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บทที่ 5

บทคัดย่อ
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด ผลิตสินค้าหลักคือ “หนังสือพิมพ์เดลินิวส์”
จากการจัดวางโครงสร้างการบริหารงานของกองบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์
เดลินวิ ส์สรุปได้วา่ บรรณาธิการบริหารเป็นต�ำแหน่งบริหารทีส่ งู ทีส่ ดุ ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
บรรณาธิการบริหารด�ำรงต�ำแหน่งบรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ ผูโ้ ฆษณาด้วย กล่าวได้วา่ เป็น
ผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบข่าวสารทัง้ หมดทีน่ ำ� ลงตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ โดยมีรองบรรณาธิการบริหาร 2 คน ท�ำหน้าที่บริหารงาน แบ่งออกเป็น
รองบรรณาธิการบริหารคนแรก รับผิดชอบการก�ำกับดูแลการท�ำข่าวการเมือง ข่าว
กีฬา ข่าวต่างประเทศ ในขณะทีร่ องบรรณาธิการคนทีส่ อง มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการท�ำ
ข่าวเศรษฐกิจ ข่าววาไรตี้ ข่าวสตรี
กองบรรณาธิการข่าวให้ความส�ำคัญกับข่าวใหญ่ซึ่งเป็นประเด็นร้อนใน
สังคมในช่วงเวลานั้นเป็นส�ำคัญ ทั้งเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นทางสังคมและประเด็น
ทางการเมือง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าข่าวหน้า 1 และ
บรรณาธิการข่าวประจ�ำวันที่ปฏิบัติงานในวันนั้น ข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ ประกอบด้วย ข่าวการเมือง มีผู้สื่อข่าวประจ�ำท�ำเนียบรัฐบาล รัฐสภา
พรรคการเมือง องค์กรอิสระ หน่วยงานอื่น ได้แก่ กลุ่มทางการเมือง นักวิชาการที่
เกีย่ วข้อง หน้าเศรษฐกิจ ผูส้ อื่ ข่าวรับผิดชอบประจ�ำหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย
1อาจารย์ประจ�ำ สาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวง
การคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารพาณิชย์และสายการตลาด
หน้าการศึกษา หน้าวาไรตี้ หน้าสังคม หน้าบทความ-การ์ตูน หน้าไอที-วิทยาการ
หน้าต่างประเทศ หน้าภูมิภาค ซึ่งมีศูนย์ข่าวประจ�ำภูมิภาคในประเทศไทย ได้แก่
ศูนย์ข่าวภาคกลาง ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก ศูนย์ข่าวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ศูนย์ข่าวภาคใต้ (ตอนบน) ศูนย์ข่าวภาคใต้ (ตอนล่าง) หน้าสตรี หน้าบันเทิง/
ภาพยนตร์/ละคร หน้าเกษตร หน้ากีฬา โดยเฉพาะหน้ากีฬาประกอบด้วยเนื้อหา
มากถึง 4 หน้า เป็นส่วน (Section) หนึ่งที่อยู่ส่วนที่สองของหนังสือพิมพ์
ค�ำส�ำคัญ : หนังสือพิมพ์ การน�ำเสนอ

Abstract
บทที่ 5

Si-Phraya Printing Company Limited produces the newspaper
entitled “Daily News”. The management structure of this company
consisted of the executive editor, on top of the organizational chart.
His responsibilities include not only as a publisher but he also is
responsible for all news items that appear in the newspaper. There
are two subordinates who are in the administrative level. The first
subordinate is responsible for political, sports and international
news while the second one is responsible for economic, variety and
women’s news.
The news editor emphasizes the hot news which includes social
information and political situations, depending on the judgment of
the news editors. News categories that appear in the “Daily News”
includes: political, education, variety, social news, articles and
cartoons, information technology, women’s news, entertainment,
agriculture, and sports news, etc.
Key words : Newspaper, Convergence
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หลายแห่งได้เพิม่ ช่องทางการสือ่ สารเพือ่
ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งการจัดท�ำเว็บไซต์
การส่งข่าวสารผ่านโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile Phone) การส่งข่าวสารผ่านทางบล็อก
(Blog) กล่าวได้วา่ หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยพัฒนาเข้าสูย่ คุ ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมสือ่
อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ผลิตหนังสือพิมพ์จ�ำเป็นต้องปรับรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารไป
ยังสาธารณชน ขณะเดียวกันนักหนังสือพิมพ์ซึ่งเดิมทีเชี่ยวชาญการผลิตข่าวสารลง
บนกระดาษหนังสือพิมพ์จ�ำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้สามารถท�ำงานได้หลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น ทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่และการปรับรูปแบบ
การเขียนข่าวให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของสือ่ สมัยใหม่ เช่น การปรับวิธกี ารเขียน
ข่าวหนังสือพิมพ์เป็นการเขียนข่าวลงในสื่อออนไลน์การเขียนข่าวลงในสื่อโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายทศวรรษ ผ่านร้อน
ผ่านหนาวการต่อสู้ทางธุรกิจและทางการเมืองมาหลายครั้งหลายหน โดยเฉพาะใน
ยุคทีป่ ระเทศไทยถูกปกครองด้วยรัฐบาลเผด็จการทีใ่ ช้อำ� นาจข่มขู่ กลัน่ แกล้ง ลงโทษ
นักหนังสือพิมพ์ทนี่ ำ� เสนอข่าวสารเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐบาลในช่วงเวลานัน้ โดยเฉพาะ
ในช่วงที่เกิดรัฐประหารที่น�ำโดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม และช่วงที่จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ น�ำก�ำลังทหารเข้ายึดอ�ำนาจจากรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร คณะผู้
ยึดอ�ำนาจได้ใช้ประกาศคณะปฏิวตั ิ (ปว.17) ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของสือ่ มวลชน
ทั้งการว่ากล่าวตักเตือน การถอนใบอนุญาต การเพิ่มภาษี ฯลฯ โดยเฉพาะในช่วง
หลังเหตุการณ์วนั ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 คณะนายทหารทีเ่ ข้ายึดอ�ำนาจได้ประกาศ
ใช้ประกาศคณะปฏิรปู การปกครอง ฉบับที่ 42 (ปร.42) ให้ปดิ กิจการหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์เป็นระยะเวลา 15 วัน
เมื่อผู้อ่านหนังสือพิมพ์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย หนังสือพิมพ์
จึงพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้สอดรับเหมาะสมกับผู้รับสารให้มากขึ้นบริษัท
สี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด ผลิตสินค้าในรูปแบบหนังสือพิมพ์มายาวนานจ�ำเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการส่งข้อมูลข่าวสารจากเดิมที่น�ำเสนอผ่านสื่อ
หนังสือพิมพ์เพียงอย่างเดียวไปสูก่ ารให้บริการส่งข่าวทางวิทยุตดิ ตามตัวหรือเรียกว่า
“เพจเจอร์” (Pager) ที่เน้นการส่งข้อความสั้นให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว จากนั้นได้พัฒนาสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (อินเทอร์เน็ต)
เปิดตัวเดลินิวส์ออนไลน์ขึ้นปัจจุบันผู้บริหารบริษัทสี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด ได้
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เล็งเห็นว่ามีความจ�ำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการแจ้งข่าวสารให้ทนั สมัยยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ
จึงพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้เห็นทั้งภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบในเวลา
เดียวกันในรูปแบบ “โทรทัศน์” โดยใช้ชื่อว่า “เดลินิวส์ทีวี”
การควบรวมของเทคโนโลยีการสือ่ สารเกิดจากการรวมตัวกันของเทคโนโลยีหลัก
3 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสือ่ สารและเทคโนโลยีแพร่ภาพ
กระจายเสียง โดยพัฒนาการจากระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีบีบอัดสัญญาณ ท�ำให้
สามารถรับและส่งสัญญาณในรูปของมัลติมีเดียได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่ท�ำให้
เกิดการหลอมรวมช่องทางการสือ่ สารทัง้ 3 ประเภทมาจากการผนวกรวมเทคโนโลยี
การสือ่ สารข้อมูลความเร็วสูง (Broadband Technology) เทคโนโลยีสอื่ สารไร้สาย
(Wireless Technology) และเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต (IP Technology) ซึง่ เป็น
เครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก สามารถส่งข้อมูลระยะไกลผ่านเครือข่าย
ให้การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ในรูปแบบของภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว
และมีเสียงประกอบ (European Commission, 2006 : 4)
การผนวกรวมเทคโนโลยีการสื่อสารนี้ท�ำให้ผู้ประกอบการรายเดียวสามารถ
ให้บริการด้านอื่นได้ซึ่งในอดีตนั้นผู้ประกอบการจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
แต่ผลจากการผนวกรวมเทคโนโลยีการสือ่ สารท�ำให้ผปู้ ระกอบการด้านโทรคมนาคม
สามารถให้บริการด้านสือ่ กระจายเสียงได้ดว้ ย เช่น บริษทั อเมริกนั ออนไลน์ (AOL
Inc.) ที่ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของโลกได้ผนวกรวมกิจการกับบริษัท
ไทม์ วอร์เนอร์ (Time WarnerCable Inc.) ซึง่ ประกอบกิจการด้านสือ่ สารมวลชน
ผลจากผนวกรวมเทคโนโลยีการสื่อสารท�ำให้รูปแบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร
ทีท่ นั สมัยเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมทีส่ ง่ ข้อมูลไปยัง “มวลชน” เปลีย่ นแปลงไปสูก่ าร
ส่งข้อมูลไปยัง “บุคคล” ตามความต้องการของผู้บริโภค (Broadband with a
Personal Nature)
เมือ่ เทคโนโลยีพฒ
ั นามากขึน้ การควบรวมกิจการเป็นกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
ทีส่ ำ� คัญเพือ่ ความเติบโตและอยูร่ อดทางธุรกิจด้านการสือ่ สาร ท�ำให้เกิดช่องทางการ
สื่อสารแบบใหม่เกิดขึ้น เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ ฯลฯ ซึ่งบุคคลในแวดวง
ข่าวสามารถน�ำเทคโนโลยีแบบใหม่เหล่านีม้ าประยุกต์ใช้เพือ่ ประโยชน์ในการท�ำงาน
ข่าวได้ บทความวิชาการเรื่อง “การน�ำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในยุค
การผนวกรวมเทคโนโลยีการสื่อสาร” จะท�ำให้รับรู้ถึงการจัดการกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์การน�ำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และการพัฒนา
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ไปสู่ “เดลินิวส์ทีวี”
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วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาการน�ำเสนอเนื้อหา “ข่าวสาร” ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
2. เพือ่ ศึกษาการพัฒนาไปสูก่ ารรายงานข่าวสารทางสือ่ โทรทัศน์ระบบเคเบิล
ทีวีที่เรียกว่า “เดลินิวส์ทีวี”

