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Q8Q
บทความ ทัศนะ ข้อคิดเห็น ภาพที่ปรากฏ ในวารสารเล่มนี้เป็นความ
คิ ด เห็ น ส่ ว นตั ว ของผู ้ เขี ย น บรรณาธิ ก ารและกองบรรณาธิ ก าร
ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ ลิขสิทธิ์
เป็นของผูเ้ ขียน และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การตีพมิ พ์ซำ�้ ต้องได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ขียน และวิทยาลัยสหวิทยาการ
โดยตรงและเป็นลายลักษณ์อักษร
Q8Q
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บทบรรณาธิการ
วารสารสหวิทยาการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 น�ำเสนอบทความ 5 เรื่อง
ที่ชี้ชวนให้ตั้งค�ำถามกับ “การสื่อสารของมนุษย์” ภายใต้พลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้างเศรษฐศาสตร์การเมืองระดับประเทศ การ
ไหลเวียนของทุนวัฒนธรรมข้ามชาติ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ไปจนถึงการต่อรองอัตลักษณ์ของปัจเจก ในบทความแรก “ภูมิทัศน์
ข่าวภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัล” ฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช และวิไลวรรณ จงวิไลเกษม
ได้นำ� เสนอภาพสมรภูมกิ ารแข่งขันของอุตสาหกรรมทีวดี จิ ทิ ลั หลังการเปลีย่ น
ผ่านจากทีวอี นาล็อค ด้วยการตัง้ ค�ำถามจากมุมมองของผูผ้ ลิตในกระบวนการ
สื่อสารว่า เศรษฐศาสตร์การเมืองของการแข่งขันและเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่เปลี่ยนไปได้ส่งผลต่อภูมิทัศน์ข่าวภาคค�่ำในยุคทีวีดิจิทัลอย่างไร ทั้งในแง่
ของรูปแบบรายการ ประเด็นข่าว วิธีการน�ำเสนอ และแหล่งที่มาของข่าว
ในบทความ “การสร้างอัตลักษณ์การรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวภาค
สนามหญิงกับการต่อรองเรื่องเพศ กรณี ฐปณีย์ เอียดศรีไชย” ของเนติรัตน์
พงษ์สมบูรณ์ เป็นอีกบทความหนึ่งที่ตั้งค�ำถามจากมุมมองของผู้ผลิตใน
กระบวนการสื่อสารภายใต้การแข่งขันของอุตสาหกรรมข่าวในยุคทีวีดิจิทัล
แต่บทความนี้เจาะลึกไปที่การสร้างอัตลักษณ์ของผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง
ผ่านกลวิธกี ารน�ำเสนอข่าว ด้วยพืน้ ทีข่ องการรายงานข่าวภาคสนามเป็นพืน้ ที่
แห่งความเป็นชายของผู้ชาย การปรากฏขึ้นและด�ำรงอยู่ของผู้สื่อข่าวภาค
สนามหญิงด้วยเพศสถานะของความเป็นหญิงจึงเป็นการท้าทายโครงสร้าง
อ�ำนาจระหว่างเพศ ในพื้นที่แห่งความเป็นชายนี้ผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง
มีการต่อรองอัตลักษณ์ของการเป็นผู้สื่อข่าวและความเป็นผู้หญิงอย่างไร
ภายใต้ฐานคิดของเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการสื่อสารที่มี
เทคโนโลยีเป็นตัวก�ำหนด บทความเรือ่ ง “วัฒนธรรมการท�ำข่าวออนไลน์ ผ่าน
เฟซบุค๊ แฟนเพจ โพสต์ทเู ดย์ กรณีศกึ ษา อาการป่วยปอ ทฤษฏี สหวงษ์” ของ
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ศิรดา เหรียญวิทยากุล และวิไลวรรณ จงวิไลเกษม ตัง้ ค�ำถามกับกระบวนการ
ท�ำข่าวและความรับผิดชอบต่อสังคมในการท�ำข่าวของ “สื่อใหม่” ในที่นี้ คือ
เฟซบุ๊คแฟนเพจโพสต์ทูเดย์ ซึ่งเป็นการหลอมรวมกันของสื่อสิ่งพิมพ์และ
สือ่ อิเลคทรอนิคโดยมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการน�ำข่าวสาร การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสร้างการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท�ำข่าว
อย่างไร และกระบวนการท�ำข่าวนั้น โดยเฉพาะในกรณีของการท�ำข่าว
อาการป่วยของปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ผ่านเฟซบุค๊ แฟนเพจโพสต์ทเู ดย์ สามารถ
สะท้ อ นถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของนั ก สื่ อ สารมวลชนได้ ม ากน้ อ ย
เพียงใด
ในบทความเรื่อง “การสื่อสารอัตลักษณ์ด้วยการแต่งหน้าในงาน
พิธีไทย” กฤษณ์ ค�ำนนท์ มิได้ศึกษาการแต่งหน้าในมิติของความงามตาม
ความเข้าใจทัว่ ไป แต่วเิ คราะห์การแต่งหน้าในฐานะของกระบวนการสือ่ สาร
เพื่อสร้างอัตลักษณ์และสร้างความหมายให้สอดคล้องกับปริบทของงานพิธี
เพื่อน�ำไปสู่การประสบความส�ำเร็จทางด้วนการสื่อสาร
บทความเรือ่ งสุดท้าย “ศัลยกรรมเกาหลี: ความงามทีเ่ ลือกได้” ของ
วิส าขา เที ย มลม ศึก ษาศัลยกรรมความงามในมิ ติที่ ก ว้ า งไกลกว่ า เรื่ อ ง
ความงาม บทความนีช้ ใี้ ห้เห็นถึงอิทธิพลของการสือ่ สารผ่านทุนอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมข้ามชาติที่มีส่วนก�ำหนดรสนิยมความงามและการสร้างอัตลักษณ์
ผ่านร่างกายในระดับปัจเจกบุคคล
วารสารสหวิทยาการฉบับนี้ จึงเป็นช่องทางการส่งผ่านความรู้เชิง
สหวิทยาการในมิติของการสื่อสารของมนุษย์ ที่เป็นมากกว่าการสื่อสาร
โกสุม โอมพรนุวัฒน์
วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559)

9

สารบัญ
บทบรรณาธิการ
ภูมิทัศน์ข่าวภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัล
● ฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช
● วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
การสร้างอัตลักษณ์การรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง
กับการต่อรองเรื่องเพศ กรณี ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
● เนติรัตน์ พงษ์สมบูรณ์
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บทคัดย่อ
ภู มิ ทั ศ น์ ข ่ า วภาคค�่ ำ ยุ ค ที วี ดิ จิ ทั ล เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัล ผู้วิจัย
ทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการศึกษารูปแบบรายการ
ประเด็นข่าว เนื้อหา วิธีการน�ำเสนอและเทคโนโลยีการสื่อสาร แหล่งที่มา
ประเด็นและแหล่งข่าวและความรับผิดชอบต่อสังคมของรายการข่าวภาคค�ำ่
ยุคทีวีดิจิทัล โดยคัดเลือกกรณีศึกษาเป็นรายการข่าวภาคค�่ำ  3 รายการ
ประเด็นเด็ด 7 สี, ข่าว 3 มิติ, ไทยรัฐเจาะประเด็น ส่วนที่หนึ่งวิเคราะห์ข้อมูล
รายการข่าวภาคค�ำ 
่ ส่วนทีส่ องสัมภาษณ์เชิงลึก บรรณาธิการข่าว โปรดิวเซอร์
ผูป้ ระกาศข่าวและผูส้ อื่ ข่าว จากนัน้ ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลและน�ำเสนอข้อมูล ด้วย
การพรรณนาเชิงวิเคราะห์
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การวิจยั พบว่า รายการข่าวภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัลในแง่เศรษฐศาสตร์
การเมืองเป็นไปตามหลักทุนนิยม ค�ำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เรตติง้ รายการ
ข่าว เม็ดเงินโฆษณา ผลก�ำไรของสถานีทีวีดิจิทัล ซึ่งส่งผลต่อการก�ำหนดรูป
แบบรายการข่าวภาคค�ำ่ และการท�ำงานของกองบรรณาธิการข่าว โดยพบว่า
เทคโนโลยีการสือ่ สารยุคใหม่สง่ ผลให้ภมู ทิ ศั น์รายการข่าวภาคค�ำ่ ยุคทีวดี จิ ทิ ลั
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1.ด้านรูปแบบรายการ ทันต่อเหตุการณ์ มีสีสัน ตื่นเต้น
เร้าใจ น�ำเสนอภาพเหตุการณ์จริง 2.ประเด็นข่าวและเนื้อหา ใช้รูปแบบ
วิเคราะห์เจาะลึกที่หลากหลายและน�ำเสนอต่อเนื่องเป็นซีรีย์ 3.ด้านวิธีน�ำ
เสนอพบว่า นิยมน�ำเสนอข่าวแบบเรียลลิตี้ และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัย เช่น เครื่อง LiveU เทคโนโลยีส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย 4G,
อิมเมอร์ซีฟ กราฟฟิก, อินโฟกราฟฟิก, โดรนถ่ายภาพ และ 4.ด้านแหล่ง
ที่มาประเด็นและแหล่งข่าวเป็นแหล่งข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ คลิปวีดีโอ,
เฟสบุ๊ค, อินสตาแกรม, ผู้ชมรายการแจ้งเบาะแสเข้ามายังรายการ, ผู้สื่อข่าว
ลงพื้นที่ต่อยอดและแตกประเด็นข่าวเด่นรอบวัน
ผลวิจัยพบว่ารายการข่าวภาคค�่ำทั้ง 3 รายการให้ความส�ำคัญกับ
ประเด็นจริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมในการน�ำ
เสนอข่าวที่ถูกต้อง สมดุลและเสมอภาค อ้างอิงแหล่งที่มา เซ็นเซอร์ภาพศพ
ภาพผู้เสียหาย ปกปิดใบหน้า ชื่อสกุล โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ค�ำส�ำคัญ : ภูมิทัศน์รายการข่าว, ข่าวภาคค�่ำ, ทีวีดิจิทัล
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Abstract
The research on evening news landscape in TV digital age
is a qualitative research with objectives to study evening news
landscape in TV digital age. The researchers had reviewed
theories and relevant researches as guidelines and conceptual
frameworks in analyzing the forms of evening news, news issues,
contents, presentations, and communication technology,
sources of issues and news, and social responsibility of the
evening news in TV digital age. The research was conducted by
selecting case studies of three evening news programs, including
Praden Ded Jed See Program, Koa Sam Miti Program, and Thairath
Joh Praden. The study methods were divided into three parts:
Part 1) Analysis of information about the evening news. Part
2) In-depth interviews with news editors, producers, newscasters
and news reporters. Then, the researchers had discussed and
presented the information by an analytical descriptive writing.
The research results indicated that the evening news in
TV digital age in term of political economy were in line with the
concept of capitalism that focuses on economic factors, news
rating, advertisement budget, and profit of digital TV stations.
These factors affected the forms of the evening news and works
of news editors. It could be found that new communication
technologies contributed to the changes of evening news landscape in TV digital age as follows: 1. The forms of news program
were up-to-date, colorful, and thrilling with presentation of real
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situations. 2. News issues and contents used a variety of in-depth
analysis forms and offering news as an ongoing series 3. The
popular method of news presentation was a reality form and
using modern communication technologies, namely LiveU,
video transmission over 4G network, immersive graphics,
info-graphics, and drone camera. 4. The sources of issues and
news were sources from social media, VDO clips, Facebook,
Instagram, identifications from news audiences, surveying
actual areas by news reporters, and synthesizing highlight daily
news issues.
The research results could be concluded that all the
three evening news programs gave precedence to the issues of
ethics, morality and social responsibility in delivering accurate,
balance and equal news by referring sources, concealing images
of dead bodies, victims, faces, and real names without violating
privacy rights.
Keywords: News Landscape, Evening News, Digital TV
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ที่มาและความส�ำคัญ

ในปี พ.ศ. 2559 สมรภูมิการแข่งขันของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลนับ
วันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2558-2559 เห็นได้ชัดเจนว่า
หลังจากเปลี่ยนผ่านจากทีวีอนาล็อกสู่ทีวีดิจิทัลครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีวี
ไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ การแข่งขันอย่างดุเดือดในการแย่งชิงเม็ดเงิน
โฆษณา สร้างฐานผู้ชมและเรียกเรตติ้งรายการ ส่งผลให้ 2 ปีที่ผ่านมามีช่อง
ทีวีดิจิทัล 2 ช่องที่ไม่สามารถแข่งขันได้และ ทนต่อการขาดทุนไม่ไหวต้อง     
ล้มเลิกกิจการและขอคืนใบอนุญาต
จากสภาวการณ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ส่งผลให้
เจ้าของสถานี ทุกช่องปรับกลยุทธ์และพัฒนารายการทีวีทั้งรายการข่าว
รายการบันเทิงให้เป็นสินค้าชั้นเยี่ยมที่จะสามารถสร้างเรตติ้ง สร้างรายได้
และผลก�ำไร ที่ส�ำคัญรายการเหล่านี้ต้องดึงดูดงบโฆษณา เพื่อเพิ่มจ�ำนวน
ฐานผู้ชมของช่องทีวีดิจิทัล ซึ่งเป้าหมายสูงสูดคือการติดอันดับต้นๆ ของการ
จัดอันดับเรตติ้ง จากข้อมูลผลส�ำรวจของบริษัทนีลเส็น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ได้จัดอันดับเรตติ้งช่องทีวีดิจิทัลช่วงเดือนมีนาคมปี 2559 พบว่า อันดับ 1
คือช่อง 7 อันดับ 2 ช่อง 3 อันดับ 3 เวิร์คพอยท์ อันดับ 4 โมโน อันดับ 5
ช่องวัน อันดับ 6 ช่อง 8 อันดับ 7 ช่อง 3 เอสดี อันดับ 8 เอ็มคอตเอชดี
อันดับ 9 ไทยรัฐและอันดับ 10 ทรูโฟร์ยู (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559)
การเกิดช่องทีวีดิจิทัลมากเกินความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ส่งผลให้การแข่งขันของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลในปี 2560 จะทวี
รุนแรงมากขึ้น ผู้บริหารแต่ละช่องต้องสร้างจุดเด่น จุดครองใจผู้ชมเพื่อ
ความอยู่รอด สอดคล้องกับความคิด นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดี
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย มองว่า “ทุกช่องต้องปรับตัว
เพื่อให้ทีวีดิจิทัลอยู่รอดจนครบอายุใบอนุญาต 15 ปี แต่ 3-5 ปีจากนี้จะถอน
จากธุรกิจทีวีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นอีก มีเพียงบางช่องที่สร้างคอนเทนท์แตกต่าง
อย่างชัดเจนจะอยู่รอด (Forbes Thailand, 2558) ด้านนายเขมทัตต์
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พลเดช อุปนายกสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มองว่า
“ในปี 2562 ผู้ประกอบการทั้ง 24 ช่องจะหายไปครึ่งหนึ่ง เพราะทนต่อการ
ขาดทุนไม่ได้” (Forbes Thailand, 2558)
การเปลีย่ นผ่านจากทีวอี นาล็อกสูท่ วี ดี จิ ทิ ลั ได้ฉายภาพให้เห็นชัดเจน
ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลนั่นคือ ภูมิทัศน์
สื่อ ซึ่งเกิดมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมการแข่งขัน ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร
รวมถึงการหลอมรวมของสื่อจากแพลตฟอร์มต่างๆ เข้าด้วยกัน ส่งผลให้เป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้รปู แบบรายการข่าวภาคค�ำ่ ยุคทีวดี จิ ทิ ลั เกิดมิตใิ หม่ๆ เห็น
ได้ชัดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบรายการข่าวที่น่าสนใจ หลากหลาย
แปลกใหม่ ประเด็นข่าวและเนื้อหาวิเคราะห์เจาะลึกทันต่อเหตุการณ์ วิธี
การน�ำเสนอใช้เทคโนโลยี กราฟฟิกและเทคนิคต่างๆ สร้างสีสัน ความ
น่าสนใจดึงดูดผู้ชม และแหล่งที่มาประเด็นและแหล่งข่าวก็หลากหลายและ
น่าสนใจ อย่างเช่น แหล่งข่าวจากผู้ชม สื่อออนไลน์ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการสร้างความแตกต่างระหว่างข่าวภาคค�่ำยุคนี้กับรายการ
ข่าวภาคค�่ำยุคทีวีอนาล็อก
อย่างเช่นไทยรัฐทีวี ทุ่มงบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท พัฒนา
ระบบกราฟฟิกออกอากาศ (Broadcast Graphics หรือ BG) การสร้าง
สตูดิโอเสมือน (Virtual Studio) ขนาดใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนฉากโดยใช้
อิมเมอร์ซีฟกราฟฟิก (Immersive Graphic) แบบสามมิติที่มองเห็นได้
360 องศา ประกอบการรายงานข่าวและเล่าเรื่อง (ไทยรัฐออนไลน์, 2557)
จากการรั บ ชมการรายงานข่ า วภาคค�่ ำ ยุ ค ที วี ดิ จิ ทั ล ช่ ว งเวลา
22.00-01.30 น. มองเห็นได้ชัดเจนว่า ภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับทีวีอนาล็อก มีการปรับรูปแบบรายการข่าวภาค
ค�่ำใหม่ ประเด็นข่าว เนื้อหา ที่มาของประเด็นข่าว วิธีการน�ำเสนอ การ
เล่าเรื่องโดยใช้กราฟฟิกช่วยสร้างความเข้าใจและความน่าสนในเกี่ยวกับ
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ข่าวต่างๆ ทั้งข่าวสังคม อาชญากรรม ประเด็นเด่นประเด็นดัง รวมถึงการ
รายงานข่าวเชิงข่าวแนวสืบสวนสอบสวน ข่าววิเคราะห์เจาะลึกเหตุการณ์
เพื่อสร้างความแตกต่างจากรายการข่าวภาคค�่ำช่องคู่แข่ง ที่ส�ำคัญเรียก
เรตติ้งจากกลุ่มผู้ชม
ดังนั้นเทคโนโลยีการสื่อสารยุคทีวีดิจิทัลเป็นหัวใจส�ำคัญที่ส่งผล
ให้ภูมิทัศน์ สื่อยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากอดีต สอดคล้องกับมุมมอง
นายสุรินทร์ กฤตยาพงส์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีช่อง 3 มองว่า “ปรับผังและรูปแบบรายการข่าวเพื่อรองรับการก้าวสู่ทีวี
ดิจิทัล ช่อง 3 เน้นที่รายการข่าว ละครและวาไรตี้ มุ่งปรับผังรายการแบบ
เสริมจุดแข็งเพื่อรักษาฐานผู้ชมให้อยู่กับช่อง 3 ตลอดทั้งวัน” (Forbes
Thailand, 2558)
ขณะที่นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 ระบุว่า “ปรับผังรายการข่าวให้เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของ
ช่อง 7 สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มเรตติ้งและเรียกความสนใจจากผู้ชมให้
เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นอีก” (Forbes Thailand, 2558) ส่วนนายวัชร วัชรพล
ประธานกรรมการบริหาร บริษัททริปเปิลวีบรอดคาสท์ จ�ำกัด (ไทยรัฐทีวี)
“ไทยรัฐทีวีมีความแข็งแกร่ง ด้านข่าวสาร ต้องรักษาฐานตรงนี้ไว้ เราไม่หยุด
ตรงนี้ต้องท�ำให้เรตติ้งสูงขึ้น เน้นกลยุทธ์เสนอรายการข่าวเป็นหลักถึง
50 เปอร์เซ็นต์ เน้นเนือ้ หารายการข่าวทีป่ ลอดภัยเป็นสาระประโยชน์ รวดเร็ว
และเลือกชมได้หลายช่องทางตามแพลตฟอร์มที่หลากหลาย” (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2557)
ดังนัน้ เห็นได้ชดั เจนว่ายุคปัจจุบนั เจ้าของสถานีโทรทัศน์ เจ้าของเงิน
ทุน และกองบรรณาธิการให้ความส�ำคัญกับรายการข่าวภาคค�่ำ  ท�ำให้ต้อง
พัฒนาปรับเปลีย่ นรูปแบบรายการข่าวค�ำ 
่ ให้นา่ สนใจ มีสสี นั สามารถแข่งขัน
ได้และยกระดับรายการ ข่าวภาคค�ำ่ ให้สามารถสร้างเรตติง้ และสร้างผลก�ำไร
ให้กับอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล
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ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัล เพื่อ
วิเคราะห์รูปแบบรายการข่าวภาคค�่ำ  ประเด็นข่าว วิธีการน�ำเสนอและ
เทคโนโลยีการสือ่ สาร แหล่งทีม่ าประเด็นข่าวภาคค�ำ่ เพือ่ ให้เข้าใจถึงภูมทิ ศั น์
รายการข่าวภาคค�่ำที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่
เกิดขึ้นหลังจากเปลี่ยนแปลงสู่ทีวีดิจิทัล

ค�ำถามวิจัย

1. การแข่งขันยุคทีวีดิจิทัลส่งผลต่อภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำ        
เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองอย่างไร
2. เทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงในยุคทีวีดิจิทัลส่งผลต่อ
ภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัล

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์การเมือง
พีระ จิรโสภณ (2539) อธิบายว่า เนื้อหาที่สื่อมวลชนผลิตออกสู่
สังคมเป็นเพียงสินค้าที่ถูกก�ำหนดให้ตอบสนองตลาดมากกว่าความจ�ำเป็น
ของสังคมการน�ำเสนอเนื้อหารายการใหม่ๆ จึงถูกละเลยจากสื่อมวลชน
เพราะเสี่ยงต่อการขาดทุนทางธุรกิจ
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ (2557) อธิบายว่า มาร์กซิสต์
มองว่ามิติเศรษฐกิจที่เป็นโครงสร้างส่วนล่าง 2 ส่วนส�ำคัญ 1.พลังการผลิต
(Productive Force) สนใจกับความเจริญก้าวหน้าของเครือ่ งมือ เทคโนโลยี
หรือคนท�ำงาน โดยมีส�ำนักโตรอนโต (Toronto) สนใจเรื่องความเจริญ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารมากเป็นพิเศษมีนักคิดที่ 2 ท่าน คือ
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อินนิส (H.Innis) และแมคลูฮนั (L. McLuhan) ได้คน้ คว้าว่าการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีการสื่อสารจะมีการเปลี่ยนแปลงอารยธรรมของมนุษยชาติ
ควบคู่ไปด้วย 2.ความสัมพันธ์ทางการผลิต (Relation of Production)
สนใจเรื่องความสัมพันธ์ในการผลิต เช่น ใครเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม
ปัจจัยการสื่อสารการจัดแบ่งผลประโยชน์ เป็นต้น
หากน�ำแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองมาใช้วิเคราะห์ระบบสื่อ
มวลชนนั้น ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ (2557) อธิบายว่า 1.สื่อสาร
มวลชนเป็นระบบธุรกิจอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่อยู่
ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยม กฎเหล็กระบบทุนนิยมต้องท�ำก�ำไร
สูงสุด มีส่วนแบ่งทางการตลาด ฯลฯ 2.ผลผลิตสื่อคือสินค้าประเภทหนึ่งคือ
“ผลผลิตสื่อ” มีสถานะเป็นสินค้าชนิดหนึ่งมีเป้าหมายน�ำไปแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายและหวังก�ำไร 3.ลักษณะพิเศษของสินค้าสื่อมวลชนเป็นวัตถุกับสินค้า
ทางความคิด ถูกน�ำไปบริโภค เสพ หรือใช้แล้วมีอิทธิพลต่อแบบแผนการ
ด�ำเนินชีวิต วิธีคิด จิตส�ำนึกคนในสังคมและน�ำเอามาบริโภคซ�้ำได้อีกท�ำให้
อุตสาหกรรมสื่อท�ำก�ำไรหลายรอบ และ 4.ผู้รับสารเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง
สื่อมวลชนผลิตผู้รับสารให้กลายเป็นสินค้าถูกน�ำไปขายให้แก่บริษัทโฆษณา
และเจ้าของธุรกิจ
ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก�ำหนด
ในกลุ่มทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมือง ยังมีทฤษฎีเทคโนโลยีการ
สื่อสารเป็นตัวก�ำหนด (Technology Determinism) ของส�ำนักโตรอนโต  
ทีจ่ ะสามารถใช้วเิ คราะห์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการน�ำมาใช้กบั การ
สื่อสารมวลชน
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2554) เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป
สือ่ สารมวลชนจะปรับเปลีย่ นตัวเองเข้าสูโ่ ลกเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยงั ท�ำ
หน้าที่และบทบาทหลักของตนเองอยู่และเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยน
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รูปแบบและกระบวนการสือ่ สารก็เปลีย่ นตาม สิง่ เหล่านีบ้ ง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าภูมทิ ศั น์
สื่อเปลี่ยนแปลงไปท�ำให้รูปแบบการสื่อสารของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
ส่วนเมธาสิทธิ์ โลกุตรพล (2554) สรุปว่า แนวคิดเรือ่ งเทคโนโลยีการ
สื่อสารเป็นตัวก�ำหนด มองว่าเทคโนโลยีการสื่อสารท�ำหน้าที่เปลี่ยนแปลง
สังคมโดยอธิบายว่าสื่อทุกชนิดคือการขยายประสบการณ์ด้านผัสสะของ
มนุษย์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย (Gadget) ท�ำให้
อุปสรรคด้านเวลา รวมถึงระยะทางและสถานที่หมดลงไป
ขณะที่ สมัชชา นิลปัทม์ (2554) อธิบายว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
เป็นตัวก�ำหนดสังคมและมองว่า “เทคโนโลยี” ก็มีพลังไม่ด้อยไปกว่าระบบ
เศรษฐกิจ ทั้งยังมีอ�ำนาจในการก�ำหนดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ข้อสรุป
ง่ายๆ ของส�ำนักคิดนี้ก็คือ “เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน สังคมก็จะเปลี่ยนตาม”
ด้านนภดล อินนา (2548) สรุปว่าความเปลี่ยนแปลงและความ
ก้าวหน้านั้น ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับการสื่อสารมวลชน เช่น คอมพิวเตอร์ชว่ ยอ�ำนวยความสะดวกในการผลิตรายการ และปรับเปลีย่ นเทคนิค
วิธกี ารน�ำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ ท�ำให้การชมรายการมีความน่าสนใจมากขึน้
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวและรายการข่าวโทรทัศน์
ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน และกิตติ สิงหาปัด (2550) จุดแข็งของข่าว
โทรทัศน์ รวดเร็ว เทคโนโลยีการสือ่ สมัยใหม่ทำ� ให้ขอ้ จ�ำกัดเดิมๆ ของรายการ
ข่าวโทรทัศน์หมดไป เร็วที่สุดคือการรายงานสดเหตุการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้นได้
ทันที ดึงดูดความสนใจข่าวโทรทัศน์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะน�ำเสนอได้ครบ
ทั้งภาพจริง แสง สี เสียงเข้าถึงประชาชน เนื่องจากปัจจุบันจ�ำนวนประชากร
มีเครื่องรับโทรทัศน์ได้เพิ่มขึ้นและเป็นสื่อที่น�ำเหตุการณ์จริงมาให้ผู้ชมได้ดู
ถึงบ้าน เสมือนผู้ชมอยู่ในเหตุการณ์และสามารถพลิกแพลงวิธีการน�ำเสนอ
ได้หลากหลายกว่าสือ่ อืน่ ทัง้ การรายงานสด บันทึกเทป เป็นรายการลักษณะ
ต่างๆ องค์ประกอบรายการข่าวโทรทัศน์มี 2 ประเภท
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1. องค์ประกอบรายการข่าวทางกายภาพ อาทิ ตัวอักษรไตเติ้ล  
ฉาก แสง สี พิธีกร ผู้ประกาศ ผู้สื่อข่าว ภาพเหตุการณ์ มีหัวข้อข่าวเด่นๆ
ผู้ประกาศข่าวนั่งอยู่ในสตูดิโอที่ส่วนใหญ่ทันสมัยด้วยฉากและการจัดแสงที่
สวยงาม เวลารายการเริม่ ด�ำเนินเห็นทัง้ ผูป้ ระกาศอ่านข่าวหรือพูดส่งเข้าเทป
การรายงานของผู้สื่อข่าว บางทีมีรายงานข่าวสดๆ จากที่เกิดเหตุทั้งผ่านรถ
ถ่ายทอดสดหรือทางโทรศัพท์ ผู้ประกาศสัมภาษณ์แหล่งข่าวสดๆ ทั้งที่
สถานีหรือที่เกิดเหตุและข่าวบางข่าวใช้ภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหว ประกอบ
ให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย
2. องค์ประกอบรายการข่าวทางการคิดสร้างสรรค์ มี 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนเนื้อหารายการคือ ข่าวประเภทต่างๆ ส่วนผู้น�ำเสนอคือผู้ประกาศข่าว
และผู้สื่อข่าว วิธีการเหล่านี้ที่น�ำเสนอ เช่น บุคลิก น�้ำเสียง ส่วนศิลปะการ
ผลิตรายการ เช่น ภาพลักษณ์รายการ ฉาก รวมทั้งเสื้อผ้า กราฟฟิกต่างๆ
และวิธีการน�ำเสนอการเลือกผู้ประกาศ จัดเรียงล�ำดับเนื้อหา การตัดสินใจ
รายงานสดหรือเป็นเทป เป็นต้น
นอกจากนี้ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน และกิตติ สิงหาปัด (2550) การ
สร้างสรรค์รายการข่าวโทรทัศน์ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ส่วนเนื้อหารายการ
ส่วนผูน้ ำ� เสนอศิลปะการผลิตรายการ และวิธกี ารน�ำเสนอ ส่วนประกอบทีถ่ อื
เป็นหัวใจของรายการคือส่วนที่เป็น “เนื้อหารายการ” คือ “ตัวข่าว” ถ้าได้
ข่าวที่ดีการน�ำเสนอต่อมามีแนวโน้มที่ประสบความส�ำเร็จกว่าครึ่ง เนื่องจาก
การผลิตข่าวจ�ำเป็นต้องอาศัยความช�ำนาญและวิชาชีพของคนหลายฝ่ายทั้ง
ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว ผู้ควบคุมการผลิตข่าวส่วนการผลิตทั้งการถ่าย
ภาพ การตัดต่อเป็นต้น ที่ส�ำคัญกระบวนการคิดวางแผนเพื่อให้ข่าวที่ดีเป็น
ทีส่ นใจของผูช้ ม โดยรายการข่าวทีป่ ระสบความส�ำเร็จรายการใดรายการหนึง่
ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นข่าวที่ดีตามหลักวารสารศาสตร์พื้นฐาน
ทีส่ ดุ ของรายการข่าวทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จมากทีส่ ดุ ต้องเป็นรายการทีผ่ ชู้ ม
ให้ความเชื่อถือสูงที่สุด
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�ำแนวความคิดดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์รูปแบบการ
น�ำเสนอรายงานข่าวภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัลมีลักษณะเป็นอย่างไร
แนวความคิดสื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ (2557) อธิบายไว้ว่าสื่อมวลชน
ต้องหลีกเลีย่ งสิง่ ทีอ่ าจจะน�ำไปสูอ่ าชญากรรม ความรุนแรงหรือความไม่สงบ
หรือแสดงความก้าวร้าวต่อเชื้อชาติ ศาสนา สื่อมวลชนต้องเปิดกว้างและ
สะท้อนความหลากหลายของสังคม เปิดโอกาสรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย
สื่อมวลชนควรควบคุมตนเองภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและสถาบันที่ธ�ำรง
อยู่และมาตรฐานวิชาชีพด้านข่าวสาร ความถูกต้อง ความเป็นกลางและ     
ความสมดุล เป็นต้น
สมควร กวียะ (2549) มองว่าการน�ำเสนอข่าวสาร ข้อมูล สารสนเทศ
สื่อมวลชนต้องมีความรับผิดชอบเป็นพื้นฐาน แม้ว่าสื่อมวลชนได้รับการ
คุ้มครองและมีสิทธิพิเศษ แต่ต้องค�ำนึงถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชน   
ดังนี้ความเป็นอิสระต้องใช้ความอิสระอย่างมีความรับผิดชอบและปกป้อง  
การแทรกแซงของสิง่ ต่างๆ ไม่นำ� เสนอข่าวลักษณะทีท่ ำ� ให้เสียความยุตธิ รรม
ในการพิจารณาคดี เสนอข่าวด้วยความรอบคอบ ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์ ไม่สอดใส่
อารมณ์ หรือชักจูงใจ ต้องไม่นำ� เสนอเรือ่ งราวทีเ่ ป็นความลับทางราชการ และ
ควรเป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐบาล รวมถึงไม่เสนอเรื่องราวที่เป็น
อันตรายต่อผลประโยชน์ประเทศชาติส่วนรวม เสนอข่าวด้วยความถูกต้อง
หากผิดพลาดต้องแก้ไขข่าวทันที เสนอข่าวตรงไปตรงมา แยกแยะเนื้อข่าว
และความคิดเห็นออกจากกัน เสนอข่าวโดยเสมอภาคไม่แทรกแซงสิทธิส่วน
บุคคลของผู้ตกเป็นข่าว อ้างแหล่งที่มาของข่าว เป็นต้น
จากแนวความคิดดังกล่าวใช้วิเคราะห์ความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การน�ำเสนอข่าวของรายการข่าวภาคค�่ำข่าว 3 มิติ ประเด็นเด็ด 7 สีและ
ไทยรัฐเจาะประเด็นว่าสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สื่อมวลชนอย่างไร
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ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ ศึกษาภูมทิ ศั น์รายการข่าว
ภาคค�่ำ  ยุคทีวีดิจิทัล โดยวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบรายการ ประเด็นข่าวและ
เนื้อหา วิธีการน�ำเสนอและเทคโนโลยีการสื่อสาร แหล่งที่มาของประเด็น
แหล่งข่าว และสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นน�ำผลศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์และ
เขียนพรรณนาวิเคราะห์
กรณีศึกษาและผู้ให้ข้อมูลหลัก
กรณีศึกษา (Case Study) ผู้วิจัยคัดเลือกกรณีศึกษาเป็นรายการ
ข่าวภาคค�่ำ 3 รายการท�ำการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
หลักเกณฑ์ข้อที่ 1 รายการข่าวภาคค�่ำทางช่องทีวีดิจิทัล
หลักเกณฑ์ข้อที่ 2 รายการข่าวที่ออกอากาศช่วง เวลา 22.0001.00 น.
หลักเกณฑ์ข้อที่ 3 มีการปรับผังรายการ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
รายงานข่าวค�่ำ
หลักเกณฑ์ข้อที่ 4 รายการข่าวภาคค�่ำที่ได้รับความนิยมติดอันดับ
เรตติ้ง 1 ใน 10 อันดับของการจัดเรตติ้งบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่งเดือนมีนาคมปี 2559 อันดับ 1 ช่อง 7 อันดับ 2 ช่อง 3 อันดับ 3
เวิร์คพอยท์ อันดับ 4 โมโน อันดับ 5 ช่องวัน อันดับ 6 ช่อง 8 อันดับ 7
ช่อง3 เอสดี อันดับ 8 เอ็มคอทเอชดี อันดับ 9 ไทยรัฐ อันดับ 10 ทรูโฟร์ยู
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559)
ผู้วิจัยพบว่า มีรายการข่าวภาคค�่ำที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 4 ประการ
3 รายการ 1.ประเด็นเด็ด 7 สี ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันอังคาร)
เวลา 22.30-23.00 น 2.รายการข่าว 3 มิติ ออกอากาศวันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันอังคาร) เวลา 22.45-23.15 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.45-
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23.30 น. 3. ไทยรัฐเจาะประเด็น สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ออกอากาศ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 23.00-00.00 น.
ส่วนทีห่ นึง่ กรณีศกึ ษา (Case Study) ผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษาภูมทิ ศั น์
รายการข่าว ภาคค�ำ่ ของ 3 รายการเป็นเวลา 1 เดือน ตัง้ แต่ 1 มีนาคม 255931 มีนาคม 2559 โดยศึกษารูปแบบรายการ ประเด็นข่าวและเนื้อหา
วิธีการน�ำเสนอและเทคโนโลยีการสื่อสาร แหล่งที่มาประเด็น แหล่งข่าว
และความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม
ส่วนที่สองผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ผู้วิจัยใช้วิธี
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มีบทบาทในรายการข่าวภาคค�่ำ  ดังนี้ 1.นางจุติวดี
จิตประพันธ์ บรรณาธิการข่าวประเด็นเด็ด 7 สี 2.น.ส.ศุภวรรณ เหมือนแก้ว
โปรดิวเซอร์รายการประเด็นเด็ด 7 สี 3.นางศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ ผู้ประกาศ
รายการประเด็นเด็ด 7 สี  4.น.ส.ธัญญารัตน์ ถาม่อย ผูส้ อื่ ข่าวรายการประเด็น
เด็ด 7 สี 5.นางสสินา ธนเสนีวฒ
ั น์ บรรณาธิการข่าวและโปรดิวเซอร์รายการ
ข่าว 3 มิติ 6.นายจาตุรงค์ สุขเอียด บรรณาธิการและผู้สื่อข่าวรายการ
ข่ า ว 3 มิ ติ 7.น.ส.สุ ภ าณี คชพั น ธ์ ส มโภชน์ ผู ้ ป ระกาศข่ า วไทยรั ฐ ที วี
8.น.ส.พัชรวรินทร์ พัชรปภานันท์ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ผลการศึกษา

ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.วิเคราะห์ภูมิทัศน์รายการ
ข่าวภาคค�่ำรายการประเด็นเด็ด 7 สี, ข่าว 3 มิติ และไทยรัฐเจาะประเด็น
และ 2. สัมภาษณ์เชิงลึก
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำ
สรุปผลการศึกษาภูมิทัศน์รายการข่าว 3 มิติ
ด้านรูปแบบรายการ น�ำเสนอข่าวหลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์
เจาะลึกเหตุการณ์ส�ำคัญๆ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่น�ำเสนอภาพเหตุการณ์จริง
น�ำเสนอข่าวสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องเป็นซีรีย์ทุกวัน
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ด้านประเด็นข่าว เนื้อหา มีความหลากหลายทั้งข่าวการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม อาชญากรรม ผลการแข่งกีฬา ข่าวตรวจสอบทุจริตคอรัปชัน่
ประเด็นข่าวจากที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เจาะลึกข้อมูล รายการข่าว 3 มิติ ให้     
ความส�ำคัญกับประเด็นข่าวเหตุการณ์ สถานการณ์ดว่ นๆ ทีพ่ งึ่ เกิดขึน้ ช่วงเย็น
จะรายงานความคืบหน้าอย่างละเอียด และให้ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอ
เนื้อหาข่าวแบบวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นข่าวและต่อเนื่องทุกวันเป็นซีรีย์
ที่ส�ำคัญเน้นต่อยอดประเด็นข่าวที่ได้รับการร้องเรียน
ด้านวิธีการน�ำเสนอและเทคโนโลยีการสื่อสาร ใช้กราฟฟิก เสียง
ดนตรี น�ำเข้าสู่รายการที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นน่าสนใจ กิตติ สิงหาปัด
ผู้ประกาศข่าวหลักใช้น�้ำเสียง โทนเสียง เร้าความสนใจให้น่าติดตามของ
ผู้ชม ไตเติ้ลข่าว โปรยข่าวและตัวอักษรที่เป็นหัวข้อข่าวโดดเด่น และใช้วิธี
น�ำเสนอข่าวแบบส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่น�ำเสนอภาพเหตุการณ์จริงๆ ที่เกิดขึ้น
โดยรายงานสดผ่านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ในประเด็นข่าวที่สังคมก�ำลัง
ให้ความสนใจ รวมถึงรายงานข่าวแบบเรียลลิตี้
ข่าว 3 มิติ นิยมใช้อินโฟกราฟฟิกประกอบข่าวที่เกี่ยวกับสถิติข้อมูล
ต่างๆ ประเด็นข่าวที่ซับซ้อนเข้าใจยาก อาทิ ข่าวร่างรัฐธรรมฉบับใหม่ ใช้      
อิมเมอร์ซีฟกราฟฟิกจ�ำลองภาพเหตุการณ์ หรือข่าวที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่
สามารถน�ำเสนอภาพเหตุการณ์จริงมาประกอบข่าวได้และพบว่าข่าว 3 มิติ
น�ำโดรนถ่ายภาพมาใช้ในการรายงานข่าวด้วย
ด้านแหล่งที่มาประเด็นข่าวและแหล่งข่าว มีความหลากหลาย     
ข่าว 3 มิตใิ ห้ความส�ำคัญกับประเด็นข่าวทีม่ าจากการร้องเรียนของผูเ้ สียหาย
หรือผู้ชมรายการ ประเด็นข่าวที่มีแหล่งที่มาจากการร้องเรียนจะถูกน�ำเสนอ
ทุกวัน และให้ความส�ำคัญกับประเด็นข่าวที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เจาะข้อมูลเอง
และใช้ขา่ วทีม่ าจากสือ่ สังคมออนไลน์จำ� นวนมากขึน้ อาทิ คลิปวีดโี อ เฟสบุค๊
อินสตาแกรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม น�ำเสนอข่าวถูกต้องครบถ้วน เป็น
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กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย ผู้ถูกพาดพิงได้ชี้แจง เนื่องจากข่าว 3 มิติ น�ำ
เสนอเป็นประเด็นข่าวทีม่ าจากร้องเรียน ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน จึงให้ความ
ส�ำคัญกับการสัมภาษณ์แหล่งข่าวผู้เสียหายและคนที่ถูกกกล่าวพาดพิงได้
ชี้แจง และข่าว 3 มิติมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของประเด็นข่าวตลอด
สรุปผลการศึกษา ภูมิทัศน์รายการข่าวประเด็นเด็ด 7 สี ดังนี้
ด้านรูปแบบรายการ มีสีสัน ทันสมัย รายการแบ่งช่วงข่าวออกเป็น
ช่วงต่างๆ อย่างหลากหลาย น�ำเสนอข่าวทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว กระชับ
เน้นเจาะลึก เกาะติดทุกเรื่อง ประเด็นร้อนที่พ่ึงเกิดขึ้นช่วงเย็น-ค�่ำ  ทั้งข่าว
การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม อาชญากรรม ข่าวกีฬา รายการตื่นเต้น
เร้าใจเน้นการรายงานสดของผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่เกาะติดเหตุการณ์จาก
สถานที่เกิดเหตุ
ด้านประเด็นข่าว เนื้อหา เจาะลึกประเด็นร้อนๆ ให้ความส�ำคัญกับ
ประเด็นข่าวสังคม ปัญหายาเสพติด ข่าวข่มขืน ข่าวลักทรัพย์หรือโจรกรรม
ข่าวการท�ำร้ายร่างกาย ข่าวร้องเรียนจากผู้เสียหายหรือประชาชน นิยมน�ำ
เสนอประเด็นข่าวอาชญากรรมทีเ่ ป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ หรือเหตุการณ์
ที่สังคมก�ำลังติดตามความคืบหน้า โดยเนื้อข่าวของรายการจะเจาะลึก
เกาะติดเหตุการณ์ต่อเนื่อง
ด้านวิธีการน�ำเสนอและเทคโนโลยีการสื่อสาร ใช้ไตเติ้ลรายการ
ที่น่าสนใจ ตื่นเต้น ใช้เสียงดนตรี เสียงกราฟฟิก ออกแบบฉากหลังทันสมัย
โดดเด่นใช้ตัวอักษรสีสันสะดุดตา พบว่าวิธีการน�ำเสนอประเด็นข่าวของ
รายการประเด็นเด็ด 7 สี ให้ความส�ำคัญการส่งผู้สื่อข่าวภาคสนามลงพื้นที่
จริงทุกข่าวและให้ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุการณ์แบบเรียลลิตี้ น�ำเสนอภาพ
เหตุการณ์จริงทั้งในรูปแบบการรายงานสดผ่านเครื่อง LiveU เทคโนโลยี
ส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย 4G จากสถานที่เกิดเหตุการณ์
ประเด็นเด็ด 7 สีใช้อมิ เมอร์ซฟี กราฟฟิกมาประกอบการรายงานข่าว
และพบว่าประเด็นเด็ด 7 สี นิยมใช้อนิ โฟกราฟฟิก ประกอบการรายงานข่าว
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ที่มีข้อมูลเยอะๆ หรือว่าข่าวที่น�ำเสนอประเด็นต่อเนื่องหลายๆ วัน เพื่อ
อธิบายความคืบหน้า อธิบายลักษณะของเหตุการณ์เพื่อท�ำให้ผู้ชมเข้าใจ
ข้อมูลที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้พบว่าประเด็นเด็ด 7 สี น�ำโดรน
ถ่ายภาพ มาใช้ถ่ายภาพเหตุการณ์ สถานที่เกิดเหตุจริงๆ
ด้านแหล่งที่มาประเด็นและแหล่งข่าว จ�ำนวนข่าวที่มาจากสื่อ
สังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ภาพคลิปวีดีโอที่ถูกเผยแพร่ในเฟสบุ๊ค
ประเด็นจากอินสตาแกรม ประเด็นข่าวจากการโพสต์ข้อมูลในเว็บไซต์
พันทิป หรือประเด็นข่าวมาจากผู้ชมส่งคลิปวีดีโอประเด็นข่าวมาแจ้งให้
รายการทราบ และมาจากได้รับการร้องเรียนมายังรายการ รวมทั้งจากการ
ที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เจาะลึกเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละวัน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข่าว
เนื่องจากประเด็นข่าวส่วนใหญ่ของรายการ มีแหล่งที่มาจากคลิปวีดิโอและ
ภาพที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ พบว่ารายการจะอ้างอิงแหล่งที่มา     
ของประเด็นข่าวด้านล่างจอซ้ายมือจอทีวีเสมอ และพบว่าประเด็นเด็ด 7 สี
ให้ความส�ำคัญเรื่องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจะเซ็นเซอร์ภาพศพ ภาพผู้เสีย
ชีวิต ภาพผู้ต้องสงสัย ปกปิดใบหน้า ปกปิดชื่อและสกุล และให้ความส�ำคัญ
กับข่าวต้องเป็นกลาง ครบถ้วน รอบด้าน
สรุปผลการศึกษา ภูมิทัศน์รายการข่าวไทยรัฐเจาะประเด็น ดังนี้
ด้านรูปแบบรายการ เน้นเจาะลึก เกาะติดทุกเรื่องประเด็นร้อน
เปิดโปงประเด็นต่างๆ น�ำเสนอข่าวหลากหลาย มีสีสันทั้งข่าวการเมือง
เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม อาชญากรรม ข่าวกีฬา วิเคราะห์สถานการณ์    
ทั่วโลก และเหตุการณ์ในอาเซียน เน้นข่าวขบวนการทุจริต โดยส่งผู้สื่อข่าว
ลงพื้นที่เจาะลึก น�ำเสนอภาพเหตุการณ์จริง
ด้านประเด็นข่าว เนื้อหา น�ำเสนอประเด็นข่าวเด่นประเด็นร้อนๆ
ในรอบวันทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อาชญากรรม ข่าว
กีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าให้ความส�ำคัญกับประเด็นข่าว
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ที่พึ่งเกิดขึ้นในช่วงเย็นและค�่ำและจะส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามรายงาน
ความคืบหน้าประเด็นข่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น “เหตุการณ์สายการบินแอร์
อินเดีย ถูกขู่วางระเบิดขอจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิ” นอกจากนี้พบ
ว่าทุกวันศุกร์รายการไทยรัฐเจาะประเด็นเน้นประเด็นวิเคราะห์สถานการณ์
และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นประเด็นเด่นๆ ที่ก�ำลังถูกพูดถึงและได้รับความ
สนใจจากสังคม ทั้งในอาเซียนและทั่วโลก
ด้านวิธกี ารน�ำเสนอและเทคโนโลยีการสือ่ สาร ไทยรัฐเจาะประเด็น
ใช้นายชัยรัตน์ ถมยา ผูป้ ระกาศข่าวหลัก ดูดความน่าสนใจจากผูช้ ม ใช้ไตเติล้
ข่าว ภาพกราฟฟิก เสียงดนตรี เสียงกราฟฟิกประกอบอย่างน่าตื่นเต้น ใน
แต่ละช่วงข่าวใช้อินเตอร์ลูดบอกชื่อช่วงข่าว และพบว่าไทยรัฐเจาะประเด็น
จะส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รายงานภาพเหตุการณ์ ภาพสถานการณ์จริง แบบ      
สดๆ จากสถานที่เกิดเหตุการณ์แบบเรียลลิตี้ ไทยรัฐเจาะประเด็น นิยมใช้
อินโฟกราฟฟิกประกอบข่าวทั้งข่าวที่เป็นประเทศภายในประเทศและข่าว
ต่างประเทศ ใช้อินโฟกราฟฟิกย่อยข้อมูลและน�ำเสนอให้เข้าใจง่ายๆ และ
ใช้อิมเมอร์ซีฟกราฟฟิก สร้างเหตุการณ์จ�ำลองหรือภาพเหตุการณที่เกิดเป็น
ข่าวแล้วไม่สามารถเข้าไปถ่ายภาพเหตุการณ์จริงได้
ด้ า นแหล่ ง ที่ ม าประเด็ น และแหล่ ง ข่ า ว ประเด็ นข่ า วจากการ
ต่อยอด แตกประเด็นจากข่าวเด่นๆ รอบวัน การส่งผูส้ อื่ ข่าวภาคสนามลงพืน้ ที่
เจาะลึกข้อมูลเปิดประเด็นใหม่ๆ แหล่งที่มาประเด็นและแหล่งข่าวของ
รายการไทยรัฐเจาะประเด็นให้ความส�ำคัญกับประเด็นข่าวทีถ่ กู เผยแพร่และ
ถูกแชร์ในสือ่ สังคมออนไลน์ โดยเฉพาะภาพเหตุการณ์จากคลิปวีดโี อทีถ่ กู แชร์
ในเฟสบุ๊ค จะคัดเลือกประเด็นที่ถูกพูดถึงและถูกแชร์จ�ำนวนมากๆ มาแตก
ประเด็นและสืบหาข้อเท็จจริงมารายงานเป็นประเด็นข่าว นอกจากนี้พบว่า
ให้ความส�ำคัญกับประเด็นข่าวร้องเรียนตรงมายังรายการจะส่งผู้สื่อข่าว
ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริงมาน�ำเสนอเป็นประเด็นข่าวเดีย่ วต่อเนือ่ งทุกวัน
เป็นซีรีย์
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ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อ้างอิงแหล่งที่มาของประเด็นข่าว
โดยเฉพาะประเด็นข่าวร้องเรียน การน�ำเสนอข่าวทีม่ แี หล่งทีม่ าของประเด็น
ข่ า วจากสื่ อ สั ง คมออนไลน์ จ ะขึ้ น ข้ อ ความขอบคุ ณ และแจ้ ง แหล่ ง ที่ ม า
ผูป้ ระกาศข่าวจะแจ้งก่อนเริม่ อ่านข่าวประเด็นนัน้ ๆ ให้ความส�ำคัญเรือ่ งความ
รอบด้านรอบด้าน ความสมดุลเป็นธรรมในการน�ำเสนอประเด็นข่าวจะ
สัมภาษณ์ทั้ง ผู้หาย ทั้งผู้เกี่ยวข้องและผู้เห็นเหตุการณ์มีการปกปิดใบหน้า
ปกปิดชื่อแหล่งข่าวและเซ็นเซอร์ภาพที่เข้าข่ายลามกอนาจาร
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู ้ วิ จั ย สั ม ภาษณ์ บ รรณาธิ ก ารข่ า ว โปรดิ ว เซอร์ ผู ้ ส่ื อ ข่ า วและ
ผู ้ ป ระกาศข่ า วประเด็ น อุ ต สาหกรรมที วี ดิ จิ ทั ล ในมิ ติ ด ้ า นเศรษฐศาสตร์
การเมืองพบว่า บรรณาธิการข่าวยอมรับว่าสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบนั
ส่งผลให้ระมัดระวัง ตรวจสอบข่าวคัดเลือกประเด็นและน�ำเสนอข่าวไม่ให้
กระทบนโยบายการเมืองไม่ขัดนโยบายเจ้าของสถานี
“การน�ำเสนอข่าวต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อระบบการเมืองและ
สังคม หากไม่ระวังหรือละเมิดนโยบายของสถานี นโยบายการเมือง การ
น� ำ เสนอข่ า วไปแล้ ว เป็ น อาจจุ ด ประกายความขั ด แย้ ง ได้ ” (สั ม ภาษณ์
ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ, วันที่ 6 เมษายน 2559)
นอกจากนี้บรรณาธิการข่าวยอมรับว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจระบบ
ทุนนิยม การแข่งขันอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล เรตติ้งรายการ ผลก�ำไรเจ้าของ
สถานีและเจ้าของรายการเป็นปัจจัยหลักที่กองบรรณาธิการค�ำนึงถึงการ
ก�ำหนดรูปแบบรายการ วิธีการน�ำเสนอข่าว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับช่อง
คู่แข่งและสร้างเรตติ้งในเวลาเดียวกัน
ด้านประเด็นข่าวและเนื้อหาจากที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์พบว่า น�ำเสนอ
ข่าววิเคราะห์เจาะลึก ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ประเด็นข่าวต้องหลากหลาย
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และต่อยอดจากประเด็นข่าวจากสื่อออนไลน์ที่
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สังคมก�ำลังให้ความสนใจ ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เจาะลึกข้อมูลแบบเรียลลิตี้ ให้
ข่าวเกิดความแตกต่างจากข่าวภาคค�่ำช่องอื่นๆ
“ยุคนี้ประเด็นข่าวมีความหลากหลาย ประเด็นเล็กๆ จากสื่อสังคม
ออนไลน์ ถูกหยิบยกมาน�ำเสนอเป็นประเด็นใหญ่โต ใช้อิมเมอร์ซีฟกราฟฟิก
อินโฟรกราฟฟิก ท�ำให้รูปแบบรายการข่าวภาคค�่ำแบบเดิมๆ ที่มีแค่มีภาพ
และเสียงของแหล่งข่าวดูนา่ สนใจและทันสมัยมากขึน้ วิธกี ารน�ำเสนอและการ
รายงานข่าวก็เปลี่ยนใช้แบบเรียลลิตี้ ส่งผู้สื่อข่าวลงภาคสนาม สัมภาษณ์
ชาวบ้านน�ำเสนอภาพเหตุการณ์จริงท�ำให้ดูใกล้ชิดและมีสีสัน” (สัมภาษณ์
พัชรวรินทร์ พัชรปภานันท์, วันที่ 4 เมษายน 2559)
จากทีผ่ วู้ จิ ยั สอบถามถึงรูปแบบรายการข่าวภาคค�ำ่ ยุคทีวดี จิ ทิ ลั ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก ยืนยันว่ารูปแบบรายการข่าวภาคค�ำ่ เปลีย่ นแปลงไป โดยประเด็น
ข่าวหลากหลาย มีสีสัน น่าตื่นเต้น หลังจากน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ประกอบการรายงานข่าวค�่ำ  ได้แก่ อิมเมอร์ซีฟกราฟฟิก อินโฟร์กราฟฟิก        
โดรนถ่ายภาพ เครือ่ ง LiveU เทคโนโลยีสง่ สัญญาณภาพผ่านเครือข่ายมือถือ
4G เพื่อรายงานสดให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีสีสัน
ด้านแหล่งที่มาของประเด็นข่าวจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
พบว่ารายการข่าวภาคค�ำ่ น�ำเสนอประเด็นข่าวทีม่ าจากสือ่ สังคมออนไลน์มาก
ขึ้น รายการข่าวภาคค�่ำไม่ใช่แค่มาจากการสัมภาษณ์แล้วน�ำมาอ่านข่าวหรือ
เป็นเสียงผู้ประกาศอย่างเดียวเหมือนอดีตต้องหลากหลายและน่าสนใจ
“ช่องทีวมี จี ำ� นวนมากขึน้ รายการข่าวภาคค�ำ่ มีมากขึน้ ส่งผลให้เกิด
ความคิดใหม่ๆ รูปแบบใหม่เลยท�ำให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง ทุกช่องต้อง
ขยับต่อสู้แข่งขันกัน นอกจากรูปแบบการท�ำข่าวอย่างที่เห็นชัดเจน การใช้
เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยก็ส�ำคัญ ประเด็นข่าวก็จากสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมาก
ขึ้น โดยการส่งข้อมูลผ่านทางเฟสบุ๊ค ทางอินเตอร์เน็ต เข้ามาร้องเรียน หรือ
ตั้งกระทู้โพสต์คลิปประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา”
(สัมภาษณ์ ธัญญารัตน์ ถาม่อย, วันที่ 6 เมษายน 2559)
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จากการสัมภาษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของรายการข่าวภาคค�่ำ
พบว่า ให้ความส�ำคัญกับเซ็นเซอร์ศพ ภาพผู้เสียหาย ภาพเยาวชน ปกปิดชื่อ
สกุลแหล่งข่าว ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตรวจสอบแหล่งข่าวและประเด็น
ข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ กองบรรณาธิการข่าวจะตรวจสอบอย่างละเอียด
ติดต่อผู้โพสต์คลิปวีดีโอ ผู้เสียหายหรือผู้เห็นเหตุการณ์
“ตอนนี้สื่อมวลชนถูกฟ้องจากแหล่งข่าว เพราะน�ำภาพถ่ายมาเปิด
เผยหน้าตาหรือว่าคลิปวีดโี อมาเผยแพร่โดยไม่ขออนุญาต เราให้ความส�ำคัญ
กับการ เซ็นเซอร์ภาพศพ ภาพผู้เสียหายที่เป็นเด็ก แจ้งแหล่งที่มาของภาพ
และคลิปวีดีโอทุกครั้ง เมื่อได้รับคลิปวีดีโอหรือว่ามีผู้ชมส่งเข้ามายังรายการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อเท็จจริงติดต่อไปยังผู้ส่งหรือผู้โพสต์คลิป ถ้าให้ดี
ต้องติดต่อผู้เสียหาย ผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วย”
(สัมภาษณ์ ศุภวรรณ เหมือนแก้ว, วันที่ 6 เมษายน 2559)
“ยุ ค ดิ จิ ทั ล การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข่ า วภาคประชาชน
สามารถตรวจสอบการท� ำ งานของสื่ อ หรื อ จรรยาบรรณสื่ อ ง่ า ยมากขึ้ น
สื่อมวลชนจึงต้องระมัดระวังไม่ว่าโดยจะเจตนาหรือไม่เจตนาหากเกิดความ
ผิดหรือข้อกังขาจะแพร่กระจายอย่างเร็วมาก (สัมภาษณ์ สุภาณี คชพันธ์
สมโภชน์, วันที่ 17 เมษายน 2559

สรุปผลการวิจัย

1. การแข่งขันยุคทีวีดิจิทัลเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
รายการข่าวภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัลอยู่ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจ
ทุนนิยม โดยมีบริษัทเอกชนเป็นเจ้าของ ท�ำหน้าที่บริหารช่องทีวีดิจิทัลตาม
หลักทุนนิยมที่ค�ำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือเรตติ้งรายการข่าว, เม็ดเงิน
โฆษณา, ผลก�ำไรเป็นสิ่งส�ำคัญ จึงปัจจัยที่ส่งผลให้การแข่งขันรายการข่าว
ภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นชัดเจนและเปลี่ยนแปลงจากทีวีอนาล็อค
เจ้าของสถานีมีอ�ำนาจตัดสินใจก�ำหนดทิศทางการผลิตรายการ รูปแบบ
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รายการและควบคุมการท�ำงานของกองบรรณาธิการข่าวให้เป็นตามระบบ
ทุนนิยม เพื่อเป้าหมายคือสร้างก�ำไรให้กับเจ้าของสถานี
“รายการข่าวเหมือนการขายสินค้า ท�ำอย่างไรให้มีรายได้ให้กับ
ช่อง เรตติ้งมีส่วนส�ำคัญในแง่ของการตลาด เป็นตัวชี้วัดในการที่ลูกค้าจะซื้อ
โฆษณาหรือไม่ ท�ำให้รายการต้องวางแผนและนึกค�ำนึงถึงเรตติ้งรายการ
ตลอด สร้างแรงดึงดูดผู้ชมและท�ำเช่นไรสอดคล้องกับนโยบายเจ้าของสถานี
ด้วย” (สสินา ธนเสนีวัฒน์, 4 เม.ย. 2559)”
“การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด เรตติ้งมีความส�ำคัญต่อ
รายการ เพราะเป็นตัวชี้วัดว่าประชาชนตอบรับรายการขนาดไหน มีบริษัท
ต่างๆ ซือ้ โฆษณาไหม ถ้าไม่มี ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้ตอบสนอง
ความต้องการผู้บริหารช่อง เจ้าของสินค้า เพื่อสร้างเรตติ้งและรายได้
(ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ, 1 เมษายน 2559: สัมภาษณ์)
2. ภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัล
ภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำ
ผลการวิจัย

รูปแบบรายการ

มีสีสัน ทันสมัย รายการข่าวแบ่งช่วงข่าวออกเป็น
ช่ว งต่างๆ อย่างหลากหลาย น� ำ เสนอข่ า วทั น ต่ อ
เหตุการณ์ รวดเร็ว กระชับ เน้นเจาะลึกเกาะติด
ทุกประเด็นร้อนที่พึ่งเกิดขึ้นช่วงเย็น-ค�่ำ  ประเด็น
มีสีสันทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม
อาชญากรรม ข่าวกีฬา รายการตื่นเต้นเร้าใจเน้น
การรายงานสดของผู้สื่อข่าวภาคสนาม ที่ลงพื้นที่
เกาะติดเหตุการณ์แบบสดๆ จากสถานที่เกิดเหตุ
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ประเด็นข่าว เนื้อหา

ประเด็นข่าวและเนื้อหาใช้รูปแบบวิเคราะห์เจาะลึก
ที่หลากหลาย วิเคราะห์เจาะลึกต่อยอดและแตก
ประเด็นข่าวเด่นๆ รอบวันและน�ำเสนอต่อเนื่องเป็น
ซีรีย์หลากหลาย

วิ ธี ก ารน� ำ เสนอข่ า วภาคค�่ ำ น� ำ เสนอแบบเรี ย ลลิ ตี้
และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น เครื่อง
LiveU เทคโนโลยีส่งสัญญาณภาพผ่านเครือข่าย
วิธีการน�ำเสนอ
4G, ใช้อิมเมอร์ซีฟกราฟฟิกสร้างภาพจ�ำลอง และ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร อินโฟกราฟฟิกประกอบการรายงานข่าวรายการ
และอธิบายข้อมูลเชิงสถิติ และยังใช้โดรนถ่ายภาพ
เหตุการณ์มุมกว้างและภาพมุมสูงในรายงานข่าว
ภาคค�่ำ

แหล่งที่มาประเด็นและ
แหล่งข่าว

แหล่งที่มาประเด็นและแหล่งข่าวเป็นแหล่งข่าวจาก
สือ่ สังคมออนไลน์ คลิปวีดโี อ, เฟสบุค๊ , อินสตาแกรม,
ผู้ชมรายการแจ้งเบาะแสเข้ามายังรายการ, ผู้สื่อข่าว
ลงพื้นที่ต่อยอดและแตกประเด็นข่าวเด่นรอบวัน     
โดยเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคมและถูกแชร์ใน
สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึง ประเด็นข่าวที่มีแหล่งที่มา
จากการตั้งกระทู้ การโพสต์ข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ
ก็จะถูกคัดเลือกมาน�ำเสนอ

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ให้ความส�ำคัญกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการน�ำเสนอข่าวที่ถูกต้องสมดุลและเสมอภาค
อ้างอิงแหล่งที่มา เซ็นเซอร์ภาพศพ ภาพผู้เสียหาย
ปกปิดใบหน้า ชื่อสกุล โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
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ทั้งนี้สามารถสรุปผลวิจัยพบว่าภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำยุคทีวี
ดิจิทัล เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้
ด้านรูปแบบรายการ มีความแตกต่างจากยุคทีวีอนาล็อค ซึ่งทัน      
ต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว กระชับ เกาะติดประเด็นข่าวรอบด้านและเจาะลึก
มีสีสัน ดูทันสมัย รายการข่าวภาคค�่ำแบ่งช่วงข่าวอย่างหลากหลาย เพิ่ม
ความตื่นเต้น เร้าใจและดึงดูดผู้ชมด้วยเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ เน้นการ
รายงานสด ลงพื้นที่เกาะติดเหตุการณ์
“รูปแบบรายการทันต่อเหตุการณ์ มีสีสัน น่าสนใจ แตกต่าง เจาะ
ลึก ขยายและต่อยอดประเด็นเด่นๆ รอบวันแบบหลากหลาย เกาะติด
ทุกประเด็นร้อนๆ และเปิดโปงประเด็นใหม่ๆ (พัชรวรินทร์ พัชรปภานันท์,
19 เมษายน 2559: สัมภาษณ์)
ด้านประเด็นข่าว เนื้อหา เน้นเจาะลึก ต่อยอด แตกประเด็นข่าว
เชิงลึกและละเอียดกว่าข่าวออนไลน์ ให้ความส�ำคัญกับข่าวที่เป็นเหตุการณ์
เด่นๆ ที่พึ่งเกิดขึ้น ช่วงเย็น ช่วงค�่ำหรือเกิดขึ้นขณะรายการข่าวภาคค�่ำออก
อากาศ และให้ความส�ำคัญกับประเด็นข่าวสืบสวนสอบสวน ประเด็นข่าว
เปิดโปงขบวนการทุจริตรูปแบบต่างๆ โดยเจาะลึกประเด็น ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและน�ำเสนอประเด็นข่าวต่อเนื่องเป็นซีรีย์และให้ความส�ำคัญ
ประเด็นข่าวร้องเรียนจากผู้ชมหรือผู้เสียหายร้องเรียนมายังรายการข่าว
รวมถึงประเด็นข่าวจากสือ่ สังคมออนไลน์ โดยเฉพาะข่าวและภาพเหตุการณ์
ที่ถูกพูดถึงหรือถูกแชร์จ�ำนวนมากๆ
“การคัดเลือกประเด็น เน้นที่ข่าวสืบสวนสอบสวน ข่าวร้องเรียน
และข่าวที่พึ่งเกิดขึ้นในช่วงเย็นและช่วงค�่ำ เน้นไปที่ข่าวอะไรที่ผู้ชมไม่ควร
จะตกข่าวในคืนนี้ เพื่อให้ดูก่อนนอนและรู้ว่าเรื่องราวในประเทศและต่าง
ประเทศมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนอน” (สสินา ธนเสนีวัฒน, 4 เม.ย. 2559)”
ด้านวิธีการน�ำเสนอและเทคโนโลยีการสื่อสาร นิยมใช้การวิธี
น�ำเสนอแบบเรียลลิตี้ ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกาะติดเหตุการณ์ รายงานภาพ
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เหตุการณ์จริงอย่างใกล้ชิดใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อสร้างสีสัน
มีไตเติล้ รายการ เสียงดนตรี เสียงกราฟฟิกตืน่ เต้น ออกแบบฉากหลังรายการ
ดูทนั สมัย สีสนั เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพบว่ายังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทแี่ ตกต่าง
จากยุคทีวีอนาล็อค ได้แก่ เครื่อง LiveU เทคโนโลยีส่งสัญญาณภาพผ่าน
เครือข่าย 4G ใช้อิมเมอร์ซีฟกราฟฟิกสร้างภาพจ�ำลอง เหตุการณ์ ใช้อินโฟ
กราฟฟิกประกอบการรายงาน อธิบายข้อมูลเชิงสถิติ และใช้โดรน (Drone)
เทคโนโลยีการถ่ายภาพเหตุการณ์มุมกว้างและภาพมุมสูงรายงานข่าว
“อินโฟกราฟฟิกใช้เมื่อมีตัวเลข ข้อมูลเชิงสถิติ ส่วนอิมเมอร์ซีฟ
กราฟฟิกใช้จ�ำลองภาพเหตุการณ์ เช่น จ�ำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว ภาพ
ตึกถล่ม การใช้อินโฟกราฟฟิก อิมเมอร์ซีฟกราฟฟิก ประกอบเวลารายงาน
ข่าวแบบเรียลลิตผี้ สู้ อื่ ข่าวลงภาคสนามน�ำเสนอภาพเหตุการณ์จริงจะดูมสี สี นั
และใกล้ชิดกับข่าวมากขึ้น” (พัชรวรินทร์ พัชรปภานันท์, 19 เม.ย. 2559)”
ด้านแหล่งที่มาประเด็นและแหล่งข่าว หลากหลายมากกว่าทีวียุค
อนาล็อค โดยให้ความส�ำคัญกับประเด็นข่าวที่มีแหล่งที่มาจากสื่อสังคม
ออนไลน์มากขึ้น ได้แก่ การน�ำภาพจากคลิปวีดีโอที่เผยแพร่ในเฟสบุ๊ค,
อินสตาแกรม และประเด็นข่าวที่อยู่ในกระแสสังคมและถูกแชร์ในสื่อสังคม
ออนไลน์จำ� นวนมากๆ ประเด็นข่าวทีม่ แี หล่งทีม่ าจากการตัง้ กระทู้ การโพสต์
ข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ รายการข่าวภาคค�่ำจะคัดเลือกมาน�ำเสนออย่างต่อ
เนื่อง ส่วนแหล่งข่าวของรายการข่าวภาคค�่ำ  ผลวิจัยพบว่ามาจากการร้อง
เรียน หรือผู้ชมแจ้งข้อมูลเข้ามายังรายการโดยตรง จากนั้นส่งผู้สื่อข่าวลง
พื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกาะติดและเจาะลึกข้อมูลมาน�ำเสนอต่อเนื่อง
ทุกวัน
“ประเด็นข่าวส่วนใหญ่มาจากโลกออนไลน์ มีทั้งคลิปวีดิโอ ที่โพสต์
แชร์อยู่ทุกวัน และจากอินสตาแกรมที่ถูกแชร์กันเยอะๆ ก็จะน�ำมาเสนอเป็น
ประเด็นข่าว แตกต่างจากเมื่อก่อนประเด็นข่าวมาจากแถลงข่าว สัมภาษณ์
และทีส่ ำ� คัญปัจจุบนั ผูช้ ม ก็เป็นคนแจ้งประเด็นมายังรายการด้วย” (ศรีสภุ างค์
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ธรรมาวุธ, 1 เม.ย. 2559)”
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผลวิจัยพบว่าให้ความส�ำคัญกับ
ประเด็นจริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมในการน�ำเสนอ
ข่าวที่ถูกต้อง สมดุลและเสมอภาค มีการอ้างอิงแหล่งที่มาประเด็นข่าว โดย
เฉพาะประเด็นข่าวทีน่ ำ� มาจากสือ่ สังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุค๊ อินสตาแกรม
รวมถึงประเด็นข่าวจากการร้องเรียนจากผู้ชมรายการ กองบบรรณาธิการ
ข่าวขึ้นข้อความบอกแหล่งที่มาทุกครั้งขณะรายงานข่าว และพบว่า รายการ
ข่าวภาคค�่ำให้ความส�ำคัญกับการเซ็นเซอร์ ภาพศพ ภาพผู้เสียหาย การ
ปกปิดใบหน้า ชื่อสกุลแหล่งข่าว ชื่อเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นข่าว เพื่อไม่ให้
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และพบว่ารายการข่าวภาคค�่ำให้ความส�ำคัญเรื่อง
การขออนุญาตผู้โพสต์คลิปวีดิโอหรือติดต่อผู้ที่ปรากฏในคลิปสอบถาม
ข้อเท็จจริงก่อนการน�ำเสนอข่าว
“สื่อมวลชนถูกฟ้องจากแหล่งข่าว เนื่องจากน�ำภาพถ่ายมาเปิดเผย
หน้าตาหรือว่าคลิปวีดีโอมาเผยแพร่โดยไม่ขออนุญาต จึงต้องให้ความส�ำคัญ
กับการน�ำเสนอข่าวอย่างมาก ต้องเซ็นเซอร์ภาพศพ ภาพผู้เสียหายที่เป็น
เด็ก แจ้งแหล่งที่มาของภาพและคลิปวีดีโอทุกครั้ง เมื่อได้รับคลิปวีดีโอหรือ
ว่ามีผู้ชมส่งเข้ามายังรายการ ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อเท็จจริง ติดต่อ
ไปยังผู้ส่งหรือผู้โพสต์คลิป ถ้าให้ดีติดต่อผู้เสียหาย ผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง”(ศุภวรรณ เหมือนแก้ว, 6 เม.ย. 2559)”

การอภิปรายผล

จากผลวิจัยภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัลพบว่า การ
แข่งขันยุคทีวดี จิ ทิ ลั ส่งผลต่อภูมทิ ศั น์ขา่ วภาคค�ำ่ เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
เห็นได้จาก รายการข่าวภาคค�่ำประเด็นเด็ด 7 สี ข่าว 3 มติ และไทยรัฐเจาะ
ประเด็น สะท้อนภาพอย่างชัดเจนว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อทีวีดิจิทัลยังอยู่
ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึ่งให้ความส�ำคัญเรื่อง
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจอันดับแรก โดยเฉพาะเรตติง้ เม็ดเงินโฆษณาและผลก�ำไร
ตรงกับตามแนวคิด พีระ จิระโสภณ (2539) มองว่าเนื้อหาที่สื่อมวลชนผลิต
ออกสู่สังคมเป็นเพียงสินค้าที่ถูกก�ำหนดให้ตอบสนองตลาดผูบ้ ริโภคมากกว่า
ความจ�ำเป็นของสังคม การน�ำเสนอเนือ้ หารายการใหม่ๆ เสี่ยงต่อการขาดทุน
ทางธุรกิจ และตรงกับแนวความคิด ภัสวลี นิตเิ กษตรสุนทรและคณะ (2557)
สื่อสารมวลชนเป็นระบบธุรกิจอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมกฎเหล็กคือ ท�ำก�ำไรสูงสุด ผลผลิตสื่อคือสินค้าประเภทหนึ่งมี
เป้าหมายน�ำไปแลกเปลี่ยนซื้อขายและหวังก�ำไร
ขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงในยุคทีวีดิจิทัลส่งผล
ต่อภูมิทัศน์รายการข่าวในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านรูปแบบรายการ แตกต่างจากยุคทีวีอนาล็อค ต้องทันต่อ
เหตุการณ์ รวดเร็ว เจาะลึกประเด็นเด่นรอบวัน มีสีสัน เพิ่มความน่าตื่นเต้น
ความเร้าใจ ดึงดูดผู้ชม เพิ่มเรตติ้งด้วยเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ เน้น
รายงานสด ให้ความส�ำคัญกับประเด็นข่าวสืบสวนสอบสวน เปิดโปงการ
ทุจริตและน�ำเสนอต่อเนื่องเป็นซีรีย์ ตรงตามแนวคิดนพดล อินนา (2548)
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับการสื่อสาร  
มวลชนในการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการน�ำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ ท�ำให้การ
ชมรายการมีความน่าสนใจมากขึน้
ด้านประเด็นข่าวและเนื้อหา ประเด็นข่าวจากการร้องเรียน หรือ       
ผู้เสียหายร้องเรียนมายังรายการ ประเด็นข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ โดย
เฉพาะข่าวและภาพเหตุการณ์ทถี่ กู พูดถึงหรือถูกแชร์จำ� นวนมากๆ สอดคล้อง
ตามแนวคิดสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2554) เมือ่ เทคโนโลยีการสือ่ สารเปลีย่ นรูปแบบ
กระบวนการสื่อสารก็เปลี่ยนตามไปด้วยบ่งชี้ให้เห็นว่าภูมิทัศน์สื่อ (Media
Landscape) ได้เปลี่ยนแปลงไปและท�ำให้รูปแบบการสื่อสารของสังคมและ
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง
ด้านวิธีการน�ำเสนอและเทคโนโลยีการสื่อสาร ให้ความส�ำคัญกับ
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การน�ำเสนอแบบเรียลลิตี้ ผู้สื่อข่าวภาคสนามลงพื้นที่เจาะลึก รายงานภาพ
เหตุการณ์จริง ใช้เทคโนโลยีสร้างสีสัน สร้างกราฟฟิก ไตเติ้ลรายการ เสียง
ดนตรี เสียงกราฟฟิกตืน่ เต้นเร้าใจ สีสนั สดใสเป็นเอกลักษณ์ และใช้เทคโนโลยี
แตกต่างจากรายการข่าวยุคทีวีอนาล็อค ได้แก่ เครื่อง LiveU ใช้อิมเมอร์ซีฟ
กราฟฟิกสร้างภาพจ�ำลอง ใช้อินโฟกราฟฟิก ใช้โดรน (Drone) ถ่ายภาพ
เหตุการณ์ ตรงกับแนวคิดสมัชชา นิลปัทม์ (2554) อธิบายว่า เมื่อเทคโนโลยี
เปลี่ยนสังคมจะเปลี่ยนตาม ขณะที่เมธาสิทธิ์ โลกุตรพล (2554) เทคโนโลยี
การสื่อสารท�ำหน้าที่เปลี่ยนแปลงสังคม โดยอธิบายว่าสื่อทุกชนิดคือการ
ขยายประสบการณ์ดา้ นผัสสะของมนุษย์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เครือ่ งมือสือ่ สาร
ที่ทันสมัย (Gadget) ท�ำให้อุปสรรคด้านเวลา ระยะทางและสถานที่หมดไป
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รายการข่าวภาคค�่ำทั้ง 3 รายการ
ให้ความส�ำคัญเรือ่ งความถูกต้อง ความสมดุล เสมอภาค อ้างอิงชือ่ แหล่งข่าว
อ้างอิงแหล่งที่มาของข่าวมีการเซ็นเซอร์และปกปิดชื่อสกุล แหล่งข่าว
ผู้เสียหาย ชื่อเด็กและเยาวชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือว่าแทรกแซงสิทธิส่วน
บุคคล สอดคล้องกับแนวความคิดสื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ (2557) สื่อมวลชนต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจ
จะน�ำไปสูอ่ าชญากรรม ความรุนแรงหรือความไม่สงบ หรือแสดงความก้าวร้าว
ต่อเชื้อชาติ ศาสนา สื่อมวลชนต้องเปิดกว้างและสะท้อนความหลากหลาย
ของสังคม เปิดโอกาสรับความคิดเห็นของทุกฝ่ายสื่อมวลชนควรควบคุม
ตนเองภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและสถาบันทีธ่ ำ� รงอยู่ และมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านข่าวสาร ความถูกต้อง ความเป็นกลางและความสมดุล

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัย

ส�ำหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัย เจ้าของสถานีช่องทีวีดิจิทัล กอง
บรรณาธิการ โปรดิวเซอร์ ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว ควรน�ำผลวิจัยและ
ข้อค้นพบเรื่องภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำ  ซึ่งพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง
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ในด้านรูปแบบรายการ ประเด็นข่าวและเนื้อหา วิธีน�ำเสนอ แหล่งที่มา
ประเด็นข่าวอย่างชัดเจน ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา จัดท�ำแผนปรับปรุง     
รูปแบบรายการข่าวภาคค�่ำ  ให้ดึงดูดงบประมาณโฆษณา สร้างเรตติ้งและ
ขยายฐานผู้ชมรายการข่าวภาคค�่ำ  ขณะที่นักวิชาการ หน่วยงานที่ก�ำกับ       
ดูแลช่องทีวีดิจิทัล น�ำผลวิจัยไปวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการแข่งขัน       
การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำเพื่อให้อุตสาหกรรมทีวี
ดิจิทัลอยู่รอดในปีต่อๆ ไป ส่วนประชาชน ผู้ชมรายการข่าวภาคค�่ำ จะเข้าใจ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ข่าวภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัลมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยมีข้อเสนอ
แนะดังนี้
1. ขยายขอบเขตการวิจัยโดยคัดเลือกกลุ ่ ม ตั วอย่ า งการศึ ก ษา
ภูมิทัศน์รายการข่าวค�่ำมากกว่า 3 รายการ
2. ต่ อ ยอดการท� ำ วิ จั ย แบบผสมผสานทั้ ง วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพและ
เชิงปริมาณ เพื่อเปรียบเทียบผลวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ให้เห็น
ภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำในอนาคต
3. สัมภาษณ์ความคิดเห็นและมุมมองนักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญสาย
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเชิงลึก เพื่อให้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์รายการข่าวภาคค�่ำยุคทีวีดิจิทัล
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การสร้างอัตลักษณ์การรายงานข่าว
ของผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิงกับการต่อรองเรื่องเพศ
กรณี ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
The Construction of Identity
and The Negotiation of Gender of
The Female Field-Reporter :
Thapanee Eiadsrichai
เนติรัตน์ พงษ์สมบูรณ์
Naytirat Pongsomboon

