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ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปชนิดไม่หลงเหลือร่อง
รอยเดิม คนข่าวกลับยังถูกปลูกฝังให้มุ่งแสวงหา Content ตาม
ความหมายเก่าๆ ต้องลึก ต้องแตกต่าง และต้องมีคุณภาพ มากไป
กว่านั้นคือคนข่าวซึ่งสังกัดอยู่ในกองบรรณาธิการ ล้วนแล้วแต่ถูก
ตัดขาดโดยแทบไม่มีโอกาสรับรู้ว่า “ธุรกิจสื่อ” ด�าเนินอยู่อย่างไร 
และก�าลังก้าวไปสู่จุดใด

 ชุดความคิด Content is King เป็นความจริงส�าหรับกอง

บรรณาธิการที่ไม่อาจปฏิเสธ แต่ก็ใช่ว่า Content จะเป็นปัจจัยหลัก
หรือปัจจัยเดียวต่อการอยู่รอดของธุรกิจสื่อเสมอไป การท�างานภาย
ใต้วิธีคิดเดิมๆ ของคนข่าวอาจไม่มีความหมายเลย หากค�าตอบ
สุดท้ายไม่ใช่ Content

‘Marketing is King’ เชญิชวนท�าความเข้าใจความจรงิอกีด้าน 
ซึง่จะช่วยตอบค�าถามท่ีค้างคาใจว่า อะไรคอือ�านาจทีค่วบคมุทศิทาง
สื่อมวลชนในปัจจุบันอย่างแท้จริง

เทรนด์โลกสือ่สิง่พิมพ์ก�าลงัถดถอย ทว่า ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองบรรณาธิการบรหิารกลุม่
โพสต์ฯ กลบัให้ก�าเนดิแทบลอยด์แจกฟร ีM2F ด้วยยอดพิมพ์ถล่มทลายมากท่ีสุดในประเทศถึง 
4 แสนฉบับ และตั้งเป้าสูงสุด 1 ล้านฉบับ ครอบคลุมทั่วประเทศ

นอกจาก Content ของ M2F ทีใ่ห้น�า้หนกั Human interest เปน็ล�าดบัแรกแล้ว ยงักลา้ทุ่ม
ทุนไปกับจ�านวนยอดพิมพ์มหาศาล จนน�ามาซึ่งความส�าเร็จในระยะเวลาอันสั้น ล้มล้างทฤษฏี
และความเชื่อที่ว่าหนังสือพิมพ์ก�าลังจะตาย

น่าสนใจวิสัยทัศน์และวิธีคิดของผู้บริหารสื่อรายนี้ ... 
ต้องมี King ที่ใหญ่กว่า ‘King Content’

“M2F” 6 แสนฉบับ King ที่แท้จริงคือ ‘ของฟรี’

Marketing is King
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คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายวันชัย วงศ์มีชัย (แนวหน้า)                        
กรรมการบริหาร สมาคมฯ
นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ (เดลินิวส์)   อุปนายกฝ่ายบริหาร
ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ASTV ผู้จัดการ)  อุปนายกฝ่ายวิชาการ
นายมานพ ทิพย์โอสถ (บางกอกโพสต์)  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
    และการปฏิรูปสื่อ
นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  (ไทยรัฐ)   อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
นางสาวธนิตา อิสรา (บ้านเมือง)  เหรัญญิก  
ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ  (ไทยรัฐ)   นายทะเบียน สวัสิดการ
    และสมาชิกสัมพันธ์
นางสาวชุติมณฑน์ ศรีข�า  (บ้านเมือง)  เลขาธิการ
นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม (โพสต์ทูเดย์)   รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
    และการปฏิรูปสื่อ
นางสาวนิภาวรรณ์ แก้วรากมุกข์ (เดอะเนชั่น) รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ
นางสาว น.รินี เรืองหนู (มติชน)  กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายวัสยศ งามข�า (บางกอกโพสต์)  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
นายคเนศ จิรัษฐิติพงศ์  (แนวหน้า)  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
นายวิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ (กรุงเทพธุรกิจ)   กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ
นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ (สยามรัฐ)  กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
ส�ารองกรรมการ
นายไพรัช มิ่งขวัญ (เดลินิวส์)
กรรมการควบคุมจริยธรรม
นายสมาน สุดโต  (โพสต์ทูเดย์)                              นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  (กรุงเทพธุรกิจ)
นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)                   นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)

นายภัทระ ค�าพิทักษ์        ประธาน
นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ               รองประธานคนที่ 1
นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์     รองประธานคนที่ 2
นายชาย ปถะคามินทร์                 เลขาธิการ
นายเสด็จ บุนนาค                  รองเลขาธิการ
นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ                  เหรัญญิก

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
นายสุนทร จันทร์รังสี   กรรมการประเภทที่ 1
นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์   กรรมการประเภทที่ 1
นายอ�านาจ จงยศยิ่ง  กรรมการประเภทที่ 1
นายสวิชย์ บ�ารุงสุข  กรรมการประเภทที่ 2
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์
นายภูวสิษฏ์ สุขใส  กรรมการประเภทที่ 2
นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์  กรรมการประเภทที่ 3
นายจิระพงค์ เต็มเปี่ยม  กรรมการประเภทที่ 3
นายสุประวัติ ศริลักษณ์  กรรมการประเภทที่ 3
นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์  กรรมการประเภทที่ 3

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ
นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม 
รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
นางสุวรรณา จิตประภัสสร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ปี 2557 เป็นปีที่มากด้วยสถานการณ์และเต็มไปด้วย
ความท้าทายใหม่ๆ สือ่มวลชนต้องท�างานอย่างสุม่เสีย่งและ
เหน็ดเหน่ือยทั้งในมิติการเมืองภายใต้การควบคุมอ�านาจ
เบ็ดเสร็จโดยรัฐบาลทหาร หรือแมแ้ต่การแขง่ขันอันดุเดือด
จากการก่อก�าเนิดทีวีดิจิตอลเต็มรูปแบบ

ทีมงานราชด�าเนินได้สุ่มส�ารวจค่าตอบแทน-โบนัส 
ของผูส้ือ่ข่าวภาคสนามแต่ละส�านกั ฉายภาพความเป็นจรงิ
ที่เกิดขึ้นและชวนตั้งค�าถามถึงอนาคตของพวกเรา
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Editor’s Talk

กองบรรณาธิการจุลสารราชดําเนิน

คณะที่ปรึกษา
นายสวิชย์ บำารุงสุข
นายบุตรดา ศรีเลิศชัย
นายสุริยะ คชินทร
น.ส.อิศรินทร์ หนูเมือง
นายเสถียร วิริยะพรรณพงศา
น.ส.หทัยรัตน์ พหลทัพ

บรรณาธิการ
นายธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน
กองบรรณาธิการ
นายเจษฎา จี้สละ
นายสุภชาติ เล็บนาค
นายวรพล กิตติรัตวรางกูร
นายไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชัย

นายชัยฤทธิ์ ยนเปยม
นายวิจักรพันธ์ หาญลำายวง
นายพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์
น.ส.ขนิษฐา เทพจร
นายอนิรุตน์ มีสกุล
พิสูจน์อักษร
น.ส.สุภาภรณ์ อัษฎมงคล

“Con ten t  i s  K ing ”  คือวรรคทองที่คนในแวดวง
สื่อมวลชนแทบทุกคนคุ้นชิน ย่ิงหากเป็นศิษย์เก่านิเทศศาสตร์-
วารสารศาสตร์ หรือแขนงวิชา-สาขาเหล่าน้ีด้วยแล้ว คงผ่านหู
ผ่านตาซ�้าแล้วซ�้าเล่า

จากต�าราเล่มหนาสมัยอุดมศึกษา ผลิตซ�้าส่งต่อเร่ือยมา
สู่กองบรรณาธิการผู้คร�่าหวอด ทุกผู้ทุกนามทุกองค์กรล้วนแล้ว
แต่ยืนยันในหลักการ “Content is King” เสมือนหนึ่งว่าเป็น 
“สัจนิรันดร์” ที่ไม่มีวันผันแปร

เป็นท่ีมาที่ “ผู ้สื่อข่าว” ต้องหายใจเข้า-ออก เป็นค�าว่า 
“Content” และถูกองค์กรต้นสังกัดเรียกร้อง Content เพื่อสร้าง
ความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง

ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง “หนังสือพิมพ์” ก�าลังถูกแทนที่ด้วย “สื่อออนไลน์” 
ไปพร้อมๆ กับการเกิดข้ึนของทีวีดิจิตอล และการรุกคืบของ 
“โซเชียลมีเดีย” ซึ่งเข้ามาท�าหน้าที่ “ผู้สื่อสาร” กระทั่งมีอ�านาจ
ก�าหนดวาระของสังคมเสียด้วยซ�้า

ทว่า เราต่างยังเชื่อว่า “Content is King” คือค�าตอบ และ
เป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่จะช่วยให้ธุรกิจสื่ออยู่รอด

“ข่าวเจาะ-ข่าวเดีย่ว คอือาวธุท่ีใช้ห�า้ห่ัน-พชิติชยัเหนอื
คู่ต่อสูใ้นสนามรบ” สือ่มวลชนอาวุโสบางคนกล่าวไว้ และนัน่คอื
นัยยะของ “Content is King” ตามความหมาย

จงึไม่แปลกท่ีต้นสงักัดจะคาดหวงั Content ระดบั Superior 
มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่ไม่มี สิ่งใดการันตีได้เลยว่า Content จะท�าให้ 
“ธุรกิจสือ่” รอดพ้นจากความถดถอยในวันท่ี “ความจรงิ” ไม่ใช่สิง่
ที่ “น่าสนใจ” ของผู้รับสารอีกต่อไป

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า อนาคตของ “ธุรกิจสื่อ” ข้ึนอยู่กับผล
ประกอบการซึง่สะท้อนผ่านเมด็เงนิโฆษณา และในเมือ่ Content 
(ตามความหมายเดมิ) อาจช่วยอะไรในแง่ของผลประกอบการได้

ไม่มากนัก ธุรกิจสื่อจึงต้องเบนเข็มไปสร้างรายได้จากแหล่งอื่น เช่น 
การจัด Event ตลอดทั้งปี

นัน่กําลงับอกเราวา “แบรนด” คอืพลงัในการตอยอดทางธุรกิจ 
และเปนปจจัยสําคัญในการหลอเลี้ยงองคกร

ท�าอย่างไรก็ได้เพ่ือให้ “เอเยนซี” ตัดสินใจซื้อ “โฆษณา” ... 
เหตุผลนี้ก�าลังมีพลังเหนือ Content ใช่หรือไม่ ?

“Content is King คือหัวใจ แต่เราต้องมี King ที่ใหญ่กว่า 
King Content ... เราไม่ได้ขายหนังสือพิมพ์ แต่เราขายคนอ่าน
หนังสือพิมพ์ให้กับบริษัทโฆษณา” คือวิสัยทัศน์อันจัดเจนของ 
ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์ฯ ผู้ให้
ก�าเนิดหนังสือพิมพ์ M2F ซึ่งประสบความส�าเร็จอย่างรวดเร็ว

ใช่หรือไม่ว่า Content ไม่ได้มีบทบาทส�าคัญมากนัก หากไม่มี 
Marketing คอยเกื้อหนุน

ใช่หรือไม่ว่า Marketing is King !!?
เช่นน้ันแล้ว หยาดเหงื่อ-แรงงาน ท่ีหมดไปกับการมุ่งผลิต 

Content เพื่อเป้าหมายความเป็น King อาจจะไม่จริงเสมอไป ?
“ราชด�าเนิน” ฉบับนี้ ตั้งค�าถามกับแนวคิด “Content is King” 

อย่างตรงไปตรงมา เพ่ือแสวงหา “ความหมาย” ท่ีอาจร่วงหล่น
ระหว่างทาง รวมถึงสร้างความเข้าใจและการรับรู้ต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อโดยรวม

48 หน้ากระดาษ ทิ้งค�าถามให้ชวนคิด ... 
ระหว่าง Content กับ Marketing อะไรมีความส�าคัญต่อ

อนาคตสื่อมากกว่ากัน ?

                             ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน
                 บรรณาธิการจุลสารราชด�าเนิน

Marketing is King

ติดตอ กองบรรณาธิการจุลสารราชดำาเนิน ได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-668-9422 
โทรสาร. 02-668-7505
พิมพ์ที่ บริษัท ออฟเซ็ท จำากัด เลขที่ 58/434 ซอยรามอินทรา 68 แขวง/เขต คันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.02-918-0096 โทรสาร.02-918-0095

สงวนลิขสิทธิ์ ขอเขียน หรือบทความ หามคัดลอก แจกจ่าย ท�าซ�้าก่อนไดรับอนุญาต
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เรื่องจากปก
กองบรรณาธิการ

ความส�าคัญของ “เน้ือหา” ถูกผลิต
ซ�้า และถูกส่งต่อจากยุคสู่ยุคเรื่อยมาจนถึง
ปัจจบุนั ท่ามกลางภมูทัิศน์สือ่ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปชนิดแทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยเดิม

ข้อเท็จจริงหน่ึงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็
คือ นอกเหนือจากการปลูกฝังให้ท�าหน้าท่ี

แสวงหา “ข่าว” ท่ีดีที่สุดเพ่ือตอบสนองกอง
บรรณาธิการให้ได้แล้ว ผูส้ือ่ข่าวแทบจะไม่มี
ความเข้าใจต่อวิธีคิดของ “ลูกค้า” เจ้าของ
เม็ดเงินท่ีจะน�ามาซื้อโฆษณาต่อลมหายใจ
ให้ธุรกิจสื่อเลย

มากไปกว่านัน้ “ธุรกิจสือ่” กไ็ม่ได้ด�ารง

Marketing is

      Kingสาระส�าคัญของ “ทฤษฎวีวิฒันาการ” ชาลส์ 
ดาวนิ นกัธรรมชาติวทิยาชาวองักฤษ ยงั
คงเป็นจรงิและใช้ได้กบัทกุยุคทกุสมยั โดย
เฉพาะในแวดวงของส่ือสารมวลชนด้วยแล้ว 
หากไม่มกีาร “ปรบัตวั” เพือ่ความอยู่รอด 
กค็งต้องล่มสลายไปตามกาลเวลา

ในอดีต “คนข่าว” ได้รับการปลูกฝังถึง
ความส�าคัญของ “เนื้อหา” (Content) ทั้งใน
มิติของคุณค่าข่าว (value of news) องค์
ประกอบข่าว (element of news) หรอืแม้แต่
จรยิธรรมในวิชาชพี (ethic of journalism) ที่
ตลบอบอวลอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออก
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อยู่ได้ด้วยมี “กองบรรณาธิการ” เป็นก�าลัง
หลักเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีฝ่ายการ
ตลาด (Marketing) ท่ีส�าคัญไม่ย่ิงหย่อน
กว่ากัน 

ทว่า คนหนังสอืพิมพ์ก็ยังมคีวามเชือ่ว่า 
“Content is King” ตามความหมายเดิมคือ
ค�าตอบของ “ธุรกิจสื่อ” และเป็นปัจจัยของ
ความอยู่รอด 

เกิดเป็นค�าถาม น่ีคือเป็นความจริงใน
ปี 2558 เช่นนั้นหรือ ?

ต้องตีความ Content กันใหม่
“ในฐานะท่ีผมเป็นนักสื่อสารซึ่งผันตัว

จากผูส่ื้อข่าวมาเป็นเอเจนซี ่ผมคดิว่าเราต้อง
ตีความค�าว่า “Content” กันใหม่ทั้งหมด” 
เจ้าของบริษัทเอเจนซี่วัยกลางคน ผู้คร�่า
หวอดในสนามข่าวและเข้าใจธรรมชาติของ 
“ลูกค้า” เปิดประเด็นไว้อย่างน่าสนใจ

น่ันเพราะ “Content” ตามความ
หมายเดิมในอดีต ไม่ใช่สิ่งท่ีพึงต้องการ
ของ “ลูกค้า” ในปัจจุบัน

“Content ท่ีลูกค้าต้องการต้องกว้าง
อย่างมีมิติ ไม่ใช่รูปแบบเดิมๆ ท่ีท�ากันมา
อย่างเคยชินอีกแล้ว” เอเจนซี่รายน้ีกล่าว 
และอธบิายความเพิ่มเติมว่า ในอดีตเราเชื่อ
กันว่า Content ท่ีลึกจะต้องทรงพลังเสมอ 
เช่น ข่าวเจาะเรื่องงบประมาณ หรือการเบิก
จ่ายงบฯ หรอือะไรอกีหลายๆ เรือ่ง ซึง่ข้อเท็จ
จริงคือ Content เหล่าน้ี ผู้อ่านต่างรับรู้มา
แล้วเป็นแสนเป็นล้านครั้ง

ดงัน้ัน สิง่ท่ี “ลกูค้า” ต้องการจรงิๆ ก็
คือ Content ท่ีท�าให้ความคิดของเขาแตก
ฟอง เป็น Content ท่ีท�าให้เขาเกิดโลก
ทัศน์ใบใหม่ ไม่ใช่ Content ซึ่งถูกนิยาม
รูปแบบมาจากในอดีตอีกต่อไป

อดีตผู้บริหาร Content ข่าวรายนี้ ฉาย
ภาพธรรมชาติของ “ลูกค้า” ซึ่งมีทั้ง หน่วย
งานราชการ บริษัทเอกชน รวมถึงภาคธุรกิจ
ว่า มีลักษณะเดียวกันคือ “เชื่อมั่น” ค�า
แนะน�าและเชื่อถือการวางแผลกลยุทธ์การ
เลอืกใช้สือ่ของเอเจนซี ่นัน่หมายความว่าทุก
วันนีอ้งค์กรสือ่จงึถูก “ก�าแพง 2 ชัน้” ก้ันขวาง 

คอื 1.ความต้องการของลกูค้าคอืเจ้าของเงิน 
2.การเลือกสรรของเอเจนซี่

“มีบ้างที่ลูกค้าเลือกมาเลยว่าอยากซื้อ
โฆษณาของสือ่ไหน แต่กว่า 80% ของลกูค้า
ที่เดินเข้ามา เขาจะไม่มีเป้าหมายในมือ เขา
จะปรกึษาเราก่อนว่าเนือ้หาแบบนี ้หรอืเรือ่ง
น้ีๆ ควรออกสือ่ประเภทไหน ควรออกความถ่ี
เท่าใด สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าทุก
วันน้ีลูกค้าซื้อโฆษณาผ่านเอเจนซี่เท่าน้ัน” 
เจ้าของบริษัทเอเจนซี่รายเดิม ระบุ

จุดยืนสื่อ กระทบภาพลักษณ์ลูกค้า
ในเมื่อ “เอเจนซี่” มีบทบาทส�าคัญ 

เสมอืนหนึง่ว่าเป็นผู ้“กุมเงนิ” แทนลกูค้า น่า
สนใจว่า ทัศนคติ-วิธีคิด-การตัดสินใจ ของ 
เอเจนซี่ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งใด

ถอดประสบการณ์อนัจดัเจนของเอเจนซี่
ผู้คร�่าหวอด ประการแรกคือ “ความคุ้มค่า” 
กับเม็ดเงินท่ีต้องสูญเสีย ปัจจุบันลูกค้ามี 
เทรนด์ที่เปลี่ยนไปคือต้องการ “ความหลาก
หลาย” ของสื่อ กล่าวคือเงิน 100 บาท อาจ
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จะเป็นของสื่อกระแสหลัก-หนังสือพิมพ์
หัวสี 50 บาท ส่วนอีก 50 บาท จะแบ่งให้
กับสื่อดิจิตอล-เว็บไซต์ รวมถึงสื่อที่อยู่นอก
บ้าน เช่น ป้ายโฆษณา รถขนส่งประจ�าทาง 
รถไฟฟ้า หรือ Free copy ฯลฯ

อีกประการส�าคัญคือ “จุดยืนทางการ
เมือง” ขององค์กรสื่อ ซึ่งมีผลทางจิตวิทยา
ของ “ลูกค้า” อย่างมีนัยส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน โดยกรณี
นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 
1.ลูกค้าจะไม่ยอมเอาภาพลักษณ์ของตัว
เองมาผูกติดกับจุดยืนทางการเมืองของ
สื่อ 2.ลูกค้าจะไม่ยอมซื้อสื่อท่ีมีจุดยืน
ทางการเมืองในขั้วตรงข้ามกับความเชื่อ
ของตัวเอง

“เรื่องนี้เป็นอีกหน่ึงหัวใจท่ีสื่อมวลชน
ต้องหันกลับมาทบทวน เพราะชัดเจนมากๆ 
ว่าจุดยืนทางการเมืองของสื่อมีอิทธิพลต่อ
การเลอืกซือ้โฆษณาอย่างจรงิจงั” นักสือ่สาร
ทางการตลาดรายน้ี กล่าว และอธิบายเพ่ิม
ว่า นอกเหนือจากจุดยืนทางการเมืองแล้ว 
ทิศทาง “เน้ือหา” ของสื่อแต่ละส�านักก็มี
อิทธิพลในลักษณะเดียวกัน

“ต่อประเด็นหน่ึงๆ หากสื่อสนับสนุน 
ลูกค้าที่มีจุดยืนตรงกันข้ามก็จะไม่เลือกซื้อ 
ในทางกลับกันถ้าสื่อต่อต้านไม่เห็นด้วยใน
ประเด็นนั้นๆ ลูกค้าที่สนับสนุนประเด็นก็จะ

ไม่ซ้ือ ดังน้ันทางออกเดียวคือสื่อจะต้องท�า
เนือ้หาอย่างมอือาชพีอย่างแต่จรงิ” เขา ระบุ

Content ดี Marketing ห่วย ก็ล้มเหลว
ทุกวันน้ีแต่ละบริษัทมีศักยภาพในการ

ท�า Product ในคุณภาพที่ไม่แตกต่างกัน 
เช่น การถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง การ
ตัดต่อ หรือแม้แต่การท�าอินโฟกราฟฟิค ดัง
นัน้จงึวดักันท่ีใครสามารถย่อยเน้ือหาให้ง่าย
ต่อการเสพได้มากกว่ากัน

“ทกุวันนีเ้นือ้หาของแต่ละสือ่คล้ายคลงึ
กันพอสมควร ลูกค้าไม่สามารถบอกได้เลย
ว่าสื่อใดดีกว่าสื่อใดเพราะเหตุใด ลูกค้า
จึงเลือกซื้อตามกลุ่มเป้าหมายท่ีแต่ละสื่อ
เข้าถึง มีการแบ่งเกรดของสื่อหยาบๆ เป็น
เกรดเอ เกรดบี เกรดซี เท่านั้น แต่ก็จะมี
อยู่บ้างที่โดดเด่น เช่น หน้าเศรษฐกิจของ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มีความเฉียบขาด หรือ 
M2F ทีเ่น้ือหาตรงตามความสนใจของลกูค้า 
รูปแบบการน�าเสนอดีและแตกต่าง” นัก
วางแผนทางการตลาด ระบุ

อย่างไรก็ดี แม้ว่า Content ของสื่อ
จะดเีพยีงใดก็ตาม หากไม่มีการท�า “Mar-
keting” ท่ีดีกว่า Content เหล่านั้นก็ไม่มี
ความหมาย

“ถ้ามี Content ดี แต่ไม่มีช่องทางการ
เผยแพร่ท่ีดี Content เหล่าน้ันก็จะไม่ออก
สู่สาธารณะ นั่นจึงกลายมาเป็นจุดบอด ดัง
นั้นความเป็นจริงก็คือเราไม่สามารถแยก
กองบรรณาธิการให้ขาดออกจากฝ่ายการ
ตลาดได้ ทั้ง 2 ส่วนต้องเข้าใจตรงกันและไป
ด้วยกัน มีหลายครั้งที่ Content ไปทางหนึ่ง 
แล้วฝ่ายการตลาดกลับไปขายโฆษณาให้
กับลูกค้าท่ีอยู่อีกทางหนึ่ง สุดท้ายก็ถูกตอก
หน้าหงาย ...”

“ ... ข้อเท็จจรงิท่ีต้องยอมรบัอกีประการ
ก็คือทุกวันน้ีมีองค์กรส่ือท่ีถึงขั้นยกกอง

ทุกวัน น้ี เ น้ือหาของแต ่ละสื่อ
คล้ายคลึงกันพอสมควร ลูกค้าไม่
สามารถบอกได้เลยว่าสือ่ใดดกีว่า
สือ่ใดเพราะเหตใุด ลกูค้าจึงเลอืก
ซื้อตามกลุ ่มเป้าหมายท่ีแต่ละ
สื่อเข้าถึง มีการแบ่งเกรดของ 
สื่อหยาบๆ เป็นเกรดเอ เกรดบี 
เกรดซี เท่านั้น
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บรรณาธิการไปพบลูกค้าเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่น ทั้งระดับผู ้บริหาร บรรณาธิการ 
หวัหน้าข่าว เพ่ือการนัตว่ีาหากลกูค้าเลอืกลง
โฆษณาด้วยแล้ว สือ่นัน้ๆ จะช่วยป้ันประเดน็
จากพลังสื่อที่มีอยู่ในมือได้” อดีตสื่อมวลชน
รายนี้ ให้ภาพ

ทั้งหมดสะท้อนถึงอิทธิพลของ “Mar-
keting”

“กลุ่มเป้าหมาย-AD” เงื่อนไขการซื้อ
สอดคล้องกับ ภัทรสุดา หลาน

แหลม Domestic Cooperate PR Ex-
ecutive บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่แห่งหน่ึง 
ที่บอกว่า คุณภาพของ Content ยังคงเป็น
ปัจจยัในการพิจารณา แต่ไม่ใช่ปัจจยัหลกั
ที่มีความส�าคัญท่ีสุดในการเลือกสื่อเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ น่ันเพราะต้องพิจารณา
รายละเอียดและองค์ประกอบอื่นๆ ควบคู่
กันไปด้วย เช่น การพิจารณารายการข่าว 
ก็ต้องดูเน้ือหาของรายการ ต้องค�านึงถึง
วิธีการน�าเสนอของพิธีกร ความน่าเชื่อถือ
ของรายการ รวมถึงภาพรวมของแต่ละ
ส่วนในการสื่อสารประเด็นส�าคัญ (Key 
Message) 

ดังนั้น  ในการเลือกสื่อ เ พ่ือจัดท�า
ประชาสัมพันธ์ สิ่งแรกที่ต ้องวิเคราะห์
คือ “กลุ่มเป้าหมาย” (target) จากน้ันจึง
พิจารณาช่องทางและเนื้อหาของสื่อให้
สอดรับ อย่างไรก็ดีหากเนื้อหามีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน เช่น เป็นรายการข่าวเหมือนๆ 
กัน ก็จะต้องพิจารณาจาก “เรทติ้ง” และ 
“ราคา” 

“หลักการส�าคัญในการเลือกสื่อ คือ
งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ราคา และ
เรทติ้ง” นักประชาสัมพันธ์รายน้ี สรุป
ความ

ตัวอย่างเช ่น ราคาในการลงพ้ืนท่ี
ประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน ก็ต้องตัดสินกัน
ด้วยเรทติ้ง ส่วนกรณีท่ีงบประมาณมีจ�ากัด 
ถ้ารายการ A ราคาแพง เรทติ้งสูงมาก และ
รายการ B ราคาถูก เรทติ้งระดับกลาง ก็อาจ

จะเลือกรายการ B ตามสัดส่วนงบประมาณ
ที่มีอยู่ 

“กลุ ่มเป้าหมายคือสิ่งส�าคัญที่สุด
ในการเลือกช่องทาง ส่วน Content จะ
พิจารณาเพียงเรื่องความสอดคล้องกับ
แบรนด์ (brand) หรือสินค้าของเรา เช่น 
เป็นองค์กรที่ท�างานด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
พลังงาน หรือด้านเทคโนโลยี ก็ต้องเลือก
ซื้อสื่อให้สอดคล้องกับเน้ือหาของรายการ 
หรือหนังสือพิมพ์ฉบับน้ันๆ” ภัทรสุดา 
อธิบาย 

ส�าหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กร โดยเฉพาะการเปิดตวัผลติภัณฑ์ใหม่ 
การโปรโมทโครงการ (Project) ใหม่ หรือ
แม้แต่การสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
พิเศษ (Event) “ภัทรสุดา” บอกว่า จะไม่
เลือกสื่อสิ่งพิมพ์มากนัก เน่ืองจากผู้รับสาร
ของสื่อสิ่งพิมพ์มักเป็นคนกลุ่มเดิม เคยอ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์เล่มไหนก็จะอ่านเล่มนั้น ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายเหล่านี้จะมีจ�านวนลดลง 

การประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์จะ
ท�าให้โครงการ กจิกรรมพิเศษ และผลติภณัฑ์ 
ไม่มีความแตกต่างมากนัก เน่ืองจากส่ือส่ิง
พิมพ์ในปัจจุบันไม่ได้มีลักษณะแตกต่าง
กันมากนัก เช่น หนังสือพิมพ์ท่ีน�าเสนอข่าว
สังคมท่ัวไป ไม่ได้มีความแตกต่างกันของ
เนือ้หา ในขณะท่ีรายการข่าวในโทรทัศน์บาง
ช่องยังมภีาพลกัษณ์ (Image) ของรายการท่ี
แตกต่างกันอย่างชัดเจน

“เรารู ้สึกว่าหนังสือพิมพ์ไม่มีความ
แตกต่าง ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสังคม
ก็จะคล้ายๆ กัน หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจก็
ไม่ค่อยต่างกัน หลายกรณีการสื่อสารไม่
ตรงประเด็น พาดหัวไปอย่างหน่ึงเน้ือหา
ข่าวไปอีกอย่างหน่ึง ต้องอ่านหน้าแรก
แล้วตามไปอ่านหน้าในอีก กว่าผู ้อ่าน
จะเข้าใจในเนื้อหามันต้องใช้เวลา การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางน้ีจึงไม่ค่อย
ได้ผล การเลือกซื้อสื่อก็เป็นไปในลักษณะ
ไม่เฉพาะเจาะจง” ประสบการณ์ตรงท�าให้ 
เธอ พูดเช่นนั้น  

เรทติ้งพุ่ง-สาระแย่ ยังไงก็ขายได้
นักวางกลยุทธ์การส่ือสาร ปลื้มกมล 

ขุนสมุทร Media Planner จากบริษัทเอ
เจนซีโ่ฆษณาอกีแห่ง อธิบายหลกัการท�างาน
ของตัวเอง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้าง
ต้น กล่าวคือต้องค�านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย (ผู้
ชม-ผู้อ่าน) เป็นล�าดับแรกๆ ก่อนจะจัดวาง
ประเภทสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