ค�ำถามน�ำการศึกษา

1. กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีการน�ำเสนอเนื้อหา “ข่าวสาร”
อย่างไร
2. องค์กรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีการพัฒนาไปสู่การรายงานข่าวสารทางสื่อ
โทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวีที่เรียกว่า “เดลินิวส์ทีวี” อย่างไร

บทที่ 5

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาเรือ่ ง “การน�ำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ในยุคการผนวก
รวมเทคโนโลยีการสือ่ สาร” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ.2555 รวม
ระยะเวลา 3 เดือน

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

การศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้อาศัยแนวคิด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นแนวทาง
ในการศึกษา โดยเฉพาะการอภิปรายผลการศึกษา ซึ่งทฤษฎีนี้มีแนวคิดกล่าวถึง
ผู้ประกอบธุรกิจด้านสื่อมวลชนว่าเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ท�ำการผลิตเพื่อ
หวังผลก�ำไรเช่นเดียวกับธุรกิจประเภทอื่นเนื้อหาบางส่วนที่น�ำเสนอผ่านสื่อนั้นจะ
ถูกก�ำหนดโดยระบบตลาด ได้แก่ ผู้รับสารบางส่วนและอีกส่วนหนึ่งคือถูกก�ำหนด
จากผลประโยชน์ของเจ้าของเงินทุนหรือผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินระดับนโยบาย เช่น
บอร์ดของบริษัท

ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาเรือ่ ง “การน�ำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ในยุคการผนวก
รวมเทคโนโลยีการสือ่ สาร” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

การน�ำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
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ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูบ้ ริหาร
ระดับกลางทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูง 3 ท่าน หัวหน้าข่าว 3 ท่าน รวม 6 ท่าน โดยมีเกณฑ์
การเลือกตัวอย่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานข่าวหนังสือพิมพ์มายาวนาน
เกิน 15 ปีขึ้นไป
ผู้บริหารระดับสูง 3 ท่าน ประกอบด้วย
v ประหยัด คูณสมบัติ รองบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
v พรชัย ปุณณวัฒนาพร ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
v สุคนธวิทย์ จังคศิริ ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการข่าวประจ�ำวัน
		 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ผู้บริหารระดับกลาง 3 ท่าน ประกอบด้วย
v วรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา บรรณาธิการข่าวประจ�ำวัน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
v พัฒน์พงศ์ ส�ำเนียงเสนาะ หัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
v วีระพันธ์ โตมีบุญ หัวหน้าข่าวไอที หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ในการน�ำเสนอผลการศึกษา ผูศ้ กึ ษาแบ่งการน�ำเสนอออกเป็น 2 ประเด็นหลัก
ประกอบด้วย 1. การน�ำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 2. การพัฒนา
“เดลินิวส์ทีวี” ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การน�ำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ในการน�ำเสนอการจัดองค์กรของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ผู้ศึกษาได้แบ่งการ
น�ำเสนอออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ข้อมูลทั่วไป/การบริหารงานภายใน
กองบรรณาธิการข่าว 2. การน�ำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
			1. ข้อมูลทั่วไป/ การบริหารงาน
			 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็นสินค้าของบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด
ปัจจุบนั ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1/4 วิภาวดีรงั สิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กองบรรณาธิการตั้งอยู่ชั้นที่ 5-6-7 ของอาคารส�ำนักงานใหญ่ 9 ชั้น มีการจัด
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน โดยให้บรรณาธิการบริหารเป็นต�ำแหน่งสูงสุด
และเป็นบรรณาธิการผูพ้ มิ พ์ ผูโ้ ฆษณาด้วย มีหน้าทีผ่ ลักดันให้องค์กรด�ำเนินไปตาม
นโยบายของบริษัทสี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด โดยมีแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน
ดังแผนภาพแสดงการจัดแบ่งหน้าที่ในการท�ำงานของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

บทที่ 5

ผลการศึกษา

รองบรรณาธิการบริหาร

รองบรรณาธิการบริหาร

บรรณาธิการข่าวประจําวัน

กีฬา

การเมือง

สตรี

วาไรตี

เศรษฐกิจ

หัวหน้าข่าวหน้า 

ต่างประเทศ

ผูช้ ว่ ย บก. บห.

ผูช้ ว่ ย บก. บห.

บก.บทความ

การศึกษา

หน.ข่าว
เกษตร

สารนิเทศ

การ์ตนู

บก.อาวุโส (เว็บ
ไซด์)
อาชญากรรม

กทม.

พิสจู น์อกั ษร

บทความ
บันเทิง

ช่างภาพ

ผูช้ ว่ ย บก. บห.

บรรณาธิการบริหารและ
บรรณาธิการผูพ้ มิ พ์โฆษณา

ผูช้ ว่ ย บก. บห.