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ของผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิงกับ
การต่อรองเรื่องเพศ กรณี ฐปณีย์ เอียดศรีไชย มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อ
ศึกษาการสร้างอัตลักษณ์การรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง
(2) เพื่อศึกษาการต่อรองเรื่องเพศกับการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากคลิป
ข่ า ว ฐปณี ย ์ เอี ย ดศรี ไ ชย 3 สถานการณ์ คื อ เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ใน
ประเทศไทย เหตุการณ์ความไม่สงบปัญหาชายแดนภาคใต้ และเหตุการณ์
การค้ามนุษย์ โรฮิงญา หลังจากนั้นสัมภาษณ์ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าว
ภาคสนามหญิงรายการข่าว 3 มิติและกองบรรณาธิการข่าว 3 มิติ
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จากการศึกษาพบว่า ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง
รายการข่าว 3 มิติ มีการสร้างอัตลักษณ์ของผู้สื่อข่าวภาคสนามด้วยวิธีการ
รายงานข่าวแบบวิเคราะห์เจาะลึกหรือที่เรียกกันว่าสกู๊ปข่าว ที่มีรูปแบบ      
การรายงานข่าวแบบสารคดี น�ำประเด็นข่าวที่ยังเป็นที่สนใจของผู้ชมมา
วิเคราะห์ เจาะลึก ผสมผสานกับการสร้างบรรยากาศปลุกเร้าอารมณ์ของ
สถานการณ์ข่าว ผ่าน บุคลิกภาพ สีหน้า ท่าทาง การแต่งกาย อารมณ์ความ
รู้สึก ที่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของตัวผู้สื่อข่าวจนเกิดเป็นอัตลักษณ์     
เฉพาะตัว ขณะเดียวกันมีการต่อรองพื้นที่ของผู้หญิงในการท�ำข่าว ด้วยวิธี
การสร้างตัวตนน�ำเสนอตนเองผ่านการท�ำงานข่าวทีไ่ ด้ทงั้ ความเป็นทัง้ นักข่าว
ผูห้ ญิง และนักข่าวผูช้ าย ในคนเดียวกัน ควบคูก่ บั ผลงานทีส่ ามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ชมข่าว เกิดจากความรวดเร็วในการท�ำงาน ความรู้
ความสามารถ การลงพื้นที่ด้วยตัวเอง จับประเด็นที่เป็นที่สนใจของผู้ชมข่าว
และมีมุมมองแปลกใหม่ ที่ท�ำให้แตกต่างจากนักข่าวคนอื่น และเกิดความ
โดดเด่นเป็นที่จับตามองของสังคม จนเป็นที่ยอมรับในวงการผู้สื่อข่าว และ
เป็นต้นแบบของผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ต้องการท�ำงานในสายงานนักข่าวภาคสนาม
ค�ำส�ำคัญ : ผู้สื่อข่าวภาคสนาม, ผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง, อัตลักษณ์,
การรายงานข่าว, รายการข่าว 3 มิต,ิ การต่อรอง, ความเป็นหญิง
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Abstract
The research of The Construction of Identity and The
Negotiation of Gender of The Female Field-Reporter : Thapanee
Eiadsrichai. There are two objectives : (1)To learn how to
identity the construction of a female field-reporter (2) To learn
about gender negotiation skill for being a female field-reporter.
The research has been conducted with a qualitative
method by using data analysis from Thapanee Eiadsrichai’s 3
news vdo clips which are ; Flooding in Thailand, Terrorism
inSouthern part of Thailand and Human Trafficking of Rohingya.
And then using in-depth interview with Thapanee Eiadsrichai :
the female field-reporter of 3 Miti News program and editors.
The research shows that Thapanee Eiadsrichai : the female
field-reporter of 3 Miti News program has a create an identity of
field reporter by using in-depth analysis report or called ‘scoop
news’ which have a format combine with news situation
through personality, face, act, costume and emotional that occur
naturally by herself. Meanwhile, the negotiation for female
reporter was occurred at the same time by creating an identity
to present both male and female reporter in one person along
with the satisfaction of the viewers by the speed of works,
knowledge and ability of reporter in different view that make
the different from others reporters. Moreover, it makes an
outstanding watchful from the society and been accepted.
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This is a model of next generation women leaders who want to
working as a field-reporter.
Keywords: Field - Reporter, Female reporter, Identity, Reporting,
		 3 Miti News program, Negotiation, Feminity

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559)

ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา

45

ผู้ศึกษามีความสนใจเรื่องของ การรายงานข่าวโทรทัศน์ เป็นช่อง
ทางการน�ำเสนอข่าวทีค่ รบถ้วน ทัง้ ภาพ เสียง บรรยากาศของข่าว สือ่ มวลชน
ผู้ที่ท�ำหน้าที่ คัดเลือก แสวงหา และน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร ให้กับผู้ชม การ
ท�ำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวจะต้องใช้ประสบการณ์ ความสามารถ เทคนิควิธีการ
ต่างๆ ในการลงพื้นที่เพื่อท�ำข่าว ในอดีต อัตลักษณ์ในการท�ำงานในสายงาน
นักข่าวของ นักข่าวผู้ชาย และนักข่าวผู้หญิงมีบทบาท หน้าที่แตกต่างกัน     
ออกไปอย่างชัดเจน นักข่าวภาคผู้ชายจะเป็นฝ่ายลงพื้นที่ท�ำข่าวประเภท      
ข่าวหนัก ลุยค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเองเพื่อน�ำมารายงานข่าว และนักข่าว
ผูห้ ญิงจะมีหน้าทีร่ ายงานข่าวในรูปแบบทีน่ ำ� เสนอความ สวยงาม ดูดี น่ามอง
หรือรายงานข่าวที่เป็นข่าวประเภทข่าวเบา
โดยในยุคทีวีดิจิทัลมีรายการข่าวโทรทัศน์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย
มีการแข่งขันสูงขึ้น และมีเทคโนโลยีรองรับ มาเป็นตัวช่วยในการรายงาน
ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆในสังคมที่เกิดขึ้นอยู่มากมาย หลาย       
แห่งผูส้ อื่ ข่าวภาคสนามจะต้องท�ำหน้าทีแ่ สวงหาข้อมูลต่างๆ ในทุกๆ สถานที่
มาเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้กับสังคมอย่างทันต่อเหตุการณ์ ผู้สื่อข่าวภาคสนาม
ของแต่ละรายการข่าวนั้นจึงเป็นผู้สร้างแรงดึงดูดให้กับรายการข่าว จากการ
รายงานข่าวที่มีรูปแบบการรายงานข่าวที่แตกต่างกันออกไป
ปัจจุบนั มีนกั ข่าวเกิดขึ้นมากมายโดยผู้สื่อข่าวภาคสนาม ในรายการ
ข่าว 3 มิติ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามที่ถูกกล่าวขานมาก
ทีส่ ดุ เป็นทีจ่ บั ตามองของสังคมปัจจุบนั ในวงการผูส้ อื่ กับบทบาทหน้าทีก่ าร
รายงานสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงวงการนักข่าวเมื่อ ฐปณีย์
เอียดศรีไชย เปิดบทบาทในรายการข่าวโทรทัศน์ ยุคนี้ จนท�ำให้รูปแบบของ
การรายงานข่าวภาคสนามเปลี่ยนแปลงไปตาม ผู้สื่อข่าวภาคสนาม ฐปณีย์
เอียดศรีไชย จากรูปแบบ และการสร้างตัวตนผ่านรายการข่าวโทรทัศน์ที่ มี
รูปแบบเฉพาะตัว ด้วยเครือ่ งแต่งกาย บุคลิกภาพ อุปกรณ์เสริม กริยาท่าทาง
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การสร้างบรรยากาศ จนออกมาเป็นผลงานที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดี มีความน่าสนใจ ความรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ในการท�ำงานข่าววิเคราะห์เจาะลึกของ ดึงดูดทั้งผู้ชมข่าว และ
ผู้หญิงยุคใหม่ที่อยากจะเป็นนักข่าวหน้าจอมาเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง
แบบ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามผู้หญิงที่มีบทบาทโดยตรง
ต่อสังคมคนท�ำข่าว ในการแสวงหาข่าวจากแหล่งข่าว และน�ำเสนอข้อมูลให้
ได้ทราบความเคลือ่ นไหวในสังคมมีประสบการณ์ในการเป็นนักข่าวข่าวหลาย
รายการตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เริ่มเป็นนักข่าวภาคสนามในรายการข่าว 3 มิติ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ด้วยผลงานการท�ำข่าวที่เป็นที่จับตามอง
ของสังคมในงานข่าวความขัดแย้ง และภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลให้ผู้รับชมข่าว  
เกิดความสนใจในการรายงานข่าวรูปแบบใหม่ของผู้หญิงท�ำข่าว ในแบบ
วิเคราะห์เจาะลึก โดยมีเหตุการณ์ข่าวใหญ่ๆในการท�ำข่าวของ ฐปณีย์
เอียดศรีไชย อยู่หลายเหตุการณ์ที่เป็นที่น่าสนใจในตัวตน เช่น เหตุการณ์
อุทกภัยประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 เหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา จากการรายงานข่าวภาคสนามของ ฐปณีย์ เอียดศรี
ไชย ในรายการข่าว 3 มิติ ท�ำให้เป็นที่รู้จักในฐานะการเป็นผู้สื่อข่าวภาค     
สนามผู้หญิงที่มีความสามารถ ในเรื่องของการน�ำเสนอข่าวในสถานการณ์
ต่างๆ ของสังคม และมีรูปแบบการรายงานข่าวเฉพาะตัวไม่แพ้นักข่าวผู้ชาย
ท�ำให้ผู้รับชมรู้สึกเชื่อ และสนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการน�ำเสนอข่าว
ของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ทุกครัง้ ทัง้ นีย้ งั ได้รบั รางวัล การันตีในความสามารถ
หลายรางวัล คือ รางวัลบุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์ และ      
อีกมากมายในการเป็นผู้สื่อข่าว คือ รางวัลโทรทัศน์ทองค�ำ สาขาผู้สื่อข่าว
ภาคสนามดีเด่น ปี 2553, รางวัลเทพทอง ปี 2553 ของสมาคมนักวิทยุและ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, รางวัลสือ่ มวลชนสตรีดเี ด่น
ปี 2553 ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, รางวัล ‘เพชรสยาม’
ปี 2554 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม สาขาสื่ อ มวลชนแห่ ง ปี
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(women.mthai., 2012) รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 6 ประจ�ำปี 2557 รางวัล
ประเภทรายการโทรทัศน์ รายการข่าว 3 มิติ โดย ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ได้รับ
รางวัล สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ปี 2558 ของ
องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย และล่าสุด ฐปณีย์ เอียดศรีไชยได้
รับรางวัลจาก องค์การ UNESCO ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ของ       
ผู้หญิงท�ำข่าวปี 2016 ในวันสตรีสากล เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังสร้างสรรค์
การท�ำงานของผู้สื่อข่าวหญิง ในสื่อ เอเชียแปซิฟิก ที่ได้ก้าวผ่านความไม่
เสมอภาคทางเพศ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ใช้หลักสิทธิมนุษย์ชนและความมุง่ มัน่
ในการท�ำงานเป็นผู้สื่อข่าวของเธอ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ได้ให้สัมภาษณ์กับ
UNESCO ว่า “นักข่าวจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุให้ได้อย่าง
รวดเร็วเพือ่ รายงานปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และเพือ่ ให้ชว่ ยเหลือกับพวกเขา วิธเี ดียว
ทีจ่ ะท�ำให้ได้ขอ้ เท็จจริงทีช่ ดั เจนคือการเข้าไปในสถานการการ ลงพืน้ ทีไ่ ปเห็น
ไปพูดคุยด้วยตัวเอง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เป็นนักข่าวหญิงในประเทศไทย
เนื่องจากมีการแข่งขันสูง และต้องพิสูจน์ตัวเองให้ปรากฏในสังคม แต่สิ่ง
ที่ท�ำให้เธอประสบความส�ำเร็จ คือการเรียนรู้ในประสบการณ์เสมอ ส่งต่อ
ความช่วยเหลือ การไม่ค�ำนึงถึงความท้าทาย ไม่สนใจอุปสรรค แรงกดดัน
จากสังคม และการขมขู่คุกคาม จุดหมายของเธอคือการตีเผยแผ่ข้อเท็จจริง
และการรายงานข่าว” (unescobkk, 2016)
จากการรับชมการรายงานข่าวภาคสนามของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
รายการข่าว 3 มิติสามารถมองเห็นได้ถึงการรายงานข่าวในรูปแบบใหม่ของ
ผู้หญิงท�ำข่าว ผู้หญิงมีพื้นที่ในการท�ำงานข่าวภาคสนามมากขึ้น ด้วยการ
ยอมรับจากผลงาน ความสามารถของผู้หญิงท�ำข่าว ฐปณีย์ เอียดศรีไชย มี
รูปแบบการรายงานข่าวที่มีความเป็นเรียลลิตี้เห็นถึงภาพบรรยากาศ ความ
สดของข่าว ความรวดเร็ว อารมณ์ความรู้สึกของสถานการณ์ข่าวมากขึ้น ซึ่ง
ในการท�ำข่าวรูปแบบนีย้ งั สามารถพบเห็นได้นอ้ ยในรายการข่าวโทรทัศน์โดย
เฉพาะในผู้หญิงท�ำข่าว ฐปณีย์ เอียดศรีไชย จึงโดดเด่นขึ้นมาในรูปแบบการ
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รายงานข่าว วิธีการสร้างตัวตนของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย จนเป็นผู้สื่อข่าวที่
ถูกจับตามองของสังคม ได้รับความสนใจทุกข่าวที่ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ลง
พื้นที่ท�ำข่าว จากนักข่าวภาคสนามสู่ นักข่าวดาราเป็นที่จับตามองของสังคม
ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษารูปแบบการรายงานข่าวภาคสนาม
กรณีศึกษา ฐปณีย์ เอียดศรีไชย รายการข่าว 3 มิติ ผู้หญิงท�ำข่าวที่สร้างตัว
ตนในการน�ำเสนอข่าวรูปแบบใหม่ ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมของผู้ชมข่าวโทรทัศน์
และเป็นที่พึงพอใจจากการเปิดรับชม ข่าว 3 มิติ ของผู้ชมข่าว เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษารูปแบบการรายงานข่าว การสร้างตัวตนของฐปณีย์
เอียดศรีไชย ที่มีเทคนิควิธีการรายงานข่าวรูปแบบใหม่ ให้กับผู้ชม
ค�ำถามวิจัย
1. ฐปณีย์ เอียดศรีไชย และรายการข่าว 3 มิติ มีการสร้างกลวิธี
การน�ำเสนอข่าวอย่างไร
2. ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวภาคสนามรายการข่าว 3 มิติ มี
การต่อรองระหว่างพื้นที่นักข่าวกับความเป็นผู้หญิงอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง
2. เพื่อศึกษาการต่อรองเรื่องเพศกับการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม
หญิง
ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะรูปแบบการรายงานข่าวภาคสนาม
การสร้างอัตลักษณ์ในเหตุการณ์ใหญ่ๆ ที่ส�ำคัญของผู้สื่อข่าวภาคสนาม
ฐปณี ย ์ เอี ย ดศรี ไ ชย เหตุ ก ารณ์ อุ ท กภั ย ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554,
เหตุการณ์ชายแดนภาคใต้ปี พ.ศ. 2555 และเหตุการณ์โรฮิงญา ในสวนยาง
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จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2558 ในรายการข่าว 3 มิติ ของสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสี ช่อง 3
2. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ ผู้สื่อข่าวภาคสนาม ฐปณีย์ เอียดศรีไชย นักข่าวภาคสนามของ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการท�ำข่าวภาคสนาม และการรายงานข่าว

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ของผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิงกับ
การต่อรองเรื่องเพศ กรณี ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ไชย ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ก�ำหนดเป็นแนวทางและกรอบแนวคิดในการศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูล และอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดการรายงานข่าว
แนวคิดเกี่ยวกับการรายงานข่าว เป็นข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์
หรื อ สื่ อ มวลชน ทุ ก ๆ ที่ ล ้ ว นมี ที่ ม า กระบวนการสื่ อ ข่ า วตามหลั ก วิ ช า
วารสารศาสตร์เป็น ศาสตร์แขนงหนึ่งของผู้สื่อข่าว หรือนักข่าว ส่วนส�ำคัญ
ของกระบวนการสือ่ ข่าว การแสวงหาข่าวสารเป็นหน้าทีข่ องผูส้ อื่ ข่าวโดยตรง
ผู้สื่อข่าว หรือนักข่าวต้องค�ำนึงเสมอว่าตนจะต้องน�ำเสนอความจริงให้กับ
ประชาชนผู้บริโภคข่าวสาร โดยปกติผู้สื่อข่าวจะแบ่งสรรงาน และความ
รับผิดชอบแยกไปตามสายข่าว ในการเสาะแสวงหาสารสนเทศและมีความ
รอบรู้ในสายข่าวนั้นๆ เป็นอย่างดี การแบ่งสายข่าวนี้ เป็นการแบ่งตาม
ประเภทของข่าว อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ แต่ละ
แห่งจะมีความแตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อย (บุญเลิศ คชายุทธเดช, 2549)
แนวคิดเกี่ยวกับการรายงานข่าว น�ำมาสร้างกรอบค�ำถามวิจัย และ
สร้างกรอบ Coding Sheet น�ำไปวิเคราะห์ผู้สื่อข่าวภาคสนาม ฐปณีย์
เอียดศรีไชย การรายงานข่าวในแต่ละวันของผูส้ อื่ ข่าวนัน้ เป็นไปตามรูปแบบ
พื้นฐานและสายงานข่าวของวิชาชีพสื่อมวลชน ผสมผสานกับเทคนิควิธีการ
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ของตัวผู้สื่อข่าวเอง
2. แนวคิดผู้สื่อข่าว
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สื่อข่าว ผู้สื่อข่าว (Reporter) บุคลากรที่มีความ
ส�ำคัญที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองบรรณาธิการของสื่อ ซึ่งมีบทบาทในการรับใช้
สังคมหลายประการ อาทิ การดูแลควบคุมการหลั่งไหลของข่าวสาร และ       
การเป็นผู้แจ้งข่าวสาร เป็นต้น ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็มีหน้าที่ในการ
แสวงหาและรวบรวมข้อมูลข่าวสารแล้วน�ำมาเขียนเป็นข่าว เพื่อน�ำเสนอต่อ
ผู้อ่านหรือผู้รับสารต่อไป ผู้สื่อข่าวเป็นบุคลากรที่มีความส�ำคัญมากในการ
ท�ำงานทางด้านข่าว เป็นบุคคลแรกที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ หรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และท�ำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อน�ำเสนอต่อ
บรรณาธิการเพื่อพิจารณารวบรวม เรียบเรียง และเผยแพร่ต่อไป (ฉอ้าน
วุฑฒิกรรมรักษา, 2536)
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สื่อข่าวนั้น ผู้สื่อข่าวใช้วิธีการน�ำเสนอข่าวในรูป
แบบของความเป็นอัตลักษณ์ ผสมผสานกับหลักในการเป็นผู้สื่อข่าว โดย
สามารถน�ำไปวิเคราะห์ร่วมกันในงานวิจัย สร้างกรอบค�ำถามวิจัย สร้าง
กรอบ Coding Sheet และน�ำมาอภิปรายผลในบทที่ 5
3. แนวคิดสารคดีเชิงข่าว (News Documentary)
แนวคิดเกีย่ วกับสารคดีเชิงข่าว สารคดีทนี่ ำ� เอาเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ คย
เกิดขึ้นและมีการรายงานข่าวไปแล้ว น�ำกลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก
เหตุการณ์นั้นยังเป็นที่สนใจกับผู้อ่าน โดยสารคดีเชิงข่าวจะให้รายละเอียด
ที่มีความลึกซึ้งมากกว่าข่าวที่รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยสารคดีเชิงข่าว
อาจจะน�ำเสนอเกี่ยวกับความเป็นไปในแต่ละด้านของเหตุการณ์ว่า เกิด
เหตุการณ์อะไรขึน้ บ้าง และเหตุการณ์ทเี่ กิดเป็นอย่างไร (สิรทิ พิ ย์ ขันสุวรรณ,
2539)
แนวคิดเกีย่ วกับสารคดีเชิงข่าว น�ำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาตาม
ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เจาะลึก ครบถ้วน ท�ำข่าวเรื่องที่มีผลกระทบกับ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
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ประชาชนส่วนใหญ่สามารถน�ำไปวิเคราะห์ร่วมกับผู้สื่อข่าวในการวิจัยใน
ครั้งนี้ น�ำมาสร้างกรอบค�ำถามวิจัย และอภิปรายผลในบทที่ 5
4. แนวคิดการสร้างอัตลักษณ์
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ Identity เป็นความรู้สึกนึกคิด
กับตัวเองว่า ฉันคือใคร มาจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างเราและคนอื่นๆ โดย
การมองตัวเองและคนอื่นมองเรา ในเวลาเดียวกันมโนทัศน์อัตลักษณ์ จะ
กล่าวคู่ไปกับเรื่องของอ�ำนาจ ความหมายหรือการสร้างภาพแทนความจริง
เมื่ออัตลักษณ์ สัมพันธ์กับแนวคิดข้างต้น จะมีความหมายที่แตกต่างกับที่
เข้าใจจากสามัญส�ำนึก (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2543)
แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือการสร้างตัวตนให้มีพื้นที่ในสังคม       
ในบทบาทการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง น�ำมาสร้างกรอบค�ำถามวิจัย  
สร้างกรอบ Coding Sheet และน�ำมาอภิปรายผลในบทที่ 5 วิเคราะห์ร่วม
กับงานวิจัยผู้สื่อข่าว ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
5. ทฤษฎีสตรีนิยม
ทฤษฎีสตรีนิยม เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1960 ในทวีปยุโรป
และอเมริกา เริ่มจากความคิด ความส�ำนึกของผู้หญิงว่า แนวคิดทฤษฎีต่างๆ
ที่ใช้อธิบายปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นล้วนละเลยและไม่เห็นตัวตน      
ของผู้หญิง โลกของความรู้เริ่มตกอยู่ในมือของผู้ชาย ขณะเดียวกันรูปธรรม
ของการกดขี่ เอารัดเอาเปรียบที่ชายกระท�ำต่อผู้หญิงก็ปรากฏขึ้น ให้เห็น
ชัดเจนในทุกพื้นที่ทั่วโลก และเป็นเช่นนี้มานานนับแต่อดีตในสังคมเก็บหา
และไล่ ล ่ า จนถึ ง สั ง คมทุ น นิ ย ม และสั ง คมหลั ง ความทั น สมั ย (นาถฤดี
เด่นดวง, 2552)
ทฤษฎีสตรีนิยม ความเป็นเพศหญิงในเชิงที่ มีความสัมพันธ์กับเพศ
ชายในสถานะต่างๆ ในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ต่างๆ ที่เป็นอยู่ในสังคมระหว่าง
เพศที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน น�ำมาสร้างกรอบค�ำถามวิจัย สร้างกรอบ
Coding Sheet และน�ำมาอภิปรายผลในบทที่ 5
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ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ของผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิงกับ
การต่อรองเรื่องเพศ กรณี ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ศึกษาการสร้างอัตลักษณ์       
การรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง และศึกษาการต่อรองเรื่อง
เพศกับการเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง โดยผู้วิจัยได้ใช้การเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยในส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์คลิป
ข่าว 3 สถานการณ์ (Content Analysis) ที่มีการรายงานข่าวโดย ฐปณีย์
เอียดศรีไชย รายการข่าว 3 มิติ คือ คือ เหตุการณ์ อุทกภัยในประเทศไทย   
ปี พ.ศ. 2554, เหตุการณ์ชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2555 และเหตุการณ์
โรฮิงญา ในสวนยาง จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2558 ในส่วนที่สองเป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เกี่ยวกับรูปแบบการน�ำเสนอข่าว
ของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย รายการข่าว 3 มิติ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ        
ผู้สื่อข่าวภาคสนาม ฐปณีย์ เอียดศรีไชย รายการข่าว 3 มิติ และสัมภาษณ์
เพื่อนร่วมงาน คือ ผู้สื่อข่าวรายการ 3 มิติ มนตรี อุดมพงษ์, บรรณาธิการ
ข่าว 3 มิติ จตุรงค์ สุขเอียด, ผู้สื่อข่าวรายการ 3 มิติ โศธิดา โชติวิจิตร และ
โปรดิ้วเซอร์ รายการข่าว 3 มิติ สสินา ธนเสนีวัฒน์ รวมทั้งศึกษาจาก
เอกสารต�ำราทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้แบ่งวิธกี ารด�ำเนินการวิจยั ออกเป็น 4 ส่วน
ขั้นตอนแรก ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก คลิปข่าว พร้อมบันทึกลงตาราง
บันทึก ทั้งหมด 3 เหตุการณ์ เพื่อทราบเกี่ยวกับ รูปแบบ วิธีการ ในการ
รายงานข่าวของผู้สื่อข่าวภาคสนาม ทั้งในเรื่องของ บุคลิกภาพ ท่าทาง
สีหน้า การสร้างบรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ในข่าวที่สื่อออกมาจน     
มาเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้สื่อข่าวเอง เพื่อศึกษาข้อมูล และเตรียมความ
พร้อมในการเข้าพบผู้ให้ข้อมูลหลัก
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ขั้นที่สอง สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้สื่อข่าวภาคสนาม ฐปณีย์
เอียดศรีไชย และผู้ร่วมรายการ คือ มนตรี อุดมพงษ์ ผู้สื่อข่าวรายการ 3 มิติ,
จตุรงค์ สุขเอียด บรรณาธิการข่าว 3 มิติ, โศธิดา โชติวิจิตร ผู้สื่อข่าวรายการ
3 มิติ และ สสินา ธนเสนีวัฒน์ โปรดิ้วเซอร์ รายการข่าว 3 มิติ  เพื่ออธิบาย
จุดมุ่งหมายของการวิจัย แนวค�ำถาม ประโยชน์ของการวิจัย และขอความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์
ขัน้ ทีส่ าม บันทึกข้อมูล ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ท�ำการถอดเทป
การสัมภาษณ์น�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาท�ำการสรุปและจัดหมวดหมู่
ค�ำตอบที่ได้วางแนวทางไว้
ขั้นที่สี่ วิเคราะห์ ประเด็นด้านต่างๆ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น
สองขั้นตอน ได้แก่ วิเคราะห์คลิปข่าวจากตารางบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์
แบบสัมภาษณ์นักข่าวทั้ง 5 คน ในแต่ละประเด็นจะวิเคราะห์ตามแนวคิด
ทฤษฎีในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ของ
ผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิงกับการต่อรองเรื่องเพศ กรณี ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
ดังที่ได้กล่าวมา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหาคลิปข่าว
ตารางที่ 1 เหตุการณ์ อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554

อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554
รูปแบบ
การรายงานข่าว

ข้อค้นพบ

การตีความ

ภาษา การสื่อสาร
ในการรายงานข่าว

ใช้ภ าษาที่เป็น ทางการ ใช้
ภาษากลาง พูดรายงานข่าว
แบบเห็ น ตั ว ผู ้ สื่ อ ข่ า ว และ
ไม่เห็นตัวผู้สื่อข่าว

มีการแสดงออกถึงการเตรียม
ความพร้อมในการพูดรายงาน
ข่าวไม่สะดุด ใช้ภาษาในการ
ออกเสียงได้ตามหลักการ

การใช้เสียง
ในการรายงานข่าว

ใช้เสียงที่หนักแน่น จริงจัง ผู้สื่อข่าวรักษาระดับน�้ำเสียง
มัน่ ใจ บางครัง้ น�ำ้ เสียงเรียบๆ ได้สม�่ำเสมอ ใช้โทนเสียงที่
ดูเป็นผู้ชาย

ความสามารถใน
แบบไม่ใช้สคริปต์ข่าว และ บางครั้งแสดงออกให้เห็นถึง
การพูด ใช้สคริปต์/ แบบมีสคริปต์ข่าว
ความสามารถในการพูดโดย
ไม่ต้องมีสคริปต์
ไม่ใช้สคริปต์ในการรายงาน
ข่าว
บุคลิกภาพ
ขณะรายงานข่าว

มีบุคลิกภาพกระฉับกระเฉง มีบุคลิกภาพที่แสดงออกให้
ลุ ย ไม่ แ ต่ ง ทรงผม และ เห็นถึงความสามารถในการ
รายงานข่าวทั้งบนเฮลิคอปใบหน้า
เตอร์ บนเรือ ท่ามกลางน�้ำ
ท่วม อย่างช�ำนาญ ไม่กลัว ท�ำ
หน้าที่ของนักข่าวผู้ชายได้

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
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การแสดงออกในการ
รายงานข่าว เคลื่อน
ไหว, ล� ำ ดั บ เหตุ การณ์ , ท่ า ทางที่
แสดงออกทาง
ใบหน้า
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มี ก ารรายงานข่ า ว ทั้ ง บน
เฮลิ ค อปเตอร์ โดยสารเรื อ      
ลุ ย น�้ ำ ท่ ว ม เดิ น เท้ า ในที่
ประสบเหตุ รายงานข่าวบน
ถนนที่มีน�้ำท่วม ให้เห็นภาพ
รวมของเหตุ ก ารณ์ มี ก าร
แสดงออก สนใจ เห็นใจ มีการ
แจกถุงยังชีพ สร้างบรรยากาศ
สีหน้าท่าทางจริงจัง ตกใจ

แสดงออกให้เห็นถึงความกล้า
ในการที่จะลุย ส�ำรวจพื้นที่
ทั้ ง เดิ น เท้ า เฮลิ ค อปเตอร์
สั มภาษณ์ บนเรื อ และที่ น�้ ำ
เชี่ยว อย่างคล่องแคล่ว ใน
หน้าที่ของผู้ชายโดยไม่มีการ
จ� ำ กั ด ในเรื่ อ งเพศหญิ ง เพศ
ชาย

การแต่ ง กาย การ เลือกใช้ เสื้อยืด เสื้อเชิด เสื้อ
เลือกใช้เสื้อผ้า
คุลม เสื้อกันฝน ชุดเอี๊ยมกัน
น�้ำ ทั้ง สีน�้ำเงิน สีเขียว สีเทา
กางเกงยีน รองเท้าผ้าใบ

มีการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เป็นใน
แบบทีใ่ ช้มคี วามทะมัดทะแมง
ของเสื้ อ ผ้ า ผู ้ ช าย เพื่ อ ให้ ดู
คล่องแคล่ว

การใช้อุปกรณ์เสริม ไมค์ลอย, ถุงยังชีพ, หูฟัง
ทีช่ ว่ ยในการรายงาน
ข่าวภาคสนาม

ใ ช ้ อุ ป ก ร ณ ์ เ ส ริ ม ใ น ก า ร
รายงานข่ า วภาคสนามได้
ด้วยตนเอง

การสัมภาษณ์แหล่ง มีการสัมภาษณ์ และการตั้ง มีการเตรียมความพร้อม ใน
ข่าว
ค� ำ ถามที่ เ ป็ น ทางการ และ การสัมภาษณ์ สามารถถาม
ไม่เป็นทางการทางการ
ค�ำถามได้อย่างตรงประเด็น
รวดเร็ว ครบถ้วน

จากตารางที่ 1 เหตุการณ์ อุทกภัยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวภาคสนามลงพื้นที่รายงานข่าวน�้ำท่วมใน
หลากหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้ใส่ชุดเอี๊ยมกันน�้ำ  ลงวัดระดับน�้ำ
ตามชุมชนต่างๆ ซึ่งหลายพื้นที่น�้ำสูงถึงระดับอก ส�ำรวจพื้นที่ ประชาชน
ที่มีความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ เข้าพูดคุยสอบถาม ความรู้สึก วิธีการ
การรับมือ และติดต่อแก้ไขปัญหา เป็นผู้สื่อข่าวผู้หญิงที่ลงเดินเท้าส�ำรวจ

56

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่ท�ำข่าวร่วมกับผู้ชาย และกลุ่มเจ้าหน้าที่ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อรายงาน
ข่าวอย่างวิเคราะห์เจาะลึก เป็นการรายงานข่าวในรูปแบบของสกู๊ปข่าว ได้
เห็นถึงบรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึกของเหตุการณ์ ผ่านการรายงานข่าว
ภาคสนามของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย น�้ำท่วมเป็นเหตุการณ์แรกๆ ที่ท�ำให้
ผู้สื่อข่าวภาคสนามนั้นมีชื่อเสียง มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อหาที่มา และ
ผลกระทบต่างๆที่กระทบกับประชาชนในประเทศ และมีการช่วยเหลือ
แก้ไขต่อไป
ตารางที่ 2 เหตุการณ์ ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555

ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555
รูปแบบ
การรายงานข่าว

ข้อค้นพบ

ภาษา การสื่อสารใน มีการใช้ภาษาในการสื่อสาร
การรายงานข่าว
ทีเ่ ป็นทางการ ใช้ภาษากลาง
และภาษาถิ่น ใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

การตีความ
มี ก ารแสดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง
ความพร้ อ มในการรายงาน
ข่ า ว ไม่ ส ะดุ ด ใช้ ภ าษาได้
ตามหลักการ ทั้งภาษากลาง
และภาษาถิ่น ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

การใช้ เ สี ย งในการ มีน�้ำเสียงหนักแน่น จริงจัง รั ก ษ า ร ะ ดั บ น�้ ำ เ สี ย ง ไ ด ้
รายงานข่าว
ออกเสียงได้ชัดเจน บางครั้ง สม�่ำเสมอ โทนเสียงที่ดูเป็น
ผู้ชาย
มีน�้ำเสียงเรียบๆ
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ความสามารถในการ แบบไม่ใช้สคริปต์ขา่ ว พูดปาก แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
พู ด ใช้ ส คริ ป ต์ / ไม่ เปล่าเหมือนการสนทนา
ในการรายงานข่าวโดยไม่ใช้
ต้องมีสคริปต์
สคริปต์
บุ ค ลิ ก ภ า พ ข ณ ะ มี บุ ค ลิ ก ที่ ค ล ่ อ ง แ ค ล ่ ว
รายงานข่าว
ท ะ มั ด ท ะ แ ม ง ทั้ ง ก า ร
สั ม ภาษณ์ แ หล่ ง ข่ า ว การ
ลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลไม่มีการ
เสริ ม เติ ม แต่ ง ทรงผม และ
ใบหน้า

มีความพร้อมในการรายงาน
ข่าว มีความลุยลงพื้นที่เสียง
อั น ตรายร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่
อย่ า งไม่ เ กรงกลั ว ในการ
ท�ำงานร่วมกับผู้ชาย

การแสดงออกใน
การรายงานข่าว การ
เคลื่อนไหว ,ล�ำดับ
เหตุการณ์ ,ท่าทางที่
แสดงออกทาง
ใบหน้า

แสดงออกให้ เ ห็ น ว่ า เป็ น ผู ้
หญิ ง คนเดี ย วในการเข้ า ไป
ส� ำ รวจ 3 จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้รว่ มกับเจ้าหน้าทีอ่ ย่าง
ไม่เกรงกลัว สามารถท�ำหน้าที่
ภายใต้ความกดดัน อันตราย
และสามารถท�ำงานร่วมกับ
หน่วยเฉพาะกิจได้ ไม่มีการ
จ�ำกัดความในเรื่องของเพศ
หญิงเพศชาย

มี ก ารลงพื้ น ที่ เ ข้ า ไปส� ำ รวจ
ตรวจสอบ สัมภาษณ์แหล่ง
ข่าวลงพื้นที่ติดตามไปกับเจ้า
หน้าที่ ทหาร ต�ำรวจ พูดคุย
กั บ ผู ้ บั ง คั บ หน่ ว ยเฉพาะกิ จ
นราธิ ว าส   มี ก ารสร้ า ง
บรรยากาศทางสีหน้าท่าทาง
จริงจัง ตึงเครียด ตั้งใจในการ
พูดคุยเกี่ยวกับข้อมูล

การแต่ ง กาย การ สวมเสื้อเชิ้ต เสื้อคลุม สีขาว เลือกใช้เสื้อผ้าที่มีความคล้อง
เลือกใช้เสื้อผ้า
สี เ ทา สี น�้ ำ ตาล ผ้ า พั น คอ ตั ว สวมเสื้ อ ผ้ า ผู ้ ช าย ให้ ดู
กางเกงขายาว กระเป๋ า คล่องแคล่ว
สะพายข้าง
การใช้อุปกรณ์เสริม
ทีช่ ว่ ยในการรายงาน
ข่าว
การสัมภาษณ์แหล่ง
ข่าว

ไมค์ลอยรายการข่าวช่อง 3 ใ ช ้ อุ ป ก ร ณ ์ เ ส ริ ม ใ น ก า ร
กระเป๋าสะพายเป้
รายงานข่าวภาคสนามได้
สั ม ภาษณ์ แ บบทางการ ตั้ ง เตรี ย มความพร้ อ ม ในการ
ค�ำถามในการสัมภาษณ์อยูใ่ น สัมภาษณ์ ถามค�ำถามได้อย่าง
หลายประเด็น
รวดเร็ว
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จากตารางที่ 2 เหตุการณ์ ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 สถานการณ์
ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย ผู้สื่อข่าว ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ลง
พื้นที่ส�ำรวจร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ในการเก็บข้อมูล หาสาเหตุ ผลกระทบ และ
วิธกี ารแก้ไขปัญหา น�ำเสนอภาพปัญหาความไม่สงบ ความอันตราย เหตุการณ์
ลอบท�ำร้าย วางเพลิง วางระเบิด และจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อม
กับรายงานข่าววิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ ทั้งกระบวนการท�ำงานของ
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่เกิดเหตุ และผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่าง
เกาะติดสถานการณ์ให้สังคมได้รับรู้ถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการสร้างบรรยากาศต่างๆในข่าว ในเรื่องของ
ท่าทางจริงจัง บุคลิกภาพลุย การสัมภาษณ์ที่ตรงประเด็น ให้ผู้ชมข่าวได้
เห็นถึงความสด มุมมองใหม่ๆ ที่ยังไม่มีรายการข่าวไหนให้ความสนใจ
ตารางที่ 3 เหตุการณ์ โรฮิงญา จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2558

โรฮิงญา จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2558
รูปแบบ
การรายงานข่าว

ข้อค้นพบ

การตีความ

ภาษาการสื่อสารใน ใช้ภาษาที่เป็นทางการ และ แสดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
การรายงานข่าว
ไม่เป็นทางการ ภาษากลาง พร้อมในการรายงานข่าว ไม่
ภาษาถิ่น และภาษาอังกฤษ สะดุด ใช้ภาษาได้ตามหลัก
การ ทั้งภาษาทางการ ภาษา
กลาง ภาษาถิ่น ภาษอังกฤษ
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การใช้ เ สี ย งในการ ออกเสี ย งชั ด เจน น�้ ำ เสี ย ง สามารถรักษาระดับน�้ำเสียง
เรียบๆ บางครั้งมีน�้ำเสียงที่ดู ได้อย่างสม�่ำเสมอ ใช้น�้ำเสียง
รายงานข่าว
เห็นอกเห็นใจ ระทึกใจ
เศร้า มีการใช้โทนเสียงทีด่ เู ป็น
ผู้หญิง และที่ดูเป็นผู้ชาย
ความสามารถในการ พูดปากเปล่า ไม่มีสคริปต์
พู ด ใช้ ส คริ ป ต์ / ไม่
ต้องมีสคริปต์

แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการรายงานข่าวโดยไม่ใช้
สคริ ป ต์ พู ด สด บางสถาน
การณ์

บุ ค ลิ ก ภ า พ ข ณ ะ มี ค ว า ม ค ลก่ อ ง แ ค ลก่ ว
ทะมั ด ทะแมง ทั้ ง ในการ
รายงานข่าว
สั ม ภาษณ์ แ หล่ ง ข่ า ว การ
ลงพื้ น ที่ ส� ำ รวจข้ อ มู ล ทั้ ง
ที่ บ้ า น คุ ก และสวนยาง
ได้ อ ย่ า งกระฉั บ กระเฉง
บุ ค ลิ ก ภาพที่ แ สดงออกถึ ง
ความโศกเศร้าตกใจ

มีความพร้อมในการรายงาน
ข่าว มีความลุยในแบบของ
ความเป็นผู้ชาย ไม่เกรงกลัว
ในการเข้า ค้นหาแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ของเหตุการณ์ แสดง
ออกกับผู้ชมที่หดหู่ใจ บุคลิก
ที่ เ ป็ น ผู ้ ช ายสู ง บางครั้ ง เป็ น
อารมณ์ในแบบของผู้หญิง

มี ก ารลงพื้ น ที่ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด
ขึ้นเรือ เดินทางเท้า เข้าช่วย
เหลื อ น� ำ เสนอเกี่ ย วกั บ
ความเป็นอยู่ ที่พัก ของชาว
โรฮิงญา เยีย่ มชาวโรฮิงญาใน
คุก เดินส�ำรวจภายในสวน
ยาง ทีพ่ กั โรงครัว และโรงพัก
มี ก ารแสดงสี ห น้ า ท่ า ทางที่
ดูจริงจัง เคร่งเครียด และ
ท่าทางที่ดูกระตือรือร้น

ผู้สื่อข่าวสร้างบรรยากาศทาง
สีหน้าท่าทาง เห็นอกเห็นใจ
ชาวโรฮิ ง ญา และผู ้ ป ระสบ
เหตุ ส�ำรวจสถานที่เกิดเหตุ
ด้วยตนเองพร้อมกับเจ้าหน้าที่
อย่างไม่เกรงกลัว ความเป็น
ดราม่ า มี ก ารแสดงท่ า ทาง
สีหน้าที่ดูจริงจัง ในแบบของ
ความเป็นผู้ชาย และบางครั้ง
มีความอ่อนโยนในแบบของ
ความเป็นผู้หญิงหญิง

การแสดงออกใน
การรายงานข่ า ว
ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ,
ล� ำ ดั บ เหตุ ก ารณ์ ,
ท่าทางที่แสดงออก
ทางใบหน้า

การแต่ ง กาย การ สวมเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต สีขาว ผู ้ สื่ อ ข่ า วเลื อ กใช้ เ สื้ อ ผ้ า ที่ มี
สี เขี ย ว เหลื อ ง กางเกงยี น ความคล่องตัว มีการเลือกใช้
เลือกใช้เสื้อผ้า