ส�าหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสื่อ
จะวิเคราะห์จากช่องทางการส่ือสารซึง่ม ี“จดุ
เด่น-จุดด้อย” แตกต่างกันออกไป เริ่มจาก 
“โทรทัศน์” จะต้องพิจาณา “เรทต้ิง” เป็น
ล�าดับแรก โดยดูจากแฟ้มข้อมูล (port) ที่
มีการประมวลโดยบริษัทท่ีส�ารวจข้อมูลการ
รับชมส่ือโทรทัศน์ โดยจะพิจารณาถึงความ
ครอบคลุม (coverage) และการเข้าถึงสื่อ 
(reach) เป็นส�าคัญ 

ส่ิงที่ต้องค�านึงท่ีสุดคือส่ือน้ันๆ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มใหญ่ (mass) หรือ
ไม่ ในส่วนของ “เรทต้ิง” จะถูกหยิบยกข้ึน
มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจเลือก
ช่องหรือรายการ เพราะจะเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับสาร แต่ไม่ได้
หมายว่าพฤติกรรมเหล่าน้ันจะเป็นตัวชี้วัด
ความสนใจ ความชอบ หรือลักษณะการใช้
ชีวิตได้ทั้งหมด

“เช ่นจะลงโฆษณาในรายการข่าว 
ลกูค้าต้องค�านึงถึงความคุ้มค่า ซึง่เรทติง้จะ
ช่วยในการตัดสินใจว่ามีคนดูมากน้อยแค่
ไหน แต่บางครั้งต่อให้รายการไม่ได้มีสาระ
เข้มข้น แต่หากเรทติง้สงูมากและสอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย ก็จะเลือกลงโฆษณาใน
รายการนั้น” แพลนเนอร์สาวรายนี้ อธิบาย

เธอ วิเคราะห์สถานการณ์สื่อโทรทัศน์
ว่า ช่องดิจิตอลท่ีเพ่ิมขึ้นได้ส่งผลให้กลุ ่ม
เป้าหมายมีทางเลือกในการรับชมจนท�าให้
เรทติ้งของฟรีทีวีเดิมลดลงอย่างชัดเจน ใน
ขณะท่ีฟรีทีวีกลับยังคงก�าหนดอัตราค่า
โฆษณาเท่าเดิม จึงท�าให้ลูกค้า หันไปลง
โฆษณาในช่องทางอื่นเพิ่มขึ้น
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อย่างไรก็ดี ทีวีดิจิตอลยังมีโอกาส
เติบโต สังเกตจากหลายช่องท่ีมีเนื้อหาท่ี
ดีและได้รับความสนใจจากผู ้ชม ซึ่งหาก
วิเคราะห์ในประเภทรายการข่าว เช่น เนชัน่ที
วี ทีเอ็นเอ็น ยังได้รับความสนใจจากผู้ชมใน
กรุงเทพฯ เพราะมีฐานผู้ชมเดิมที่ติดตามอยู่
แล้ว ขณะท่ีท่ีช่องใหม่อย่างไทยรฐัทวีีกไ็ด้รบั
ความนยิมอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงนวิส์โชว์ 
ทีเ่รทติง้สงู เน้ือหาสาระด ีมผีูช้มพูดถึง (word 
of mouth) และติดตามจ�านวนมาก

“ไทยรัฐทีวีมีความแตกต่างในการน�า
เสนอ รวมถงึการใช้กราฟฟิก (graphic) การ
เสนอข่าวจึงมีความชัดเจน บางครั้งมีการ
ท�าสถานการณ์จ�าลอง คนเข้าใจง่ายและ
มีความน่าสนใจ พิธีกรก็พูดดี เข้าใจง่าย ดู
แล้วเพลินไม่อยากเปลี่ยนช่อง ส่วนช่องข่าว
เดิมๆ แม้ว่าข่าวจะเป็นเรื่องใหม่ก็จริง แต่วิธี
การเล่าไม่ทนัสมยั บางทก็ีวิเคราะห์มากเกิน
ไป มันดูหนักๆ บางทีผู้ชมต้องการแค่ ใคร 
ท�าอะไร ที่ไหน คนเดี๋ยวน้ีไม่ชอบคิดเยอะ 
เนื้อหาต้องง่ายๆ ไม่เครียด ไม่อึมครึม ข่าว
ต้องเข้าใจง่าย สอดแทรกการแนะน�า ให้
ข้อคิด” ปลื้มกมล พูดชัด 

หนังสือพิมพ์ หัวใจอยู่ที่ ‘ยอดพิมพ์’
ส� า ห รั บ  “ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ์ ”  เ ริ่ ม จ า ก 

“หนังสือพิมพ์” ท่ีจะพิจารณาจาก “ยอด
พิมพ์ต่อวัน” เพราะจะส่งผลต่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ยิ่งมีจ�านวนยอด
พมิพ์มาก ย่ิงท�าให้กลุม่เป้าหมายมโีอกาส
ได้เห็นโฆษณามากเท่านั้น 

ยกตวัอย่างเช่น หนังสอืพิมพ์ไทยรฐัทีม่ี
ยอดพิมพ์กว่า 1 ล้านฉบับต่อวัน หรืออย่าง 
เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวสด ฯลฯ ก็ใช้จ�านวน
ยอดพิมพ์ต่อวันเป็นเกณฑ์การพิจารณา
แรกว่าจะตดัสนิใจซื้อเพือ่ลงโฆษณาหรอืไม่ 
โดยพิจารณาจากการกระจายหนังสือพิมพ์
ระหว่างกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เปรียบ
เทียบเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ รวมถึงราคา
พื้นที่โฆษณาเปรียบเทียบกับยอดพิมพ์ 

“หนงัสอืพิมพ์ท่ีตดิอยู่ในความรูส้กึของ 

Planner และลกูค้า จะมคีวามได้เปรยีบกว่า 
เพราะจะถูกหยิบยกขึน้มาพิจารณาในล�าดบั
ต้นๆ เพราะเน้ือหาของหนังสือพิมพ์ไม่ได้มี
ความแตกต่าง หรือมีอะไรส�าคัญมากนัก” 
ปลื้มกมล กล่าวตรงไปตรงมา

“ปัจจุบันฟรีก๊อปปี้ (free copy) ก็มี
เยอะขึ้น นิตยสารก็หันมาท�าเป็นฟรีก๊อปปี้
มากขึ้น น่ันเพราะพ้ืนที่โฆษณาในหน้ามัน
ขายได้ เน่ืองจากตัวฟรีก๊อปปี ้ใช้วิธีแจก
ง่ายโดยกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องจ่าย เข้าถึง
และสะดวก เช่น M2F แจกตอนเช้า คน
เดินผ่าน MRT หรือ BTS ก็ได้เลย ข่าวสั้นๆ 
คนอ่านง่าย ซึ่งถ้าดูเนื้อหาข้างในจะเห็นว่า 
M2F ต่างจากหนังสือพิมพ์หัวสีทั่วไป ข่าว
สั้นๆ ไม่ซับซ้อน แล้วก็มีเกร็ดความรู้ผ่าน
คอลัมน์ต่างๆ คนส่วนใหญ่ชอบอ่านเพราะ
ประเด็นนี้ ...”

“... ส่วนประเด็นที่สื่อส�านักอื่นๆ ที่ออก
ตามหลังจาก M2F ไม่ค่อยประสบความ
ส�าเร็จ เพราะคนอ่าน M2F มาก่อน มันบูม
มาก ในกรุงเทพฯ ใครๆ ก็รู ้จัก ตอนน้ียัง
ขยายไปต่างจังหวัดด้วย น่าจะราวๆ 6 แสน
ฉบบัต่อวัน ส่วนอนัอืน่เพ่ิงมา มนัยังไม่ตดิใน
ความรู้สึกของคน” เธอ วิเคราะห์ธรรมชาติ
ของคนอ่าน 

เธอ ย�้าหนักแน่นว่า หลักเกณฑ์ส�าคัญ
ในการคัดเลอืกหนงัสือ่พิมพ์ คอืสือ่ท่ีสามารถ
สร้างการจดจ�าในความรู้สึกของแพลนเนอร์ 
และลูกค้า จะถูกหยิบยกมาพิจารณาในล�า
ดับต้นๆ เพ่ือสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ 
จากนั้นจะต้องพิจารณายอดพิมพ์ และช่อง
ทางในการกระจายสื่อที่ครอบคลุมกลุ่มเป้า
หมาย เพราะปัจจัยเหล่าน้ีมีผลต่อการรับ
โฆษณาของกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดสุดท้ายอยู่ที่ ‘ความนิยม’
อีกหน่ึงมุมมองสะท้อนภาพผ่าน

ประสบการณ์ของ Media Buying Co-
ordinator บริษัทเอกชนอีกราย ซึ่งกล่าว
ไปในทิศทางเดียวกันว่า การตัดสินใจซื้อ
โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์หรือรายการโทรทัศน์

ใด ไม่ได้ดูว่าคุณภาพของเนื้อหาดีขนาด
ไหน แต่สิ่งท่ีต้องค�านึงคือกลุ่มเป้าหมาย
จะมีโอกาสได้เห็นโฆษณาท่ีเราต้องการ
สื่อสารมากน้อยขนาดไหน โดยตัวอย่าง
หน่ึงที่ชัดเจนคือรายการ “กบนอกกะลา” 
ซึ่งทุกคนยอมรับว่าเป็นรายการท่ีเนื้อหาดี
มากแต่ทุกวันน้ีเรทต้ิง ลดลงมาก สุดท้าย
ลูกค้าก็ไม่เลือกซื้อ

“ขณะน้ีวงการโทรทัศน์ขยายตัว
มากขึ้น ผู้ชมมีทางเลือกในการรับชม
รายการต่างๆ มากขึ้นตาม เป็นเหตุให้
รายการซึง่เคยได้รบัความนิยม หรอืเคย
มีเรทติ้งมาก ได้รับผลกระทบคือเรทติ้ง
ลดลงเรื่อยๆ ท่ีสุดแล้วแม้ว่ารายการ
เหล่านั้นจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม 
แต่เม่ือประสบปัญหาเรทติ้งลดลง 
ลกูค้าหรอืเอเจนซีก็่ไม่เลอืกซือ้” เธอ เป็น
อีกหนึ่งคนที่ช่วยยืนยันข้อเท็จจริงข้างตรง

นอกจากน้ี สิ่งท่ีลูกค้าใช้พิจารณา
หลังจากคัดเลือกช่องทางหรือรายการ
ส�าหรับการโฆษณาไปแล้ว คือ Cost Per 
Rating Point (CPRP) หรือความคุ้มค่าใน
การโฆษณา ซึ่งพิจารณาจาก “จ�านวนงบ
ประมาณในการโฆษณา” คณูด้วย “จ�านวน
คนดู” แล้วหารด้วย “เรทติ้ง” ฉะนั้นเท่ากับ
ว่าย่ิงตัวเลขของ CPRP น้อยเท่าไหร่ ย่ิง
สะท้อนถึงความคุ้มค่ามากเท่านั้น

จะเห็นได้ว ่าการคัดเลือกพ้ืนที่ใน
การลงโฆษณาของสื่อโทรทัศน์ จะต้อง
พิจารณาศักยภาพของช่องและรายการ
ควบคู่กัน โดยช่องท่ีได้รับความนิยมจะมี
ความได้เปรียบสูง ส่งผลต่อรายการที่อยู่
ในช่องเหล่าน้ันด้วย เช่น ช่องข่าวท่ีได้ความ
เชื่อถือ ย่อมมีผลต่อรายการข่าวในช่องนั้น
ด้วย แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่จะใช้พิจารณาความ
แตกต่างของแต่ละราย นอกจากวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายที่รับชมรายการนั้นๆ แล้ว ก็
จะต้องพิจาณาเรทติ้งเช่นกัน

“ความนิยม หรอืเรทติง้ของรายการ
ก็ยังเป็นตัวชี้วัดสุดท้ายอยู่ดี” เธอ สรุป
ความสั้นๆ ชัดถ้อยชัดค�า q
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เมือ่ธรุกจิส่ือมกีารลงทนุสงู มคีูแ่ข่งในเส้นทางเดยีวกนัมากมาย ก็เป็นเร่ืองปกติท่ีต้องแข่งขันกันเพ่ือสร้างความนยิมในตวัองค์กร
สือ่ เพราะหากท�าได้ย่อมหมายถงึเมด็เงนิค่าโฆษณาทีจ่ะตามมา

เลือดออกปาก” ท่ีเกิดขึ้นจากคราบกาแฟซึ่ง
คนน�ามาเซ่นไหว้เท่าน้ัน รวมถึงข่าว “แท็กซี่
ท้ิงผู้โดยสารต่างชาติบนทางด่วน” ซึ่งภาย
หลงัตรวจกล้องวงจรปิดพบว่าผูโ้ดยสารขอลง
จากรถเอง คนขับพยายามห้ามแล้วแต่ไม่ฟัง

การเสนอข่าวแบบรวดเร็วเน้นการ 
สร ้างเรตติ้ง โดยไม่ได ้มีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงสร้างความเสียหายมากมาย  
ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู ้ช่วยอธิการบดี 
ฝ ่ายส่ือสารองค ์กร และอาจารย ์คณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
วิเคราะห์ว่า ในอดีตสื่อมวลชนอาจกล้าๆ 

ข่าวกระแส ‘มักง่าย-ไร้สาระ’
ท้าทายองค์กรสื่อ ‘มืออาชีพ’

วรพล กิตติรัตวรางกูร

ความนิยมเหล่านั้นสะท้อนผ่านการ
สร้างกระแสให้กับสื่อของตัวเอง โดยเฉพาะ
เว็บไซต์ข่าวที่เน้นยอดคนอ่าน ยอดไลค์ ยอด
แฟนเพจ จงึน�าเสนอข่าวหรอืคลปิข่าวทีอ่ยู่ใน
กระแสความสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข่าว
แปลก ข่าวเชงิดราม่า ท้ังทีใ่นเวลาต่อมากลบั
พบว่าเนื้อหาเหล่านั้นสวนทางกับข้อเท็จจริง

ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัด เช่น คลิป “เหนียว
ไก่” ของน้องไลล่า ซึ่งสุดท้ายไม่มีอะไรในกอ
ไผ่ หรือข่าวแปลกๆ อย่าง “ลูกหมาพูดได้ค�า
ต่อค�า” ท่ีสุดท้ายลูกสุนัขตัวน้ันป่วยเป็นโรค
ล�าไส้เลือ่นตดิกับหลอดลม จงึท�าให้ออกเสยีง
คล้ายพูด หรือแม้แต่ข่าว “ทวารบาลวัดบวรฯ 

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต



ราชดำาเนิน :  พฤษภาคม 2558

หน้า : 13

เรื่ องแบบน้ีมันจะกระทบกับ
ชื่อเสียงของส�านักพิมพ์ แต่ว่า
ตอนน้ีคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ 
เพราะตราบใดทีมั่นไม่ได้ไปหม่ิน
ประมาทหรือผิดกฎหมาย ก็ท�าๆ 
กันไปก่อน ท�าให้คุณภาพข่าวโดย
รวมค่อนข้างตกต�่า

กลวัๆ ท่ีจะน�าเสนอข่าวในลกัษณะนี ้แต่เมือ่
เห็นสื่อส�านักอื่นเสนอได้ ตัวเองก็เลยเสนอ
จนกลายเป็นเรื่องปกติ และแนวโน้มข่าว
ลักษณะดังกล่าวจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ 

หนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ 
ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่ง
ชาติ บอกอีกว่า การน�าเสนอดังกล่าวท�าให้
สื่อเลือกที่จะเขยิบข้ามเรื่องจรรยาบรรณ 
หรอืธรรมเนยีมปฏิบตัขิองข่าวปกตไิปเรือ่ยๆ

นักวิชาการผู ้นี้ ประเมินว่า การน�า
เสนอข่าวแบบน้ีจะเป็นไปอีกสักระยะ 
เพราะเป็นข่าวท่ีท�าง่าย หรือเรียกได้ว่า
มักง่าย คือมีแค่คลปิอันเดยีวจบ ไม่ต้องมี
อะไรประกอบก็เสนอกันได้แล้ว ทีผ่่านมา
มีเฉพาะคลิปข่าวไร้สาระในประเทศ แต่
ขณะน้ีกลบัไปแสวงหาคลปินอกประเทศ
ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสังคมไทยเลย

“อย ่างเช ่นคลิปเมียหลวงตบเมีย
น้อยที่กวางโจว ประเทศจีน เล่นกับเรื่อง
ความสนใจของมนุษย์ขั้นพ้ืนฐานคือเรื่อง
เพศ ก็น�ามาขายได้ ไปดึงมาจาก you-
tube โดยไม่มีการเซ็นเซอร์ ภาพรุนแรงย่ิง
ท�าให้คนชาชิน ซึ่งจะเกิดผลระยะยาวต่อ
สังคม” นักวิชาการรายนี้ระบุ

อาจารย์ด้านการสื่อสารจากนิด้า 
บอกว่า เป็นเรื่องท่ีจะท้าทายความเป็น
มืออาชีพของคนท�าสื่อไม่น้อยว่าสุดท้าย
ต้องการอะไรกันแน่ จะท�าหน้าท่ีเป็นผู้
กลั่นกรองข่าวสาร หรือหวังเรื่อง Market-
ing เพื่อเม็ดเงินค่าโฆษณาเท่านั้น

“ถามว่าสื่อมวลชนจะเล่นข่าวตาม
กระแสไปเรือ่ยๆ หรอืมหีน้าทีไ่ปหาข่าวท่ีเป็น
ประโยชน์ ท่ีสงัคมควรรู ้แล้วน�ามาเสนอ ตรง
นีม้นัข้ามพ้นเรือ่ง Marketing ไปแล้ว แต่เป็น
เรือ่งของจติวิญญาณ เป็นเรือ่งท่ีจะพิสจูน์ตวั
เองว่าไม่ใช่ส�านักข่าวแบบส�านักข่าวแมว
เหมียว ส�านักข่าวกุ๊กไก่ แต่เป็นสื่อมืออาชีพ
ท่ีมีอาชีพอยู่ด้วยการท�าข่าว ไม่ใช่ด้วยการ

หาโฆษณาจากข่าวท่ีคนกดไลค์ ซึ่งอยู่ท่ีผู้
บริหารองค์กรส่ือด้วยว่า ในช่วงการแข่งขัน
แบบนี้ องค์กรของตัวเองจะต้องตามกระแส
หรอืไม่ มนัต้องมข่ีาวหลกัให้ประชาชนยึดถือ
ด้วย” อาจารย์วรัชญ์ ตั้งค�าถาม

เขา วิพากษ์การน�าเสนอของส่ือออนไลน์
อย่างตรงไปตรงมาว่า เมื่อดูการแข่งขันแล้ว 
บางส�านกัข่าว อย่าง “ข่าวสด” กับ “แนวหน้า” 
บางทีก็เล่นมากเกินไป หรืออย่าง “ไทยรัฐ” 
ก็อาจมองว่าเราเป็นอันดับหนึ่งแต่ข่าวสดมี
ยอดไลค์มากกว่า ก็อาจไม่ยอม เส้นกั้นทาง
ศีลธรรมก็ค่อยๆ บางลงเรื่อยๆ 

หรืออย่างเว็บ “โพสต์ทูเดย์” ซึ่งเป็นเว็บ
ข่าวของหนังสือพิมพ์ธุรกิจ ระยะหลังเล่น 
แต่ข่าวท่ีหาสาระอะไรไม่ได้เลย ท่ีไม่ควรเป็น
ข่าวก็เอามาเป็นข่าวเพียงเพราะมันอยู่ใน
กระแส ยังไม่นับเรื่องคุณภาพของการสื่อสาร
ที่แย่มาก เช่น เขียนผิดเขียนถูก พาดหัวไม่ได้
เรื่อง เพราะคิดแค่ว่าพาดแบบนี้แล้วจะดึงดูด
คนอ่านได้

“เร่ืองแบบน้ีมันจะกระทบกับชื่อเสียง
ของส�านกัพิมพ์ แต่ว่าตอนนีค้นไม่ค่อยสนใจ
เท่าไหร่ เพราะตราบใดท่ีมันไม่ได้ไปหมิ่น
ประมาท หรือผิดกฎหมาย ก็ท�าๆ กันไปก่อน 
ก็ท�าให้คุณภาพข่าวโดยรวมค่อนข้างตก
ต�่าลงไป เพราะเมื่อบางส�านักเห็นส�านักอื่น

ท�า เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ เห็นข่าวสดท�า เห็น
โพสต์ทูเดย์ท�า เห็นคมชัดลึกท�า ก็เลยท�าๆ 
ตามกันไป” อาจารย์วรัชญ์ กล่าวชัด

เขาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่า ส่วนตวั
แล้วไม่เชื่อในระบบตรวจสอบกันเอง เพราะ
เป็นการตรวจสอบกันเองโดยไม่มีหลักการ 
คือไม่ต้องถึงกับให้คุณให้โทษก็ได้ แต่ขอ
ให้มีระบบอะไรสักอย่างที่มันจะมีผล ไม่ใช่
น้อยใจก็แค่ลาออก ดังน้ันก็ต้องมาปฏิรูป
สื่อกันใหม่

ผู้ช่วยอธิการบดีรายน้ี ย�้าว่า เชื่อว่า
คนในวงการสื่อก็เห็นปัญหา ค�าถามคือ
จะอยู่กันแบบน้ีหรือ จะปล่อยให้ความ
เชื่อถือในส�านักข่าวตกต�่าลงไปเรื่อยๆ 
แล้วปล่อยให้มีพวกส�านักข่าวแมวเหมียว
ขึ้นมา ลูกหลานเติบโตขึ้นมาแบบน้ี คือ
มันมีทางเลือกได้ แต่ว่าต้องมีหลักยึด
ด้วย คนก็ต้องการอยากรูข่้าวแบบซเีรยีส
จริงจังด้วย

“การเลือกลงโฆษณาของเอเจนซี่ เขา
ไม่ได้ดูอะไรมากไปกว่าเรตต้ิง เช่นทีวี เขาก็
ต้องดูว่ารายการไหนมีคนนิยมก็เลือกลงสื่อ
นั้น ส่วนสื่อออนไลน์ก็ต้องดูยอดไลค์หรือ
ยอดคนอ่าน อย่างท่ีนิด้าเวลาจะเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์อะไรผ่านช่องทางอนิเตอร์เนต็ 
ก็จะต้องหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่า
เว็บไซต์อันดับหน่ึงคืออะไร ยอดคนเข้าไป
อ่านเว็บนี้หรือเห็นเว็บนี้เฉลี่ยอยู่ที่เท่าไร ...”

“... ตราบใดท่ีการน�าเสนอแบบนี้ยัง
ขายได้ก็ต้องมีแบบนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งผมก็มี
ความหวังว่าการปฏริปูสือ่ครัง้น้ีน่าจะมอีะไร
เป็นรูปธรรมบ้าง แต่ดูแล้วหลังจากนี้ต่อไป
คนท�าก็คงเริ่มหมดมุขเหมือนกัน ไม่รู้จะหา
คลิปจากไหนมาน�าเสนอ แล้วก็ต้องใช้วิธี
ไปดูของต่างประเทศว่ามีอะไรบ้างที่โหดๆ 
ฉาวๆ ซึง่ต่อไป เชือ่ว่าคนก็จะเริม่เบือ่ แล้วสือ่
ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปเองในที่สุด”

เป็นทัศนะจากนักวิชาการ ซึ่งคนท�า
สื่อนอกจากต้องรับฟังแล้ว ยังต้องน�ามา
คิดพอสมควร  q
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ยุค ‘ลูกค้า’ เป็นใหญ่
ธุรกิจข่าวต้อง ‘โดน’
ในช ่วงที่ทีวีดิ จิตอลเป ิดตัวอย ่างเป ็น
ทางการ วงการส่ือสารมวลชนเกิดศึก
แย่งชิงตวัผู้สือ่ข่าวดเุดอืดร้อนระอ ุเมือ่เวลา
ผ่านไปถงึจดุทีก่องบรรณาธิการ Set-up 
ได้อย่างลงตัว กลับพบปรากฏการณ์ใหม่
คอื “สงครามฉกชงิข่าว” ไม่ว่าจะเป็นตัว
ของแหล่งข่าว กระแสสงัคม-สถานการณ์ 
รวมไปถงึกระแสในโลกออนไลน์

ท้ังหมด น�ามาซึ่ง ความรวดเร็ว ใน
การน�าเสนอ และยังน�าไปสู่ “การเข้าถึง” 
ผู้รับสาร หรือลูกค้า 

เพ่ือเป็น “จุดขาย” ให้กับองค์กรของ
ตัวเอง  

เรว็-ช้า ไม่ส�าคัญ หัวใจอยู่ท่ีต้อง ‘โดน’
พิเชษฐ์ ณ นคร บรรณาธิการข่าว

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ แสดงความ
คิดเห็นว่า  การได้สัมภาษณ์แหล่งข่าวก่อน
หรอืหลังไม่ใช่ประเดน็ส�าคญั ข่าวจะมคีณุค่า
หรือน่าสนใจอยู่ที่การเฉือนมุมในประเด็น
ข่าวให้โดนใจ ถูกใจคนอ่าน 

ส่วนค�าถามของนักข่าวก็มีส่วนส�าคัญ
ท่ีจะท�าให้แหล่งข่าวบอกเราในสิ่งที่ เรา
อยากรู้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักข่าว
และการท�าการบ้านในเรื่องที่อยากรู้ก่อนท่ี
จะสัมภาษณ์ โดยบรรยากาศการสัมภาษณ์
ควรที่จะแลกเปลี่ยนค�าถาม ความคิดเห็น
ระหว่างกัน และไม่ควรคาดคั้นจะเอาข่าว
จากแหล่งข่าวเพียงอย่างเดียว 

“การจัดความส�าคัญของการได้ข่าว 
อันดับแรกคือการได้ข่าวเร็วและลึก และ

อันดับต่อมาคือในประเด็นท่ีคนส่วนใหญ่
สนใจ” พิเชษฐ์ อธิบาย

ส�าหรบัการประเดน็การตกข่าวจากการ
งานแถลงข่าวไม่ใช่สาระส�าคัญท่ีจะกดดัน
นักข่าวในสังกัด เพราะเราสามารถรวบรวม
ประเด็นเรื่องเดียวกันในหลายๆ บริษัทมา
เขียนเป็นสกู๊ปหรือรายงานพิเศษได้

ทีวี กล่าวว่า ก่อนการเปิดช่องทีวีดิจิตอล
อย่างเป็นทางการทั้ง 24 ช่อง ก็มีการแย่งชิง
ตัวนักข่าวท้ังในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และ
ผู้บริหารข่าวจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ โดย
เน้นการดึงระดับผู้บริหารองค์กรระดับกลาง
และนักข่าวภาคปฏิบัติท่ีมีประสบการณ์
มาบุกเบิกรายการและต่อยอดรายการข่าว
ต่างๆ ที่มีอยู่เดิม

หลงัจากได้นักข่าวและผูบ้รหิารท่ีมัน่ใจ
ว่าจะพาองค์กรเคลือ่นทัพไปข้างหน้าได้แล้ว 
ก็เป็นยุคของการจัดผังรายการโทรทัศน์ให้
มีเรื่องท่ีอยู่ในกระแสสังคม เพ่ือน�ามาจัด
รายการเป็นสถานีแรก เช่น นักกีฬาท่ีได้
เหรียญทองจากการกีฬาประเภทต่างๆ 

ส�าหรบัไทยรฐั จะเน้นท�าข่าวส่วนหน่ึงที่
ติดกระแสสังคมหรือ Social Network หรือ 
โซเชยีลมเีดยี (Social Media)  เพ่ือเสนอข่าว
ก่อนสถานีช่องอื่นๆ เช่น เด็กท่ีสุพรรณบุรี
เล่นเกมส์ คุ้กกี้รัน (Cookie Run) จากแอพ
พลิเคชั่น “ไลน์” จนต้องเสียเงินนับแสนบาท 
นักข่าวสติงเกอร์ประจ�าจังหวัดก็ได้ท�าข่าวนี้
ก่อน  และได้ช่วยประสานกับค่ายมอืถือเอไอ
เอสจนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

“เช่นเดียวกับข่าวน้อง “ไลล่า” สาว
น้อยจาก จ.สตูลท่ี โพสต์คลิประบายความ
ในใจถึงคนร้ายที่มาขโมยเหนียวไก่จนโด่ง
ดังติดกระแสใน  youtube ไทยรัฐก็ลงพื้นที่
ท�าข่าวน้ีฉบับแรก โดยหลังจากประชุมกอง
บก.แล้วมีความเห็นร่วมกัน ซึ่ง กองบก.ต้อง
คิดเร็ว ท�าเร็ว โดยประมวลประเด็นอารมณ์
ว่าโดนใจหรือไม่”  

ทั้งนี้ จะเห็นว่าการลงข่าวก่อน การ
มีข่าวเดี่ยว หรือข่าวที่แตกต่างยังมีความ

สุริยะ คชินทร

พิเชษฐ์ ณ นคร

“ไทยรัฐ” จับกระแส Social เน้น ‘โดน’
พีระวัฒน์  โชติธรรมโม ผู้อ�านวย

การฝ่ายบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ

พีระวัฒน์  โชติธรรมโม
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จ�าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ไม่ใช่
ว่าการท�าข่าวรายสัปดาห์จะสู้ข่าวรายวันไม่
ได้ ขึน้อยู่ท่ีวิธีการเลอืกเล่นในเรือ่งนีเ้พ่ือหลบ
ประเด็นรายวัน ไม่ใช่การตกข่าว แต่มีความ
จ�าเป็นที่ต้องรายงานข่าวท่ีครอบคลุมและ
ลึกกว่ารายวัน แม้จะลงข่าวในภายหลังก็ไม่
ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด 

รายการใหญ่ หากออกข่าวช่องไหนก่อน ก็ส่ง
ผลต่อสปอนเซอร์ท่ีจะสนับสนนุรายการมาก
ข้ึน ท�าให้มีรายได้เป็นหลักครึ่งล้านถึงหลัก
ล้าน” เอกชัย ยกตัวอย่าง 

ไม่ได้แข่งที่ ‘Content’ อย่างเดียว
ภั ท ร ะ  ค� า พิ ทั ก ษ ์ 

บรรณาธิการบริหารหนังสือ
พิมพ์โพสต์ทูเดย์ บอกว่า  ใน
ภาวะปัจจบุนั สถานีโทรทัศน์
ช่องต่างๆ แข่งขันกันมากขึ้น 
เช่นเดียวกับธุรกิจสิ่งพิมพ์
ท่ีมีท�าข่าวฟรี ร่วมกันแลก
ข่าวระหว่างนักข่าวในส�านัก
พิมพ์ต่างๆ ด้วยเงื่อนไขท่ี
ปฏิเสธไม่ได ้ว ่ามีนักข ่าว
อย่างจ�ากัดหรือน้อยลง แต่
ต ้องท�าข ่าวต ่างๆ หลาก
หลายมากขึ้น 