ภูมภิ าค

ไอทีวทิ ยาการ

ศิลปกรรม

6

สกูป๊ ข่าว
ศิลปกรรม
ภาพข่าว
ประจําวัน

แผนภาพแสดงการจั
ดแบ่งหน้
าทีงใหน้
นการทํ
งานของหนั
งสือพิมพ์เงดลิ
แผนภาพแสดงการจั
ดแบ่
าที่ใานการท�
ำงานของหนั
สือนพิิ วมส์พ์เดลินิวส์
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บทที่ 5

			 จากแผนภาพแสดงการจัดแบ่งหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ านหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์
มีบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการบริหารงานทั้งหมดของบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด ในด้าน
การบริหารงานกองบรรณาธิการข่าวของหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการบริหารท�ำหน้าที่
ควบคุมดูแลการท�ำงานของบรรณาธิการข่าวประจ�ำวันและหัวหน้าข่าวหน้า 1
ในขณะเดียวกันเป็นผูบ้ งั คับบัญชาของผูช้ ว่ ยบรรณาธิการบริหารทัง้ 4 คน โดยมีรอง
บรรณาธิการบริหาร 2 คนรองบรรณาธิการบริหารคนที่ 1 มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบบริหาร
การท�ำงานแผนกการเมือง แผนกกีฬาและแผนกต่างประเทศ ส่วนรองบรรณาธิการ
บริหารคนที่ 2 รับผิดชอบบริหารการท�ำงานของแผนกเศรษฐกิจ แผนกวาไรตี้และ
แผนกสตรี
			 บุคคลที่มีอ�ำนาจในการคัดเลือกข่าวลงในหนังสือพิมพ์แต่ละวัน คือ
หัวหน้าข่าวหน้า 1 และบรรณาธิการข่าวประจ�ำวัน หัวหน้าข่าวหน้า 1 จะพิจารณา
คั ด เลื อ กข่ า วที่ จ ะน� ำ เสนอในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ทั้ ง นี้ ในการประชุ ม ข่ า วประจ� ำ วั น
บรรณาธิการข่าวประจ�ำวันจะมีอำ� นาจสูงสุดในห้องประชุมข่าวว่าจะตัดสินใจคัดเลือก
ข่าวใดเป็นพาดหัวใหญ่และพาดหัวรองลงมาตามล�ำดับ
			 2. การน�ำเสนอ “ข่าวสาร” ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
			 การน�ำเสนอ “ข่าวสาร” ของหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ หมายถึงการน�ำเสนอ
“ข่าว” ของโต๊ะข่าวในกองบรรณาธิการและหมายความรวมถึงการน�ำเสนอ “บทความ”
และ “การ์ตูนล้อเลียนการเมือง” ภาพข่าว และ “ข่าวสาร” อื่นที่กองบรรณาธิการ
เห็นว่ามีความใกล้ชิดและเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิตของผู้อ่าน
			 ก่อนที่เทคโนโลยีสื่อใหม่อันประกอบด้วย เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์
ยูทปู ฯลฯ จะถูกพัฒนาขึน้ มานัน้ ผูส้ อื่ ข่าวจะส่งข่าวผ่านระบบไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
หรือที่เรียกว่า “อีเมล์” (Email) เมื่อช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมา
ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อ
ประโยชน์ในการข่าวได้มากขึ้น เช่น การใช้ประโยชน์จากโปรแกรมไลน์ (Line)
ในการสอบถามประเด็นข่าว การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งข่าว การใช้
ประโยชน์จากโปรแกรม เฟซบุ๊ก (Facebook) ในการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำข่าว การใช้ประโยชน์จากโปรแกรมทวิตเตอร์ (Twitter)
ในการหาประเด็นข่าว เป็นต้น
			 ผูศ้ กึ ษาได้นำ� เสนอหลักการโดยทัว่ ไปในการคัดเลือกข่าวของหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้บริหารระดับสูงภายในกองบรรณาธิการข่าว
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2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารในต�ำแหน่งรองบรรณาธิการบริหารและผู้ช่วยบรรณาธิการ
บริหาร ผลการศึกษาสรุปได้วา่ ผูบ้ ริหารทัง้ 2 ท่านเห็นว่าเมือ่ มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึน้
ถ้าเหตุการณ์นั้นอยู่ในความสนใจของสาธารณชน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์จะต้องน�ำ
เสนอข่าวนั้น ซึ่งข่าวนั้นอาจเป็นข่าวสังคมทั่วไปหรือข่าวเหตุการณ์ส�ำคัญทางการ
เมืองก็ได้
			 ประหยัด คูณสมบัติ รองบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
กล่าวว่า ในการน�ำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ กรณีทมี่ เี หตุการณ์ใหญ่เกิดขึน้ หนังสือพิมพ์
แต่ละฉบับจะต้องน�ำเสนอ เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรณีที่เป็นข่าวทั่วไปก็จะดูว่า
ข่าวไหนที่มีคุณค่าข่าวและมีผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิตของคนในสังคมมากกว่า
ก็จะต้องน�ำเสนอข่าวนัน้ ดังข้อความ “หากมีเรือ่ งใหญ่ เรือ่ งส�ำคัญเกิดขึน้ สือ่ จะต้อง
น�ำเสนอ อย่างเช่น ข่าวเครื่องบินชนตึกเวิร์ดเทรดที่สหรัฐอเมริกา เรื่องอย่างนี้เป็น
เรื่องใหญ่ หนังสือพิมพ์จะไม่น�ำเสนอไม่ได้ จะตกข่าวนี้ไม่ได้”
			 ด้าน สุคนธวิทย์ จังคศิริ ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการข่าว
ประจ�ำวันหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ กล่าวถึง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวมาลงหน้า 1
ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ว่าในการเลือกข่าวมาลงพาดหัวข่าวใหญ่จะเลือกข่าวที่
ส�ำคัญที่สุด อยู่ในความสนใจของประชาชน เลือกข่าวที่เป็นประเด็นร้อนในขณะนั้น
			 จากการศึกษาพบว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ประกอบด้วยแผนกหรือ
เรียกว่า “โต๊ะข่าว” ต่างๆ ได้แก่ โต๊ะข่าวการเมือง โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ โต๊ะข่าวสังคม
โต๊ะข่าวภูมิภาค โต๊ะข่าวไอที-วิทยาการ โต๊ะข่าวการศึกษา โต๊ะข่าวเกษตร โต๊ะข่าว
บทความ-การ์ตูน โต๊ะข่าวบันเทิงและโต๊ะข่าวสตรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
			l  การเมือง
			 ทีมข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ประกอบด้วยผู้สื่อข่าวหลายคน
ประจ�ำอยูใ่ นหน่วยงานซึง่ ประกอบด้วย ท�ำเนียบรัฐบาลผูส้ อื่ ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์
ประจ�ำอยู่ท�ำเนียบรัฐบาล 1 ทีม (6 คน) ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวการเมือง 3 คน
ช่างภาพ 1 คน ผู้ช่วยผู้สื่อข่าว (ขับรถยนต์) 1 คน ผู้สื่อข่าวที่รับผิดชอบข่าว
เศรษฐกิจ 1 คน ทีมข่าวการเมืองมีหน้าที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ของนักการเมือง การบริหารงานของคณะรัฐบาล ฯลฯทีมผู้สื่อข่าวประจ�ำท�ำเนียบ
รัฐบาลได้แบ่งหน้าที่กันท�ำข่าว ประกอบด้วยผู้สื่อข่าวติดตามนายกรัฐมนตรีและ
รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวติดตามรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงาน
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรีสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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บทที่ 5