60

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ้ า พั น คอ ร้ อ งเท้ า ผ้ า ใบ เสื้ อ ผ้ า ที่ เ ป็ น ในแบบของ
นาฬิกาสีด�ำ ผ้าคลุมหัวสีด�ำ เสื้อผ้าผู้ชาย
การใช้อุปกรณ์เสริม ไมค์ลอยรายการข่าวช่อง 3  
ทีช่ ว่ ยในการรายงาน กระเป๋าสะพายเป้ ถุงมือ ถุง
ยังชีพ อาหาร สมุดจด ปากกา
ข่าว
รถยนต์ โทรศัพท์

ผูส้ อื่ ข่าวมีการใช้อปุ กรณ์เสริม
ในการ รายงานข่าวภาคสนาม
ได้ มีการแจกถุงยังชีพ มีการ
บันทึกข้อมูลลงสมุด ระหว่าง
การ สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลา

การสัมภาษณ์แหล่ง มี ก ารสั ม ภาษณ์ แบบเป็ น
ทางการ และไม่เป็นทางการ
ข่าว
มี ก ารตั้ ง ค� ำ ถามอย่ า งเป็ น
ทางการ มีการสัมภาษณ์ กับ
ชาวโรฮิงญาทั้งในแคมป์ ใน
คุก ที่ไม่เป็นทางการในแบบ
ของการพูดคุย

มีการเตรียมความพร้อม ใน
ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ์ ม า ก ่ อ น
สามารถถามค�ำถามได้อย่าง
รวดเร็ว ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการ และ
ได้ทกุ สถาน เช่น คุก  ข้างถนน
เป็นต้น

จากตารางที่ 3 เหตุการณ์ โรฮิงญา ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มชาติพันธุ์
ไร้แผ่นดิน การค้ามนุษย์ ผู้สื่อข่าวภาคสนาม ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ลงพื้นที่
เดินเท้า ขึ้นเรือ ในการส�ำรวจ พื้นที่ทั้งบนเรือ ที่หลบซ้อนในสวนยาง คุก
เข้าพูดคุยกับผู้ประสบปัญหา แหล่งข่าว และเจ้าหน้าที่ มีการรายงานข่าวสด
และเข้าช่วยเหลืออาหาร ที่พัก ได้เห็นถึงภาพบรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึก
ต่างๆ ของผู้ประสบเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและเกาะติดสถานการณ์ ให้กับ
ผู ้ ช มได้ ท ราบความเคลื่ อ นไหว และมี ก ารให้ สั ม ภาษณ์ BBC เกี่ ย วกั บ
ประเด็นดังกล่าว ฐปณีย์ เอียดศรีไชย มีการแสดงออกระหว่างรายงานข่าว
อย่างโศกเศร้า เห็นอกเห็นใจ และสงสารผู้ประสบเหตุด้วยสีหน้าท่าทางของ
ผู้สื่อข่าว   ตกอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากที่อยู่อาศัย จนกระทั่ง กลายเป็น
ปัญหาใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการลักลอบเดินทางลี้ภัย
ไปยังประเทศที่สาม เนื่องจากปัญหาความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา
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ส่วนที่ 2 สัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจัยพบว่า ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวภาคสนาม รายการ
ข่าว 3 มิติ มองว่าจากหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานข่าวภาค
สนามในรายการข่าว 3 มิติ แนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม ข่าวบุกรุก
ป่า ขึ้นเครื่องบินฝูงบินธันเดอร์เบิร์ด ออกเรือ ออกทะเล ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ท�ำให้ภาพ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย กลายเป็น “นักข่าวขาลุย ผู้หญิงแกร่ง
หญิงเหล็ก ของวงการสื่อ”
“ การท�ำงานช่วง 2 ปีแรกในรายการข่าว 3 มิติ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เป็นที่พูดถึงของสังคม ในเรื่องการเดินทาง
ท�ำข่าวทุกวัน เปลี่ยนจังหวัดท�ำข่าวเปลี่ยนสถานที่ท�ำข่าวหลาก
หลายจังหวัด ในเวลาหนึง่ วันอย่างรวดเร็ว ซึง่ แสดงออกได้ถงึ ผูห้ ญิง
ท�ำข่าวที่ลุยยิ่งกว่านักข่าวผู้ชาย ฐปณีย์ เอียดศรีไชย จึงได้รับความ
สนใจจากรายการประเภทอื่นๆ ทั้งรายการข่าว รายการบันเทิง
นิตยสาร แม้กระทั่งกิจกรรมสัมมนาได้ติดต่อขอสัมภาษณ์หลาก
หลายรายการ เป็นที่จับตามองของสังคมจากวิธีการท�ำงานข่าวใน
รูปแบบของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย และได้รับวาทกรรม หรือฉายา
จากสังคมว่า “นักข่าวซุปตาร์” (สัมภาษณ์ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย,
วันที่ 1 มีนาคม 2559)
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย กับค�ำว่านักข่าวภาคสนามหญิง
พบว่า นักข่าวภาคสนาม ถูกบัญญัติขึ้นโดยข่าวโทรทัศน์ในปัจจุบัน
ที่ให้นักข่าวลงพื้นที่รายงานข่าวจากพื้นที่จริงเป็นการรายงานสด และสกู๊ป
ข่าว นักข่าวภาคสนามมีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงจากในที่เกิดเหตุให้ถูกต้อง
ต้องรายงานให้ผู้ชมข่าวเข้าใจถึงสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อธิบายลักษณะ
ทางกายภาพ ที่มาที่ไปของข้อมูลให้ชัดเจน นักข่าวภาคสนามจะได้เปรียบ
เพราะอยู่ในพื้นที่จริง มีหน้าที่หาต้นตอ หาสาเหตุนักข่าวภาคสนามจึงมี
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ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะรายงานข้อเท็จจริงให้สมบูรณ์ โดย ฐปณีย์
เอียดศรีไชย มีการประมวลผลได้เร็ว มีการประยุกต์การท�ำงานข่าวกับ งาน
วิจัย น�ำข้อมูลที่มีอยู่มาสังเคราะห์ เรียบเรียง จึงท�ำให้จับประเด็นได้เร็ว
และถ่ายทอดออกมาได้ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการน�ำหลักการในการรายงาน
ข่าวของนักข่าวมาใช้ ผสมผสานกับเทคนิคในการท�ำงาน ท�ำออกมาแล้วจะ
ต้องประสบผลส�ำเร็จ ฐปณีย์ เอียดศรีไชยใส่ใจกับปัญหาของภาคประชาชน
เข้ า ใจในสิ่ ง ที่ ป ระชาชนเดือดร้อน เมื่อไหร่ก็ต ามที่ ส นใจในงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย หรือข่าวทีเ่ ป็นก�ำลังเป็นประเด็น ก็จะสามารถมองเห็นถึงมุมมอง
ที่แตกต่างและดีกว่านักข่าวคนอื่น
นักข่าวผู้หญิงโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท คือ นักข่าวผู้หญิงปกติที่
พบเห็นได้ทั่วไปในรายการข่าวโทรทัศน์ กับนักข่าวผู้หญิงแบบ ฐปณีย์
เอียดศรีไชย มีอยู่น้อยซึ่งจะมีความเป็นผู้ชายผสมผสานอยู่ในตัวตน ด้วย
บุคลิกห้าว ลุย กล้าที่จะเดินทางไปในที่เสี่ยงอันตราย ในสถานที่ที่ผู้ชาย
เข้าไปท�ำงาน ด้วยแนวข่าวที่เป็นฮาร์ดนิวส์ แนวสืบสวนสอบสวน การ
ตรวจสอบทุจริต ข่าวสังคม การค้ามนุษย์ ถ้าเป็นนักข่าวผู้หญิงท�ำจะท�ำได้ดี
กว่านักข่าวผู้ชาย เพราะผู้หญิงมีหัวใจของความเป็นมนุษย์ มีความเป็นแม่ที่
มีความเข้าใจกับคนมากกว่า และยิ่งแหล่งข่าวเป็นผู้หญิงการที่ผู้หญิงจะเข้า
ไปพูดคุย ให้ได้มาซึ่งข้อมูล จะง่ายกว่านักข่าวผู้ชายท�ำ  ความเป็นผู้หญิงท�ำ
ข่าวของฐปณีย์ เอียดศรีไชย จะมีวิธีการท�ำงานที่ผู้ชายไม่สามารถท�ำได้           
ด้วยความอดทน ความพยายามของผู้หญิงมีมากกว่า ที่จะไปให้ถึงต้นตอ
ของข้อมูล ด้วยความที่เป็นผู้หญิงท�ำข่าวจึงต้องเอาชนะ และพิสูจน์ให้ได้ว่า
นักข่าวผู้หญิงก็ท�ำได้ สายงานนักข่าวในปัจจุบันไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องเพศ
ผูห้ ญิงก็ทำ� ได้ ปัจจุบนั มีนกั ข่าวผูห้ ญิงมากขึน้ จากการยึด ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
เป็นต้นแบบ สร้างอิทธิพลให้กับผู้หญิงท�ำข่าวได้มีพื้นที่มากขึ้นในสังคมโดย
กลุ่มผู้ชมให้การตอบรับ การท�ำข่าวของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ในรายการข่าว
3 มิติ ต้องมีการลงพื้นที่ท�ำข่าวในรูปแบบของข่าวสืบสวนสอบสวน ส�ำรวจ
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พื้นที่เข้าป่าหาข้อมูล เรื่องการแต่งตัวจึงจะต้องมีบุคลิกที่ทะมัดทะแมง
เหมาะสมกับสถานที่ มีผ้าโพกหัว เสื้อแจ็คเก็ต ไม่ห่วงสวย ไม่แต่งหน้า เพื่อ
ความสะดวกในการท�ำงาน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ และด้วยพื้นฐาน
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ไม่ใช่คนแต่งหน้าอยู่แล้ว จึงเป็นไปตามธรรมชาติ จน
กลายเป็นอัตลักษณ์ส่วนตัว ที่คนชมข่าวมอง การรายงานข่าวของ ฐปณีย์
เอียดศรีไชย ทุกครั้งจะให้ความส�ำคัญกับภาษา แม้กระทั่งค�ำพูดหรือการ      
สรุปประเด็นจะต้องชัดเจน ในแง่ของการเชื่อมโยงกับประเด็น บางครั้ง
เป็นการรายงานข่าวสดไม่มีสคริปต์ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย สามารถรายงาน      
ข่าวได้โดยที่ไม่ต้องมีสคริปต์ เพราะลงพื้นที่ท�ำข่าวด้วยตัวเอง จึงท�ำให้เกิด
ความน่าสนใจ เกิดความน่าเชื่อถือของข่าว และด้วยผลงานสะสมมาท�ำให้
แค่ผู้ชนข่าวเห็นหน้าฐปณีย์ เอียดศรีไชย บางครั้งเป็นเพียงข่าวธรรมดา ข่าว
เล็กๆ แต่ผู้ชมก็เชื่อไป 80 เปอร์เซ็นต์ จึงท�ำให้ฐปณีย์ เอียดศรีไชย มีความ
ต่างจากนักข่าวคนอื่น
การรายงานข่าวน�้ำท่วม ข่าวการค้ามนุษย์ ตั้งแต่เรื่องของการค้า
ประเวณี จนมีการปิดสถานบริการ เวลาคนถามฐปณีย์ เอียดศรีไชย ว่าวันนี้
ไปท�ำข่าวที่ไหนก็จะมีภาพสัญญาณ เป็นสัญลักษณ์ของข่าวที่ไม่ดีเกิดขึ้น
ทั้งในเรื่องของการกระท�ำผิดกฎหมาย การบุกรุกป่า การค้ามนุษย์ และ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่ดี ข่าวภาคใต้เป็นอีกหนึ่งภาพจ�ำซึ่งฐปณีย์ เอียดศรีไชย
เป็นสัญลักษณ์ของข่าวเกี่ยวกับปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และข่าว       
โรฮิงญาผู้ชมข่าวให้ข้อสังเกตว่าถ้าเป็นเรื่องโรฮิงญาก็ต้องนึกถึงฐปณีย           ์
เอียดศรีไชย ค่อนข้างที่จะลงพื้นที่รายงานข่าวบ่อยครั้ง ตัวตนของ ฐปณีย์
เอียดศรีไชย ได้ถูกก�ำหนดจากภายนอกมากกว่าที่เห็นจากการท�ำงานของ
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย มองว่านักข่าวเป็นแบบไหนนักข่าวแต่ละคนก็จะมี
ตัวตนกันคนละรูปแบบ เช่น คุณอนุวัต เฟื่องทองแดง สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 แต่ก่อนจะท�ำข่าวรูปแบบเดียวกันกับฐปณีย์ เอียดศรีไชย
แต่ตอนหลัง อนุวัต เฟื่องทองแดง ก็จะมีอัตลักษณ์ที่ได้ยินกันบ่อยครั้งว่า
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“อนุวัตจัดให้” ซึ่งมีความเหมาะสมของแต่ละคน ท�ำข่าววิเคราะห์เจาะลึก
เหมือนกัน แต่มีสไตล์การรายงานข่าวที่แตกต่างกันออกไป คุณค่าของข่าวที่
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย อยู่ที่ท�ำแล้วผู้ประสบเหตุการณ์ได้รับประโยชน์ ได้รับ
ช่วยเหลือ ข่าวที่ท�ำปัญหาได้รับการแก้ไขเป็นการองค์ประกอบในการสร้าง
ตัวตนที่ดีของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ฐปณีย์ เอียดศรีไชย จึงเป็นต้นแบบของ
การท�ำข่าว จากการสร้างปรากฏการณ์ผหู้ ญิงท�ำข่าว ส่งผลให้นกั ข่าวยุคใหม่
อยากที่จะเป็นนักข่าวในรูปแบบการรายงานข่าวของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
จ�ำนวนมาก ใช้บุคลิก วิธีการน�ำเสนอข่าวของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย มาใช้
ในการรายงานข่าวของตนเอง การเข้าถึงพื้นที่จริง รายงานข่าวดุเด็ดเผ็ดมัน
สร้ า งปรากฏการณ์ ใ นวงการข่ า วว่ า ถ้ า นึ ก ถึ ง นั ก ข่ า วต้ อ งนึ ก ถึ ง ฐปณี ย ์
เอียดศรีไชย ผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องการท�ำงานในสายนักข่าว จะเห็นฐปณีย์
เอียดศรีไชย เป็นไอดอล เป็นต้นแบบ ยึดหลักการในการท�ำงาน อุดมการณ์
วิธีปฏิบัติในการท�ำงาน และท�ำให้เต็มที่
สัมภาษณ์ผู้ร่วมรายการในรายการข่าว 3 มิติ ทั้งหมด 4 คน คือ
มนตรี อุดมพงษ์ ผู้สื่อข่าวรายการ 3 มิติ, โศธิดา โชติวิจิตร ผู้สื่อข่าวรายการ
3 มิติ, จตุรงค์ สุขเอียด บรรณาธิการข่าว 3 มิติ และ สสินา ธนเสนีวัฒน์
โปรดิ้วเซอร์ รายการข่าว 3 มิติ ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า ฐปณีย์ เอียดศรีไชย มีความแตกต่างจากนักข่าว
คนอื่น เนื่องจากมีพื้นฐานการท�ำงานในสายงานข่าว การเมือง กฎหมาย
สามารถที่จะเข้าใจกระบวนการท�ำงานข่าว จับประเด็นข่าวได้ดี สามารถ
ท�ำงานข่าวได้อย่างมีศักยภาพ หลายประเด็นได้ทุกข่าวไม่เกรงกลัว ไม่มี
ข้อจ�ำกัด ท�ำงานได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ในพื้นที่เสียงอันตราย ตามทฤษฏีการ
รายงานข่าว ฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็นนักข่าวที่ง่ายๆลุย และเป็นตัวของ
ตัวเองสูง ฐปณีย์ เอียดศรีไชย มีความแตกต่างจากนักข่าวผู้หญิงคนอื่นๆ ใน
รายการข่าว 3 มิติ โดยจะท�ำข่าวคนละสายข่าว คนละแนว ด้วยตัวตน และ
ด้วยความสามารถของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ที่มีความพร้อม ความรวดเร็ว
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ความเข้าใจในการท�ำงานข่าวอยู่ตลอดเวลา นักข่าวแต่ละคนมีอัตลักษณ์
ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ด้วยคอนเซ็ปต์รายการ
วางรูปแบบของนักข่าวแต่ละคนไว้ พิจารณาจากบุคลิกภาพ ตัวตนของ
นักข่าวแต่ละคนที่ไม่สามารถเลียนแบบกันได้
การท�ำงานข่าวของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย มีความสามารถในการ
ท�ำงานข่าวเหมือนนักข่าวผูช้ ายได้ ท�ำงานข่าวได้ทกุ รูปแบบ บางกรณีอาจท�ำ 
ได้ดีกว่านักข่าวผู้ชายในเรื่องของมุมมองข่าวที่เจาะลึก โดยใช้ประสบการณ์
ความสามารถ ความอดทน ตั้งใจ และไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องความเป็นผู้หญิง
ในงานข่าวภาคสนาม แต่ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ก็ยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่ใน
เรือ่ งความละเอียดของข้อมูลในประเด็นต่างๆ การท�ำงานข่าวภาคสนามของ
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย จึงไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเพศ เป็นผู้สื่อข่าวขึ้นอยู่กับความ
สามารถอย่างแท้จริงว่าใครจะท�ำได้ และท�ำได้ดีกว่ากัน ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ้น ที่ไหน ฐปณีย์ เอียดศรีไชย สามารถท�ำงานได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด
อัตลักษณ์ของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย สามารถ create งานจากประสบการณ์
ได้ มีวิธีการดึงดูดความน่าสนใจ มีอัตลักษณ์ผสมผสานความเป็นหญิงและ    
ชายในตัวตน ซึง่ จะไม่คอ่ ยเห็นได้ในนักข่าวผูห้ ญิงทัว่ ไปทีม่ ภี าพลักษณ์ ทีต่ อ้ ง
ดูสวยงาม ดูดี น่ารัก เวลาออกหน้ากล้อง ฐปณีย์ เอียดศรีไชย มีธรรมะ มี
ความมุ่งมั่นในการท�ำงานสูง ไม่ย่อท้อ มีวิธีการการสร้างบรรยากาศในการ
รายงานข่าว บางครั้งจึงเกิดการใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปในข่าว ขณะเกิด
เหตุการณ์ขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นจากบุคลิกส่วนตัว และมาจากธรรมชาติของ ฐปณีย์
เอียดศรีไชย ด้วยความเป็นผู้หญิงที่อ่อนไหวง่าย มีความอ่อนโยนจึงท�ำให้ดู
เหมือนตัวตนของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็นคนท�ำข่าวดราม่า เป็นผู้สื่อข่าว
ที่มี อินเนอร์ในการแสดงออกผ่านการรายงานข่าวมาก ขึ้นอยู่กับผู้ชมข่าว
จะตีความไปในทิศทางไหน การท�ำงานข่าวของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย จึงเป็น
กระแสสังคมมาก การที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปในข่าวจนท�ำให้สังคมเริ่ม
ตั้งค�ำถาม นักข่าวทุกคนมีโอกาสที่จะโดนเรื่องกระแสสังคม เพราะอยู่ใน

66

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พื้นที่ที่มีคนจับจ้องมาก ง่ายต่อการวิพากษ์วิจารณ์
รายการข่าว 3 มิติ มีส่วนในการก�ำหนดแนวข่าว การท�ำงานของ
นักข่าว แต่ไม่มีการก�ำหนดตัวตนของนักข่าว ในเรื่องของบุคลิกนั้นขึ้นอยู       ่
กับแต่ละบุคคลจะน�ำเสนอออกมาอย่างไรในการรายงานข่าวการแต่งกายใน
การรายงานข่าวของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ไม่ได้เป็นวิธีการสร้างคาแรคเตอร์
เป็นการแต่งกายปกติ ของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ทั้งในจอ และนอกจอ เป็น
การแต่งกายที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ กับพื้นที่ที่ไปท�ำข่าว และแนวข่าว
แต่เกิดเป็นภาพจ�ำของผูช้ มข่าว จึงท�ำให้การแต่งกายของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
เป็นอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ฐปณีย์ เอียดศรีไชย จึงเป็นต้นแบบของการ
รายงานข่าวภาคสนามรูปแบบใหม่ มิติใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ชมได้ทุกประเด็น และเป็นจุดสนใจ ด้วยตัวตนของ ฐปณีย   ์
เอียดศรีไชย ที่โดดเด่น เป็นคนแรกๆ เป็นแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลกับ       
คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นนักข่าวภาคสนามหญิง และวงการนักข่าวที่เริ่มให้           
นักข่าวผู้หญิงออกท�ำข่าวภาคสนามเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากในอดีตมีแต่ผู้ที่
ต้องการเป็นพิธีกรในรายการข่าวเท่านั้น ด้วยที่ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็น           
ผู้สื่อข่าวที่เก่ง ขยัน และกล้า จึงท�ำให้ เป็นต้นแบบของนักข่าวหลายๆ คน  
ในบางครั้งมีการสร้างบรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึกลงไปในข่าว ควบคู่กับ
บุคลิกผู้หญิงลุยๆ ท�ำให้เกิดเป็นการรายงานข่าวรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่ง

สรุปผลการวิจัย

ตารางที่ 4 สรุปตารางการวิจัย

สรุปตารางการวิจัย
รูปแบบ
การรายงานข่าว

ข้อค้นพบ

การตีความ

ภาษา การสื่อสารใน ใช้ภาษาทางการ ภาษากลาง มีการแสดงออกถึงการเตรียม
การรายงานข่าว
และภาษาถิ่น ใช้ภาษาไทย ความพร้อมความสามารถใน
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และภาษาอังกฤษ

การใช้ เ สี ย งในการ ใช้น�้ำเสียงที่หนักแน่น จริงจัง
รายงานข่าว
มั่ น ใจ ชั ด เจน แต่ บ างครั้ ง
น�้ ำ เสี ย งเรี ย บๆ แล้ ว แต่
สถานการณ์
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การใช้ภาษารายงานข่าวไม่
สะดุด ใช้ภาษาได้หลายภาษา
ออกเสียงได้ตามหลักการ
รั ก ษ า ร ะ ดั บ น�้ ำ เ สี ย ง ไ ด ้
สม�่ำเสมอ แสดงออกถึงความ
ตืน่ เต้น เศร้า ตึงเครียดผ่านน�ำ้
เสียง มีการใช้โทนเสียงผู้หญิง
และใช้โทนเสียงผู้ชาย

ความสามารถใน แบบไม่ใช้สคริปต์ข่าว และ แสดงออกให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
การพูด ใช้สคริปต์/ แบบมีสคริปต์ข่าว บางครั้ง สามารถในการพูดโดยไม่ใช้
ไม่ต้องมีสคริปต์
พูดเหมือนการสนทนา
สคริปต์ในการรายงานข่าว
บุ ค ลิ ก ภ า พ ข ณ ะ มีบุคลิกภาพ ลุย คล่องแคล่ว
รายงานข่าว
ทะมัดทะแมง ไม่แต่งทรงผม
และใบหน้ า บุ ค ลิ ก ภาพที่
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง คว า ม ก ล ้ า
โศกเศร้า และตกใจ

มีบุคลิกภาพที่แสดงออกให้
เห็นถึงความสามารถในการ
รายงานข่าว ทั้งบนเฮลิคอปเตอร์ บนเรื อ ท่ า มกลาง
น�้ำท่วม อย่างช�ำนาญไม่กลัว
สามารถท�ำหน้าที่ของนักข่าว
ผู้ชายได้ มีบุคลิกที่เป็นผู้ชาย
สูง

การแสดงออกใน
การรายงานข่ า ว
เคลื่อนไหว, ล�ำดับ
เหตุการณ์, ท่าทาง
ที่ แ ส ด ง อ อ ก ท า ง
ใบหน้า

สร้ า งบรรยากาศทางสี ห น้ า
ท่าทาง เห็นอกเห็นใจ แสดง
ออกให้ เ ห็ น ถึ ง ความกล้ า
ในการที่จะลุย ส�ำรวจพื้นที่
เสี่ ย งอั น ตรายอย่ า งไม่ เ กรง
กลั ว อย่ า งคล่ อ งแคล่ ว
สามารถท� ำ หน้ า ที่ ภ ายใต้
ความกดดันได้ และสามารถ
ท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ได้ ซึ่งเป็นหน้าที่รูปแบบของ

รายงานข่าว ทั้งบน เฮลิคอปเตอร์ โดยสารเรือ ลุยน�้ำท่วม
เดิ น เท้ า ในที่ ป ระสบเหตุ การณ์เสี่ยงอันตราย รายงาน
ข่ า วบนถนนที่ มี น�้ ำ ท่ ว ม
รายงานข่ า วในคุ ก โรงพั ก
ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามไปกั บ เจ้ า
หน้าที่ ทหาร ต�ำรวจ ให้เห็น
ภาพรวมของเหตุ ก ารณ์ มี
การแสดงออก สนใจ เห็นใจ  
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มี ก า ร แ จ ก ข อ ง ส ร ้ า ง
บรรยากาศสี ห น้ า ท่ า ทาง
จริงจัง ตกใจ เครียด ตั้งใจ
และท่าทางที่ดูกระตือรือร้น

ผู ้ ช าย โดยไม่ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ใน
เรือ่ งเพศหญิงเพศชาย ในการ
ท�ำงานภาคสนามของ ฐปณีย์
แต่ บ างสถานการณ์ มี ค วาม
อ่ อ นโยนในแบบของความ
เป็นผู้หญิง มีอารมณ์ในแบบ
ของผู้หญิง

การแต่ ง กาย การ เลือกใช้ เสื้อยืด เสื้อเชิด เสื้อ
เลือกใช้เสื้อผ้า
คลุม เสื้อกันฝน ทั้ง สีน�้ำเงิน
สีเขียว สีเทา น�้ำตาล กางเกง
ยีนส์ รองเท้าผ้าใบ ผ้าพันคอ
กระเป๋าสะพายข้าง นาฬิกา     
สีด�ำ ผ้าคลุมหัวสีด�ำ

มี ก ารแสดงออกถึ ง เลื อ กใช้
เสื้ อ ผ้ า ที่ เ ป็ น ในแบบที่ ใช้ มี
ความทะมั ด ทะแมง คล่ อ ง
แคล่ว ดูแข็งแรง ในรูปแบบ
ของเสื้อผ้าผู้ชาย ที่เหมาะสม
กับการลงพื้นที่ กับเจ้าหน้าที่
และในแนวข่ า วที่ ฐ ปณี ย ์ ไ ด้    
รับมอบหมาย

การใช้อุปกรณ์เสริม ไมค์ ล อย ถุ ง ยั ง ชี พ หู ฟ ั ง
ทีช่ ว่ ยในการรายงาน กระเป๋ า สะพายเป้ ถุ ง มื อ
ข่าวภาคสนาม
ถุ ง ยั ง ชี พ อาหาร สมุ ด จด
ปากกา รถยนต์ โทรศัพท์

ใช ้ อุ ป ก ร ณ ์ เ ส ริ ม ใ น ก า ร
รายงานข่ า วภาคสนามได้   
ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่เลือก     
ใช้ อุ ป กรณ์ ข องผู ้ ช ายมา
ประกอบการท�ำงาน

การสัมภาษณ์แหล่ง มี ก ารสั ม ภาษณ์ และการ
ข่าว
ตั้ ง ค� ำ ถามที่ เ ป็ น ทางการ
และไม่เป็นทางการทางการ
สามารถสัมภาษณ์แหล่งข่าว
ได้ในทุกสถานที่

มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม
ในการสั ม ภาษณ์ สามารถ
ถามตอบได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ตรงประเด็น ตรงไปตรงมา
ครบถ้วน สามารถสัมภาษณ์
แหล่งข่าวได้ทุกที่ ข้างถนน
บนเรือ คุก เป็นต้น
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จากตารางข้างต้นสามารถอธิบายได้ ดังนี้
จากการวิเคราะห์คลิปข่าวพบว่า ฐปณีย์ เอียดศรีไชย มีการสร้าง
กลวิธกี ารน�ำเสนอข่าว อยูใ่ นหลายมิติ ทัง้ ในเรือ่ งของภาษาการสือ่ สารในการ
รายงานข่าว ผู้สื่อข่าวสามารถรายงานข่าวได้หลากหลายภาษา แสดงออก     
ให้เห็นถึงการเรียนรู้ ความสามารถที่จะท�ำข่าวได้ในทุกพื้นที่ทั้งประเทศไทย
และต่างประเทศโดยไม่มีปัญหา ข้อจ�ำกัดในเรื่องของการเข้าถึงภาษาที่
แตกต่างกันของแหล่งข่าว มีการใช้เสียงในการรายงานข่าวที่ หลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ไปท�ำข่าว สามารถสื่อสารอารมณ์ของข่าวผ่านทาง     
น�ำ้ เสียง ได้ทงั้ โทนเสียงผูช้ าย และโทนเสียงผูห้ ญิงเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึง่
ในการท�ำงานข่าวของผู้หญิงท�ำข่าว ส่วนใหญ่เป็นการพูดรายงานข่าวโดยไม่
ต้องมีสคริปต์ เนื่องจากเป็นการรายงานข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปเห็นไปเก็บ
ด้วยตัวเอง ร่วมกับการท�ำการบ้านก่อน ประสบการณ์ และความสามารถ ที่
ผูส้ อื่ ข่าวสะสมมาเป็นเวลานานจึงสามารถพูดรายงานได้โดยไม่จำ� เป็นต้องใช้
สคริปต์ข่าวและสามารถรายงานข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วน ผู้สื่อข่าวภาค
สนามมีบุคลิกภาพขณะรายงานข่าว ที่ ดูลุยในแบบของผู้ชาย ไม่มีส่วนใด     
เลยที่มีการเสริมเติมแต่งในแบบของผู้หญิง เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการ
เป็นผู้หญิงแข็งแรง ผู้หญิงมั่นใจ เป็นในรูปแบบของการท�ำข่าวของนักข่าว
ผู้ชาย ที่มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ชาย ซึ่งไม่มีข้อแตกต่างเลย
ในเรื่องของบุคลิกภาพชายหญิง หาดูได้ยากในการรายงานข่าวของผู้หญิง
ท�ำข่าวที่จะมีบุคลิกลักษณะที่น�ำเสนอตัวตนจริงๆ ออกมา ผู้สื่อข่าวมีการ
แสดงออกในการรายงานข่าวการลงพื้นที่ท�ำข่าวในพื้นที่ที่เป็นหน้าที่ของ
นักข่าวผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ ท�ำกิจกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ผู้ชายท�ำ 
เป็นการต่อรองความเป็นเพศจากการท�ำข่าวโทรทัศน์ของนักข่าวผูห้ ญิงทีเ่ ป็น
ที่ยอมรับในสังคมได้ เพราะไม่มีความแตกต่างกันในการท�ำข่าว นอกจาก
สามารถท�ำงานในทุกๆ ที่ ทุกๆ เหตุการณ์ที่นักข่าวผู้ชายท�ำได้แล้ว ฐปณีย์
ยังมีจดุ เด่นมีวธิ กี ารน�ำเสนอข่าวในเรือ่ งของการแสดงออกทางท่าทาง สีหน้า
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กริยาต่างๆ ทีส่ ามารถสร้างบรรยากาศให้กบั ผูร้ บั ชมข่าวได้เข้าถึงเหมือนอยูใ่ น
เหตุการณ์จริง การแต่งกาย การเลือกใช้เสื้อผ้าในการรายงานข่าว เลือกใช้
ในแบบของผู้ชายทั้งหมด ตั้งแต่รูปแบบของเครื่องแต่งกาย สีสัน ตั้งแต่
หัวจรดเท้า แสดงออกได้เห็นถึงความแข็งแรง เหมาะสมกับการรูปแบบของ
ข่าว การลงพื้นที่ แนวข่าวที่ได้รับมอบหมาย เป็นการต่อรองพื้นที่ของผู้หญิง
ท�ำข่าวก็สามารถท�ำงานในรูปแบบของผู้ชายได้อย่างคล่องแคล่ว และ
กลมกลืนกัน ทั้งแหล่งข่าว ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ หรือแม้กระทั้งท�ำให้เป็นการ
สร้างอัตลักษณ์ประจ�ำตัวของผู้สื่อข่าวในการแต่งตัวของผู้สื่อข่าวหญิงในอีก
แบบหนึง่ โดยไม่มคี วามหลงเหลือความเป็นนักข่าวผูห้ ญิงเลยในเรือ่ งของการ
ท�ำงานข่าวภาคสนาม ผูส้ อื่ ข่าวสามารถใช้อปุ กรณ์เสริมทีช่ ว่ ยในการรายงาน
ข่าวที่สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการรายงานข่าวได้ด้วยตนเอง อย่าง
คล่องแคล่ว และเป็นอุปกรณ์ที่เป็นในแบบของผู้ชายทั้งหมด เช่น กระเป๋า
สะพายผู้ชายสีด�ำ  ผ้าโพกหัวสีด�ำ  ผ้าพันคอผู้ชาย แม้กระทั่งเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น ซึ่งมีความกลมกลืนกับผู้ร่วมลงพื้นที่ โดยผู้ชมข่าวก็มี
การยอมรับ ในการสัมภาษณ์แหล่งข่าวผู้สื่อข่าวมีการตั้งค�ำถามสัมภาษณ์ได้
อย่างฉะฉาน ตรงไปตรงมา ครอบคลุม คิดประเด็นค�ำถามได้อย่างรวดเร็วใน
การรายงานสด และสามารถสัมภาษณ์ได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์สามารถล้วง
ข้อมูลจากแหล่งข่าวได้ทั้งที่เป็นแหล่งข่าวผู้หญิงและแหล่งข่าวผู้ชาย เป็น
ความสามารถที่ไม่มีความสวยความงามไม่หลงเหลือความเป็นนักข่าวผู้หญิง
น�ำเสนอข้อมูล น�ำเสนอความสามารถและเพื่อการยอมรับผู้หญิงท�ำข่าวโดย
เฉพาะ
จากการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภาคสนาม ฐปณีย์ เอียดศรีไชย และ
ผู้ร่วมรายการ พบว่าฐปณีย์มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากนักข่าวคนอื่น โดยให้
ความส�ำคัญในทุกๆ ด้าน ตัง้ แต่ในเรือ่ งของการเตรียมความพร้อม ลงพืน้ ทีเ่ อง
สามารถรายงานข่าวได้โดยไม่มีสคริปต์ มีมุมมองที่ต่างไปจากนักข่าวคนอื่น
เห็นการท�ำงานเพือ่ ทีจ่ ะหาข้อเท็จจริงมาเผยแพร่เป็นส�ำคัญกว่าองค์ประกอบ
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อื่นๆ ผสมผสานกับการสะสมความน่าเชื่อถือในวงการข่าวมาเป็นเวลานาน
ฐปณีย์แตกต่างจากนักข่าวหญิงคนอื่น เป็นผู้สื่อข่าว ออกรายการโทรทัศน์ที่
ไม่ห่วงสวย ไม่สนใจภาพลักษณ์ความสวยงาม เป็นคนง่ายๆ เนื่องจากแนว
ข่าวที่สนใจ และได้รับมอบหมายที่แตกต่างจากแนวข่าวของนักข่าวผู้หญิง
โดยทั่วไป จากความสามารถ และประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างมาก ที่เป็น
ในแนวข่าวของนักข่าวผู้ชายตั้งแต่เริ่มต้นท�ำงานข่าว และบุคลิกภาพส่วนตัว
นิสัยส่วนตัวที่มีความเป็นผู้ชายสูง จึงมีความแตกต่างกับนักข่าวผู้หญิงตั้งแต่
พื้นฐานของตัวผู้สื่อข่าวเอง ความมุ่งมั่น ความลุยที่จะแสวงหาข่าวมาเพื่อได้
รับการยอมรับในสังคมของผู้หญิงท�ำข่าวแนวสืบสวนสอบสวน มุมมองการ
ท�ำข่าวที่แตกต่างจากนักข่าวผู้หญิงคนอื่นนักข่าวหญิงกับนักข่าวชายมีความ
แตกต่างกันแต่กับนักข่าวผู้หญิงแบบ ฐปณีย์ มีความเป็นผู้ชายผสมอยู่ใน        
ตัวตน ด้วยหน้าตา ความห้าว ไม่กลัวที่จะท�ำอะไรเสี่ยงอันตรายด้วยงานข่าว
ที่ได้รับมอบหมายเป็นฮาร์ดนิวส์ ฐปณีย์สามารถท�ำงานข่าวได้ดีกว่านักข่าว
ผู้ชายบางสถานการณ์ด้วยมีความเป็นหญิงและชายในตัวมีความลุย และ
ความอ่อนโยน ในคนเดียวกัน มีความเป็นชายผสมผสานอยู่ในตัวสูงสามารถ
ท�ำได้ทุกๆอย่างที่ผู้ชายท�ำได้ อาจจะท�ำได้มากกว่าหรือดีกว่าผู้ชายก็เป็นได้
ด้วยความทีม่ จี ติ ใจความเป็นผูห้ ญิง มีมมุ มองต่าง มีความละเอียด ผสมผสาน
กับความอดทน ความกล้า ในแบบของผู้ชาย ฐปณีย์จึงไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่อง
เพศของการท�ำงานเลย แต่มีความแตกต่างจากนักข่าวผู้ชายในเรื่องของ      
ความอดทนที่มีมากกว่า ความพยายามความมุ่งมั่นในการท�ำงานข่าว เพื่อที่
จะเผยแพร่ข้อมูลและเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าผู้หญิงก็ท�ำข่าวในแนวของผู้ชายได้
เปลี่ยนข้อด้อยในความเป็นผู้หญิงให้มาเป็นความท้าทายที่ม่ันใจว่าผู้ชายท�ำ
อะไรได้ผู้หญิงก็สามารถท�ำได้ โดยมีวิธีการสร้าง คาแรคเตอร์ บุคลิกภาพ
การแต่งกาย ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนนักข่าวผู้หญิงทั่วไปที่ออกหน้าจอเป็น
นักข่าวที่ น�ำเสนอภาพลักษณ์ของตัวเองให้เป็นในแบบของผูช้ าย การแต่งตัว
ที่เป็นชุดเสือ้ ผ้าของผูช้ าย ทัง้ นีล้ ว้ นเกิดจากลักษณะนิสยั ตัวตนทีแ่ ท้จริงของ
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ฐปณียอ์ ยู่แล้วจึงท�ำให้ออกมาเป็นธรรมชาติ ส่งผลให้คนดูข่าวรู้สึกเชื่อ จาก
วิธีการรายงานข่าว การสร้างตัวตนของผู้หญิงท�ำข่าวส่งผลให้ ฐปณีย์เป็น
ที่ยอมรับเป็นต้นแบบของการรายงานข่าวรูปแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง เป็น
ผู้หญิงท�ำข่าวที่ผสมผสานบุคลิกลักษณะที่เป็นผู้ชาย สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ชมข่าวได้ดีทั้ง เรื่องของความครบถ้วน ความรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ เป็นผูท้ สี่ ร้างบรรยากาศความน่าสนใจให้กบั การรายงานข่าว
ทีอ่ อกมาจากความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวตนของตัวนักข่าวเอง จนเป็นต้น
แบบของใครหลายๆ คนทีอ่ ยากจะเป็นนักข่าวภาคสนาม โดยบทบาทนักข่าว
ภาคสนามการที่จะต้องรายการข่าว หาค้นหาต้นตอให้ผู้คนในสังคมได้รับ
ทราบความเคลื่อนไหวข้อเท็จจริงในทุกๆ ด้านที่ประชาชนคนในสังคมควร
รู้ได้อย่างครบถ้วน ฐปณีย์เป็นผู้หญิงท�ำข่าวที่ประสบความส�ำเร็จโดยองค์
ประกอบการสร้างตัวตนมาจากคนภายนอกมอง จากรูปแบบการรายงาน
ข่าวที่โดดเด่น แตกต่าง แปลกใหม่ไปจากการรายงานข่าวของนักข่าวผู้หญิง
ปกติทวั่ ไป เป็นรูปแบบการน�ำเสนอข่าวพร้อมกับการน�ำเสนอตัวตน การเป็น
ที่ยอมรับของพื้นที่ผู้หญิงท�ำข่าวด้วยความสามารถจริงๆ การแสดงออกที่มา
จากธรรมชาติของผู้สื่อข่าวเอง เป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตใจ และจรรยาบรรณ
ของคนท�ำข่าวจริงๆ ผสมผสานกับตัวตนทีแ่ ตกต่างไปจากนักข่าวผูห้ ญิงทัว่ ไป
โดยไม่ได้มีการเสริมเติมแต่ง ลดความเหลื่อมล�้ำในเรื่องความเป็นเพศหญิง
เพศชาย ที่มีความเชื่อกันในอดีตจนปัจจุบันในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกัน
ในเรื่องของสิทธิ การท�ำงาน การด�ำรงชีวิต เปิดพื้นที่ให้กับผู้หญิงท�ำข่าวมาก
ขึ้นจนเป็นความชื่นชอบจากการท�ำงานของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย

อภิปรายผล

การสร้างอัตลักษณ์ของผู้สื่อข่าวภาคสนาม ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
รายการข่าว 3 มิติ ข้อน่าสังเกต พบว่า รูปแบบการรายงานข่าวของ ฐปณีย์
เอียดศรีไชย เป็นวิธีการต่อรองพื้นที่ในการท�ำงานของผู้หญิงท�ำข่าว ผ่าน
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รูปแบบการรายงานข่าวโทรทัศน์ที่มีความเฉพาะตัวตน โดยฐปณีย์ เอียดศรีไชย มีความรู้ความสามารถ มีวิธีการในการแสวงหาข่าวตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบในสายข่าวทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยหลักการของผูส้ อื่ ข่าว ผสมผสาน
กับการท�ำงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากวัฒนธรรมการท�ำข่าวของผูส้ อื่ ข่าวผูห้ ญิง
ในอดีต มีการลงพื้นที่ด้วยตัวเอง เพื่อที่จะน�ำข้อมูลข้อเท็จจริงมาเผยแพร่ให้
กับสังคมได้รับรู้ความเคลื่อนไหว และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการ
แก้ไขปัญหา โดยไม่ค�ำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ตามแนวคิดของ
บุญเลิศ คชายุทธเดช (2549) นักข่าวต้องค�ำนึงเสมอว่าจะต้องน�ำเสนอ
ความจริงให้กับประชาชน ผู้บริโภคข่าวสาร ตามสายข่าวมีความรับผิดชอบ
ในสายงานข่าวเป็นอย่างดี
มิติ ข้อน่าสังเกต พบว่าการท�ำข่าวของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็น        
ในรูปแบบของการรายงานข่าว วิเคราะห์เจาะลึก หรือสกู๊ปข่าว ในมุมมอง
ใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากนักข่าว และรายการข่าวอื่นๆ หรือรูปแบบการท�ำ
ข่าวของผู้สื่อข่าวหญิงในอดีต ตามแนวคิดของ สิริทิพย์ ขันสุวรรณ (2539)
อธิบายว่า สารคดีเชิงข่าว คือการน�ำเอาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่มีการ
รายงานข่าวไปแล้วน�ำกลับมารายงานข่าวอีกครั้ง เนื่องจากเป็นเหตุการณ์
ที่ยังเป็นที่สนใจของผู้ชม โดยจะให้ลายละเอียดลึกซึ้งมากกว่าเดิม น�ำเสนอ
แต่ละด้านของเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรในหลายมุมมอง
ข้อน่าสังเกตพบว่า ฐปณีย์ เอียดศรีไชยมีวิธีการ ในการรายงานข่าว
ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างจากการรายงานข่าวของนักข่าวคนอืน่ ๆ ด้วยวิธกี ารสร้าง
บรรยากาศ ทางสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ความรูส้ กึ การสร้างตัวตนของผูส้ อื่ ข่าว
ในการปลุกเร้าอารมณ์ของผู้ชมข่าว ตามแนวคิดของ Alan Rosenthal
(อ้างถึงใน รัชดาภรณ์ มอญขาม, 2544) สื่อ Documentary Drama
(สารคดีเชิงละคร/นิยาย) เป็นงานที่ผู้สร้างต้องสร้าง และน�ำเสนอความ
สนุกสนาน ความพึงพอใจ และการปลุกเร้าผู้ชมด้วยประเด็นค�ำถามหนักๆ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางอย่างในขณะนั้น
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ข้อน่าสังเกต พบว่า รูปแบบการรายงานข่าวภาคสนามของ ฐปณีย์
เอียดศรีไชย น�ำเสนอตัวตนในแบบที่เป็นผู้หญิงท�ำข่าวที่ผสมผสาน ความ      
เป็นผู้ชายและความเป็นผู้หญิงอยู่ในคนเดียวกัน ทั้งในเรื่องของการแสดง  
ออกท่าทาง การแต่งกายในชุดเสื้อผ้าผู้ชาย การใช้อุปกรณ์ของผู้ชาย ความ
ไม่เกรงกลัว และลุยในการลงพื้นที่ท�ำข่าวเสี่ยงอันตราย ที่มาจากธรรมชาติ
ความเป็นตัวตนของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย และเป็นความเหมาะสมกับพื้นที  ่
ท�ำข่าว แนวข่าวที่ได้รับมอบหมาย ตามแนวคิดของ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
(2543) อธิบายว่า ในเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์การรู้สึกนึกคิดว่าฉันคือ      
ใคร จากการปฎิสังสรรค์ระหว่างเราและคนอื่น การมองตัวเองและคนอื่น
มองเรา การมโนทัศน์อัตลักษณ์ กล่าวคู่ไปกับ อ�ำนาจ ความหมายหรือ การ
สร้างภาพแทนความจริง เมื่ออัตลักษณ์สัมพันธ์กับการรู้ตนเอง จะมีความ
หมายที่แตกต่างกับที่เข้าใจจากสามัญส�ำนึก
ข้อน่าสังเกต พบว่า รูปแบบการรายงานข่าวของ ฐปณีย์ เอียดศรี-  
ไชย ท�ำงานโดยยึดหลักการการเป็นนักข่าว ยึดหลักจรรยาบรรณในการท�ำ
ข่าว น�ำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างตรงไปตรงมา โดยข้อเท็จจริง
ไม่มีการบิดเบือน แต่อาจจะมีผลกระทบกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ ฐปณีย์
เอียดศรีไชย ยังมุ่งมั่นที่จะรายงานข่าวข้อเท็จจริงต่อไปอย่างไม่เกรงกลัว        
ตามแนวคิดของ ฉอ้าน วุฑฒิกรรม (2536) อธิบายว่า ผู้สื่อข่าวมีหน้าที่รับใช้
สังคม อาทิ การดูแลควบคุมการหลั่งไหลของข่าวสาร การเป็นผู้แจ้งข่าวสาร
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวมีหน้าที่แสดวงหารวบรวมข้อมูลมาเขียนข่าวเพื่อน�ำ
เสนอข้อมูลต่อผู้รับสาร โดยผู้สื่อข่าวเป็นบุคคลแรกที่ต้องเผชิญหน้ากับ
เหตุการณ์ต่างๆ หรือสถานที่เกิดเหตุ เพื่อการได้มาของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในสังคม มาเผยแพร่ต่อไป
ข้อน่าสังเกต พบว่า การรายงานข่าวของ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็น
วิธีการต่อรองพื้นที่ของความเป็นเพศหญิง การท�ำงานข่าวของผู้หญิงท�ำข่าว
ให้สังคมยอมรับในฐานะ ผู้สื่อข่าวภาคสนามหญิง ด้วยวิธีการน�ำเสนอตัวตน
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ในแบบของตนเองเพื่อเป็นที่ยอมรับในวงการนักข่าว จากที่ในอดีตการ
รายงานข่าวของผู้สื่อข่าวผู้หญิงจะน�ำเสนอ ความสวยงาม ดูดี น่ามอง แต่
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย น�ำเสนอความสามารถ จากผลงานการรายงานข่าว
น�ำเสนอข่าวทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาได้เร็ว ทัว่ ถึง และตรงจุด เป็นการรายงาน
ข่าวที่ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อแก้ไขปัญหาของคนในสังคม เป็นการ
ท�ำงานที่ไม่มีเงื่อนไขในเรื่องความเป็นเพศ เรื่องไหนที่ผู้ชายท�ำได้ผู้หญิงก็
ท�ำได้ เป็นที่ยอมรับ และมุ่งมั่นที่จะน�ำเสนอข้อเท็จจริงในการท�ำงานสื่อต่อ
ไป ตามแนวคิดของ นาถฤดี เด่นดวง (2552) อธิบายว่า ทฤษฎีสตรีนิยมเริ่ม
จากความคิด ความส�ำนึกของผู้หญิงว่า แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้อธิบาย
ปัญหาในสังคมล้วนละเลยและไม่เห็นตัวตนของผู้หญิง โลกของความรู้ตก       
อยูใ่ นมือของผู้ชาย ในขณะเดียวกันรูปธรรมของการกดขี่ เอารัดเอาเปรียบที่
ชายกระท�ำต่อผู้หญิงก็ปรากฏขึ้น ให้เห็นชัดเจนในทุกพื้นที่ทั่วโลก และเป็น
เช่นนี้มานานนับแต่อดีตจนถึงสังคมทุนนิยม และสังคมหลังความทันสมัย
ในยุคทีวีดิจิทัล มีผู้หญิงท�ำข่าวเกิดขึ้นมากมาย โดยมีเทคโนโลยี
รองรับการท�ำงานข่าวอยูห่ ลากหลายประเภท จึงมีพนื้ ทีใ่ ห้ผหู้ ญิงได้แสดงออก
ถึงความสามารถในงานข่าวภาคสนามเพิ่มมากขึ้น ฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็น
ผูห้ ญิงท�ำข่าวในยุคแรกๆ ทีม่ พี นื้ ทีแ่ ละเปิดกว้างไปถึงผูห้ ญิงท�ำข่าวในยุคใหม่
ด้วยความสามารถที่พิสูจน์ได้ทางหน้าจอโทรทัศน์ โดยไม่มีข้อแตกต่างจาก
การท�ำงานของนักข่าวผู้ชาย หรือบางกรณีอาจจะท�ำได้ดีและเหมาะสมกว่า
นักข่าวผูช้ าย เปลีย่ นวัฒนธรรมการท�ำข่าวของผูส้ อื่ ข่าวผูห้ ญิงทีต่ อ้ ง สวยงาม
ดูดี น่ามอง เท่านั้นถึงจะออกจอทีวีได้ จึงเรียกได้ว่า ฐปณีย์ เอียดศรีไชย เป็น
ผูท้ เี่ ปิดพืน้ ทีห่ รือนิยามใหม่ของการเป็นผูส้ อื่ ข่าวผูห้ ญิงให้สามารถท�ำงานข่าว
ได้ทกุ รูปแบบทัง้ ในแบบของนักข่าวผูช้ ายก็สามารถท�ำได้ จึงเป็นทีย่ อมรับใน
สังคมปัจจุบนั ในผลงาน การท�ำข่าวของผูห้ ญิงมากขึน้ และเปลีย่ นแนวคิดของ
ผู้หญิงที่ต้องการเป็นนักข่าวหน้าจอให้เป็นนักข่าวขาลุยลงพื้นที่มากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการสร้างอัตลักษณ์การรายงานข่าวของผู้สื่อข่าว
ภาคสนามหญิงกับการต่อรองเรื่องเพศ กรณี ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย ดังนี้
1. การท�ำงานในสายงานสื่อมวลชน จะต้องมีการสร้างอัตลักษณ์
เฉพาะตัว ผสมผสานกับความสามารถ ในการแข่งกันและต่อรองพืน้ ทีท่ ำ� ข่าว
2. การรายงานข่าวของนักข่าวยุคใหม่มีการพัฒนารูปแบบในการ
รายงานข่าวภาคสนาม ที่ผสมผสานกับการสร้างบรรยากาศ ของผู้หญิงท�ำ
ข่าวในปัจจุบัน
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วัฒนธรรมการท�ำข่าวออนไลน์
ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ โพสต์ทูเดย์
กรณีศึกษา อาการป่วยปอ ทฤษฏี สหวงษ์1
Online News Culture on Post Today Facebook
Fanpage through the Case Study of
Por Tridsadee’s Illness
ศิรดา เหรียญวิทยากุล2
Sirada Rianvittayakul
วิไลวรรณ จงวิไลเกษม3
Wilaiwan Jongwilaikasaem

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย “เรื่อง วัฒนธรรมการท�ำข่าวออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ค
แฟนเพจ โพสต์ทูเดย์ กรณีศึกษา อาการป่วยปอ ทฤษฏี สหวงษ์” มุ่งศึกษา
กระบวนการท�ำข่าวออนไลน์ของทีมข่าวโพสต์ทูเดย์ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการท�ำข่าว การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะใช้การ
1
2
3

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ เรือ่ ง “โพสต์ทเู ดย์ วัฒนธรรมข่าวออนไลน์กบั ความ
รับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษา อาการป่วยไข้เลือดออก ปอ ทฤษฎี สหวงษ์”
นิสติ ปริญญาโทภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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วิเคราะห์เนื้อหา จากข่าวอาการป่วยของปอ ทฤษฏี สหวงษ์ ตั้งแต่วันที่ 10
พฤศจิกายน 2558 – 31 มกราคม 2559 สรุปรวมทั้งสิ้น 104 ข่าว โดยใช้
ตารางบันทึกข้อมูลเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ผลวิจยั สรุปได้วา่ กระบวนการท�ำข่าวออนไลน์ ผ่านเฟซบุค๊ แฟนเพจ
โพสต์ ทู เ ดย์ สามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วั ฒ นธรรมการท� ำ ข่ า วออนไลน์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยแหล่งที่มาที่ทีมข่าว Post Today นิยมใช้มากที่สุด คือ
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการท�ำข่าว      
ที่ค้นพบว่าไม่ต้องออกพื้นที่เพื่อท�ำข่าว ด้านคุณค่าข่าวที่พบมากที่สุด คือ
ความโดดเด่นของบุคคลที่ปรากฏในข่าว ด้านการตรวจสอบความถูกต้อง       
พบว่ามีคุณภาพข่าวด้านความสดและทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด เนื่องจาก
การเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์มีความจ�ำเป็นต้องท�ำข่าวแข่งกับเวลาและ
ความเร็ว และด้านการเขียนข่าวพบว่ามีการใช้ภาพประกอบข่าวและเนื้อหา
ข่าวเยอะมากที่สุดตามล�ำดับ และปรากฏคลิปวิดีโอเพียง 1 คลิปจากข่าว
ทั้งหมด
ประเด็นความรับผิดชอบทางสังคมสามารถเห็นได้จากจ�ำนวนข่าว
ส่วนมากมีความสมดุลและเป็นธรรม มีความเป็นกลาง ในการน�ำเสนอข่าว
จะมีเพียงบางข่าวเท่านัน้ มีเป็นการใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของนักข่าวลงไปใน
เนื้อข่าว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อความให้ก�ำลังใจครอบครัวปอ ทฤษฎีทั้งสิ้น
และข่าวส่วนใหญ่มีการพาดหัวข่าวที่ตรงกับเนื้อหาและเปิดเผยแหล่งที่มา
ครบถ้วน
ค�ำส�ำคัญ : วัฒนธรรมข่าว, ออนไลน์, เฟซบุ๊ค, โพสต์ทูเดย์, ปอ ทฤษฎี
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Abstract
The objective of “Online News Culture on Post Today
Facebook Fanpage through the Case Study of Por Tridsadee
Sahawong’s Illness” is to study Post Today’s News Production
Process and Social Responsibility. This study is Qualitative
Research. Content analysis was used based on 104 news of Por
Tridsadee Sahawong’s Illness since 10 November 2015 to 31
January 2016 by using Coding Sheet.
The result shows that Online News Culture has changed.
Most of Post Today’s sources come from Social Network. There
is no attending a range of different circumstances. The element
of most news stories is Prominence and Recentness. Content
that is using the most is the photo and a text story. There is only
one video clip.
For Social Responsibility, Post Today News Presentation
is Objective Balanced and Fairness but there is some news that
includes personal opinions about giving consolation to Por
Tridsadee’s family. News headline and content is in the same
direction. Source is also revealed completely.
Keywords: News Culture, Online, Facebook, Post Today,
Por Tridsadee
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ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา

หากจะพูดถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสือ่ สารของโลกในยุค
ปัจจุบันนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้
การติดต่อสื่อสารพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจ�ำกัด สามารถสื่อสาร
กันผ่านเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โยงใยไปทั่วโลก หรือที่เรียกว่า
อินเตอร์เน็ต (Internet) ซึ่งเป็นสื่อที่ท�ำให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ดังนั้น การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงมี
บทบาทส�ำคัญอย่างมากในการเกื้อหนุนให้การสื่อสารผ่าน “สื่อใหม่” เต็ม
ไปด้วยประสิทธิภาพ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2556)
สื่อใหม่ (New media) นับว่าเป็นการมาบรรจบกันของเทคโนโลยี
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพ และเสียง ทั้งหมดนี้สามารถรวม
เป็นสื่อชนิดเดียวกันได้ โดยในปัจจุบันสื่อที่ได้รับความนิยมและแพร่หลาย
อย่างมาก ได้แก่ สือ่ อินเตอร์เน็ต ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ด่น คือ สามารถมีปฏิสมั พันธ์
โต้ตอบกับผู้รับสารได้ทันที (Interactive) มีการน�ำเสนอแบบทันเหตุการณ์
(Real Time) และเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-ways communication) จากคุณสมบัติเหล่านี้ท�ำให้การสื่อสารมวลชนโดยรวมเปลี่ยนไป        
โดยสามารถสือ่ สารไปยังผูร้ บั จ�ำนวนมากได้ มีความสะดวก รวดเร็ว และการ
จัดท�ำเนื้อหายังไม่ซับซ้อนเหมือนกับการน�ำเสนอในลักษณะของสื่อมวลชน
รูปแบบเดิม (Traditional media) ท�ำให้สื่อใหม่นี้ได้รับความนิยมมากขึ้น
(กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2550)
นอกจากคุณสมบัตทิ กี่ ล่าวมาแล้วนัน้ สือ่ ใหม่ยงั ได้เปลีย่ นแปลงระบบ
การติดต่อสือ่ สาร ซึง่ เดิมทีนนั้ มีการใช้งานจากบุคคลเดียวให้กลายมาเป็นการ
ใช้งานแบบกลุ่ม หรือที่เรียกว่า Social Media หมายถึง การสร้างเครือข่าย
ของกลุ่มคนที่มีการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างไม่จ�ำกัด
พรมแดน (ชาลอต โทณวณิก, 2554) หรืออาจหมายถึง โครงข่ายการสร้าง
สือ่ ทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นการสือ่ เนือ้ หา เรือ่ งราว ความคิดเห็น บทความ
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รูปภาพ รวมไปถึงวิดีโอคลิปที่ผลิตขึ้นมาเอง หรือน�ำมาจากแหล่งอื่นๆ แล้ว
น�ำไปแบ่งปัน (Share) ให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านเว็บไซต์ที่ให้
บริการในโลกออนไลน์ (สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, 2553)
เว็บไซต์ Zocialinc (2558) ได้ท�ำการสรุปจ�ำนวนผู้ใช้ Facebook
ในปี 2558 ผลสรุปออกมาว่าในประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook มากเป็น      
อันดับ 9 ของโลก โดยมีจ�ำนวนมากถึง 35 ล้านบัญชี คิดเป็น 51% ของ
ประชากรทั้ ง ประเทศ การส�ำรวจนี้มีความสอดคล้ อ งกั บผลการส� ำ รวจ
พฤติกรรมผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (Thailand Internet
User Profile  2015) ที่จัดโดยส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือ ETDA จากการส�ำรวจในครั้งนี้มีผู้ตอบออนไลน์ที่สมบูรณ์ 10,434
คน โดยได้ผลว่า กิจกรรมยอดนิยมของผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นที่
อันดับ 1 คือ Social Network ซึ่งคนไทยนิยมใช้ Facebook บ่อยที่สุด ถึง
92.1% (ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558)
จากตัวเลขดังกล่าวที่ปรากฏออกมานั้น แสดงให้เห็นว่าสื่อสังคม
ออนไลน์ยังคงได้รับความนิยมจากคนไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้วงการ
สื่อสารมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อประเภท “ข่าว” ที่หันมาใช้ประโยชน์
จากสื่อใหม่เพื่อใช้เป็นช่องทางในการน�ำเสนอข่าวมากขึ้น โดยสามารถเห็น
ได้จากหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยเกือบทุกฉบับจะมีบริการเว็บไซต์ข่าว
ออนไลน์เป็นของตัวเอง รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์
อย่าง Facebook Fanpage เพือ่ เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ในการติดตามข่าวสาร
ของประชาชน แทนที่การน�ำเสนอข่าวผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ์เพียงอย่าง
เดียว
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารได้น�ำมาซึ่งความเปลี่ยน
แปลงของอุตสาหกรรมการผลิตหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงพฤติกรรมการอ่าน
หนังสือพิมพ์ของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยพลังของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ท�ำให้พัฒนาการของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปมากจนถึงจุดที่สื่อ
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ทุกสื่อสามารถหลอมรวมกันได้ และมีการน�ำเสนอเนื้อหาภายในสื่อชนิด
เดียวกัน (media convergence) สื่อใหม่ก�ำลังเข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบ
การสื่อสารทุกระดับ รวมทั้งงานด้านวารสารศาสตร์มากขึ้นทุกขณะ (มาลี
บุญศิริพันธ์, 2556) นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียังส่งผลต่อ
การปรับกลยุทธ์ทางการบริหารของธุรกิจสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ (Post Today) ก็เช่นเดียวกัน
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์เป็นหนังสือพิมพ์รายวันประเภทธุรกิจที่อยู่
ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จ�ำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่ง
ในหนังสือพิมพ์จ�ำนวนมากของประเทศไทยมีการให้บริการหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ ผ ่ า นทางเว็ บ ไซต์ และสื่ อ โซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร ์ ค อย่ า ง Facebook
Fanpage ซึ่งมียอดกดถูกใจมากกว่า 2.7 ล้านครั้ง ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 3 ของ
เฟซบุ๊คประเภทข่าว รองมาจาก ข่าวสด และไทยรัฐตามล�ำดับ
สมเกียรติ เจริญภิญโญยิง่ ผูจ้ ดั การฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สกี องทัพ
บกช่อง 7 ได้กล่าวกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ (2553) ว่า เมื่อ
สื่อมวลชนหันมาให้ความสนใจกับการน�ำเสนอข่าวออนไลน์ผ่านทางสื่อใหม่
ประเภทสือ่ อินเตอร์เน็ตมากขึน้ ประกอบกับรูปแบบการน�ำเสนอข่าวทีพ่ ฒ
ั นา
ไปยังสื่อ Social Media การสื่อสารจึงไร้ซึ่งขอบเขต ท�ำให้การก�ำกับดูแลสื่อ
ไม่สามารถท�ำได้อย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการละเมิดจริยธรรม       
และบางกรณีกลับท�ำให้มีการบิดเบือนข่าวสารมากยิ่งขึ้น ประกอบกับผู้ผลิต
สื่อเองไม่สามารถกลั่นกรองอะไรได้มากนักเนื่องจากความเร็วของโซเชียล
มีเดีย ความน่าเชื่อถือจึงเป็นประเด็นหลักที่มีปัญหามากที่สุด หากข่าวเร็ว
แต่ผิดพลาดก็ไร้ความหมาย ดังนั้น การน�ำเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และมีส�ำนึกต่อการรับผิดชอบ
ในหน้าที่สื่อมวลชน ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ควร
ตระหนักมากที่สุด จากเหตุการณ์เหล่านี้ท�ำให้มีคนตั้งค�ำถามถึงหลักในการ
น�ำเสนอข่าวผ่านสือ่ โซเชียลเน็ตเวิรค์ และเรียกร้องหาความรับผิดชอบของสือ่
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ที่มีต่อสังคม
ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนส่วนหนึ่งมีรากฐานมาจากหลักการ
ท�ำงานของสื่อหนังสือพิมพ์ แต่เนื่องจากในปัจจุบันสื่อที่เคลื่อนไหวอยู่ใน
สาธารณะมีมากมาย การน�ำเสนอของสือ่ จึงไม่ได้มเี ฉพาะข่าวสารแบบดัง้ เดิม
เท่านั้น หากแต่ยังมีสื่ออีกหลากหลายรูปแบบที่น�ำเอาข่าวมาใช้ในการผลิต
สารส่งไปยังสาธารณะ เช่น การน�ำข่าวมาน�ำเสนอในรูปแบบของความบันเทิง
และความบันเทิงทีม่ าในรูปแบบของข่าว เป็นต้น กรอบแนวคิดเกีย่ วกับความ
รับผิดรับชอบของสือ่ ครอบคลุมสือ่ เหล่านีด้ ว้ ยหรือไม่ (สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ
จันทราวัฒนากุล, 2552) สิ่งเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบอันยิ่งใหญ่
ต่อสังคมไทยได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
และแก้ไข ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่หน่วยงานของสื่อมวลชนเท่านั้น
จากข้อมูลดังกล่าว ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ต้องการทีจ่ ะศึกษาวัฒนธรรมการท�ำ
ข่าวออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจโพสต์ทูเดย์ กรณีศึกษา อาการป่วยของ
ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ เนื่องจากผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าจากสื่อหนังสือพิมพ์ที่มี
การเปิดให้บริการข่าวออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจทั้งหมดนั้น โพสต์       
ทูเดย์มียอดกดถูกใจเป็นอันดับ 3 ในเฟซบุ๊คแฟนเพจ แต่ถือได้ว่าเป็นอันดับ
ที่ 1 ในบรรดาหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ประเภทหนังสือพิมพ์คุณภาพ แตกต่าง
จากอันดับ 1-2 ที่เป็นหนังสือพิมพ์ประเภทปริมาณ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า
เพราะเหตุใดหนังสือพิมพ์คุณภาพอย่างโพสต์ทูเดย์ จึงสามารถขึ้นมาเป็น
คูแ่ ข่งและได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริโภคได้เทียบเท่ากับหนังสือพิมพ์ประเภท
ปริมาณ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้วในตลาดการแข่งขัน นีจ่ งึ เป็น
เหตุผลหลักของผู้วิจัยในการเลือกที่จะศึกษาโพสต์ทูเดย์ออนไลน์ โดยเพื่อ
ให้ทราบถึงวัฒนธรรมการท�ำข่าวออนไลน์ และความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การน�ำเสนอข่าวสารของนักสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการท�ำงานของสื่อมวลชนไทยต่อไป
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ค�ำถามวิจัย
1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นตัวสร้างวัฒนธรรมข่าว
ออนไลน์ที่เปลี่ยนไปอย่างไร
2. ข่าวอาการป่วยของปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ที่ได้น�ำเสนอผ่านทาง      
เฟซบุ๊คแฟนเพจโพสต์ทูเดย์ สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนักสื่อสารมวลชนได้มากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมข่าวออนไลน์ของเฟซบุ๊คแฟนเพจโพสต์
ทูเดย์
2. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมในการรายงานข่าวอาการ
ป่วยของปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ของ เฟซบุ๊คแฟนเพจโพสต์ทูเดย์ผ่านทางข่าว
ที่ถูกเลือกน�ำเสนอ
นิยามศัพท์
กระบวนการท�ำข่าวออนไลน์ หมายถึง ขั้นตอนการท�ำข่าวออนไลน์
ทั้ง 5 ขั้นตอนของทีมข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ซึ่งประกอบไป
ด้วย แหล่งทีม่ าของข้อมูล, การออกพืน้ ที,่ การประเมินคุณค่าข่าว, การตรวจ
สอบความถูกต้องครบถ้วน และการเขียนข่าว
วัฒนธรรมข่าวออนไลน์ หมายถึง กระบวนการข่าวทีท่ มี ข่าวออนไลน์
หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ได้ปรับปรุง และสรรสร้างขึน้ มา เพือ่ ให้เป็นแบบแผน
เอกลักษณ์ของตนเองในการท�ำงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การเผยแพร่ข่าวสารโดยค�ำนึง
ถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านเสีย ซึ่งเป็นการกระท�ำ
โดยปราศจากผลประโยชน์และค�ำนึงถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อมวลชน
เฟซบุค๊ แฟนเพจโพสต์ทเู ดย์ หมายถึง สือ่ กลางของหนังสือพิมพ์โพสต์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559)

87

ทูเดย์ที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ตให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงได้

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก�ำหนด : ส�ำนักโตรอนโต
กาญจนา แก้วเทพ (2547) กล่าวว่า กลุ่มทฤษฎีเทคโนโลยีการ
สื่อสารเป็นตัวก�ำหนด (Technology Determinism) จัดว่าเป็นกลุ่มทฤษฏี
เศรษฐศาสตร์การเมืองที่สนใจวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่ง
เมื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในความหมายของการสื่อสารมวลชน จะหมายถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งหลาย (Communication
Technology) สอดคล้องกับ นพดล อินนา (2548) ที่กล่าวไว้ว่า ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแก่วงการสือ่ สารมวลชน
มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการน�ำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การน�ำ
เสนอข่าวผ่านทางหนังสือพิมพ์ จากเดิมทีผ่ รู้ บั สารอ่านหนังสือพิมพ์ในรูปแบบ
ของกระดาษมาเป็นสื่อใหม่ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านข่าว ข้อมูล รวมถึงสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตัวเองผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
จากทฤษฎีนี้ผู้วิจัยจะน�ำมาอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งมีผลท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อวงการสื่อสารมวลชนทั้งด้านการติดตามข้อมูลข่าวสาร กระบวนการน�ำ
เสนอข้อมูลข่าวสาร
2. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่
ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ (2556) ได้ให้ความหมายของ “สื่อใหม่” ไว้
ว่าเป็นสื่อที่เกิดจากการหลอมรวมเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้มีลักษณะร่วมกัน โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางน�ำสารไปสู่ผู้รับสาร
และมีการเชือ่ มโยงกับคอมพิวเตอร์ และ/หรือโทรคมนาคมเป็นองค์ประกอบ
หลัก โดยการเกิดเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิตอลส่งผล ดังนี้
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1. เกิดการโน้มเข้าหากันระหว่างสื่อที่เรียกว่า convergence เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหรัฐฯที่มีการเผยแพร่โดยฉายในโรงภาพยนตร์แต่
ในขณะเดียวกันก็สามารถชมผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตโทรทัศน์ได้ 2. เกิดการอยู่
ร่วมกันเพื่อเอื้อเฟื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างสื่อที่เรียกว่า mass
media symbiosis เช่น หนังสือพิมพ์ให้ผสู้ อื่ ข่าวหาข่าวเพือ่ น�ำเสนอผ่านทาง
สื่อหนังสือพิมพ์ (print editions) และสื่ออินเตอร์เน็ต (online papers)
3. เกิดช่องทางการสื่อสารสู่มวลชนส�ำหรับสื่อมวลชนดั้งเดิมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ช่องทางและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปได้กว้างไกลทั่วโลก
จากแนวคิดสื่อใหม่นี้สามารถน�ำมาอธิบายถึงปรากฏการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมข่าวออนไลน์ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้
3. แนวคิดเกี่ยวกับข่าว
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2545) ได้ทำ� การรวบรวมนิยามข่าวของนักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญในด้านงานข่าวทั้งไทยและต่างประเทศไว้มากมาย จน
สามารถน�ำมาสรุปค�ำนิยามของข่าว ได้วา่ มีความเกีย่ วข้องกับปัจจัย 3 ปัจจัย
คือ 1. ข้อเท็จจริง (Fact) เหตุการณ์ (Event) ความคิด (Idea) ความเห็น
ที่เกิดขึ้น ที่ปรากฏอยู่ที่เพิ่งได้รับการค้นพบ หรือมีการคาดการณ์พยากรณ์
2. มีความส�ำคัญ (Significantly) ความน่าสนใจ (Interesting) ต่อคน
บางคนหรือคนกลุม่ ใหญ่ในสังคมนัน้ ๆ โดยสามารถวัดระดับความส�ำคัญและ
ความน่าสนใจได้ 3. ได้รับการหยิบยกขึ้นมารายงานข่าว (Reporting) ผ่าน
สื่อมวลชน (Mass media) ผ่านช่องทางที่เป็นทางการ (Formal Channel)
หากไม่มีการรายงานออกไป สิ่งเหล่านั้นก็ยังคงเป็นเพียงแค่ข้อเท็จจริง หรือ
หากไม่ถูกรายงานผ่านช่องทางที่เป็นทางการ สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่
ข่าวลือ (Rumor) โดยการได้มาซึ่งข่าวนั้น นรินทร์ น�ำเจริญ (2549) ได้ระบุ
ขั้นตอนของกระบวนการข่าวไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การค้นคว้าและแสวงหา
ข้อมูล 2. การออกพื้นที่ที่เหตุการณ์ก�ำลังเกิดขึ้น 3. การประเมินคุณค่าข่าว
4. การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 5. การเขียนข่าว
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จากแนวนีเ้ กีย่ วกับข่าวนี้ ผูว้ จิ ยั สามารถน�ำมาวิเคราะห์ถงึ กระบวนการ
การน�ำเสนอข่าวของทีมงานเฟซบุ๊คแฟนเพจของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้
4. แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบของสื่อมวลชน มีพื้นฐานมาจากระบบ
สื่อมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility
Theory) คือ เสรีภาพของสือ่ มวลชนทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองและมีสทิ ธิพเิ ศษตาม
ทฤษฎีเสรีนิยมนั้นจะต้องผนวกเอาความรับผิดชอบเข้ามาด้วย สื่อมวลชน
มีพันธะต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ส�ำคัญในสังคมประชาธิปไตย แต่หาก
สื่อมวลชนไม่มีความรับผิดชอบ องค์กรสังคมอื่นๆ รวมทั้งรัฐบาลก็ควรต้อง
เข้ามาดูแลให้งานส�ำคัญของการสื่อสารมวลชนได้รับการปฏิบัติ สื่อมวลชน
จะต้ องค� ำ นึ ง ถึ งสิท ธิในการรู้ของประชาชน (the public’s right to
know) และการเข้าถึงข่าวสารของประชาชนด้วย (the public’s access)
คณะกรรมาธิการเสรีภาพสื่อมวลชน(The Commission on Freedom of
the Press) เป็นองค์กรหลักที่มีส่วนส�ำคัญอย่างมากที่ท�ำให้ทฤษฎีเรื่อง
ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต่อสังคมมีความเป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์ใน
ตัวเอง Peterson, T (1956)
ปรมะ สตะเวทิน (2539) ได้กล่าวไว้ว่า ความรับผิดชอบของ
สื่อมวลชนควรประกอบไปด้วย ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่การ
เสนอข่าวด้วยความจริงและความยุติธรรม, ต้องไม่เสนอข่าวในลักษณะที        ่
อาจท�ำให้เสียความยุติธรรมในการพิจารณาคดี, ต้องไม่เสนอเรื่องราวที่เป็น
ความลับของทางราชการ, ต้องเสนอข่าวด้วยความถูกต้อง มีความตรงไป
ตรงมา เสมอภาค ไม่แทรกแซงสิทธิส่วนบุคคล สามารถอ้างอิงถึงแหล่งที่มา
ของข่าวได้, และต้องเสนอรายการบันเทิงที่หลากหลาย
การศึกษาแนวคิดนี้สามารถน�ำมาวิเคราะห์และประเมินถึงความ
รับผิดชอบของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในการรายงานข่าวต่อสังคมผ่านทาง
เฟซบุ๊คแฟนเพจได้
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ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ซึ่งจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากข่าวอาการป่วยของ
ปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ที่ถูกน�ำเสนอผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจโพสต์ทูเดย์ ตั้งแต่
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 – 31 มกราคม 2559 และเก็บรวมรวบผ่านตาราง
เก็บข้อมูล (Coding Sheet) โดยจะท�ำการศึกษาถึงกระบวนการท�ำข่าวจาก
เนือ้ หาข่าวอาการป่วยไข้เลือดออกของปอ ทฤษฎี สหวงษ์ ทีถ่ กู น�ำเสนอผ่าน
ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจโพสต์ทูเดย์ทั้งหมด ซึ่งกระบวนการท�ำข่าวประกอบไป
ด้วย 5 ส่วน คือ แหล่งทีม่ าของข้อมูล, การออกพืน้ ที,่ การประเมินคุณค่าข่าว,
การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และการเขียนข่าว เพื่อน�ำมาวิเคราะห์
ถึงวัฒนธรรมการท�ำข่าวออนไลน์ และความรับผิดชอบต่อสังคมของทีมข่าว
โพสต์ทเู ดย์ออนไลน์ในการรายงานข่าว โดยน�ำทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง
มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาข้อมูล

ผลการวิจัย

วิธีการแพร่กระจายข่าวของ Post Today Online จะเริ่มจากการ
ลงข่าวผ่านทางเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ http://www.posttoday.com ต่อจาก
นั้นจะท�ำการเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Fanpage Post Today และ
มีการลงลิงค์ (Link) ข่าวจากเว็บไซต์ไว้ในแฟนเพจเฟซบุ๊คด้วย เมื่อผู้อ่าน
สนใจจะอ่านข่าวจะต้องคลิกเข้าไปอ่านข่าวผ่านลิงค์ของเว็บไซต์ทไี่ ด้เชือ่ มโยง
ไว้ผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊คโพสต์ทูเดย์
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เริ่มเก็บข้อมูลข่าวอาการป่วยไข้เลือดออก
ของปอ ทฤษฎี สหวงษ์ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 – 31 มกราคม
2559 สามารถรวบรวมข่าวทีถ่ กู น�ำเสนอผ่านทางเฟซบุค๊ แฟนเพจ โพสต์ทเู ดย์
ได้ทงั้ สิน้ 104 ข่าว และน�ำมาท�ำการวิเคราะห์ผา่ นตารางจัดเก็บข้อมูล (Coding
Sheet) สามารถสรุปกระบวนการข่าวออกมาเป็นจ�ำนวนต่างๆ ได้ ดังนี้
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ตารางที่ 1: สรุปจ�ำนวนข่าวผ่านกระบวนการข่าวของทีมข่าว
Post Today Online กรณีศกึ ษา อาการป่วยไข้เลือดออกของปอ ทฤษฎี
สหวงษ์
กระบวนการข่าว
เอกสาร
บุคคล
การแถลงข่าว
แหล่งที่มา
ทีมข่าว Post Today
                         Instagram
       ออนไลน์             Facebook
                         Website
ไม่ปรากฏแหล่งที่มา
มีการออกพื้นที่เพื่อท�ำข่าว
การออกพื้นที่
ไม่มีการออกพื้นที่เพื่อท�ำข่าว
ไม่ปรากฏแน่ชัด
ความสดใหม่ทันเหตุการณ์
ความใกล้ชิด
ความโดดเด่น
ผลกระทบ
คุณค่าข่าว
ความผิดธรรมดา
ความขัดแย้ง
ความเร้าอารมณ์
องค์ประกอบทางเพศ

จ�ำนวนทั้งหมด
19
35
3
6
              34
     53          15
              4
9
39
44
21
98
102
104
94
4
1
90
1
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การตรวจสอบ
ความถูกต้อง

การเขียนข่าว

ข่าวมีความถูกต้องครบถ้วน
ข่าวมีความสมดุลและเป็นธรรม
ข่าวมีความเป็นปรวิสัยหรือเป็นกลาง
ข่าวมีความกระชับและชัดเจน
ข่าวมีความสดและทันต่อเหตุการณ์
พาดหัวข่าวตรงกับเนื้อหา
ภาพประกอบข่าว
เนื้อหาข่าว
คลิปวีดิโอ
เปิดเผยแหล่งที่มาครบถ้วน

87
95
86
96
98
102
103
102
1
95

จากตารางแสดงจ�ำนวนข่าวผ่านกระบวนการข่าวของทีมข่าว Post
Today Online กระบวนการข่าวล�ำดับแรก คือ แหล่งที่มา สามารถจ�ำแนก
ออกเป็น 6 ประเภท คือ เอกสาร มีข่าวที่ใช้แหล่งที่มาจากเอกสารจ�ำนวน
19 ข่าว, บุคคลจ�ำนวน 35 ข่าว, แถลงข่าวจ�ำนวน 3 ข่าว, ทีมข่าว Post
Today จัดท�ำขึน้ เองจ�ำนวน 6 ข่าว, สือ่ ออนไลน์จำ� นวน 53 ข่าว โดยสามารถ
แยกได้เป็นแหล่งที่มาจาก Instagram 34 ข่าว Facebook 15 ข่าว และ
Website อื่นๆอีก 4 ข่าว และมีข่าวที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาอยู่จ�ำนวน 9 ข่าว
การศึกษากระบวนการข่าวด้านแหล่งที่มานั้น จะพบว่าแหล่งที่มา
ที่ถูกน�ำมาใช้ในการเขียนข่าวมากที่สุด คือ สื่อออนไลน์ โดยมีจ�ำนวนมาก
กว่าครึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนข่าวทัง้ หมด ซึง่ ลักษณะของข่าวทีไ่ ด้จากสือ่ ออนไลน์
นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการโพสต์รูปหรือข้อความผ่านทางสื่อ Social Network
อย่าง Instagram ของบรรดาดารานักแสดง และโบว์ แวนด้า ภรรยาของ
ปอ ทฤษฎี
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ภาพที่ 1: ตัวอย่างภาพข่าวที่มีแหล่งที่มามาจากสื่อออนไลน์ ลงเนื้อหาวันที่
1 มกราคม 2559

ที่มา: เฟซบุ๊คแฟนเพจ โพสต์ทูเดย์ (2559)
กระบวนการข่าวล�ำดับที่สอง คือ การออกพื้นที่ สามารถจ�ำแนก
ออกเป็น 3 ประเภท คือ มีการออกพื้นที่เพื่อท�ำข่าว จ�ำนวน 39 ข่าว, ไม่มี
การออกพื้นที่เพื่อท�ำข่าว จ�ำนวน 44 ข่าว, และไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามีการ
ออกพื้นที่หรือไม่จ�ำนวน 21 ข่าว
จากตัวเลขที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าการท�ำข่าวอาการป่วยของปอ
ทฤษฎี สหวงษ์นั้น มีข่าวที่ปรากฏให้เห็นว่าไม่มีการออกพื้นที่เพื่อท�ำข่าว     
มากที่สุด ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 44 ข่าว โดยลักษณะข่าวส่วนใหญ่จะเป็นข่าว
ที่มีแหล่งที่มามาจากสื่อออนไลน์ เช่น ข้อความการให้ก�ำลังให้ปอจากเพื่อน
ดารา หรือ สกูป๊ พิเศษด้านประวัตขิ องปอ ทฤษฎี ทีเ่ ขียนขึน้ โดยทีมงาน Post
Today เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ปอเคยท�ำขณะยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งข่าวเหล่านี้เป็นการท�ำข่าวที่นักข่าวไม่จ�ำเป็นต้องออกพื้นที่ไปเก็บข้อมูล
แต่อย่างใด ส�ำหรับข่าวที่มีการออกพื้นที่ท�ำข่าวนั้น จะมีลักษณะเพื่อเก็บ