“ส่วนธุรกิจทีวีดิจติอลก็มกีารแข่งขันท้ัง

ภาพ และบรรยากาศ ไม่ได้แข่งขันคอนเทนต์
เพียงอย่างเดยีว แม้แต่สถานีไทยทีวีสช่ีอง 3 
และ สถานี Workpoint TV (เวิร์คพอยท์ทีวี) 
ก็แข่งขันกันในเรื่องผู้ชมรายการ และการ
สร้างผลประโยชน์สงูสดุให้ผูช้ม เพราะฉะนัน้
ส�านกัข่าวและทวีช่ีองต่างๆ ต้องมกีารลงทุน
เพิม่ขึน้ สถานช่ีองไหนมนีกัข่าวหรอืช่างภาพ
ในพ้ืนท่ีจ�านวนมากก็จะได้ท�าข่าวก่อนสถานี
อื่นๆ จึงได้เปรียบในการแย่งชิงแหล่งข่าว
หรือท�าข่าวก่อนช่องอื่นๆ” 

อย่างกรณีนักกีฬาได้เหรียญทองจาก
การแข่งขันกีฬายอดฮิต แหล่งข่าวหรือ
นักกีฬาอาจจะเลือกว่าจะไปออกรายการ
สถานีช่องไหนก่อน  ซึ่งทีวีช่องใหญ่หรือช่อง
ดังอาจจะได้เปรียบสถานีโทรทัศน์ช่องเล็กๆ 
รวมไปถึงการพิจารณา Connection ทาง
ธุรกิจและสปอนเซอร์ด้วย อาจจะไม่แฟร์
กับสถานีช่องเล็กๆ และประชาชนที่จะชม
รายการต่างๆ  

จึ ง ข้ึนอยู ่ กับคนบริหาร ท่ีก�าหนด
ทิศทางการท�าข ่าวหรือเจ ้าของสถานี
โทรทัศน์ว่า 1.ต้องวางแผนการท�าข่าว 
ก�าหนดเงนิลงทนุว่าจะเน้นข่าวประเภทไหน

และมีทิศทางอย่างไร  2.การ
แข่งขันการท�าข่าวจะอิงการท�า
ธุรกิจมากข้ึน แหล่งข่าวก็อาจ
จะเป็นเครือ่งมอืในการท�าธุรกิจ
ได้เช่นกัน เทคโนโลยีและช่อง
ทางการข่าวก็จะเปลี่ยนตาม
ไปด้วย

มุ ม ม อ ง ข อ ง นั ก
สื่ อสารมวลชนในระดับ
บรรณาธิการ สะท้อนความ
จริงประการหนึ่งว่า “เนื้อหา” 
ท่ีน�าเสนอ ได้เปล่ียนแปลง
นิยามข่าวจากในอดีต ไปสู่

จุดที่ “ผู้ชม-ผู้อ่าน-ลูกค้า” เป็นใหญ่ q

ผู้บรหิารต้องอ่าน ‘เทรนด์’ สงัคมให้ขาด
เอกชัย เหลืองสอาด บรรณาธิการ

ข่าวหน้า 1  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ยอมรับว่า 
นอกจากความสนทิสนมกับแหล่งข่าวซ่ึงเป็น
ปัจจัยท่ีน�ามาซึ่งการได้ข่าวรวดเร็วกว่าสื่อคู่
แข่งแล้ว หวัหนังสอืหรอื “สงักัด” ใหญ่ๆ หรอื
สถานีโทรทศัน์ชัน้น�า กม็ส่ีวนส�าคญัท่ีช่วยให้
องค์กรได้ข่าวก่อนคู่แข่ง 

ส�าหรับการท�าธุรกิจสื่อให้ประสบผล
ส�าเร็จ ขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิสัยทัศน์ของผู้
บริหาร เช่น มีมุมมองแหลมคมว่ากระแส
ฟุตบอลไทยจะฟีเวอร์ ผู้บริหารก็อาจมีช่อง
ทางติดต่อโค้ช “ซิโก้” ไว้ตั้งแต่ก่อนจะได้
แชมป์ซูซูกิคัพ 2014 กล่าวคือ “ถ้าอ่านขาด” 
ก็จะน�ามาสู่การสร้างรายได้

“นอกจากน้ัน ยังมีเรื่องผลประโยชน์
ทางธุรกิจหรือสปอนเซอร์รายการ เช่น ข่าว
กีฬาหรอืนกักีฬาดงัท่ีกลบัมาจากการแข่งขนั

เอกชัย เหลืองสอาด

การได้สัมภาษณ์แหล่งข่าวก่อน
หรือหลงัไม่ใช่ประเดน็ส�าคัญ ข่าว
จะมีคุณค่าหรือน่าสนใจอยู่ที่การ
เฉือนมุนในประเดน็ข่าวให้โดนใจ 
ถูกใจคนอ่าน – พิเชษฐ์ ณ นคร

ภัทระ ค�าพิทักษ์
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มรสมุเศรษฐกจิก�าลังคกุคามวงการสือ่สารมวลชนให้เข้าสู ่ มุมมืด อีกครัง้ ตลาดทีวดีจิิตอล ก�าลงัอยูใ่นช่วงย�า่แย่จากจ�านวนผูช้ม
ทีไ่ม่ได้เพิม่ขึน้ตามช่องทีเ่ปิดใหม่ ขณะธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์กอ็ยูใ่นช่วงถดถอยทัว่โลก โดยเฉพาะภายหลงัการเตบิโตของโซเชยีลเนต็เวร์ิค 
และสือ่ดจิติอล ทีก่�าลังเข้ามาแทนทีเ่รือ่ยๆ 

“ราชด�าเนิน” ฉบับนี้ นั่งคุยกับ วรรณี 
รัตนพล นายกสมาคมมีเดียเอเยนซีแห่ง
ประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ไอพีจี มีเดียแบรนด์ เพ่ือถอดความ
คิด “เอเยนซี” ในฐานะผู้คัดสรร-เลือกเฟ้น 
“สื่อ” ให้เหมาะสมกับความต้องการของ 
“ลูกค้า” มากที่สุด

มุมมองของ “วรรณี” ฉายภาพให้เห็น

ว่า “ปริมาณ” ของคนดู-ผู้อ่าน คือสิ่งส�าคัญ
ที่สุด ... ไม่ว่า “เนื้อหา” จะเป็นอย่างไร ถ้ามี
คนดู ก็ “ขาย” ได้

 
 » : ปัจจัยในการเลือกซื้อโฆษณาของ

ลูกค้าและเอเยนซีมีอะไรบ้าง 
ดูยู่สองตัว 1.Efficiency คือความคุ้ม

ค่าในการซื้อโฆษณา และ 2.Effectiveness 

สุภชาติ เล็บนาค

ปริมาณ คือ ‘พระเจ้า’
เมื่อมีคนดู-คนอ่าน ก็ขายได้

ก่อนหน้านี้มีการประเมินว่า แม้สื่อจะ
มีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้นแต่เม็ดเงินโฆษณาใน
ตลาดกลบัมอียู่เท่าเดมิ ทว่าข้อเทจ็จรงิท่ีเกิด
ขึ้นกลับร้ายแรงมากไปกว่าที่คาดคิด กล่าว
คือองค์กรธุรกิจเอกชนก็ประสบกับวิกฤต
เศรษฐกิจจนต้อง “รดัเข็มขัด” แน่น ย่ิงซ�า้เตมิ
องค์กรสือ่ต้องเผชญิกบัการ “ขาดทุน” อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ท่ีลูกค้าต้องการ 
โดยราคากับคนดูต้องไปด้วยกัน ยกตวัอย่าง
เช่น หากจะซื้อโฆษณาทีวี ก็ต้องดู CPRP 
หรือ Cost per Rating Point เอาราคามา
ตั้งหารด้วยเรตติ้ง เช่น ถ้ามีหลายรายการ
มาเปรียบเทียบกันว่ารายการไหนให้ความ
คุม้ค่ามากทีส่ดุ โดยดกูลุม่เป้าหมายทีล่กูค้า
ต้องการเป็นหลักว่าเขาต้องการเข้าถึงใคร

เพราะฉะนั้นการซื้อก็ต ้องซื้อกลุ ่ม
รายการท่ีหลากหลาย แล้วในประเทศไทย
คนดูตอนเช้ามันจะเยอะ พอตอนบ่ายจะลง 
แต่ช่วงไพรม์ไทม์จะข้ึนสงูมาก ราคาโฆษณา
ก็จะขึ้น-ลง ตามช่วงเวลา สิ่งที่เราต้องจัดให้
ลูกค้าคือผสมระหว่างช่วงไพรม์ไทม์ที่คนดู

เยอะ กับช่วงเดย์ไทม์ ท่ีคนดูไม่มากแต่ราคา
ถูก เพื่อให้ได้ CPRP ที่สูง และได้การเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าที่กว้างและหลากหลาย

 » : ท�าอย่างไรเพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้า

เราเริม่จากศึกษาพฤตกิรรมลกูค้าก่อน
ผ่านการท�าวิจัย เพ่ือดูว่าลูกค้าเป็นอย่างไร 
รวมถึงติดตามว่าคนกลุ่มไหนเสพสื่ออะไร
บ้าง ก่อนจะกลบัไปทีล่กูค้าว่าลกูค้าต้องการ
อะไรจากการใช้สื่อ คือต้องการให้แค่รับรู้ 
หรือให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้าลูกค้านึกถึงนักธุรกิจ เราก็จะต้อง
ไปดูว่าทุกวันนี้นักธุรกิจจะเสพอะไรตอน

เช้า เขาก็เสพหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจค่อน
ข้างเยอะ แล้วเราก็เลือกพวกน้ีไปให้ลูกค้า
ตัดสินใจอีกที

 » : เนื้อหามีความส�าคัญขนาดไหน
ก็มคีวามส�าคัญ คือถ้าเน้ือหาแบบไหน

ก็จะมีกลุ่มคนดูตามน้ัน สมมติในเชิงกีฬาก็
จะเน้นผู้ชาย ก็จะมีกลุ่มผู้ชายเป็นคนดู หรือ
ถ้ากลุ่มธุรกิจก็ต้องคนดูที่เป็นนักธุรกิจ

 » Q : “คุณภาพเนื้อหา” มีความส�าคัญ
มากน้อยขนาดไหน ในมุมมองเอเยนซี

มันก็ไปด้วยกันท้ังหมด จะบอกว่า
คณุภาพไม่มผีลเลยมนัก็ไม่ใช่ คอืถ้าเกิดไม่มี
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คุณภาพก็จะไม่มีคนดู ถ้าเนื้อหาดี 
แล้วมกีลุม่เป้าหมายชดัเจน ก็มคีนดู

มีคนดูก็หมายความว่ามี “เรต
ติ้ง” เมื่อมีเรตติ้งคุณก็สามารถเรียก
ราคาได้ หรือถ้าท�ารายการดีแต่
ไม่มีคนดู คุณก็ต้องท�ามาร์เกตติ้ง
ของคุณเองแล้วว่าจะท�าอย่างไรถึง
จะให้กลุ่มเป้าหมายมาดู ซึ่งก็เป็น
หน้าที่ของเจ้าของสื่อท่ีจะต้องท�าให้
รายการคุณภาพ ดึงดูดกลุ ่มเป้า
หมายเข้ามา ในมุมมองเรามันไป
ด้วยกนัหมด ท้ังคณุภาพ เรตติง้ และ
มาร์เก็ตติ้ง แต่สิ่งที่เราเน้นก็คือ กลุ่ม
เป้าหมาย และจ�านวนคนดู

 » : Content is King หรอื Market-
ing is King

อย่างท่ีบอกไปว่ามันก็ไปด้วย
กันหมดทั้ง 2 อย่าง ทิ้งอะไรไปไม่ได้ 
คือตัวเลขคนดูส�าคัญที่สุดส�าหรับเอ
เยนซ ีหรอืส�าหรบัลกูค้าทีต้่องการซือ้
สื่อก็จริง แต่ถ้าเนื้อหาคุณไม่ดีมันก็
ไม่มีคนดู แต่มุมมองของเราท่ีต้อง
เพ่ิมอกีอย่างคอื Positioning ต้องชดั
ว่าอยู่ตรงไหน กลุม่เป้าหมายคอืใคร

 » :  ก า ร เปลี่ ยนแปลงของสื่ อ ใน ยุค 
ดจิิตอลเป็นอย่างไร สือ่หลกัยงัส�าคญัอยู่ไหม

รปูแบบการวางแผนใช้สือ่จะเปลีย่นไป 
เพราะโซเชียลมีเดียเข้ามา แต่เขาก็ยังสนใจ
เฉพาะเฟซบุค ยังไม่ใช่แผนแบบองค์รวมใน
การเข้าไปท�าดิจิตอลเต็มรูปแบบ ยังคงเป็น
แค่พีอาร์ในโซเชียล แต่จุดเปลี่ยนส�าคัญคือ
ลูกค้าเริ่มตัดงบส่วนหนึ่งมาลงทางด้านนี้ 

สื่อเดิมๆ จะเปลี่ยนบทบาทไปชัดเจน 
ตอนน้ี “ทีวี” คือสื่อที่ป่าวประกาศให้คน
รู ้ว ่ามีอะไรอย่างนี้นะ ส่วนอินเตอร์เน็ต 
หนังสือพิมพ์ จะเป็นผู ้ ท่ีสามารถให้ราย
ละเอียดได้มากขึ้น คือพอคนเริ่มรู้ปุ๊บว่ามี

สินค้า หรือมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ ก็จะเสาะ
หาข้อมูลรายละเอียด

โซเชียลมีเดีย จะใช้ตอกย�้าว่าสิ่งท่ี
เขาอยากได้เน่ีย มันใช่นะ เพราะเพ่ือนจะ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจค่อนข้าง การ
วางแผนของเราก็ต้องรู้ว่าส่ิงท่ีเราจะได้ตอน
ท้ายคืออะไร แล้วเราควรจะมูฟยังไงให้ไป
ถึงเป้าหมาย

 »  : สือ่ดัง้เดมิมากๆ อย่างหนังสอืพมิพ์
จะท�าอย่างไร

บทบาทก็จะลดลงไปเรื่อยๆ อย่าง
ในต่างประเทศก็ปิดตัวไปหลายรายแล้ว 

คือหนังสือพิมพ์ต้องคิดว่าท�า
อย่างไรท่ีจะเคล่ือนไปสู ่ไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ ทีนี้
หน้าท่ีของเอเยนซีและลูกค้า
ก็คือท�าอย่างไรจะสร้างรายได้
จากไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ไม่ใช่ให้
ลูกค้า กลับไปสู่สื่อดั้งเดิม เราก็
ต้องตามผูบ้รโิภคให้ทนัไม่ว่าเขา
จะเป็นยังไง

 » :  ยั ง มี ค น อ ่ า น
หนังสือพิมพ์อยู่ขนาดไหน

หนงัสอืพิมพ์กยั็งมกีลุม่ของ
เขา จดุแข็งของหนังสอืพิมพ์อาจ
จะต้องเพ่ิมบทวิเคราะห์เชงิลกึให้
มากขึ้น เพราะข่าวเราอ่านจาก
ที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าในเชิงของการ
วิเคราะห์ ท่ีลึก ในทีวี หรือในที่
อืน่ มนัยังน้อยอยู่ ก็เชือ่ว่าการท�า
อย่างนี้จะท�าให้มันอยู่ได้ 

 »  :  ข ่าว ท่ี เป ็นเรื่อง
ฉาบฉวย ผู้บริโภคให้ความ
สนใจมากกว่า

ส�าหรับกลุ่มที่แมสแล้วนะ 
ส่ิงท่ีเขาอยากรู้คืออะไรเกิดข้ึน

เท่าน้ันเอง ไม่ต้องลงลึกมากมาย ขอให้
ประเด็นในการสนทนากับเพ่ือนฝูงได้ก็
พอแล้ว ทีนี้ข่าวพอลงลึกก็มีแค่บางกลุ่มที่
สนใจ เช่น ธุรกิจ ก็ต้องเลือกหนังสือพิมพ์ท่ี
มีอิมแพคกับธุรกิจของเขามากกว่าจะหว่าน
ซือ้หมด แต่คนกลุม่นีก็้เลก็มาก ต่อให้ท�าเรือ่ง
ธุรกิจมากเท่าไร ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าบ้าน
เรามีนักธุรกิจสักกี่เปอร์เซ็นต์

 »  : หนังสือพิมพ์จะตายไหม
ก็รอเวลา มันอาจจะยังมีกลุ่มหนึ่งที่ยัง

ติดกระดาษ โดยเฉพาะคนอายุมาก แต่เอา
ง่ายๆ เจเนอเรชัน ท่ีเด็กสัมผัสแต่แทบเลต 
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สมาร์ทโฟน ต้องปาดหน้าจอ ต้องจิ้ม เด็ก
ขวบหนึ่งเขาก็รู้แล้วว่ามีแสงขึ้นต้องกดตรง
ไหน ลองนึกดวู่าถ้ารุน่น้ันเขาโตข้ึน แล้วชีวิต
ของหนังสือพิมพ์ จะอยู่หรือเปล่า 

 »  : การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ลด
ลงอย่างมีนัยยะส�าคัญหรือไม่

มนัลงเรือ่ยๆ ปัจจยัทัง้จากคนอ่านน้อย
ลง และจากลูกค้าซื้อสื่อโฆษณาน้อยลง มัน
เป็นไปตามพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คนรุน่ใหม่มนั
เลิกอ่านหนังสือพิมพ์แล้ว ไม่อ่านเลย 

ณ ตอนนี้ ยอดแชร์โฆษณาท่ีลงใน
หนังสือพิมพ์เมื่อเทียบกับเม็ดเงินโฆษณา
ทัง้หมด อยู่ประมาณ 14% ลดลงจากปี 2556 
อยู่ท่ีประมาณ 15% แต่ถ้าไปก่อนหน้านัน้สกั 
10 ปี มันเคยอยู่ที่ 20% ถ้าดูจากกราฟมันก็
จะลดลงหนักไปเรือ่ยๆ เทยีบกับทวี ีท่ีเมือ่สกั 
10 ปีก่อน อยู่ที ่50% แต่ตอนน้ี ขึน้ไปถึง 65%

 »  : แล้วสือ่ประเภทไหนได้โฆษณาเพิม่
ขึ้นอย่างชัดเจน

อินเตอร์เน็ต และทีวี โดยเฉพาะทีวี 
เพราะการเข ้าถึงของทีวีมันง ่าย ที่สมา
คมฯ ก�าลังท�าอยู่ขณะนี้คือก�าลังดูเทรนด์
พฤติกรรมท่ีเรียกว่า “Multiscreen” คือการ
เสพสื่อไม่ได้ดูผ่านแค่จอทีวีท่ีเดียวแล้ว แต่
ยังดูผ่านจอมือถือ จอคอมพิวเตอร์ จอไอ
แพด สิ่งที่เราคิดคือท�าอย่างไรถึงจะจับกลุ่ม
ผู้ชมท่ีไหลไปยังจออื่นๆ เหล่าน้ี ตอนนี้สื่อท่ี
เป็นจอมันแย่งจากทุกสื่อ

 »  : 1 ปีเศษ หลังการเกิดขึ้นของทีวี
ดิจิตอล ในมุมมองของมีเดียเอเยนซี
เป็นอย่างไร

ทีเ่ราเหน็ชดัคอื 1.จ�านวนช่องเยอะเกิน
กว่าท่ีเงินจะไปถึง พฤติกรรมคนดูปกติเราดู
กันไม่เกิน 5 ช่อง อย่างพ่ีชอบดหูนงั ก็ด ูHBO 
ถ้าอยากดูอะไรท่ัวไปก็เปิดช่องสาม แต่ถ้า
ไม่มอีะไรดูเราก็หาช่องทางเลอืก แต่อย่างไร

ก็แล้วแต่มันไม่ควรเกิน 10 ช่อง ยกตัวอย่าง
ช่องข่าว ควรมีไม่เกิน 3 ช่องพอ แล้วที่เหลือ
เป็นวาไรตี้ 

อีกอย่างคือ Platform หลายช่องมีฐาน
คนดูที่แน่นอยู่แล้วในเคเบิ้ล หรือดาวเทียม 
แต่พอเพ่ิมมาอีก 24 ช่อง คนดูก็ไม่สนใจ 
คนจ�านวนมากมีดาวเทียมดูอยู่แล้ว แล้ว
ดาวเทียมก็ดูดิจิตอลได้ เขาก็ไม่มีความ
จ�าเป็นในการไปแลกกล่อง 

 »  : ปัญหาเกิดขึ้นในเชิงนโยบายของ 
กสทช. หรือช่องไม่สามารถท�าตัวเองให้
แตกต่าง

มันทั้ง 2 ฝ ่ายท่ีอ ่านตลาดไม่ขาด 
ส�าหรับคนซื้อโฆษณาเขาไม่สนใจหรอกว่า
จะเป็นดิจิตอล หรือจะเป็นอนาล็อก หรือ
จะเป็นเคเบิล ตราบใดที่มีคนดูเขาก็ซื้อ ยก
ตัวอย่าง “ฮอร์โมน” จะไปขึ้นที่ไหน เขาก็วิ่ง
ตามไปหา 

ในส่วนผู้ให้บริการ ความเข้าใจตลาด
ก็ไม่ 100% เคยถามหลายรายไปว่า คุณจะ
ประมูลท�าไม คุณอยู่ในดาวเทียมอยู่แล้ว แต่
ถ้าคณุเข้าไปดิจติอล คณุต้องเสยีค่าสัมปทาน

มหาศาล ค่าบริหารจัดการเพิ่มมหาศาลเลย

 »  : สถานการณ์ช่องข่าวในดิจิตอลทีวี
เป็นอย่างไร 

ในแง่ของคนดู สิ่งท่ีต้องยอมรับก็คือ
ช่องข่าวไม่ได้เป็นรายการหลัก แต่คนจะ
ดูก็เฉพาะเมื่อมีสถานการณ์ส�าคัญเกิดขึ้น
เท่าน้ัน  ข่าวทัว่ไปมนัเสพได้จากหลายแหล่ง 
เว้นแต่ช่องข่าวที่จะมีผู้ประกาศเจ๋งๆ หรือ
เอาอะไรมาเล่าท่ีมีสาระ คนก็จะติดตาม 
แต่มันก็จะอยู่ประมาณขนาดนี้ ไม่ได้หวือ
หวา เพราะพฤติกรรมคนท่ัวไปท่ีอยากเสพ
คือ บันเทิง วาไรตี้ 

 »  : สุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้น
ที่น ่าหนักใจคือตารางคนดูแต ่ละ

สัปดาห์ เราจะเห็นชัดว่าช่องใหญ่ๆ เกือบ 
20 ช่อง มีคนดูแค่ไม่ถึง 20% น่ันหมายถึง
อีก 80% ของคนดู ไม่เคยดูเลย

พอเป ็นตัวเลขท่ีต�่าก็จะเห็นว ่าไม ่
สามารถขายได้เท่ากับช่องที่คนดูเยอะๆ ได้
เลย กลายเป็นว่าแม้จะเป็นช่องดิจิตอลแต่
ก็ไม่สามารถเรียกราคาได้ คือสุดท้ายก็ต้อง
เข้าใจว่าวิธีคิดของลูกค้าเป็นอย่างไร วิธีคิด
ของเอเยนซีคืออะไร แล้วถ้าเข้าใจ คุณก็
ต้องเอาพวกน้ีเข้ามาค�านวณว่ามันคุ้มไหม
ในการที่จะเข้ามาประมูล ไม่ใช่แห่เข้ามา
ท�าทีวีดิจิตอล 

อย่าลืมว่า “ไอทีวี” ใช้เวลา 10 ปี กว่าจะ
ท�าช่องให้มีคนดูท่ีใกล้เคียงช่อง 5 กับช่อง 9 
อันนี้คือช่องเดียว แต่ดิจิตอล มี 20 กว่าช่อง 
แล้วในสัญญานี่มีเวลาแค่ 15 ปีเองนะ ถ้าใช้
เวลาเท่าไอทวีี ก็มเีวลาแค่ 5 ปีในการเก็บเก่ียว 
ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสนามรบที่เหนื่อยมากๆ

ถ้าไม่ท�าอะไรก็เจ๊งกับเจ๊ง ถ้าคนไม่
ดูมันก็อยู่เท่าน้ี ก็เรียกราคาไม่ได้ ช่องก็
ท�าอะไรไม่ได้ สุดท้ายมันก็จะไหลไปอยู่
ช่องที่มีคนดูอย่างเดียว ผู้ที่ท�าได้เท่านั้น 
ที่จะอยู่รอด q

ถ้ามคีนดก็ูหมายความว่ามีเรตติง้ 
คุณก็สามารถเรียกราคาได้ หรือ
ถ้าท�ารายการดีแต่ไม่มีคนดู คุณ
ก็ต้องท�ามาร์เกตติ้งของคุณเอง
แล้วว่าจะท�าอย่างไรถงึจะให้กลุม่
เป้าหมายมาดู
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ไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชัย

ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองบนบริบท
ของนิเทศศาสตร์ มีอยู่แนวคิดหน่ึงที่ถูก
น�ามาเป็นเครื่องมือส�าหรับการอธิบายถึง
ปัจจัยที่ท�าให้คุณค่าของข่าวลดลงไป ซึ่ง
แนวคิดท่ีว่านั้นก็คือ “กระบวนการท�าให้
กลายเป็นสนิค้า” (commoditisation) 

กระบวนการท�าให้กลายเป็นสินค้า ใน
ความหมายของ คาร์ล มาร์กซ์ คือการท�าให้
วัตถุหรอืสิง่ของท่ีมมีลูค่าใช้สอย (use value) 
ผันไปสู ่มูลค่าแลกเปลี่ยน (exchange 
value) 

ทั้งน้ี เมื่อน�าเอาแนวคิดของมาร์กซ์มา
วิพากษ์ปรากฏการณ์ “Marketing is King” 
ในกระบวนการผลิตข้อมูลข่าวสาร ย่อมน�า
ไปสู่การมองได้ว่า 

ข่าวไม่ได้มีมูลค่าใช้สอยในฐานะท่ีท�า
หน้าท่ีสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับ
สังคม หรือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร
ในสังคม แต่กลายเป็นว่าข่าวกลับมีมูลค่า
ในเชิงแลกเปลี่ยนท่ีถูกก�าหนดว่าข่าวท่ีดี 
คือข่าวท่ีขายได้และสามารถแลกเปลี่ยน
เป็นตัวเงินได้ ซึ่งน�าไปสู่การท�าให้ข่าวกลาย
เป็นสินค้า

พิรงรอง  รามสูต  หัวหน ้าภาค
วิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ให้มมุมองกับเรือ่ง
ดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ

อาจารย์พิรงรอง อธิบายว่า ข่าวมี
คุณค่าในเชิงสังคม วัฒนธรรม การเมือง 
แต่ว่าข่าวก็เป็นสินค้ามานานแล้ว วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ที่ให้ความส�าคัญกับเรื่องการตลาด เพราะ
มีความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อน หรืออย่างนักข่าว

เมื่อ ‘ข่าว’ กลายเป็นเพียง 
‘สินค้า’ ชนิดหนึ่ง
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กับประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจ และ
ขององค์กรภาครัฐ ก็มีการเอื้อประโยชน์กัน
อยู่แล้ว 

“พอพูดถึงเรื่องการตลาด จึงไม่ใช่แค่
การขายของเท่าน้ัน แต่เป็นการขายภาพ
ลักษณ์ ขายการรับรู้ของสาธารณะ ในแง่
ของสื่อก็มีการน�าเสนอในรูปแบบที่ชัดเจน
และไม่ชัดเจน ถ้าชัดเจนก็เป็นพวกการ
ลงโฆษณา หรือ แบบไม่ชัดเจนก็เช่นอาจ
เป็นการตดิปลายนวมหนักๆ หน่อย หรอืการ
ให้พื้นที่ในสื่อต่างๆ”

ตัวอย่างงานวิจัยจากต่างประเทศ
ช่วยฉายภาพให้ชัดเจนขึ้น อาจารย์พิรงรอง 
บอกว่า ส�าหรับสื่อออนไลน์มีงานวิจัยของ
นักวิชาการในสิงคโปร์ท่ีพบว่า ข้อมูลใน
ออนไลน์ก็ถูกตกีรอบหรอืสร้างกรอบของการ
รับรู้ให้กับผู้ใช้ สื่อออนไลน์ถูกตีกรอบโดย
พวก Advertiser agency (ตวัแทนโฆษณา) 
ที่ท�าเรื่องของสื่อโฆษณา และการวางแผน
การประชาสัมพันธ์ พวกน้ีจะเข้ามีส ่วน
ส�าคัญค่อนข้างมาก 

“ ใ ค ร เ ป ็ น  S o c i a l  i n fl u e n c e r 
 (ผู ้มีอิทธิพลในสังคม) เช่น พวกมิสเตอร ์
ทวิตเตอร์ หรือ มิสทวิตเตอร์ ที่มีผู้ติดตาม
เยอะ หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจ หรืออินสตา
แกรม ทีม่คีนให้ความสนใจจ�านวนมาก ก็จะ
ท�าให้บรรดาเอเยนซีเข้ามาติดต่อคนพวกนี้ 
เพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่ เช่น การให้คนชื่อ
ดังไปกินข้าวร้านใดร้านหนึ่ง เป็นการท�าให้
เนียนเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต 
แต่จริงๆ แล้วมีการได้รายได้ระหว่างกัน” 

ในส่วนของ “ข่าว” ในปัจจุบัน ก็มี
ความเป็นสินค้ามากขึ้น ประการหนึ่งมา
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป และการเข้ามามีอิทธิพลของสื่อสังคม
ออนไลน์ 

“ถ้ามองว่าข่าวเป็นสินค้าตัวหน่ึง การ
ตลาดมนัก็คงแทรกมากับวฒันธรรมการแชร์
อยู่พอสมควร เพราะเวลานี้ถ้าไปถามเด็ก
รุ่นใหม่ว่าอ่านข่าวจากในไหน ถ้าเป็นเมื่อ