			l  เศรษฐกิจ
			 กระบวนการท�ำงานของแผนกข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ได้จดั
ให้มผี สู้ อื่ ข่าวเศรษฐกิจประจ�ำหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวง
การคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
ท�ำเนียบรัฐบาล ธนาคารพาณิชย์ และผู้สื่อข่าวสายการตลาด
			l  การศึกษา
			 แผนกการศึกษา หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ น�ำเสนอข่าวสารทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับ
การศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา
อนุบาล ประกอบด้วย ข่าว บทความ คอลัมน์ “องค์ความรู้ภาษาไทย” ซึ่งเป็น
คอลัมน์ที่สอนภาษาไทยให้กับผู้อ่าน โดยให้ผู้อ่านใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
			l  เดลินิวส์วาไรตี้
			 แผนกวาไรตี้ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์น�ำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับอาหาร
การกินเป็นหลักประกอบไปด้วย คอลัมน์แนะน�ำร้านอาหาร เมนูของร้านอาหาร
แต่ละแห่งทีน่ า่ รับประทาน เขียนโดยนักเขียนจากภายนอกกองบรรณาธิการ เจ้าของ
นามปากกา “หมึกแดง” ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการปรุงอาหาร คอลัมน์ คอลัมน์ “เข้าครัว
กับหมึกแดง” เป็นคอลัมน์สอนวิธีการปรุงอาหาร คอลัมน์ “ชิมให้เป็น” น�ำเสนอ
เมนูอาหารใหม่ๆ และเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินที่น่าสนใจ
			l  สังคม
			 กระบวนการท�ำงานของแผนกข่าวสังคม หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้จัด
ให้มีบุคคลในกองบรรณาธิการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเขียนข่าวสังคม โดยไม่มี
ผู้สื่อข่าวไปประจ�ำหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ น�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์หรือกรณียกิจขององคมนตรี ภารกิจของ
นายกรัฐมนตรี ฯลฯ
			l  บทความ-การ์ตูน
กระบวนการท� ำ งานของแผนกข่ า วบทความ–การ์ ตู น หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์
ประกอบด้วย คอลัมน์ “พิศวาส ราชส�ำนัก” คอลัมน์บทความ “เล่นกับไฟ” เขียน
โดยนามปากกา “แมงเม่า” คอลัมน์บทความ “เห็นมาอย่างไร เขียนไปอย่างนั้น”
เขียนโดยนามปากกา “อนุภพ” และ คอลัมน์ “ตรงไปตรงมา” เขียนโดยนามปากกา
“คมธนู” คอลัมน์ การ์ตูน “ขาประจ�ำ” เขียนโดยนามปากกา “ขวด” คอลัมน์
“จดหมายถึงเดลินิวส์”

บทที่ 5

มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
100 วารสารร่
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557

			l  ไอที-วิทยาการ
			 ข่าวสารเกีย่ วกับไอที-วิทยาการ ประกอบด้วยข่าวเกีย่ วกับพัฒนาการของ
เทคโนโลยีการสือ่ สารในสังคม ทัง้ เทคโนโลยีทหี่ น่วยงานของรัฐและหน่วยงานธุรกิจ
เอกชนน�ำมาใช้ เช่น ข่าวเกี่ยวกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ก�ำลังจะวางขายในท้องตลาด
ผลประกอบการของ บริษัท แอปเปิ้ล เซ้าท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด ข่าวสาร
เกี่ยวกับบัตรเครดิต และข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่
			 วีระพันธ์ โตมีบุญ หัวหน้าข่าวไอที หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กล่าวว่า
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป หนังสือพิมพ์เดลินิวส์จะน�ำเสนอ
ข่าวเทคโนโลยี-วิทยาการ 4 หน้า โดยน�ำเสนอทุกวันพุธมีทั้งการน�ำเสนอข่าว
บทความจากบุคคลภายนอกกองบรรณาธิการ (นักเขียนประจ�ำ) ข่าวย่อยแผนกข่าว
ไอที-วิทยาการ มีผู้สื่อข่าวประจ�ำหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิ
แห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยา)
			l  ต่างประเทศ
			 แผนกข่าวต่างประเทศหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประกอบด้วย หัวหน้าโต๊ะ
ข่าวต่างประเทศ 1 คน ผู้สื่อข่าวประจ�ำโต๊ะข่าว 4 คนทีมข่าวต่างประเทศมีหน้าที่
รายงานข่าวสารที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับคนไทยที่
อาศัยอยู่ต่างประเทศ ข่าวสารที่เข้ามาสู่โต๊ะข่าวต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นข่าวจาก
ส�ำนักข่าวต่างประเทศ ได้แก่ ส�ำนักข่าวเอพี (Associated Press) ส�ำนักข่าว
เอเอฟพี (L’ Agence Presse:AFP) ส�ำนักข่าวรอยเตอร์ (Reuters) ซึ่งทีมข่าว
ต่างประเทศจะคัดเลือกข่าวที่เห็นว่ามีคุณค่าข่าวและใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ชีวิตของคนไทย
			l  ภูมิภาค
			 โครงสร้างของฝ่ายข่าวภูมิภาคของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีลักษณะ
แตกต่างไปจากโครงสร้างข่าวภูมิภาคของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น เนื่องจากมีการ
จัดตั้งส�ำนักงานย่อย (ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ประจ�ำภูมิภาค) เพื่อรายงานข่าวที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดต่างๆ โดยมีศูนย์ข่าวทั้งสิ้น 9 แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย
แต่ละแห่งจะมีหวั หน้าศูนย์ขา่ ว 1 คน คอยรับนโยบายจากหัวหน้าโต๊ะข่าวภูมภิ าคที่
ปฏิบัติงานอยู่ในส�ำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวแต่ละศูนย์ข่าว
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเสาะหาข่าวครอบคลุม 8 จังหวัด (โดยประมาณ) ขึน้ อยูก่ บั พืน้ ที่
ของแต่ละภูมภิ าค หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ขา่ วในภูมภิ าคทัง้ สิน้ 9 แห่ง
(ศูนย์ข่าวฯ) แต่ละศูนย์ข่าวฯมีหน้าที่รับผิดชอบเสาะหาข่าวครอบคลุมจังหวัด
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การพัฒนา “เดลินิวส์ทีวี” (Daily News TV)
บริ ษั ท สี่ พ ระยาการพิมพ์ จ�ำกัด ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารจากการ
รายงานข่าวผ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เพียงช่องทางเดียวไปสู่การรายงานข่าวสาร
ผ่านสื่อเว็บไซต์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นพัฒนาการออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์ภายใต้

