาล ข่าวจากอัยการจะมีทั้งเรื่องความคืบ
หน้าของคดีที่ประชาชนสนใจว่าจะมีการสั่ง
ฟ้องหรือไม่อย่างไร การร้องเรียนหรือร้องขอ
ความเป็นธรรมเก่ียวกับคดี ในการท�าข่าว
อัยการก็มีความยากพอสมควร เช่น เดียวกัน

เพราะนอกเหนือไปจากข่าวท่ีได้จาก
การแถลงข่าวและข่าวเรื่องการร้องเรียนซึ่ง
เป็นข่าวเปิดเผยทั่วไปไม่ยากน้ัน ยังมีข่าวท่ี
ต้องหาจากการโทรศพัท์สบืข่าวเอง สอบถาม
เอง ซึ่งอาจจะเป็นข่าวที่ได้มายากพอสมควร
หรืออาจจะไม่ได้เลยก็เป็นได้ เช่น เดียวกับ
ศาลและหน่วยราชการอื่นๆ ที่ต ้องรักษา
ความลับทางราชการ ย่ิงเป็นหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมก็ย่ิงเคร่งที่ต้องรักษา

ความลับของคดีด้วย
 เมื่อมีประเด็นในคดีส�าคัญที่ประชาชน

สนใจต้องสอบถามข่าว จะเริ่มต้นจากการ
สอบถามไปยังทีมโฆษกส�านักงานอัยการ
สูงสุด ซึ่งมีหน้าท่ีโดยตรงในการให้ข่าวสาร 
ซึ่งจะได้ข้อมูลหรือไม่ก็อยู่ที่รายละเอียดของ
ประเดน็นัน้ๆ ว่าทางทีมโฆษกฯ มข้ีอมลูหรอืไม่ 
สามารถเปิดเผยได้มากน้อยเพียงใด นอกจาก
ทมีโฆษกฯ แล้ว บางครัง้ผูส้ือ่ข่าวก็สอบถามไป
ยังอธิบดอียัการ หรอือยัการพิเศษฝ่ายทีร่บัผดิ
ชอบคดีโดยตรง ก็แล้วแต่คดีแล้วแต่ประเด็น 
เช่น กันว่า อยัการท่านน้ันๆ จะรบัสายโทรศัพท์
หรือไม่ จะให้ข้อมูลหรือไม่ หากเป็นผู้ส่ือข่าว
ใหม่ก็ต้องวัดดวงกันเอา แต่ถ้าเป็นผู้สื่อข่าว
ที่อยู่มานาน มีคอนเน็กชันที่ดีรู้จักกับอัยการ

ท่านนั้นๆ มาก่อน ได้รับความไว้วางใจก็อาจ
มีโอกาสที่จะได้ข้อมูลมากกว่า 

หลายครั้งหลายคดีที่ส�าคัญการให้ข่าว
อาจจะมีผลกระทบได้ท้ังต่อส่วนรวมและต่อ
ตัวผู้ให้ข่าวเอง จงึท�าให้การให้ข่าวของอยัการ
หลายครั้ง รวมถึงผู้พิพากษานั้นจะต้องใช้ค�า
ว่า “แหล่งข่าว” อยู่เสมอ คือการที่บุคคลนั้นๆ 
ให้ข่าวได้ แต่ขอไม่ให้ออกนาม ถ้าเป็นประเดน็
ส�าคัญและแหล่งข่าวเป็นบุคคลระดับสูงทาง
ราชการ ก็เป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวต้องคุยให้ชัดว่า
สามารถลงชื่อผู้ให้ข่าวได้หรือไม่

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า การท�าข่าวสาย
ศาลรวมถึงอยัการน้ัน นอกจากจะต้องมคีวาม
รู้ความตั้งใจแล้ว ยังต้องมีความเป็นนักสืบอยู่
พอสมควรอีกด้วย ในการสืบทราบเพ่ือให้ได้
ข่าวจากคดี เมื่อรับรู้แล้วว่าการท�าข่าวสาย
ศาลนั้นยากแค่ไหนอย่างไรแล้ว บางทีอาจจะ
ท�าให้เกิดความท้อใจกันไปได้หากต้องมาอยู่
สายข่าวนี ้แต่ก็ต้องบอกว่ามนัไม่ได้ยากเกินไป
กว่าที่คนเราจะท�าได้ ไม่ใช่ว่าจะต้องไปสืบไป
ท�าทุกอย่างจนงานล้นมือ ไม่ใช่ว่าจะต้องไป
เรียนจบนิติศาสตร์กันทุกคนจึงจะท�าได้ 

ในขณะท่ีสายข่าวอ่ืนน้ัน ความจริง
แล้วก็มีการสืบข่าว เช่น เดียวกัน และก็มี
การช่วยกันท�างานได้  เช่น เดียวกัน สาย
ข่าวศาลท่ีรู้สึกว่ายากกว่าสายอ่ืนน้ันจึงไม่
ได้ยากเกินไป ในแง่ดจีะช่วยท�าให้ผู้สือ่ข่าว
มีประสบการณ์-ความรู้-คอนเนกชัน มาก
ขึ้นด้วยซ�้า เป็นพื้นฐานของการสร้างผู้สื่อ
ข่าวที่มีความเป็นนักสืบต่อไป

การทำ า ข ่ า วก ารอ ่ า นคำ า
พิพากษาของศาล สมาธิ ความ
ตั้งใจ รู ้ประเด็นสำาคัญของคดี 
รวมถึงการมีความจำาที่แม่นยำา 
เป ็น เ ร่ืองสำ า คัญมาก เพรา ะ
ต้องใช้การจดและจำาในการสรุป
คำาพิพากษาออกมาเป็นข่าวได้ 
เนื่องจากภายในศาลมีระเบียบห้าม
ถ่ายภาพและห้ามใช้โทรศพัท์มอืถือ 
รวมถึงเครื่องบันทึกเสียงในห้อง
พิจารณาคดี อันเป็นมาตรการ
รักษาความลับของศาล การ
ฝึกฝนให้มีประสบการณ์ในการ
จดอย่างรวดเร็วและจำาให้ดีจึงเป็น
เรื่องสำาคัญ

ขอขอบคุณภาพประกอบทั้งหมดจาก สถานี
โทรทัศน์พีพีทีวี
ปล.ภาพประกอบรายงาน เป็นภาพการท�างาน
ของสือ่มวลชนโดยเฉพาะสือ่สายศาลยตุธิรรม 
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2560 ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาฯนดัฟังค�าตดัสนิคดจี�าน�าข้าวจทีจูแีละคดี
นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 
โดยนักข่าวต่างวิ่งออกมาจากศาลฎีกาฯเพื่อ
รีบส่งข่าวในวันดังกล่าว
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เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ ่านมา “เดอะ 
นิวยอร์ก ไทมส์” (The New York Times) 
ได้ออกแนวทางปฏิบัติชุดใหม่ส�าหรับนัก
ข่าวในการใช้โซเชียลมีเดีย โดยบอกว่า 
แนวปฏิบัติชุดใหม่นี้ขยายให้กว้างกว่าของ
เดิม แม้ว่าจะตระหนักถึงความส�าคัญของ
บทบาทของโซเชียลมีเดีย และเห็นด้วยว่า
นักข่าวควรจะใช้ แต่ขอให้นักข่าวใช้ความ

Focus social media
โดย กรชนก รักษาเสรี

แนวทางการใช้โซเชียลมีเดีย
ของนักข่าวในต่างประเทศ

ระมัดระวังเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการแสดง
ความคิดเห็นที่เป็นการเลือกข้าง หรือการ
ใส่ความคิดเห็นลงไปในเนื้อข่าวที่เป็นกลาง

บรรณาธิการบริหารได้ส่งแนวปฏิบัติ
นี้ไปยังกองบรรณาธิการ และเผยแพร่สู ่
สาธารณะด้วย โดยบอกว่า ใครมีค�าถามก็
ให้เขียนแสดงความคิดเห็นได้ 

"เรำเชื่อว่ำกำรจะด�ำรงสถำนะองค์กร

ข่ำวที่ดีที่สุดของโลกไว้ เรำจ�ำเป็นต้องใช้
โซเชียลมีเดียอย่ำงคึกคักต่อไป แต่เรำต้อง
แน่ใจว่ำเรำก�ำลังใช้โซเชียลมีเดียอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ ตำมแนวทำงของห้องข่ำว
ของเรำ" 

โซเชียลมีเดียมีบทบาทส�าคัญในการ
โปรโมทผลงานของเดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ 
ส่งข่าวอัพเดต เก็บข้อมูล ติดต่อแหล่งข่าว 
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คิดว่า ทวีตของนักข่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์ และการท่ีทวีตของนักข่าวจะ
มอีทิธิพลหรอืได้รบัความเชือ่ถือมากนัน้ ส่วน
หนึง่ก็เพราะเขาท�างานท่ีหนังสือพิมพ์ฉบบัน้ี

 เราขอให้นักข่าวงดเว้นจากการบ่นหรอื
ร้องเรยีนเรือ่งสนิค้าและบรกิารใดๆ ผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย แม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณมีสิทธิ 
แต่มันก็เป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับบริการท่ีดี
เป็นพิเศษเพียงเพราะสถานะของคุณบอก
ว่าคุณท�างานที่นี่"

- หลกีเลีย่งการเข้าร่วมกลุม่ปิดหรือกลุ่ม
ลับในโซเชียลมีเดียที่มีแนวโน้มไม่เป็นกลาง 
การไปเข้าร่วมงานใดๆ ก็ เช่น กัน แม้ว่าจะ
เป็นการไปท�าข่าว ก็ขอให้ระวังให้มากๆ 

- ขอให้จ�าใส่ใจว่าต้องให้เกียรติผู้อื่น
เสมอ ถ้าผูอ่้านตัง้ค�าถามหรอืวิพากษ์วิจารณ์
งานเขียนของคุณหรือโพสต์ของคุณใน 
โซเชียลมีเดียก็ให้ตอบด้วยความระมัดระวัง 
อย่าทกึทักเอาเองว่าผูอ่้านไม่ได้อ่านงานของ
คุณอย่างละเอียด

- ถ้าการวิพากษ์วิจารณ์น้ันมันรุนแรง
เกินไปหรอืไม่มเีหตุผล ก็ขอว่าอย่าไปตอบโต้ 
หากมีการข่มขู่คุกคาม นักข่าวก็มีสิทธิท่ีจะ
บลอ็คหรอืกดปุม่ท่ีท�าให้ไม่เห็นข้อความของ
คนคนนัน้ได้ แต่ก็ขอให้หลกีเลีย่งการท�า เช่น 
น้ันกับผู้ท่ีเพียงวิพากษ์วิจารณ์คุณหรืองาน
ของคุณในแบบธรรมดาๆ 

- หากคุณถูกคุกคามในโซเชียลมีเดีย 

สื่อสารกับผู้อ่าน และยังใช้เป็นเวทีทดลอง
แนวการเล่าเรื่องแบบใหม่ๆ แต่ก็มีความ
เส่ียง หากนกัข่าวถูกมองว่ามอีคต ิหรอืแสดง
ความคิดเห็นต่อข่าวลงในโซเชียลมีเดีย 
เพราะอาจะลดทอนความน่าเชือ่ถือของกอง
บรรณาธิการทั้งหมดได้ 

เป็นที่ชัดเจนว่านักข่าวของที่นี่จะต้อง
รายงานอย่างเป็นกลางและยุติธรรม ดังนั้น 
หากใครละเมิด ก็จะถูกหัวหน้ารายงานใน
การประเมินการท�างาน

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดประการแรก ในการ
โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย นักข่าวของเดอะ
นวิยอร์ก ไทมส์ จะต้องไม่แสดงความคดิเหน็
ที่เลือกข้างหรือแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง สนับสนุนผู้สมัครลงชิงต�าแหน่งใดๆ 
หรือแสดงความคิดเห็นอย่างก้าวร้าว หรือ
กระท�าการใด ๆ ท่ีจะกระทบชื่อเสียงของ
เดอะนิวยอร์ก ไทมส์ ท้ังน้ี แนวปฏิบตัน้ีิให้ใช้
กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบข่าวด้าน
การเมืองหรือไม่

“ป ีเตอร ์ เบเคอร์ ผู ้สื่อข ่าวประจ�า
ท�าเนียบขาวของเดอะ นิวยอร์ก ไทมส์” 
กล่าวว่า การที่นักข่าวของเดอะนิวยอร์ก 
ไทมส์ ทวีตเก่ียวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ น้ัน จะถูกมองว่าเป็นมุมมองของ
หนังสือพิมพ์ท้ังฉบับ ท้ังๆ ท่ีนักข่าวคนนั้น
อาจจะไม่ได้เป็นนกัข่าวทีร่บัผดิชอบรายงาน
ข่าวประธานาธิบดีด้วยซ�้า ท�าเนียบขาวจะ
ไม่แยกแยะในเรื่องนี้ ทุกคนจึงต้องเข้าใจ
ตรงกัน

."แม้ว่าคุณอาจจะคิดว่าเฟซบุ๊กเพจ 
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม สแนปแชต หรือโซ
เชียลมีเดียอื่นๆ เป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณซึ่ง
แยกจากบทบาทที่เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ แต่
ในความเป็นจริงแล้ว ทุกอย่างแม้จะเป็น
การกดไลก์ ก็ออกสู่สาธารณะในระดับหน่ึง 
และทุกอย่างท่ีเราท�าในท่ีสาธารณะก็มักจะ
มีความเก่ียวข้องกับเดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ 
อยู่เสมอ" 

นักข่าวบางคนเสริมว่า คนอ่านมักจะ

ขณะเดียวกัน เมื่อเดือนกรกฎำคม
ท่ีผ่ำนมำ เอ็นพีอำร์ (National Public 
Radio: NPR) ของสหรัฐอเมริกำ ซึ่ง
เป็นสื่อที่มีพ้ืนฐำนมำจำกกำรเป็นสถำนี
วิทยุและปัจจุบันเป็นส่ือมัลติมีเดียก็ได้
ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมซึ่งรวมถึงกำรใช้
โซเชียลมีเดียด้วย

เอ็นพีอาร ์ย�้ าความส�าคัญของ 
โซเชียลมีเดีย โดยมีเรื่องน้ีแทรกในทุก
บทของคู่มือจริยธรรม และมีอีกบทเป็น
พิเศษต่างหาก แถมบอกด้วยว่า ที่ต้อง
มาทบทวนเรือ่งน้ีกันใหม่ เพราะหลงัจาก
ออกแนวทางปฏบิตัเิรือ่งน้ีมา 5 ปี โซเชยีล 
มีเดีย “ไม่ใช่สิ่งใหม่อีกต่อไป” 

ในขณะท่ีคู่มือของเดอะ นิวยอร์ก 
ไทมส์ เน้นไปท่ีการรกัษาความเป็นกลาง
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
เอ็นพีอาร์สะท้อนว่าปัญหาท่ีพบคือนัก
ข่าวของเอ็นพีอาร์ ถูกข่มขู่คุกคามใน 
ทวิตเตอร์และแพลตฟอร์มอื่นๆ 

สิ่งที่คู่มือนี้เน้นคือ หลักการยังคง
เดิมเสมอ

“ท�าตัวเหมือนท่ีคุณจะท�าในที่สา
ธารณะอื่นๆ ในฐานะนักข่าวของ NPR 
ปฏิบัติต่อผู้คนท่ีพบด้วยความเป็นธรรม 
ซื่อสัตย์ และให้เกียรติ ตรวจสอบข้อมูล
ก่อนส่งต่อ อย่าท�าอะไรท่ีจะกระทบความ
เป็นกลางในฐานะมืออาชีพ และจ�าใส่ใจ
ไว้เสมอว่า คุณเป็นตัวแทนของเอ็นพีอาร์”
• จ�าไว้ว่า  ไม่มีความเป็นส่วนตัว
ใดๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

และ “เพจส่วนตัว” ก็ไม่ใช่พ้ืนท่ี
ปลอดภัย ติดต่อกับผู้ฟัง หาข่าว และใช้
โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือส�าหรับความ
โปร่งใส แต่ก็ต้องย�้าว่า นักข่าวที่ใช้โซ
เชียลมีเดียต้องขยันตรวจสอบข้อมูลให้
เหมือนเวลาท�างานออฟไลน์ 
• ในการรายงานสิง่ท่ีผูค้นพดูคุยกัน
ในสื่อออนไลน์ 