สัก 4-5 ปีก่อน ก็จะได้รับค�าตอบว่าดูจาก
หนังสือพิมพ์ออนไลน์บ้าง โดยท่ีตัวเขาเป็น
คนติดตามหรือ Follow เอง แต่ช่วงหลังๆ 
กลายเป็นว่าเดก็รุน่ใหม่จะดจูากสิง่ท่ีถูกแชร์
มาเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การไป 
follow ในอินสตาแกรมของไทยรัฐ ที่มีการ
แชร์ข่าวเป็นภาพ เป็นต้น” 

“เดี๋ยวนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป 
คนไม่อ่านแล้วด้วยซ�้า อ่านข่าวยาวๆ ก็ไม่
อ่าน แต่เดี๋ยวน้ีท�าเป็นภาพเลย กลายเป็น
ว่าเด็กรุ่นใหม่ดูข่าวบนอินสตาแกรม ซึ่งเป็น
สื่อท่ีน�าเสนอเฉพาะภาพและเน้ือหาสั้นๆ 
เท่านั้น ลักษณะนี้จะมากขึ้นเรื่อยๆ และ
กลายเป็นวิถีชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ”

เมื่อข่าวได้กลายเป็นสินค้าแล้ว ย่อม
มีผลให้คุณค่าข่าวของข่าวลดลงไปด้วย 
มากไปกว่านั้นยังน�ามาซึ่งผลเสียต่อสังคม
โดยรวม “พิรงรอง” ให้ข้อคิดต่อประเด็นนี้
ว่า  ลักษณะหนึ่งท่ีเห็นได้ชัดเจนจากสื่อ
ออนไลน์กับข่าวคือจะท�าให้ข่าวมีเนื้อหา
น้อยลง เน้ือหาของข่าวมีความส�าคัญตรง
ที่จะสร้างความลึก ให้ท่ีมาความเป็นไป 
และการวิเคราะห์สถานการณ์ เพราะทุก
อย่างจ�าเป็นต้องมีค�าอธิบาย แต่พอวิธีการ
บริโภคเปลี่ยนไป ต้องการบริโภคสิ่งท่ีเร็ว
ที่สุด เพราะเวลาของคนน้อยลง ส่ือก็มีมาก

ขึ้น ดังนั้นวิธีการบริโภคข่าวได้เร็วท่ีสุด คือ
การบริโภคด้วยภาพ 

“จริงอยู ่ตัวภาพอาจจะสามารถสื่อ
ความหมายได้เยอะก็จริง แต่ความลึกของ
มันเราจะรู้ได้อย่างไร ดังนั้น อาจต้องเข้าไป
แก้ไขเรื่องการศึกษาเป็นหลักที่ต้องส่งเสริม
ให้คนค้นคว้า และคิดวิเคราะห์ อย่างกรณี
การรับข่าวบนอินสตาแกรม ท่ีเป็นแค่ภาพ
ปกของหนังสือพิมพ์ คุณค่าของการรับข่าว
ของการท�าให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ความ
เป็นผู้รู้แจ้งในข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสิน
ใจต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการ
ต่างๆ ท้ังการเมือง สังคม วัฒนธรรม ก็จะ
น้อยลงไปเรื่อยๆ ความลึกและมิติของการ
คิดของคนก็จะน้อยลงเช่นกัน”

“จรงิๆ ในสือ่โทรทศัน์ก็เน้นการน�าเสนอ
ภาพอย่างชัดเจน แต่มีการเน้นให้เกิดความ
สนกุสนานแล้วการเร้าอารมณ์มากกว่าทีจ่ะ
เน้นสาระส�าคญั เราจะเหน็ได้ว่ารายการข่าว
ที่เป็นยอดนิยมในเมืองไทย คือ “รายการวา
ไรตีข่้าว” ถามว่านีเ่ป็นข่าวหรอืไม่ ในอนาคต
รายการวาไรต้ีข่าวเหล่าน้ันอาจมีคนมาแข่ง
ร้องเพลงกันก็ได้” 

“น่ันก็เพ่ือท�าทุกอย่างไม่ให้คนเปลี่ยน
ช่อง ย่ิงข่าวต้องแข่งกับสือ่ออนไลน์ด้วยแล้ว
ก็ต้องน�าทุกกลเม็ดมาใช้ ความเป็นข่าวก็
ย่ิงถูกท�าให้เจือจางลงไปเรื่อยๆ คนก็จะมี
ศักยภาพซึมซับสาระน้อยลงไป”

นกัวชิาการรายน้ี ทิง้ท้ายถึงอนาคตของ
วงการสื่อสารมวลชนว่า ในอนาคตองค์กร
ส่ือสารมวลชนอาจจะไม่ใช่องค์กรใหญ่ที่มี
สายงานจ�านวนมากแบบรูปแบบเดิม แต่
อาจจะมีนักข่าวไม่ก่ีคนและท�าเป็นองค์กร
เล็กๆ ร่วมกัน เช่น ไทยพับลิก้า

‘องค์กรสื่อขนาดใหญ่ค่อนข้างจะ
อยู่ยาก เพราะมีต้นทุนสูง แต่ตราบใดที่
เม็ดเงินของโฆษณายังไม่เคลื่อนย้ายไป
ออนไลน์ทั้งหมด ... ก็คิดว่าสื่อสิ่งพิมพ์ก็
ยังอยู่ได้ในระดับหนึ่ง” อาจารย์พิรงรอง
เชื่อเช่นนั้น q

ข่าวก็เป็นสินค้ามานานแล้ว ... 
มันก็ชัดเจนอยู ่แล้วท่ีให้ความ
ส�าคัญกับการตลาด ... พอพูด
ถึงเรื่องการตลาดจึงไม่ใช่แค่การ
ขายของเท่าน้ัน แต่เป็นการขาย
ภาพลักษณ์ ขายการรับรู ้ของ
สาธารณะ
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ชัยฤทธิ์  ยนเปยม, วิจักรพันธ์ หาญลำายวง 

ด้วยยอด  “M2F” ทีแ่จกมากถงึ 6 แสนฉบบัต่อวนั ขณะทีโ่ฆษณาเข้าเกอืบคร่ึงเล่มทุกวนั นบัได้ว่าแทบลอยด์แจกฟรีฉบบันีป้ระสบความ
ส�าเรจ็อย่างรวดเรว็ สวนทางกบัแนวโน้ม “หนงัสอืพมิพ์ก�าลงัจะตาย”

ถูกรุกไล่มาเรื่อยๆ แต่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง
ฟรีหมด ...” 

“โจทย์คือ เราจะสู ้ กับเศรษฐกิจ
แบบฟรีอย่างไร ฉะน้ันเราต้องท�าฟรีไป
แข่งขนั แล้วเราจะหารายได้เชงิธรุกิจได้”

“เศรษฐกิจแบบฟรีจะครองโลกทุก
อย่าง คนใช้จะฟรีหมดเลย เป็นการให้ลูกค้า
อย่างตรงไปตรงมา มกีารวิเคราะห์ต่อไปอาจ
แจกกล้องฟรี แต่ระบบที่สามารถบันทึกเป็น
ซมิ เป็นข้อมลู คณุต้องซือ้ เขาจะไปเอาก�าไร
ตรงโน้น เหมือนท่ีคุณอ่านหนังสือได้ฟรี แต่
ถ้าจะปริ้นท์ จะดาวน์โหลด ถึงต้องเสียตังค์ 
... M2F ก็เหมือนกัน ถึงต้องฟรี”

หนังสือพิมพ์แจกฟรีในยุคเศรษฐกิจ
ฟรี แล้วปรัชญาของคนท�าสื่อ  “Content is 
King”  ยังเป็นทฤษฎีที่ใช้ได้หรือล้าหลังไป
แล้ว “ณ กาฬ” บอกว่า ยังเป็นทฤษฎเีดียวกัน 
ผูบ้รโิภคยังต้องการอ่านแต่ไม่อยากซือ้
แล้ว เพราะหลายอย่างได้มาฟรี

“Content is King ก็ยัง
เป็นหัวใจอยู่ เพียงแต่คุณก�าลัง
สู้กับ “ฟรี” เราจะสู้อย่างไร ดัง
นั้นเราก็ต้องมี King ที่ใหญ่กว่า 
Content is King เป็น King ท่ี
ต่างจากคนอื่น ยิ่งดูในวงการสิ่ง
พิมพ์บ้านเราทุกฉบบัเจอปัญหา
ถดถอยเหมอืนกัน การแข่งขนัสงู
ขึน้ แล้วเราจะสูกั้บมนัได้อย่างไร 

ทุกวันน้ีขับรถฟังวิทยุเขาก็เอาหนังสือพิมพ์
ทกุฉบบัมาอ่านให้ฟังหมด เราเปิดเว็บก็รูข่้าว
หมด ท�าไมต้องเสียเงนิซือ้ เป็นเรือ่งทีต้่องคดิ
เยอะๆ ถ้าอยู่ในวงการนี้แล้วยังต้องขาย จะ
อยู่กันอย่างไร” 

เป้าใหญ่ 1 ล้านฉบับ
M2F มาจากค�าว่า Monday 

to Friday ไม่ใช่ธุรกิจท่ีเน้น
ขายหนังสือพิมพ์ แต่ขายคน
อ่านหนังสือพิมพ์เพื่อให้
คนมาลงโฆษณาซึ่งเป็น
แนวคิดที่แตกต่างจาก
หนังสือพิมพ์ท่ัวไป 

“M2F” 6 แสนฉบับ
King ที่แท้จริงคือ ‘ของฟรี’

“ตอนแรกที่เปิดหนังสือแทบจะให้ลง
โฆษณาฟรีเลยเพราะเราออกช่วงน�้าท่วม
ใหญ่ พอได้ 4 หน้าก็ดีใจแล้ว ตอนนั้นหนึ่ง
ปีเราก็เบรคอีเว้นท์เกินที่เราคาดหมายไว้ 
พอพิสูจน์แล้วว่ามันใช่ก็พยายามปรับ วันน้ี
โฆษณาเข้าอย่างต�่า 6-12 หน้า จากที่มีอยู่ 
24 หน้า แต่ส่วนใหญ่จะเกิน โดยเฉพาะวัน
ศกุร์ส้ินเดอืนจะเพ่ิมขึน้ ยอดขายโฆษณาแซง
บางกอกโพสต์ทีเ่กิดมา 60 ปี และโพสต์ทเูดย์
ที่เกิดมา 10 ปี ไปแล้ว”

ณ กาฬ เลาหะวไิลย รองบรรณาธิการ
บริหารกลุ่มโพสต์ฯ ดูแลหนังสือพิมพ์โพสต์
ทูเดย์ และ M2F เปิดใจกับราชด�าเนินถึง
กลยุทธ์ของ M2F ที่ผงาดติดตลาดคนเมือง
ว่า เทรนด์ในโลกปัจจุบันเน้นของฟรี เป็น
รูปแบบ Free Economic ที่เข้ามาในวงการ
สื่อสารมวลชน ถ้าอะไรท่ีผู้บริโภคเสียเงิน
ก็ต้องคิดหนัก คนท�าหนังสือพิมพ์ตอนน้ีจึง
ต้องคิดว่าจะท�าเน้ือหาให้แตกต่างจากคน
อืน่อย่างไรให้คุม้ค่ากับเงนิท่ีผูบ้รโิภคจ่ายไป 
ย่ิงปัจจุบันโลกหนังสือพิมพ์ถดถอย ในต่าง
ประเทศ หนังสือพิมพ์ที่มีอายุร่วม 100 ปี ก็
ล้มลง เพราะเจอเศรษฐกิจแบบฟรี

“ลองดูทีวีดิจิตอล 24 ช่อง ยังไม่นับ
ดาวเทียมที่ดูได้ฟรีท้ังหมด ตอนนี้โลกท้ัง
โลกเป็นของฟรี จะใหญ่กว่าของท่ีเสียเงิน
เสมอ เพราะเทรนด์จากอินเตอร์เน็ตท�าให้
เศรษฐกิจแบบฟรีมันใหญ่ขึ้น หนังสือพิมพ์

สัมภาษณ
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แต่ไม่ใช่ว่าท�าอะไรก็ได้เพ่ือฟรี เนื้อหาและ
รูปแบบของ M2F ยังสอดคล้องกับพฤติกรรม
คนในเมืองยุคใหม่ ท้ังรูปเล่มที่เป็นแทบลอยด์ 

ขนาดเล็กพกพาสะดวก ขณะที่เน้ือหาสั้น
กระชับ อ่านเพ่ือรู้ตามสไตล์ของคนรุ่นใหม่
ที่ไม่อ่านอะไรยาวๆ แต่ให้ผู ้อ ่านมีเรื่อง
ไปคุยกับคนอื่นได้ ใช้รูปเป็นตัวเดินเรื่อง 
เหมือนอินสตาแกรม ดีไซน์หน้าคล้ายจอ
คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นกรอบ คล้ายนิ้วคลิก
ทางหน้าจอคอมฯ

การท�างานในกองบรรณาธิการ M2F 
ปิดข่าวเวลาตีหนึ่ง ต่างจากหนังสือพิมพ์
ทั่วไปท่ีจะปิดข่าวเวลาสี่ทุ่ม ท�าให้ M2F มี
เนื้อหาข่าวครอบคลุมช่วงเวลาดึกมากข้ึน 
เป็นจุดแข็งท่ีเชื่อว่าแข่งกับส่ือดิจิตอลได้ 
เนื้อหาข่าวต้องเป็นเรื่องท่ีคนทั่วไปสนใจ
หรอื Human interest เน้นสนกุ มอีารมณ์ขนั 
มีความยอกย้อน ภาษาที่ใช้ไม่เป็นทางการ 

“ท่ีแตกต่างจากหนังสือพิมพ์หัวสีก็

คือ M2F จะไม่มีภาพข่าวฆาตกรรม ข่มขืน 
เลอืดสาด ด้วยความคดิท่ีว่าต้องเป็นหนงัสอื
ที่ทุกคนอ่านได้และเอาเข้าบ้านได้” ณ กาฬ 
อธิบายและบอกอีกว่า ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า
และฟรี ผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายอะไร ขณะที่
คอมพิวเตอร์มค่ีาไฟรายเดอืน ... M2F จงึเป็น
สื่อกระดาษที่แข่งกับสื่อดิจิตอลได้

เดมิ M2F มยีอดแจก 4 แสนฉบบัต่อวนั 
เน้นในกรุงเทพตามสถานีรถไฟฟ้า และย่าน
ธุรกิจที่ผู้คนพลุกพล่าน ป้ายรถเมล์ 

เมื่อยอดโฆษณาเกินเป ้าซึ่งถือว ่า
ประสบความส�าเร็จ จึงขยายฐานมาแจก
ต่างจังหวัดตามหัวเมืองภูมิภาคต่างๆ โดย
เริ่มเมื่อปลายปีท่ีแล้วใน 13 จังหวัด อาทิ 
เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี 
อุดรธานี ชลบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต

จาก 4 แสนฉบับจึงเพ่ิมมา
เป็น 6 แสนฉบับต่อวัน โดยเพ่ิม

เน้ือหาข่าวต่างจังหวัดมากขึ้น
บนความเชื่อที่ว่า เมืองใหญ่ๆ 
ในประเทศ น่าจะมีลักษณะ
คล้ายกับกรุงเทพท้ังพฤติกรรม
คนเมือง มีพนักงานออฟฟิศ 

รสนิยม การศึกษา ชอบดูหนัง 
ช็อปปิ้ง รวมถึงมีห้างดัง โรงหนัง 

ซึง่ M2F กน่็าจะสอดแทรกเข้าไปได้
อย่างไรก็ตาม ณ กาฬ บอกว่า 

การขยายฐานไปหัวเมืองภูมิภาคเพ่ิง
เริ่มไม่ก่ีเดือน แต่ก็ไม่ง่ายอย่างท่ีคิด 
ยังต้องพิสูจน์ต่อไปว่าจะส�าเรจ็เหมอืน
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ในกรุงเทพหรือไม่ เพราะเริ่มเห็นปัญหาจาก
ตลาดที่ไม่ถนัด ต้นทุนการขนส่งที่สูงในช่วง
แรกเน่ืองจากใช้เครื่องบินซึ่งก็ต้องปรับให้
ถูกลง และการแจกหนังสอืพิมพ์ในแต่ละจดุ
ค่อนข้างต่างจากกรุงเทพ เพราะต่างจังหวัด
ไม่มีรถไฟฟ้า จึงต้องเน้นตามร้านก๋วยเตี๋ยว 
โรงพยาบาล ร้านตัดผม ในตึกแถว จุดท่ีมี
คนเข้าออกสูง

“เราต้องปรับจูนอยู่สม�่าเสมอ ปกติ
การไปจ�าหน่ายต่างจังหวัดจะมีกรอบ ตี
วันที่ล่วงหน้า แต่ของ M2F ไม่ว่ากรุงเทพ
หรือต่างจังหวัดจะเป็นวันที่เดียวกัน หาก
คนกรุงเทพได้อ่านเช้า คนต่างจังหวัดก็ได้
อ่านวันเดียวกัน แต่อาจเป็นในช่วงเที่ยง 
ไม่มีการตีวันท่ีล่วงหน้า เราคิดว่าถ้าเราส่ง
หนังสอืพิมพ์และจ�าหน่ายจ่ายแจกก่อนเทีย่ง
เมื่อไหร่ เราจะชนะ เพราะเร็วกว่าคนอื่น”

เป้าหมายของ M2F ไม่ใช่ 6 แสน
ฉบับ แต่หวังไว้ถึง 1 ล้านฉบับ “ณ กาฬ” 
ให้เหตุผลว่า ถ้าไปถึงหลักล้านก็จะมีคน
อ่าน M2F มากถึง 4 ล้านคนทั่วประเทศ 
ดังนั้นถ้าแจกได้ 1 ล้านฉบับ  M2F จะ
ดึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีขนาดใหญ่มากมา
อยู่ในมือ เหมาะท่ีบริษัทจะลงโฆษณา
ทุกสินค้าได้

ด ้วยจ�านวนยอดแจกท่ีสูง  ท�าให ้  
“ณ กาฬ” เชื่อว่า คู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเข้ามา
แข่งกับ M2F ต้องคิดหนักว่าจะกล้าเสี่ยง
เข้าสู่ตลาด Free Copy หรือไม่ เพราะ M2F 
ยึดครองตลาดนี้อยู่ ดังนั้นจะพิมพ์ต�่ากว่า 6 
แสนฉบบัไม่ได้ ท่ีส�าคญั M2F ผ่านการตรวจ
สอบยอดพิมพ์จากต่างประเทศ มีการแจก
ตามยอดจริง ไม่ใช่กล่าวอ้างลอยๆ

“คุณกล้าหรือไม่ เฉพาะค่ากระดาษ
เป็นล้านบาทต่อวนั ยังไม่รวมค่าอ่ืนๆ แต่
ถ้าคู่แข่งพิมพ์ 6 แสนฉบบั เราก็จะเพิม่อกี
เพราะเราติดตลาดแล้ว คนที่จะมาต้อง
มีทุน และต้องพร้อมขาดทุนหนึ่งปี หนึ่ง
ถามว่าพร้อมหรือไม่ สองมีแท่นพิมพ์
หรือไม่ สามมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีจุดเด่นแตก
ต่างหรือไม่ สี่ฐานลูกค้าในมือ โฆษณามี
หรือไม่ ท่ีผ่านมามีหนังสอืพิมพ์บางฉบบั
ท�าเหมือนเราแต่ก็ไม่ทัน เราไปแล้ว ...”

“มันเป็นกฎการตลาดคือใครท�าเจ้า
แรก ครึ่งหน่ึงของส่วนแบ่งการตลาดจะ
ได้ไปเลย รายสอง รายสาม ก็แบ่งกันไป”

ไม่ท�าอินเตอร์เน็ต เพราะฆ่านสพ.
หากเทียบกับหนังสือพิมพ์หลายฉบับ 

จะมี “เว็บไซด์ข่าว” ของตัวเองควบคู ่ไป

เราพบว่า 1 ฉบบัของเรา จะมีคน
อ่านผ่านมอือีก 5 คน จาก 4 แสน 
ก็หมุนเวียนกลายเป็น 2 ล้าน
คน M2F จึงแข่งกับสื่อทุกชนิด
ได้ในสภาพการแข่งขันปัจจุบัน 
... อย่างปัจจุบันเราแจก 6 แสน
ฉบับ มีกลุ่มผู้อ่านท่ีมีก�าลังซื้อ
ประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่โฆษณาต้องการ

“เราพบว่า 1 ฉบับของเราจะมีคนอ่าน
ผ่านมืออีก 5 คน น่ันหมายความว่าจาก 4 
แสน ก็หมุนเวียนกลายเป็น 2 ล้านคน  M2F 
จงึแข่งกับสือ่ทุกชนิดได้ในสภาพการแข่งขนั
ปัจจบุนั อย่างปัจจบุนัเราแจก 6 แสนฉบบั มี
กลุม่คนอ่านท่ีมกี�าลงัซือ้ประมาณ 3 ล้านคน
ท่ัวประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีโฆษณาต้องการ 
ท�าให้วันนี้เรามีโฆษณาจากกลุ่มจักรยาน 
มอเตอร์ไซค์เข้ามา ก็จากท่ีเราไปแจกต่าง
จังหวัด”
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เพ่ือสร้างพลัง สร้างแบรนด์ แต่น่าแปลกที่ 
แทบลอยด์ M2F ซึ่งมียอดพิมพ์ถึง 6 แสน
ฉบับ กลับไม่ท�าสื่อออนไลน์ในมือ 

ณ กาฬ อธิบายเหตุผลว่า ถ้ามี M2F 
ทางออนไลน์ คนก็จะไม่อ่าน M2F ฉบับ
สิ่งพิมพ์ เพราะธุรกิจของเราต้องการให้คน
อ่านหนังสือเพ่ือให้คนมาลงโฆษณา แต่
ถ้าคนอ่านหนังสือลดลง โฆษณาเราจะมี
ปัญหาทันที

“อินเตอร์เน็ตเราไม่ท�า ไม่ลงเด็ด
ขาด เพราะไม่เช่นน้ันจะท�าให้เกิดสภาพ 
“ดีมานด์” มากกว่า “ซัพพลาย” ธุรกิจเรา
ไม่ได้อยู่ที่อินเตอร์เน็ต แต่อยู่ที่กระดาษ 
ให้คนอ่านกระดาษเพื่อเอาไปให้คน
โฆษณาดู ท้ังโลกไม่ท�า เพราะมันฆ่า
ผลิตภัณฑ์ตัวมันเอง เราต้องให้ดีมานด์
มากกว่าซัพพลาย” 

กระ น้ัน  ณ กาฬ  บอกว ่ า  เหตุที่
ห นั ง สื อ พิ ม พ ์ ทั่ ว ไ ป ต ้ อ ง ต ะ ลุ ย ใ น โ ล ก
อินเตอร์เน็ต เพราะต้องการแบรนด์ให้คนอื่น
เห็นว่ารู้จกั อกีอย่างหวังว่าอนิเตอร์เนต็จะขาย

โฆษณาพ่วงได้ ซึง่เป็นเซก็เม้นท์ท่ีมโหฬาร แต่ 
M2F มีประสิทธิภาพด้านโฆษณาอยู่แล้ว จึง
ไม่เอาอินเตอร์เน็ตอีก เพราะจะท�าให้เซ็กเม้น
ท์โฆษณาพังทลายหมด

มีข้อสงสัยว่าสุดท้ายถ้าหาก M2F ไป
ไม่ถึงเป้าหมายสูงสุด และตลาดเกิดถึง
จุดอิ่มตัวจะรับมืออย่างไร “ณ กาฬ” บอก
ว่า ถ้าในอนาคตเราบุกต่างจังหวัดไม่ไหวก็
อาจกลับมาที่ต้ังเดิม รออีก 3-5 ปี ให้โครง

ข่ายคมนาคมเกิดอย่างเต็มที่ วันนั้น
รถไฟฟ้าจะท�าให้สงัคมเปลีย่นไป โครง

ข่ายคมนาคมจะท�าให้เกิดเมืองใหม่
“น่ันแหละคือทิศทางท่ีจะไป เล่มน้ีมี

แต่จะขยายจ�านวนพิมพ์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แล้ว
ก็เกาะไปตามเมืองขยาย ไปล้านหนึ่งก็ไป
ตามเมืองทั่วไป แต่จะไปจุดไหนแค่นั้นเอง”

“หนังสอืพิมพ์เราแม้เป็นของฟรแีต่เป็น
สินค้าท่ีมีผลกระทบสูง เราเคยทดสอบช่วง
น�้าท่วม เลือดที่สภากาชาดขาดแคลน เราก็
ขึน้หน้าหนึง่ สิง่ทีเ่กิดขึน้คอืมคีนไปรอบรจิาค
เลอืดตัง้แต่เช้าจนสภากาชาดต้องขยายเวลา
รับบริจาคเลือดไปปิดตอนสองทุ่ม แสดงว่า
มันมีผลกระทบในวงกว้างจริง โลกของฟรี
เราเคยทดลองแจกช่วงฟุตบอลโลก ท�ามา
ฉบบัหน่ึงพิเศษแจกฟรอีย่างเดยีวก็ใช้ได้  ...”

“โมเดลน้ีท�าให้เราคิดว่า ต่อไป
เราอาจท� าอย ่ า ง อ่ืน ก็ ได ้  วัน น้ีสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์มันฟรี การจะท�าสื่อแล้ว
มาขายคนมันเหน่ือย เลยต้องท�าอะไร
ท่ีมันฟรีแล้วไปเอาด้านอ่ืนเข้ามา น่ีคือ
แนวทางท่ีจะท�าให้สื่อหนังสือพิมพ์อยู่
รอด” ณ กาฬ ทิ้งท้าย q

ถ้ามี M2F ทางออนไลน์ คนก็จะ
ไม่อ่าน M2F เพราะธุรกิจของเรา
ต้องการให้คนอ่านหนังสือเพื่อให้
คนมาลงโฆษณา แต่ถ้าคนอ่าน
หนังสือลดลง โฆษณาเราจะมี
ปัญหาทันที
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ปลายปี 2557 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุส่ัน
สะเทอืนในวงการสือ่ไทย กบัองค์กร นสพ.
ยกัษ์ใหญ่ 3 ฉบบั

เริ่มจากความเคลื่อนไหวของ “ค่าย
ประชาชื่น” เมื่อเว็บไซต์ผู ้จัดการออนไลน์ 
รายงานข่าวเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2557 ว่า ฐากูร 
บุนปาน กรรมการผู ้จัดการ บมจ.มติชน 
เจ้าของ นสพ.มติชน ข่าวสด และประชาชื่น 
อนุมัติให้มีโครงการลาออกโดยสมัครใจ 
หรือ “เออร์ลี่รีไทร์” ตามมติของคณะกรรม
การบริษัทฯ

โดยผู้ท่ีท�างาน 5-10 ปี จะได้รับเงิน
ชดเชย 10 เดอืนหรอื 300 วนัท�าการของอตัรา
ค่าจ้างสุดท้าย ส่วนผู้ที่ท�างาน 10 ปีขึ้นไปจะ
ได้รบัเงนิชดเชย 15 เดอืน หรอื 450 วนัท�าการ
ของอัตราค่าจ้างสุดท้าย

พร้อมให้ข้อมลูประกอบว่า ผลประกอบ
การของ บมจ.มติชน หรือ MATI ในไตรมาส
ที่สามของปี 2557 มีรายได้รวม 912.4 ล้าน
บาท ขาดทนุสทุธิราว 47.8 ล้านบาท เป็นครัง้

บริษัทสื่อท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้น
เครือเนชั่น จึงออกมา ‘ขาดทุน’ กันถ้วนหน้า”

โดยมติชน มีรายได้รวม 912.4 ล้าน
บาท ขาดทุนสุทธิ 47.8 ล้านบาท อมรินทร์ 
มีรายได้รวม 1,219.3 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 
154.2 ล้านบาท โพสต์ มีรายได้รวม 1,621.8 
ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 87.5 ล้านบาท สยาม
สปอร์ต มีรายได้รวม 2,001.5 ล้านบาท 
ขาดทุนสุทธิ 99 ล้านบาท และเนชั่น มีราย
ได้รวม 2,083.5 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 53.7 
ล้านบาท

คือค�าอธิบายจากคนใน “มติชน”

ช่วงเดียวกันก็มีเหตุการณ์ที่สร้างความ
ฮือฮา เมื่อจู่ๆ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 28 
ธ.ค.2557 ได้ลงประกาศให้พนักงานในเครือ 
16 คน พ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นสพ.
เดลนิิวส์ ท่ีภาษาข่าวเรยีกว่า “ปลดออกกราว
รูด” !