บทที่ 5

			l  สตรี
			 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้าสตรี น�ำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับแฟชั่นทั้งของ
บุรุษและสตรี โดยเน้นไปที่สตรีเป็นหลัก โดยน�ำเสนอในหลากหลายรูปแบบ เช่น
ข่าว ภาพข่าว แฟชั่นที่ก�ำลังเป็นที่สนใจ คอลัมน์ “สัพเพเหระ” น�ำเสนอข่าวการ
ประชาสัมพันธ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินชีวติ ของเด็ก สตรีและคนชรา เช่น ข่าวบุคคล
ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็นแม่ดเี ด่นแห่งชาติ น�ำเสนอความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับการจัด
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ คอลัมน์ “กันและกัน” น�ำเสนอในทุกวันศุกร์ เป็นต้น
			l  บันเทิง/ภาพยนตร์/ละคร
			 ทีมข่าวบันเทิง/ภาพยนตร์/ละคร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์อยู่ในส่วนของ
กีฬา ประกอบด้วยคอลัมน์ “เอเชี่ยนสตาร์” เขียนโดยนามปากกา “มิซึรุ” น�ำเสนอ
ข่าวความเคลือ่ นไหวแวดวงศิลปินดาราของประเทศในเอเชีย คอลัมน์ “เฉาะดารา”
น�ำเสนอความเคลือ่ นไหวของศิลปินดาราในลักษณะคอลัมน์ซบุ ซิบ คอลัมน์ “บันเทิง
ฟรีสไตล์” เขียนโดยนามปากกา “วิภา...วดี”
			l  เกษตร
			 หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์นำ� เสนอหน้าเกษตรเป็นประจ�ำทุกวัน ประกอบด้วย
ข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการเกษตร ประกอบด้วย คอลัมน์ “หลากเรื่องราว”
น�ำเสนอความเคลื่อนไหวในแวดวงการเกษตรทั่วโลก คอลัมน์ “เกาะข่าวเกษตร”
น�ำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตร คอลัมน์ “ดินดีสมเป็นนาสวน” น�ำเสนอข่าว
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเกษตรและให้ความรู้แก่ผู้อ่านโดยมุ่งเน้นไปที่ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเกษตรเป็นหลัก
			l  กีฬา
			 หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ หน้ากีฬาน�ำเสนอความเคลือ่ นไหวในแวดวงกีฬา
ทัง้ ในและต่างประเทศ มีพนื้ ที่ 4 หน้ากระดาษ มีรปู แบบการน�ำเสนอทัง้ ข่าว บทความ
บทวิจารณ์และรายงานตารางการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประกอบด้วย คอลัมน์
“เลาะคอร์ตตะกร้อ” น�ำเสนอความเคลือ่ นไหวในแวดวงตะกร้อ คอลัมน์ “สปอร์ตไลน์”
น�ำเสนอผลการแข่งขันกีฬาในต่างประเทศ คอลัมน์ “สมิงขาวชี้ขาดมวย” น�ำเสนอ
การประกบคู่มวยไทย ฯลฯ
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ชื่อ “เดลินิวส์ทีวี” เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข่าวสารหลากหลายช่องทางมากขึ้น
โดยแบ่งขัน้ ตอนการด�ำเนินงานออกเป็น 3 ขัน้ ตอน คือ การก่อตัง้ บริษทั เดลินวิ ส์ทวี ี
จ�ำกัด การน�ำเสนอเนือ้ หาของ “เดลินวิ ส์ทวี ”ี การบริหารจัดการ “เดลินวิ ส์ทวี ”ี ดังนี้
			i  การก่อตั้งบริษัทเดลินิวส์ทีวี จ�ำกัด
			 ผู้บริหารบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด เห็นว่า ในการพัฒนาช่องทาง
การสื่อสาร “เดลินิวส์ทีวี” จ�ำเป็นต้องแบ่งแยกการบริหารออกจากหนังสือพิมพ์
ให้ชัดเจน โดยจัดตั้งเป็นบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและเพื่อให้เป็นไปตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2551 มาตรา 47 ซึง่ ระบุวา่ มิให้มกี าร
ครองสิทธิขา้ มสือ่ หรือการครอบง�ำระหว่างสือ่ มวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอืน่ ใด
			 ผู้บริหารบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด ได้ก�ำหนดนโยบายให้จัดตั้ง
บริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลขึ้นมาด�ำเนินกิจการโทรทัศน์ของบริษัท สี่พระยา
การพิมพ์ จ�ำกัด ออกอากาศทางช่องสัญญาณดาวเทียมระบบ “C-bandGlobal
Beam” สามารถเปิดรับชมได้ทงั้ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อยูใ่ นช่วงการ
พัฒนาซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง
			 การจัดตัง้ “เดลินวิ ส์ทวี ”ี จ�ำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้านข่าวหนังสือพิมพ์
ให้สามารถผลิตและน�ำเสนอข่าวผ่านเดลินวิ ส์ทวี ไี ด้ ส่วนในอนาคตจะต้องมีการจัดตัง้
พระราชบัญญัตขิ นึ้ มาเพือ่ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ก�ำหนดให้สอื่ มวลชนมีสทิ ธิและเสรีภาพทีจ่ ะน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยทีไ่ ม่ตกอยูใ่ น
อาณัตขิ องหน่วยงานของรัฐ จึงจ�ำเป็นทีต่ อ้ งก่อตัง้ บริษทั ซึง่ มีสถานะเป็นนิตบิ คุ คลขึน้
มาด�ำเนินกิจการโทรทัศน์ของเดลินวิ ส์ปจั จุบนั ได้จดั ตัง้ ขึน้ และด�ำเนินงานออกอากาศ
ผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมระบบ “C-bandGlobal Beam” แล้ว ขณะนีอ้ ยูใ่ นช่วง
การพัฒนาทั้งการจัดเตรียมอาคารสถานที่เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมและการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสาร
			i  เนื้อหา (Content) ของ “เดลินิวส์ทีวี”
			 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด ผลิตสินค้าหลักคือ หนังสือพิมพ์ จึงมี
ความเชีย่ วชาญการผลิต “เนือ้ หา” (Content) ลงในสือ่ สิง่ พิมพ์มากกว่าสือ่ ประเภทอืน่
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาขึ้น ประกอบกับ
ประชาชนมีรูปแบบการบริโภคข่าวสารเปลี่ยนแปลงไป
			 ผูบ้ ริหารบริษทั สีพ่ ระยาการพิมพ์ จ�ำกัด จึงได้จดั ตัง้ ให้มสี ถานีโทรทัศน์
“เดลินิวส์ทีวี” ขึ้น โดยให้ทีมข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันเขียนข่าวลงในสื่อเว็บไซต์และเดลินิวส์ทีวีจึงกล่าวได้ว่าเนื้อหาที่ปรากฏผ่านทาง
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“เดลินิวส์ทีวี” นั้นมาจากผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เกือบทั้งหมดเมื่อผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์เขียนข่าวและส่งข่าวเข้ามาในกองบรรณาธิการแล้ว บุคลากรภายในกอง
บรรณาธิการซึง่ ประกอบด้วยรีไรท์เตอร์ (Rewriter) ผูช้ ว่ ยหัวหน้าข่าวจะเป็นผูค้ ดั
เลือกข่าว และเขียนข่าวให้สละสลวย เหมาะสม จากนัน้ ทีมข่าวหน้าหนึง่ ทีร่ บั ผิดชอบ
จะน�ำเอาข่าวนั้นมาเขียนสรุปให้เหมาะสมกับการน�ำไปลงในหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
ออนไลน์และเดลินิวส์ทีวี
			i  การบริหารจัดการ “เดลินิวส์ทีวี”
			 “เดลินิวส์ทีวี” เป็นช่องทางการสื่อสารช่องทางใหม่ที่ผู้บริหารบริษัท
สีพ่ ระยาการพิมพ์ จ�ำกัด มีนโยบายให้จดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ น�ำเสนอสูส่ าธารณชน มีลกั ษณะ
การบริหารจัดการ คือก�ำหนดนโยบายให้ทมี ข่าวหน้าหนึง่ ของหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์
หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเขียนข่าว (Rewrite) ลงในสื่อหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์และ
เขียนข่าวลงในสื่อโทรทัศน์ดังแผนภาพ
ผู้รับสาร
เว็บไซต์/Mobile

โทรทัศน์

PJ

PJ

PJ

ผู้สื่อข่าว

ผู้สื่อข่าว
ออนไลน์

Platfom/
Channel
Production Jouralist
ทีมข่าวหน้าหนึ่ง

แผนภาพแสดงการจัดกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เดลินิวส์ออนไลน์ และเดลินิวส์ทีวี