แม้โซเชยีลมเีดยีจะสะท้อนอารมณ์

ก า รที่ นั ก ข ่ า ว ของ เ ดอ ะ
นิวยอร์ก ไทมส์ ทวีตเกี่ยวกับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นั้น 
จะถูกมองว่าเป ็นมุมมองของ
หนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ
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ของสังคมได้ในระดับหนึ่ง แต่คนในสังคม
ออนไลน์ก็ไม่ใช่ตัวแทนของสังคมท้ังหมด 
จึงไม่อาจน�าเสนอประหนึ่งว่าเป็นตัวแทน
ทั้งหมดได้ 
• ให้เกียรติ 

 ทุกถ้อยค�ามคีวามหมาย ใช้ค�าพูดและ
น�า้เสียงให้ถูกต้อง ใช้ภาษาท่ีด ีอ่านข้อความ
คนอื่นดี ๆ ก่อนกดตอบ รวมถึงอย่าตะโกน
ใส่คนอื่นด้วยการพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่
ทั้งประโยค 

การเขียนถึงเอ็นพีอาร์หรือแชร์ผลงาน
ของเพ่ือนร่วมงานเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าอยาก
วิพากษ์วิจารณ์งานของเพ่ือนร่วมงาน ขอ
ให้พูดต่อหน้าดีว่าไปเขียนในโซเชียลมีเดีย
• นึกถึงใจเขาใจเราเข้าไว้

นอกจากน้ี เวลาแชร์ก็ขอให้ค�านึงถึง
ลิขสิทธ์ิด้วย ให้แชร์จากลิงค์ของเว็บ ไม่ใช่
คัดลอกข้อความทั้งดุ้นมาลง 
• เมื่อเจอคนเกเร 

ต้องยอมรับว่านักข่าวก็เหมือนอาชีพ 
อื่นๆ เวลาคนชมเราก็ดีใจ แต่ก็ต้องยอมรับ
เวลาถูกวพิากษ์วิจารณ์ บางคนอาจไม่พอใจ
ในงานที่เราเขียน บางคนก็โกรธท่ีเราไปขุด
คุ้ย แต่นี่คือส่วนหนึ่งของงาน

ในขณะเดียวกัน โซเชียลมีเดียก็เป็นที่
ท่ีผู้คนปลดปล่อยด้านมืดออกมา เช่น กัน 
เราไม่ต้องทนกับการถูกข่มขู ่หรือคุกคาม
โดยเฉพาะการเหยียดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
หรือเรื่องอื่นๆ 
• อย่าไปต่อความยาว

สิ่งที่แนะน�ามี 2 แนวทาง 
คือถ้าเจอข้อความท่ีไม่น่าอ่านแต่ไม่

ได้คุกคามข่มขู่อะไร ก็ขอให้ตอบไปอย่าง
สุภาพว่า “ขอขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น 
ขอสอบถามเพ่ิมเตมิว่ามอีะไรทีท่�าให้คณุไม่

สบายใจหรือ” 
แต่หากข้อความทีไ่ด้รบัมลีกัษณะข่มขู่

คุกคาม ไม่ต้องไปตอบเลย ขอให้แจ้งไปยัง
หน่วยงานของเราท่ีดูแลเรือ่งน้ี ฝ่ายกฎหมาย
และความมั่นคงจะเป็นผู้จัดการ 

อย่างไรก็ตาม เช่น เดียวกับในชีวิต
จริง เราควรเรียนรู ้ วัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนออนไลน์ เราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพวิถี
ของคนในสังคม เช่น เดียวกับการท่ีเราต้อง
สังเกตและถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านคนอื่น
ในบางวัฒนธรรม

การใช้ภาษาในบริบทท่ีต่างกันก็ให้
ความหมายต่างกันไป การใช้ค�าหยาบใน
บางกรณีก็เป็นแค่การปล่อยมุกตลกของ
กลุ่มคนนั้น 
• ความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นย�า

อย่าสักแต่ว่าเผยแพร่ข้อมูล จะต้อง
เผยแพร่อย่างระมัดระวังด้วย อย่าเชื่ออะไร
ง่ายเกนิไป และน�าเสนอข้อมลูอย่างมบีรบิท 

กรณีข่าวด่วน (breaking news) ให้
บอกผู้อ่านด้วยว่า ข้อมูลนี้คอนเฟิร์มหรือยัง 
หากผิดให้รีบแก้อย่างโปร่งใสด้วย 

 เช่น เดียวกับที่เดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ 
เขียน อย่ารีทวีตแล้วท�าให้คนอ่านคิดว่าเรา
คอนเฟิร์มข้อมูลน้ีแล้ว ขอให้ใช้การอ้างอิง
ข้อความ (quote) แล้วเขียนอธิบายบริบท
เพิ่มจะดีกว่า 

ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมติดตามเรื่อง
ราวต่างๆ อย่างต่อเน่ืองในชวิีตจรงิด้วย ไม่ใช่
พึ่งพิงแต่ข้อมูลออนไลน์
• ระมัดระวังในการแชร์รูปหรือวิดีโอ

ตรวจสอบให้ดีว่าเป็นภาพจริงหรือตัด
ต่อ ภาพเก่าหรือภาพปัจจุบัน คนโพสต์เป็น
ใคร น่าเชื่อถือหรือมีความเกี่ยวข้องกับภาพ
โดยตรงหรือไม่ มีสิทธิในการใช้รูปหรือไม่ 

เอ็นพีอาร์ ลิขสิทธิ์รูปเป็นอย่างไร เราแชร์ได้หรือไม่ 
• ความซื่อสัตย์

ขอให้เปิดเผยตวัเสมอว่าเป็นนกัข่าว
ของ NPR และการติดตามเป็นเพื่อนหรือ
เข้ากลุ่มเฉพาะต่างๆ ก็เข้าได้ และเข้าใจ
ว่าบางครั้งเข้าไปเพ่ือสังเกตการณ์ แต่
ขอให้จ�าบทบาทนี้ไว้ให้ดี ว่า ไม่ใช่เข้าไป
มีบทบาทที่แสดงออกว่าเลือกข้างหรือ
สนับสนุนข้างใดข้างหน่ึง อย่าท�าอะไร
ให้คนสูญเสียความเชื่อถือที่มีต่อนักข่าว
และองค์กร 

เคยมีกรณีมาแล้วท่ีนักข่าวใช้แอค
เคาท์ส่วนตวัทีเ่ป็นนามแฝงและใช้ภาษา
หยาบคายจนถูกบล็อคและติดตามสืบ
ทราบว่าอยู่ NPR ถึงนักข่าวคนน้ันจะออก
มาขอโทษ แต่ความผิดก็เกดิขึ้นแล้วและ
แพร่กระจายกันไปในวงกว้าง ท้ังองค์กร
และนักข่าวคนน้ันยังถูกหยิบมาล้อและ
เสียดสีโดยสื่ออื่นอีกด้วย ดังนั้น อย่าคิด
ว่าคนจะไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร
• โปร่งใสและรับผิดชอบ 

การน�าเสนอข้อมูลต้องมีท่ีมาที่ไป 
และเป็นข้อมลูทีแ่หล่งข่าวยินยอมให้เปิด
เผย ปกป้องตัวเองด้วย ระมดัระวังในการ
แสดงความคิดเห็น สื่ออื่นอาจน�าความ
คิดเห็นท่ีคุณเขียนออนไลน์ไปลงข่าวกไ็ด้ 
ลองนึกดูก่อนเขียนว่ามันจะกระทบชื่อ
เสียงของ NPR หรือไม่ 

นอกจากนี้ อย่ามักง่าย อย่าลืมว่า 
คุณก็ต้องรับผิดชอบต่อการรีทวีตหรือ
แชร์ข้อความด้วย แม้ว่าคุณจะไม่ใช ่
คนเขียนข้อความนั้น เช ่น การหมิ่น
ประมาท

ในกรณีท่ีไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติ
ตัวอย่างไร NPR มีทีมงานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้
ค�าปรกึษาแก่นักข่าวในการใช้งานโซเชยีล 
มีเดียด้วย

อ ่านรายละเอียดได ้ ท้ัง http:// 
ethics.npr.org/tag/social-media/
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ท า ง ด ้ า น ส� า นั ก ข ่ า ว ร อ ย เ ต อ ร ์  
(Reuters) เขียนคล้ายๆ กับที่อื่นว่าโซเชียล 
มเีดยีมปีระโยชน์ในการหาข่าว แต่ก็มคีวาม
อันตรายอยู่ในตัว

“เรำต้องกำรให้ผู้คนได้ประโยชน์และ
ปลอดภัยจำกโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไม่ได้มี
เจตนำจะปิดปำกใคร” 

นักข่าวก็เป็นคนเหมือนกัน ถ้าอยาก
ทวีตหรือโพสต์เก่ียวกับละครโรงเรียนหรือ
อาหารจานโปรดก็ไม่เป็นไร แต่หากเป็น
เร่ืองที่เก่ียวกับประเด็นสาธารณะหรือเป็น
เร่ืองท่ีรอยเตอร์อาจรายงานเรื่องนี้ก็ต้อง
ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเป็น
พิเศษ ในโพรไฟล์ ก็ขอให้เขียนให้ชัดเจน
ว่า คุณเป็นนักข่าวรอยเตอร์ และสิ่งที่คุณ
เขียนเป็นของคุณเอง ไม่เกี่ยวกับรอยเตอร์

- นกัข่าวของรอยเตอร์ อยู่ภายใต้หลกั
จริยธรรมของรอยเตอร์ 24 ชั่วโมง น่ันคือ 
มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด ดังนั้นจึงไม่มีค�าถามว่าออฟไลน์
หรือออนไลน์ เพราะล้วนต้องอยู่ในกรอบ
นี้เหมือนกัน 

การท่ีนักข่าวรอยเตอร์จะน�าเสนอข้อ
สรุปในเรื่องใดๆ ก็ขอให้มาจากการค้นคว้า
ข้อมูลเพื่อรายงานข่าว และให้เปิดพ้ืนท่ี
ส�าหรับการสืบค้นหรือท�าข่าวต่อไปด้วย 
ไม่ใช่ปักใจเชื่ออะไรง่ายๆ และแน่นอนว่า
ก่อนจะทวีตหรือโพสต์อะไรต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจเสียก่อน ช้าดีกว่าผิด 

อย่างไรก็ตาม บางเรื่องที่สมควร

ปกปิดเป็นความลับหรือแหล่งข ่าวไม่
ยินยอมให้เปิดเผยก็อย่าน�าไปเปิดเผย 
ระมัดระวังประเด็นอ่อนไหว 

- จ�าใส่ใจเสมอว่า โซเชียลเน็ตเวิร์ก 
ไม่มีค�าว่า “ยกเลิกการส่ง” สิ่งท่ีส่งไปแล้ว
ดึงกลับไม่ได้ และมีคนที่พร้อมจะใช้สิ่งที่
เราส่งออกไปในทางลบเสมอ 

รอยเตอร์เปรียบเทียบว่าการโพสต์
หรือส่งข้อความในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เปรียบ
เสมือนการบินหรือเหาะอยู่โดยไม่มีตาข่าย
รองรับเลยทีเดียว 

- ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม เราต้องหลีก
เลี่ยงการจุดประเด็นที่จะท�าให้เกิดการ
ทะเลาะหรือต่อสู้กัน ต้องไม่ใช้ถ้อยค�าท่ี
หาเรื่องหรือปลุกเร้า หรือการพูดพล่อยๆ 
นอกจากนี้ การติดตามหรือเป็นเพ่ือนกับ
คนบางคนออนไลน์ยังอาจเปิดเผยตัวตน
ของแหล่งข่าวของเราได้อีกด้วย 

ในย่อหน้าสรุปของรอยเตอร์ ได้สรุป
หลักการท่ีเหมือนๆ กันของหลายๆ องค์กร
ส�าหรับการที่นักข่าวจะใช้โซเชียลมีเดีย
ไว้ว่า

“ด้วยวธีิการใดก็ตาม ศกึษาช่องทางท่ี
โซเชียลมีเดียจะช่วยในการท�างานของคุณ 
แต่ก่อนที่จะทวีตหรือโพสต์อะไร ขอให้คิด
ให้ดีว่า สิ่งท่ีคุณก�าลังจะท�ามันจะสะท้อน
ความเป็นมืออาชีพของคุณและชื่อเสียง
ขององค์กรโดยรวมด้วย หากไม่แน่ใจขึ้น
มาเมื่อใด ให้ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า
งานหรือบรรณาธิการของคุณ”

มาดแูนวปฏิบตัขิองสมาคมนักข่าวมอือาชพี (Society of Profes-
sional Journalists: SPJ) กันบ้าง แนวปฏิบตัทิางจรยิธรรมขององค์กร
นี้เป็นที่อ้างอิงใช้กันทั่วไป ส�าหรับการใช้โซเชียลมีเดีย เขียนเอาไว้ว่า

“ฉบับย่อ แนวปฏิบัตินี้ สรุปได้ 3 ค�ำเท่ำนั้น จง ใช้ สำมัญส�ำนึก”
แต่ก็มีเสริมว่า ให้แสดงตนอย่างเปิดเผยเสมอว่ามีต�าแหน่งอะไร

ในองค์กรน้ี แม้ว่าจะมเีพียงบางต�าแหน่งเท่าน้ันทีพู่ดในนามองค์กรได้ 

รอยเตอร์

SPJขอให้แจ้งให้หวัหน้าของคณุทราบทนัที เดอะ 
นิวยอร์ก ไทมส์ มีนโยบายปกป้องความ
ปลอดภัยของนักข่าว 

-เราเชื่อในคุณค่าของการที่นักข่าวจะ
ถ่ายทอดความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ 
ณ ขณะเกิดเหตุ แต่ก็ขอให้นักข่าวให้ความ
ส�าคัญกับดิจิทัล แพลตฟอร์ม ขององค์กร
ก่อนเป็นอันดับแรก

 เช่น เดียวกัน ควรน�าเสนอข่าวในช่อง
ทางหลักก่อน หากคิดว่ากรณีใดเหมาะสม
ที่จะรายงานทางโซเชียลมีเดียก่อน ขอให้
ปรึกษาหัวหน้างานของคุณ

- ขอให้โพสต์อย่างโปร่งใส หากทวีต
ข้อความที่ผิดหรือไม่เหมาะสมและต้องการ
จะลบ ขอให้เขียนในข้อความถัดไปด้วยว่า
ลบข้อความก่อนหน้านั้นไปแล้วเพราะผิด
พลาด 

ระมัดระวังการแชร์ข่าวหรือบทความ
จากทีอ่ืน่ท่ียังไม่สามารถยืนยันความถูกต้อง
ได้ เพราะคนจะนึกว่าเดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ 
รับรองเนื้อหาในโพสต์หรือทวีตนั้นแล้ว ทั้งๆ 
ที่จริง ๆ ไม่ใช่

- หากคุณยังไม่แน่ใจเก่ียวกับสิ่งที่จะ
โพสต์ในโซเชียลมีเดีย ถามตัวเองว่า หาก
เป็นบทความในเดอะ นิวยอร์ก ไทมส์ คุณ
จะแสดงความคิดเห็นแบบเดียวกันน้ีไหม 
เป็นไปได้ไหมว่าผู้อ่านจะมองว่าคุณมีอคติ
หรือเอนเอียงส�าหรับเรื่องบางเร่ืองที่เขียน 
สิ่งที่คุณโพสต์จะกระทบมุมมองของผู้ที่ได้
อ่านที่มีต่อหนังสือพิมพ์ว่าไม่เป็นกลางหรือ
ไม่ สิง่ท่ีคณุโพสต์จะท�าให้เพ่ือนร่วมงานของ
คุณท�างานล�าบากหรือไม่ หากมีคนติดตาม
หรือไล่อ่านฟีดโซเชียลมีเดียของคุณ เขาจะ
เกิดข้อสงสัยในความสามารถของคุณใน
การรายงานข่าวอย่างเป็นกลางและยุตธิรรม
หรือไม่ 

- หากคุณยังไม่แน่ใจอีก ให้ปรึกษา
หัวหน้างานของคณุหรอืหัวหน้าข่าวอ่ืนๆ 
และอ้างอิงกรอบประมวลจริยธรรมของ
นักข่าว 
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ปี 2560 ทีน่บัถอยหลงัก�าลังจะผ่านพ้นไป 
ภาพรวมธรุกจิสือ่มวลชน ทัง้ทวีี-วทิย-ุสือ่
สิง่พมิพ์-สือ่ออนไลน์ พบว่าบางองค์กร มี
ผลประกอบการที่ดีขึ้น จากที่เคยย�่าแย่ใน
ปี 2559 

เห็นได ้จากผลประกอบการในช่วง
ไตรมาสแรกจนถึงไตรมาสทีส่ามของปี 2560 
ขณะที่บางองค์กร จากที่เคยย�่าแย่อยู่แล้ว ก็
ยังมีแนวโน้มแย่ต่อไปต่อเน่ือง ผลประกอบ
การโดยรวม ยังไม่ฟื้นตัว แต่ก็ไม่ถึงกับต้อง
ปิดกิจการ แต่ก็แค่พอประคองตัวไปแบบ
เดอืนต่อเดอืน โดยทีก็่ไม่รูว่้าจะประคองตวัไป
ได้อีกนานแค่ไหน!!!!