ส�านักข่าวอิศรา รายงานเบื้องหลังการ
ลงประกาศปลดพนักงานของเดลินิวส์ทั้ง 16 

จาก ‘มติชน-เดลินิวส์’ ถึง ‘เนชั่น’
‘ทุน’ รุกคืบ บนความเปราะบางของ ‘ธุรกิจสื่อ’

พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์

แรกตัง้แต่ปี 2553 ที ่บมจ.มตชินขาดทนุ จาก
ทีเ่คยมรีายได้ปีละราว 1,400 ล้านบาท และมี
ก�าไรเฉลี่ย ปีละ 80-130 ล้านบาท มาตลอด

ในเว็บไซต์ เว็บบอร์ด และบล็อกหลาย
แห่งทีห่ยิบข่าวน้ีไปแชร์ ก็มกีารถกหาสาเหตุ
ที่ท�าให้เครือมติชนขาดทุน จนต้องเปิด
โครงการเออร์ลี่รีไทร์ มีการตั้งสมมุติฐานไป
ต่างๆ นานา ท้ังยอดขายตก โฆษณาไม่เข้า 
กลยุทธ์การตลาดผิดพลาด ฯลฯ ไปจนถึง
เหตุผลเรื่อง “ขั้วการเมือง”

แต่อกีด้านก็มคี�าชีแ้จงมาจาก นิธินนัท์ 
ยอแสงรตัน์ ท่ีปรกึษามติชนทีว ีท่ีโพสต์ผ่าน
เฟซบุ๊กส่วนตัว Nithinand Yorsaengrat 

“ปี 2557 เป็นปีภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ชะลอตัว ภาคธุรกิจหลายๆ ประเภทเผชิญ
กับก�าลังซื้อท่ีลดลง และผลประกอบการไม่
เป็นไปตามคาดหมาย ธุรกิจสื่อโดยเฉพาะ
กลุ่มท่ียังยึดโยงกับสื่อสิ่งพิมพ์ เจอปัญหา
จากรายได้โฆษณาที่ลดลงและต้องเพ่ิมค่า
ใช้จ่ายเข้าไปในการลงทุนสื่อใหม่ค่ะ ตัวเลข
ผลประกอบการในรอบ 9 เดือนของหลายๆ 
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คน ครั้งนี้ว่า ข้อเท็จจริงคือพนักงานบางส่วน
ได้ลาออกจาก นสพ.เดลนิิวส์ไปท�างานกับนิว
ทีวี-ทีวีดิจิตอลในเครือเดลินิวส์นานแล้ว ท่ี
เหลือก็เป็นพนักงานขายโฆษณา

แหล่งข่าวระดับสูงของเดลินิวส์ ให้
ข้อมูลว่า เหตุที่มีการออกค�าสั่งปลดครั้ง
นี้ เกิดจากความขัดแย้งใน “ครอบครัวเห
ตระกูล” ผู้บริหารเดลินิวส์ ท่ีเกิดการแย่ง
โฆษณากันระหว่าง “นสพ.เดลนิิวส์” “นวิทวีี” 
และ นสพ.แท็บลอยน้องใหม่ “นิว108”

พร้อมกบัสมัภาษณ์ “คุณแดง” ประภา 
เหตระกูล ศรีนวลนัด ที่ปัจจุบันย้ายจาก
บริหาร นสพ.เดลินิวส์ ไปท�านิวทีวีเต็มตัว ซึ่ง
ก็ยอมรับกลายๆ ว่าเกิดความขัดแย้งเรื่อง
แนวทางการบริหารงานภายใน “สื่อค่าย
บานเย็น” นี้จริง และไม่เห็นด้วยกับการลง
ประกาศปลดพนักงาน ทั้ง 16 คน เช่นนั้น

ขณะท่ี “ใบตองแห้ง” คอลัมนิสต ์
ออนไลน์ ได้แสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ผ่าน 
เฟซบุ๊กส่วนตัว Atukkit Sawangsuk ว่า เล่น
กันแรงนะน่ี แยกข้ัวในตระกูลเดียวกัน ไม่
เก่ียวกับสทีางการเมอืง เท่าทีฟั่งมา เป็นเรือ่ง
ทางธุรกิจ พ่ีน้องกลุ่มหน่ึงท่ีเคยบริหารมา
ก่อน เชือ่ว่าพ่ีน้องอกีกลุม่จะพาลงเหวทัง้ค่าย 
จึงกลับมาเทคโอเวอร์ ตัดแบ่งหนังสือพิมพ์-
ทีวี ทางใครทางมัน อยากท�าทีวีเจ๊งก็เชิญท�า

ไป แต่ไม่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ ได้ข่าวมาพัก
หนึง่แล้วแต่ไม่รูบ้านปลายยังไง ถึงได้เล่นกัน
แรงซะขนาดนี้

เป็น “ศึกใน” ที่ขยายวง จนรู้กันทั่ว

ท้ายสุด ท่ีเป็นเรื่องราวใหญ่โตข้ามปี 
เมื่อ บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) หรือ 
SLC เข้าซื้อหุ้นเครือเนชั่น หรือ NMG เมื่อ
ปลายปี 2557ราว 12.2 เปอร์เซ็นต์ ที่น�ามา
สู่การแถลงข่าวตอบโต้อย่างรุนแรงจากผู้
บริหารเครือเนชั่นอย่างรุนแรง ว่าการเข้าซื้อ
หุ้นของ SLC ครั้งนี้อาจมีวาระซ่อนเร้น และ
อาจท�าผิดกฎของ กสทช.ท่ีห้ามเอกชนราย
ใดถือหุ้นไขว้ในทีวีดจิติอล 2 ช่องท่ีอยูใ่นเซก็
เตอร์เดียวกัน

เพราะ SLC เป็นเจ้าของ “สปริงนิวส์” 
ที่อยู่ใน “ช่องข่าว” เช่นเดียวกับ “เนชั่นทีวี”

วันที ่6 ม.ค.2558 สุทธิชยั หยุ่น ประธาน
กรรมการเครือเนชั่น ได้ย่ืนหนังสือต่อ กมธ.
ปฏิรูปการสื่อสารฯ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ให้ตรวจสอบเรื่องน้ี หลังจากย่ืนให้ กสทช.
เข้าตรวจสอบไปแล้ว ขณะทีส่ือ่ในเครอืเนชัน่ 
ทั้งเนชั่นทีวี นสพ.คมชัดลึกและเดอะเนชั่น ก็
เกาะติดท�าข่าวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

ด้าน SLC ก็ตอบโต้กลบัอย่างรนุแรง มกีาร
ออกแถลงการณ์ชีแ้จงการเข้าซือ้หุน้เครอืเนช่ัน 

เป็นไปตามวิธีการปกติในตลาดหลักทรัพย์ 
พร้อมปฏิเสธว่าไม่ใช่ “ทุนสีเทา” ตามที่มีบาง
คนกล่าวอ้าง และพร้อมฟ้องร้องด�าเนินคดีกับ
ผู้ที่กล่าวหาท�าให้ SLC เสียหาย

โดยในวันท่ี 16 ม.ค.2558 SLC ได้ส่ง
ทนายไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญา ให้เอาผิดกับ
ผู้บริหารเนชั่นและคอลัมนิสต์ไทยรัฐ ฐาน
หมิ่นประมาท

แม้แต่ตามหน้าสื่อ ศึก NMG vs. SLC 
จะเร่ิมคลายความร้อนแรงลง แต่การต่อสูย้งั
ไม่จบ ต้องไปว่ากันต่อในยกที่ 2 ยกที่ 3 ทั้ง
ในเวที กมธ.ปฏิรูปการสื่อการ ในเวที กสทช. 
และในเวทีศาลสถิตยุติธรรม

แม ้ทั้ ง  3  กรณีจะต ่ าง กันในราย
ละเอียด แต่มีแกนหลักเดียวกัน คือเป็นเรื่อง  
“ธุรกิจสื่อ”

เป็น “ธุรกิจ” ที่ตั้งอยู่บนฐาน ซึ่งมีความ
เปราะบางยิ่ง 

เพราะไม่เพียงต้องสัมพันธ์กับ “อ�านาจ-
ทุน-ผลประโยชน์”

ยังได้รบัผลกระทบอย่างสูง จากกระแส
ความเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกรากของ “รัฐ-
เทคโนโลยี”

เป็นสถานการณ์ท่ีต้องจับตาไม่กระ
พริบ เพราะผลกระทบโดยรวม คงไม่จบ
แค่ “3 องค์กร นสพ.” นี้แน่ๆ q
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*หมายเหตุ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อภิปราย
พิเศษหัวข้อ “ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ” ในวัน 
นักข่าว 5 มี.ค.2558

ถ้าดูจากตัวเลขทางการเงินแล้วสื่อไทยจะคล้ายกับ
สื่อในอีกหลายประเทศ นั่นคืออยู่ในช่วงวิกฤติอย่างย่ิง 
สิทธิและเสรีภาพของสื่อคือเร่ืองส�าคัญก็จริง แต่หากเรา
เปลี่ยนผ่านในช่วงการเมือง 1-2 ปีนี้ไปได้เมื่อใดก็น่าจะ
คลี่คลายไปตามล�าดับ ยังคงมีความหวังอยู่ 

หากแต่สิ่งที่ร้ายแรงกว่าคือเรื่องของการเงิน
ทุกวันนี้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไปมากอันเป็นผลจาก

เทคโนโลยีท่ีหลอมรวมกัน เกิดสื่อต่างๆ ขึ้นมามากมาย
เต็มไปหมด ทั้งสื่อออนไลน์ ทีวีเคเบิล ทีวีดิจิตอล เกิดการ
แย่งคนดูแย่งคนฟังแย่งคนอ่านกัน ซึ่งเศรษฐกิจของเรา
นัน้ก็อยู่ในช่วงเตบิโตช้า ท�าให้เมด็เงนิท่ีจะไหลเข้ามาหล่อ
เลี้ยงในวงการต่างๆ นั้นมีน้อย

ในปี 2558 น่าจะมีเงินโฆษณาที่หมุนเวียนอยู่ใน
วงการสือ่สกั 1.3 แสนล้านบาท แน่นอนว่าเมด็เงนิโฆษณา
ก็เตบิโตขึน้ด้วยตามกาลเวลา หากแต่ตวัหารหรอืในทีน่ีค้อื 
“สื่อ” นั้นเติบโตเร็วกว่ามาก เพราะฉะนั้นการแบ่งเม็ดเงิน
ในแต่ละสื่อจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง

หากดูผลประกอบการสื่อเฉพาะกว่า 20 บริษัทที่อยู่
ในตลาดหลกัทรพัย์ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2554-
2555 นั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มจาก 6.3 หมื่นล้านบาท 
เป็น 7.2 หมื่นล้านบาท และเพิ่มขึ้นอีกเป็น 7.5 หมื่นล้าน
บาท ในปี 2556 แล้วเริ่มมาลดลงในปี 2557

ด้านก�าไรก็เช่นกัน ในปี 2554 ก�าไรของสื่ออยู่ที่ 8.6 
พันล้านบาท ปี 2555 เพ่ิมขึ้นมาที่ 1.02 หมื่นล้านบาท 
ปี 2556 เพ่ิมอีกเป็น 1.06 หมื่นล้านบาท แต่เม่ือมาในปี 
2557 กลับลดลงเหลือครึ่งเดียวของปี 2554 อยู่ที่ 4,200 
ล้านบาท

โดยรวมดูแล้วน่าตกใจ แต่ว่าไส้ในกลับน่าตกใจ
เข้าไปอีก เมื่อพบว่าก�าไรจ�านวนมากนั้นกระจุกตัวอยู่ใน
สื่อโทรทัศน์ ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์บางสื่อที่เคยได้ก�าไรเมื่อ 4-5 
ปีก่อน พอมาในปี 2557 มอีย่างน้อย 2 บรษิทัทีข่าดทุนรวม

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร

สื่อจะตรวจสอบ ‘ทุน’ ได้อย่างไร
ถ้าการเงินตัวเองยังวิกฤต

ภาพ : บางกอกโพสต์
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กันเกือบ 200 ล้านบาท เพราะฉะนั้นไม่ต้อง
แปลกใจว่าโบนสัทีเ่คยได้กันหลายเดอืน จะ
เหลอืเพียงสปัดาห์ และต่อไปคงไม่น่าแปลก
ใจทีจ่ะเหลอืเพียงวัน สือ่วิทยุยังพอมกี�าไรอยู่
แม้จะลดลงไปบ้าง ส่วนที่อาการหนักที่สุด
คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่พยายามเปลี่ยนไปท�าสื่อ
ทีวีโดยการประมูลคลื่นทีวีดิจิตอล จากที่ได้
ก�าไรกลับกลายเป็นติดลบไปมากมาย

ท่ีกลายเป็นวิกฤติเพราะว่าสื่อน้ัน
อยู่ในโลกเก่าท่ีก�าลังจะตายไป แต่โลก
ใหม่ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่มีสูตรส�าเร็จใน
การหารายได้ส�าหรับสื่อในยุคใหม่ เรา
จะมาท�าการเรียกร้องให้ปฏิวัติคนข่าว 
อภวิฒัน์สือ่ แต่ความเป็นจรงิในปัจจบุนั
คือสื่อท�าก�าไรไม่ได้ แถมยังขาดทุนกัน
มากอีกด้วย แล้วจะให้สื่อหาทางออกกัน
อย่างไร หากไม่มีทางเลอืกท่ีดพีอสือ่จะมี
พฤติกรรมการวิ่งเข้าหา 2 แหล่ง ซึ่งเคย
เกิดขึ้นมาแล้วและจะเกิดเพิ่มมากขึ้น 
หน่ึงคือภาครัฐ และสองคือธุรกิจใหญ่ 
เพื่อขอเม็ดเงินโฆษณา

ดังน้ันความท้าทายของสื่อในช่วงยุค
เปลี่ยนผ่านน้ีจะเกิดขึ้นในระยะอีก 5-6 ปี
เป็นอย่างน้อย จนกว่าจะถึงจุดสมดุลใหม่ 
จากสมดุลเก่าที่เพียงท�าข่าวหรือบทความท่ี
ดีก็สามารถอยู่ได้ ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่สื่อต้อง
ค้นหาจิตวิญญาณของตัวเองอีกมาก ว่าจะ
ต้องวิง่เอาใจรฐัหรอืเอาใจทนุใหญ่หรอืเปล่า 
ถึงจะท�าให้อยู่รอดได้

ในเชิงของกฎกติกาน้ันก็ก�าลังจะเกิด
ขึ้น โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ก�าลัง
มีการดูกฎหมาย ควบคุมการโฆษณาสื่อ
ภาครัฐ ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้สื่อวิ่ง
หาเอาโฆษณาจากภาครัฐไปลงโดยไม่เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน เมื่อช่องทางนี้ถูก
ปิดก็จะกลายเป็นต้องวิ่งหาทุนใหญ่ คราวนี้
สื่อก็จะไม่สามารถตรวจสอบทุนใหญ่ได้ ใน
กรณีที่เขาจะเป็นปัญหาเสียเอง เช่น ไปเอา
เปรยีบผูบ้รโิภค ท�าธุรกิจท�าลายสิง่แวดล้อม 

ก็ควรหันมาท�า CSR ที่สร้างสรรค์สังคมใน
ระยะยาว คอืการท�าให้องค์กรสือ่มคีวามเข้ม
แขง็ และหากจะให้ทดัเทียมกับความท้าทาย
ท่ีเพ่ิมข้ึน รางวัลท่ีมอบให้สื่อกันอยู่น้ีก็ควร
เพ่ิมด้วยเช่นกัน ประเทศไทยน้ันมีเงินมาก
พอ แต่ถูกน�าไปใช้ผิดที่ผิดอย่าง เช่นภาครัฐ
น�าไปผลาญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์
อย่างป้ายรูปนักการเมืองหรือข้าราชการ 
และสื่อท่ีไปเอาอกเอาใจ โดยท่ีประชาชน
ไม่ได้อะไรเลย

ท้ังนี้เงินท่ีจะได้จากภาครัฐต้องไม่ใช่
ดุลพินิจของรัฐในการเลือกท่ีจะให้ แต่ต้อง
เป็นเงนิอดุหนุน ส่วนวธีิการจะเป็นอย่างไรนัน้
คงจะคิดกันได้อกีมาก โดยต้องเป็นรปูแบบท่ี
ทุกคนสบายใจ แต่ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน สิ่ง
ที่รัฐธรรมนูญหลายฉบับห้ามไว้มันก็เกิดข้ึน
จริง ทั้งการที่รัฐเข้ามาแทรกแซง หรือจ่าย
เงินจ้างสื่อในราคาที่สูงเกินจริง จึงต้องสร้าง
กลไกท่ีมีความโปร่งใสเพ่ิมขึ้น แทนที่จะให้
รัฐอุดหนุนสื่อเฉพาะที่เป็นพวกตัวเองเช่นนี้

ซึ่งการเอาเงินจากภาครัฐน้ันมักจะมี
ปัญหา จริงๆเงินจากภาคเอกชนนั้นใหญ่
กว่ามาก หากเอกชนคิดจะลงขันกันจริงๆ 
มีแนวคิดที่ว่าสื่อมวลชนเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อ
ประเทศ สามารถท�าให้คุณภาพของสังคม
ไทยดีขึ้น ถ้าสื่อมวลชนมีปัญหาประเทศ
ก็จะมีปัญหาไปด้วย หากเห็นพ้องกันเช่น
น้ีก็ควรร่วมน�าเงินท่ีท�า CSR ต่างๆ มาตั้ง
กองทุน CSR ที่เป็นของสื่อ โดยที่หน่วยงาน
เอกชนเหล่าน้ีไม่เข้าไปเก่ียวข้อง ซึ่งผู้รับจะ
ต้องเป็นองค์กรกลาง แล้วมีคนนอกเข้ามา
ช่วยจัดสรรด้วย

ภูมิทัศน์ส่ือเปล่ียนแปลงแน่นอนและ
จะเปล่ียนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งหนึ่ง
ที่ควรจะคงอยู่คือจิตวิญญาณสื่อ อย่าง
ที่ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ได้บอก
ย�้าหลายครั้งว่า “สิ่งท่ีลืมไม่ได้คืออาชีว
ปฏญิาณของสือ่จะต้องคงอยู่ ไม่อย่างน้ันสือ่
ก็จะไม่ต่างอะไรกับอาชีพอื่นเลย” q

หรือการทุจริตคอร์รัปชั่นต่างๆ 
สื่อจะอยู่ในฐานะที่ตรวจสอบบริษัท

หรือกิจการต่างๆ เหล่าน้ันได้อย่างไร ถ้า
ฐานะทางการเงินของสื่อมีปัญหา ใครเป็น
เจ้าของสื่อแทบจะไม่ส�าคัญอีกต่อไปแล้ว 
เพราะคนที่กุมเม็ดเงินคือเจ้าของตัวจริง

จริงๆ แล้วเมืองไทยนั้นมีทุนเยอะพอที่
จะท�าให้อะไรดีๆ เกิดขึ้นได้ แต่ในสภาพ
แวดล้อมใหม่ของสือ่จะท้าทาย เมือ่มเีงนิแต่
ว่าเมด็เงินโฆษณาน้ันกระจดักระจายและถูก
ซอยเยอะแยะไปหมด ด้วยสื่อที่หลากหลาย
เมื่อคนเพียงไม่กี่คนก็สามารถตั้งส�านักข่าว
กันเองได้แล้ว

ดังน้ันการท�าข่าวสืบสวนสอบสวนก็
จะท้าทายมากขึน้เรือ่ยๆ หากจะพดูในเชงิ
ธุรกิจ การท�าข่าวสืบสวนนั้นมีแนวโน้มท่ี
จะทุบกระเป๋าบรษัิทสือ่ของตวัเองมากกว่า
ท่ีจะสร้างรายได้ เช่นหากเราไปท�าข่าว
เจาะรฐับาลหรอืเจาะนายทุน หากไม่พอใจ
เขาก็ตัดโฆษณาท้ิง ในขณะท่ีเรามีสื่อท่ี
หลากหลายมากขึน้ ก็อาจจะเป็นการยากท่ี
เราจะได้เห็นการท�าข่าวสบืสวนสอบสวนท่ี
มีคณุภาพ นับเป็นความท้าทายต่อเจ้าของ
และนักวิชาชีพสื่ออย่างยิ่ง

หากจะสะท ้อนในมุมของสั งคม 
เศรษฐกิจของเราน้ันใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ แต่
น่าแปลกใจว่าเราน�าเงินท่ีมีอยู่มากข้ึนใน
ประเทศมาด�าเนินกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
อย่างไม่ได้สัดส่วน ถ้าจะให้แนะน�าอย่าง
เป็นรูปธรรม คืออยากเห็นองค์กรกลางของ
สือ่ เช่นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์น้ี เป็น
แกนกลางท่ีจะท�ากิจกรรมท่ีก�าลังท�าอยู่ให้
เข้มแข็งมากขึ้น อย่างเช่นการระดมทุนจาก
ภาคธุรกิจและภาครัฐ

ซึ่ งต ่ อ ไปหากมีกฎหมายคุมการ
โฆษณาของภาครัฐให้ไม่เกิดการซี้ซั้ว รัฐก็
จะมีเงินเหลือในการจัดสรรเข้ากับองค์กร
กลางของสือ่ ส่วนภาคธุรกิจแทนทีจ่ะหวังท�า
โฆษณากับสื่อบางแห่งหรือ CSR บางอย่าง 
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ผ่านพ้นปีแห่งมหาวิบาก ของวงการ
สื่อมวลชนไทย ปี 2557 ไปแล้ว แต่กว่าจะ
ผ่านพ้นไปได้ ท�าเอา “คนข่าว” เหงือ่หยดติง๋ๆ 
เพราะปีที่ผ่านมามีทั้ง ปรากฎการณ์ใหม่ คือ
การขยายฐานโทรทัศน์จากระบบอนาล็อก 
เป็น ดิจิตอล  การปรับรูปแบบ-รื้อวัฒนธรรม
การท�าข่าวแบบเก่า ไปเป็นแบบใหม่ที่ไฉไล

ส�ารวจโบนัส ของ “นักข่าวภาคสนาม” ลอง
ติดตามดูกันว่า แต่ละสื่อฯ ให้ค่าตอบแทน
ของนักข่าวในสังกัดอย่างไร สมกับความ
เหน่ือยยากของงาน และการต่อสู ้  เ พ่ือ
ประคองให้ธุรกิจส่ือฯ ยังเดินหน้าไปได้หรอืไม่

เชิญติดตาม และวิเคราะห์ตาม
อัธยาศัย.. q

กว่าเก่า  ท�าให้ “นักข่าวท้ังรุ่นเก่า-รุ่นใหม่” 
ปรับตัวแบบพลิกหน้ามือเป็นหลักมือ รวม
ถึงต้องเจอกับวัฎจักรน�้าเน่าทางการเมือง 
สารพัดม็อบ และการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมือง

365 วันท่ีผ่านไป พร้อมปิดจ็อบงาน
รอบปี “ทีมงานราชด�าเนิน” ในภาคสนามสุ่ม

สุ เ ม ธ  ส ม ค ะ เ น  ป ร ะ ธ า น
สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

“ภาพรวมโบนัสของนักข่าวภาค
สนามปีนี้ลดลง เข้าใจว่าเป็นเพราะ
สภาพเศรษฐกิจ  สถานการณ์ทางการ
เมือง และสภาพการแข่งขันของสื่อที่
เพ่ิมมากข้ึน ท�าให้ธุรกิจสื่อต้องลงทุน
เพิ่ม หากพิจารณาในแง่เศรษฐกิจถือว่า
เงนิพิเศษท่ีได้กลางปีหรอืปลายปีสมเหตุ
สมผล 

แต ่หากมองใน
เสริมขวัญและก�าลัง
ใจพนักงานนั้น  ป ี ท่ี
ผ ่านมานักข ่าวภาค
ส น า ม ท� า ง า น ห นั ก
และเหนื่อยยาวนาน 
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 
2556  ถึงปัจจุบัน แม้
สถานการณ์การเมือง
คลี่คลาย แต่ยังมีการ
แข่งขนัและต่อสูร้ะหว่างสือ่ฯ นกัข่าวหนึง่
คนต้องท�าข่าวหลายมิติมากขึ้น ทั้งข่าว 
Online, Twitter คือท�างานมากข้ึน แต่
ค่าตอบแทนเพ่ือสร้างขวัญก�าลงัใจ แทบ

เปิด ‘โบนัส-อัตราขึ้นเงินเดือน’ 
คนทำาสื่อ

ขนิษฐา เทพจร

ไม่มี กรณีน้ีเข้าใจสภาพธุรกิจส่ือ แต่หาก
เจ้าของกิจการไม่มีเงินรางวัลให้ ควรสร้าง
ก�าลังใจการท�างานวิธีอื่น เช่น เพ่ิมวันหยุด 
วันลา สวัสดกิารด้านการรกัษาพยาบาลตาม
เงื่อนไขขององค์กร”

อ ดิ ศั ก ดิ์  ศ รี ส ว า ท  ป ร ะ ธ า น
สหภาพแรงงานหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

“โบนัสอัตราน้ีทุกคนยอมรับได้ เพราะ
ทราบว ่าธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์ป ี ท่ี
ผ่านมามีก�าไรไม่มาก และการ
ลงทุนในสื่ออื่นของบริษัท เช่น 
โทรทัศน์ ถือเป็นการลงทุนท่ียัง
ไม่สร้างก�าไร ขณะเดียวกันภาวะ
เศรษฐกิจกับการแข่งขันกันสูง
ในธุรกิจสื่อ ส่งผลไปยังการหา
โฆษณาและกลุ่มเป้าหมายของ
ธุรกิจ 

ดังน้ันเปอร์เซ็นต์โบนัสที่ได้
ถือเป็นที่ยอมรับ ส่วนทิศทางใน

อนาคตเร่ืองสวัสดิการและสภาพเศรษฐกิจ
ที่ไม่ทราบทิศทางว่าจะแย่หรือดีน้ัน สห
ภาพฯบางกอกโพสต์มีนโยบายที่ชัดเจนต่อ
ข้อเสนอทีจ่ะให้ผูบ้รหิารพิจารณาในประเด็น

สวัสดิการและความช่วยเหลือ”

เ ส ด็ จ  บุ น น า ค  ป ร ะ ธ า น
สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย

“หากให้โบนัสเป็นเงนิขวัญก�าลงัใจ
กับพนักงาน โดยรอบปีที่ผ่านมายอมรับ
ว่าพนักงานในองค์กรท�างานหนัก เจอ
ทั้งม็อบ ทั้งรัฐประหาร ต้องยอมรับว่า
สถานการณ์ธุรกิจของสื่อในเครือเนชั่น 
ก�าไรลดลงจากปีท่ีผ่านมา แต่ยังถือว่า
ธุรกิจในเครือยังท�ารายได้ให้กับบริษัท 
เมื่อก�าไรของบริษัทลดลง ท�าให้การจ่าย
โบนัสต้องลดลงไปจากปีที่ผ่านมา”

สเุมธ สมคะเน

เสด็จ บุนนาค 
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ตารางแสดงโบนัส “คนสื่อฯ” ป2557 หนังสือพิมพ และ ทีวีชองพื้นฐาน

  นสพ.    โบนัส ประจำป 2557   สวัสดิการพิเศษ/เงินเดือน
 
 นสพ.ไทยรัฐ   พนง.บรรจุกอนป 51  ได 3 เดือน
     พนง.บรรจุหลังป 51 ได 2 เดือน
     พนง.ที่อายุงานไมครบ1ป ไมไดโบนัส
 
 นสพ.เดลินิวส   ได 3 เดือน แบงเปน    - มีสวัสดิการ(เงิน)พิเศษ 15 วันใหกับ พนง.
     ชวงกลางปได 1 เดือน และชวงปลายป 2 เดือน  - ปรับเงินเดือนตามผลประเมิน ทุกเดือน มี.ค.

 นสพ.มติชน    1เดือนกับ 15 วัน แบงเปน
 นสพ.ขาวสด    ชวงกลางป ได 1 เดือน และ ชวงปลายป ได 15 วัน  ปรับขึ้นเงินเดือนตามผลประเมิน (มีฐาน 3%) 
 นสพ.ประชาชาติธุรกิจ  
      
 นสพ.โพสตทูเดย
 นสพ.บางกอกโพสต  14 วัน       ปรับขึ้นเงินเดือนตามผลประเมิน (เริ่มตนที่ 3%)

 นสพ.คมชัดลึก
 นสพ.เดอะเนชั่น    เฉลี่ย 24 วัน      ปรับขึ้นเงินเดือนตามผลประเมินการทำงาน
 นสพ.กรุงเทพธุรกิจ        

 นสพ.ไทยโพสต   1 เดือน      ปรับขึ้นเงินเดือน 6% 

 นสพ.สยามรัฐ   ไมมี      ไมปรับขึ้นเงินเดือน

 นสพ.บานเมือง   ไมมี      ไมปรับขึ้นเงินเดือน

 นสพ.แนวหนา   15 วัน      ปรับขึ้นเงินเดือน 5%

 นสพ.ผูจัดการ   ยังไมมีแผนการจายโบนัส    ยังไมมีแผนปรับเงินเดือน

 *ผลสำรวจโบนัส-ปรับเงินเดือนหลังสิ้นป2557 โดยวิธีสุมสอบถามกับพนง.ของบริษัทสื่อฯ

 สถานีโทรทัศน   โบนัสประจำป 2557    สวัสดิการพิเศษ/เงินเดือน

 ชอง 3    เฉลี่ยตามผลประเมินปลายป ขั้นต่ำ 15 วัน
     (พนง.ไดทุกคน แมอายุงานไมครบ1ป) 

 ชอง 5*     -     -
 
 ชอง 7     เฉลี่ย 3.5 เดือน     มีปรับขึ้นเงินเดือนตามผลประเมินการทำงาน
 
 ชอง 9    เฉลี่ย 1.8 เดือน     มีปรับขึ้นเงินเดือนตามผลประเมินการทำงาน
 
 ชอง 11*     -     -
 

 *ผลสำรวจโบนัส-ปรับเงินเดือนหลังสิ้นป2557 โดยวิธีสุมสอบถามกับพนง.ของบริษัทสื่อฯ
 ** หมายเหตุ ชอง 5 และชอง11 ถือเปนหนวยงานของรัฐ จึงไมมีคาตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส
 ขณะที่เงินเดือนจะมีการปรับขึ้นตามผลการประเมินซึ่งตองพิจารณาประกอบกับการขึ้นเงินเดือนของขาราชการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ทศิทางของ “ส�านกัข่าวออนไลน์” และ “เวบ็ไซต์ข่าว” ทุกวนันี ้ ส่วนใหญ่เป็นไปในระนาบเดยีวกัน คือให้น�า้หนกั
กบัข่าวทีส่ามารถสร้าง “ยอดไลค์-ยอดแชร์” เป็นล�าดบัแรก จึงไม่แปลกท่ีเนือ้หา (Content) จะเตม็ไปด้วยข่าว 
human interest ซึง่หลายๆ ครัง้ มักจะถูกตัง้ค�าถามว่า ข่าวเหล่านัน้มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ต่อสงัคมอย่างไร

 »  : ตัวเลขขนาดนี้ เป็นที่พอใจหรือไม่
ถ้ามองว่าเราเป็นสื่อทางเลือก ได้เท่า

นี้ถือว่าโอเค ท้ังท่ียังไม่ท�าการตลาดอะไร
เลย ใช้แค่ facebook twitter เท่านั้น เน้น
ขาย Content อย่างเดียว จุดขายของเรา
คือบทความ คอลัมนิสต์ระดับท็อปของ
วงการ แต่ช่วงหลังๆ ก็มาจับกระแสมากขึ้น 
แต่ก็ไม่ได้ท้ิงข่าวเจาะ นอกจากน้ียังเสริม 
infographic หรือ graph มากขึ้น ท�าให้
ครบ-รอบด้าน แต่ที่สุดแล้วจุดขายจริงๆ ก็
ยังเป็นในเรื่อง content 

 »  : Content ข่าวเจาะลักษณะ Hard 
news ยังขายจริงหรือ ?