94

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศการจากโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือเป็นการออกพื้นที่เพื่อ
สัมภาษณ์แหล่งข่าวใกล้ชิดปอ ทฤษฎี เช่น นายสงวน สหวงษ์ (บิดา) หรือ   
นายศรมนตรา พิชัยศรแผลง (ผู้จัดการส่วนตัว) เป็นต้น และประเภทสุดท้าย
คือ ไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามีการออกพื้นที่เพื่อท�ำข่าวหรือไม่ โดยลักษณะข่าว
ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวเอกสารแถลงการณ์ความคืบหน้าอาการป่วยปอ ทฤษฎี
จากการวิเคราะห์เพียงเนือ้ หาข่าว ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถระบุได้ชดั เจนว่า เอกสาร
แถลงการณ์เหล่านัน้ ได้มาด้วยวิธกี ารใด ซึง่ ในส่วนนีจ้ ะน�ำไปตัง้ เป็นข้อค�ำถาม
ส�ำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป
ภาพที่ 2: ตัวอย่างภาพข่าวที่ไม่ปรากฏถึงการออกพื้นที่ได้ชัดเจน ลงเนื้อหา
วันที่ 16 ธันวาคม 2558

ที่มา: เฟซบุ๊คแฟนเพจ โพสต์ทูเดย์ (2558)
กระบวนการข่าวล�ำดับทีส่ าม คือ คุณค่าข่าว จากคุณค่าข่าวทัง้ หมด
10 ข้อทีไ่ ด้ศกึ ษาไว้ในทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่ามีคณ
ุ ค่าข่าวจ�ำนวน
8 ข้อที่เชื่อมโยงกับข่าวอาการป่วยปอ ทฤษฎี สหวงษ์ โดยคุณค่าข่าวข้อที่
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ปรากฏชัดที่สุด คือ ความโดดเด่นของบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าว ซึ่งมีจ�ำนวน
ครบทั้ง 104 ข่าว โดยจะเห็นได้ชัดว่าข่าวทุกข่าวจะขาดคุณค่าข่าวข้อนี้ไป
ไม่ได้ เนื่องจากเป็นข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยปอ ทฤษฎี พระเอกละครชื่อดัง
ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่คนไทยรู้จักและให้ความสนใจ คุณค่าข่าวที่น่า
สนใจที่ปรากฏจากการศึกษาครั้งนี้ คือ คุณค่าข่าวด้านองค์ประกอบทาง
เพศ ซึ่งพบในข่าวที่มีการปรากฏตัวของภรรยาและลูกสาวของปอ ต่อสื่อ
สาธารณชนเป็นครั้งแรก
ภาพที่ 3: ตัวอย่างภาพข่าวที่ปรากฏคุณค่าข่าวที่น่าสนใจ คือ คุณค่าข่าว
ด้านองค์ประกอบทางเพศ ลงเนื้อหาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ที่มา: เฟซบุ๊คแฟนเพจ โพสต์ทูเดย์ (2558)
กระบวนการข่าวล�ำดับที่สี่ คือ การตรวจสอบความถูกต้อง โดย
กระบวนการข่าวในข้อนี้ได้น�ำหลักคุณภาพข่าว (Quality of News) เข้ามา
ใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษา จากจ�ำนวนข่าวทั้งหมดคุณภาพข่าวที่ปรากฏมาก
ที่สุด คือข่าวมีความสดและทันต่อเหตุการณ์ (Recentness) โดยมีจ�ำนวน
มากถึง 98 ข่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันกับลักษณะคุณสมบัติเด่นของสื่อ
ใหม่ที่ปรากฏชัดในด้านของความเร็ว ต่อมาเป็นการรายงานข่าวที่มีความ
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กระชับและชัดเจน (Concise and Clear), ข่าวมีความสมดุลและเป็นธรรม
(Balance and Fairness), ข่าวมีความถูกต้องครบถ้วน (Accuracy) ตาม
หลัก 5W’s+1H และ ข่าวมีความเป็นปรวิสัยหรือเป็นกลาง (Objective)
ตามล�ำดับ จากข้อสังเกตที่ได้พบข่าวที่ขาดความเป็นกลางไม่ได้เกิดขึ้นจาก
ความผิดพลาดในการน�ำเสนอข่าว หากแต่เป็นการที่นักข่าวได้ใส่ความ
คิดเห็นส่วนตัวลงไปในการน�ำเสนอข่าว ซึ่งข้อความที่ปรากฏล้วนแต่เป็น
ข้อความให้ก�ำลังใจครอบครัวสหวงษ์แทบทั้งสิ้น
ภาพที่ 4: ตัวอย่างภาพข่าวทีข่ าดความเป็นปรวิสยั หรือเป็นกลาง (Objective)
ในการรายงานข่าว ลงเนื้อหาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ที่มา: เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ดอทคอม (2558)
กระบวนการข่าวล�ำดับที่ห้า คือ การเขียนข่าว จากจ�ำนวนข่าว
ทัง้ หมดปรากฏผลการวิจยั ในส่วนของการรายงานข่าวทีม่ กี ารใช้ภาพประกอบ
ข่าวมากที่สุดเป็นจ�ำนวนทั้งหมด 103 ข่าว ส�ำหรับข่าวเพียงข่าวเดียวที่
ไม่ปรากฏภาพประกอบข่าว คือ สกู๊ปพิเศษคอลัมนิสต์ที่รายงานเกี่ยวกับ
กระแสสังคมทีม่ ตี อ่ อาการป่วยของปอ ทฤษฎี และการรายงานข่าวทีป่ รากฏ
เฉพาะเนือ้ หาข่าวมีทงั้ หมด 102 ข่าว ข่าวทีม่ คี ลิปวิดโี อรวมอยูใ่ นการรายงาน
ข่าวมีเพียง 1 ข่าวเท่านัน้ ซึง่ เป็นคลิปวิดโี อของศิลปินเพือ่ ชีวติ ได้แต่งเพลงให้
ปอ ทฤษฎี เพื่อเป็นการไว้อาลัยส�ำหรับการจากไปในครั้งนี้ และในส่วนของ
การเขียนพาดหัวข่าว มีข่าวที่พาดหัวข่าวตรงกับเนื้อหาจ�ำนวนทั้งหมด 102
ข่าว และมีข่าวที่เปิดเผยแหล่งที่มาครบถ้วนจ�ำนวน 95 ข่าว
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ภาพที่ 5: ตัวอย่างภาพข่าวที่ไม่ปรากฏเนื้อหาข่าว ลงเนื้อหาวันที่ 17
พฤศจิกายน 2558

ที่มา: เฟซบุ๊คแฟนเพจ โพสต์ทูเดย์ (2558)
ส�ำหรับการศึกษาข้อมูลผ่านกระบวนการข่าวในครัง้ นี้ สามารถแสดง
ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการรายงานข่าวของทีมงานโพสต์ทเู ดย์
ได้ จากกระบวนการข่าวข้อที่ว่าด้วยการตรวจสอบความถูกต้อง และการ
เขียนข่าว โดยจะเห็นได้จากจ�ำนวนข่าวทีป่ รากฏนัน้ มีลกั ษณะส่วนมากทีต่ รง
ตามหลักคุณภาพข่าว โดยมีการรายงานข่าวทีม่ คี วามสดและทันต่อเหตุการณ์
เนื้อหาที่ใช้ในการรายงานข่าวมีความสั้น กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย มี
ความสมดุลและเป็นธรรมในการรายงานข่าว โดยในข่าวหนึ่งข่าวจะมีการใช้
แหล่งข่าวหลายแหล่งข่าวมาสนับสนุนข้อมูลซึ่งกันและกัน นักข่าวมีความ
เป็นกลางในการรายงานข่าว ถึงแม้จะมีบางข่าวที่มีการใส่ความคิดเห็นส่วน
ตัวของนักข่าวลงไปในเนื้อข่าวด้วย แต่ก็เป็นเพียงข้อความการให้ก�ำลังใจ
เท่านัน้ และข่าวมีการให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วน ด้านการเขียนข่าว ได้ปรากฏ
ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในประเด็น การเขียนพาดหัวข่าวทีต่ รงกับเนือ้ หา

98

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งมีข่าวที่มีพาดหัวตรงทั้งหมด 102 ข่าวจาก 104 ข่าว ส�ำหรับอีก 2 ข่าวที่
ขาดหายไป คือ ข่าวที่ไม่ปรากฏเนื้อหาข่าว จึงไม่สามารถน�ำมานับรวมได้ว่า
เป็นข่าวที่มีพาดหัวตรงตามเนื้อหาหรือไม่ ดังนั้น จึงถือได้ว่า ข่าวทั้งหมดมี
การเขียนพาดหัวข่าวที่ตรงกับเนื้อหาข่าว โดยไม่มีการบิดเบือนประเด็น
และประการสุดท้าย คือ การเปิดเผยแหล่งที่มาครบถ้วน ปรากฏจ�ำนวนข่าว
ทั้งหมด 95 ข่าว โดยการเขียนข่าวแบบอ้างแหล่งที่มาได้ (Using Sources
Responsibly) ถือเป็นหลักที่ก�ำหนดอยู่ในลักษณะความรับผิดชอบของ
สื่อมวลชน เพื่อให้ข่าวที่ปรากฏออกไปต่อสาธารณะชนนั้นสร้างความ
น่าศรัทธา และน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชน
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปออกมาได้เป็น แผนภาพกระบวนการ
การน�ำเสนอข่าวของเฟซบุ๊ค แฟนเพจโพสต์ทูเดย์ ดังนี้
แผนภาพที่ 1: แสดงกระบวนการข่าวของทีมข่าว Post Today Online กรณี
ศึกษา อาการป่วยไข้เลือดออกของปอ ทฤษฎี สหวงษ์
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จากผลการศึกษาวิจัย “เรื่อง วัฒนธรรมการท�ำข่าวออนไลน์ ผ่าน
เฟซบุ๊คแฟนเพจโพสต์ทูเดย์ กรณีศึกษา อาการป่วยปอ ทฤษฏี สหวงษ์”
สามารถน�ำมาสรุปและอภิปรายผลได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้
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กระบวนการท�ำข่าว
การศึกษาถึงกระบวนการท�ำข่าวออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ     
โพสต์ทูเดย์ พบว่ากระบวนการข่าวทั้ง 5 ขั้นตอน สามารถแสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมการท�ำข่าวออนไลน์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ ผลการศึกษาพบว่า      
แหล่งทีม่ าทีท่ มี ข่าว Post Today นิยมใช้มากทีส่ ดุ คือ สือ่ ออนไลน์ ประเภท
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งสื่อออนไลน์นั้นถือว่าเป็นสื่อใหม่
(New Media) ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการน�ำเสนอหรือส่งผ่านข่าวสารไปยัง
ผูร้ บั สารได้อย่างถูกต้องและมีความรวดเร็ว โดยถือว่าเป็นสือ่ ทีเ่ อือ้ ประโยชน์
ต่อการขยายขอบเขตการสื่อสารความรู้ และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลได้ตลอดเวลา ดังนั้นเทคนิคการน�ำเสนอข่าวผ่านทางสื่อใหม่นั้นจึง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับให้มีความทันสมัย มีความรวดเร็ว และมีความ
สดทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา จากการพัฒนาของสื่อใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่งนี้
ท�ำให้ศกั ยภาพในการสือ่ สารมีมากขึน้ ตามไปด้วย การส่งผ่านข่าวสารสามารถ
ท�ำได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลายมาเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร (Information source) ที่ส�ำคัญของมวลชน (มาลี บุญศิริพันธ์,
2556) ซึ่งจากคุณลักษณะที่ส�ำคัญของสื่อใหม่นี้ ได้สอดคล้องกับการศึกษา
วิจยั เรือ่ ง “การใช้ประโยชน์จากสือ่ สังคมออนไลน์และผลกระทบเชิงจริยธรรม
ในการน�ำเสนอข่าวสารของผู้สื่อข่าว” ของ วัฒณี ภูวทิศ (2554) ผลการวิจัย
พบว่า สือ่ สังคมออนไลน์ได้กลายมาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญของผูส้ อื่ ข่าวในสังคม
ยุคดิจทิ ลั โดยสามารถน�ำสือ่ ออนไลน์เหล่านัน้ มาใช้ประโยชน์เพือ่ การรวบรวม
ข้อมูลข่าว สืบค้นและต่อยอดข่าวสารให้มีความหลากหลาย โดยผู้สื่อข่าว      
ควรจะเข้าไปอ่านข่าวสารต่างๆ ที่อยู่ในบล็อก (Blog) แล้วพิจารณาว่าข้อมูล
เหล่านั้นสามารถน�ำมาใช้ในการสื่อข่าวได้อย่างไร ข้อค้นพบพบว่าเรื่องบาง
เรือ่ งไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากสือ่ กระแสหลักได้ ดังนัน้ สือ่ สังคมออนไลน์
จึงสามารถน�ำมาใช้เป็นเบาะแส (Tip) เพื่อเข้าถึงแหล่งข่าวได้เป็นอย่างดี
ผลการศึกษาในขั้นตอนการออกพื้นที่เพื่อท�ำข่าว ผู้วิจัยพบว่าการ
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น�ำเสนอข่าวอาการป่วยปอ ทฤษฏี สหวงษ์ มีข่าวที่ไม่ต้องออกพื้นที่เพื่อ
ท�ำข่าวมากที่สุด ซึ่งผลการศึกษานี้ได้ไปสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง
“การใช้ทวิตเตอร์ในกระบวนการผลิตข่าวของเนชั่นชาแนล” ของ ชื่นพจี
เกลื่อนกลาด (2554) ที่ค้นพบว่ากระบวนการท�ำข่าวของเนชั่นชาแนลต้อง
มีการใช้ทวิตเตอร์ในการท�ำข่าว เริ่มตั้งแต่ส่วนของบรรณาธิการไปจนถึง
นักข่าว ที่จะใช้ทวิตเตอร์ในการหาประเด็นข่าวและแม้จะไม่ได้มีการออกพื้น
ที่ไปท�ำข่าวเอง แต่ก็จะใช้การรีทวิต (Retweet) จากนักข่าวภาคสนามแทน
เนือ่ งจากสามารถหาแหล่งข่าวได้จากสือ่ ออนไลน์ ดังทีก่ ล่าวไว้แล้วในข้างต้น
ด้านคุณค่าข่าวที่พบมากที่สุดในข่าวอาการป่วยของปอ ทฤษฎี 4
อันดับแรก คือ ความโดดเด่นของบุคคลที่ปรากฏในข่าวเนื่องจากปอ ทฤษฎี
เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในระดับมากจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลสาธารณะ และ
ด้วยความทีม่ ชี อื่ เสียงในด้านการแสดง จึงท�ำให้ปรากฏคุณค่าข่าวในด้านความ
ใกล้ชิดตามมา เพราะเป็นบุคคลที่ประชาชนรู้สึกมีความใกล้ชิดจากผลงาน
ละครที่ปรากฏ นอกจากนั้นยังมีคุณค่าข่าวด้านความสดใหม่ทันเหตุการณ์
ทีเ่ กิดจากการรายงานข่าวผ่านทางสือ่ ออนไลน์ทตี่ อ้ งท�ำงานแข่งกับความเร็ว
ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น และเกิดผลกระทบต่อสังคมในด้านการตื่นตัวเรื่อง
ไข้เลือดออก จากคุณค่าข่าวทั้ง 4 ข้อหลักนี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง
“การก�ำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุม่ บล๊อกโอเคเนชัน่ ” ของ สุปรียา
กลิ่นสุวรรณ (2552) ที่ได้กล่าวไว้ว่าเกณฑ์การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อน�ำเสนอ
ในบล๊อกโอเคเนชั่นนั้น ได้น�ำหลักการของคุณค่าข่าวมาเป็นแนวทางใน
การคัดเลือกข่าว โดยหลักคุณค่าข่าวที่พบได้มาก คือ ความสดทันสมัย
(Timeliness) ความใกล้ ชิ ด (Proximity/Nearness) ความโดดเด่ น
(Prominence) ผลกระทบกระเทือน (Consequence) ซึ่งคุณค่าข่าว
4 ข้อนี้ได้น�ำมาเป็นเกณฑ์คัดเลือกประเด็นที่ปรากฏมากที่สุด ประกอบกับ
ข้อสนับสนุนที่ได้จากบทความ เรื่อง “โซเชียลมีเดีย ก�ำลังเปลี่ยนโฉมการ
บริโภคข่าวสาร” ของ วริศ พันธุ์โอสถ (2553) ได้ระบุว่า นายนภพัฒน์จักษ์
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อัตตนันท์ ผู้สื่อข่าวจากเนชั่นแชนแนล ได้อธิบายความส�ำคัญและบทบาท
ของสื่อสังคมออนไลน์ในกระบวนการท�ำงานข่าวไว้ว่า สื่อสังคมออนไลน์
สามารถเป็นช่องทางน�ำเสนอข่าวสารได้รวดเร็วกว่าสื่อกระแสหลัก ท�ำให้       
ข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์จ�ำเป็นต้องเป็นข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์
และมีการน�ำเสนออย่างทันท่วงทีอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
ด้านการตรวจสอบความถูกต้องในการน�ำเสนอข่าว พบว่ามีคณ
ุ ภาพ
ข่าวด้านความสดและทันต่อเหตุการณ์ (Recentness) มากที่สุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่อง “สื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ของ ชาลอต
โทณวณิก (2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีสื่อใหม่ก่อให้เกิดการหลอมรวม
สือ่ ทีผ่ รู้ บั สือ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทกุ ทีท่ กุ เวลาและสะดวกรวดเร็ว
เนือ่ งจากการเสนอข่าวผ่านสือ่ ออนไลน์จะต้องท�ำข่าวแข่งกับเวลาและความ
เร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการในการรับข่าวสารอย่างทันต่อเหตุการณ์
ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ได้มากที่สุด
ด้านการเขียนข่าวพบว่ามีการใช้ภาพประกอบข่าวและเนื้อหาข่าว
เยอะมากทีส่ ดุ ตามล�ำดับ และปรากฏคลิปวิดโี อเพียง 1 คลิปจากข่าวทัง้ หมด
สอดคล้องกับผลการวิจัยอีกส่วนหนึ่งของ ชาลอต โทณวณิก (2554) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า ด้วยกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น ส่งผล
ให้ ก ารท� ำ ข่ า วผ่ า นสื่ อ ใหม่ เ กิ ด การหลอมรวมสื่ อ หรื อ เรี ย กว่ า Media
Convergence คือ เมื่อนักข่าวจะท�ำข่าวชิ้นหนึ่งๆ จะมีการใช้การน�ำเสนอ
ที่หลากหลาย ต้องใช้ภาพ เสียง กราฟฟิกประกอบ ในข่าวข่าวเดียว
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการท�ำข่าว
ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในการท�ำข่าวอาการป่วยไข้
เลือดออกของปอ ทฤษฎี สหวงษ์ สามารถเห็นได้จากการศึกษากระบวนการ
ข่าวในขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกต้องและการเขียนข่าวได้ ดังนี้
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ด้านการตรวจสอบความถูกต้องได้ใช้หลักคุณภาพข่าวเข้ามาเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณา โดยนรินทร์ น�ำเจริญ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า หน้าที่
ที่ส�ำคัญที่สุดของสื่อประการหนึ่งในสังคมประชาธิปไตย คือ การตอบสนอง
ต่อ “สิทธิที่จะรู้” (Right to know) ของประชาชน โดยที่สื่อจะต้องน�ำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่อสังคมให้รอบด้าน และต้องน�ำเสนอข่าวสารที่มี
คุณภาพให้มากที่สุด หลักคุณภาพข่าวประกอบไปด้วย 5 หลักการที่ส�ำคัญ
คือ ข่าวต้องมีความถูกต้องครบถ้วน, ข่าวต้องมีความสมดุลและเป็นธรรม,
ข่าวต้องมีความเป็นปรวิสัยหรือเป็นกลาง, ข่าวต้องมีความกระชับชัดเจน      
และข่าวต้องมีความสดและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งการจากศึกษาในครั้งนี้ได้        
พบว่าจากข่าวที่น�ำเสนอทั้งหมดต่างก็มีคุณภาพข่าวด้วยกันทั้งสิ้น บางข่าว
อาจจะมีครบถ้วนทั้ง 5 ข้อ หรือ บางข่าวอาจจะขาดคุณภาพข่าวไปใน
บางข้อ แต่ข้อสรุปโดยรวม คือ ข่าวส่วนใหญ่มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ตามหลักคุณภาพข่าว
โดยหลักคุณภาพข่าวนี้ สามารถเชือ่ มโยงไปถึงลักษณะบางประการ
ของความรับผิดชอบทางสังคมของสื่อมวลชนได้ ปรมะ สตะเวทิ (2539)
ได้ระบุถึงลักษณะดังกล่าวไว้ว่า สื่อมวลชนต้องเสนอข่าวด้วยความถูกต้อง
(Accuracy) โดยความถูกต้องนั้นถือเป็นความรับผิดชอบอย่างแรกของ
สื่อมวลชน ซึ่งหมายความถึง การเสนอแต่ความตรงกับความเป็นจริงของ
เหตุการณ์ ดังนั้นในการเสนอภาพ พาดหัวข่าว ตลอดจนเนื้อข่าวและการ     
อ้างค�ำพูด (quotations) จึงต้องเป็นจริงและมีความสอดคล้องกัน ประการ
ต่อมา คือ สื่อมวลชนต้องเสนอข่าวตรงไปตรงมา (Objectivity) หมายถึง
สื่อมวลชนควรแยกระหว่างข่าวกับความคิดเห็นออกจากกัน เพราะทั้ง
2 ส่วนนี้ท�ำหน้าที่ต่างกัน ข่าวท�ำหน้าที่ในการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นตามความ
เป็นจริงของเหตุการณ์ ในขณะที่ความคิดเห็นท�ำหน้าที่ในการแสดงความ      
รู้สึกและวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เป็นข่าว รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ดังนั้น
การเสนอข่าวของสื่อมวลชนจึงควรเป็นการเสนอไปตามข้อเท็จจริง ตรงไป
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ตรงมา ไม่ตีความข่าว และไม่แสดงความคิดเห็นในข่าว รวมทั้งไม่สอดใส่
อารมณ์ ไม่ใส่สี ไม่แต่งเติมจนท�ำให้ข่าวบิดเบือนไปจากความจริง และ
สื่อมวลชนต้องเสนอข่าวโดยเสมอภาค (Balance) คือ การน�ำเสนอข่าวต่อ
ประชาชนโดยเท่าเทียมกันและเสมอภาคกัน ไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง
หรือเสนอข่าวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนั้นจากการ
ศึกษาของ วัฒณี ภูวทิศ (2554) ยังค้นพบผลที่คล้ายคลึงกับการวิจัยในงาน
ของผู้วิจัยอีกว่า การท�ำข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สื่อข่าวทั้งที่เป็น
มืออาชีพและผู้สื่อข่าวพลเมือง จะต้องค�ำนึงถึงหลักความถูกต้องของข้อมูล       
โดยสิ่งที่ควรค�ำนึงถึงที่สุด คือ “ความเป็นปรวิสัย” “ความถูกต้องแม่นย�ำ”
และ “ความโปร่งใสเป็นธรรม” ซึง่ ข้อค�ำนึงเหล่านีไ้ ด้ปรากฏอยูใ่ นกระบวนการ
การตรวจสอบความถูกต้องในการท�ำข่าวของทีมข่าวโพสต์ทูเดย์
ด้านการเขียนข่าวได้ปรากฏความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในประเด็น
การเขียนพาดหัวข่าวที่ตรงกับเนื้อหา ซึ่งมีข่าวที่มีพาดหัวตรงทั้งหมด 102
ข่าวจาก 104 ข่าว อีก 2 ข่าวทีเ่ หลือไม่ปรากฏพาดหัวข่าว เป็นเพียงข้อความ
และรูปภาพไว้อาลัยให้กบั ปอ ทฤษฎีในวันทีเ่ สียชีวติ เท่านัน้ นรินทร์ น�ำเจริญ
(2549) ได้กล่าวถึงหลักการเขียนหัวข่าวว่า นอกจากจะต้องการใช้ค�ำที่สั้น
ที่สุดในการสื่อความหมายที่ชัดเจนและตรงประเด็นกับเนื้อหาข่าวแล้ว จะ
ต้องมีความน่าสนใจสามารถดึงดูดผู้อ่านได้ และการเขียนหัวข้อข่าวนั้น
ไม่ควรมุง่ สร้างความสนใจจนท�ำให้หมิน่ เหม่กบั จริยธรรมหรือสือ่ ความหมาย
คลาดเคลื่อนไปจากเดิม ตรงกับกันลักษณะความรับผิดชอบทางสังคมที่ว่า
ด้วย สือ่ มวลชนต้องเสนอข่าวด้วยความถูกต้อง นอกจากข่าวจะต้องเสนอแต่
ความเป็นจริงของเหตุการณ์ ยังต้องมีการเสนอภาพ พาดหัวข่าว ตลอดจน
เนื้อข่าวและการอ้างค�ำพูด (quotations) จึงต้องเป็นจริงและมีความ
สอดคล้องกัน และประเด็นสุดท้าย คือ การเปิดเผยแหล่งที่มาครบถ้วน จาก
จ�ำนวนข่าวทั้งหมด 104 ข่าว ปรากฏข่าวที่มีการเปิดเผยแหล่งที่มาครบถ้วน
จ�ำนวน 95 ข่าว โดยการเขียนข่าวแบบอ้างแหล่งที่มาได้ (Using Sources
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Responsibly) ถือเป็นหลักที่ก�ำหนดอยู่ในลักษณะความรับผิดชอบของ
สือ่ มวลชน คือ สือ่ มวลชนจะต้องสามารถระบุทมี่ าของแหล่งข่าวอย่างตรงไป
ตรงมาและเต็มที่ เพื่อให้ข่าวที่ปรากฏออกไปต่อสาธารณะชนนั้นสร้างความ
น่าศรัทธา และน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชน (ปรมะ สตะเวทิน, 2539) แต่เป็น
ทีน่ า่ สังเกตและเกิดข้อค�ำถามขึน้ ว่า เพราะเหตุใดข่าวอีกจ�ำนวน 9 ข่าวทีเ่ หลือ
จึงไม่มีการระบุแหล่งที่มา โดย 8 ใน 9 ข่าวนั้นเป็นการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
การเคลื่อนย้ายศพ และพิธีศพของปอ ทฤษฏีแทบทั้งสิ้น ซึ่งในเนื้อหาข่าวจะ
มีทั้งรูปภาพและข้อความ หากจะกล่าวว่าเป็นการท�ำข่าวของทีมภาพและ      
ทีมงานโพสต์ทูเดย์เองนั้น ก็ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าใช่หรือไม่ เนื่องจากข่าวที่
สามารถบอกแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการท�ำข่าวของทีมภาพและ       
ทีมงานโพสต์ทูเดย์ จะมีการลงลายน�้ำ  “Post Publishing” ไว้บนรูปภาพ   
(ดังภาพตัวอย่างภาพที่ 5) หรือมีการระบุแหล่งที่มาท้ายข่าวไว้ว่า “ทีมภาพ
โพสต์” แต่อีก 8 ข่าวที่เหลือนั้นไม่สามารถระบุได้ จึงเป็นข้อสังเกตว่าการ       
ท�ำข่าวในช่วงการเสียชีวิตของปอ ทฤษฎีนั้น ทีมข่าวโพสต์ทูเดย์ได้มีการส่ง
นักข่าวไปท�ำข่าวเองหรือไม่ หรือเป็นการน�ำข่าวมาจากแหล่งข่าวอื่นๆ แต่
ไม่มีการระบุแหล่งข่าวไว้ตามข้อควรปฏิบัติ นอกจากนั้นอีก 1 ข่าวที่ปรากฏ
ว่าไม่มีการให้แหล่งที่มาอย่างชัดเจน คือ การเขียนข้อความจากโบว์ แวนด้า
ภรรยาสาวถึงปอ ทฤษฎี ในสื่อโซเชียลนั้น มีการน�ำภาพต้นฉบับมาจาก
Instagram ส่วนตัวของโบว์ แต่มีการตัดทอนรูปภาพอย่างชัดเจน มีการ         
ตัดชื่อผู้ใช้งานออกจากรูปภาพ จนเหลือเพียงแค่ข้อความบางส่วน จากข้อ  
ค้นพบนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในการท�ำข่าวของทีมข่าว
ออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความละเอียดสะเพร่า หรือความรับผิดชอบใน
การท�ำข่าวก็ตาม ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว การเขียนข่าวและให้ข้อมูลแหล่ง
ที่มาของข่าวนั้นเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นมาก เนื่องจากแหล่งที่มาเป็นหนึ่งในข้อ
พิจารณาเบื้องต้นว่า ข่าวที่ถูกน�ำเสนอนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือเป็นจริงได้
มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ทีมข่าวโพสต์ทูเดย์ออนไลน์ควรจะมีการตรวจสอบ
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อย่างรอบคอบเกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มาของข่าวให้ชัดเจนทุกครั้งในทุกๆ
ประเด็นข่าวที่มีการน�ำออกเผยแพร่

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัย

จากการวิจัย “เรื่อง วัฒนธรรมการท�ำข่าวออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ค
แฟนเพจโพสต์ทูเดย์ กรณีศึกษา อาการป่วยปอ ทฤษฏี สหวงษ์” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดในการศึกษา โดยเลือกเฉพาะ       
กรณีศึกษา อาการป่วยปอ ทฤษฏี สหวงษ์ ซึ่งเป็นประเด็นข่าวที่ได้รับความ
นิยมและมีความน่าสนใจในช่วงเวลาเดียวกันกับการท�ำวิจัยเท่านั้น ผู้วิจัย      
มองว่าหากมีการศึกษาในหัวข้อวิจัยที่คล้ายคลึงกัน อาจจะท�ำการศึกษา        
จากประเด็นข่าวโดยรวมทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพวัฒนธรรมข่าวที่ชัดเจน       
และมีมิติมากยิ่งขึ้น หรือประเด็นความรุนแรงในสังคมจากสื่อออนไลน์ ซึ่ง
อาจไม่ได้ท�ำการศึกษาวิจัยจากสื่อเฟซบุ๊คแฟนเพจ หากแต่เป็นสื่อออนไลน์
ช่องทางอื่น เช่น เว็บไซต์ หรือทวิตเตอร์ เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยสื่อมวลชนแขนงอื่น เช่น การน�ำเสนอข่าว
ผ่านทางโทรทัศน์ หรือสื่อหนังสือพิมพ์ประเภทปริมาณ เพื่อให้เห็นมิติ
กระบวนการข่าวทีห่ วือหวาและสะท้อนความเป็นจริงของสังคมมากกว่าการ
ศึกษาหนังสือพิมพ์คุณภาพ อีกทั้งยังสามารถเห็นภาพรวมของวงการสื่อสาร
มวลชนของไทยมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ทีใ่ นอนาคตจะสามารถน�ำไปใช้เป็นแบบแผน
การพัฒนา ควบคุมวงการสื่อสารมวลชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
ง่ายต่อองค์กรสื่อในการก�ำกับดูแล
3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมข่าวออฟไลน์
และวัฒนธรรมข่าวออนไลน์ เพื่อให้เห็นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
และมีความเป็นรูปธรรมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคของการเปลีย่ นผ่าน
ทางเทคโนโลยีเช่นนี้ โดยควรเริ่มศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการข่าวขั้น
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เริม่ ต้นจนถึงขัน้ ตอนสุดท้าย อาจจะมีการศึกษาเพิม่ เติมในด้านความพึงพอใจ
หรือความคิดเห็นของผู้รับสารที่มีต่อข่าวที่ถูกเผยแพร่ไปในส่วนของแต่ละ
วัฒนธรรมข่าว ว่าผูร้ บั สารมีความเห็นทีเ่ ป็นไปในทางใด และมีความแตกต่าง
หรือคล้ายคลึงกันอย่างไร
4. การศึกษาเรื่องประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม
จรรยาบรรณในการท�ำข่าวของสื่อมวลชนไทย เป็นประเด็นที่มีการศึกษา
วิจัยกันมาอย่างต่อเนื่อง หากแต่ยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้เท่าที่ควร
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการที่มีข่าวหรือการกระท�ำ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมปรากฏผ่ า น
สื่อสาธารณะอยู่เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เทคโนโลยีการ
สื่อสารได้พัฒนา
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การสื่อสารอัตลักษณ์ด้วยการแต่งหน้าในงานพิธีไทย
Identity and Communication through Makeup
in Thai Ceremonies
กฤษณ์ ค�ำนนท์1
Krit Kamnon

บทคัดย่อ
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์ถงึ การสือ่ สารอัตลักษณ์ดว้ ย
การแต่งหน้าในงานพิธีไทยโดยใช้แนวคิดอัตลักษณ์ แนวคิดสัญญวิทยา โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอถึงการสือ่ สารทีเ่ กิดจากการประกอบสร้างสัญญะ
ด้วยการแต่งหน้าในบริบทงานพิธีการที่เกิดขึ้นในสังคมไทย นอกเหนือจาก
การแต่งหน้าแล้ว “เครือ่ งแต่งกายและทรงผม” ยังเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยเสริมสร้างให้
เกิดความสมบูรณ์ทางการสื่อสาร บทความนี้เป็นการเปิดมิติหมายทางด้าน
การสื่อสารด้วยการแต่งหน้า เครื่องแต่งกายและทรงผมในงานพิธีไทย เพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน (Understanding) ของคนในสังคมไทย อันจะน�ำ
ไปสู่การประสบความส�ำเร็จทางด้วนการสื่อสาร
ค�ำส�ำคัญ : การสื่อสาร อัตลักษณ์ การแต่งหน้า
1

นิ สิ ต ปริ ญ ญาเอกสาขาการสื่ อ สาร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์ แ ละการสื่ อ สาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร, อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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Abstract
The objective of this article is to analyze the
communication expressed through the makeup for identity
construction of ceremony participants. The study explored
the communication on the concepts of Identity and Semiology.
It is aimed to demonstrate the communication which is
constructed the identity through the makeup in the context
of ceremonies in Thai society. Besides the makeup, “Clothing
and Hair-do” is one another factor that can complete the
communication. This article is a new dimension of the
communication through the makeup, clothing, and hair-do
of Thai ceremonies, to harmonize the understanding of the
people in Thai society, which lead the communication to be
accomplished.
Keywords: communication identity makeup
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การสือ่ สารเป็นกระบวนการส�ำคัญทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการด�ำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ที่ต้องอาศัยการสื่อสารในการติดต่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นและเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรม
ในเหตุการณ์ สถานการณ์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
การสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์
ในทุกๆ ด้าน และเปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองส�ำคัญที่ท�ำให้สังคมหมุนเวียน
และด�ำเนินไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง
ในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมนั้น ต่างต้องใช้การ
สือ่ สารเพือ่ การปฏิสมั พันธ์รว่ มกับเหตุการณ์ สถานการณ์ทเี่ ป็นปรากฏการณ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดย Johnathan Culler (อ้างถึงใน
Arther Asa Berger 1982) กล่าวว่า ได้กล่าวถึงการศึกษา ปรากฏการณ์
ทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ โดยการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิด
2 ประการ ประการแรก คือ ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไม่ได้เป็น
วัตถุหรือเหตุการณ์ที่ใช้ในการศึกษาเท่านั้น แต่วัตถุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล้วนประกอบไปด้วยความหมาย นั่นคือ สัญญะ และประการที่สอง คือ วัตถุ
หรือเหตุการณ์ที่กล่าวถึงนั้นไม่ได้มีคุณค่าหรือความหมายอย่างโดดๆ ในตัว
ของมันเอง แต่ความหมายจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีการท�ำงานประสานกัน (ความ
สัมพันธ์ของวัตถุและความหมาย (มณเฑียร ศุภโรจน์, 2541, น. 18)
ดังนั้นเหตุการณ์ สถานการณ์จึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยตั้งแต่เกิดจน     
ตายในลักษณะ “งานพิธี”
งานพิธีจึงเป็นเหตุการณ์ สถานการณ์ที่มนุษย์ในสังคมได้ร่วมกัน  
สร้างหรือท�ำขึน้ เพือ่ การปฏิสมั พันธ์กนั งานพิธจี งึ มีความเกีย่ วข้องและสัมพันธ์
กับมนุษย์ในสังคม ในหนังสืออักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์ พจนานุกรม
ภาษาไทยฉบับแรกที่ค่อนข้างสมบูรณ์ได้อธิบายความหมายของ “พิทธี” ว่า
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หมายถึง “กิจที่มีประการต่างๆ คนท�ำกิจอันหนึ่งว่าเป็นพิทธีอันหนึ่ง” (แดน
บีช บรัดเลย์, 2416, น. 460)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542, น. 788) ได้ให้ความ
หมายของ “งานพิธี” ไว้ว่าเป็นงานที่จัดขึ้นตามลัทธิหรือความเชื่อถือตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อความขลังหรือความเป็นสิริมงคลเป็นต้น เช่น
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีมงคลสมรส พิธีประสาทปริญญา
งานพิธจี งึ ประกอบด้วยสัญญะทีม่ ลี กั ษณะทีห่ ลากหลายและซับซ้อน
ไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า
งานพิธีจึงมีลักษณะเปรียบเสมือนสื่อ (Medium) ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะ
ของงานพิธี ตามแนวคิดของ Marshall Mcluhan) โดยใช้เกณฑ์ในการ
จ�ำแนกประเภทของสื่อตามคุณลักษณะของการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร
(audience’s participation) ออกเป็นสองประเภท คือ สื่อร้อน (hot    
media) และสื่อเย็น (cool media) แมกลูฮัน อธิบายว่า สื่อร้อน หมายถึง
สื่อที่จัดสรรข้อมูลไว้มาก (high definition) จบแทบจะไม่มีช่องว่างให้ผู้รับ
สารเข้าไปใส่ข้อมูลหรือเนื้อหาเพิ่มเติมนัก ตรงข้ามกับสื่อเย็นที่มีช่องว่าง
ส�ำหรับผู้ชมที่แสดงว่าระหว่างการชมสื่อเย็นผู้ชมสามารถต่อรองกับสื่อหรือ
กิจกรรมอื่นได้ค่อนข้างสูงกว่าสื่อร้อน เพราะคุณลักษณะของสื่อเย็นนั้นมี
เนื้อหาข่าวสารที่เข้มข้นน้อยกว่า (low definition)
เมือ่ พิจารณาลักษณะของสือ่ ท�ำให้เราสามารถแยกประเภทของงาน
พิธีได้ว่า งานพิธีเป็นได้ทั้งสื่อร้อนและสื่อเย็น โดยสื่อแต่ละประเภทจะมี
ผลต่อการประกอบสร้างสัญญะในการสื่อความหมายที่มีความแตกต่างกัน
ออกไป ดังนี้
งานพิธีที่เป็นสื่อเย็น (Media cold) มีลักษณะพื้นฐาน คือ เป็นงาน
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมทางการสื่อสารได้มาก เนื่องจากงานพิธี
ประเภทนี้จะสามารถแสดงความคิด จินตนาการตามที่ตนต้องการได้อย่าง
อิสระหรือทีเ่ รียกว่า“งานพิธแี บบไม่เป็นทางการ” เช่น งานแต่งงาน ส่วนงาน
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พิธีที่เป็นสื่อร้อน (Media Hot) มีลักษณะพื้นฐาน คือ เป็นงานที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมทางการสื่อสารได้น้อย โดยมีระเบียบ กฎเกณฑ์หรือ
ข้อก�ำหนดที่ชัดเจน ผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามที่เรียกว่า “งานพิธีแบบเป็น
ทางการ” ได้แก่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยงานพิธีทั้งสองประเภท
ต่างมีความจ�ำเป็นและให้ความส�ำคัญใน “การแต่งหน้า” ในการสื่อสาร
การแต่งหน้าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความชัดเจนให้กับการสื่อสาร
และเป็นสิ่งแรกที่จะสร้างประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น (First impression)
มากกว่าส่วนอื่นๆ บนร่างกายมนุษย์ การแต่งหน้าจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ถูกน�ำ     
มาใช้ในการเสริมสร้าง อ�ำพรางและเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ทางด้านการ
สื่อความหมายทางการสื่อสารด้วยการใช้สัญญะ (Sign) ในบริบทงานพิธี
ในฐานะที่การแต่งหน้าเป็นการสื่อสารในระบบสัญญะซึ่งมีรหัส
(Code) ท�ำหน้าที่จัดการหรือก�ำกับความหมายที่ฝังตัวอยู่ในสัญญะที่ใช้ใน
การสื่อสารและช่วยท�ำให้การสื่อสารอัตลักษณ์ด้วยการแต่งหน้ามีความ
ชัดเจนในกระบวนการสื่อสารแล้ว ทว่าจ�ำเป็นต้องอาศัย “เครื่องแต่งกาย
และทรงผม” ในการเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางการสื่อสารให้เกิดขึ้นใน
งานพิธีที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามบริบทของงานพิธีต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในสังคม การอันแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของบุคคลในปัจจุบัน
บทความนี้มีจุดประสงค์ในการวิเคราะห์การสื่อสารผ่านการแต่ง
หน้าในงานพิธีไทย เนื่องด้วยคนในสังคมจ�ำเป็นต้องใช้การสื่อสารในการ
ปฏิสัมพันธ์กันผ่านเหตุการณ์ ในลักษณะของ “งานพิธี” โดยงานพิธีจะมี
รู ป แบบและลักษณะที่แตกต่างกันออกไป งานพิธีจึงถือเป็น “บริบท”
(Context) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบสร้างความหมายให้เห็นถึง
บุคลิกลักษณะและน�ำไปสู่อัตลักษณ์ของบุคคลในงานพิธีการที่ในปัจจุบัน
งานพิธี : การสื่อสารด้วยการแต่งหน้า
งานพิธีเป็นเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม

116

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และวัฒนธรรมที่ท�ำให้ผู้คนมากหน้าหลายตาได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ทาง       
สังคมซึ่งกันและกัน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นต่างมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป
งานพิธีจึงเปรียบเสมือนโรงละคร โดยมีผู้คนที่เข้ามาร่วมงานเป็นตัวละครที่
ท�ำหน้าที่ในการแสดงบทบาทต่างๆ อยู่ในโรงละครแห่งนั้น ผู้ร่วมงานพิธี
เปรียบเสมือนตัวละครในโรงละครที่มีการประกอบสร้างความหมายภายใน
บริบทของงานพิธีที่มีความแตกต่างกันออกไป เช่น ลักษณะท่าทาง เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ พฤติกรรม การแสดงออกรวมถึง “การ
แต่งหน้า”
เนื่องด้วยการแต่งหน้าถือเป็นการสื่อสารในระบบสัญญะวิทยา
(Semiology) ที่สามารถสื่อความหมายได้ทั้งการสื่อความหมายโดยตรง คือ
การสื่อความหมายในตัวของมันเอง ตามรูปลักษณะที่ปรากฏให้เห็นความ
หมายได้ชัดเจน ส่วนความหมายโดยนัย คือ การสื่อความหมายในลักษณะ
เชิงลึกจากปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นโดยการใช้สัญญะ
(Sign) ทีม่ รี หัส (Code) ของความคิด ความเชือ่ ค่านิยม กติกา จารีต ระเบียบ
แบบแผนทางสังคมเป็นตัวก�ำกับความหมาย โดยความหมายที่เกิดขึ้นใน      
งานพิธีจะมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของ
งานพิธีที่เกิดขึ้นในสังคมที่ถือเป็นบริบท (Context) ทางสังคมวัฒนธรรมอัน
น�ำไปสู่การสร้างความเข้าใจในความหมายที่ตรงกันอันเกิดจากรหัสของผู้รับ
สารและผู้ส่งสารภายในงานพิธี
รหัสเป็นสิ่งส�ำคัญในกระบวนการสื่อสารและเป็นตัวก�ำหนดความ
หมายของสัญญะต่างๆ ภายในงานพิธี โดย John Fiske (1982, p. 64) ได้
กล่าวถึงกระบวนการสื่อสารในส่วนของรหัสไว้ว่า “รหัส” คือ กระบวนการ
ที่ใช้ส�ำหรับการสร้างความหมายขึ้นมา โดยรหัสเป็นสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้
ระบบสัญญะที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสมาชิกในสังคมที่มีการใช้รหัสนั้นร่วมกัน  
ดังนั้น การศึกษาเรื่องรหัสจึงหมายถึง การศึกษาในมุมมองต่างๆ ภายใน
บริบทของสังคม เนื่องด้วยรหัสเป็นระบบของการให้ความหมายร่วมกันของ
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สมาชิกในสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน ที่ประกอบไปด้วยสัญญะ กฎเกณฑ์
ระเบียบแบบแผนหรือข้อตกลงของสมาชิกในสังคมที่ว่าด้วยการเชื่อมโยง
สัญญะให้มีสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในแต่ละวัฒนธรรมและบริบทของสังคม
นอกจากนั้น John Fiske and John Hartley (1987, p. 63) ได้
อธิบายถึงลักษณะของรหัสซึ่งพอจะสรุปได้ว่า รหัสเป็นชุดของสัญญะซึ่งถูก
น�ำมารวมกันตามกฎทีแ่ น่นอนบางกฎ ซึง่ สัญญะทีป่ ระกอบกันเป็นชุดและกฎ
ส�ำหรับรวมสัญญะเหล่านีเ้ ข้าด้วยกัน จะต้องได้รบั การเห็นพ้องในหมูส่ มาชิก
ของวัฒนธรรมซึง่ รหัสถูกน�ำมาใช้สอื่ สาร รหัสมิได้มลี กั ษณะเป็นระบบทีค่ งที่
(a ststic system) แต่สว่ นใหญ่จะเป็นระบบทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเคลือ่ นไหว
(a dynamic system) ดังนัน้ รหัสจึงมีสว่ นทีเ่ ป็น “นวกรรม” (innovations)
และส่วนที่เป็นธรรมเนียมดั้งเดิม (conventional aspect of codes)
ลักษณะของรหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
รหัสจึงสามารถจัดการกับความต้องการใหม่ๆ ของบุคคล หรือ
สถานการณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงไป โดยสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์
ท�ำหรือสร้างขึ้นล้วนประกอบไปด้วยรหัสที่แฝงตัวและถูกใส่ในสัญญะของ
วัฒนธรรมของเขา และวิธีที่เขาท�ำหรือสร้างก็จะถูกก�ำหนดโดยธรรมเนียม
ของวัฒนธรรมนั่นเอง ในส่วนที่เป็นธรรมเนียมของรหัสนี้ ท�ำให้รหัสสามารถ
สื่อสารและแสดงความหมายได้ จากแนวคิดดังกล่าวท�ำให้เชื่อมโยงได้ว่าใน
กระบวนการสื่อสารด้วยสัญญะจะมีรหัสซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ กติกา ธรรมเนียม
ที่ถูกซ่อนเร้นภายในงานพิธีซึ่งถือเป็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ในกระบวนการสือ่ สารของคนภายในงานพิธซี งึ่ เป็นปรากฏการณ์ทาง
สังคมวัฒนธรรมทีบ่ รรจุไปด้วยสัญญะต่างๆ เช่น การแต่งหน้า เครือ่ งแต่งกาย
และทรงผมที่เป็นการสื่อสารในระบบสัญวิทยา (Semiology) โดยสัญญะ
เป็นการสือ่ สารทีเ่ กีย่ วข้องและมีความสัมพันธ์ระบบของสังคมและวัฒนธรรม
โดย Ferdinand de Saussure (อ้างใน ธีรยุทธ บุญมี, 2551, น. 64-65)
ได้แบ่งสัญญะออกเป็นสองส่วน คือ ตัวหมาย (Signifier) และความคิดที่ถูก
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หมาย (Signified)…ทั้งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ด�ำรงอยู่ด้วยกันคล้ายๆ
สองด้านของเหรียญ หรือบางครั้งโซซูร์เปรียบเทียบกับการตัดกระดาษ
ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างอะไรก็ล้วนมี 2 ด้าน คือด้านหน้าและด้านหลังเสมอ
โซซูรใ์ ช้ศพั ท์ทตี่ อนหลังเป็นทีต่ อนหลังเป็นทีย่ อมรับกันแพร่หลายกว้างขวาง
คือ ตัวหมาย (Signifier) แทนเสียงภาพ และสิ่งที่ถูกหมายถึง (Signified)
แทนความคิด (Concept) ดังนั้นสัญญะหนึ่งๆ จึงแยกเป็นสองส่วนเสมอ
นอกจากนั้น โรล็องด์ บาร์ต (Roland Barthes) นักสัญวิทยาชาว
ฝรั่งเศสหนึ่งในนักสัญวิทยาที่ ให้ความส�ำคัญของการตีความหมาย สัญญะ
มากยิ่งขึ้น โดยบาร์ตได้จ�ำแนกความหมาย ของสัญญะ ไว้ใน 2 ความหมาย
คือ ความหมายโดยอรรถ (Denotation) เป็นความหมายที่เข้าใจกันตามตัว
อักษร เข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ความหมาย
โดยอรรถ นี้เป็นความหมายชั้นแรก (First Order of Signification) ที่อาจ
ถือได้ว่าเป็นสามัญโดยทั่วไปที่ มองเห็นได้อย่างชัดเจน และความหมายโดย
นัย (Connotation) เป็นตัวหมายถึงที่ประกอบสร้าง อย่างตรงกันข้ามกับ
ความหมายโดยอรรถ ได้แก่ ความหมายทางอ้อมที่เกิดจากข้อตกลงของ
กลุม่ หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล กล่าวคือ ถูกประกอบสร้าง
ขึ้นมาอย่างเป็นอัตวิสัย (Subjective) ไม่ว่าจะเป็นอัตวิสัยในระดับบุคคล       
เช่น ประสบการณ์ส่วนตัว หรืออารมณ์ความรู้สึกของ แต่ละคนหรือเป็น
อัตวิสัยในระดับสังคมที่เราเรียกว่า “ค่านิยมของแต่ละสังคม” (วรรณพิมล
อังคศิริสรรพ, 2551)
กระบวนการสร้างความหมายในระบบสัญญะในลักษณะต่างๆ จึง
มีความส�ำคัญทางการสื่อการโดย Charles Sanders Peirce (1839-1914)
ได้น�ำเสนอแนวคิดทางสัญญะว่าแบ่งสัญญะออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ 1) ภาพ
เหมือน/รูปจ�ำลอง (icon) หมายถึงภาพเหมือนที่ถูกน�ำมาแสดง แทนของ      
จริง เช่น รูปกบ รูปเรือใบ รูปคนก�ำลังวิ่งออกก�ำลังกาย 2) ดรรชนี (index)
หมายถึง สัญญะ ที่เชื่อมโยงเชิงเหตุผลไปสู่ความเป็นจริง เช่น ควันไฟเป็น
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ดรรชนีทเี่ ชือ่ มโยงกับไฟไหม้ เสียงหวูดรถไฟ บอกให้รวู้ า่ มีรถไฟก�ำลังจะแล่น
ผ่านมา 3) สัญลักษณ์ (symbol) หมายถึงรูปสัญญะกับความหมายสัญญะ
(signifier/signified) ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันแต่ถูกน�ำมาเข้าคู่
กันเพื่อสื่อความคิดหรือความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง (เกศราภรณ์ ค�ำดี,
2556, น. 12)
นอกจากนั้นการแต่งหน้าถือเป็นสัญญะประเภท Symbol โดยที่
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างตัวหมาย (signifier) คือ รูปทางกายภาพ
ของสัญญะ เช่น สี ลักษณะเส้น ลักษณะพื้นผิว ฯลฯ และตัวหมายถึง
(signified) คือ ภาพในจิตใจของเราที่มีความหมายในเชิงลึกทางสังคม
วัฒนธรรมที่สามารถผลิตความหมายได้ด้วยตัวเอง โดยทั้งสองไม่จ�ำเป็นต้อง
สอดคล้องหรืออ้างอิงซึ่งกันและกันในกระบวนการสื่อความหมาย
ในกระบวนการสื่อสารการแต่งหน้าจึงมีฐานะเป็นตัวบท (Text) ที่
สามารถสื่อความหมายในงานพิธีการ ทว่าในการประกอบสร้างความหมาย
ให้เกิดความสมบูรณ์ทางการสื่อสารยังจ�ำเป็นต้องอาศัย “เครื่องแต่งกาย
และทรงผม” ในฐานะตัวบทร่วม (Co-text) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ลักษณะของงานพิธีการต่างๆ โดยงานพิธีการจึงมีฐานะเป็น (Context)
ดังนั้นการประกอบสร้างความหมายด้วยการแต่งหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบทของงานพิธีและมีความหมายโดยนัยที่มีความสัมพันธ์กับสังคม
วัฒนธรรมของไทย
การสื่อสารอัตลักษณ์ด้วยการแต่งหน้าในบริบทงานพิธีไทย
มนุษย์ในสังคมใช้การสือ่ สารเพือ่ การปฏิสมั พันธ์กนั ภายใต้บริบททาง
สังคมที่มีความแตกต่างกัน โดยไม่มีข้อจัดของเวลา (Time) และสถานที่
(Space) การแสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ที่ประกอบสร้างจากสัญญะ เช่น
การแต่งหน้า เครื่องแต่งกายและทรงผมนั้นจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบททางสังคม
เมื่อกล่าวถึงการประกอบสร้างความหมายด้วยสัญญะจากการ
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แต่งหน้า เครือ่ งแต่งกายและทรงผม จะมีรหัส (Code) ทีเ่ ป็นตัวก�ำกับสัญญะ
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของงานพิธีที่เกิดขึ้นในสังคมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ส่งผลท�ำให้ความหมายทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นนั้น
มีความหลากหลาย ไม่หยุดนิ่ง ไม่มีความเป็นเอกภาพโดยจะลื่นไหลและ
เปลี่ยนแปลงไปตามพรมแดนของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ
ของการกลายเป็นอันน�ำไปสู่อัตลักษณ์ของบุคคลในปัจจุบัน
การสร้างอัตลักษณ์ด้วยการแต่งหน้าในงานพิธีถือเป็นการจ�ำลอง  
หรือการลอกเลียนแบบ (Simulation) ที่ส่งผลต่อความเป็นจริงของสิ่งที่
อ้างอิงเดิมได้เลือนหายไป โดยตัวหมาย (signifier) คือ รูปสัญญะจะไม่ได้
ท�ำหน้าที่เชื่อมโยงหรือเป็นตัวแทนของสิ่งใด ส่วนตัวหมายถึง (signified)
สามารถผลิตความหมายได้ดว้ ยตัวของมันเอง ในกระบวนการสือ่ ความหมาย
(Signification) ท�ำให้เกิดเป็นความจริงเชิงสมมุติ (Hyperreal) ที่ไม่จ�ำเป็น
ต้องอ้างอิงสิ่งใด (Reference) ความหมายจึงถูกลดทอน คงเหลือไว้แต่ภาพ
นิมิต (Simulacrum) ของความจริง (Real) ที่ปรากฏขึ้นมาโดยไม่ต้องพิสูจน์
หาความจริงใดๆ อีกต่อไป
ดังนัน้ การสือ่ สารอัตลักษณ์ดว้ ยการแต่งหน้าในงานพิธตี า่ งๆ เป็นการ
น�ำความจริงภายในจิตใจผสมผสานกับจินตนาการเกิดเป็นภาพนิมติ โดยการ
สร้างอัตลักษณ์ด้วยการแต่งหน้าถือของคนในงานพิธีเป็นภาพตัวแทนแห่ง
ความเป็ น จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาใหม่ ใ นสั ง คมและถู ก ผลิ ต ซ�้ ำ ในสั ง คมได้ อ ย่ า ง
หลากหลายและอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่จ�ำเป็นต้องพิสูจน์หาความจริงอีก
ต่อไป
นอกจากนั้นงานพิธีจึงมีอิทธิพลต่อรหัสที่แฝงอยู่ในชุดของสัญญะ
ของ “การแต่งหน้า เครื่องแต่งกายและทรงผม” ในกระบวนการประกอบ
สร้างความหมายทางการสื่อสาร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อลักษณะและรูปแบบ
ของงานพิธีมีการเปลี่ยนแปลงไปการประกอบสร้างความหมายโดยใช้รหัสที่
เป็นชุดของสัญญะก็จะมีการเปลีย่ นแปลงตามไปด้วยตามลักษณะและรูปแบบ
ของงานพิธีนั้นๆ โดยแบ่งประเภทของงานพิธีการดังนี้

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559)

121

การสื่อสารอัตลักษณ์ด้วยการแต่งหน้าบุคคลในงานพิธีที่เป็นทางการ
งานพิธีที่เป็นทางการ คือ งานพิธีหรืองานพิธีกรรมที่มีระเบียบ
กฎเกณฑ์หรือก�ำหนดการที่ก�ำหนดไว้ชัดเจน โดยผู้ร่วมงานจะไม่สามารถ
แสดงจินตนาการหรือบทบาทของตนเองได้อย่างเต็มที่ เนื่องด้วยต้องปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดของงานพิธี
การสือ่ สารลักษณ์ดว้ ยการแต่งหน้าในงานพิธที มี่ ลี กั ษณะเป็นงานพิธี
ทีเ่ ป็นทางการซึง่ มีความส�ำคัญทีต่ อ้ งใช้การแต่งหน้า คือ “งานพิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตร” ถือเป็นงานพิธีที่มีความส�ำคัญส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาใน
สังคมไทยและมีการพระราชทานปริญญาบัตรโดยเชื้อพระวงศ์ที่เป็นสถาบัน
สูงสุดของสังคมไทย
พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2473 และถือสืบต่อปฏิบัติกันมาถึง
รัชกาลปัจจุบัน (อุภาวัณณ์ นามหิรัญ, 2553, น. 259)
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตรเป็นงานทีจ่ ดั ขึน้ ส�ำหรับบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จ
การศึกษา โดยบัณฑิตได้ชื่อว่า “ปัญญาชน” หรือแปลว่า “ผู้มีปัญญา”
ปริญญาบัตรจึงถือเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าจากความวิรยิ ะ อุตสาหะ ความพากเพียร
พยายามจนสามารถส�ำเร็จการศึกษา ทางสถาบันต่างๆ จึงมีการจัดงาน
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รขึ้ น โดยผู ้ ที่ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงาน
การเตรียมตัวของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจึงมีความส�ำคัญ โดย
เฉพาะการสื่ออัตลักษณ์ภายนอกด้วยชุดครุย การแต่งหน้าและการท�ำผม     
ในการสื่อสารอัตลักษณ์ด้วยการแต่งหน้าผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในบริบทพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้
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ลั ก ษณะการสื่ อ สารอั ต ลั ก ษณ์ ด ้ ว ยการแต่ ง หน้ า ในพิ ธี พ ระราชทาน
ปริญญาบัตร

ที่มา (http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.
aspx?NewsID=9580000109315)
การสื่ อ สารอั ต ลั ก ษณ์ ด ้ ว ยการแต่ ง หน้ า ของผู ้ รั บ พระราชทาน
ปริญญาบัตรจะมีการสื่อความหมาย คือ ผู้รับพระราชทานปริญญาบัตร
เปรียบเสมือนตัวบท (Text) โดยผู้เป็นช่างแต่งหน้าท�ำการแต่งหน้าสามารถ
ใช้จินตนาการผสมผสานกันตัวบทในการประกอบสร้างความหมายได้น้อย
เนื่ อ งจากเกิ ด การควบคุ ม (Social Control) โดยงานพระราชทาน
ปริญญาบัตรในประเทศไทยมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ คติความเชื่อ ค่านิยม
และบรรทัดฐานของการเข้ารับพระราชทานปริญญาเป็นปัจจัยที่เข้ามามี
อิทธิพลต่อการควบคุมจินตนาการของผู้เป็นช่างแต่งหน้า โดยช่างแต่งหน้า
สามารถประกอบสร้างความหมายโดยการใช้สัญญะจากสี ลายเส้น แสง
และเงาที่มีรหัสของการแต่งหน้าผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแฝงอยู่
ภายใต้บริบทงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในสังคมวัฒนธรรมไทย
การสื่อความหมายด้วยการแต่งหน้าผู้รับพระราชทานปริญญาบัตร
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ผู้เป็นช่างแต่งหน้าใช้รหัสแต่งหน้าผ่านการใช้สีพีชหรือสีส้ม บริเวณดวงตา
และปากโดยสื่อความหมายถึงความสามารถ ความเข้มแข็ง กระตือรือร้น
ความมั่นคง ความสมดุล ความอบอุ่น ความโชคดีและความเจริญ ส่วน
สีน�้ำตาลและสีด�ำ  ใช้ในบริเวณคิ้วและเส้นขอบตา สื่อความหมายถึงความ       
มั่นคง ความเชื่อถือได้ ความมีเกียรติ นอกจากสีแล้วลักษณะของเส้นยัง
สามารถสื่อความหมายได้ โดยเส้นโค้งบริเวณ บริเวณเส้นขอบตา เส้นขอบ
ปาก สื่อความหมายถึงความสุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล และเส้นเฉียงที่มีความ
โค้งเล็กน้อยบริเวณคิ้ว สื่อความหมายถึงความมุ่งมั่น ความเจริญเติบโตและ
ความก้าวหน้าแฝงไปด้วยความความสุภาพและอ่อนโยน
ทว่าการสือ่ สารอัตลักษณ์ดว้ ยการแต่งหน้าของผูเ้ ข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรให้เกิดความสมบูรณ์จ�ำเป็นต้องอาศัย “เครื่องแต่งกายและ
ทรงผม” กล่าวคือ เครื่องแต่งกายในบริบทของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ต้องแต่งกายด้วยชุดครุยของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นทรงผมจะเป็น
ท�ำผมในลักษณะ “การเกล้าและเก็บผมให้เรียบร้อย” ดังนัน้ ลักษณะของการ
แต่งหน้า เครือ่ งแต่งกายและทรงผมเป็นรหัส (Code) ของงานพิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตร คือ ความสุภาพ สุขุม ความเชื่อถือและความมีเกียรติ ในการ
สร้างความหมายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
การสื่อสารอัตลักษณ์ด้วยการแต่งหน้าในงานพิธีที่ไม่เป็นทางการ
พิธีที่ไม่เป็นทางการ คือ งานพิธีหรืองานพิธีกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานสามารถแสดงความคิด จินตนาการและแสดงความเป็นตัวของตัว
เองตามที่ตนต้องการได้ โดยเป็นงานพิธีที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุม
ได้แก่ งานสังสรรค์ งานเลี้ยงรุ่น งานฉลองต�ำแหน่งหรืองานวันเกิด ฯลฯ
งานพิธีที่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในสังคมไทย โดยเป็นงานพิธีที่ถือเป็น
ประเพณีความเชื่อของคนไทย คือ พิธีแต่งงาน
การแต่งงาน ในความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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พ.ศ. 2542 หมายความว่า “การท�ำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียตาม
ประเพณี” การแต่งงานถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวของมนุษย์ในสังคม
ผู้ที่จะมีครอบครัวได้ ก็คือ ชายหญิงที่อยู่ในวัยอันสมควร ที่จะเป็นสามีภริยา
กันได้ โดยชอบด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีและตัวบทกฎหมายของสังคม
ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปตามยุคตามสมัย ท�ำให้พธิ กี ารแต่งงานมีรปู แบบทีแ่ ตกต่าง
กันไป ตามคตินิยมของแต่ละท้องถิ่น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
2546)
พิธีแต่งงานเป็นประเพณีที่ส�ำคัญส�ำหรับวิถีชีวิตของมนุษย์ เป็นพิธี
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความพร้อมทีจ่ ะเป็นครอบครัว การแต่งงานในประเทศไทย
ถือว่ามีความโดดเด่นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทาง
วัฒนธรรม อันดีงามของสังคมไทยที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
บุคคลที่มีความส�ำคัญในงานแต่งงาน คือ เจ้าสาว การเสริมสร้างสร้างการ
สื่อสารอัตลักษณ์ให้เกิดความสมบูรณ์ในบุคลิกลักษณะในพิธีแต่งงานต้อง
อาศัยเครื่องแต่งกาย ทรงผม ร่วมถึงการแต่งหน้า ในการสื่อสารอัตลักษณ์
ด้วยการแต่งหน้าเจ้าสาวในบริบทพิธีแต่งงาน ดังนี้
ลักษณะการสื่อสารอัตลักษณ์ด้วยแต่งหน้าในพิธีแต่งงาน
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การสือ่ สารอัตลักษณ์ดว้ ยการแต่งหน้าของเจ้าสาวในงานพิธแี ต่งงาน
ในสังคมวัฒนธรรมไทย ผู้เป็นเจ้าสาวเปรียบเสมือนตัวบท (text) โดยช่าง
แต่งหน้าสามารถใช้จนิ ตนาการผสมผสานกันตัวบทในการประกอบสร้างความ
หมายจากลักษณะการแต่งหน้าได้จากความคิดสร้างสรรค์ (Convergent
Selectivity) เนื่องจากช่างแต่งหน้าสามารถประกอบสร้างความหมายโดย
การใช้สัญญะจากสี ลายเส้น แสงและเงาที่มีรหัสของการแต่งหน้าเจ้าสาว
แฝงอยูภ่ ายใต้บริบทงานพิธแี ต่งงานในสังคมและวัฒนธรรมไทย การแต่งหน้า
จึงเป็นหนึ่งในกระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ของเจ้าสาว
การสื่อความหมายด้วยการแต่งหน้าเจ้าสาว ผู้เป็นช่างแต่งหน้าจะ
ใช้รหัสแต่งหน้าผ่านการใช้สีชมพูหรือสีพีช เป็นสีหลักที่ใช้ในการแต่งหน้า  
เช่น บริเวณดวงตา แก้มและปากเพื่อสื่อความหมายถึงความอ่อนหวาน
อ่อนโยน อ่อนเยาว์นุ่มนวล ความเป็นหนุ่มสาว ความน่ารักและความรัก
บริเวณใต้ดวงตา ใช้สีขาวเพื่อสื่อความหมายถึงความดี ความบริสุทธิ์ ความ
ไร้เดียงสา ความนอบน้อมถ่อมตนและความสงบเสงี่ยม และบริเวณคิ้วและ
เส้นขอบตาใช้สีน�้ำตาลและสีด�ำเพื่อสื่อความหมายถึงความมั่งคง ความเชื่อ
ถือได้ ความมีเกียรติและความเจริญเติบโตเต็มที่ นอกจากสีแล้วลักษณะของ
เส้นยังสามารถสือ่ ความหมายได้ โดยเส้นโค้งบริเวณคิว้ เส้นขอบตา เส้นขอบ
ปาก สื่อความหมายถึงความสุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวลเป็นการตีความหมาย
ภายใต้บริบททางวัฒนธรรมของสังคมไทย
ทว่าการสื่อสารอัตลักษณ์ด้วยการแต่งหน้าของเจ้าสาวให้เกิดความ
สมบูรณ์จ�ำเป็นต้องอาศัย “เครื่องแต่งกายและทรงผม” กล่าวคือ เครื่องแต่ง
กายของเจ้าสาวในบริบทของพิธีแต่งงานมีการแต่งกายด้วยชุดไทยประยุกต์
ด้วยผ้าไทย นอกจากนัน้ ทรงผมจะเป็นท�ำผมในลักษณะ “การเกล้าและมีการ
มวยผม” ลักษณะของ การแต่งหน้า เครื่องแต่งกายและทรงผมจึงเป็นรหัสที่
เป็นข้อก�ำหนด กติกา ระเบียบแบบแผนในการสื่อสารอัตลักษณ์ของเจ้าสาว
ในสังคม
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การสื่อสารอัตลักษณ์ด้วยการแต่งหน้า เครื่องแต่งกายและทรงผม
ของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานในบริบทของสังคมไทยได้สื่อความหมายถึงความ
อ่อนโยน อ่อนหวาน ความนุ่มนวล ความบริสุทธิ์ในลักษณะของความดีและ
ความงามในสังคมไทย ดังนั้นลักษณะของ การแต่งหน้า เครื่องแต่งกายและ
ทรงผมเป็นรหัส (Code) ของงานพิธีแต่งงาน คือ ความอ่อนหวาน ความ
อ่อนโยน ความบริสทุ ธิ์ ในการสือ่ สารอัตลักษณ์ของเจ้าสาวในงานพิธแี ต่งงาน

สรุป

ปัจจุบนั สังคมต่างมีความหลากหลายทางความคิด ความเชือ่ ค่านิยม
ประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมที่มีความซับซ้อน หากเปรียบสังคมเป็น
โรงละครโรงใหญ่ที่มีคนหรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันผ่านการ
ปฏิสัมพันธ์กันในสังคม ดังที่ Aristotle นักปราชญ์ชาวกรีก กล่าวว่า “มนุษย์
เป็นสัตว์สังคม” เมื่อสังคมมีความหลากหลายและความแตกต่างเกิดขึ้น
ผูค้ นทีอ่ ยูร่ ว่ มกันในสังคมต้องรูจ้ กั การเรียนรูเ้ พือ่ เข้าสูส่ งั คมในเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
การสื่อสารจึงมีความส�ำคัญส�ำหรับมนุษย์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน การแต่งหน้าเป็นหนึ่งในกระบวนการ
สื่อสารอัตลักษณ์ในงานพิธี โดยเป็นสิ่งที่เสริมสร้าง ความชัดเจนและความ
สมบูรณ์ให้แก่บุคลิกลักษณะ (Character) อันน�ำไปสู่อัตลักษณ์ของคนหรือ
กลุม่ คนในงานพิธใี นบริบททีแ่ ตกต่างกัน หากมนุษย์สามารถตีความและเข้าใจ
การสือ่ สารอัตลักษณ์ผา่ นระบบสัญญะ สัญลักษณ์ในบริบทของงานพิธตี า่ งๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม จะท�ำให้มนุษย์สามารถใช้สญ
ั ญะในการสือ่ ความหมายเพือ่
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ส่งสารและรับสารในบริบทของงานพิธีที่มี
ความซับซ้อน โดยสามารถแสดงตัวตนของตนเองหรือปรับเปลีย่ นการสือ่ สาร
อัตลักษณ์ของตนเองให้เหมาะสมตามบทบาทกับสถานการณ์ เหตุการณ์
งานพิธีได้อย่างถูกต้องและไม่ขัดแย้งกับบริบททางสังคม
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ศัลยกรรมเกาหลี : ความงามที่เลือกได้
Aesthetic Surgery in South Korea,
You Can order
วิสาขา เทียมลม1
Visakha Tiemlom

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปรากฏการณ์ “ความงาม     
แบบสาวเกาหลี” ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเกาหลีด้วยอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry) จนกลาย
เป็น กระแสเกาหลีฟีเวอร์ (Korea Wave) ในประเทศไทย ความเชื่อเรื่อง
ความงามในสังคมเกาหลี และกรณีศึกษาจากบันทึกประสบการณ์การท�ำ
ศัลยกรรมของผู้หญิงไทยที่เดินทางไปศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี เพื่อศึกษา
ประสบการณ์ก่อนท�ำศัลยกรรม และประสบการณ์หลังจากตัดสินใจท�ำ
ศัลยกรรม น�ำไปสู่การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ “ความงามแบบสาวเกาหลี”
ด้วยแนวคิดเกีย่ วกับการศึกษาร่างกายทางมานุษยวิทยา (Anthropological
Studies of the Body) ในประเด็น ดังนี้
1) กระแสเกาหลีฟีเวอร์
2) อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : กลยุทธ์การตลาดของเกาหลี
3) แนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry)
1

นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ
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4)
5)
6)
7)
8)

ความงามแบบเกาหลี
ความเชื่อเรื่องความงามในสังคมเกาหลี
รูปแบบศัลยกรรมความงามแบบเกาหลี
แนวคิดเรือนร่างในทางมานุษยวิทยา
กรณีศึกษา : กระบวนการศัลยกรรมของผู้หญิงไทยที่
ประเทศเกาหลี
9) การวิเคราะห์ปรากฏการณ์การท�ำศัลยกรรมแบบสาวเกาหลี
ของผู้หญิงไทยด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาร่างกายทาง
มานุษยวิทยา
ค�ำส�ำคัญ : ความงามแบบสาวเกาหลี, ศัลยกรรมความงาม, กระแสเกาหลี
ฟีเวอร์, ความเชื่อเรื่องความงาม และอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
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Abstract
The article aims to study “Korean Beauty” Phenomenon
in Thai society, economic development strategies of Korea with
Culture Industry which leads to Korean wave in Thailand, ideal
beauty of Korean and Case Study of Thai women before and
after cosmetic surgery experience in Korea. The article‘s analysis
was based upon anthropological study of the body.
Keywords: Korean Beauty, Aesthetic Surgery, Korean Wave,
ideal beauty of Korean and Culture Industry
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บทน�ำ : กระแสเกาหลีฟีเวอร์

กระแสเกาหลีฟีเวอร์ หรือ คลื่นเกาหลี (The Korean Wave หรือ
K-Wave) มาจากภาษาเกาหลีที่เรียกว่า ฮันยู๋ (Hallyu) เกิดจากที่รัฐบาล
เกาหลีสนับสนุนการประชาสัมพันธ์คลื่นเกาหลี (Hallyu) อย่างจริงจังให้ไป
ในทิศทางเดียวกันในทุกๆ ด้าน (สุริศา ประชาบาล, 2550) กระแสความนิยม
เกาหลีค่อยๆ เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เป็นความนิยมในวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แก่      
ละครเกาหลี ภาพยนตร์เกาหลี ดาราเกาหลี นักร้องเกาหลี การใช้สงิ่ ของต่างๆ
ที่ผลิตจากประเทศเกาหลี ฯลฯ (สุวภัทร ทองเจริญ, 2557) และในปี ค.ศ.
1998 หรือ พ.ศ. 2541 หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้ 1 ปี กระทรวงวัฒนธรรม
ของเกาหลีได้จัดท�ำนโยบายและแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผน 10 ปี (Korea
2010 : Culture, Creativity and Content) สนับสนุนงบประมาณจ�ำนวน
มากเพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนลงทุนจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลี       
พลิกโฉมทุนวัฒนธรรมเอเชีย ที่เรียกกันว่า คลื่นวัฒนธรรมป็อปเกาหลี
(The Korean Wave) (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2549)
พันธุ์เมธ ณ ระนอง ผู้จัดการ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
ได้กล่าวถึงทีม่ าของกระแสของ สือ่ บันเทิงเกาหลีใต้วา่ (รายการเรือ่ งของเรือ่ ง,
14 กันยายน 2559) มีจุดเริ่มต้นจากละครซีรี่ย์เกาหลี ในปี 2543 จากผู้ว่า
ราชการจังหวัด Gangwon-do ต้องการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
Gangwon-do หรือจังหวัด Gangwon ออกไปสู่สายตาชาวเอเชียและ
ชาวโลกว่าในจังหวัด Gangwon-do มีฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงาม อันได้แก่ ภูเขา
ทะเล แม่น�้ำ  แต่ไม่อยากให้เป็นแค่สารคดี และมองว่าสื่อการตลาดที่ดีที่สุด
น่าจะเป็น TV Drama โดยได้ร่วมมือกับผู้ผลิตละครของเกาหลีใต้ ผลิต
ละครเรื่อง Autumn in My Heart หรือ “รักนี้ชั่วนิรันดร์” โดยใช้สถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัด Gangwon-do เป็นสถานที่ถ่ายท�ำฉากรัก
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จากบทสัมภาษณ์ของ พันธุ์เมธ ณ ระนอง ใน positioningmag.
com ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระแส Autumn in My Heart โด่งดังใน
เอเชีย เนือ่ งจากเป็นละครทีต่ งั้ ใจท�ำขึน้ มาเพือ่ บีบน�ำ้ ตาคนดูจนท�ำให้เกิดการ
ท่องเที่ยวแบบ Drama Tour หรือตามรอยความประทับใจจากละคร จาก
สถิติขององค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด Gangwon-do พบว่า
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาในจังหวัดเมือ่ ปี 2542 มีประมาณ 42.4 ล้านคน
หลังจาก Autumn in My Heart ออกอากาศที่เกาหลีในปี 2543 เพียง
ไม่นาน ละครเรื่องนี้ได้ออนแอร์ในจีน ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม และไทย
ในเวลาไล่เลี่ยกัน ยอดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเพิ่มขึ้นกว่า 15% ในปีนั้น     
Hwajinpo Beach ในเมือง Goseong ซึ่งเป็นชายหาดที่นางเอกขี่คอสิ้นใจ
อยูบ่ นแผ่นหลังของพระเอก กลายเป็นฉากทีน่ กั ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นคูร่ กั พากันมา
เลียนแบบ หรือทุ่งหญ้ากว้างสีเขียวที่ Samyang ในเมือง Daegwallyeong
สถานที่ฮันนี่มูนระหว่างพระเอกนางเอกเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวต้องแวะ
มาชม และสวนสาธารณะชื่อ Phoenix Park ในเมือง Pyeongchang ซึ่ง
นางเอกและพระรองซึ่งน�ำแสดงโดยวอน-บินได้มาท�ำงานร่วมกัน มีรีสอร์ต
เพิ่มขึ้นมากมายเพื่อมารองรับนักท่องเที่ยว กลายเป็น โปรแกรมเที่ยวแบบ
Romantic Tour (admin, 5 กุมภาพันธ์ 2549)
พันธุ์เมธ ณ ระนอง ได้กล่าวในรายการเรื่องของเรื่องว่า (รายการ
เรื่องของเรื่อง, 14 กันยายน 2559) ละครเกาหลีที่ได้รับความนิยมอย่างต่อ
เนือ่ ง กล่าวคือ ในปี 2544 เรือ่ ง My Sassy Girl ยัยตัวร้ายกับ นายเจีย๋ มเจีย้ ม
ต่อมา ปี 2545 ละครเรื่อง Winter Love Song หรือ Winter Sonata เพลง
รักในสายลมหนาว ยิ่งได้รับความนิยมยิ่งกว่าเรื่อง Autumn in My Heart
เป็นอีกเรื่องที่น�ำรายได้จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ท�ำให้เกาะนามิเป็นแหล่ง  
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จนกระทั่งปี 2546 ละครเรื่อง แดจังกึม มา
ตอกย�้ำกระแสเกาหลีด้วยอาหารและแพทย์แผนโบราณ ท�ำให้ร้านอาหาร
เกาหลีเกิดขึน้ ในประเทศไทย ท�ำให้สถานทีถ่ า่ ยหนังแดจังกึม หรือ Dae Jang