ภาพรวมของ “ธุรกิจ
สื่ อ ”  ในรอบป ี  2560 มี
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
ในรอบปี ที่ส�าคัญและเป็น
ที่สนใจ ในธุรกิจส่ือแขนง 
ต่างๆ ที่ “จุลสารราชด�าเนิน” 
ประมวลมา ก็มีอาทิ เช่น 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 
พบว่า ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ราย

วัน-นิตยสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน รวม
ถึงพวกสิง่พิมพ์แจกฟร ีโดยภาพรวม ก็ยังค่อน
ข้างน่าเป็นห่วง หลายแห่งยังอยู่ได้ แต่ก็ต้อง
รัดเข็มขัดพอสมควร เช่น หากนักข่าว-คนใน

Media Story 
โดยกองบรรณาธิการ

2560
2561 ใครได้ไปต่อ ? 

กองบก.หรือพนักงานส่วนอื่นๆ ลาออกไป ก็
ไม่รับคนเพ่ิม ใช้คนท่ีมีอยู่ให้มีงานเพ่ิมมาก
ข้ึน รวมถึงการรัดเข็มขัดส่วนอื่นๆ เช่น ตัด
โอที –ตัดเบี้ยเล้ียงไปต่างจังหวัด –ลดเงินค่า
ตอบแทนส�าหรับคอนเทนต์ข่าวที่กองบก.สื่อ
สิ่งพิมพ์ส่งไปออฟฟิศแล้วมีการน�าไปขึ้น
ออนไลน์ อาทิจากเดิมได้ข่าวละ 50 บาท ก็
เหลือข่าวละ 20-30 บาท 

ขณะที่บางแห่ง ฝืนต่อไปไม่ไหว ก็ต้อง
อ�าลาแผงหนังสือ เลิกกิจการกันไป 

รอบปี 2560 ที่ก�าลังผ่านไป สื่อสิ่งพิมพ์
ที่เลิกกิจการก็ เช่น นิตยสารหนัง FILMAX ที่
เคยยืนหยัดมานาน 10 ปีเต็ม ก็วางแผนฉบับ
สุดท้าย คือ ฉบับที่ 122 เมื่อเดือนสิงหาคม 
2560

แฟนเพจเฟซบุ ๊ก  “FILMAX” โดย 

อลงกรณ์ คล้ายสีแก้ว บรรณาธิการบริหาร 
ได้ระบุไว้ในประกาศอ�าลาแฟนหนังสือว่า 

“เหตุผลท่ี FILMAX ต้องปิดตัวลง ก็
คงเป็นเหตุผลเดียวกับท่ีเพ่ือนพ้องนิตยสาร
เล่มอื่นๆ ต้องอ�าลาแผงไปก่อนหน้านี้ นั่นคือ
การเปลี่ยนแปลงของตลาดสื่อสิ่งพิมพ์ ท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อเราด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

การป ิดตั วของนิตยสาร เ ก่ียว กับ
ภาพยนต์ต่างประเทศ ไม่ใช่แค่ นิตยสาร 
FILMAX เท่านั้นท่ีเลิกไป ยังมี นิตยสาร
ภาพยนตร์แจกฟร ีThe Hollywood Reporter 
Thailand ก็ได้ยุติการผลิต-แจกฟรี เมื่อช่วง
เดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา เช่น กัน หลัง
จากเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคม 2559

 
นิตยสารอาหาร ก็โบกมือลา 

ขณะท่ีก่อนหน้านั้นเมื่อช่วงเดือน มิ.ย 
2560 ‘นิตยสารครัว” ท่ีอยู่มา 24 ปี ก็อ�าลา
ไปก่อนล่วงหน้า บนการเปิดเผยของ  "เชฟ
น่าน หงษ์วิวัฒน์" ทายาทครอบครัว "หงษ์
วิวัฒน์" ซึ่งเป็นผู้ก่อต้ังท�านิตยสารครัว ได้
ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจ 
@Chef Nan - เชฟน่าน ระบุไว้ตอนหนึ่งว่า 

"..สามารถรับรู้ได้ถึงความต้ังใจของพ่อ
แม่ ท่ีริเร่ิมนิตยสารน้ีด้วยใจ ด้วยความมุ่ง
หวังท่ีอยากจะบันทึกเร่ืองราวของวัฒนธรรม
อาหารการกินของคนไทยไม่ให้ตายหายไป
ตามกาลเวลา 

รีวิว ธุรกิจสื่อ 
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ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 3 แสนฉบับ ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล มาเกือบ 3 ปีเต็มตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
นิวร้อยแปดได้ท�างานอย่างเต็มก�าลัง พัฒนา
ปรับปรุงหนังสือพิมพ์อยู่เป็นระยะ เพื่อตอบ
สนองความพึงพอใจของผู้อ่าน เช่น เดียวกับ
ทีมงานอีกเกือบ 200 ชีวิต ท่ีประจ�าตามจุด
แจก 155 จุดท่ัวกรงุเทพฯ ล้วนท�าหน้าทีอ่ย่าง
แข็งขันส่งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถึงมือทุกท่าน

“ณ ปัจจุบัน เข้าสู่ยุคดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์
ไทยและทั่วโลกทยอยปิดตัวลงเรื่อย ๆ ซึ่ง
เป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวม
ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
เสพสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากขึ้น 
ด้วยเหตนุีห้นงัสอืพิมพ์นิวร้อยแปดจงึมคีวาม
จ�าเป็นต้องหยุดการผลติ โดยจะจดัพิมพ์ฉบบั
สุดท้าย คือ ฉบับที่ 718 วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 
2560 จากน้ันจะมุง่มัน่พัฒนาสือ่ดจิทัิลต่อไป”

เครือโพสต์ฯไม่ยื้อ Marie Claire
ไม่เพียงแต่ส่ือส่ิงพิมพ์รายวัน-นิตยสาร

รายเดือน-นิตยสารแจกฟรี ไม่ว่าจะเป็นค่าย
เลก็ค่ายใหญ่ ทีต้่องยุตกิารผลติสือ่สิง่พิมพ์ ท่ี
เป็น”นิตยสารผู้หญิง”อย่าง “ Marie Claire” 
ในเครือโพสต์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ก็ยื้อ
ไม่ไหว อ�าลาแผงในเดือนเมษายน 2560ท่ี
ผ่านมา เช่น กัน 

 Marie Claire แฟชั่นผู้หญิงที่มีชื่อเสียง

ระดบัโลก มต้ีนก�าเนิดมาจากประเทศฝรัง่เศส 
จ�าหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก ตีพิมพ์ครั้ง
แรกในประเทศฝรัง่เศสใน ค.ศ. 1937 ส�าหรบั
ประเทศไทย หลงัเครอืโพสต์ฯ ซือ้หัวนติยสาร
มาผลิต-ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยวางแผง
ฉบับแรกเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2004 และ
ด�าเนินการมาจนถึงปี 2017 รวมเวลา 13 ปี

ส่ือหลายแขนงรายงานไว ้ว ่า ก ่อน
หน ้ าจะ ตัดสิน ใจ เลิ กการท� า “  Ma r i e 
Claire”ดังกล่าว ทางกองบก. และเจ้าของ
นิตยสารพยายามปรับตัวหลายรูปแบบ เพ่ือ
ให้อยู่รอด กับยุคโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น 
การรับสมัครสมาชิก ปรับเป็นอีบุ ๊ค ให้สั่ง
ซื้อและดาวน์โหลดได้ท้ังระบบ IOS และ 
Android แต่สุดท้าย ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค
หนังสือแนวน้ีท่ีเปล่ียนแปลงตัวเองรวดเรว็ย่ิง
กว่าแฟชั่น การปรับตัวของนิตยสาร Marie 
Claire ภาคภาษาไทย ก็ไม่สามารถยืนหยัด
ต่อไปได้จ�าเป็นต้องยุติการผลิตไป 

ปิดต�านาน 49 ปี “ขวัญเรือน”
และในช่วงเดือนพ.ย.2560 ข่าวเศร้า

วงการนิตยสารไทยก็เกิดขึ้นอีก เมื่อมีการ
ประกาศปิดตัว นิตยสาร”ขวัญเรือน”ท่ีมีอายุ
การจ�าหน่าย-ตีพิมพ์มายาวนานถึง 49 ปี

โดยเมื่อ วันที่ 17 พ.ย. นิตยสารขวัญ
เรือนได้ส่งจดหมายแจ้งสมาชิกนิตยสาร 
โดยระบุว ่า นิตยสารขวัญเรือนมีความ

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง 
ทีมนิตยสารครัวพยายามอย่างเต็มท่ี ท่ีจะ
ปรับ เปลี่ยน พัฒนา พยายามอย่างย่ิงท่ี
จะท�าให้เรื่องราวอาหารท่ีมีคุณค่าสามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่...เราก็ไม่สามารถ
ต้านทานได้ไหว นิตยสารครัว ฉบับเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2560 นี้จะเป็นฉบับสุดท้าย
ของเรา”

“.. ต้องขอโทษที่อาจท�าให้บางคนผิด
หวัง เรื่องราวของอาหารเป็นสิ่งที่ทางทีม
งานรักที่จะท�า หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักอ่านมาโดยตลอด แต่ก็ถึงวันที่ต้องหยุด
ท�านิตยสารครัว ท้ังนี้ต้องขอบคุณนักอ่าน
ที่ให้การสนับสนุน และจะได้พบกันอีกใน
อนาคต”

สิ่งพิมพ์แจกฟรี หมดยุคทอง 
และในเดือนเดียวกัน หนังสือพิมพ์

แจกฟรี ขนาดไซส์แบบแทบลอยด์ อย่าง 
“(New)108” ทีเ่ป็นสือ่ในเครอืเดยีวกับ สถานี
โทรทศัน์นวิทวีี ก็ยุตกิารผลติ เช่น กัน หลงัจาก
แจกฟรีมาได้ สามปี ตามค�าแถลงอย่างเป็น
ทางการจาก กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
นิวร้อยแปด เมื่อ 27 มิถุนายน ·2560 เรื่อง 
ประกาศ หยุดผลิตหนังสือพิมพ์นิวร้อยแปด

ที่ระบุไว้ตอนหนึ่งว่า จากที่บริษัท ดีเอ็น 
มเีดยี จ�ากดั ในเครอืสถานโีทรทศัน์นิวทวีีช่อง 
18 ได้ผลิตหนังสือพิมพ์นิวร้อยแปด แจกฟรี
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ประสงค์จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เนื่องด้วยสภาวะ
เศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค
ที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะใน
ยุคที่สื่อโซเชียลเข้ามามีบทบาท ส่งผลต่อสื่อ
สิง่พิมพ์มากข้ึน ท้ังในแง่ของการขายโฆษณา
และยอดจ�าหน่าย ท�าให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งพิมพ์เป็นอย่างย่ิง โดยทางนิตยสารขวัญ
เรือนได้มีความพยายามท่ีจะต่อสู้อย่างถึงที่
สุดกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
ยุคสมัย ซึ่งส่งผลต่อการพิมพ์จ�าหน่ายท่ีเกิด
ขึ้นมาโดยตลอด

ด้วยเหตุน้ี ทางนิตยสารขวัญเรือน จึง
ขอแจ้งอนุญาตให้ท่านสมาชิกทราบ เรื่อง
การยุติการจัดท�านิตยสารขวัญเรือน โดยจะ
จดัท�าฉบบัท่ี 1102 (ฉบบัเดือนธันวาคม) เป็น
เล่มสุดท้าย

มติชน-สยาม กีฬาฯ   จับมือ เป ็น
พันธมิตร

และช่วงเกือบสิ้นปีที่ผ่านมา ก็มีความ
เคลื่อนไหวท่ีน่าสนใจในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์
เมื่อ สื่อหลายแขนงรายงานว่า บริษัท มติชน 
จ�ากัด (มหาชน) ได้ตัดสินใจยุบแผนกการ
พิมพ์และแผนกการขนส่ง ให้บริษัทสยาม
สปอร์ตฯ บริหารแทนตั้งแต่ 1 พ.ย. 60 

ข่าวดังกล่าว เกิดจากการที่ ฐากูร บุน
ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ท�าหนังสือแจ้งกรรมการและ 
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อ 29 ก.ย. 2560 เรื่อง การปรับปรุง
โครงสร้างกิจการ

หนงัสอืดงักล่าว รายงานว่า ทาง บรษิทัฯ 
ได้ปรับปรุงโครงสร้างกิจการ ด้วยการยุบ
แผนกการพิมพ์และแผนกการขนส่ง โดย
โอนส่วนงานดังกล่าวไปให้กับ บริษัท สยาม
สปอร์ต ซนิดเิคท จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูเ้ข้ามา
รับจ้างพิมพ์และจัดส่งหนังสือและนิตยสาร
ให้กับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
เป็นต้นไป และย�้าว่า การปรับโครงสร้าง
ดังกล่าวจะเป็นผลดีแก่ทั้งสองฝ่าย โดย

ต้นทุนการพิมพ์และขนส่งต่อ
ฉบับของสยามสปอร์ต ซินดิเคท 
จะลดลงขณะท่ีรายได้จากการ
รับงานเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีมติชนจะ
สามารถประหยัดต้นทุน และ
ท�าให้หนังสือพิมพ์มติชน ข่าวสด รวมทั้ง
นิตยสารในเครือทุ่มเทเวลาและทรัพยากรใน
การขยายตลาดด้านส่ือดิจิทัลให้มากข้ึนกว่า
เดมิ เพ่ือด�ารงความเป็นผูน้�าในตลาดดงักล่าว

ส�าหรับการปรับโครงสร้างครั้งนี้ จะเกิด
ผลกระทบต่อพนักงานบางส่วน ซึ่งบริษัท
ได้ด�าเนินการชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับ
ผลกระทบมากกว่าอัตราท่ีกฎหมายก�าหนด 
รวมทั้งจัดโครงการและมาตรการช่วยเหลือ
พนักงานกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่อง
การจัดหางานใหม่และการฝึกอบรมความ
รู้-วิชาชีพให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับ
ความเปลี่ยนแปลงได้

เว็บไซต์ ผู ้จัดการออนไลน์ รายงาน
เรื่องน้ีไว้เพ่ิมเติมเมื่อ 30กันยายน 2560 ว่า 
เครือมติชนมีโรงพิมพ์และจัดจ�าหน่ายสื่อสิ่ง
พิมพ์เป็นของตนเอง ในชื่อ  “โรงพิมพ์มติ
ชน ปากเกร็ด” ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 24 ไร่ ริม
แม่น�้าเจ้าพระยา ท่ี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
เดิมเป็นท่ีเก็บกระดาษหนังสือพิมพ์ส�ารอง 
ประกอบด้วยอาคารขนาดใหญ่ 2 หลัง 
และอาคารขนาดกลาง 1 หลัง วางหนังสือ
เล่มที่ส ่งคืนจากท้องตลาด ก่อนจะสร้าง 
โรงพิมพ์ขึ้นมาใหม่ เปิดให้บริการเมื่อปี 
2549 ลงทุนซื้อเคร่ืองพิมพ์ 6 เคร่ือง รวม
มูลค่า 220 ล้านบาท ท่ีผ่านมา นอกจากจะ
พิมพ์หนังสือและนิตยสารในเครือมติชนแล้ว 
ยังหาลูกค ้ารับจ ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หรือ 
แพคเกจจิง้ท่ีรบัจ้างผลติให้กับบรษิทั ห้างร้าน 
โรงพยาบาล 