ยังขายได้ เอาข้อมูลมาแปลงเป็นภาพ 
เดี๋ยวนี้ท�าได้หลากหลายมากขึ้น อยู่ที่ว่าจะ
ขายแบบไหน อาจจะเขียนสั้นๆ แต่บรรยาย
ด้วยภาพแทน ก็ไม่ใช่เรื่องยาก อินโฟกราฟ
ฟิคสวยๆ ก็เข้าใจแล้ว ท่ีดึงคนมาอ่าน ก็เป็น
ข่าวเจาะอีกแบบที่น�าเสนอได้หลากหลาย

 »  : อะไรคืออุปสรรคของการท�าข่าว
ในรูปแบบนี้

แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการเข้าถึง
ข้อมูล แต่ก็ไม่ได้ยากมาก ต้องเข้าใจว่าข่าว
หนึง่ชิน้ไม่ใช่ว่าท�าวันน้ีแล้วพรุง่น้ีเผยแพร่ได้

เลย ต้องใช้เวลาประมวลข้อมูล บางชิ้นเป็น
สัปดาห์กว่าจะเขียนได้ ทุกวันนี้มีคนท�างาน 
6 คน เป็นซีเนียร์ 3 คน และคนใหม่ 3 คน 
เขารู้ว่าเว็บเราเป็นแบบน้ีก็เดินเข้ามาสมัคร 
เมื่อเราเป็นนักวารสารศาสตร์ข้อมูล เลือก
ท่ีจะท�าข่าวแนวน้ี คุณก็ต้องค้นข้อมูลเป็น 
อ่านเยอะๆ ประมวลข้อมูลเป็น คิดออกว่า
สิ่งที่เราน�าเสนอ จะน�าเสนอแบบไหน 

 »  : ประเมินความส�าเร็จจากการน�า
เสนอด้วยอะไร

ก็แล้วแต่จะวัด แต่จุดหน่ึงคือมีคนมา
เล่นต่อ เช่น เรื่องการบินไทย การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ บางช ่วงไทยรัฐก็สนใจ ก็
ขอบทความไปลงในหนังสือพิมพ์หน้า
เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งสหกรณ์คลองจั่น
เราเล่นมาตั้งแต่ 56-57 แต่เพิ่งมาบูมช่วงนี้ 
เล่นตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จักสหกรณ์คลองจั่น
เลย เราก็เสนอข่าวจนปิดตัวลง พยายาม
น�าเสนอข่าวให้สมาชิกตื่นตัว รวมตัวมา
ต่อสู้ เราก็ช่วยอีกทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
สุดท้ายก็เปิดมาโยงถึงวัดพระธรรมกาย
จนเป็นข่าวข้ึนมา ดีเอสไอ ปปง.ก็มารับลูก 
ยึดทรัพย์ผู้ที่ยักยอกทรัพย์ไป แค่น้ีก็ถือว่า 
ประสบความส�าเร็จแล้วที่ช่วยสมาชิกได้

วิจักรพันธุ์ หาญลำายวง

‘Data Journalism’
ขาย Content ไม่พึ่ง Marketing

เนือ้หาทีค่ล้ายคลงึหรอืเหมอืนกันชนดิ
ที่แยกไม่ออกของส�านักข่าวกระแสหลัก 
กลายเป็น “โอกาสทอง” ของ “ส�านักข่าว
ทางเลือก” ที่จะออกมายืนแถวหน้าอย่าง
โดดเด่น

หนึ่งในนั้นก็คือ “Thaipublica” ซึ่งวาง
ต�าแหน่งของตัวเองเป็น เว็บข่าวสืบสวน
สอบสวนในลกัษณะ “วารสารศาสตร์ข้อมลู” 
หรือ Data Journalism

“ราชด�าเนิน” จับเข่าคุยกับ บุญลาภ  
ภูสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร www.
thaipublica.org ถึงยุทธศาสตร์การประคอง
ตวัเองอย่างมัน่คง โดยไม่ปล่อยให้ Market-
ing อยู่เหนือ Content

 »  : ผู้อ่านสนใจข่าวในรูปแบบ Data 
Journalism มากหรือไม่  

 ช่วงแรกๆ ก็น้อยมาก คนอ่าน
หลักพันคน เข้าปีท่ีสองยังไม่เยอะ แต่เรา
ก็ยังท�าไปเรื่อยๆ แรกๆ ทุกคนอาจเห็นเป็น
เรื่องไกลตัว แต่สุดท้ายก็พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่
เราท�ามันใช่ พอเข้าสู่ปีที่สามมีคนมาอ่าน
เฉลีย่วนัละเกอืบ 2 หมืน่คน หากไปด ูpage 
view ตั้งแต่เปิดตั้งแต่แรก มาจนถึงวันนี้ มี
คนมาดูแล้วกว่า 10 ล้าน หรือเฉลี่ยเดือน
ประมาณ 5 แสน
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ไปวันหนึ่ง ก็ต้องท�าการบ้าน ต้องรู้จริง ต้อง
เป็นมอือาชพีจรงิๆ ทีท่�า ไม่ใช่เอาเปรยีบคน
อ่าน เหมือนกันทุกฉบับ 

 »  :  ช ่ ว ง ห ลั ง พู ด กั น ม า ก เ รื่ อ ง
หนังสือพิมพ์ก�าลังจะตาย

ไม่นะ หนังสือพิมพ์ยังอยู่ได้ แต่อาจ
ต้องปรบัมาทางออนไลน์มากขึน้ ท�าให้แขง็
แรงก็อยู่ได้ ช่องทางทางเว็บก็ไปได้หลาย
รูปแบบ เป็นท้ังทีวี วิทยุออนเน็ต ท�าได้
หลายรูปแบบ เว็บเป็นทางเลือก มันอยู่ใน

มือถือหมดแล้ว เด็กเดี๋ยวนี้ก็
ไม่ค่อยดูทีวี ดูมือถือกันหมด 
แต่หนังสือพิมพ์ก็ไม่ตายแต่
จะอยู่รอด ปรับตัว ทางเลือก
ในช่องทางหารายได้ มันก็
เสริมกันได้

 »  : องค ์กรได ้รับผล 
กระทบจากการท�าข่าวเจาะ
อย่างไรบ้าง

มีถูกฟ้องบ้าง เช่นเรื่อง 
กรณีคลองจั่น ท่ีเขามองว่า
เราเล่นข่าวไปท�าให้สมาชกิไม่
มั่นใจ ท�าให้คนแห่มาถอนเงิน 
จริงๆตอนน้ันก็ถอนไม่ได้อยู่
แล้ว ก็ฟ้องหาว่าเราท�าให้เขา
เสียหาย ท�าให้สมาชกิไม่มัน่ใจ 
แต่สุดท้ายก็ถอนฟ้อง พอเล่น
ข่าวไปเรือ่ยๆมนัก็พิสูจน์ชดัว่า 
ยักยอกจริง เช่น สัญญาเงินกู้
ต่างๆ ท่ีท�า คนท่ีถูกปลอมไป
ฟ้อง ศาลก็พิพากษา เขาก็ไปย
อมรับว่าไปปลอมจริง สุดท้าย
ก็ถอนฟ้อง

 »  :  ก ้ าวต ่อไปของ 
Thaipublica คืออะไร

ก�าลงัคดิอยู่ พอก้าวเข้าสู่
ปีที ่4 เริม่น่ิง ก�าลงัวางแผน q

 »  : เพื่อให้ข่าวสร้างผลกระทบในวง
กว้าง จ�าเป็นต้องขยายฐานผู้อ่านมาก
ขึ้นอีกหรือไม่

ก็ก�าลงัคดิว่าจะไปจบัมอืกับสือ่กระแส
หลักแบบไหน เพราะผลักคนเดียวบางทีมัน
ก็เหนื่อย มันเคลื่อนช้า แต่อยู่ที่ว่าจะจับมือ
แบบไหนให้ win-win ซึง่ตอนนีก็้ยังไม่ได้ท�า 
ส่วนเร่ืองการตลาดไม่ค่อยได้คิดสักเท่า
ไหร่ ถ้าจะท�าก็อยากท�าให้ข้อมูลเราเป็น
ประโยชน์ให้คนเข้าถึงให้มากขึ้น ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ เราไม่ได้คิด
ว่าจะเปลีย่นแปลงสงัคมโลก 
แค่ช่วยกันเปิดหูเปิดตาให้
คนรับรู ้ข้อมูลในวงกว้าง รู ้
อย่างทั่วถึงและเท่าทัน 

 »  : สื่อทั่วไปผลิตเนื้อหา
หวั งขายโฆษณา แล ้ว 
Thaipublica หวังเหมือน
กันหรือไม่  ?

เราก็หวังโฆษณา ราย
ได้ส่วนหน่ึงมาจากโฆษณา 
แต่ส่วนที่สองก็รับจ้างผลิต 
content ให้กับบางหน่วย
งานที่ต้องการ เช่น UNF-
PA ทีเ่ขาท�าเรือ่งประชากร ก็
มาให้เราช่วยเขียนให้ 

 »  : ยากหรือไม่ส�าหรับ
การท�าสื่อทางเลือกโดยไม่
หวังโฆษณามาก

ยาก นอกจากมีคน
เป็นกองทุนให้ เหมือนต่าง
ประเทศมีกองทุนสนับสนุน
ต่อเนื่อง เขาก็ไม ่ต ้องไป
หาเงิน แต่ในประเทศไทย
ยังไม่ถึงจุดนั้น สื่อทางเลือก
ยังต้องหาเงิน อย่างที่ท�าก็
หาเงินผสมผสานกันไป 

 »  : มองข่าวเจาะในหน้า

หนังสือพิมพ์ปัจจุบันอย่างไร ลดน้อยลง
หรือไม่

คนก็เริ่มกลับมาท่ีจะให้ความส�าคัญ
เรื่องนี้ เช่น กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี 
ก็พยายามประมวลข้อมลู อย่างคุณกิตต ิสงิ
หาปัด ก็พยายามท�าข่าวเจาะ ก็ไม่ได้หายไป 
ก็ยังมีอยู่ ไม่ได้หายไปจากสื่อหนังสือพิมพ์
ไปเลย ท่ีช่วยกันกระตุ้น น�าเสนอข่าวที่มี
คุณภาพจริงๆ เชื่อถือได้ และทุกคนไม่ต้อง
เอาเปรียบคนอ่าน ไม่ใช่ลอกๆ มา ปิดหน้า

บุญลาภ ภูสุวรรณ
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การท�าข่าวสบืสวนสอบสวนไม่ได้เลอืนหาย
ไปเฉพาะในวงการข่าวเมอืงไทย แต่ในสังคม
อเมริกนักล่็าถอยลงเช่นกนั เมือ่เทยีบกบัยคุ
ก่อนที่นักข่าวตัวเล็กๆ จากหนังสือพิมพ์ 
เดอะวอชงิตนัโพสต์ เพยีงสองคนสามารถ
เปิดโปงการทุจริตในกรณีวอเตอร์เกทจน
สามารถเปลีย่นหน้าฉากการเมอืงอเมรกินั 

แม้ยุคน้ีเสรภีาพของนกัข่าวอเมรกัินจะ
มีมากกว่ายุคก่อน แต่หากเทียบกันกับยุค
ก่อน ยุคนี้อาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างที่ไม่เอื้อ
ต่อการท�าข่าวสืบสวนสอบสวน 

จ า ก ก า ร พู ด คุ ย กั บ นั ก ข ่ า ว ช า ว
อเมริกันท่ีเป็นมือสืบสวนสอบสวนหลาย
คน ระหว่างการเรียนรู ้และศึกษาดูงาน
ท่ี คณะ Life & Science Communica-
t ion มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน 
สหรัฐอเมริกา จากการสนับสนุนทุนจากมูล

นิธิอิศรา อมันตกุล และสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศไทย เป็น
เวลากว่า 4 เดือน ท�าให้ผู้เขียนได้เรียนรู้ว่า 
ปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศท่ีมีเสรีภาพ
แห่งนี้ คือการพยายามแทรกแซงสื่อมวลชน
ด้วยวิธีต่างๆ ของผู้มีอ�านาจ

 ผูเ้ขยีนได้คยุกับ Dee Hal นกัข่าวหญิง
ประจ�าหนงัสอืพิมพ์ Wisconsin State Jour-
nal ท่ีคว้ารางวัลด้านการท�าข่าวสบืสวนมานั
กต่อนัก โดยมหีน้าท่ีในการติดตามรายงานข่
าวด้านการเมืองและกระบวนการยุติธรรม 

เธอ เล่าประสบการณ์การท�างานให้ฟัง
ว่า หลักการท�าข่าวสืบสวนสอบสวนอย่าง
แรกคือนักข่าวต้องไม่กลัวผลกระทบหรือ
ความไม่ปลอดภัยท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังจาก
การน�าเสนอข่าว เพราะข่าวแบบนี้ไม่มีผู้มี
อ�านาจหรอืผูท่ี้เก่ียวข้องคนไหนชอบ นักข่าว
ต้องเข้มแข็งและมีความพยายามในการขุด 

ถ้าขุดลึกมากเท่าไหร่ย่ิงดี เพราะการขุดลึก 
น่ันหมายความว่า ความจริงย่ิงจะถูกเปิด
เผยมากขึ้นเท่านั้น

 ใ น ฐ า น ะ ค น ท� า ง า น ด ้ า น ข ่ า ว
มากกว่า 30 ปี เธอรู้ดีว่า อ�านาจและการ
ใกล้ชิดผู้มีอ�านาจเป็นอันตรายต่อการหา
ข้อมูล หลายต่อหลายครั้งจึงมีผู้มีอ�านาจ
พยายามสร้างความใกล้ชิดกับเธอ แต่เธอก็
ปฏเิสธทีจ่ะเป็นมติรกับผูม้อี�านาจ เพราะเธอ
รู้ดีว่า การใกล้ชิดกับแหล่งข่าวไม่ส่งผลดีต่อ
การท�างานข่าวเป็นแน่ 

“ประสบการณ์ท�าให้เรารูว่้า นักข่าวควร
เตือนตัวเองเสมอว่า อย่าใกล้ชิดกับแหล่ง
ข่าวมากนัก เมื่อใดนักข่าวมีความใกล้ชิด
กับแหล่งข่าว ความเกรงใจจะเกิดขึ้น หาก
วันหน่ึงแหล่งข่าวท่ีเราใกล้ชิดท�าความผิด 
การสูญเสียความเป็นกลางจะเกิดขึ้น ดิฉัน
จึงบอกตัวเองเสมอว่า ในความเป็นจริงไม่มี

ถอดบทเรียน ‘มือเจาะข่าว’ ระดับโลก 

หทัยรัตน์ พหลทัพ 

Daniel Hinkel นักข่าวประจ�าหนังสือพิมพ์ Chicago Tribune
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ใครอยากเป็นเพ่ือนกับนักข่าวและดิฉันก็
บอกแหล่งข่าวด้วยว่า มเีพ่ือนเพียงพอแล้ว” 
เธอกล่าวด้วยน�้าเสียงจริงจัง 

ความมุ่งมั่นท�าข่าวสืบสวนสอบสวน
ของ “Dee” มีทุกวัน แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าทุกอย่างจะถูกปูด้วยพรมแดง เพราะ
อุปสรรคการท�าข่าวสืบสวนสอบสวนไม่ได้
มีเพียงนักข่าวกับแหล่งข่าวเท่านั้น แม้ว่า
หนังสอืพิมพ์วสิคอนซนิสเตจเจอร์นลัจะเป็น
หนังสือพิมพ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐนี้ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะมีเงินทุนสนับสนุนการท�า
ข่าวอย่างเต็มพิกัด

เธอ บอกว่า ตอนนี้การท�าข่าวสืบสวน
สอบสวนในรัฐวิสคอนซินและรัฐต่างๆ ใน
สหรฐัฯ เริม่จางหาย ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ
นโยบายของแต่ละส�านักข่าวทีต้่องพ่ึงพาทุน 
ย่ิงยุคนี้นักข่าวคนหน่ึงต้องท�าหน้าท่ีหลาย
อย่าง ท้ังการท�าข่าวข้ึนเว็บไซต์ การท�าข่าว
ให้โซเชียลมีเดีย ฯลฯ 

“ จึงเป ็นการยากที่ส�านักข ่าวที่ท�า
หน้าท่ีตีแผ่การทุจริตคอรัปชั่นจะได้รับการ
สนบัสนนุทุนจากสือ่โฆษณา และการท�าข่าว
สืบสวนสอบสวนต้องใช้เวลานานกว่าจะได้
ข่าวดีๆ จึงข้ึนอยู่กับนโยบายของส�านักข่าว
ด้วยว่า จะให้นักข่าวคนนั้นใช้เวลาเฝ้าข่าว
หรือไม่ ถ้าไม่สนับสนุนให้นักข่าวเกาะติด
ข่าวก็จะท�าให้ข่าวสืบสวนสอบสวนเกิดขึ้น
ได้ยาก” Dee พูดพร้อมกับถอนหายใจกับ
สถานการณ์ข่าวเชิงลึกที่เริ่มเลือนหาย

 นอกจาก “Dee Hall” แล้ว ผู้เขียนยัง
ได้พูดคยุกับนกัข่าวสบืสวนสอบสวนรุน่ใหม่

อย่าง Daniel Hinkel ผู้สือ่ข่าวประจ�าหนังสือ
พิมพ์ชิคาโก้ตริบูน รัฐอิลลินอยส์

แ ม ้ประสบการณ์การท�างานของ  
“Daniel” จะไม่มากเท่ากับ “Dee Hall” แต่
เขาก็เป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นการท�าข่าวสืบสวน
สอบสวนอย่างสุดฝีมือ

ล่าสุด “Daniel” ติดตามรายงานข่าว
การทุจริตในวงการต�ารวจในรัฐอิลลินอยส์ 
ซึ่งรู้กันดีว่าวงการต�ารวจถือเป็นวงการท่ีมี
อ�านาจมากในประเทศน้ี แต่เขาก็พยายาม
สืบค้นข้อมูลอย่างสุดความสามารถ โดยไม่
เกรงกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

หลังจากผลงานของเขาตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์ชิคาโกตรีบูนแล้ว แน่นอนผล
สะท้อนตีกลับมายังแดเนียลทันทีทันใด 

เพราะในการรายงานข่าวเป็นที่ประจักษ์ชัด
ว่า ใครเป็นผู้รายงานข่าวชิ้นนั้น

“บรรณาธิการเล่าให้ฟังว่า ผู้มีอ�านาจ
โทรศัพท์มาขอแก้ไขข้อมูลและมีการพูดคุย
บางประเด็นที่ดูเหมือนเป็นการแทรกแซง 
แต่บรรณาธิการได้อธิบายไปว่า นักข่าวท�า
ตามหน้าท่ี ซึ่ง บก.ได้ปกป้องผมอย่างถึงที่
สดุ เพราะสาเหตุท่ีผมเสนอข่าวนัน้ก็ต้องการ
ให้เกิดการแก้ไขปัญหาและไม่อยากเหน็การ
คอรัปชั่นเกิดขึ้น” Daniel กล่าวด้วยน�้าเสียง
หนักแน่น

เขาบอกด้วยว่า ตั้งแต่ท�างานน้ีไม่
เคยคิดว่า ต้องเผชิญกับอันตราย เพราะ
สือ่มวลชนก็ท�าหน้าท่ีของสือ่มวลชน แม้การ
ท�าข่าวสืบสวนสอบสวนจะท�าให้ผู้มีอ�านาจ
หรอืผูไ้ด้รบัผลกระทบไม่ชอบต่อการน�าเสนอ
ข่าว แต่ก็ไม่เคยมกีรณีใดท่ีผูส้ือ่ข่าวรายงาน
ข่าวสบืสวนสอบสวนไปแล้วได้รบัผลกระทบ
จนต้องเสียชีวิต

“ผมไม่เคยคิดกลัวและไม่เคยคดิว่า จะ
ต้องกลัวอะไร อาจเป็นเพราะประเทศน้ีเปิด
โอกาสให้นักข่าวใช้เสรีภาพในการท�างาน
จึงท�าให้เราท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่” นักข่าว
สืบสวนสอบสวนรุ่นใหม่ของหนังสือพิมพ์ชิ
คาโก้ตรีบูน กล่าว

นักข่าวเจาะท้ังสองคนเห็นตรงกัน
ว่า แม้จะมีอุปสรรคในการท�าข่าวมาก
น้อยแค่ไหนแต่พวกเขาก็จะมุ่งม่ันรักษา
พื้นท่ีข ่าวสืบสวนสอบสวนให้คงอยู ่ 
เพราะพวกเขาเห็นว่า หน้าท่ีน้ีเป็นหน้าท่ี
ของนักข่าว q

“Dee Hall นกัข่าวประจ�าหนงัสอืพมิพ์ Wisconsin 
State Journal
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‘วันชัย 
วงศ์มีชัย’
สมาคมนักข่าวฯ 
ในยุคเสรีภาพไม่เต็มใบ

พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์

ก้าวขึน้เป็นนายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย คนที ่ 9 
ส�าหรบั “วนัชยั วงศมชียั” บรรณาธกิารอาวโุส นสพ.แนวหน้า ใน
ยุคท่ีส่ือไทยอยู่ท่ามกลางสารพัดความท้าทาย ทั้งจากปัจจัยด้าน
ธรุกจิ-การเมอืง-เทคโนโลย ี และกลายเป็น 1 ใน หวัข้อทีต้่องปฏริปู
อย่างเร่งด่วน 

หน้า : 36
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เขายกตวัอย่างค�าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในหลายกรณีที่ก่อ
ให้เกิดความไม่สบายใจว่าอาจเป็นการคกุคาม
สื่อ เช่น “ทุ่มโพเดียม” หรือ “อยากชกหน้า” ว่า 
คนที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าเบื้องหลังว่า นา
ยกฯพูดในเชงิโจ๊ก แต่ส่วนตัวเหน็ว่าค�าพูดพวก
นี้ นายกฯสมควรหลีกเลี่ยง เพราะ 1.ต่างชาติ
ก็จบัตามองผู้น�าท่ีไม่ได้มาจากการเลอืกตัง้อยู่
แล้ว และ 2.ลกูน้อง พล.อ.ประยุทธ์มมีากมาย 
อาจไม่เก็ตโจ๊ก แล้วไปท�าอะไรบางอย่าง ท�า
แทนนาย นายไม่ชอบนกัข่าวคนนี ้ก็ไปจดัการ
เอง ดีที่สุด คือไม่ควรพูดค�าแบบนี้เลย

“แต่การปกป้องเสรีภาพของสื่อ ก็อาจ
ต้องท�าอย่างระมัดระวัง เพราะคนจะมองว่า 
เอาแต่ปกป้องพวกเดียวกนั เหมอืนกรณีทหาร
ตบเท้าไป ASTV ที่สมาคมฯออกแถลงการณ์
ประท้วง บางคนก็อาจบอกว่า ASTV ไปเสนอ
ข่าวย่ัวยุก่อน ทหารถึงได้มา ก็ต้องชี้แจงกัน
ว่า มันคนละส่วนกัน ถ้าไม่พอใจการน�าเสนอ
ข่าว มันมีวิธีตอบโต้อย่างอารยะมากมาย เช่น 
แถลงข่าวตอบโต้ หรอืฟ้องร้องในศาล ไม่ใช่ส่ง
คนไปตบเท้า”

วันชัยว่า ตลอดการท�างานนับสิบปีใน
สมาคมฯ เคยได้ยินเสียงต�าหนิสมาคมฯจาก
นักข่าวในสนามหลายรูปแบบ เช่น “ไม่ท�า
อะไรเลย” ซึ่งต้องชี้แจงว่า การที่สมาคมฯ จะ
มีท่าทีอะไรออกมาต้องตรวจสอบข้อมูลและ
ประชุมเพ่ือก�าหนดท่าที ยอมรับว่าหลายครั้ง
อาจไม่ทันใจ เพราะเราท�างานกันไม่ต่างกับ
ราชการ 

อีกค�าท่ีได้ยินบ่อยคือ “ท�าได้แค่น้ีเหรอ” 
ก็ต้องบอกว่า สมาคมฯ เป็นแค่ที่รวมตัวของ
องค์กรสื่อ การจะท�าอะไรได้มากหรือน้อยขึ้น

อยู่กับความร่วมมือ หากสื่อทั้งหลายร่วมมือ
กันก็จะมีพลังมากขึ้น

“แต่ในปีนี้ นสพ.บางฉบับที่เคยงดส่งคน
มาเป็นกรรมการ ก็กลับมาร่วมงานกับสมา
คมฯ อีก ถือเป็นสัญญาณที่ดี”

นับแต่เริ่มท�างานข่าวในปี 2526 วัน
ชัยเห็นความเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อ
ได้อย่างชัดเจน จากเดิมที่มี นสพ. ทีวีและ
วิทยุ แต่ปัจจุบันมีสื่อให้เลือกเสพมากมาย 
ท�าให้อิทธิพลสื่อกระแสหลักลดลงไปมาก ไม่
สามารถสร้าง impact ได้เช่นอดีต ทั้งจาก
เหตุผลด้านธุรกิจ ที่ต้องท�าอย่างไรให้ธุรกิจ
อยู่รอด และด้านเทคโนโลยี ที่มีส่ือใหม่ๆ ข้ึน
มาแข่งขันมากขึ้น

อกีสิง่ท่ีเขาเหน็คอื ความสมัพันธ์ระหว่าง
รุน่พ่ี-รุน่น้องในสนามข่าวลดลง อาจเพราะต้อง
ท�าข่าวมากขึ้น และหลายคนไม่ค่อยเข้าออฟ
ฟิส การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
ระหว่างรุ่นสู่รุ่นจึงลดลง

แต่แม้ยุคหลัง marketing จะมีอิทธิพล
ต่อการท�างานของสื่อมากขึ้น วันชัยก็ยังเชื่อ
ว่า content จะยังเป็นหวัใจส�าคญัของสือ่อยู่ดี 
เพราะหากท�าข่าวรับใช้ marketing ข่าวป็อบ
ปูลาร์ ข่าวสีสัน แน่นอนว่าในระยะสั้นคนอาจ
เข้ามาดูมาก แต่ในระยะยาวจะมีค�าถามเรื่อง
คุณค่าความเป็นสื่อ แต่ถ้าท�าข่าวฮาร์ดนิวส์ 
ท�าข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน น�าเสนอสิ่งท่ีชาว
บ้านจ�าเป็นต้องรูจ้รงิๆ แม้คนดูอาจไม่มากเท่า 
แต่คนจะเห็นความส�าคัญที่มีสื่อประเภทนี้อยู่

“ผมคิดว่าคนยังคาดหวงัในสือ่กระแส
หลกัอยู่นะ ไม่เช่นน้ันเขาคงไม่เรยีกร้องให้
มีการปฏิรูปหรอก” นายกสมาคมนักข่าวฯ 
คนปัจจุบัน กล่าวทิ้งท้าย q

ขณะท่ีองค์กรสือ่ถูกต้ังค�าถามถึงบทบาท 
ในยุคที่กฎอัยการศึกยังถูกประกาศใช้ และ
ประกาศ คสช.ตีกรอบการท�างานของคนข่าว
ยังคงอยู่

ราชด�าเนิน เดินทางไปท่ีโรงพิมพ์ของ 
นสพ.แนวหน้า ซอยวิภาวดี 66 เพื่อพูดคุยกับ
ศิษย์เก่านิเทศ จุฬาฯ รายน้ี ถึงนโยบายของ
สมาคมนักข่าวฯ หลังรับไม้ต่อจาก “ประดิษฐ์ 
เรืองดิษฐ์” ที่ปัจจุบันยังเป็นสมาชิก สปช.