			 จากแผนภาพแสดงการจั ด กองบรรณาธิ ก ารหนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์
เดลินิวส์ออนไลน์ และเดลินิวส์ทีวี ประกอบด้วย
			l  การหมุนเวียนสับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
			 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์แบ่งออกเป็นทีมหลัก 4 ทีมๆ ละ
9 คน มีการวางระบบการท�ำงานโดยให้แต่ละทีมข่าวหน้าหนึ่งผลัดกันเข้าเวรท�ำงาน
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ทีมข่าวหน้าหนึง่ ประกอบไปด้วย บรรณาธิการข่าว 1 คน หัวหน้าข่าว 2 คน รีไรท์เตอร์
(Rewriter) 6 คนหมุนเวียนกันเข้าเวรโดยแต่ละทีมจะจัดให้มีรีไรท์เตอร์ 2 คน
บรรณาธิการข่าวหรือหัวหน้าข่าว 1 คน ท�ำหน้าทีเ่ ขียนข่าวลงใน “เดลินวิ ส์ออนไลน์”
จนครบ 1 สัปดาห์ จากนั้นหมุนเวียนไปเขียนข่าว “เดลินิวส์ทีวี” โดยให้ทีมอื่น
เข้ามาปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจากการศึกษาพบว่า
เหตุผลที่ผู้บริหารกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เห็นว่าให้บุคลากรในกอง
บรรณาธิการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันท�ำหน้าที่รีไรท์ (Rewrite) ข่าวลงในเว็บไซต์
และเดลินวิ ส์ทวี โี ดยมีเหตุผลหลัก คือ การลดต้นทุนและเพือ่ พัฒนาบุคลากรในกอง
บรรณาธิการ
			l  การรายงานข่าว/ข่าวสาร ของ “เดลินิวส์ทีวี”
			 ผูบ้ ริหารบริษทั สีพ่ ระยาการพิมพ์ จ�ำกัด เห็นว่าจุดแข็งของกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์คือการที่บุคลากรในกองบรรณาธิการสามารถผลิต “เนื้อหา”
(Content) ในรูปแบบของ “ข่าว” ได้มากดังนั้น การน�ำเสนอข่าวของเดลินิวส์ทีวี
จะหยิบเอาข่าวที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์น�ำเสนอซึ่งเป็นข่าวที่สาธารณชนสนใจมา
ขยายความโดยเจาะลึกมากขึ้นด้วยการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้สอดรับกับ
รสนิยมของผู้ชมเดลินิวส์ทีวี
			 รายการที่น�ำเสนอในช่วงเวลากลางวัน ประกอบด้วยหลายรายการ
ทั้งรายการข่าว รายการประเภทให้สาระความรู้ สารคดี ตัวอย่างเช่น รายการ
“ข่าวเที่ยงวัน” เป็นรายการข่าวสดที่รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าและ
ติดตามความคืบหน้าของข่าวที่เป็นประเด็นร้อนที่สาธารณชนให้ความสนใจ สถานี
โทรทัศน์ “เดลินวิ ส์ทวี ”ี น�ำเสนอรายการในช่วงเวลาเย็นหลายรายการ เช่น รายการ
“ทันข่าวค�่ำ” เป็นรายการสดที่น�ำเสนอประเด็นข่าวส�ำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันและ
แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ชมโทรทัศน์ได้รับรู้ถึงประเด็นข่าวที่ก�ำลังเป็นข่าวทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา ส่วนในช่วงดึก สถานีโทรทัศน์ “เดลินิวส์ทีวี”
น�ำเสนอการสรุปข่าวทีส่ ำ� คัญในรอบวันนัน้ ประกอบด้วยรายการมากมายหลากหลาย
รูปแบบ			
			ข่าวสารทีถ่ กู น�ำเสนอผ่านทาง “เดลินวิ ส์ทวี ”ี มีหลายรายการหลายรูปแบบ
ทั้งรายการข่าว คือ การหยิบเอาข่าวเด่นที่น�ำเสนอในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์มาวิเคราะห์เจาะลึก โดยเฉพาะ “ข่าวร้อน” ซึ่งเป็นประเด็นที่สาธารณชน
ให้ความสนใจในช่วงเวลานั้น ทีมข่าว “เดลินิวส์ทีวี” จะน�ำเสนอประเด็นต่อเนื่อง
ที่เห็นว่ามีคุณค่าข่าว (News Values) ซึ่งสาธารณชนควรรับรู้มาน�ำเสนอเจาะลึก
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นอกจากนีย้ งั มีรายการประเภท “วิเคราะห์ขา่ ว” โดยคัดเลือกข่าวเด่นทีม่ เี งือ่ นง�ำน่า
สนใจที่ไม่ได้ถูกน�ำเสนอสู่สาธารณชนมาวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งนี้ รายการ
ที่น�ำเสนอผ่านทาง “เดลินิวส์ทีวี” มีหลายรายการ เช่น สปอร์ตโฟกัส เดลี่บันเทิง
เศรษฐกิจติดจอ เดลี่พยากรณ์ ผู้หญิง By นุสบา รู้ทันกฎหมาย เสพสมออนทีวี
ชิม ชิลล์ ชิลล์ เปิดคัมภีร์คนรักพระ ฯลฯ เป็นต้น

สรุปผลการศึกษา

บทที่ 5

จากการศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในยุคการผนวก
รวมเทคโนโลยีการสื่อสาร” ผู้ศึกษาได้สรุปใน 3 ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
1. การจัดวางโครงสร้างการบริหารงานภายในกองบรรณาธิการข่าว
โครงสร้างการบริหารงานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ มีบรรณาธิการ
บริหารท�ำหน้าที่บริหารในต�ำแหน่งที่สูงที่สุดและด�ำรงต�ำแหน่งบรรณาธิการผู้พิมพ์
ผู้โฆษณาด้วย เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รับผิดชอบข่าวสารทั้งหมดที่น�ำลง
ตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ มีรองบรรณาธิการบริหาร 2 คน ท�ำหน้าทีบ่ ริหารงาน
ได้แก่ รองบรรณาธิการบริหารที่รับผิดชอบการก�ำกับดูแลการท�ำข่าวการเมือง
ข่าวกีฬา ข่าวต่างประเทศ และรองบรรณาธิการที่ก�ำกับดูแลการท�ำข่าวเศรษฐกิจ
ข่าววาไรตี้ ข่าวสตรี
ต�ำแหน่งการบริหารที่รองลงมาจากรองบรรณาธิการบริหาร คือ ผู้ช่วย
บรรณาธิการบริหาร ซึง่ มี 4 คน คนที่ 1 ก�ำกับดูแลการท�ำข่าวภูมภิ าค คนที่ 2 ก�ำกับ
ดูแลการท�ำข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิง ข่าวไอที วิทยาการ สกู๊ปข่าวและภาพข่าว
ประจ�ำวัน คนที่ 3 ก�ำกับดูแลข่าวการศึกษา ข่าวในกรุงเทพมหานคร ช่างภาพและ
ข่าวศิลปกรรม คนที่ 4 ก�ำกับดูแลการท�ำข่าวเกษตรและพิสูจน์อักษร
2. การน�ำเสนอ “ข่าวสาร” ของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
จากการน�ำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สรุปได้ว่า เมื่อเทคโนโลยี
การสื่อสารเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ท�ำให้เกิดช่องทางการสื่อสารมากขึ้นตามไปด้วย
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์
ในงานข่าว เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ฯลฯกองบรรณาธิการข่าวให้ความส�ำคัญ
กับข่าวใหญ่ซึ่งเป็นประเด็นร้อนในสังคมในช่วงเวลานั้นเป็นส�ำคัญ ทั้งเหตุการณ์
ที่เป็นประเด็นทางสังคมและประเด็นทางการเมือง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบุคคลที่
ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าข่าวหน้า 1 และบรรณาธิการข่าวประจ�ำวันทีป่ ฏิบตั งิ านในวันนัน้
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ข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประกอบด้วย หน้าการเมือง มีผู้สื่อข่าว
ประจ�ำท�ำเนียบรัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง องค์กรอิสระ หน่วยงานอื่น ได้แก่
กลุ่มทางการเมือง นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง หน้าเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวรับผิดชอบประจ�ำ
หน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
ธนาคารพาณิชย์และสายการตลาด หน้าการศึกษา หน้าวาไรตี้ หน้าสังคม หน้า
บทความ-การ์ตูน หน้าไอที-วิทยาการ หน้าต่างประเทศ หน้าภูมิภาค ซึ่งมีศูนย์
ข่าวประจ�ำภูมิภาคในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์ข่าวภาคกลาง ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก
ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ศูนย์ข่าว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ศูนย์ข่าวภาคใต้ (ตอนบน) ศูนย์ข่าวภาคใต้
(ตอนล่าง) หน้าสตรี หน้าบันเทิง/ภาพยนตร์/ละคร หน้าเกษตร หน้ากีฬา โดยเฉพาะ
หน้ากีฬาประกอบด้วยเนื้อหามากถึง 4 หน้า เป็นส่วน (Section) หนึ่งที่อยู่ส่วนที่
สองของหนังสือพิมพ์
3. ผูบ้ ริหารบริษทั สีพ่ ระยาการพิมพ์ จ�ำกัด เห็นว่าจุดแข็งของกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์คือการที่บุคลากรในกองบรรณาธิการสามารถผลิต “เนื้อหา”
(Content) ในรูปแบบของ “ข่าว” ได้มาก จึงให้ทีมข่าวเดลินิวส์ทีวีหยิบยกเอา
ข่าวทีห่ นังสือพิมพ์เดลินวิ ส์นำ� เสนอซึง่ เป็นข่าวทีส่ าธารณชนสนใจมาขยายความโดย
เจาะลึกมากขึ้น โดยน�ำเสนอในรูปแบบของสื่อโทรทัศน์ให้สอดรับกับรสนิยมของ
ผู้ชมเดลินิวส์ทีวี ขณะเดียวกันก็ให้ทีมงานได้มีการฝึกการผลิตข่าวโทรทัศน์ด้วย
รายการที่น�ำเสนอในช่วงเวลากลางวัน ประกอบด้วยหลายรายการ ทั้งรายการข่าว
รายการประเภทให้สาระความรู้ สารคดี ตัวอย่างเช่น รายการ “ข่าวเที่ยงวัน” เป็น
รายการข่าวสดทีร่ ายงานสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในช่วงเช้าและติดตามความคืบหน้าของ
ข่าวที่เป็นประเด็นร้อนที่สาธารณชนให้ความสนใจ สถานีโทรทัศน์ “เดลินิวส์ทีวี”
น�ำเสนอรายการในช่วงเวลาเย็นหลายรายการ เช่น รายการ “ทันข่าวค�ำ่ ” เป็นรายการสด
ที่น�ำเสนอประเด็นข่าวส�ำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ชม
โทรทัศน์ได้รับรู้ถึงประเด็นข่าวที่ก�ำลังเป็นข่าวทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
กีฬา ส่วนในช่วงดึก สถานีโทรทัศน์ “เดลินิวส์ทีวี” น�ำเสนอการสรุปข่าวที่ส�ำคัญใน
รอบวันนั้น ประกอบด้วยรายการมากมายหลากหลายรูปแบบ