อีกทั้ ง ยังมีบริษัทย ่อย คือ  บริษัท  
งานดี จ�ากัด จัดจ�าหน่ายส่ือสิ่งพิมพ์ในเครือ
มติชนและส�านักพิมพ์อื่นๆ ให้แก่เอเย่นต์
ต่างๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบบ
ขายฝากแก่เอเย่นต์ที่บริษัทได้ตั้งตัวแทน
จ�าหน่ายและรับช่วงขายต่อให้แก่ร้านค้าต่อ

ไป อย่างไรก็ตาม เดิมเครือมติชนมีโรงพิมพ์
อยูที่ซอยเทศบาลนิมิตใต้ 12 ย่านประชาชื่น 
แต่ปัจจุบันได้ยุบโรงพิมพ์และปรับปรุงเป็น
ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน

พร้อมกับระบุว่า ทางเครือมติชนและ
ข่าวสดได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่าน
มา และผลของการยุบแผนกการพิมพ์และ
แผนกการขนส่ง คาดว่า จะมีพนักงานที่ถูก
เลิกจ้างประมาณ 270 คน แต่อนาคตของ
โรงพิมพ์มติชนท่ี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จะ
น�าไปใช้ประโยชน์หรือขายทอดตลาด รวม
ทั้งบริษัท งานดี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดจ�าหน่าย
สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือมติชน จะเลิกกิจการหรือ
ไม่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด หลังเครือมติชนตัดสิน
ใจให้สยามสปอร์ตจดัส่งหนังสอืและนติยสาร 
ส�าหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 มี
รายได้รวม 468.89 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 7.12 
ล้านบาท

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ 
พบว่าในรอบปี 2560 ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ 

–ทีวีดิจิทัล ก็เป็นอีกส่ือแขนงหน่ึงท่ีได้รับผล
จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย
เฉพาะเม็ดเงินโฆษณาท่ีหายไปจ�านวนมาก 
ทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจที่ย�่าแย่ตลอดท้ัง
ปี 2560และผลจากการที่ธุรกิจแขนงต่างๆ 
น�าเม็ดเงินโฆษณาไปลงกับสื่อโซเชียลมี
เดียมากขึ้นเรื่อยๆ ตามพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่ เปลี่ยนแปลงไป จนท�าให้คนดูทีวีจาก
จอโทรทัศน์โดยตรงลดลง ส่งผลให้เงินค่า
โฆษณาที่ธุรกิจทีวีเคยได้รับ ถูกแบ่งเค้กไป 

โดยข ่าว เ ก่ียว กับธุร กิจ ทีวี ในรอบ
ปี2560ทีน่่าสนใจก็ เช่น กรณี บรษิทั จเีอม็เอม็ 
แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) หรือ GRAMMY ได้
แจ้งตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมือ่24 
ส.ค. 2560 ว่าบริษัทได้ลงนาม ในสัญญา
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จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แชนแนล เทรดดิง้ จ�ากัด กับบรษิทั อเดลฟอส 
จ�ากัด ซึ่งมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนาย 
ปณต สริวัิฒนภกัด ีเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย
ทั้งสองคือ ลูกชายของ เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒน
ภกัด ีเจ้าของอาณาจกัรธุรกิจเบยีร์ช้าง เครือ่ง
ดื่ม และอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทยใน
เครือไทยเบฟฯ นั่นเอง 

ดีลดังกล ่าว ทางบริษัท จี เอ็มเอ็ม 
แชนแนล เทรดดิ้ง จ�ากัด ได้เสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนจ�านวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ หุ้นละ100 บาท ให้แก่บรษิทั อเดลฟอส จ�า
กัด จ�านวน 1,999,999 หุ้น ในราคาจองซือ้หุ้น
ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิ 199,999,900 บาท

นอกจากนี้ บริษัท อเดลฟอส จ�ากัด 
จะจองซื้อหุ ้นเพ่ิมทุนตามจ�านวนที่ตนได้
รับการเสนอขายตามสิทธิของตน ท้ังหมด 
10,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท 
รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000,000 
บาท รวมเป็นเงินท่ีบริษัทของบุตรชายเจ้า
สัวเจริญซื้อบริษัทในเครือแกรมมี่ประมาณ 
1,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 
50% ในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง 
จ�ากัด ที่ด�าเนินธุรกิจ เช่น ช่อง จีเอ็มเอ็ม 25 
ธุรกิจวิทยุ เอไทม์มีดีย

“กลุ่มเสี่ยเจริญ-เบียร์ช้าง-ไทยเบฟฯ” 
สยายปีก เป็นเจ้าของช่อง “ดิจิทัลทีวี GMM 
25” อีกหนึ่งช่อง หลังก่อนหน้านี้ “เสี่ยเจริญ-
ฐาปน-ปณต” ก็เข้าไปซื้อช่องอมรินทร์ 34 
โดยช่วงเดือน พ.ย.2559 ผ่านการเข้าถือ
หุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิช
ชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หลังบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง 
แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด ได้ขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทนุ 200 ล้านหุ้นให้กับบริษทั วัฒนภกัด ีจ�ากัด 
ที่ถือหุ้นเกือบท้ังหมดโดยฐาปน-ปณต สิริ
วัฒนภักดี ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็น
มลูค่า 850 ล้านบาท จงึท�าให้“ตระกูลสริวัิฒน
ภักดี” ถือหุ้นในบมจ.อมรินทร์ 47.62% ขณะ
ที่ครอบครัวอุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มอมรินทร์ 

จะมีสัดส่วนหุ้นลดลงเหลือ 30.83% และ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้น 21.55%

การที่กลุ่ม”ตระกูลสิริวัฒนภักดี”มีสื่อ
ทีวีสองช่องในมือทั้ง อมรินทร์ทีวีและจีเอ็ม
เอม็25 จงึท�าให้ กลุม่เสีย่เจรญิ- ไทยเบฟฯ ท่ีมี
ธุรกิจมากมายนับไม่ถ้วน ท้ังอสังหาริมทรัพย์-
ห้างสรรพสินค้า-เครื่องดื่ม-อาหาร สามารถ
น�าทีวีทั้งสองสถานีรวมถึงธุรกิจอื่นๆ ในเครือ 
เช่น นติยสาร ไปต่อยอดทางธุรกิจเพ่ือโปรโมต
สินค้า-บริการของบริษัทในเครือได้มากมาย 

ไทยพีบีเอส เปิดเออร์ลี่รีไทร์ 
ขณะท่ี ทีวีสาธารณะ”ไทยพีบีเอส”ก็มี

ความเคลื่อนไหวท่ีน่าสนใจ เมื่อมีรายงาน
ว่า เมื่อ 11 ต.ค.2560 รศ.วิลาสินี พิพิธกุล 
ผู้อ�านวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ 
ไทยพีบีเอส ได้ออกประกาศ เร่ือง โครงการ
สมัครใจเกษียณก่อนก�าหนด ตั้งแต่วันท่ี 12 
ต.ค. ถึงวันที ่11 พ.ย. ส�าหรบัพนักงานประจ�า
ที่สนใจ

โดยจะได้เงินชดเชยตามอายุงาน ดังนี้
-อายุงาน 120 วันแต่ไม่ถึง 1 ปี ได้เงิน

ชดเชย 1 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย
-อายุงาน 1-3 ปี ได้เงนิชดเชย 3 เท่าของ

เงินเดือนสุดท้าย
-อายุงาน 3-6 ปี ได้เงนิชดเชย 6 เท่าของ

เงินเดือนสุดท้าย
-อายุงาน 6-10 ปี ได้เงินชดเชย 8 เท่า

ของเงินเดือนสุดท้าย

-อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ได้เงินชดเชย 10 
เท่าของเงินเดือนสุดท้าย

ทั้งน้ี เอกสารรายงานผลการปฏิบัติ
งานประจ�าปี 2559 ระบุว่า ในปีงบประมาณ 
2559 มีค่าใช้จ่ายบุคลากร รวม 716.25 ล้าน
บาท รายจ่าย 660.79 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 
เงินเดือนและค่าตอบแทน 567.10 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ 53.61 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน 40.08 
ล้านบาท

โดยรายได้หลักของไทยพีบีเอส มา
จากเงินสนับสนุนจากภาษีสุราและยาสูบ
อัตรา 1.5% สูงสุดไม่เกินปีละ 2,000 ล้าน
บาท นอกนั้นเป็นรายได้จากดอกเบ้ียที่ฝาก
เงินกับธนาคารท้ังรัฐและเอกชน การลงทุน
ตราสารหน้ีทั้งภาคเอกชน พันธบัตรภาครัฐ 
และรัฐวิสาหกิจ 

เนชั่นปรับโครงสร้างใหญ่
ขณะที่สื่อค ่ายใหญ่อีกหนึ่งค ่ายคือ 

“บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ�ากดั” (มหาชน) 
ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ ก็มีข่าวออกมามากมาย 
ในเร่ืองการด�าเนินธุรกิจของส่ือในเครือ ท่ี
เจอสภาวะขาดทุนต่อเนื่อง จนต้องใช้หลาย
มาตรการเพื่อแก้ปัญหา เช่น การลดคน –การ
ขายหุ ้นธุรกิจส่ือในเครือ หรือการปรับตัว
ธุรกิจสื่อในเครือ อาทิ การเลิกผลิต “เนชั่นสุด
สัปดาห์” นิตยสารวิเคราะห์ข่าว หลังยืนหยัด
อยู่บนแผงมาร่วม 25 ปี หรือการที่เปลี่ยนการ
พิมพ์-ผลิต หนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” จากท่ี
ออกทุกวัน แต่เมือ่ช่วงกลางปีท่ีผ่านมา ก็มกีาร
ปรบัใหม่ โดยไม่มหีนังสอืพิมพ์คมชดัลกึในวัน
อาทติย์ แต่รวมเป็น “ฉบบัวันเสาร์-อาทติย์” ไว้
ในเล่มเดียวกัน โดยจ�าหน่ายในวันเสาร์ 

ขณะเดียวกัน ก็มีการปรับเปลี่ยน
ผู้บริหารระดับสูง ตามท่ีบริษัทได้แจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวัน
ที่ 28 กันยายน 2560 ว่าได้มีการแต่งต้ัง
กรรมการบริษัทใหม่แทนกรรมการที่ได้ลา
ออกไปสามคน โดยได้ “มารตุ อรรถไกวัลวท”ี 
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อดีตประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และปัจจุบัน
เป็น รองประธานกรรมการของบริษัท วีจีไอ 
โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) ที่ท�าธุรกิจ
โฆษณาและการตลาด มาเป็นประธาน
กรรมการบรษิทั ส่วน “เทพชยั หย่อง" เป็นรอง
ประธานกรรมการ

สภาพเศรษฐกิจ-เม็ดเงินโฆษณา 
“การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภค

ข่าวสาร-สภาพเศรษฐกิจโดยรวม-จ�านวน
เม็ดเงินโฆษณาที่ภาครัฐและเอกชน ใช้ใน
การซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์”

ทั้ง 3 ปัจจัยหลักข้างต้น มีส่วนส�าคัญ
ต่อการด�ารงอยู่ของธุรกิจสื่อในยุคปัจจุบัน 
เป็นอย่างมาก โดยพบว่าในรอบปี 2560 ที่
ก�าลังจะผ่านพ้นไป ธุรกิจสื่อบางแขนงมีเม็ด
เงินโฆษณาเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีสื่อบางแขนง ก็
ลดลงต่อเนื่อง 

ช ่วงก ่อนสิ้นปี เว็บไซต์ position-
ingmag.com รายงานไว้ว่า ทาง นีลเส็น 
ประเทศไทย เปิดเผยถึง งบโฆษณาท่ีใช้ใน

สื่อต่างๆ ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-
กันยายน2560) มีมูลค่ารวม 79,025 ล้าน
บาท ลดลง 8.69%

สื่อโฆษณาใช้งบสูงสุด ยังคงเป็น ทีวี
อนาลอ็กช่องเดิม 32,495 ล้านบาท แต่ใช้ลด
ลง -16.64% ตามมาด้วยทีวีดิจิทัล 17,222 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น +3.27% หนังสือพิมพ์ 
5,826 ล้านบาท ลดลง –21.22%

สื่อโรงภาพยนตร์ 5,113 ล้านบาท ใช้
เพ่ิม +21.22%, สือ่นอกบ้าน 4,728 ล้านบาท 
+12.73%, สือ่รถประจ�าทาง 4,561 ล้านบาท 
+16.38%, สือ่วิทยุ 3,406 ล้านบาท -17.77%

เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 2,325 ล้าน
บาท -18.08%, นิตยสาร 1,450 ล้านบาท 
-35.76%, อินเทอร์เน็ต1,162 ล้านบาท 
-13.09%, สื่อในห้างสรรพสินค้า 737 ล้าน
บาท +33.76%

สื่อที่ใช้เพ่ิมเมื่อเทียบกับ 9 เดือนของ
ปี 2559 คือ ทีวีดิจิทัล, สื่อโรงภาพยนตร์, สื่อ
นอกบ้าน สื่อรถประจ�าทาง และสื่อในห้าง
สรรพสินค้า

ส่วนที่ติดลบ ทีวีอนาล็อก หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ  เคเบิลทีวี / ที วีดาวเทียมนิตยสาร 
อินเทอร์เน็ต

บทสรุป
ทางเลือก-ทางรอด ของธุรกิจสื่อแต่ละ

แขนง ไม่ว่าจะเป็น ทีวีดิจิทัล ทีวีอนาล็อก 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม
นติยสาร อนิเทอร์เน็ต สือ่ออนไลน์ ก็เป็นเร่ือง
ท่ีแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นสื่อขนาดใหญ่-
กลาง-เล็ก ต่างก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด
ของตวัเองรวมถึงเพ่ือให้มกี�าไรในการด�าเนนิ
กิจการ ที่แต่ละค่ายก็ต้องปรับตัวกันไป คิด
หากลยุทธ์ นโยบายในการด�าเนินกิจการ

 จึงต้องดูกันว่า ในปี 2561 องค์กรสื่อ 
ค่ายไหน จะเติบโตอย่างต่อเนื่องหรืออยู่รอด
ต่อไปได้อีกปี หลังปี 2560 ที่ก�าลังจะผ่าน
ไป ถือเป็นปีแห่งความด้ินรนของคนท�าสื่อ
หลายแห่ง ซึ่งก็คาดว่าปี 2561 ก็น่าจะเป็น
ปีแห่งการต่อสู้แข่งขันท่ีเข้มข้นอีกหนึ่งปี ไม่
แพ้หลายปีที่ผ่านมา 
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Special Report
โดย... บิ๊กสื่อ

แผงหนังสือที่กำาลังหายไป 
ปรากฏการณ์ สื่อใหม่ แทนที่ สื่อเก่า ? 