แม้วันชัย หรือ “พ่ีแว่น” ของน้องๆ จะ
ออกตัวว่า “พูดไม่เก่งเหมือนคนก่อน” แต่ก็ไล่
เรียงงานท่ีสมาคมนักข่าวฯ ยุคของเขาจะเดิน
หน้าท�าตลอด 1 ปีข้างหน้าได้อย่างคล่องแคล่ว 
โดยเปรยว่าคงไม่มนีโยบายใหม่ๆ อะไรออกมา 
แต่จะสานต่อสิ่งท่ีเคยท�ามาอยู่แล้วให้ส�าเร็จ 
ทั้งสนับสนุนการท�างานของอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิเสรีภาพ ด้าน
วิชาการ และด้านต่างประเทศ ปรับโครงสร้าง
องค์กรโดยเฉพาะเรื่องพนักงานของสมาคมฯ 
หาวิธีดึงคนข่าวรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมงาน รวม
ไปถึงจับตาการปฏิรูปสื่อที่ สปช.ก�าลังด�าเนิน
การอยู่

“ส่วนการปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อ ก็
ยังเป็นภารกิจหลักของเรา โดยแบ่งระดับการ
ด�าเนินการไว้ 3 ระดับ แบบอ่อนๆ เช่นถ้ามี
การใช้ค�าพูดท่ีอาจกระทบการท�าหน้าท่ีสื่อ ก็
จะให้โฆษกสมาคมนักข่าวฯ ออกมาท้วงติง 
แบบกลางๆ เช ่นถ ้ามีการร ้องเรียนเรื่อง
พฤติกรรมคุกคาม หากตรวจพบว่าเป็นความ
จริง ก็จะออกแถลงการณ์ และแบบหนักสุด 
คอืถ้ามกีารออกกฎหมายท่ีจ�ากัดสิทธิเสรภีาพ
สื่อ ก็จะร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสื่ออ่ืนๆ 
เคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกทันที”
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“ภัทระ ค�าพิทักษ์” บรรณาธิการ นสพ.
โพสต์ทูเดย์ เปิดใจกับ ราชด�าเนิน ตั้งแต่ต้น
ว่า ใจจรงิไม่ได้อยากเป็น “ประธานสภาการ
หนังสอืพมิพ์แห่งชาต”ิ เพียงแต่ม ี3 เหตผุล 
ที่ท�าให้เขาต้องเข้ามานั่งเก้าอี้ตัวนี้ 

1.ออฟฟิศส่งเข้าไปเป็นตวัแทน 2.ผูใ้หญ่
ในวชิาชพีขอให้เข้ามาช่วยกันหน่อย 3.ขณะนี้
เป็นระยะเปลี่ยนผ่านที่ส�าคัญมากของสื่อ

“มาท�างานสภาการฯ ท�าดีก็แค่เสมอ
ตัว ถ้าท�าไม่ดีเตรียมพลาสเตอร์ยาไว้ได้เลย 
...แต่ผมเป็นคนประเภท อะไรท่ีท�าได้ก็ท�า เรา
มีหน้าที่ต้องตอบแทนวิชาชีพ”

เขาว ่า ประสบการณ์จากการเป ็น
กรรมการสภาการฯ ระหว่างปี 2555-2558 
เห็นปัญหาภายในขององค์กร โดยเฉพาะเรือ่ง
ความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมวิชาชีพ ท�าให้ไม่
สามารถท�า “สิ่งที่จ�าเป็นต่อโลก” ได้

นับแต่ก่อต้ังมาในปี 2540 เป็นองค์กร

วิชาชีพในการก�ากับดูแลกันเองของส่ือ-
ป้องกันไม่ให้อ�านาจรัฐเข้ามาแทรกแซง แต่
ท่ีตลอด 18 ปีท่ีผ่านมา สภาการฯ กลับถูก
โจมตสีารพัด ท้ังค�าว่า “เสอืกระดาษ” “ท�างาน
ไม่ได้ผล”

ทว่า ภัทระกลับมองต่างออกไป “ถาม
ว่าที่ผ่านมาเราควบคุมก�ากับดูแลกันเอง มัน
ไม่ได้ผลจริงๆ หรือ ส่วนตัวเห็นต่าง เพราะ
ช่วงเวลาท่ีผ่านมาเหมือนช่วงเปล่ียนผ่าน
ทางประวัติศาสตร์ ท่ีสังคม สื่อ และองค์กร
วิชาชีพสื่อเองก็ได้รับผลกระทบ สภาการฯ 
เองก็พยายามปรับตัว ทดลองวิธีการใหม่ๆ 
จะมาตัดสินว่าส�าเร็จหรือล้มเหลวทันที ผม
ว่ายังไม่ใช่ แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ผล 100% เออ 
อันนี้เห็นด้วย เพราะยังต้องดูว่าจะพัฒนาต่อ
ไปอย่างไร”

นโยบายส�าคัญท่ีสภาการฯ ชุดปัจจุบัน 
จะใช้ตลอด 3 ปีท่ีด�ารงต�าแหน่ง ภัทระเผย

ว่าจะเป็นไปตามสโลแกน “เคลื่อนสังคม
และวงวิชาชีพด้วยความรู้ ส่ือสารด้วยความ
รอบคอบรวดเร็ว ท�าความเข้าใจให้เกิดความ
พร้อมเพรียงให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจาก
ความเข้าใจ”

โดยจะมีการแปร 4 ค�า ส�าคัญของ
สโลแกน “ความรู้-สื่อสาร-พร้อมเพรียง-ร่วม
มือร่วมใจ” ไปตีเป็นแผนงานท่ีสภาการฯ จะ
ด�าเนินงาน 

เริม่จากภารกิจแรกท่ีมคีวามส�าคญั-เร่ง
ด่วน นั่นคือการปฏิรูปสื่อ ที่ภัทระคาดว่าจะ
มีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ลูก โดยสภาการฯ ต้องเป็น “องค์กรหลัก” ใน
การดึงความร่วมมือของสมาชิกให้มาช่วย
กันออกแบบ-ผลักดันข้อเสนอของคนสื่อ ที่มี
โมเดลเบือ้งต้นจากข้อสรุปขององค์กรวิชาชพี
สื่อ ทั้ง 4 องค์กร คือ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อจะ
ต้องสังกัดองค์กรวิชาชีพ แต่จะเป็นองค์กร

พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์

‘ภัทระ คำาพิทักษ์’ 
กับการ ‘สังคายนา’ 
จริยธรรมสื่อ
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วิชาชีพท่ีมีอยู่เดิม หรือไปรวมตัวกันตั้งใหม่
ก็ได้ แต่ต้องมีชุดจริยธรรมท่ีสังคมยอมรับ
ได้ ทั้งในระดับองค์กรสื่อแต่ละแห่งและ
ระดับองค์กรวิชาชีพ รวมถึงต้องมีกลไกท่ีจะ
พิจารณาหรือเกิดปัญหาขึ้น

“ในเชิงกลยุทธ์ การมีหลายหัวดีกว่าหัว
เดียวอยู่แล้ว ซ่ึงคนในวิชาชีพก็ต้องมาระดม
ความเห็น ว่า model การก�ากับดูแลกันเอง
ที่ควรจะเป็น ควรจะเป็นอย่างไร อาจจะ
มีมากกว่า 1 โมเดล เวลาไปต่อรองกับผู้มี
อ�านาจจะได้มีหลายช้อยส์ให้เลือก”

ส�าหรับภารกิจประจ�าของสภาการฯ ที่
สังคมคาดหวัง นั่นคือการลงโทษสื่อที่ละเมิด
จริยธรรม ภัทระมีข้อเสนอในการดึงสังคมให้
มาร่วมตรวจสอบสื่อมาข้ึน โดยจะมีการตั้ง 
“คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ” อาจ
ท�างานร่วมกับมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางในการร้องเรียนของประชาชน ถือ

เป็นการปรับบทบาทไปท�างานเชิงรุกมากขึ้น 
โดยอาจให้มสัีดส่วนกรรมการมาจากคนนอก 
มากกว่าคนในวงการ ลดข้อครหาว่าส่ือจะ
ช่วยพวกเดียวกัน

“ความจรงิข้อบงัคับของสภาการฯ น้ันดี
อยู่แล้ว แต่ถ้ามกีลไกพวกน้ีขึน้มา ก็จะช่วยให้
ข้อบังคับเดิมมันมีชีวิตชีวามากขึ้น” 

ส่วนหลักจริยธรรมที่ถูกวางไว้ตั้งแต่ก่อ
ตัง้สภาการฯ ภัทระ มองว่า โดยหลกัการทัว่ไป
ยังใช้ได้ แต่อาจต้องมีการจัดเวที “ทวนศีล” 
ในแต่ละปี เพราะวิธีการหลบเลี่ยงมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น 

โดยสิ่งควรท�า คือสภาการฯ น่าจะมี
บทบาทในการสังคายนาจริยธรรมต่อกันทุก
ปี อาจเริ่มจากเปิดเวทีให้นักข่าวภาคสนาม
มาเล่าสู่กันฟัง เป็น telling story ว่าขณะ
นี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่น เหล่าพีอาร์มีวิธีการ
ท�างานกันอย่างไร แล้วเราจะมีวิธีป้องกัน

อย่างไร แล้ว case study ในแต่ละองค์กร
เป็นอย่างไร เพื่อที่อย่างน้อยแต่ละองค์กรจะ
ได้ระมดัระวงั หรอืเมือ่รูว่้ามวีธีิการเช่นนีจ้ะได้
หาวิธีป้องกันไว้ก่อน

“เหมือนการทวนศีลของพระสายหลวง
พ่อชา ที่ปีๆ นึงจะมาดูว่า เฮ้ย มีข้อบัญญัติที่
ควรบัญญัติใหม่ หรือมีข้อบัญญัติอะไรที่ควร
ปรบัปรงุ เพราะกิเลสมนัก็พัฒนาไป มรีปูแบบ
ที่ซับซ้อนขึ้น”

ประธานสภาการฯ คนท่ี 8 กล่าวท้ิงท้าย
ว่า อยากให้คนในวิชาชพี โดยเฉพาะคน นสพ. 
เห็นความส�าคญัของสภาการฯ หากท�าให้การ
ก�ากับดูแลกันเองมีชีวิตชีวา และได้รับความ
เชื่อถือจากสังคม ก็จะช่วยบรรเทาความเสีย
หายได้ นอกจากน้ี ยังช่วยป้องกันไม่ให้
ใครเข้ามารังแกหรือข่มเหงคนในวิชาชีพ
ได้ ไม่ว่าจะมาจากอ�านาจรัฐ อ�านาจทุน 
หรืออ�านาจอื่นก็ตาม q
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  ***** อีกครั้ งหน่ึงที่วงการสื่อ
โลกได้เกิดปะทะทางความคิดในเร่ืองของ
เสรีภาพในการแสดงออกของสื่อ หลัง
เกิดเหตุคนร้ายบุกถล่มกองบรรณาธิการ
นิตยสาร ชาร์ลี เอบโด ในกรุงปารีสอย่าง
อุกอาจ เชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ใช่ครั้ง
แรกและคงไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ตราบใดที่
สื่อยังไม่สามารถให้ค�าจ�ากัดความหรือ
ก�าหนดขอบเขตของค�าว่า “เสรีภาพใน
การแสดงออก” ว่าครอบคลมุไปไกลขนาด
ไหน จะกินความไปถึงเสรีภาพที่จะรุกล�้า
สิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพที่ปราศจากความ
รับผิดชอบต่อสังคม เสรีภาพที่ระรานความ
เชื่อในศาสนา หรือเสรีภาพที่คุกคามความ
ขัดแย้งเรื่องสีผิว ฯลฯ แม้ว่าสิ่งท่ีน�าเสนอ
นั้นจะเหมือนกับราดน�้ามันบนกองไฟ ดังท่ี
กองบรรณาธิการของชาร์ลี เอบโด เชื่อมั่นว่า
เสรีภาพในการแสดงออกนั้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใดท้ังสิ้น และส่ือไม่
จ�าเป็นต้องเซน็เซอร์ตวัเองด้วยความกลวัต่อผลท่ีจะเกิดขึน้ตามมา

***** แต่สือ่อกีกลุม่หน่ึงแย้งว่าหน้าท่ีส�าคญัอกีประการหนึง่
ของสื่อก็คือต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย โดยเฉพาะต้อง
ยึดมั่นในอุดมการณ์ท่ีว่าสื่อจะต้องไม่เป็นตัวขยายความขัดแย้ง
หรือความเกลียดชัง แต่ควรมีความรับผิดชอบในการร่วมกันหา
ทางออกให้กับปัญหานั้นๆ โดยสันติวิธี

***** สงครามทางความคิดนี้ มีขึ้นขณะท่ี สมาพันธ์ผู้สื่อ
ข่าวระหว่างประเทศ (ไอเอฟเจ) เผยในรายงานประจ�าปีว่าเมื่อ
ปี 2557 มีนักข่าวเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 118 ราย รวมไปถึง 
17 ราย ทีเ่สยีชวีติจากอบุติัเหตหุรอืภยัพิบตัทิางธรรมชาตขิณะท�า
ข่าว เทียบกับปีก่อนหน้าที่มีอยู่ 105 ราย ส�าหรับประเทศอันตราย

ส�าหรับนักข่าวได้แก่ ปากีสถานที่มีนักข่าวถูกสังหาร 14 ราย รอง
ลงมาคือซีเรีย 12 ราย อัฟกานิสถานและปาเลสไตน์มีนักข่าวเสีย
ชีวิตแห่งละ 9 ราย ส่วนอิรักและยูเครนมีนักข่าวถูกสังหารประเทศ
ละ 8 ราย

***** ขณะเดียวกัน คณะกรรมการคุ้มครองนักข่าว (ซีพีเจ) 
แถลงเช่นกันว่าเมือ่ปีท่ีแล้ว ทัว่โลกมนีกัข่าวเสยีชวิีตระหว่างปฏิบติั
หน้าที่อย่างน้อย 60 คน ลดลงจาก 70 รายเมื่อปี 2556 ในจ�านวน
น้ี 44% ตกเป็นเป้าหมายการลอบสังหาร  ขณะท่ี กลุ่มนักข่าวไร้
พรมแดน (อาร์เอสเอฟ) รายงานคล้ายคลึงกันว่าปีที่แล้วมีนักข่าว
ถูกสังหาร 66 ราย ลดลงเล็กน้อยจาก 71 ราย ท่ีเกิดขึ้นเมื่อเมื่อปี
ก่อนหน้า ตรงข้ามกับการลกัพาตวันักข่าวกลบัเพ่ิมขึน้ เป็น 119 ราย 
เพิ่มขึ้น 37% จากปีก่อนหน้า ในจ�านวนนี้ 40 รายยังคงถูกควบคุม

นินทาสื่อโลก
บุญรัตน์  อภิชาติไตรสรณ์
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ตัวอยู่ โดยรูปแบบการโจมตีนักข่าวมีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้น การคุกคามสื่อโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐยัง
คงเป็นปัญหาส�าคัญ และความขัดแย้งกับเจ้า
หน้าที่รัฐยังเป็นสาเหตุให้ผู้สื่อข่าวจ�านวนมาก
ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศด้วย

***** จิม โบเมลา ประธานไอเอฟเจ 
กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการด�าเนิน
การอย่างจริงจังในเรื่องของการออกกฎหมาย
คุ้มครองนักข่าวทั่วโลก เนื่องจากมักจะตกเป็น
เป้าหมาย ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อฆ่าปิดปากเท่านั้น
แต่ยังรวมไปถึงการจับตัวเรียกค่าไถ่ ท�าให้
ส�านักข่าวบางแห่งไม่กล้าส่งนักข่าวไปหาข่าว
ในพื้นที่เอง

***** สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้
เรียกร้องให้ภาคีสมาชิกสหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ เร่งด�าเนิน
นโยบายเพ่ือปกป้องและคุม้ครองสวัสดภิาพของสือ่มวลชนระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือป้องกันความรุนแรง ภัยคุกคาม และการท�าร้าย 
นอกจากนั้นก็ยังเสนอให้ตั้งคณะท�างานที่สามารถท�างานได้อย่าง
อิสระและรวดเร็ว เพ่ือสืบสวนหาผู้กระท�าผิด ตลอดจนเรียกร้องให้
ปล่อยตัวผู้ปฏิบัติการวิชาชีพสื่อ ท่ีถูกจับเป็นตัวประกันหรือตกเป็น

เหยื่อของการถูกบังคับให้หายสาบสูญทันที 
* * * * *  ไหนคุยนักคุยหนาว ่า ส่ือมี เสรีภาพเ ต็มร ้อยไง 

หนังสือพิมพ์ เดอะการ์เดียน เพ่ิงจะเปิดโปงว่า ส�านักงานข่าว
กรองของรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าส�านักงานความ
มั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ (เอ็นเอสเอ) ได้จัดล�าดับชั้นของนักข่าวว่า
อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง จึงได้แอบเจาะข้อมูลหรือแอบ

จิม โบเมลา
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อ่านอีเมล์ของนักข่าวของบริษัทสื่อชั้นน�า
ของโลกหลายแห่ง อาทิ บีบีซี, การ์เดียน,  
เลอ มงด์, เอ็นบีซี,นิวยอร์กไทม์ส, เดอะ 
ซัน, รอยเตอร์ และวอชิงตันโพสต์ พร้อมกัน
นัน้ ยังได้ขึน้บญัชนัีกข่าวสายข่าวเจาะพิเศษ 
อยู ่ในบัญชีด�าร ่วมกับผู ้ก ่อการร้ายและ
แฮกเกอร์ ร้อนถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
อังกฤษกว่า 100 คนได้ร ่วมลงนามใน
จดหมายเปิดผนึก เรียกร้องให้ทางการสั่ง
ห้ามเจ้าหน้าที่เข้าถึงบันทึกการใช้โทรศัพท์
ของนักข่าว เว้นแต่จะมีหมายศาล

***** กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่า เมื่อ
สหภาพยุโรป (อยูี) กับตรุก ีเกิดปะฉะดะด้าน
เสรีภาพสื่อ โดยประธานาธิบดีตุรกีแสดง
ความไม่พอใจอียูท่ีวิพากษ์วิจารณ์กรณีมีการตรวจค้นสถานี
โทรทัศน์ “ซามานโยลู” และส�านักพิมพ์ “ซามาน เดลี” ของเฟตุล
เลาะห์ กูเลน ผู้น�าทางจิตวิญญาณซึ่งลี้ภัยอยู่ในสหรัฐ รวมทั้ง
จบักุมนกัข่าว 24 คน โดยอ้างว่าเป็นการปราบปรามผูม้พีฤตกิรรม
บ่อนท�าลายความมั่นคงของประเทศ ถือเป็นกิจการภายในที่
บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยว

*****  ฮือฮากันใหญ่ว่าสื่อเร่ิมมีจิตส�านึกต่อสังคมมากข้ึน 
เมื่อ “เดอะซัน” หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ
ได้เลิกตีพิมพ์ภาพนางแบบสาวเปลือยท่อนบนลงในหน้า 3 หรือ
ทีรู่จ้กักนัในนาม สาวหน้า 3 โดยเปลีย่นเป็นภาพนางแบบสาวใน
ชุดชั้นในปิดมิดชิด ทั้งท่อนบนและท่อนล่าง นักวิจารณ์สื่อหลายคน
ให้ความเห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาด เพ่ือกลบกระแสวิพากษ์
วิจารณ์ที่มีมายาวนานถึง 45 ปี นับตั้งแต่ รูเพิร์ต เมอร์ด็อค เจ้าพ่อ
สือ่โลกเข้าไปบรหิารสือ่นี ้และได้น�าเสนอภาพสาวเปลอืยหน้า 3 เพ่ือ
เพิ่มยอดขายแต่กลับจุดกระแสต่อต้านมากมายในสังคม 

***** สถานีโทรทัศน์ข่าว “ซีเอ็นเอ็น” ของสหรัฐ ประกาศยุติ
การออกอากาศในรัสเซียต้ังแต่ปลายปีที่แล้วเป็นต้นมา แต่ไม่มีผล
ถึงทีมงานของซีเอ็นเอ็นประจ�าส�านักงานในกรุงมอสโก ด้าน ส�านัก
ข่าวทาสส์ ของทางการรัสเซียรายงานว่าท่าทีของซีเอ็นเอ็นครั้งนี้ มี
ขึ้นในเวลาเดียวกับที่รัฐบาลรัสเซียใต้การน�าของประธานาธิบดี ว
ลาดิมีร์ ปูติน ก�าลังจับตาการท�างานของสื่อมวลชนอิสระและการ

รายงานของของส่ือต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับรัสเซียอย่างใกล้
ชิด โดยเฉพาะในประเด็นเก่ียวข้องกับสถานการณ์ในยูเครน 
นอกจากนี้ทางการยังได้บังคับใช้กฎหมายใหม่ท่ีจ�ากัดสัดส่วน
การถือหุน้ของต่างชาตใินองค์กรสือ่สารมวลชนในประเทศ โดย
ถือได้สูงสุดเพียง 20% เท่านั้น

***** ดีใจด้วยกับ ปีเตอร์ เกรสเต  นักข่าวมือรางวัลชาว
ออสเตรเลียในสังกัดของโทรทัศน์อลัจาซรีาห์ภาคภาษาองักฤษ 
ท่ีอยิีปต์ได้ยอมปล่อยตัวและเนรเทศออกจากประเทศทันทีหลงั
ถูกคุมขังมานานกว่า 400 วัน หลงัจากจบักุมพร้อมด้วยเพ่ือนนกั
ข่าวอีก 2 คน เมื่อปลายปี 2556 ในข้อหาให้การสนับสนุนกลุ่ม
มุสลิมภราดรภาพ ขณะท่ีอัลจาซีราห์คาดหวังว่า นักข่าวอีก 2 
คนจะได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วเช่นกัน q
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สถานการณ์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ไม่ได้
ลดน้อยลงทัง้ในแง่ “ปรมิาณ” และ “ความ
เสยีหาย” ทีเ่กดิจากการละเลยของ “ทุน” 

มคี�าถามว่า เหตใุดข่าวสิง่แวดล้อมจงึมี
ปรมิาณน้อยลงสวนทิศทางผลกระทบทีม่มีาก
ขึ้น ผมขอจ�าแนกสาเหตุออกมา ดังนี้

เหตุผลแรก แม ้ประเด็นป ัญหาสิ่ง
แวดล้อมยังอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชน 
แต่กองบรรณาธิการแต่ละกองให้น�้าหนัก
แตกต่างกันไป เนื้อหาการน�าเสนอข่าวสิ่ง
แวดล้อมและพื้นที่จึงแตกต่างกันไปด้วย แต่
โดยรวมๆ เห็นได้ว่าข่าวสิ่งแวดล้อมลดลง
อย่างมีนัยยะส�าคัญ 

กล่าวคอื สือ่มกีารปรบัโครงสร้างองค์กร
เพ่ือรับมือการขยายตัวของธุรกิจสื่อท่ีมีการ
แข่งขันรุนแรงมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีสื่อ
ใหม่ๆ ทั้งทีวีดิจิตอล สื่อดิจิตอลรูปแบบต่างๆ 
หลากหลายมากข้ึน ฯลฯ เมื่อรูปแบบการ
สื่อสารเปลี่ยน ผู้รับสารเปลี่ยน ความสนใจ
ต่อข่าวสิ่งแวดล้อมทั้งจากสื่อและผู้รับสารก็
เปลี่ยนแปลงไป

เหตุผลต ่อมา ผลพวงจากการปรับ
โครงสร้างองค์กร เป็นสาเหตใุห้ข่าวสิง่แวดล้อม
ถูกน�าไปแทรกอยู่ภายใต้โครงสร้างใหม่ เดิมที

บางสือ่มหีน้าข่าวสิง่แวดล้อม หรอืมโีต๊ะข่าวสิง่
แวดล้อมเป็นการเฉพาะ มีบรรณาธิการ หรือ
หัวหน้าข่าวรับผิดชอบชัดเจน 

เมื่อถูกน�าไปเป็นส่วนหนึ่งของโต๊ะข่าว
ใหม่ เช่น บางกองบรรณาธิการไปขึ้นอยู่กับ
โต๊ะข่าวทั่วไป ข่าวการเมือง ข่าวคุณภาพ
ชีวิต ฯลฯ ซึ่งโต๊ะข่าวท่ีว่า ประกอบไปด้วย
ข่าวอื่นๆ อีกมาก อาทิ ข่าวการเมือง ข่าว
อาชญากรรม ข่าวเด็ก-เยาวชน ฯลฯ การเลือก
ข่าวสิง่แวดล้อมจงึข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของ
โต๊ะข่าวนั้นๆ หากไม่น่าสนใจพอก็อาจไม่ได้
รับการพิจารณา หรืออาจได้รับการพิจารณา
ลงเพียงข่าวสั้นๆ เท่านั้น

ประกอบกับข่าวสิ่งแวดล้อมมีความ
ขัดแย้งยืดเย้ือยาวนาน มีความคืบหน้าน้อย 
เมื่อไม่มีประเด็นแหลมมากก็มักไม่ถูกเลือก
น�าเสนออย่างต่อเนื่อง

เหตุผลประการต่อมา ภูมิศาสตร์การ
ลงทุนได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือทุนมุ ่ง
เข้าหาฐานทรัพยากรอย่างไร้ขีดจ�ากัดมาก
ขึ้น จากเดิมกระจุกตัวอยู่แค่ไม่ก่ีพ้ืนที่และ
ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ปัจจุบันทุน
อุตสาหกรรมได้ขยายตัวไปยังต่างจังหวัด
ตามทิศทางนโยบายการพัฒนาของรฐั รวมทัง้
แหล่งทรพัยากรท่ีเอือ้อ�านวย ดงันัน้หลายปีมา

นีจ้ะพบว่าปัญหาสิง่แวดล้อมจงึได้กระจายไป
ยังพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้นด้วยเช่นกัน

เหตุผลท่ีส�าคัญอีกประการ การขยาย
การลงทุนของรัฐไปทุกภูมิภาค ได้ส่งผลให้
เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่าง “รัฐ” กับ “ชาว
บ้าน”  และ “ชาวบ้าน” กับ “ทุน” ในแต่ละ
พ้ืนทีม่ากขึน้ ซึง่มกัเป็นพ้ืนท่ีห่างไกลจากเมอืง
หลวง ผลท่ีตามมาก็คือภายใต้ความขัดแย้ง
แต่ละพ้ืนทีม่ ี“เงือ่นไขใหม่” ท่ีส่งผลต่อการน�า
เสนอข่าวสิ่งแวดล้อม ท้ังในแง่ความคุ้มค่า
ในการลงพื้นท่ีไปท�าข่าว ท้ังในแง่ถูกทุนเข้า 
คลอบง�าประเด็นในรูปแบบต่างๆ 

เหตุผลสุดท้าย ซึ่งเป็นเหตุผลท่ีน่าคิด
ก็คือ ทุนได้ลดความตะกระตะกรามด้วย
การปรับตัวเข้าหาสื่อและผู้บริหารองค์กรสื่อ 
เพ่ือสร้างสัมพันธ์ท่ีดี ซึ่งอาจมีผลต่อการน�า
เสนอข่าว

จากปัจจัยข้างต้น ได้สะท้อนผ่าน
ปริมาณข่าวที่ส ่งเข้าชิงรางวัล “อิศรา  
อมันตกุล” ประเภทรางวัลข่าวอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชมรม
นักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ท่ีลดลง
มากและการคดัเลอืกข่าวดท่ีีสดุเป็นไปด้วย
ความยากล�าบาก  q

เหตุผลที่ ‘ข่าวสิ่งแวดล้อม’ ได้รับความสนใจน้อยลง ?

พิเชษฐ์ ชูรักษ์ ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม, ภาพ : เริงฤทธิ์ คงเมือง
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การสร้างสรรค์เนื้อหาบนเว็บไซต์นั้น 
ดูเผินผิวแล้วก็เหมือนกับการกู่ตะโกนที่
ว่างเปล่า แต่แท้ท่ีจริงแล้วมันน�าสู่ความ
น่าประหลาดใจที่มากมาย ตราบเท่าที่ยัง
เป็นเน้ือหาที่เปี่ยมด้วยพลังของสารท่ีส่ง
ออกไป เน้ือหาท่ีดีมีความส�าคัญย่อมที่จะ
มีคุณค่า และจะดีย่ิงกว่าน้ันถ้ามีการน�า
เสนอด้วยความเพลิดเพลินและมีข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ ซึ่งในโลกออนไลน์จะมีองค์
ประกอบของภาพ ภาพเคล่ือนไหว และ
เสียง กอปรรวมเข้าไว้ด้วยกัน 

เน้ือหาท่ีเป็นตวัอกัษรเพียงอย่างเดยีว 
มเิพียงพอต่อการดงึดดูให้คนสนใจอกีแล้ว

เมื่อเว็บไซต์มีการวิวัฒน์ ธุรกิจก็
เปลี่ยนแปลงไป ตลาดแบบเดิมท่ีสืบทอด
กันมาเร่ิมงงงวยและอุทานแบบตกตะลึง
พรึงเพริศว่า “ฉันไม่เข้าใจ” แต่เพียงเวลา
ไม่นานตลาดดิจิตอล (digital marketing) 
ก็เข้าครอบครองโลกเสยีแล้ว แต่สิง่ทียั่งอยู่
ย้ังยืนยงก็คือ “เน้ือหา” ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส�าคัญ
ที่สุด ‘content is king’

หนังสือชื่อ Content is King เขียน
โดย เดวิด แชฟฟีย์  (David Chaffey) ร่วม
กับ เดวิด มิลล์ (David Mill) เป็นการชี้แนะ
แนวทางเพ่ือจะน�าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
ในด้านการผลิตเนื้อหาว่าเขียนอย่างไร วิธี

การเป็นบรรณาธิการ และเผยแพร่เน้ือหา
ที่มีประสิทธิผลต่อกลุ่มผู้อ่านออนไลน์

การท�างานเขียนในรูปแบบท่ีสืบทอด
กันมาในวธีิคดิน�าเสนอบนหน้ากระดาษไม่
สามารถตอบสนองการอ่านบนหน้าจอแอล
อีดีของคอมพิวเตอร์ออนไลน์ได้อีกต่อไป 
แม้ว่าเน้ือหาหรอืคอนเทนต์จะมคีวามดีเด่น
เพียงใด แต่ถ้ามีการจัดวางองค์ประกอบ
ของถ้อยค�า และภาพในมมุมอง และความ
เคยชินแบบเก่าก่อนเหมือนกับในหนังสือ 
ก็เป็นเรื่องท่ีป่วยการเสียเวลาเปล่าในการ
เชื่อมโยงคนอ่านยุคใหม่

หนังสือ ‘Content is King’ ชัดเจนสั้น
กระชับและตรงประเด็นในการช้ีถึงเทคนิค
การเขียนท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของตลาด
คนอ่านผ่านออนไลน์ที่ขยายตัวมากขึ้น 
และก�าลังกลายเป็นกระแสหลักต่อไปใน
อนาคต

นักวิจารณ์หนังสือและนักการตลาด
หลายคนบอกว่า นี่คือหนังสือท่ียอดเย่ียม 
ซึ่งใครก็ตามท่ีจะผลิตเนื้อหาที่น�าเสนอใน
สื่อออนไลน์ต้องใจจดจ่ออ่านมัน รวมถึง
ชื่นชมว่า เป็นการเขียนที่น�าเสนอเนื้อหา
ได้เดด็ขาด เรยีบง่ายดงึดดูใจ และทรงพลงั 
ไม่ธรรมดาถงึการท่ีมุง่เป้าอย่างเข้มข้นไปสู่
การวิเคราะห์รปูแบบท้ังหมดของเน้ือหาใน

สื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทริคและเทคนิค
ในการเขียนเว็บเพจ, อีเมล์ โฆษณา, การ
เขียนเพ่ือเสิร์ช เอ็นจิ้น, บัญชีผลิตภัณฑ์ 
และข่าวสารผ่านเอสเอ็มเอส ซึ่งเป็นสิ่งที่
ดีและจ�าเป็นในโลกการสื่อสารดิจิตอลยุค
ใหม่ กระบวนต่างๆ และวิธีคดิในวิถีของสือ่
ออนไลน์ที่มากางให้เห็นกันจะๆ

แล้วท�าอย ่างไรให ้คนต่ืนเต ้นกับ
เน้ือหาและวิช่วลอาร์ตหรือทัศนศิลป์ที่
ท�าเป็นการผสมผสานแบบมัลติมีเดียใน
เว็บไซต์ผ่านช่องทางต่างๆ ไมว่าอ่านผ่าน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต และ
สมาร์ทโฟน รวมถึงการหาโอกาสที่จะเป็น
ตัวเลือกแรกๆ บนสุดของเสิร ์ช เอนจิ้น 
หรือเว็บท่าต่างๆ และที่ส�าคัญที่สุดมีความ
กระตือรือร้นที่จะน�าเสนอหรือป้อนข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย เพ่ือวัด
อุปสงค์อุปทานแบบเรียลไทม์ ที่จะก�าหนด
ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการน�าเสนอ
เน้ือหาหรือคอนเทนต์ให้โดนใจกลุ่มผู้อ่าน
ทีเ่ป็นแฟนอยู่แล้ว และดงึกลุม่ใหม่ๆ เข้ามา

เอกลักษณ์น้ันไม่สามารถสอนกันได้ 
ต้องขวนขวายและเรียนรู้อย่างไม่ปล่อย
ระยะห่าง เพราะโลกออนไลน์ว่ิงไวและว่ิง
ไกล กระพรบิตานดิเดยีวตกเวทีไปเสยีแล้ว 

เหนื่อยแต่สนุก q

Book
พรเทพ เฮง

‘Content คือราชา’ 
แต่ความเลอค่าอยู่ที่ธุรกิจ [1]
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ค.ศ.1955 นิกิตา ครสุชอฟ ผูน้�าสหภาพ
โซเวียตในขณะน้ัน สั่งให้ก�าหนดเส้นแบ่ง
ระหว่างเบอร์ลินตะวันตกและตะวันออก ตี
ขอบเขตแนวคิดทางการปกครองที่ชัดเจน 
เส้นแบ่งนี้ พัฒนาตั้งแต่เป็นรั้วลวดหนาม 
จนกลายเป็นแผ่นคอนกรีต จนล่วงเข้าสู ่
ยุคที่ฝั ่งท่ีเป็นเยอรมันตะวันออกปกครอง
ด้วยระบอบสังคมนิยม เมื่อสภาพเศรษฐกิจ
ย�่าแย่ ผู ้คนจ�านวนมากจึงตีตัวออกห่าง
พรรคคอมมิวนิสต์ จนต้องมีกฎเหล็ก ขั้น
เด็ดขาด ออกมาว่า ห้ามข้ามเส้นแบ่งโดย
ไม่ได้รับอนุญาต