การน�ำเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ในยุคการผนวกรวมเทคโนโลยีการสื่อสาร
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จากผลการศึกษาเรือ่ ง“การปรับตัวของหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ในยุคการผนวก
รวมเทคโนโลยีการสื่อสาร”ผู้ศึกษามีประเด็นที่จะน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. การจัดองค์กรของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
จากผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์ ไ ด้ ก� ำ หนดนโยบายให้ ที ม ข่ า วหน้ า หนึ่ ง หมุ น เวี ย น
สับเปลี่ยนกันเขียนข่าวลงในหนังสือพิมพ์ “เดลินิวส์ออนไลน์” และ “เดลินิวส์ทีวี”
การจัดรูปแบบการท�ำงานลักษณะนี้มีข้อดีคือ เป็นการลดต้นทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างพนักงานใหม่มาท�ำหน้าทีเ่ ขียนข่าวลงใน “เดลินวิ ส์ออนไลน์” และ “เดลินวิ ส์
ทีวี” เนื่องจาก “ธุรกิจ” คือ การแสวงหา “ก�ำไร” และควบคุม “ค่าใช้จ่าย” การจัด
องค์กรในลักษณะนี้จึงมีข้อดีถ้าหากมองในแง่มุมของภาคธุรกิจ
การให้บุคลากรจากทีมข่าวหน้าหนึ่งหมุนเวียนสับเปลี่ยนการเขียนข่าวลง
ในหนังสือพิมพ์ “เดลินิวส์ออนไลน์” และ “เดลินิวส์ทีวี”มีข้อดีอีกประการหนึ่ง
คือได้บุคลากรที่มีความช�ำนาญและมีประสบการณ์ในการจับประเด็นข่าวมาท�ำ
หน้าที่เขียนข่าว “เดลินิวส์ออนไลน์” และ “เดลินิวส์ทีวี” เนื่องจากการหาบุคคล
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ใ ห้ ท� ำ หน้ า ที่ เ ขี ย นข่ า วลงใน “เดลิ นิ ว ส์
ออนไลน์” และ “เดลินวิ ส์ทวี ”ี นัน้ ไม่ได้หาได้งา่ ยนัก เมือ่ เปรียบเทียบกับการให้คน
ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาเขียน อีกทั้งยังเข้าใจวัฒนธรรมในองค์กร
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เป็นอย่างดีกระนั้นก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดองค์กร
ของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น เช่น ไทยรัฐ มติชนรายวัน ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ จัดให้มี “แผนก
ออนไลน์” (เว็บไซต์) และ “แผนกโทรทัศน์” แยกออกเป็นเอกเทศ บุคลากรใน
แผนกออนไลน์มีหน้าที่หาข่าวและเขียนข่าวลงในเว็บไซต์ซึ่งมีข้อดีคือ บุคลากร
มีขอบข่ายการท�ำงานชัดเจน รับผิดชอบเฉพาะการหาข่าวและเขียนข่าวลงในสื่อ
ออนไลน์ สามารถทุ่มเทเวลาให้กับการท�ำข่าวออนไลน์ได้อย่างเต็มที่
2. จากผลการศึกษาซึ่งพบว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์จัดอยู่ในหนังสือพิมพ์
ประเภทประชานิยม (Popular Newspaper) น�ำเสนอข่าวสารประเภท “ข่าวเบา”
(Soft News) เป็นหลัก ประกอบกับหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเป็นของเอกชน
ที่ มี จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ประการหนึ่ ง คื อ การแสวงหาผลก� ำ ไร เนื้ อ หาที่ ป รากฏใน
หนังสือพิมพ์ประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบ เช่น ข่าว บทความ บทวิจารณ์ การ์ตนู
ล้อเลียนการเมือง คอลัมน์ตา่ งๆ ทีเ่ น้นความหวือหวา ข่าวประเภทเร้าอารมณ์ เช่น
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ข่าวอาชญากรรม ข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงไอที บันเทิง ละคร ฯลฯ ที่ส�ำคัญ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ มี พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การลงโฆษณาซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทางที่ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
หนังสือพิมพ์มากที่สุด ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดจาก
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของสือ่ มวลชน (Political Economy of Media) ซึง่
มีแนวคิดระบุวา่ สือ่ มวลชนผลิตข่าวสารมุง่ เน้นตอบสนองความต้องการของ “ตลาด”
มากกว่าที่จะน�ำเสนอข่าวสารที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิตของประชาชนเพราะผู้ผลิต
ค�ำนึงถึงผลก�ำไรมากกว่าประโยชน์สาธารณะ (Public Interest in Communication is Subordinated to Private Interests)
เหตุผลที่จ�ำเป็นต้องมองปรากฏการณ์การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารในมุมมอง
ของ “นายทุน” เพื่อให้สอดรับกับมุมมองจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของ
สื่อมวลชนที่ระบุว่าในการศึกษาระบบสื่อมวลชนนั้นจะต้องวิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจและการเมืองของสังคม เพราะหากไม่นำ� ปัจจัย ส�ำคัญนีม้ าวิเคราะห์
จะไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชนได้ ดังนั้น ในการท�ำความ
เข้าใจอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทยจึงจ�ำเป็นต้องมองในมุมมองของ “นายทุน”
ด้วยว่า สื่อเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ท�ำการผลิตไปเพื่อหวังผลก�ำไรเป็นหลัก
เช่นเดียวกันธุรกิจประเภทอื่น ซึ่งผลก�ำไรนี้เองนอกจากจะมาจากอุตสาหกรรม
สือ่ มวลชนโดยตรงแล้ว ยังมาจากอุตสาหกรรมในธุรกิจทีข่ า้ งเคียงกับการด�ำเนินงาน
ของสื่อมวลชนด้วยเช่น ธุรกิจเกี่ยวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์ ธุรกิจน�้ำมันที่ใช้ใน
การอุตสาหกรรม ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ในการวิเคราะห์เนื้อหาสื่อมวลชนนั้น
นักวิชาการกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองเชื่อว่าเนื้อหาบางส่วนจะถูกก�ำหนดโดย
ระบบตลาดซึง่ อาจเป็นผูร้ บั สารส่วนหนึง่ อีกส่วนหนึง่ จะถูกก�ำหนดจากผลประโยชน์
ของเจ้าของเงินทุนหรือผู้มีอ�ำนาจตัดสินระดับนโยบาย เช่น บอร์ดของบริษัท
นอกจากนี้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองของสือ่ มวลชนยังมองปรากฏการณ์
ทางสังคมที่เกิดขึ้นว่าในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเจริญก้าวหน้า
มากขึ้น ท�ำให้มีการผนวกรวมกิจการกัน (Global Integration of Media
Develops) ประกอบกับการทีผ่ บู้ ริหารบริษทั สีพ่ ระยาการพิมพ์ จ�ำกัด มีนโยบายให้
บุคลากรจากทีมข่าวหน้าหนึง่ ของหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์หมุนเวียนสับเปลีย่ นหน้าทีก่ นั
เขียนข่าวลงในหนังสือพิมพ์ “เดลินิวส์ออนไลน์” และ “ทีวีเดลินิวส์” กรณีดังกล่าว
มีขอ้ จ�ำกัดคือผูร้ บั สารขาดความหลากหลาย (Diversity Decreases) ของเนือ้ หา
ทีป่ รากฏในสือ่ ประกอบกับบุคลากรในแวดวงสือ่ สารมวลชนแต่ละแห่งจะตรวจสอบ
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในยุคการผนวก
รวมเทคโนโลยีการสื่อสาร” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารและบุคลากรในองค์กรบริษทั สีพ่ ระยาการพิมพ์ จ�ำกัด เห็นตรงกัน
ว่าจุดแข็งของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์ คือ การผลิตเนือ้ หา (Content)
ที่น�ำเสนอสู่สาธารณชน ข้อเท็จจริงนี้เป็นความจริง ผู้ศึกษามีข้อสังเกตประการหนึ่ง
คือสิ่งส�ำคัญประการหนึ่งที่มีความส�ำคัญไม่น้อยกว่าการผลิต “เนื้อหา” คือการให้
ความส�ำคัญกับ “สายส่ง” การที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีผู้อ่านมากในประเทศไทย
เพราะมีสายส่งที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถท�ำให้ “เนื้อหา” ไปสู่ผู้อ่านได้ แต่ทว่า
ในยุคปัจจุบัน “สายส่ง” คือช่องทางสื่อเคเบิ้ลทีวีที่เข้าถึงคนจ�ำนวนมาก ถึงแม้จะมี
เนือ้ หาดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ ง “สายส่ง จะไม่สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้
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“ประเด็นข่าว” ซึง่ กันและกัน วิธกี ารทีง่ า่ ยทีน่ ยิ มท�ำกันคือการเข้าเว็บไซต์และติดตาม
ดูการน�ำเสนอประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์คู่แข่งเพื่อป้องกันการถูกผู้บริหาร
หนังสือพิมพ์มองว่า “ตกข่าว” ส�ำคัญ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวนีจ้ งึ เป็นอีกสาเหตุหนึง่
ทีท่ ำ� ให้ขา่ วทีป่ รากฏผ่านหนังสือพิมพ์ขาดความหลากหลายซึง่ สอดรับกับแนวคิดจาก
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองระบุไว้
3. จากการศึกษาพบว่าเมือ่ ผูส้ อื่ ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์สมั ภาษณ์ “แหล่งข่าว”
เสร็จสิน้ จากนัน้ จะรีบเขียนข่าวส่งมายังแผนก “เดลินวิ ส์ออนไลน์” พร้อมทัง้ ส่งคลิป
“ภาพ” และ “เสียง” แหล่งข่าวเข้ามายังกองบรรณาธิการข่าว ก่อนเพือ่ น�ำเสนอลงใน
เว็บไซต์ “เดลินวิ ส์ออนไลน์” จากนัน้ จะเขียนข่าวให้ละเอียดมีองค์ประกอบ 5 W 1 H
ครบถ้วนเพื่อส่งไปยังกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์จากการศึกษาพบว่าผู้สื่อข่าว
มิได้เขียนข่าวลงใน “เดลินิวส์ทีวี” แต่อย่างใด บุคคลที่ท�ำหน้าที่น�ำข่าวสารมา
น�ำเสนอใน “เดลินิวส์ทีวี” คือ ทีมข่าวหน้าหนึ่งซึ่งประกอบด้วย 4 ทีมที่หมุนเวียน
สับเปลี่ยนกันเขียนข่าวลงในเดลินิวส์ออนไลน์ และ “เดลินิวส์ทีวี” เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับค�ำนิยามของค�ำว่า “การผนวกรวมสือ่ ” (Media Convergence) ทีไ่ ด้
ก�ำหนดไว้ในเบือ้ งต้นแล้ว พบว่า ยังไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของ “การผนวกรวมสือ่ ”
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพราะผู้สื่อข่าวมิได้เขียนข่าวเพื่อน�ำเสนอใน “วิทยุ
กระจายเสียง” และ“เดลินวิ ส์ทวี ”ี จึงสรุปได้วา่ กระบวนการท�ำงานข่าวของบุคลากร
ในองค์กรข่าวเดลินิวส์ก�ำลังพัฒนาไปสู่การผนวกรวมสื่อเต็มรูปแบบในอนาคต
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โดยเฉพาะช่องสถานีที่เป็นเลขตัวเดียวซึ่งง่ายต่อการจดจ�ำของผู้ชม เช่น สถานีช่อง
1, 2, 3 เป็นต้น
2. จากการอภิปรายผลการศึกษาโดยใช้แนวคิดจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การเมืองของสื่อมวลชนมาอธิบายซึ่งมีเนื้อหาระบุว่าแนวโน้มการน�ำเสนอข่าวสาร
ของสื่อมวลชนจะมุ่งตอบสนองลูกค้ากลุ่มใหญ่เป็นหลักเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้
แต่ทว่าบทบาทของสื่อสารมวลชนที่ส�ำคัญประการหนึ่งนอกจากการแจ้งข่าวสารให้
กับผู้รับสารในสังคมแล้ว คือ การเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนกลุ่มน้อย กลุ่มคนที่
ขาดโอกาสในสังคม ด้วยเหตุนี้ ถ้าหากสื่อของ “เดลินิวส์” ให้ความส�ำคัญกับคน
กลุม่ น้อยในสังคมโดยเปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั กลุม่ คนทีข่ าดโอกาสหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากระบบที่ด�ำรงอยู่ถือเป็นการสนับสนุนคนที่ขาดโอกาสในสังคมซึ่งหนังสือพิมพ์
สามารถน�ำเอาประเด็นนี้มาเป็นจุดขายในอนาคตได้เป็นการสื่อสารให้สังคมได้รับรู้
ว่า “เดลินิวส์” ยังคงท�ำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านต่อไป
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