“หนงัสือพมิพ์ก�าลงัจะตาย” เป็นอกีวลทีีถ่กู
หยบิยกมาพูดกันบ่อยคร้ัง ในยคุทีถ่กูเปรยีบ
เปรยให้เป็นช่วงอสัดงของสือ่สิ่งพมิพ์ 

สอดรับไปกับข่าวคราวการปิดตัวของ
หนงัสอืพิมพ์ และ นิตยสารหลายฉบบั ในช่วง
ไม่ก่ีปีทีผ่่านมา  ไปจนถึงผลประกอบการอัน
น่าเป็นหว่งของบรรดาสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหัวใหญ่ 
หวัเลก็ สลบักับข่าวคราวการเปิดเออร์ลรีไีทร์
ของนักข่าวหลายส�านัก  

หลายบริษัทปรับตัวเบนเข็มทิศ หันหัว
เรือมาให้น�้าหนักกับ “สื่อดิจิทัล” มากกว่า 
“สื่อสิ่งพิมพ์” ในวันที่เม็ดเงินโฆษณาไหลมา
สู่ฝั่งดิจิทัลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆ  

ปรากฏการณ์  “แผงหนังสือ”  ท่ีลด
จ�านวนลงไปอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นอีกดัชนี
ชี้วัดต่อการเสพ “หนังสือพิมพ์” อย่างมีนัย
ยะส�าคัญ 

คงบอกได ้ยากว ่า “อุปสงค ์” หรือ 
“อุปทาน”  ปัจจัยไหนท่ีมีอิทธิพลมากกว่า
กัน แต่โดยรวมแล้วทั้งคนอ่านหนังสือพิมพ์ 
และ แผงหนังสือพิมพ์ ก�าลังมีแนวโน้มที่ลด
ลงอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว   

ทุกวันนี้จาก “แผงหนังสือพิมพ์” มีน้อย
ชนิดเทียบ “แผงล็อตเตอรี” ไม่ติด!!  

ต่างจากเมื่อสัก 10 ปีก่อนหน้านี้ แผง
หนังสือมีให้เห็นกันดาษดื่น ท้ังแผงหนังสือ

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ซึง่กระจาย
ตัวอยู่แทบทุกหนทุกแห่ง ใกล้ชุมชน สถาน
ที่ราชการ สถานศึกษา ไปจนถึงย่านร้านค้า 
ป้ายรถเมล์ สถานีขนส่ง รวมไปถึงร้านในห้าง
สรรพสินค้า ฯลฯ 

บางท�าเล แผงหนังสือสองเจ้าตั้งอยู่
ติดๆ กันชนิดท่ีไม่ต้องกลัวใครแย่งลูกค้า
ใคร  ท้ังหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์
ฟุตบอล นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ กลายเป็น
ส่ิงท่ีหลายคนต้องมีติดมือ ติดกระเป๋า ใน
แต่ละวัน  

ส�าหรับนักข่าวพฤติกรรมการไปยืน

 ภาพประกอบจากเว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์-กรุงเทพธุรกิจและไทยพับลิก้า
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หน้าแผงหนังสือเพื่อเช็คหัวข่าวหนังสือพิมพ์
แต่ละฉบับ เหมือนจะเป็นภารกิจประจ�า
วัน  ทั้งดูทิศทางข่าว เรื่อยไปจนถึง คอย 
ลุ้นว่า เราจะตกข่าวใคร ใครจะตกข่าวเรา
หรือไม่  

ทว่าสถานการณ์ทุกวันนีด้จูะเปลีย่นไป 
ทกุอย่างเชค็กันได้รวดเรว็ทนัใจ ผ่านทางหน้า
จอโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องรอเดินไปถึงที่แผง
หนังสืออีกต่อไป 

น่ีจึงน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลส�าคัญท่ี
มีส่วนท�าให้แผงหนังสือลดจ�านวนลงอย่าง
มาก ในเวลาอนัรวดเรว็ และยงัมแีนวโน้มจะ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

จากการส�ารวจคร่าวๆ แผงหนังสือ
ทุกวันน้ี เหลือเพียงแค่ร้านใหญ่ๆ ที่มีกลุ่ม
ลกูค้าเหนยีวแน่นจนยังสามารถยืนหยัดขาย
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ได้จนถึงปัจจุบัน   

แม้จะด้วยจ�านวนท่ีน้อยลงท้ังในแง่หัว
หนังสือและปริมาณแต่ละเล่มที่น�ามาวาง
ขาย หลายร้านปิดกิจการ หลายร้านเปลี่ยน
จากขายหนังสือพิมพ์ไปขายอย่างอื่นแทน 
ขณะทีบ่างแผงแมจ้ะยงัขายหนงัสอืพมิพ์อยู่ 
แต่ก็ต้องเสริมสินค้าอื่นๆ มาวางขายคู่ขนาน
ไปด้วยเพื่อความอยู่รอด   

ไม่ต้องพูดถึงแผงหนังสอืเลก็ๆ ท่ียากจะ
อยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้ 

การเดินหาซื้อหนังสือพิมพ์ในยุคน้ี
จึงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก ย่ิงในวันท่ีมี
ข่าวส�าคัญ ข่าวพระราชพิธี ซึ่งหลายคน
ต้องการเก็บหนงัสอืพิมพ์ไว้เป็นเหมอืนบนัทึก
ประวัติศาสตร์หน้าส�าคัญในแต่ละยุคสมัย

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เช ่น ถนน
ราชด�าเนินซึ่งเป็นอีกถนนสายหลักอันเป็น
ที่ตั้ งของสถานท่ีราชการหลายแห่ง น้ัน 
เดิมทีจากหน้ากองสลากเก่าเรื่อยมาจนถึง
ศึกษาภัณฑ์ เคยมีแผงหนังสือพิมพ์ขนาด
ใหญ่ติดๆ กันหลายแผง ปัจจุบันได้หายไป
เกือบหมด  เช่น เดียวกับ ย่านอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ จุดสัญจรส�าคัญของคนกรุงเทพ 
เดิมมีแผงหนังสืออยู่แทบทุกด้าน แต่วันน้ี
เหลือเพียงแค่แผงเล็กๆ แผงเดียว บริเวณ
เกาะพหลโยธินท่ีขายหนังสือพิมพ์อยู่ไม่ก่ีหัว

ไล่ดูในสเกลใหญ่ขึ้นมา อย่างสถานี
รถไฟฟ้าทั้งสองสายซึ่งเดิมเคยมีร้านหนังสือ 
Faster book  ซึ่งมีท้ังหนังสือพิมพ์ และ
นิตยสารแทบจะทุกฉบับวางขายในทุก
สถานีนัน้ ปัจจบุนัได้ปิดตวัเปลีย่นไปเป็นร้าน
ค้าขายสินค้าประเภทอื่นทั้งสิ้น

ไม่ต่างจากสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ที่
แทบไม่มีแผงหนังสือให้ได้เลือกหาหนังสือ
ไปอ่านฆ่าเวลาเหมือนแต่ก่อน 

แม้แต่ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งครั้งหน่ึงเคย
มีแผงวางขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร อยู่ใน
หลายสาขา  ทุกวันน้ีแทบจะหาสาขาท่ีขาย
หนังสือไม่ได้แล้ว  

ทางเลือกสุดท้ายส�าหรับคนท่ีต้องการ
หนังสือพิมพ์ คงต้องไปใช้บริการร้านหนังสือ
ขนาดใหญ่ ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ในห้างสรรพ
สินค้าเป็นหลัก  

แต่กระน้ันขนาดของแผงหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร รายเดือน รายปักษ์ ที่เคยมีขนาด
ใหญ่ บริเวณหน้าร้าน ดูจะค่อยๆ ลดขนาด

ลงเรื่อยๆ ในปัจจุบัน  
 ไม่ต่างจาก หนังสือประเภทอื่นท่ีวาง

ขายในร้านซ่ึงลดจ�านวนลงอย่างมาก บาง
ร้านต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่  ถึงขั้นยอมยก
ชัน้หนังสือออกไป เพ่ือเพ่ิมชัน้สนิค้าอืน่ๆ เข้า
มาขายทดแทนเพื่อความอยู่รอด 

แม้แต่ร้านในต�านานอย่าง  แพร่พิทยา 
สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว ที่มีจุดเด่นอยู่ตรงที่
จะน�าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ
มาติดอยู่บริเวณหน้าร้านเพื่อให้คนท่ีเดิน
ผ่านไปผ่านมาได้แวะอ่านยาวนานกว่า10  ปี 
ปัจจุบันได้ปิดตัวไปอย่างน่าเสียดาย

แ น ่ น อ น ว ่ า ทุ ก อ ย ่ า ง ต ้ อ ง มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและบริบท
ของสังคม 

ในยุคนี้สื่อประเภทฟรีก็อปปี้อาจเป็น
เพียงส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทเดียวท่ีสามารถเข้า
ถึงผู้อ่านได้ง่าย ท้ังมจีดุแจกตามแหล่งสญัจร 
และ วางตามร้านค้า ร้านกาแฟ  โดยไม่ต้อง
พึ่งแผงหนังสือ

ขณะที่ยอดวิว ยอดแชร์ ข้อมูลข่าวสาร
ท้ังจากสือ่กระแสหลกั กระแสรอง ก�าลงัพุ่งสงู
ขึน้เรือ่ยๆ   สวนทางกับยอดพิมพ์ของหนงัสอื
หลายฉบับก�าลังลดลง 

ท้ังหมดสะท้อนปรากฏการณ์และความ
เป็นจริงในวันที่ภูมิทัศน์สื่อเริ่มเปลี่ยนไป 

เม่ือความเปลี่ยนแปลงก�าลังรุก
ไล่อย่างรวดเร็ว ต่อไปนักข่าวยุค  4.0 
หลายคนอาจไม่เคยได้ยินหรือเข้าใจ
ความหมายของค�าว่า  “เจอกันบนแผง”  
อีกต่อไป      
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ช่วง 1-2 ปี ทีผ่่านมา ข่าวเรือ่งมหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชน ท่ีเปิดสอนด้านการ
สือ่สารมวลชน ซึง่หลายสบิปีทีผ่่านมา ได้ผลตินกัสือ่สารมวลชนแขนงต่างๆ ออก
มารุน่แล้วรุน่เล่า ต้องปรบัหลกัสตูร การเรยีนการสอนกันใหม่ 

หลังภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนสื่อกระแสหลักเริ่มถูกลดบทบาท
ไป กลายเป็นว่าทุกวันน้ี ประชาชนคนธรรมดา ก็สามารถกลายเป็น “ผู้ส่งสาร” ได้ 
โดยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ไม่ใช่แค่ “ผู้รับสาร” แบบในอดีต ขณะเดียวกัน ก็เริ่ม
พบว่า “อาชีพสื่อสารมวลชน” โดยเฉพาะ “นักข่าว” ก�าลังเป็นอาชีพที่เริ่มมีความไม่
มัน่คง มากทีส่ดุอาชพีหนึง่ในยุคปัจจบุนั จนท�าให้ ดูเหมอืนช่วงหลงั คนทีค่ดิจะเรยีน
ด้านการสื่อสารมวลชน ก�าลังมีแนวโน้มลดลง 

คนข่าวจากหลายส�านกั ทีเ่ป็นศษิย์เก่าของสถาบนัการศึกษาทัง้รฐั-เอกชน ร่วม
กนัน�าเสนอรายงานเพือ่ชี้ให้เหน็ถงึสภาพ หลกัสูตรนเิทศศาสตร์-สือ่สารมวลชน-วาร
สารศาสตร์ฯในยุคปัจจบุนั ผ่าน“จลุสารราชด�าเนนิ” ทีจ่ะท�าให้ได้รบัรูส้ภาพการศึกษา 
การเรียนการสอนหลักสูตรด้านการสื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

ภูมิทัศน์สื่อ 
โดยกองบรรณาธิการ

สังคมเปลี่ยน สื่อเปลี่ยน
หลักสูตรนิเทศศาสตร์-วารสารฯ 
สอนยังไง ไม่ให้จบแล้วเตะฝุ่น

เริ่มท่ี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” พบ
ว่า คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเป็นคณะยอด
นยิมอนัดบัต้นๆ ของเดก็รุน่ใหม่ผูใ้ฝ่ฝันอยาก
เข้าวงการสื่อ ปัจจุบันคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน ใช้หลักสูตรวารสาร
ศาสตรบณัฑิต ทีป่รบัปรงุเมือ่ปี 2556 จ�านวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต รับ
นักศึกษาเข้าเรียนปีละ 200 คน แบ่งเป็น 6 
กลุม่สาขาให้นักศกึษาได้เลอืกเรยีน ประกอบ
ด้วย 1.สาขาหนงัสอืพิมพ์และสิง่พิมพ์ 2.สาขา
บริหารการสื่อสาร 3.สาขาวิทยุและโทรทัศน์ 
4.สาขาประชาสัมพันธ์ 5.สาขาโฆษณา 
และ6.สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย

หลักสูตรปัจจุบันเน้นวิธีการเรียนการ
สอนโดยการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะให้กับ
นักศึกษาด้านการเขียนการพูดและการน�า
เสนอต่อสาธารณะ และนักศึกษาทุกคน
จะต้องเรียนวิชาบังคับของคณะ 2 วิชา คือ 
วิชาความรู้เบื้องต้นทางการสื่อสาร และวิชา
ทฤษฎีการสื่อสาร 

“รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะ
วนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสาร
มวลชน” เล่าว่า เป้าหมายการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีของคณะ คือ เน้นให้มี
คุณสมบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1.การเป็นคนเฉลียว
ฉลาด รูเ้ท่าทนัข้อมลูท่ีมอียู่มากมายประกอบ
กับสื่อท่ีมีความหลากหลาย ดังนั้นสื่อต้องมี
ความเฉลียวฉลาดในการใช้ข้อมูล 2.ต้องมี
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วารสารฯธรรมศาสตร์
จะไม่ยุบสาขานสพ.-สิ่งพิมพ์
จนิตนาการ สามารถน�าข้อมลูมาร้อยเรยีงแล้ว
ท�าให้เกิดผลงาน และ 3.Socially concern คอื 
เป็นนักสื่อสารท่ีค�านึงและมีความห่วงใยต่อ
สงัคมเป็นหลกั เพราะฉะน้ันทกุวิชาทีแ่ยกตาม
สาขา จะมีการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะ
ไปพร้อมๆ กับกิจกรรมที่ท�าให้เกิดประโยชน์
กับสังคม 

“ยืนยันว่า คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยัง
มีความนิยม และมีการแข่งขันการสอบเข้า
สูง เช่น เดิมท้ังหลักสูตรภาคภาษาไทยและ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ คณะของเรามี
อัตลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประชาชน 

ดังนั้นลักษณะของหลักสูตร ก็จะมี
เอกลักษณ์ เพราะจะมีท่ีน่ีแห่งเดียวเท่านั้นท่ี
ใช้ชือ่คณะว่า คณะวารสารศาสตร์และสือ่สาร
มวลชน ซึ่งอยากให้เข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่
เป็น Journalism เป็นเรื่องของการท�าเน้ือหา
และข่าว ฉะน้ันน่ีคือแก่นที่มาของคณะ จาก
แก่นตรงนี้ ท�าให้ความนิยมของคณะยังคง
อยู่ อีกท้ังหลักสูตรยังได้ผสมผสานความเป็น
สื่อเข้ากับเทคโนโลยีด้วย”รองศาสตราจารย์
พรทิพย์ กล่าว

ค ณ บ ดี ค ณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร ์ ฯ 
ธรรมศาสตร์ บอกอีกว่า สาขาท่ีได้รับความ
นิยมจากนักศึกษาในขณะนี้คือ สาขาวิทยุ

และโทรทัศน์ และสาขาโฆษณา ขณะที่สาขา
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ จ�านวนนักศึกษา
ที่เลือกเรียนมีอยู ่ร ้อยละ 10 ของจ�านวน
นักศึกษาในคณะทั้งหมด 

จากสถานการณ์สื่อที่ เปล่ียนไปโดย
เฉพาะสิ่ ง พิมพ ์ ท่ีมีบทบาทน ้อยลงและ
โลกโซเชียลมีเดียมีบทบาทมากขึ้น ท�าให้
คณะวารสารศาสตร ์และสื่อสารมวลชน 
ก�าลัง “ปรับปรุงหลักสูตรใหม่” ซึ่งขณะน้ีปรับ
หลักสูตรได้ร้อยละ 70 แล้ว อยู่ในขั้นตอน
ที่จะสรุปครั้งสุดท้าย เพ่ือน�าไปใช้ในปีการ
ศึกษา 2561 โดยปรับวิชาให้ทันสมัยมาก
ขึน้ เพ่ิมวิชาใหม่เข้ามา และถอดบางวชิาออก
ไป โดยการปรับหลักสูตรมาจากผลการวิจัย
ท้ังเร่ืองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสื่อ โดยจะมีวิชาใหม่ๆ เกิดขึ้น 

“สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์จะเน้น
สอนการท�าเน้ือหามากขึ้น ยอมรับว่า Plat-
form ของสื่ออาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่วิธี
การเขียน หลักการท�าข่าว และความเป็น
วารสาร (Journalism) จะเป็นศาสตร์ท่ียังคง
อยู่ ไม่ได้หายไปจากโลกใบน้ี เพียงแต่ว่า มี
การเปลี่ยน Platform เราก็ต้องมีการเปลี่ยน
รปูแบบหรอืสไตล์ และการเขยีนเนือ้หาจะเน้น
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสังคมเพิ่มขึ้น”

 เช่น  การเขียนเพื่อชุมชนหรือการเขียน
เพ่ือสุขภาพ โดยจะจับในเรื่องของประเด็น

โดย สุธิดา ปล้องพุดซา

เป็นหลักมากขึ้น เพ่ือให้คนเข้าใจกันมากขึ้น 
ว่าสาขาหนังสอืพิมพ์และสิง่พิมพ์ ไม่ใช่การท�า
เฉพาะหนังสอืพิมพ์เท่านัน้ แต่การใช้ชือ่สาขา
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ถือเป็นการเคารพ 
เพราะในอดีต หนังสือพิมพ์เป็นสื่อแรกท่ีเกิด
ขึ้นบนโลกใบน้ี ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ของ
สือ่เปลีย่นแปลงไป ก็ต้องมกีารปรบัหลกัสตูร 

...ดังน้ัน ยืนยันว่า คณะวารสารศาสตร์
และสือ่สารมวลชนจะไม่ยุบสาขาหนงัสือพิมพ์
และสิ่งพิมพ์อย ่างแน่นอน แต่จะท�าให ้
เกิดความชัดเจนในด้านของศาสตร์ความ
เป็น Journalism มากขึ้น

...ท่ีผ่านมาคณะวารสารศาสตร์และ
สื่ อสารมวลชนได ้ส� ารวจการประกอบ
อาชีพของบัณฑิตอย่างสม�่าเสมอ แล้วพบ
ว่า ร้อยละ 90 ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา
จากคณะได้ท�างานที่ตรงกับสาขาอาชีพ ซึ่ง
ความพิเศษของนักข่าวท่ีจบการศึกษาจาก
คณะวารสารศาสตร ์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  คือ รู ้จักคิด
วิเคราะห์ข ้อมูล เป็นคนลุย ไม่เก่ียงงาน 
พร้อมที่จะท�างานหนักเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ทีม่คีณุภาพ และมจีรยิธรรม จรรยาบรรณของ
ความเป็นสือ่ เพราะเป็นหลกัสตูรทีเ่รยีนรู้ทาง
ด้านสื่อโดยตรง 

“ท่ีใครๆ ชอบพูดว่า ใครก็ตามสามารถ
มาเป็นสื่อได้ ขอเถียงว่า ไม่จริง เพราะต้อง
เป็นคนท่ีมีทัศนคติ มีวิสัยทัศน์ มีความชอบ
และมีใจจดจ่อที่จะเป็นสื่อ จึงจะเป็นสื่อที่ดี
ได้ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
หล่อหลอมนักศึกษามาถึง 4 ปีจะไม่เหมือน
กับคนที่จบคณะอื่นแล้วมาท�างานสื่อ จริง
อยู่ที่ว่าคนที่จบจากคณะอื่นก็อาจจะมีความ
รู้ในด้านอื่นๆ ตามท่ีเรียนมา แต่จะต่างกัน
ท่ีวิธีคิดของคนเป็นส่ือ” รองศาสตราจารย์ 
พรทิพย์ กล่าว

ค ณ บ ดี ค ณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร ์ ฯ 
ธรรมศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า ความเป็น 
ส่ือนั้นมีพลังอย่างมาก และหลักสูตรของ
คณะวารสารศาสตร ์และสื่อสารมวลชน
เป็นก่ึงวิชาการและวิชาชีพที่มีความตื่น
เต ้นและทันสมัยอยู ่เสมอและมีชี วิตชีวา  
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ด้าน “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
ซึ่งระยะหลัง นักข่าว-กองบรรณาธิการ
ข่าว ที่จบจาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 
ดูจะเริ่มลดน้อยลง แล้วความเป็นไปของ
การเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์
เป็นอย่างไร 

เรื่องน้ี “ผศ.พิ จิตรา สึคาโมโต ้
หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะ
นิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” 
ระบวุ่า ในแง่จ�านวนอาจารย์ทีส่อนในภาค
วิชานัน้ยังคงทีไ่ม่ได้ลดลงหรอืเพ่ิมมากข้ึน
โดยปัจจบุนัมอีาจารย์ประจ�าทัง้หมด 7 คน 
แต่ยังมอีตัราว่าง 1 อตัรา ท่ีอยู่ระหว่างการ
คัดสรรอาจารย์ท่ีตรงกับความต้องการ
ของหลกัสตูรท่ีจะเปลีย่นแปลงไปเพ่ิมเตมิ

...อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคณะ
ไม่มีปัญหาขาดแคลนอาจารย์จนต้อง
ยืมตัวผู ้สอนจากมหาวิทยาลัยอื่น จะ
มี ก็ คือในส ่วนของอาจารย ์พิ เศษท่ีมี
ประสบการณ์การท�างานจริง ซึ่งทาง
ภาควิชาได ้ เชิญมาสอนเ พ่ือให ้ เข ้า
กับเทคโนโลยีท่ี เปลี่ยนแปลงไป ไม ่
เ ก่ียวกับเรื่ องประเด็นอาจารย ์น ้อย  
ในขณะท่ีอาจารย์ของจุฬาฯ ก็ได้รับเชิญ
ให้ไปสอนท่ีมหาวิทยาลัยอื่นบ้าง แต่ก็
ไม่เยอะมากส่วนใหญ่จะทุ่มเทท�างานใน
จุฬาฯ

ส�าหรับจ�านวนนิสิตท่ีเรียนภาควิชา
วารสารสนเทศเป็นวิชาเอกน้ัน แต่ละปี
จะมีประมาณไม่เกิน 20 คน ซึ่งเพ่ิมข้ึน
จากแต่ก่อนด้วยการเปิดรบัตรงก่อนสมคัร
เข้ามหาวิทยาลัยจ�านวน 10 คน หลังจาก
ที่จ�านวนนิสิตที่เลือกเรียนด้านนี้ลดน้อย
ลงเรื่อยๆ ในอดีตเมื่อรวมกับนิสิตที่เลือก
ภาควิชาเอกในช่วงข้ึน ปี 3 ก็จะท�าให้ภาค
วิชามีนิสิตประมาณ 20 คน

....สัดส ่วนนิสิตที่ เลือกภาควิชา
วารสารสนเทศเป็นวิชาโท ในปัจจุบัน
เพ่ิมมากขึ้นจากในอดีต ตกประมาณ 30 
คน เช่น นิสิต ท่ีอาจจะเลือกเรียนภาค 

เน่ืองจากสื่อเปลี่ยนแปลงและสามารถออก
มาเป็นชิ้นงานท่ีคนมองเห็น จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีท�าให้หลายคนสนใจ ในฐานะคณบดีคณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ฝากถึงสื่อ
ในปัจจุบันว่า “ทุกวิชาชีพจะมีจรรยาบรรณ
ของตัวเองอยู่ ดังนั้นอยากให้มีความรักใน
อาชีพของตนเอง ทุกคนย่อมไม่อยากให้ใคร
มาดูถูกอาชีพของตนเอง”

ขณะนีว้งการสือ่ก�าลงัอยู่ในห้วงของการ
ตบให้เข้าท่ีเข้าทาง ยอมรับว่ามันเป๋ไปเยอะ
มาก ด้วยเรือ่งของสถานการณ์และการแข่งขัน
ท่ีเกิดขึ้น จึงฝากให้สื่อทุกคนรักในอาชีพของ
เรา และทุกครั้งที่ท�าอะไรก็ขอให้ค�านึงว่าเรา
จะท�าหน้าทีข่องเราให้ดทีีส่ดุ

ทัง้นี ้หลกัสตูรของกลุม่วิชาหนังสอืพิมพ์
และสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน มีวิชาบังคับ 6 วิชา 
คือ วิชาการรายงานข่าวขั้นสูง การถ่ายภาพ 
การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ การ 
บรรณาธิกรณ์หนังสือพิมพ์ เทคโนโลยีการ

พิมพ์และการออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ 
ฝึกงานหนังสือพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้มีวิชาบังคับเลือก ได้แก่ 
วิชาการถ ่ายภาพวารสารศาสตร ์  วิชา
วารสารศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม วิชาสิ่งพิมพ์ชุมชน วิชาการบรรณาธิ
กรณ์ต ้นฉบับภาษาต่างประเทศส�าหรับ
สื่อสิ่ งพิมพ ์  วิชาการบริหารส�านักพิมพ ์  
วิชาสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ วิชาการเขียน
สารคด ีวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนั 
วิชาการเขียนสารคดีขั้นสูง  วิชาทักษะ
บรรณาธิการ วชิาการบรหิารหนังสอืพิมพ์และ
นติยสาร วิชาการบรรณาธิกรณ์และการจดัท�า
นติยสาร วิชาการสมัมนาวชิาชพีหนงัสอืพิมพ์ 
และวิชาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

 แต่หลงัจากปรบัปรงุใหม่เพือ่รองรบั
เป็นหลักสูตรของปีการศึกษา 2561 แล้ว
รูปแบบจะออกมาเป็นอย่างไร  ก็ต้อง
ติดตามกันต่อไป

พัฒนาหลักสูตร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

โดย ธนัชพงศ์ คงสาย

ข ณ ะ ท่ี  “ ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ ”   พบว่า 
ป ัจจุบัน เป ็นอีกมหาวิทยาลัยที่ เร ่งปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องทันกับสถานกาณ์
ความเปลี่ยนแปลงในโลกการสื่อสาร เพ่ือ
ให้ “บัณฑิตย์” ท่ีจบคณะนิเทศศาสตร์ ติด
อาวุธทางปัญญาและผลักดันศักยภาพของ
ตัวเองให้ครบเครื่องมากท่ีสุด เมื่อจบจากร้ัว
มหาวิทยาลัยออกไป

จากเดิมสาขา “สื่อสารมวลชน” เป็น
สาขาหลักของแต่ละสถาบัน ท่ีเป ิดสอน
ด้านนิเทศศาสตร์ แต่ส�าหรับมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาการสื่อสารมวลชนได้

ปรับเปลี่ยนต้ังแต่ปี 2536 ที่ผ่านมาได้ผ่าน
การพัฒนาปรับสาขาครั้งใหญ่มาแล้วถึง 3 
ครัง้ จากการก่อตัง้ช่วงแรก มเีพียงสาขา “การ
สื่อสารมวลชน” และสาขา “นิเทศศาสตร์
ธุรกิจ” ต่อมามีการแตกย่อยเพ่ิมออกมา
เป็นสาขา “วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร
ทัศน์” สาขา “วารสารศาสตร์” สาขา “การ
สือ่สารการตลาด” แล้วตามมาด้วยสาขา“การ
โฆษณา” สาขา “การประชาสัมพันธ์” และ
สาขา “ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล”

จากน้ันในปี 2558 เริ่มมีการปรับสาขา
คร้ังใหญ่อีกครั้งให้ทันต่อความต้องการของ
ตลาด โดยเฉพาะสาขา “วารสารศาสตร์” พบ
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โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงจบไปท�างาน
อุตสาหกรรมอาจมีรายได้มากกว่าเป็นนัก
ข่าว แต่เขาก็ตัดสินใจเลือกเรียนวิชาโทด้าน
นี้ เพราะต้องการ “เขียนเป็น” ก็จะมาเลือก
เรียนกับเรา การเขียนเป็นในที่นี้ไม่ได้หมาย
ถึง เขียนก็อปปี้ไรเตอร์ แต่เป็นการเขียนท่ี
มี “คอนเทนต์” เขียนบนอินฟอร์เมชั่นเบส

“ดังนั้น สัดส่วนอาจารย์ 7 คน  ต่อ
จ� า น ว น นิ สิ ต ท้ั ง วิ ช า เ อ ก วิ ช า โ ท ร ว ม

กับบรษิทัท้ังข้างนอกทีท่�าเรือ่งนี ้ท้ังบรษิทั 
บุญมีแล็บ ท่ีท�าเรื่องดาต้า และวิชวล 
ไลเซชั่น บริษัทเวิร์คพอยท์ ซึ่งในส่วนที่
ร่วมมอืกับทางภาควิชาสถิตฯิ ก็เริม่ตัง้แต่
ปีท่ีแล้ว ทางนิเทศจะเป็นคนก�าหนด
ประเด็นให้ทางภาควิชาสถิติไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลก่อนจะกลับมาเป็นข่าว

“แต่แทร็คเดิมคือเจอร์นอลิซึม ตรง
นี้ยังทิ้งไม่ได้ เพราะมีค�าถามเรื่องจะไป
ทางสือ่ใหม่เพียวเลยได้ไหม ก็ยังงงกันอยู่
เรายังเชื่อว่าเจอร์นอลิซึมยังไงก็ต้องเป็น
คอร์ เพียงแต่ต้องย้ายแพลตฟอร์ม ไป
ออนไลน์ ผสมผสานสื่อใหม่  เริ่มต้นอาจ
จะต้องถ่างขา ท้ังเรื่องเจอร์นอลิซึม และ
ต ้องรู ้บริบทอ อนไลน ์ด ้วย โ ซเชียล 
เน็ตเวิร ์ค เพ จ พฤติกรรม ผู ้รับสาร 
คอนเทนต์แบบไหน เข้าถึงคนอ่านได้  
ต้องเป็นคอนเทนต์ โพรไวเดอร์”

ผศ.พิจิตรา ขยายความเพ่ิมเ ติม
ว่า ส่ือใหม่เป็นแค่แพลตฟอร์ม แต่เจอร์
นอลิซึมเป็นทักษะ  การใช้สื่อใหม่เพื่อมา
ช่วยให้ท�างานง่ายข้ึนเข้าถึงคนอ่าน ถ้า
ไม่รู ้ธรรมชาติของมันว่า คนชอบอ่าน
ข่าวแบบไหนต่อให้ข่าวดีแค่ไหนอ่านไป 
3 บรรทัดก็เลิกอ่านหรือ หากไม่เข้าใจ
กลไกโซเชียลส่ิ งท่ีเ สนอไปก็ จะไปซุก
อยู่ ไม่ถูกอ่าน ตรงน้ีเป็นเรื่องท่ีจะต้อง
ท�าความเข้าใจ

“คนชอบถามเจอร์นอลิซึมจะตาย
ไหม ส ่วนตัวเชื่อไม ่ตาย แค่เปลี่ยน
แพลตฟอร์ม ไปๆ มามา ข้อมู ลเชิงข้อ
เท็จจริง และมีข้อมูลซัพพอร์ทจะมีมูลค่า 
ท่ีโลกออนไลน์ต้องการมาก 2  อย่างที่
สร้างไวรัลได้ สไตล์การเขียน วิธีการเล่า
เรือ่ง ความเป็นดรามา และสองคอืข้อมลู
ที่เป็นแฟคซึ่งมีมูลค่า  ส่วนตัวคิดว่าเจอร์
นอลิซึมไม่ตายแต่ต้องใช้สกิล เราไม่ได้
สอนเดก็ไปอยู่องค์กรข่าวเหมอืนแต่ก่อน 
แต่เป็นคอนเทนต์โพรไวเดอร์ให้ข้อเท็จ
จริงสังคม” ผศ.พิจิตรา กล่าว

ประมาณ 50 คนก็ถือว่าพอเพี ยงในเชิง
ปริมาณ แต่ในเชิงศักยภาพเ ร ายังขาด
บุคลากรทาด้านดาต้า อินฟอร์เมชั่น เอา
บ๊ิกดาต้ามาใช้ ค่อนข้างมาก ซึ่งแม้แต่ใน
อุตสาหกรรมน้ีเองคนที่เล่นเรื่องดาต้าเจอร์
นอลิซึมเองก็ยังมีน้อยไม่ค่อยมีใครรู้จัก ซึ่ง
เราอยากได้บุคลากรเพ่ิมด้านน้ีเพ่ือสอดรับ
กับหลักสูตรที่จะปรับเปลี่ยนในอนาคต”

หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ ระบุ
ว่า ส�าหรับหลักสูตรใหม่มีการวางแผนว่าจะ
ปรับเปลี่ยนกันในอีก 2-3 ปี ข้างหน้านี้ โดย
แบ่งเป็น 2 แทร็ค คือ เจอร์นอลิซึม และสื่อ
ใหม่ เน้นดาต้า อลักอรธึิม วิชวลไลซ์ นวิมเีดีย 
โดยจากเดมิเด็กจะเข้าภาคตอนปี 3 ก็จะปรบั
มาเรียนวิชาพ้ืนฐานเพียงแค่ปีครึ่งและเข้า
ภาควิชาตอนปี 2 เทอมสอง

ในส่วนของสื่อใหม่เวลานี้ก็เริ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนและสอดแทรกสอนไปบาง
ส่วนในขณะน้ี ด้วยการร่วมมือกับท้ังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ภาควชิาสถิติ คณะพาณชิย 
ศาสตร์และการบัญชี ไปจนถึงการร่วมมือ

Journalism ยังไม่ตาย 
โดย ศิษย์เก่า รั้วจามจุรี

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้
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ว ่ามียอดของนักศึกษาเรียนน ้อยลง จึง
ต ้องปรับหลักสูตรเพ่ือเน ้นไปที่การผลิต
สื่อดิจิ ทัล ซ่ึงมีความต้องการจากสถาน
ประกอบการสูงมากขึ้นแทน ซึ่งป ัจจุบัน
นี้  ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร ์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย ์  เ ป ิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษ า
ใหม่ 4 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาการ
สื่อสารการตลาดดิจิทัล 2.สาขาสื่อดิจิทัล
และการสร้างสรรค์ 3.สาขาภาพยนตร์และ
ส่ือดิจิทัล และ4.สาขาการสื่อสารการแสดง
ดิจิทัล แต่เรื่องส�าคัญในหลักวิชาการสื่อสาร
มวลชนและการท�าข่าว ยังคงสอดแทรกอยู่ใน
รายวิชาที่สาขาต่างๆ  ที่นักศึกษาได้เรียนอยู่

“อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ “มองว่า สภาพปัญหาท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในวงการสื่อ ที่ได้
รับผลกระทบมากท่ีสุดน่าจะเป็นเรื่องทิศทาง
ขาลงของทีวีดิจิทัล ซึ่งท�าให้นักศึกษาและ
คนในวงการต่างเริ่มผันตัวเองไปจับเรื่อง
ออนไลน์แทน ท�าให้คณาจารย์ในสาขาวิทยุ
โทรทัศน์ หรือการสื่อสารมวลชนเดิม ต้องเร่ง
พัฒนาตนเองในด้านดิจิทัลให้มากข้ึนตาม
การเปลี่ยนแปลง 

“คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์”กล่าวต่อว่า วงการการศึกษา
ด้านนิเทศศาสตร์ช่วงน้ี จะสังเกตได้ว่ามีการ
เปลีย่นชือ่สาขา เพิม่สาขาใหม่กันเกอืบทกุสาม
ปี ซึง่คนส่วนมากจะมองแต่เรือ่งการเปลีย่นชือ่
หลกัสตูร หรอืชือ่วิชา แต่ในมมุมองของนกัการ
ศึกษา จะมองเรื่องพัฒนา “บุคลากร” เป็น
หลัก เพราะหากอาจารย์หรือครูผู้สอนมีการ
อัพเดทตัวเองอย่างต่อเน่ือง มีความเร็วเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และอยู่ในองค์กร
ที่เน้นเรื่องการเรียนรู ้เสียแล้ว ไม่ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอะไร ชื่อสาขาจะเป็นสาขา
อะไร อาจารย์ก็จะยังตามทัน และสามารถ
ถ่ายทอดให้นักศึกษาได้ก ้าวไปก่อนการ
เปลี่ยนแปลง “ก้าวหนึ่ง” เสมอ

“อาจารย์กอบกิจ” เผยว่า ในส่วนของ
ความนิยมในการเลือกเรียนสาขาต่างๆ น้ัน 

สาขาที่เป็นท่ีนิยมจากท้ังตลาดแรงงานและ
นักศึกษาสมัครเรียนมากที่ สุดของคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
คือ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล โดยมียอด
นักศึกษาเรียนใน 4 ชั้นปีรวมเกินกว่า 1,300 
คน โดยถือเป็นสาขาที่นักศึกษาให้ความ
นิยมสมัครเรียนสูงสุดของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ซึ่งสาเหตุที่สาขาน้ีเป็นท่ีนิยมก็มา
จากความต้องการของภาคธุรกิจเองทีต้่องการ
นกัศกึษาในสาขาน้ีไปท�างานในองค์กรในยุคที่
ทกัษะการเล่าเรือ่งผ่านคลปิ ทกัษะการถ่ายท�า
คลิปวีดีโอเป็นที่ต้องการกว่าทักษะการเขียน

“ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ นักศึกษา
นิเทศศาสตร์ในปัจจุบันมีคนมาติดต่อให้
ท�างานด้านดิจิทัลมากขึ้นตั้งแต่ก่อนเรียนจบ 
เช่น จ้างดูแลท�าสื่อใน facebook fanpage 
จ้างท�าคลิป หรือ จ้างไปดูแลสื่อออนไลน์
ของบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเติบโตของ
โลกดิจิทัล ท�าให้ตลาดการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล การท�าสื่อดิจิทัล งานโปรดักชั่นคลิป
ภาพยนตร์สั้น โตขึ้นตาม เพราะในสื่อโซเชียล 
ขององค์กรต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องการเนือ้หา
ประเภทคลิปวีดีโอ หรือรายการสั้นต่างๆ ” 
อาจารย์กอบกิจ ระบุ

ส่วนค�าถามท่ีว่า ถ้ามีคนเรียนส่ือสาร
มวลชน สื่อสิ่งพิมพ์หรือวารสารฯ น้อยลงแล้ว
สถาบันการศึกษาต้องท�าอย่างไร อาจารย์
กอบกิจ เชื่อว่า น่าจะมีค�าตอบในตัวเองอยู่
แล้วว่า จริงๆ ไม่ได้มีคนเรียนน้อยลง หากแต่
คนเรยีนได้มุง่ไปสนใจในด้านการท�าสือ่ดจิทิลั 
โดยเฉพาะการท�าหนงัสัน้ การดแูล facebook 
fanpage ท�าการสื่อสารการตลาดออนไลน์
มากขึ้น สถาบันการศึกษาจึงต้องตามให้ทัน
ด้วยการเตรียมหลักสูตรใหม่ให้ทันต่อโลก ถ้า
จะเรยีกว่าเป็นการยุบภาควิชาจงึไม่ถูกต้อง ที่
ถูกต้องคือต้องเรียกว่าพัฒนาหลักสูตรให้ทัน
ต่อการเปลีย่นแปลงต่างหาก นักศกึษาท่ีเรยีน
จบไปเล่าให้ฟังว่า เดี๋ยวนี้เวลาสัมภาษณ์งาน 
ค�าถามที่ผู้ประกอบการถามคือ มีทักษะการ
ท�าคิดวางแผนและสร้างสรรค์เน้ือหาในสื่อ
ออนไลน์ได้ไหม ท�า facebook live ในช่อง

ขององค์กรได้หรือไม หรือสามารถถ่ายหนัง
สั้นและตัดต่อด่วนลงเพจได้หรือไม่

“ทัง้หมดนี้เป็นงานในโลกออนไลน์ และ
มอีกีเป็นจ�านวนมากท่ีเอาทักษะนเิทศศาสตร์
ดิจิทัลไปท�าธุรกิจออนไลน์ เป็นผู้ประกอบ
การออนไลน์ ซึ่งตรงนี้ก็กลับมาที่ว ่า หาก
เรามั่นใจในคุณค่าและทักษะที่แท้จริงของ
ศาสตร์ด้านนิเทศศาสตร์เราจะไม่กลัวการ
เปลี่ยนแปลง เพราะศาสตร์ด้านการสื่อสาร
ไม่มวีนัตายอยู่แล้ว ขอแค่ว่าต้องลมืค�าว่า นัก
ข่าวแบบเดมิๆ เพียงแต่ตามโลกดจิทัิลให้ทนัก็
พอ” อาจารย์กอบกิจ ระบุ

อาจารย์กอบกิจ มองด้วยว่า ส�าหรับการ
ปรับตัว ในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ์ทุกคน ล ้วนเข ้าใจความ
เปลี่ยนแปลงใหญ่ในนิเวศสื่อยุคนี้ดี เราเห็น
การถ่ายทอดสดท่ีแต่เดมิต้องใช้เงนิหลายล้าน
บาทต่อครั้ง ถูกทดแทนด้วย Facebook Live 
เราเห็นสือ่สิง่พิมพ์ หนังสอืพิมพ์ และนติยสาร
ที่ลดลง ซึ่งทุกคนพยายามท�าออนไลน์เสริม 
อาจารย์ของคณะก็ไปเข้าคอร์สอบรมด้าน
ออนไลน์ในต่างประเทศ ท�างานใกล้ชิดกับ
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มที่มาแรงอย่างพวก
บริษัทเอเยนซีออนไลน์ สื่งเดียวที่พยายาม
บอกกันคือ “อย่าช้า” 

“เคยยกตัวอย่างให้ฟังกันในคณะฯ 
ว่า ในอดีตเวลาข้าศึกหรือศัตรูจะปิดล้อม
เมือง ไม่ว ่ากรณีการสังหารหมู ่นานกิงที่
จีนหรือ กรณีกรุงศรีอยุธยาแตก หลายคน
พยายามคิดในแง่ดี ไม่ยอมรีบหนี เพราะ
โดนอคติแห่งความผูกพันถ่ินเดิมบังตา เช่น 
เดียวกัน หนังสือพิมพ์และนิตยสารน่าจะ
ก�าลังตาย แทนท่ีจะก้าวไปยังโลกดิจิทัล
หรือโลกใหม่แบบเต็มตัว ส่วนมากยังละล้า
ละลงักันทัง้สองทาง ซึง่ไม่เป็นผลด ีเพราะงบ
ประมาณจะถูกกระจายออก จนไม่สามารถ
โฟกัสอะไรได้เลย”

ดังน้ัน ส�าหรับคณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ท้ัง 4 สาขา
ในปัจจุบันของเรา เรามุ่งดิจิทัลท้ังหมด
เป็นค�าตอบสุดท้ายเวลานี้
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ปิดท้ายด้วยอีกหน่ึงมหาวิทยาลัย
เอกชน คอื “มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย” 

แนวทางการปรับตั วของคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ได ้รับการเป ิดเผยจาก “ดร .มานะ  
ตรรียาภวิฒัน์ คณบดคีณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”  ท่ีตอบ
ค�าถามของเราที่ว่าสภาพการณ์สื่อสาร
มวลชนยุคปัจจุบันท่ีบทบาทสื่อสิ่งพิมพ์ 
หนังสอืพิมพ์ น้อยลงจนส่งผลต่อการเลอืก
เรียนคณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
หรือไม่ 

โดย  “ดร .มานะ”ย�้ า ว ่ า  คณะ
นิเทศศาสตร์ไม่ได้มีแค่หนังสือพิมพ์ คน
ที่เข้ามาเรียนคณะนิเทศศาสตร์น้ันแต่ละ
คนอาจจะมีความสนใจที่แตกต่างกันไป
บางคนอาจจะอยากท�าวิทยุโทรทัศน์ แต่
บางคนอาจจะอยากท�าภาพยนตร์ ซึ่ง
เดมิคณะนเิทศศาสตร์จะแบ่งสาขาหลกัๆ 
ออกเป็น วารสารศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์ 
ประชาสัมพันธ์ และโฆษณา ต่อมาจึงมี
การขยายเพ่ิมเป็นสาขาภาพยนตร์ การ
แสดง ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะแตกต่าง
กันไป

ดร.มานะ กล่าวต่อไปว่า ในช่วง 10 
ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มมีออนไลน์ขึ้น ตัวนัก
ข่าวเองก็เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 
ตัวหลักสูตรการเรียนการสอนก็เริ่มที่จะมี
การปรับตาม

เพราะจะเห็นได้ว ่า บทบาทของ
หนังสือพิมพ์ ยอดคนอ่าน และโฆษณา
ที่ เข ้ามาน้ันปรับตัวลดลงไป แทบทุก
มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับหลักสูตรตาม 
ดังน้ัน วารสารศาสตร์แม้ว่าจะเป็นกลุ่ม
วิชา แต่จะไม่จ�ากัดอยู่แค่หนังสือพิมพ์อีก
แล้ว แต่จะรวมไปถึงในส่วนของออนไลน์
และวิทยุโทรทัศน์ด้วย ขึ้นอยู่กับแต่ละ
มหาวิทยาลัยว่าจะเรียกว่าอะไร เช่น 
วารสารศาสตร์ดิจิทัล หรือวารสารศาสตร์
คอนเวอร์เจนซ์

“คนส่วนใหญ่วนัน้ีมองว่าสือ่สิง่พิมพ์

ยุบภาควิชาวารสารฯ
ทุกมหาวิทยาลัยมีโอกาสเกิดขึ้นได้

โดย ประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี

เล็กลง พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เองหลังๆ 
 มาน้ีแม้แต่นิตยสารก็ไม่อ่านแล้ว เพราะไป
อ่านในออนไลน์แทน เด็กสมัยน้ีก็เลยอาจ
จะไม่อยากเรียนสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนกับสมัย
ก่อน ในขณะท่ียอดของเด็กท่ีเลือกเรียน
สาขาวิทยุโทรทัศน์ยังคงมีเยอะอยู่ เพราะ
บางคนก็อยากท่ีจะเป็นแบบไอดอลท่ีเห็น
ในทีวี”

... มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับตัว
มาตั้งแต่ปี 2554-2555 แล้ว โดยเห็นจาก
เทรนด์ของเทคโนโลยีต่างๆ จึงมีการจัดกลุ่ม
วิชาสาขาต่างๆ ใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มวิชาเอก
วารสารศาสตร์ดิจิทัล กลุ่มวิชาเอกการกระ
จายเสียงและแพร่ภาพ กลุ่มวิชาเอกการ
ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ กลุ่มวิชาเอกการ
โฆษณา กลุ่มวิชาเอกการสร้างสรรค์และ
ออกแบบสื่อ และกลุ่มวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

ซึ่ง เมื่อเปรียบเทียบท้ังหมดแล้ว คน

ท่ีมาเรียนวารสารศาสตร์ก็ยังถือว่าน้อย
ลงกว่ากลุ่มวิชาอื่นอย่างเห็นได้ชัด เรียก
ว่าลดลงกว่า 50% จากเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเรา
พยายามอธิบายกับเด็กท่ีจะเข้ามาว่า 
วารสารศาสตร์ดิจิทัลนั้นไม่ได้จ�ากัดอยู่
แค่หนังสอืพิมพ์อกีต่อไปแล้ว แต่จะมกีาร
ฝึกในเรือ่งของการสร้างคอนเทนท์ด้วย ซึง่
การสร้างคอนเทนท์นี้จะไปอยู่ในงานของ
วิทยุโทรทศัน์ก็ได้ ออนไลน์ก็ได้ หรอืแม้แต่
การสร้างเกมส์ก็ได้ โดยเราจะเน้นเรือ่งของ
การสร้างคอนเทนท์เป็นหลัก ซึง่ในอนาคต
ก็ยังคิดว่า เนื้อหาแก่นวิชาต่างๆ นั้นยังคง
ต้องมีการสอนต่อไป เพียงแต่อาจจะไม่
เรียกชื่อเดิมแล้วเท่านั้นเอง

 ดร.มานะ บอกว่า ถ้าหากคนยังเลอืก
เรียนน้อยลงไปกว่าน้ีอีกก็คงเพราะความ
เข้าใจของคน ซึ่งต้องเน้นท�าความเข้าใจ
กับคนเป็นหลัก หรืออาจจะต้องให้ความ
รูกั้บเดก็ท่ีเรยีนวิทยุโทรทัศน์มากขึน้ ไม่ใช่
เน้นแค่วาไรตี้หรือบันเทิงเพียงอย่างเดียว 
แต่จะต้องรู้จักวิธีการน�าเสนอในเชิงสาระ
ด้วย เพราะวันน้ีคนท่ีท�าวิทยุโทรทัศน์ก็
ไม่ได้ท�าแค่โทรทัศน์แล้ว แต่รวมไปถึงสื่อ
ใหม่ต่างๆ ด้วย