 ‘ก�าแพงเบอร์ลนิ’ แผ่นคอนกรตีสงู 3-4 
เมตร ยาว 45 กิโลเมตร ท่ีกรีดแบ่งแผ่นดิน
เยอรมันออกเป็นสองฝั่ง ก�าลังเฉือนแผ่นดิน
แม่ออกจากกัน ตะวันออกคอืโลกสงัคมนิยม 
อีกฝั่งคือโลกเสรีประชาธิปไตย

ทัง้ความผกูพันทียั่งคงเหน็มาตภูุมเิป็น
ผืนเดียวกันอย่างแยกไม่ได้ สภาพความ
เป็นอยู่แร้นแค้น ไร้เสรีภาพและอีกสารพัด
เหตุผล ล้วนแต่เป็นแรงผลักดันให้เยอรมัน
หลงัม่านเหลก็จ�านวนไม่น้อยอยากข้ามจาก
ฝั่งตะวันออกไปสู่โลกเสรี แต่ฝ่ายปกครอง
ของระบอบสังคมนิยม ทราบเร่ืองการแปร
พักตร์ดี จึงตั้ง “ต�ารวจลับ” หรือที่เรียกว่า 
“Stasi” ที่มีกองก�าลังมากถึงหน่ึงแสนนาย 
มีแนวร่วมท่ีเรียกว่า “ผู ้แจ้งข่าว” ถึงสอง

แสนราย ทัง้หมด คอยท�าหน้าท่ี “เพ่ือรูใ้นทุก
สิ่ง”ควานหาตัวผู้เปลี่ยนข้างยืน

สตาซี ่มสีทิธิเรยีกทุกคนทีต้่องสงสยัว่า
แปรพักตร์มาสอบสวน พวกเขามสีทิธิ ดกัฟัง
สอดแนม ใครกต็ามทีค่ดิว่าเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของระบอบ

G e r d  W i e s l e r  ( U l r i c h 
Muhe) สตาซี่ชั้นสูง ระดับผู้ฝึกสอน ได้รับ
มอบหมายให้จับตาดู Georg Dreyman (Se-
bastian Koch) นักเขียนบทละครที่ถูกสงสัย 
ว่าเริ่มมีใจ ฝักใฝ่เยอรมันตะวันตก

ค�าสั่งให้สอดแนมนักเขียนบทละครน้ี 
มาจากความมากเล่ห์ของรัฐมนตรี Bruno 
Hempf (Thomas Thieme) ที่แอบใช้อ�านาจ 
เป็นโอกาสล่วงเกินทางเพศ Christa-Maria 
Sieland (Martina Gedeck) นกัแสดงละครเวที 
แฟนสาวของเดรย์มัน

แต่ทั้งหมดก็ไม่เลวร ้ายเสียทีเดียว 
เพราะปฏิบัติการสอดแนมด้วยการแอบ
ดักฟัง กลายเป็นโอกาสท่ีท�าให้ได้รับรู ้ถึง
ชีวิตของทั้งคู่ บทสนทนาและชีวิตประจ�าวัน
ของคูร่กั กลายเป็นสิง่ท่ีเตมิเตม็บางสิง่ท่ีเคย
เหือดแห้งไปจากหัวใจ วีสเลอร์

ด้วยเหตุน้ัน นักสอดแนมจึงกลายเป็น
ผู้ถูกแทรกแซงเสียเอง จนท่ีสุดทัศนคติด้าน
บวกต่อระบอบสังคมนิยม ของวีสเลอร์ถูก
สั่นคลอน จนตัดสินใจท�าในสิ่งท่ี ท�าให้ตัว

เองต้องตกที่นั่งล�าบาก
ความน่าสนใจอย่างย่ิงของหนังเรื่องนี้ 

คอื สามารถหยบิประเดน็ท่ีย้อนแย้งกันอยู่ใน
ที เพื่อตั้งสมมุติฐาน ว่าระบอบการปกครอง
ที่เชื่อมั่นว่าน�าพาประเทศไปสู่อนาคตอัน
สดใส ล้วนแต่ส่ันคลอนคนท่ีใช้อ�านาจเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวเองได้ ในทางใดทางหนึ่ง

บทพูดที่ เดร์ยมัน พูดกับอดีตรัฐมนตรี
ที่ท�าลายชีวิตเขา ว่า “ ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่าง
คุณเคยมีอ�านาจปกครองประเทศ” เป็นประ
โยคท่ีเดร์ยมัน ทวงถามความรับผิดชอบ
อย่างเลือ่นลอยและรวดร้าวใจ ขณะทีก่ารยก
ค�าพูดของ วลาดิมีร์ เลนิน ผู้น�านักปฏิวัติ ที่
เคยปรากฏในหนังสอื Days with Lenin ของ 
แม็กซิม กอร์ก้ี ว่าเลนินนั้น เคยสารภาพว่า 
เขาเคยหว่ันไหวท่ีได้ฟัง Appassionata ของ 
ลดุวิก ฟาน เบโธเฟน แต่ก็หว่ันเกรง ว่าความ
อ่อนหวานของเพลง จะท�าให้ตัวเองสูญเสีย
ความเฉียบขาดในการใช้อ�านาจจนปฏิวัติ
ไม่ส�าเร็จ

แง่งามท่ีน่าสนใจท่ีสดุของ The Lives 
of Others คือการบอกอย่างสงวนท่าที 
ว่า เม่ือระบอบการปกครองไม่อาจหวัง
พึง่พาได้ เพราะตกอยู่ในมือของอ�านาจที่
พร้อมจะบดิพลิว้มันเพือ่ตกัตวงประโยชน์ 
สิ่งเดียวท่ีเหลืออยู่ ก็คือความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน q

Movie
ธเนศน์ นุ่นมัน

The Lives of Others 
อีกด้านของกำาแพง
น�าแสดง : Ulrich Muhe, Sebastian Koch
ก�ากับ : Florian Henckel von Donnersmarck
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พอล เฮง

ประเด็นของสื่อมวลชนท่ีถูกหยิบยก
ไปพูด หรือเขียนเรื่องราวให้เป็นเนื้อร้องใน
บทเพลงของนักร้องและวงดนตรีระดับโลก 
มีอยู่ค่อนข้างน้อย

บทเพลงที่บรรจุอยู ่ในอัลบ้ัม ‘Slow 
Motion Daydream’ ของวง อีฟเวอร์เคลียร์ 
( Everclear) ซึง่เล่นดนตรอีลัเทอร์เนทฟีรอ็ค 
ออกมาในปี 2546 ได้สะท้อนถึงมุมมอง
ของวงดนตรีท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และมี
อิทธิพลต่อวัยรุ ่นให้วงการสื่อ โดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์รายวันเป็นอย่างมาก 

แทร็คที่ 10 ที่มีชื่อว่า “The New York 
Times” ของวงดนตรีจากพอร์ตแลนด์ โอเร
กอน สหรัฐอเมริกา ได้สดุดีถึงหนังสือพิมพ์
ฉบับนี้ด้วยนัยยะที่น่าสนใจ

หากใครยังจดจ�าถึงผูค้นท่ีเสยีชวิีตและ
สูญหายไปในเหตุการณ์ 9/11 ในปี 2544 
สามแีละภรรยาท่ีต้องตกพุ่มม่ายกับการจาก
ไปอย่างไม่มวีนักลบั เดก็ๆ ทีป่ราศจากพ่อแม่
อีกต่อไป คนรักและเพื่อนๆ ร่วมงานที่ถูกฝัง
ลงท่ามกลางผงฝุ่นและซากปรักหักพัง 

ผู้คนหลายพันล้มหายตายจากไปใน
โศกนาฏกรรมในครัง้นัน้  รวมถึงบคุคลทีไ่ม่มี
ใครรู้จัก ในจุดผ่านเล็กๆ ได้เกิดวิธีการแบ่ง
ปันที่ทรงพลังอย่างย่ิง ในวันที่โลกโซเชียลมี
เดีย ยังไม่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงโลก

‘Portraits of Grief’ เป็นการแสดง

ความคารวะและข่าวมรณกรรมท่ีตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์เดอะ นิวยอร์ค ไทม์ส จากวันที่ 
14 กันยายนถึง 31 ธันวาคม 2544 นับเป็น
บรกิารเพ่ือสาธารณะท่ีท�าข้ึนในวาระพิเศษท่ี
น�าใบหน้าของเหย่ือท่ีเสียชวิีตจากเหตุการณ์ 
9/11 ทียั่งหาไม่เจอหรอืไม่มตีวัตนและพิสจูน์
พยานบคุคลไม่ได้มาลงในหนงัสอื เป็นข้อมลู
ที่ส่งผ่านจากความความสนใจใส่ใจของ
ครอบครัวและเพ่ือนฝูงในการตามหาพวก
เขาที่หายสาบสูญ

นักร้องน�าของวง อาร์ต อเล็กซาคิส 
ได้เขียนเพลงน้ีข้ึนมาเก่ียวกับการเมืองและ
เหตกุารณ์ส�าคญัท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ันของ
สหรัฐอเมริกา ท่ีผูกโยงต่อมุมมองเศรษฐกิจ
และการเลือกต้ังประธานาธิบดีในปี 2543 
รวมถึงเหตุการณ์ 9/11

บทเพลง ‘The New York Times’ ได้
สะท้อนถึงความรู ้สึกและการคิดเห็นต่อ
หนงัสอืพิมพ์ฉบบัน้ีท่ีเขาชืน่ชอบอย่างแท้จรงิ 
เขาบอกว่ามนัคอืเวลาท่ีเหน็ได้ถึงความแตก
ต่างจากหนังสือพิมพ์ที่มีความคิดอนุรักษ์
นยิมทีม่อียู่มากมายส�าหรบัการอทุศิเน้ือท่ีให้
กับภาพของผูเ้สยีชวิีตท่ีพิสจูน์ตวัตนไม่ได้ใน
เหตุการณ์ 9/11 ท้ังท่ีเขาไม่เห็นด้วยกับการ
รายงานข่าวเน่ืองในกรณีการบุกโจมตีและ
ก่อสงครามในอิรักก็ตาม

 ดนตรีพาวเวอร ์บัลลาดท่ีคอยขับ

เคล่ือนอารมณ์เพลงและสะท้านความรู้สึก
ให้ลอยออกมา

‘...เมื่อผมเห็นใบหน้าของคุณ ผมเห็น
คุณแย้มยิ้ม

อ่านเรือ่งเก่ียวกับคุณในนิวยอร์ค ไทม์ส
ฉันอยากจะเชื่อในโลกใบน้ี แต่ไม่ดู

เหมือนจริง
เมื่อฉันอ่านนิวยอร์คไทม์ส...’
ร็อบ สมิธ นักวิจารณ์ดนตรีได้เขียนถึง

บทเพลงนี้ไว้ว่า อาร์ต อเล็กซคิส แห่งวงอีฟ
เวอร์เคลียร์ ได้ใช้แรงบันดาลใจจากคอลัมน์ 
‘Portraits of Grief’ ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค 
ไทม์ส น�ามาเขียนเป็นเพลง โดยซ่อนนัย
ยะของเน้ือร้องและถ้อยความให้ก�้าก่ึงอยู่
ระหว่างเพลงรกักับเพลงเพ่ือการระลกึถึงผูท้ี่
สญูหายและไม่สามารถพิสจูน์ตวัตนได้ท่ีน�า
ภาพใบหน้ามาตีพิมพ์ในคอลัมน์นี้เพ่ือตาม
หาครอบครัว เพื่อน และคนที่รู้จักพวกเขา

เดอะ นิวยอร์ค ไทม์ ท�าในสิ่งท่ี
สื่อสารมวลชนสมควรท่ีจะท�าอย่าง
ย่ิง โดยเฉพาะการเป็นสื่อส�าคัญใน
มหานครนิวยอร์ค ที่เกิดโศกนาฏกรรม
เพื่อตอบแทนหัวใจท่ีเศร้ารันทดของ
ผู้คนแห่งนิวยอร์ค ช่วยกันตามหาพ่อแม่
เพือ่นพ้องน้องพีแ่ละคนรูจั้กในมหานคร
นิวยอร์คท่ีสาบสูญแบบไร้ร่องรอยใน
เหตุการณ์ 9/11 q

‘The New York Times’
บทเพลงรำาลึกเหยื่อ 9/11 เพื่อผู้คนในนิวยอร์ค
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จลุสารราชด�าเนิน ฉบบัน้ีเป็นฉบับสัง่ลา 
คณะกรรมการบริหารสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ สมัยที่ 7 ประจ�าปี 2555-2558 น�า
โดย จักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการฯ 
คนที่ 6 และต้อนรับคณะกรรมการบริหารชุด
ใหม่ (สมัยที่ 8 ประจ�าปี 2558-2561)

ตลอด 3 ปี คณะกรรมการบรหิารฯและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้สร้างผลงาน
เป็นที่ประจักษ์แก่สมาชิกตลอดมา ส�าหรับ
กิจกรรมวาระสุดท้ายหลังวันสถาปนา 4 
ก.ค.2557  ประธานสภาการฯน�าทีมร่วมงาน
วิชาการ และแสดงความยินดีวันสถาปนา-
พบปะองค์กรสมาชิกอาทิ “โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ พัฒนาจริยธรรม สงเสริม
ความรู ดานกฎหมาย และเพ่ิมศักยภาพ
กลไกการทํางานสื่อ” 

การแสดงความยินดี วันสถาปนา-
พบปะองค์กรสมาชกิเก่า-ใหม่ ส่วนกลางและ
ภูมภิาคอาทิ นสพ.บางกอกโพสต์, ไทยนิวส์ , 
ข่าวชายแดน, สากล, ซิงจงเอี๋ยน, ข่าวนคร, 
พิทักษ์ไทย, ประชามต ิพิษณุโลก, เกียรตภิมู,ิ 
กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ASTV 
ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, เสียงเพชร 
และโพสทูเดย์ 

ล่าสุดพบปะสมาชิกใหม่จาก  5 ใน 12 
ฉบับ เมื่อ 7- 8 ก.พ.2558 อาทิ นสพ.แอดนิวส์ 
จ.อุทัยธานี, เสียงเสรี, เสียงชาวตาก จ.ตาก, 
สี่ทิศ กับเหยี่ยวข่าวชากังราว จ.ก�าแพงเพชร 
ส่วนท่ีเหลือ นสพ.โพลนิวส์ จ.นครราชสีมา  
ส มุ ท ร ป ร า ก า ร โ พ ส ต ์ - ป ร า ก า ร นิ ว ส ์ 
จ.สมุทรปราการ ข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี 
และ ชายแดน จ.สระแก้ว คณะกรรมการ
บรหิารชดุใหม่จะน�าทีมพบปะภายหลัง และได้
น�าบทสรปุคณะอนุกรรมการร้องทุกข์ ในรอบ 3 
ปี มาปิดท้ายให้รับทราบโดยทั่วกัน

ราชดำาเนิน : พฤษภาคม 2558
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คณะอนุกรรมการพิจารณารับเรื่อง
ราวร้องทุกข์ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่ง
ชาติมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง มีเรื่องที่จะ
ต้องพิจารณาทั้งเรื่องต่อเน่ืองและเรื่องใหม่
ครั้งละประมาณ 5-6 เร่ือง โดยมีเรื่องร้อง
ทุกข์ใหม่เข้ามาเฉล่ียเดือนละ 2-3 เรื่อง ซึ่ง
ถือว่าเป็นปริมาณที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
สามารถตีความได้ 2 ประเด็น ประเด็น
แรก อาจตีความได้ว่า หนังสือพิมพ์มีเรื่อง
ที่ถูกร้องเรียนมากข้ึน ส่วนอีกประเด็นอาจ
ตีความได้ว่า ประชาชนรู้จักสภาการหนังสือ
พิมพ์ฯ รับรู้ถึงช่องทางการร้องทุกข์ต่อสภา
การหนงัสอืพิมพ์ในกรณีได้รบัผลกระทบจาก
ข้อความหรือภาพในหนังสือพิมพ์

ท้ังนี้ผลการพิจารณาในปี2557 ของ
คณะอนุกรรมการพิจารณารับเรื่องราว
ร้องทุกข์ บางเรื่องยังอยู่ในขั้นตอนระหว่าง
การพิจารณา บางเรื่องมีมติให้ยุติเรื่องร้อง
เรียน ด้วยเพราะไม่มีเหตุเรื่องการละเมิด
จริยธรรมตามหนังสือร้องเรียน บางเรื่องมี
มติ ให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เน่ืองจาก
ไม่พบประเด็นตามที่ผู้ร้องได้ร้องเรียน บาง
เรื่องมีมติให้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบว่าสภาการหนงัสอืพิมพ์ฯ ไม่มอี�านาจ
ในการตรวจสอบหนังสือพิมพ์ “....” ได้ 
เน่ืองจากไม่ใช่องค์กรสมาชกิ จงึไม่สามารถ
รับค�าร้องเรียนได้ พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบด้วยว่าเพ่ือป้องกัน แก้ไขมิให้ปัญหา
เหล่าน้ีเกิดขึ้นอีกจึงมีมติส่งเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ถูกร้องเรียน หรือหนังสือพิมพ์ฉบับน้ัน 
ได้ทราบถึงข้อร้องเรียน

เรื่องร ้องเรียนท่ีประชาชน หรือ ผู ้
ได้รับผลกระทบจากข้อความหรือภาพที่

ราชดำาเนิน :  พฤษภาคม 2558

รับเรื่องราวร้องทุกข์...จักรสำาคัญ
ของการกำากับดูแลกันเอง (self-regulation)

ปรากฎในหนังสือพิมพ์ ส่งเข้ามายังคณะ
อนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ 
ของหนังสือพิมพ์ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกของ
สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ประชาชนไม่ทราบ
ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับไหนเป็นหรือไม่เป็น
สมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และ
การที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จะปฏิเสธ
ไม่รับเรื่องร้องทุกข์และไม่ด�าเนินการใดๆ 
ไม่น่าจะเหมาะสม ดังน้ันอนุกรรมการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ จึงมีแนวทางปฏิบัติว่า 
หากเห็นว่าเร่ืองที่ได้มีการร้องทุกข์เข้ามา 
มีแนวโน้มหมิ่นเหม่ หรือ ขัดต่อจริยธรรม
แห่งวิชาชีพก็จะส่งต่อเรื่องร้องทุกข์นั้นๆไป
ยังหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ ทราบ

จากแนวทางปฏิบตัดิงักล่าวได้รบัการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากหนังสือพิมพ์ฉบับ
ต่างๆ แสดงให้เห็นว่า หนังสือพิมพ์ฉบับ
ต่างๆส่วนใหญ่ไม่ต้องการเสนอข้อความ
หรือภาพที่ ขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่กรณี
หนังสือพิมพ์ลงภาพข่าวของเด็กท่ีเสียชีวิต 
โดยท่ัวไปการลงภาพข่าวศพเด็กเสยีชวิีต ซึง่
ไม่มข้ีอห้ามตามกฎหมายใดในการน�าเสนอ 
เผยแพร่ โดยก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ฉบับ
ต่างๆลงภาพข่าวเด็กเสียชีวิตเป็นเรื่องปกติ 
เช่น เดก็จมน�า้เสยีชวิีต ถูกรถชนเสยีชวิีต ถูก
ฆาตกรรม หรือแม้แต่ฆ่าตัวตาย เนื่องจาก
มคีวามเข้าใจว่าหากภาพดงักล่าวไม่ได้เป็น
ภาพอุจาดตาหรือเป็นภาพน่าหวาดเสียวก็
ไม่น่าจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หนงัสือพิมพ์ สภาการหนงัสอืพิมพ์แห่งชาติ 
พ.ศ.2541 ข้อ 15ระบุว่า “ในการเสนอข่าว

หรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ต้องค�านึงมิให้
ล่วงละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ 
บคุคลทีต่กเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างย่ิง ต้อง
ให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิ
มนุษยชนของเด็ก สตรแีละผูด้้อย โอกาส ใน
การเสนอข่าวตามวรรคแรกต้องไม่เป็นการ
ซ�้าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิด
แก่เด็ก สตรีและผู้ ด้อยโอกาสนั้นไม่ว่าทาง
ใดทางหนึ่ง”

เมื่อมีผู ้ร้องทุกข์ เข้ามา คณะอนุกรรม
การฯ มีมติให้ตักเตือนหนังสือพิมพ์ที่ลง
ภาพดังกล่าว และชี้ให้เห็นถึงข้อบังคับว่า
ด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ใน
ข้อ 15 ดังน้ันเมื่อมีเรื่องร้องทุกข์เรื่องน้ีก็
มีหนังสือเตือนไปทุกครั้ง เรียกได้ว่ามีการ
เตือนไปเกือบทุกฉบับ บางฉบับหลายครั้ง 
ในท่ีสุดก็ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี เห็น
ได้ว่าในรอบ 2-3 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
หนังสอืพิมพ์เสนอภาพข่าวเด็กเสยีชวิีตน้อย
มาก จนปัจจบุนัสามารถตอบได้ว่า ทุกฉบบั
ไม่น�าเสนอภาพข่าวเด็กเสียชีวิตไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น

ความส�าเร็จท่ีเกิดขึ้นเป็นสิ่งท่ีน่าภาค
ภูมิใจ เพราะไม่เฉพาะหนังสือพิมพ์ที่เป็น
สมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ  แต่
หนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาการ
หนงัสอืพิมพ์ฯ ก็ไม่น�าเสนอเช่นกัน ถือได้ว่า 
เป็นการวางมาตรฐานใหม่ของหนงัสอืพิมพ์
ไทยท่ีหนงัสอืพิมพ์ทกุฉบบัร่วมมอืกัน เห็นดี
เห็นงามร่วมกัน สิ่งที่เกิดขึ้นท�าให้มองเห็น
ว่า หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆต้องการยึดมั่น
ในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และการยกระดับ
หนังสือพิมพ์ “ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้” q
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เสรภีาพบนความรบัผดิชอบ ... เกิดขึน้ได้บนปลายนิว้เรา ๐ จุลสารราชด�าเนิน ฉบบัท่ี 29  ประจ�าเดอืนพฤษภาคม 2558  กลบัมา
รายงานความเคลื่อนไหวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ... ในขวบปีที่ 60 เดินหน้าปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ ฉลองแซยิด 

๐ขึน้ยกที ่2 การเดนิหน้าปฏิรปูสือ่ก�าลงั
เข้มข้น ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ ส่งไม้ต่อให้ 
วันชัย วงศ์มีชัย รับหน้าที่ “นายกสมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” 
พร้อมทีมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 
“วิษณุพงษ ์ หิญชีระนันท์” เดลินิวส  ์
“สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล” ASTV ผู้จัดการ 
“มานพ ทิพย ์โอสถ”  บางกอกโพสต์ 
“ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์” ไทยรัฐ “ชุติมณฑน์ 
ศรีข�า” บ้านเมือง “นิภาวรรณ แก้วราก 
มุกข์” เดอะเนชัน่ “ชยัฤทธิ ์ยนเปียม” โพสต์
ทูเดย์ “ธนิตา อิสรา” บ้านเมือง “กานต์ 
เหมสมิติ” ไทยรัฐ “วัสยศ งามข�า” บาง
กอกโพสต์ “คเณศ จิรัษฐิติพงศ์” แนวหน้า 
“น.รินี เรืองหนู” มติชน “วิศิษฏ์ ชวน

๐เหน่ือยสดุคงต้องเหล่าคนข่าวอาวุโส สมาน สดุโต แห่ง
โพสต์ทูเดย์ จักร์กฤษ เพิ่มพูล แห่งกรุงเทพธุรกิจ บรรยงค์ 
สวุรรณผ่อง แห่งอคีอนนวิส์ และ เรอืงชยั ทรพัย์นิรนัดร์ แห่ง
มติชน ท่ีได้รบัเสยีงโหวตจากสมาชกิให้รบัภาระหนัก “กรรมการ
ควบคมุจรยิธรรม” ว่าจะท�าให้สงัคมและประชาชนเชือ่มัน่ได้ว่า
สื่อไทยสามารถ “ก�ากับดูแลกันเอง” ได้หรือไม่
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หนุ่ม สมคะเน

พิพัฒน์พงศ์” กรุงเทพธุรกิจ “สุมนชยา จึง
เจริญศิลป” สยามรัฐ น�าพาคนข่าวฝ่าคลื่น

มรสุมการปฏิวัติคนข่าว ปลายทางจะเจอ 
“เสรีภาพ” หรือ “ถูกครอบง�า” ต้องติดตาม

๐อย่างน้อยมอืประสาน
สิบทิศ “วันชัย วงศ์มีชัย” ยิ้ม
ออกได้บ้าง เมื่อ ปราโมทย์ 
ฝ ายอุประ  และ ด�าฤทธิ์ 
วิริยะกุล สองคนข่าว นสพ.
ไทยรัฐ  รับอาสาเป็นแม่งาน
จัดการแข ่งขันกอล ์ฟการ
กุศล 60 ปี สมาคมนักข่าวนัก
หนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอนิทรา 
ระดมเงินจากพ่ีน้องคนข่าวและเอกชนผู้ใจดี เมื่อวันท่ี 2 ธ.ค.ปีท่ีผ่าน
มา ได้เงินขวัญถุงมา 3 ล้านกว่า ส�าหรับจัดตั้งกองทุนพัฒนาศักยภาพ
นักข่าว กองทุนส่งเสริมจริยธรรมสื่อ กองทุนสวัสดิการนักข่าว ฯลฯ เพื่อ
ปฏิวัติคนข่าว

๐  สั ญ ญ า
ประชาคม วันชัย วงศ์
มีชัย นายกสมาคมนัก
ข ่าวนักหนังสือพิมพ ์
แห่งประเทศไทย พร้อม 
เทพชัย หย่อง นายก
สมาคมนกัข่าววทิยุและ
โทรทัศน์ไทย และตัวแทนสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เข้าพบ มร.ฟรานเซ
สโก ซาเวรโีอ นิซโีอ เอกอคัรราชทตูอติาลปีระจ�าประเทศไทย
และประธานสหภาพยุโรป และคณะทูตและอุปทูตสหภาพ
ยุโรป (EU) อีกกว่า 15 ประเทศ เพ่ือหารือเรื่อง “การน�าเสนอ
ข่าวเก่ียวกับคดีอาชญากรรม” และยืนยันว่าองค์กรวิชาชีพสื่อ
ไทยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทสื่อที่มีความรับผิด
ชอบ และได้มีบทบาททีแ่ข็งขันในการกระตุ้นเตือนให้สื่อที่เป็น
สมาชกิปฏบิตั ิหน้าทีโ่ดยค�านงึถึงหลกัจรยิธรรมอย่างเคร่งครดั
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๐ เมื่อ สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล อุปนายกฝ่ายวิชาการ 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชวนมา
เป็นวิทยากรให้กับน้องนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร ์และ
วารสารศาสตร์ จ�านวน 67 ชีวิต จากสถาบันอุดมศึกษาท่ัว
ประเทศ ท่ีมาอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ ่น ณ  
โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่าง
วันที่ 30 ต.ค.-2 พ.ย.57  คนข่าวคารมดี เสถียร วิริยะพรรณ
พงศา แห่งสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ใจดีถ่ายทอดวิชาจนหมดพุง   

๐ ดาวรุง่พุ่งแรงวงการหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบตักิารแห่งปี 2557 ได้แก่ ทีมข่าว 
“หนังสอืพมิพ์ลกูศลิป” ของ ม.ศลิปากร 
รางวัลพิราบน้อย ประเภทหนังสือพิมพ์
ฝ ึกปฏิบั ติการดีเด ่น ได ้รับรางวัล
เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคณุ เบยีดแซง “หนังสอืพมิพ์หอ
ข่าว” ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
และ “หนังสือพิมพ์จันทรเกษม
โพสต์” มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
อย่างสนกุ ท�าเอา “สรุศกัดิ ์ จิรวสัตร์มงคล” อปุนายกฝ่ายวิชาการ 
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ “เสถียร 
วิริยะพรรณพงศา” แห่งสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี  สองกรรมการ
ตัดสินร้องบอกปีนี้ตัดสินยากมาก
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๐ อกีไม่นานเกินรอ มานพ ทิพย์โอสถ อปุนายกฝ่ายสทิธิเสรภีาพ
และการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ก�าลงัสมุหวักบั ก่อเขต จันทเลศิลกัษณ์ ประธานสภาวิชาชพีข่าววิทยุ
และโทรทัศน์ไทย และ สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา รองเลขาธิการ
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จดัท�าคูม่อืวิชาการ “การรายงาน

ข่าวในสถานการณ์ความ
ขัดแย้งและรุนแรง”  ท่ีได้
จากการระดมสมองถอด
บทเรียนของนักข ่าวและ
ช่างภาพภาคสนามตัวจริง
เสียงจริง ณ คุ้มหม่อมไฉไล 
จ.นครปฐม

๐ เพ่ิมทักษะคนข่าว เห็น
นักข่าวจากสื่อต่างๆ สนใจเข้า
ร่วม อบรมพัฒนาทักษะการจัด
รายการวิทยุสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างมืออาชีพ ซึ่งสมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น นิภาวรรณ แก้ว
รากมกุข์ รองเลขาฝ่ายวิชาการ ย้ิมจนแก้มปร ิพร้อมบอกมกี�าลงัใจเตรยีม
จัดอบรมรุ่นต่อไป ใครสนใจโครงการนี้ก็ไต่ถามกันดู

๐ ท�าบุญกันบ้าง คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย น�าสือ่มวลชนจากทุกแขนงร่วมบรจิาคโลหติในโอกาสฉลอง 
60 ปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ  ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะ ชุติมณฑน์ 
ศรีข�า เลขาธิการสมาคมนักข่าวฯ แม่งานใหญ่ q

๐  เ ข ้ า สู ่ ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียนรู้ภาษาอังกฤษอย่าง
เดียวไม่ได้แล้ว เทพรักษ์ 
เหลอืงสวุรรณ รองประธาน
สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ และ 
Mr. Qin Yusen ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ  
สนบัสนนุให้ทนุเรยีนฟรแีก่นักข่าวไทยเข้าอบรมหลกัสตูรหลกัสตูร
ทางลัดสู่ภาษาจีน
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