“เรือ่งการยุบภาควิชาวารสารศาสตร์
น้ัน  ทุกมหาวิทยาลัยมีโอกาสเกิดขึ้น
ได้ การจะยุบหรือรวมเป็นเรื่องปกติ แต่
จะท�าอย่างไรให้คนที่มาเรียนยังได้แก่น 
ของวารสารศาสตร์อยู่ การหาข้อมูลและ
ข้อเท็จจริง ความสมดุลของข่าว การ
สัมภาษณ์ท�าอย่างไร ยังต้องมีอยู่ แต่
อาจจะไปอยู่ในรายวิชาของสาขาอื่นๆ 
แทน”ดร.มานะกล่าวทิ้งท้าย

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ 
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นินทาสื่อโลก
บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์

* ****  ไม ่ เหนือความคาดหมาย
แ ต่อย่างใดที่พจนานุกรมคอลลินส์ได้
จัดอันดับให้ค�าว่า 'Fake News' หรือ  
'ข่าวลวงหรือข่าวกุ' ค�าท่ีประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ มักใช้โจมตีสื่อที่วิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาลเป็นประจ�า ว่าเป็นหน่ึงใน
ค�าแห่งปี 2017 หลังจากพบว่าตลอดช่วง
หนึ่งปีท่ีผ่านมา สถิติการใช้ค�าว่า 'Fake 
News' เพ่ิมข้ึนถึง 365% โดยเฉพาะในช่วง
ที่เกิดเหตุสังหารหมู่ครั้งนองเลือดท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร์ของสหรฐัท่ีลาสเวกัส ปรากฎ 
ว่าช่วงน้ันข่าวลวงแพร่สะพัดอย่างกว้าง
ขวางในสื่อสังคมออนไลน์

*****สะเทือนใจไปท้ังวงการ เพราะ
เป็นความจริงที่ห้ามพูดห้ามวิจารณ์มา
นานหลายทศวรรษเก่ียวกับการท�างาน
เย่ียงทาสของบรรดานักข่าวทั่วโลกภายใต้
ค�าว่าหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบ เมื่อสื่อยักษ์
ใหญ่เอน็เอชเคแห่งแดนซากุระบานเช้าโรย
เย็น เพิ่งแถลงยอมรับเมื่อต้นเดือน ต.ค.ว่า
นางสาวมิวะ ซะโดะ นักข่าวสาววัย 31 ปี
ของเอ็นเอชเคเสยีชีวติจากการท�างานหนกั
เกินควร โดยต้องตามข่าวเลอืกตัง้ผูว่้าฯกรงุ
โตเกียวเมื่อกลางปี 2556 ติดต่อกันเกือบ
ตลอด 30 วัน ได้หยุดเพียง 2 วันเท่านั้น ยิ่ง
ไปกว่าน้ันยังต้องท�างานล่วงเวลาในเดือน
เดียวรวมแล้ว 159 ชั่วโมง 37 นาที ไม่นับ
รวมการท�างานล่วงเวลาในเดือนก่อนหน้า
อีก 146 ชั่วโมง 57 นาที จนเกิดภาวะหัวใจ
ล้มเหลวจากความเหนื่อยล้าสะสมและการอดนอนสะสม

***** “ความวัว” จาก “ปานามา เปเปอรส์” หรือเอกสารลับ
ปานามา ท่ีสื่อทั่วโลกร่วมกันเปิดโปง นักการเมือง ข้าราชการ นัก
ธุรกิจ ดารา ฯลฯ แอบขนทรัพย์สินไปลงทุนในประเทศที่ได้ชื่อว่า
เป็นสวรรค์ของนักเลี่ยงภาษียังไม่ทันจางหาย “ความควาย” จาก 
“พาราไดซ์  เปเปอรส์” หรือเอกสารลับพาราไดซ์ ก็เข้ามาแทรก 
เมื่อกลุ่มสื่อเกือบ 100 แห่งรวมทั้งบีบีซี พานอรามา ได้ช่วยกันท�า
ข่าวสืบสวนสอบสวนเอกสารทางการเงินจ�านวนมหาศาลที่รั่วไหล
จากบริษัท แอปเปิลบี ผู้ให้บริการด้านกฎหมายตั้งอยู่ในเบอร์มิวดา 
ที่ช่วยมหาเศรษฐีและผู้ทรงอิทธิพลทางด้านต่างๆ ทั่วโลก แอบน�า
เงินไปลงทุนในประเทศท่ีช่วยหลบเลี่ยงภาษี ในจ�านวนน้ีรวมไปถึง
ส�านกัทรพัย์สนิส่วนพระองค์ของสมเดจ็พระราชนีินาถเอลซิาเบธท่ี 2 
แห่งอังกฤษ และวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีพาณิชย์อเมริกัน ตลอดจน 

ผู้บริจาครายใหญ่ของจัสติน ทรูโด นายกฯรัฐมนตรีคานาดา
***** สงครามส่ือข้ามชาติในยุคสงครามเย็นระลอกสองเริ่ม

ร้อนระอุมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ล่าสุดกระทรวงยุติธรรมหมีขาวได้
เตอืนสือ่มะกันทีม่สี�านักงานอยู่ในรสัเซยี รวมไปถึงวทิยุ "เรดโิอ ฟรี 
ยุโรป/เรดิโอ ลิเบอร์ตี้" ( อาร์อีเอฟ/อาร์แอล ) และวิทยุ  "วอยซ์ 
ออฟ อเมรกิา" ภาคภาษารสัเซยี ทีไ่ด้รบังบประมาณสนบัสนนุบาง
ส่วนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัว่าอาจต้องขึน้ทะเบยีนเป็น 
"ตัวแทนต่างชาติ" หากยงัดื้อด้านไม่ยอมปรับปรุงการน�าเสนอข่าวที่
หมิ่นเหม่จะเข้าข่ายละเมิดกฎหมายของรัสเซีย ให้ได้มาตรฐานมาก
ขึ้น นับเป็นครั้งแรกท่ีรัฐบาลมอสโกบังคับใช้กฎหมายนี้กับสื่อต่าง
ชาติและอาจมีการบังคับใช้กับผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันเป็นรายบุคคล
ด้วย เชื่อว่าค�าเตือนน้ีเพื่อตอบโต้ท่ีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เปิด
ศึกก่อนด้วยการบังคับให้สถานีโทรทัศน์รัสเซียทูเดย์ประจ�าภูมิภาค
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อเมริกา หรือ "อาร์ที อเมริกา" ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลวอชิงตันใน
ฐานะ "ตัวแทนต่างชาติ" 
พร้อมกับกล่าวหาสถานี
โทรทัศน์แห่งนี้ซึ่งได้รับ
เงนิทนุสนับสนนุบางส่วน
จากท�าเนียบเครมลิน ว่า
มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
แทรกแซงการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดสีหรฐั เมือ่
ปีที่แล้ว

***** ด้านบีบีซีภาคภาษาพม่าได้ยุติสัญญาการออกอากาศ
ร่วมกับสถานีโทรทัศน์เอ็มเอ็นทีวี ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีขนาดใหญ่
และมสี�านกังานอยู่ในนครย่างกุง้ อนัเนือ่งมาจากความขดัแย้งเก่ียว

กับการเซนเซอร์การน�าเสนอรายงานเรือ่งชาวโรฮนีจาในรฐัยะไข่ ส่ง
ผลให้บบีซีต้ีองทยอยยุติออกอากาศหลายรายการต้ังแต่เดือนม.ีค. ที่
ผ่านมา ท้ังน้ี บบีซีอีอกอากาศรายการข่าวและรายการอืน่เป็นภาษา
เมยีนมาผ่านทางช่องเอม็เอน็ทวีตีัง้แต่ปี 2557 และมสีถิตผิูช้มเฉลีย่
ราววันละ 3.7 ล้านคน.

*****ขณะทีส่ถานวิีทยุโทรทัศน์ฮ่องกง (อาร์ทีเอชเค) ได้ลดเวลา
การกระจายเสยีงรายการของของ "บบีซี ีเวิลด์ เซอร์วิส" ลงจากตลอด 
24 ชั่วโมงมาตั้งแต่ปี 2521 เหลือเพียงวันละ 8 ชั่วโมง แถมยังย้าย
เวลาไปอยู่ช่วงระหว่างเวลา 23.00-07.00 น. ของแต่ละวันเท่านั้น 
และ "ในบางโอกาส" ในช่วงสุดสัปดาห์  โดยนับจากน้ีให้แทนที่
ด้วยรายการของสถานีวิทยุแห่งชาติจีน (ซีเอ็นอาร์) ซึ่งเน้นน�าเสนอ
รายการเป็นภาษาจีนกลาง มากกว่าภาษาจีนกวางตุ้งซึ่งเป็นภาษา
ทางการของฮ่องกง

***** ไม่ผดิความคาดหมายแต่อย่างใด เมือ่ "เดอะ แคมโบเดยี  
เดลี" หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดใน
กัมพูชา และมักจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอยู่เนืองนิตย์ต้องปิดตัว
เองเมื่อต้นเดือนก.ย. หลังจากฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ใช้วิธี
การใหม่ในการเล่นงานสือ่ด้วยการสัง่ให้จ่ายภาษย้ีอนหลงั 10 ปี เป็น
เงิน 6.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ราว 208.5 ล้านบาท )
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• 9 พ.ย. 60 นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ 
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับสื่อมวลชน
ที่เข้าร่วมโครงการ “ท�ำควำมดี บริจำคโลหิต 
น้อมจิตร�ำลึก ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช” ณ ศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ถนน
อังรีดูนังต์ (เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 แล้ว)

•  5 พ.ย.  60 สมาคมนักข ่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ  “วารสารศาสตร ์มือถือ
ส�าหรับนักข่าว  (Mobile  Journalism  for 
Journalists)” ปี 2560 โดยมี นายพิภพ 
พานิชภกัดิ ์รองผูอ้�านวยการ องค์การกระจาย
เสยีงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย
เป็นวิทยากร มีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วม
อบรมจ�านวน 28 คน สนับสนุนการอบรมโดย 
บมจ.ทรูคอปอร์เรชั่น

• 5 พ.ย. 60 นายมงคล บางประภา  
อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
พร้อมด้วย นายสถาปัตย์ แพทอง อนกุรรมการ
ฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ และอาจารย์ยันตี 
โอวีนา อาจารย์สอนภาษาอินโดนีเซีย คณะ
มนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครปฐม ร่วมเป็นประธานในพิธีปิด
การอบรมหลักสูตรความรู ้ พ้ืนฐานภาษา
อินโดนีเซียส�าหรับสื่อมวลชน เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 5 พฤศจิกายน 2560  สนับสนุนการอบรม
โดย เครือเอสซจี ีบริษทั ไพพรรณรตัน์ มาร์เก็ต
ต้ิง จ�ากัด (ผลิตภัณฑ์โกแฮร์) และ ปตท.
ส�าหรับสื่อมวลชนที่เรียนจบหลักสูตรและ
ผ่านการสอบวัดผลที่ได้คะแนนสูงสุด 2 คน 
ได้รับทุนเดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบัติ
งานข่าวในองค์กรสื่อมวลชนในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 7 วัน คือนางสาว
พุสด ีสริวัิชระเมตตา หนงัสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
และนางสาวพัชรินทร์ สารพูนทรัพย์ ศูนย์
ข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  โดยมีนายวาริช 
หนูช่วย สถาบันอิศรา และ นางสาวเมลา

ลินทร์ มหาวงศ์ตระกูล หนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ ได้คะแนนสูงเป็นล�าดับถัดมา

• 18 พย. 60 ดร.อนุชา  เจริญโพธ์ิ 
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนาย
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการ
หนังสอืพิมพ์แห่งชาติ และท่ีปรกึษาสมาคมฯ 
น�าคณะเดินทางเยือนประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันท่ี 18 ถึง 
24 ตุลาคม 2560 ตามค�าเชิญของสมาคม
นักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists 
Association) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการแลก
เปลี่ยนความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วม

มือในระดับสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ 
โดยนายหม่าย ดึ้ก ล็อค รองประธานสมาคม
นักข่าวเวียดนาม ได้มีข้อเสนอให้มีการจัด
แลกเปล่ียนสัมมนาวชิาชพีสือ่มวลชนร่วมกัน
ระหว่าง 2 ประเทศ 

• นายมงคล บางประภา อุปนายก
ฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ 
เป็นผู้แทนองค์กรสื่อไทยเยือนจีน เข้าร่วม
ชมพิธีเปิดการประชมุใหญ่พรรคคอมมวินสิต์
ครั้งที่ 19 ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 15 – 21 
ต.ค. ที่ผ่านมา

• 24 ก.ย. 60 นายปราเมศ เหลก็เพช็ร์  
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
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ประเทศไทย  นายมงคล บางประภา อปุนายก
ฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์ฯ   นายจาง โป รองผู้อ�านวย
การศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ณ  
กรุงเทพมหานคร และนายพินิจ จารุสมบัติ 
ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่ง
เสริมความสัมพันธ์ ร่วมเป็นประธานเปิด
การอบรมหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน
ส�าหรับสื่อมวลชน รุ่นที่ 3 เมื่อ 24 กันยายน  
2560  ณ สมาคมนกัข่าวนักหนงัสอืพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

• 23 ก.ย. 60 ท่ีอาคารสมาคมนักข่าว
เวียดนาม ในกรุงฮานอย ได้มีพิธีเปิดอบรม
หลกัสตูรภาษาไทยเบือ้งต้นส�าหรบัส่ือมวลชน
เวียดนามข้ึน โครงการดังกล่าวเป็นความร่วม
มอืระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสอืพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย (Thai Journalists Association : 
TJA) และ สมาคมนกัข่าวเวียดนาม (Vietnam 

Journalists Association: VJA) โดยได้รบัการ
สนับสนุนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ�ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ

•  15  ต .ค .  60  สมาคมนักข ่ าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา จัดกิจกรรม
ราชด�าเนินเสวนา หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษา
สื่อ” โดยมี รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา 
ราชบัณฑิต ส�านักศิลปกรรม  นางสาว
สุปัญญา ชมจินดา โฆษกส�านักงานราช
บัณฑิตยสภา  “ครูลิลลี่ ”   กิจมาโนชญ์ 
โรจนทรัพย์ ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนพิน
นาเคิล สยามสแควร์ และ ดร.เรอืงชยั ทรพัย์
นิรันดร์ รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นวิทยากร
• 3 ก.ย. 60 สมาคมนักข่าวฯ จดักิจกรรม

ราชด�าเนินเสวนา หวัข้อ “ปลกุข้อหา มาตรา 
116 อุปสรรคต่อการปฏริปูประเทศ ?” โดย
ม ีนายสณุยั ผาสขุ ทีป่รกึษา Human Rights 
Watch ประจ�าประเทศไทย นายเสร ีสวุรรณ
ภานนท์ กรรมการปฏิรปูกระบวนการยุตธิรรม 
นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล ที่ปรึกษาสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
และ นายวิรัตน ์   กัลยาศิริ   หัวหน้าทีม
กฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ เป็นวทิยากรร่วม
เสวนา ด�าเนินรายการโดย นายปรัชญาชัย 
ดัชถุยาวัตร  โฆษกและกรรมการบริหาร 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
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สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
โทร. 02-668-9422 โทรสาร. 02-668-7505
E-mail : tjareporter@gmail.com

เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กทม. 10300

 ชีวิตคนข่าวยุคธุรกิจสื่อฟุบ

ช่างภาพทีวีกับการปรับตัว
 ในยุคภูมิทัศน์สื่อใหม่

 

น้อมรำาลึก ถึงในหลวง รัชกาลที่ ๙ 
 

 นักข่าวสายศาลยุติธรรม ทำางานยังไง ?
 

 สื่อต่างประเทศกับการใช้โซเชียลมีเดีย
 
 

 แผงขายหนังสือ ไม่มีอีกแล้ว !
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