134

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Geum Theme Park กลายเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยม รายการ
เรือ่ งของเรือ่ ง ทางช่อง One ได้กล่าวว่า ละครเกาหลีทไี่ ด้รบั ความนิยมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ โดย ในปี 2547 เรื่อง Full House ปี 2549 เรื่อง Princess
Hours และภาพยนตร์เรื่อง 200 Pounds Beauty ปี 2552 เรื่อง Boy Over
Flowers ปี 2556 เรื่อง You Who Came From the Stars และปี 2559
เรื่อง Descendant of the Sun
บทสัมภาษณ์ของ พันธุ์เมธ ณ ระนอง เป็นไปในทิศทางเดียวกับ        
งานวิจัยของ ต้องชนก สนแสวงผล (2554) ซึ่งพบว่าปรากฏการณ์กระแส
ความนิยมเกาหลีในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนเมื่อมีการน�ำละครชุด             
(ซีรี่ย์) มาแพร่ภาพในประเทศไทย คือเรื่อง เกาหลีเรื่องรักนี้ชั่วนิรันดร์
(Autumn in my heart) ตามด้วยกระแสต่อเนื่องจากละครชุดอีกหลาย
เรื่อง เช่น รักในสายลมหนาว (Winter Love Song), สะดุดรักที่พักใจ (Full
House), เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours), รักวุ่นวาย
ของเจ้าชายกาแฟ (Coffee Prince) ซึ่งล้วนเป็นละครที่ประสบความส�ำเร็จ
อย่างสูงในหลายประเทศ นอกจากนี้ ละครชุด แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง
(Jewel in the Palace) ยิ่งท�ำให้กระแสความนิยมเกาหลีร้อนแรงมากขึ้น
เนือ่ งจากมีการสอดแทรกเนือ้ หาทางประเพณีและวัฒนธรรมเกาหลี นอกจาก
ละครชุด (ซีรี่ย์) ที่ได้รับความนิยมแล้ว ภาพยนตร์จากเกาหลี ยิ่งย�้ำกระแส
ความนิยมเกาหลีให้มากขึ้น ได้แก่ ยายตัวร้ายกับนายเจี๋ยมเจี๊ยม (My Sassy
Girl) หรือ ลิขิตรัก ข้ามเวลา (Il mare) ส่งผลให้นักแสดงเกาหลีจึงกลายเป็น
ที่รู้จักในหมู่แฟนละครชุดและภาพยนตร์เกาหลี อีกทั้งเพลงประกอบละคร
หรือภาพยนตร์ก็กลายเป็นที่นิยมอย่างล้นหลามเช่นเดียวกัน นอกเหนือไป
จากความนิยมในละครชุดภาพยนตร์หรือตัวนักแสดงแล้วความนิยมในกระแส
เกาหลียงั ขยายไปถึงศิลปินนักร้องเกาหลีทง้ั หลายมากมายจนทาให้เกิดความ
คลั่งไคล้ต่อกระแสเกาหลีฟีเวอร์ไปทั่วสังคมไทย ซึ่งความนิยมดังกล่าวเริ่ม
จาก ศิลปินเดี่ยว เช่น เรน (Rain) เซเว่น (SE7EN) จนต่อเนื่องไปถึงศิลปิน
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กลุ่มชายและหญิง เช่น ทงบังชินกิ (Dong Bang Shin Ki) ซุปเปอร์จูเนียร์
(Super Junior) เกิร์ลเจเนอเรชั่น (Girls’ Generation) วันเดอร์เกิร์ล
(Wonder Girls) เป็นต้น เราจะสังเกตเห็นความคลั่งไคล้ในตัวศิลปินเกาหลี
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากจ�ำนวนการจัดแสดงคอนเสิร์ตนักร้องเกาหลีและ
จ�ำนวนรอบของคอนเสิร์ต รวมไปถึงราคาบัตรคอนเสิร์ตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ความนิยมในตัวศิลปิน นอกจากนั้น กระแสเกาหลีฟีเวอร์ยังส่งผลให้รายการ
วาไรตีเ้ กาหลีเป็นทีน่ ยิ มมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากสือ่ โทรทัศน์ไทยได้นำ� รายการ
วาไรตีเ้ กาหลี เกมส์โชว์มากมายมาน�ำเสนอ เป็นต้น สอดรับกับงานวิจยั ของ       
บุศยรินทร์ สัจจะวรรธน์ (2555) ที่พบว่าละครโทรทัศน์ชุดแดจังกึมส่งผลต่อ
ทัศนคติของผู้ชม ท�ำให้เกิดความรู้สึกที่ดีและความชื่นชมต่อประเทศเกาหลี
ในด้านอาหาร และการท่องเที่ยว ท�ำให้เกิดกระแสนิยมเป็นอย่างมาก ส่งผล
ต่อกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีมีการเจริญเติบโต เกิดทัวร์ตาม  
รอยละครแดจังกึม ธุรกิจร้านอาหารเกาหลีเป็นที่นิยม เนื่องจากผู้ชมละคร
อยากลองรับประทานอาหารเกาหลีแบบในละคร และงานวิจัยของ สะริลา
ป้องพิมพ์ (2551) ยังพบว่า ผู้รับสารจากภาพยนตร์ซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง “แดจัง
กึม” หรือกลุ่มแฟนคลับ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-35 ปี เกิด
การคล้อยตามไปกับตัวละครเสมือนว่าตนเองได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับตัว
ละครที่ตัวเองชื่นชอบ ได้สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด และเกิดพฤติกรรมการ
รับรู้เลียนแบบตัวละครที่เป็นนางเอก เช่น การฝึกปรุงอาหารเกาหลีที่บ้าน
หรือคลัง่ ไคล้การรับประทานอาหารเกาหลี และพบว่า ผูร้ บั สารจากภาพยนตร์
ซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง “แดจังกึม” รับวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อภาพยนตร์ และ   
เลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้น เป็นไปในแนวทางเดียวกับงานวิจัยของ
อลิสา วิทวัสกุล (2549) พบว่า ภาพยนตร์ซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง “แดจังกึม” มี
อิทธิพลต่อการประชาสัมพันธ์ประเทศอย่างมาก เป็นการเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
ทางอ้อมสู่สมาชิกในสังคม
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กระแสเกาหลีฟีเวอร์พัดเข้าสู่สังคมไทยและประเทศเอเชียอย่าง
รวดเร็ว ด้วยนโยบายการพัฒนาประเทศของเกาหลีทเ่ี น้นเผยแพร่อตุ สาหกรรม
วัฒนธรรมผ่านสือ่ มวลชน อย่างเช่น ภาพยนตร์ซรี ยี่ ์ ให้เข้าสูห่ วั ใจผูร้ บั สารได้
อย่างตรึงใจ น�ำไปสู่ความชื่นชอบในวัฒนธรรมเกาหลี ความน่าสนใจศึกษา
อยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีมีกลยุทธ์การตลาดอย่างไร จึงท�ำให้กระแสเกาหลี      
โด่งดังไปทั่วเอเชีย

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : กลยุทธ์การตลาดของเกาหลี

ในประเทศไทย กระแสเกาหลีฟีเวอร์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
และพบได้ในวัฒนธรรมชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ อาหาร ภาษา เครื่องแต่งกาย
ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เกมโชว์ วารตี้ เพลง สิ่งส�ำคัญคือ ละครโทรทัศน์
ของประเทศเกาหลีได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ไว้ในละครโทรทัศน์
(อลิสา วิทวัสกุล, 2549) ละครเกาหลีสามารถครองใจผู้ชมในประเทศไทย
อย่างล้นหลามและรวดเร็ว ความต่างทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็นอุปสรรคในการ
รับชม แต่ผู้ชมกลับให้ความสนใจ และง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ เนื่องจาก
ละครเกาหลีแสดงออกถึงความเป็นเอเชีย เมือ่ ละครได้รบั ความนิยมจากผูช้ ม
ผู้ชมจะเกิดการเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลี (ดุริยางค์
คมข�ำ, 2553)
เหตุผลที่ผู้ชมสนใจในวัฒนธรรมเกาหลี เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมที่
แสดงออกถึงความเป็นเอเชีย ผศ.ดร.ปวิตรา จินดาหรา อาจารย์ภาควิชาการ
ตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าว
ถึงกลยุทธ์การพัฒนาประเทศเกาหลีใต้ด้วยวัฒนธรรมอย่างน่าสนใจใน
รายการโทรทัศน์เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2559 (รายการเรื่องของเรื่อง, 14
กันยายน 2559) ไว้ดังนี้ นอกจากสื่อละครซีรี่ย์ และภาพยนตร์ที่รัฐบาล
เกาหลีใต้ได้ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในกลยุทธ์การตลาดในสื่อบันเทิงแล้ว
ในปี 2002-2003 เกาหลีได้ใช้สื่อเพลง K-POP เพิ่มขึ้นมา โดยในปี 2009       
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นักร้อง Girls Group อย่าง Wonder Girls ได้บุกตลาดประเทศตะวันตก
ด้วยเพลง Nobody และปี 2012 ท่าเต้นควบม้าอย่างกังนัมสไตร์โด่งดังไป
ทั่วโลก
ผศ.ดร.ปวิตรา จินดาหรา ได้วเิ คราะห์ไว้วา่ ความส�ำเร็จของเกาหลีใต้
ทีใ่ ช้วฒ
ั นธรรมร่วมสมัยผ่านสือ่ บันเทิงนัน้ ได้แนวคิดมาจาก Americanization
ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ ด้วยแนวคิดการล่าอาณานิคมทางวัฒนธรรม
หมายถึง การตั้งใจที่จะปกครองประเทศอื่นด้วยวัฒนธรรม โดยผู้ปกครองมี
จุดมุง่ หมายเพือ่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความส�ำเร็จของประเทศเกาหลีใต้
เกิดจากการท�ำวิจัยการตลาด และพบว่าตลาดมีความต้องการดังนี้
1) ภาพลักษณ์ของ Modern Asia เนือ่ งจากในระยะแรกเกาหลีใต้
ต้องการเจาะตลาดเอเชียพบว่า คนเอเชียต้องการเห็นภาพลักษณ์ของคน
เอเชียที่มีความสามารถ ความเก่ง ความเป็นฮีโร่ ท�ำให้ภาพลักษณ์นี้ถูกน�ำ
เสนอจากสื่อบันเทิงของเกาหลีใต้ จึงท�ำให้จับหัวใจคนเอเชียได้
2) ภาพลักษณ์ของ Asia Pride สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จของคนเอเชีย ได้แก่
วัฒนธรรมที่ยาวนาน ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ในขณะเดียวกัน คนที่ไม่ใช่
คนเอเชียมีความสนใจภาพลักษณ์ของ Asia Pride ว่าเป็นวัฒนธรรมที่มี
เรื่องราว น่าสนใจ น่าติดตาม สื่อบันเทิงเกาหลีจึงสามารถชนะใจคนเอเชีย
และคนที่ไม่ใช่เอเชียได้
3) คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม พบว่ า คนในสั ง คมปั จ จุ บั น อยากเห็ น
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ในสื่อบันเทิง ได้แก่ ความมีน�้ำใจ ความเป็น
สุภาพบุรุษ ความเข้มแข็ง ความอดทน ความดีชนะความชั่ว เนื่องจาก
คุณธรรม จริยธรรมเหล่านี้ค่อนข้างเลือนหายจากสังคมปัจจุบัน แต่สังคม
ต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้
4) การน�ำเสนอวัฒนธรรมเกาหลีใต้ด้วยวิธีผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมสากลกับวัฒนธรรมเกาหลีใต้รว่ มสมัย เนือ่ งจากวัฒนธรรมสากล
เป็นสื่อที่เข้าถึงคนที่ต่างจากคนเกาหลีใต้ได้
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เกาหลีใต้ใช้แนวคิดการล่าอาณานิคมทางวัฒนธรรม จนกลายเป็น
กระแสความนิยมในละครซีรี่ย์ภาพยนตร์ และดนตรี ได้แพร่ไปยังเทคโนโลยี
IT เครื่องส�ำอางค์ ภาษาเกาหลี แฟชั่น และศัลยกรรม จนกลายเป็น
Koreanizaion เหตุผลเพราะความชืน่ ชอบในวัฒนธรรมเกาหลีทแี่ ปรเปลีย่ น
เป็นกลายเป็นรสนิยมการบริโภค
จากบทสัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.ปวิตรา จินดาหรา พบว่า เกาหลีใต้ใช้
แนวคิดการล่าอาณานิคมทางวัฒนธรรม จนกลายเป็นกระแสความนิยมใน
ละครซีรี่ย์ภาพยนตร์ และดนตรี ได้แพร่ไปยังเทคโนโลยี IT เครื่องส�ำอางค์
ภาษาเกาหลี แฟชั่น และศัลยกรรม จนกลายเป็น Koreanizaion เหตุผล
เพราะความชื่นชอบในวัฒนธรรมเกาหลีที่แปรเปลี่ยนเป็นกลายเป็นรสนิยม
การบริโภค สอดรับกับงานของ Youna Kim (2013) ใน Korea Wave :
Korea Media Go Global ที่พบว่า คลื่นเกาหลีได้สร้างอัตลักษณ์ใหม่และ
พื้นที่ซับซ้อนท่ามกลางความหลากหลายในโลกสากล ซึ่งเป็นการผสมผสาม
ระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ภาพลักษณ์ความ
เป็นเอเชียผ่านการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ ด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมเอเชีย
กับวัฒนธรรมอเมริกา มีความเป็นเอเชีย ชาตินิยมที่มีความเป็นสากล เป็น
สื่อวัฒนธรรมที่มีความทันสมัย ซึ่งเป็นผลผลิตของแนวคิดเสรีนิยมใหม่
(Neoliberal) จากนโยบายรัฐบาลเกาหลีใต้ในการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรมและสื่อเป็น
สินค้าส่งออกสู่ตลาดโลก โดยมีเอเชียเป็นเป้าหมายแรก ตามด้วยยุโรปและ
อเมริกา คลืน่ เกาหลีมสี นิ ค้าทางวัฒนธรรม อันได้แก่ ภาพยนตร์ ละคร ดนตรี
และภาพลักษณ์
Youna Kim (2013) ยังเสริมอีกว่าคลื่นเกาหลี คือการสร้าง Soft
Power ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ามกลางความขัดแย้งของอ�ำนาจ
การเมืองและทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกก�ำลัง
ถดถอยตามความถดถอยของอ�ำนาจโลกอเมริกา ประเทศเกาหลีแสดงให้     
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เห็นถึงตราสินค้าชาติเกาหลีที่โดดเด่น ด้วยการส่งออกวัฒนธรรมสื่อมวลชน
และภาพลักษณ์ และกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศน�ำไปสู่การเติบโตของยอดขายสินค้า
สื่อมวลชน เช่น ละครโทรทัศน์ และดนตรีเพลงป๊อป และการเพิ่มขึ้นอย่าง
มหาศาลของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเกาหลี
จะเห็ น ว่ า รั ฐ บาลเกาหลี ไ ด้ น� ำ แนวคิ ด อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรม
(Culture Industry) มาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง
และประสบผลส�ำเร็จโดยใช้วัฒนธรรมฝังในสื่อมวลชนและภาพลักษณ์

แนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry)

แนวความคิดเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry) ได้
ถูกน�ำมาศึกษาในช่วงทศวรรษที่ 1940 และปรากฏเป็นครั้งแรกผ่านงาน     
เขียนทางวิชาการเรือ่ ง “The Culture Industry: Enlightenment as Mass
Deception” โดย ธีโอดอร์ อดอร์โน (Theodore W. Adorno 1903-1969)
และ แม็กซ์ ฮอร์คไฮเมอร์ (Max Horkheimer 1895-1973) อดอร์โนเห็น
ว่า วัฒนธรรมในแง่ศิลปะ ดนตรี หรือ มหรสพบันเทิงต่างๆ เหล่านี้ คือ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพราะเป็นการผลิตครัง้ ละมากๆ (Mass Production)
มีลกั ษณะเดียวกัน เพราะสินค้าเหล่านีม้ ผี ลิตแบบอุตสาหกรรม แบบสายพาน
ผลผลิตเหล่านี้เกิดจากปฏิสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของชนชั้นนายทุนจนกลายเป็น
สินค้าบันเทิง การอธิบายอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของอดอร์โนสอดรับกับ        
เฮอร์เบิร์ท มาคูส (Herbert Marcuse, 1898-1979 อ้างใน กาญจนา
แก้วเทพ, 2544) โดยมาคูสกล่าวว่าปัจเจกชนที่มีชีวิตอาศัยอยู่ในกับดักทาง
วัฒนธรรมของวิถกี ารผลิตในรูปแบบดังกล่าวนีจ้ ะกลายเป็นมนุษย์ผมู้ มี ติ เิ ดียว
(One-Dimensional Man) ที่ใช้ชีวิตในสิ่งที่มองเห็นและยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่
โดยไม่คดิ นอกกรอบจากสิง่ ทีม่ ที เี่ ป็นอยู่ เนือ่ งจากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนัน้
มีลักษณะที่ท�ำให้คนไม่กล้าออกนอกกรอบ โดยชนชั้นนายทุนน�ำเทคโนโลยี
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มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการสร้างอ�ำนาจในระบบทุนนิยม ครอบง�ำมวลชนผ่าน
สื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
งานวิจั ยที่แสดงถึงมิติอุตสาหกรรมวัฒ นธรรม ได้ แก่ งานของ
Geoffrey Jone (2012) ที่พบว่า อุดมคติของชาวตะวันตกเชื่อว่า การ
ประกอบสร้างและการเผยแพร่อุตสาหกรรมความงามที่เป็นผลมาจากยุค
โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่ท�ำให้สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นเนื้อเดียว
กัน (The Social and Homogenization of Culture) ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับงานของ Wen Hua (2013) คือ ความปรารถนาที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับ
ลักษณะอ่อนเยาว์และสวยงามผ่านการผ่าตัดศัลยกรรมความงามในหมูผ่ หู้ ญิง
จีนเป็นผลิตภัณฑ์ของการรวมกันที่ซับซ้อนของอ�ำนาจของต่างประเทศ
ซึ่งประกอบสร้างจากบทบาททางเพศที่ครอบง�ำวัฒนธรรมร่างกาย อ�ำนาจ
การตลาดและอ�ำนาจรัฐ ทีเ่ ป็นผลมาจากการขยายตัวของกลไกระบบทุนนิยม
บริโภคในทัว่ โลก การหลัง่ ไหลภาพลักษณ์ ความเชือ่ และเทคโนโลยีการแพทย์
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายผู้หญิงผ่านการศัลยกรรมความงามสะท้อนให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของประเทศจีนจากระบอบการปกครอง
แบบสังคมนิยมลัทธิเหมามาสู่สังคมบริโภค อ�ำนาจผู้ชายเป็นใหญ่ ตลาด       
และรัฐ ซึ่งสอดรับกับงานของ Roger Scruton (2009) พบว่า แรงจูงใจที่ท�ำ 
ให้ผู้หญิงท�ำศัลยกรรมความงามคือ ความไม่พอใจในภาพลักษณ์ของตนเอง
เพราะว่า ผู้หญิงไม่ได้ตัดสินภาพลักษณ์ของตัวเองผ่านกระจกที่ตัวเองมอง
แต่ผู้หญิงตัดสินภาพลักษณ์ตัวเองจากสายตาคนอื่นและสื่อมวลชน ร่างกาย
ของผู้หญิงตกอยู่ในร่างแหของการเมืองและระบบทุนนิยมบริโภค และงาน
วิจัยที่แสดงถึงการส่งออกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลีมายังประเทศ
ต่างๆ ผ่านสื่อบันเทิง เช่น ยังฮาน โช (Younghan Cho, 2011) การศึกษา
พบว่าการใช้สื่อมวลชนและวาทกรรมเกี่ยวกับคลื่นเกาหลี ในการนิยามใหม่
ว่าเป็นภูมิภาควัฒนธรรมเอเชียตะวันออก และการตลาดที่สามารถสร้าง
ผลก�ำไร ผ่านประวัติศาสตร์และความทันสมัย
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จากแนวคิดและงานศึกษาด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม พบว่า
แนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจึงถูกน�ำมาใช้โดยรัฐบาลเกาหลี เพือ่ เพิม่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีนัยยะทางวัฒนธรรมแฝงอยู่ผ่าน
กระบวนการแปลงวัฒนธรรมเป็นสินค้า (Commoditisation of Culture)
เพื่อสร้างกระแสความนิยม เพิ่มอุปสงค์เพื่อสนองต่อลัทธิบริโภคนิยม

ความงามแบบเกาหลี

กระแสเกาหลีน�ำมาสู่ ละครเกาหลี นักร้องเกาหลี อาหารเกาหลี
เครื่องส�ำอางค์เกาหลี และหนึ่งในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีที่ส่งผ่านมา
คือ การท�ำศัลยกรรมความงามแบบเกาหลี จะเห็นได้ว่าผู้หญิงในสังคมไทย
รับกระแสความงามแบบเกาหลีทถี่ กู ส่งผ่านศิลปิน ดารา นักร้องเกาหลี ท�ำให้
การท�ำศัลยกรรมความงามแบบเกาหลีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การ
สือ่ สารทีร่ วดเร็วของอินเทอร์เนต สังคมออนไลน์สง่ ผลให้ได้เห็นตัวอย่างก่อน
(Before) และหลัง (After) ของผู้ท�ำศัลยกรรมในสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อซีรี่ย์
ภาพยนตร์จากประเทศเกาหลี สื่อดารานักร้องเกาหลี สื่อสังคมออนไลน์         
หรือ Website ที่ผู้หญิงหน้าตาธรรมดาๆ สามารถเปลี่ยนเป็นคนสวยได้ เกิด
กระแสนิยมการท�ำศัลยกรรมแบบเกาหลี ส่งผลให้คา่ นิยมและทัศนคติเปลีย่ น
ไป ท�ำให้ความสวยแบบเกาหลีเป็นความสวยที่ตรึงอยู่ในใจผู้หญิงและอยาก
ที่ จ ะสวยแบบนั้น เป็นรสนิยมความงาม ซึ่ง สอดรั บกั บผลการวิ จัย ของ
ต้องชนก สนแสวงผล (2554) ที่พบว่า วัฒนธรรมการบริโภคความงามทาง
ร่างกายของสตรีไทยในกระแสความนิยมเกาหลีที่ยังพบอยู่ต่อเนื่อง เกิดจาก
ความรวดเร็วของการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่ออินเตอร์เนต ที่ท�ำให้
ผู้บริโภคคล้อยตามอย่างไม่รู้ตัว ก่อให้เกิดให้กระแสความนิยมเกาหลียังคง
แข็งแรงมากพอทีจ่ ะส่งต่อไปให้ทงั้ ทุนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เสาะแสวงหา
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดจากกระแสความนิยมนี้ต่อไป และจากการศึกษาของ
ยุภาพร ขจรโกศล (2556) พบว่า การเปิดรับนิตยสารแฟชั่นและบันเทิงไทย
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ส่งผลต่อวัยรุ่นสตรีไทยรับรู้ผลด้านบวกที่ตัวแบบได้รับจากการท�ำศัลยกรรม
เสริ ม ความงาม และการรั บ รู ้ ผ ลด้ า นบวกนี้ ส ่ ง ผลต่ อ ทั ศ นคติ ต ่ อ การท� ำ
ศัลยกรรมเสริมความงามของวัยรุ่นสตรีไทย
ภาพตั ว แทนความงามของสาวเกาหลี คื อ รู ป ลั ก ษณ์ ค วามงาม
ภายนอกทีซ่ มึ ซับและได้รบั อิทธิพลจากกระแสความนิยมเกาหลี จากงานวิจยั
ของ ปรัชญาพร ทองเกลี้ยง (2553) พบว่า วัยรุ่นไทยรับรู้ความสวยแบบ
เกาหลี ในทิศทางเดียวกัน นัน่ คือ สายแบ๊ว ตาโต ผิวขาว และดูเป็นธรรมชาติ
โดยวัยรุ่นมีการเลียนแบบพฤติกรรมภาพลักษณ์ ได้แก่ หน้าตา รูปร่าง และ
การแต่งกายของดารา นักร้อง นักแสดง นางแบบเกาหลี ด้วยการแต่งหน้า
แต่งกาย และการท�ำศัลยกรรม โดยเฉพาะจากซีรยี่ เ์ กาหลีทที่ ำ� ให้วยั รุน่ อยาก
สวยแบบเกาหลี จากข้อสังเกต คนเกาหลีที่ยังไม่ได้ท�ำศัลยกรรม ส่วนมาก
มีตาเล็กชั้นเดียว รูปหน้าใหญ่ การท�ำศัลยกรรมเกิดเป็นรูปแบบใหม่ในการ
สร้างใบหน้าให้ดสู วยเป็นธรรมชาติ โดยมี 3 องค์ประกอบพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญคือ
ตาสองชั้น จมูก และรูปหน้า V-Line (MGR Online, 18 กรกฎาคม 2555)
นิยามความงามของสาวเกาหลีนนั้ มีลกั ษณะคล้ายๆ กันคือ ผิวขาว จมูกเรียว
เล็ก ตากลมโตสองชัน้ ใบหน้าทีเ่ ล็กและคางทีม่ ลี กั ษณะเป็นตัว V หรือทีเ่ รียก
กันว่า V-Shape (BusinessInsider, 2559) การท�ำ V-Shape ส�ำหรับผู้ที่มี
โครงหน้าใหญ่ คือการศัลยกรรมกระดูกบริเวณกรามและคาง เพื่อท�ำให้         
หน้าเรียวเล็กลง และแก้ไขใบหน้าที่ไม่สมมาตรกัน สัดส่วนของใบหน้าด้าน
กว้างที่ได้รูปคือ 13 : 10 : 7 คือ บริเวณความกว้างช่วง โหนกแก้ม กราม
และคาง ที่ได้สัดส่วน (โรงพยาบาลไอดี, 13 พฤษภาคม 2559)
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ภาพ : รูปใบหน้าแบบเกาหลี “แท้” ที่รายการทางสถานีโทรทัศน์ทาง SBS
จ�ำลองขึ้นมาว่าสาวเกาหลีส่วนใหญ่ควรจะมีใบหน้าแบบนี้
ที่มา : http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.
aspx?NewsID=9550000087109
ดวงตาแบบเกาหลีเป็นดวงตาทีก่ ลมโต ชัน้ ตาไม่กว้างมาก โดยแพทย์
จะเย็บเปลือกตาให้ดูโตเป็นรูปอัลมอลด์ จมูกมีสันที่ไม่สูงมาก ปลายจมูก
งอนนิดๆ ใบหน้า V-Line ถือเป็นอุดมคติความงามแบบสาวเกาหลี เพราะ
ธรรมชาติคนเกาหลีมีรูปหน้าที่กว้างและกลม การท�ำศัลยกรรมผ่าตัดกราม
และโหนกแก้มจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นและเป็นที่นิยมมาก จากบทสัมภาษณ์
คุณหมอซออินซู (Korean kori, 27 กุมภาพันธ์ 2558) ศัลยแพทย์ที่คลินิก
ศัลยกรรมที่ชื่อว่า Designner Plastic Surgery ในกรุงโซล มีความเห็นว่า
คนเกาหลีมีใบหน้าที่เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะคนเกาหลีสืบเชื้อสาย
ต้นก�ำเนิดมาจากชาวมองโกลเหมือนกันหมดแทบ 100% ซึ่งต่างจากคนไทย
ที่มีบรรพบุรุษหลายเชื้อสายผสมกัน ท�ำให้คนไทยมีหน้าตาที่หลากหลาย
ผูห้ ญิงมีความเชือ่ ว่า ความงามของผูห้ ญิงคือ ร่างในอุดมคติ สามารถ
จัดการได้ และเป็นโครงการที่สร้างอย่างไม่มีวันเสร็จสิ้น (body project)  
(ณัฐธิดา เมล์ทาง, 2555) ผู้หญิงจึงเลือกที่จะลงมือปฏิบัติการแปลงโฉม
ตัวเอง ความงามแบบเกาหลีเป็นรูปแบบความงามแบบเอเชีย ทีไ่ ม่จำ� เป็นต้อง
มีจมูกโด่งแบบชาวตะวันตก ซึ่งความงามแบบเกาหลีเป็นความงามแบบ
ธรรมชาติ ผู้หญิงจึงลงทุนกับโครงการร่างกาย (body project) เพื่อสร้าง
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อัตลักษณ์ความงามแบบเกาหลีจากการผ่าตัดศัลยกรรมร่างกายของตนให้
เป็นร่างกายที่สวยงาม ปรากฏการณ์ความงามอันได้แก่ จมูกโด่ง รูปหน้า
V-Line ดวงตาที่กลมโต หน้าอกที่โต ภาพความงามแบบสาวเกาหลีเหล่านี้
เป็นภาพความงามทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านสื่อมวลชนจากประเทศเกาหลีส       ู่
ผู้หญิงไทย ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ปรัชญาพร ทองเกลี้ยง
(2553) ที่พบว่า ความงามแบบเกาหลี ในทัศนะของวัยรุ่นไทยคือ ความงาม
ที่ดูเป็นธรรมชาติ และสอดรับกับงานวิจัยของ Kim (2009) กล่าวว่าการ
ศัลยกรรมเกาหลีสามารถสร้างความงามแบบธรรมชาติจนดูไม่ออกว่าเป็น
ความงามที่ถูกสร้างขึ้นมาความส�ำเร็จของการศัลยกรรมเกาหลีคือค�ำว่า
ธรรมชาติ (Natural Korean Look) เป็นนิยามการศัลยกรรมของความงาม
แบบเกาหลี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและสถานะทางสังคมของ
ชนชั้นกลาง
ปรากฏการณ์ความงามสั่งได้ด้วยการท�ำศัลยกรรมเกาหลี สามารถ
เปลี่ยนโฉมให้ผู้หญิงหน้าตาธรรมดากลายเป็นคนสวยสะพรึงจนน่าหลงใหล
นี้มีความเป็นมาอย่างไร อุดมการณ์ใดที่ขับเคลื่อนปรากฏการณ์ทางสังคมนี้
ความเชื่อใดที่ท�ำให้ผู้หญิงยอมเจ็บตัว ทุ่มเทเงิน เวลา และความเสี่ยงที่ต้อง
แลกมา

ความเชื่อเรื่องความงามในสังคมเกาหลี

คนเกาหลีมคี วามเชือ่ เรือ่ งความงามทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนชาติ
ใดนั่นคือคนเกาหลีเชื่อว่า “ถ้าใบหน้างดงาม หัวใจก็ย่อมงดงามด้วย” (If
your face is beautiful, your heart also becomes beautiful.)
ความเชื่อนี้ ท�ำให้คนเกาหลีต้องการ “ใบหน้าที่งดงาม” กันทั่วประเทศมา
ตั้งแต่ยุคโบราณ (อ.รวิโรจน์, 2552 : 19) และความเชื่อนี้ คือสาเหตุที่ท�ำให้
คนเกาหลีพยายามเปลีย่ นแปลงหน้าตาและรูปร่างให้ดกี ว่าเดิมเพราะผลทีไ่ ด้
รับนั้นคุ้มค่าต่อการเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ให้ความส�ำคัญกับ
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หน้าตาและรูปร่าง
ความเชื่อเรื่องความงามคือความดี สืบเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึง
ปัจจุบนั ซึง่ เกิดขึน้ ในสังคมตะวันออกอย่างเช่นในเกาหลี และสังคมตะวันตก
ยกตัวอย่างเช่น Robin Tolmach Lakoff, Raquel L. Scherr (1984)
กล่าวใน Face Value, the Politics of Beauty ว่า ความงามมีค่าเท่ากับ
ความดี (Beauty was treated as a virtue.) เช่นเดียวกับ Davis Kathy
(2006) ที่ว่า ตั้งแต่ในอดีต เพลโตเห็นว่าความงามผู้หญิงจัดเป็นอุดมการณ์
ที่แสดงถึงตัวแทนของความดี และความเชื่อในสมัยวิกตอเรียน (Victorian
belief) ว่าคุณลักษณะของบุคคลสามารถมองเห็นได้ผา่ นรูปลักษณ์ภายนอก
และความสวยงามทางรูปลักษณ์ภายนอกสะท้อนความสวยงามในจิตวิญญาณ
ภายในของบุคคล ร่างกายที่สวยงามบ่งบอกถึงคุณลักษณะที่สวยงามภายใน
“สิ่งที่สวยงามคือสิ่งที่ดี” (What is beautiful is good.) (Sennett, 1977,
Finkelstein, 1991, Patzer, 1985 อ้างใน Tseelon, 1995: 85)
ด้วยวิทยาการทางการแพทย์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�ำให้หมอ
ศัลยกรรมเกาหลีสามารถปรับแต่งคนหน้าตาธรรมดา ให้ออกมาสวย ดูดี
ปัจจุบันนี้ประเทศเกาหลีจึงมีคนจ�ำนวนมากที่มี “ใบหน้างดงาม หัวใจ
งดงาม” ตามความเชื่อของคนเกาหลี ดารา นางแบบ และคนธรรมดาต่าง
มีใบหน้าที่งดงาม ราวกับเป็นวัฒนธรรมยุคใหม่
คิม ซุน ฮา (Kim Sun Ha)  ผู้บริหาร  STMstyle บริษัทเอเจนซี่
ให้ค�ำปรึกษาด้านความงามเกาหลี กล่าวว่า การท�ำศัลยกรรมกลายเป็น
วัฒนธรรมของเกาหลี เหตุผลเนื่องจาก เกาหลีเป็นสังคมที่มีการแข่งขันสูง
มาก ด้วยความเชื่อที่ว่า เมื่อมีคนสองคนเรียนเก่ง มีความสามารถเท่ากัน
คนที่หน้าตาดีกว่าจะได้รับการเลือกเข้าท�ำงาน ในทางตรงกันข้าม คนที่
หน้าตาไม่ดี และไม่ศัลยกรรม จะถูกมองว่าผิดปกติ การศัลยกรรมจึงเป็น
เรื่องปกติมาก อย่างน้อยก็ตาหรือจมูก (ผู้จัดการออนไลน์ Stmstyle MT,
18 กันยายน 2556) จึงเป็นเรื่องปกติที่คนเกาหลีมักจะวางแผนศัลยกรรม
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ตั้งแต่เด็กวัยรุ่น วัยท�ำงาน นั่นหมายความว่า การมีหน้าตาดีย่อมมีโอกาส
มากกว่าที่จะได้งาน หรือ ใบเบิกทางสู่ความส�ำเร็จ ด้วยความเชื่อต่างๆ
เหล่านี้ ท�ำให้ธรุ กิจศัลยกรรมในเกาหลีเติบโต จนลูกค้าต่างประเทศทีค่ ลัง่ ไคล้
ความงามจนต้องเดินทางมารับการผ่าตัดที่เกาหลี

ภาพ Before – After จากดาราศิลปินเกาหลี

ความสวยของดาราเกาหลีทำ� ให้คนทัว่ โลกมองเห็นมิตคิ วามสวยของ
เกาหลีได้ชัดเจนและช่วยให้การตัดสินใจเข้ารับการท�ำศัลยกรรมความงาม
ที่เกาหลีได้ง่ายมากขึ้น
รูป Before – after ของดาราเกาหลี จากคนหน้าตาธรรมดา สามารถ
กลายเป็นคนสวยได้ เพียงแค่ศัลยกรรม สร้างความตื่นตะลึง กระตุ้นความ
ต้องการ และสร้างภาพในจินตนาการทีส่ วยงาม ภาพ Before – after เสมือน
คาถาสะกดให้คนเชื่อว่าศัลยกรรมจะท�ำให้ตนเองสวยขึ้นแน่นอน ยิ่งดารา
เกาหลีต่างออกมายอมรับความจริงว่าเคยศัลยกรรม เหตุผลที่ดาราทั้งหลาย
ออกมายอมรับ เนื่องจากแฟนคลับหรือสื่อมวลชนตามไปเจาะประวัติดั้งเดิม
จากทะเบียนประวัติหรือเพื่อนร่วมรุ่นจากภาพเก่าๆ ว่าแตกต่างกันราวกัน
คนละคน ดังนั้น ดาราเกาหลีจึงออกมาเปิดเผยความจริงเองดีกว่าจะถูก
เปิดโปง จนกลายเป็นเรื่องปกติ

ภาพ : ลีดาแฮ (Lee Da Hae)
ที่มา : http://women.mthai.com/scoop/140672.html
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ลีดาแฮ (Lee Da Hae) ยอมรับว่าเคยท�ำศัลยกรรมก่อนเข้าวงการ
บันเทิงในรายการโทรทัศน์ว่า “ฉันดูเหมือนไม่เคยท�ำอะไรมาเลยเหรอคะ”
เธอกล่าวพร้อมหัวเราะ ก่อนจะยอมรับว่าตนเองท�ำศัลยกรรมก่อนจะมีชื่อ
เสียงโด่งดังอย่างทุกวันนี้ (Ah Jong, 8 พฤษภาคม 2556)

ภาพ : ปาร์คมินยอง (Park Min Young)
ที่มา : http://movie.sanook.com/18292/
ปาร์คมินยอง (Park Min Young) ออกมาสารภาพว่า เธอเคยผ่าน
การท�ำศัลยกรรม “ฉันคงจะไม่พูดว่าตัวเองเคยท�ำอะไร ทั้งๆ ที่ไม่ได้ท�ำ และ
ก็คงไม่ปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองเคยท�ำมาได้ ฉันเคยท�ำศัลยกรรมมาจริงค่ะ” เธอ
บอกว่าเคยท�ำตาสองชัน้ และจมูกสมัยทีย่ งั เรียนอยูช่ นั้ มัธยมปลาย (Sanook!
Movie, 5 พฤศจิกายน 2553)
การออกมายอมรับว่าเคยท�ำศัลยกรรมของดาราเกาหลี สะท้อนให้
เห็นความเปลี่ยนแปลงของภาพ Before – After จากดาราศิลปินเกาหลี  
จากคนที่หน้าตาบ้านๆ กลายเป็นคนสวยระดับดารา ยิ่งการสื่อสารในยุค
ปัจจุบัน ยิ่งท�ำให้ความงามเกาหลีเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว ท�ำให้คนทั่วโลกมองเห็นความสวยแบบเกาหลีได้ชัดเจน ช่วยให้
คนรับข้อมูลประกอบในการตัดสินใจได้มากขึ้น
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รูปแบบศัลยกรรมความงามแบบเกาหลี

ในอดีตความงามแบบตะวันตกถูกยกย่องไปทั่วโลก รวมถึงประเทศ
เกาหลี ความงามแบบตะวันตก เริ่มแผ่เข้ามาในช่วงที่เริ่มมีสงครามเกาหลี
(ค.ศ. 1950-1953) จนกระทั่งแบ่งออกเป็นเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ การแผ่
อิทธิพลของประเทศตะวันตกเข้าสู่ดินแดนเกาหลี ได้แก่ ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด
นิตยสาร วิทยาการต่างๆ และรวมไปถึงรูปแบบของความงามที่หลั่งไหลเข้า
มากับสื่อเหล่านั้น ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่คนเกาหลีมีความใฝ่ฝัน
อยากจะมีโครงสร้างหน้าตาแบบชาวตะวันตก ความงามแบบตะวันตก เป็น
ความงามที่มีดวงตากลมโต ตาสองชั้น จมูกที่โด่งเป็นสัน รูปหน้าที่เรียวงาม
หน้าผากโค้ง ดังนัน้ การศัลยกรรมของคนเกาหลีในอดีตมักจะอิงกับรูปลักษณ์
ความงามแบบตะวันตกเป็นหลัก ดังนั้นรูปแบบการท�ำศัลยกรรมใบหน้าจึง
ท�ำให้สาวเกาหลียุคก่อนๆ จึงมีตาสองชั้นใหญ่ๆ จมูกที่เสริมจนโด่งเกินความ
จริง ซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติของชาติพันธุ์ของคนเอเชีย (อ.รวิโรจน์, 2552 :
47-49) ซึ่งสอดรับกับ Davis (2003 : 7) ซึ่งได้กล่าวว่า รูปแบบความงาม
แบบตะวันตกกลายเป็นอุดมคติ บรรทัดฐานให้กับทุกๆ คน และ Kaw
(1997 : 75) เห็นว่า รูปแบบความงามของชาติตะวันตกในฐานะเจ้าภาพ
(host) ที่เป็นแบบให้เทียบเคียงการศัลยกรรมความงาม
ปัจจุบนั วงการศัลยกรรมเปลีย่ นไปเป็นการศัลยกรรมทีอ่ งิ กับความ
เป็นธรรมชาติของแต่ละชาติพนั ธุม์ ากขึน้ เน้นความเป็นธรรมชาติให้มากทีส่ ดุ
และคงความเป็นเอกลักษณ์ของเอเชีย การค้นคิดรูปแบบความงามที่อิงกับ
เชื้อชาตินี้ เกิดจากการลองผิดลองถูกของแพทย์ศัลยกรรมความงามเกาหลี
ท�ำให้ศัลยกรรมเกาหลีเป็นที่ยอมรับ มองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น ชัดเจน
รวดเร็ว และสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ สมาคมศัลยแพทย์
พลาสติกอเมริกา หรือ ASPS (American Society of Plastic Surgeons)
ให้ความเห็นว่า การศัลยกรรมความงาม ควรจะเน้นให้ “อิงกับชาติพันธุ์”
ของลูกค้าจะงดงามทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็นความงามตามชาติพนั ธุ์ เป็นความงาม
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ที่กลมกลืนและลงตัวที่สุด (อ.รวิโรจน์, 2552 : 108) สอดรับกับงานวิจัยของ
Ruth Holliday and Joanna Elfving-Hwang (2012) ที่เห็นว่า อุดมคติ
ความงามควรอิงกับคนในชาติ การศัลยกรรมความงามในเกาหลีอิงกับ
ชาติพันธุ์ที่มีการผสมผสามระหว่าง คนเอเชียและคนอเมริกา (Asian American) และงานวิจัยของ Dobke และคณะ (2006) เห็นว่าปัจจุบัน
ศัลยแพทย์ตระหนักถึงลักษณะความแตกต่างด้านลักษณะประชากรและการ
ศัลยกรรมต้องอยู่บนเชื้อชาติ (Ethnicity) ของคนเอเชียมากกกว่าจะท�ำให้
เป็นแบบตะวันตก (Westernization)
จากการศึกษาของ Debra Gimlin (2000) พบว่า ศัลยแพทย์เกาหลี
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสแกนโครงสร้างกะโหลก หน้าตา รูปร่าง
เดิมของลูกค้าก่อนท�ำศัลยกรรม เพื่อแพทย์จะท�ำภาพหลังผ่าตัดให้ลูกค้า
ดูก่อนจนพอใจว่าจะเพิ่มลดตรงไหนได้บ้าง เพื่อศัลยแพทย์และลูกค้าตัดสิน
ในร่วมกัน รู้จุดหมายปลายทางด้วยกัน
คนเกาหลีที่ยังไม่ได้ท�ำศัลยกรรม ส่วนมากมีตาเล็กชั้นเดียว รูปหน้า
ใหญ่ การท�ำศัลยกรรมเกิดเป็นรูปแบบใหม่ในการสร้างใบหน้าให้ดูสวยเป็น
ธรรมชาติ โดยมี 3 องค์ประกอบพื้นฐานที่ส�ำคัญคือ ตาสองชั้น จมูก และ       
รูปหน้า V-Line (MGR Online, 18 กรกฎาคม 2555) ยกตัวอย่าง การ
ศัลยกรรมตา จมูก รูปหน้าในรูปแบบเกาหลี ที่อิงกับลักษณะความเป็น
เอเชีย ได้แก่
ตาแบบเกาหลี คนเกาหลีส่วนใหญ่มีตาชั้นเดียวและทรงที่เรียวยาว
ที่เรียกว่าเอเชี่ยนอายส์ (Asian Eyes) จากบทสัมภาษณ์คุณหมอซออินซู
(Korean kori, 27 กุมภาพันธ์ 2558) ศัลยแพทย์ที่คลินิกศัลยกรรมที่ชื่อว่า
Designer Plastic Surgery ในกรุงโซล มีความเห็นว่า คนเกาหลีมีใบหน้าที่
เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะคนเกาหลีสืบเชื้อสายต้นก�ำเนิดมาจากชาว
มองโกลเหมือนกันหมดแทบ 100% ซึ่งต่างจากคนไทยที่มีบรรพบุรษหลาย
เชื้อสายผสมกัน ท�ำให้คนไทยมีหน้าตาที่หลากหลาย จองอิ น ซอน แพทย์
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ศัลยกรรมผูม้ คี วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับดวงตาให้ความเห็นว่า นิยามของดวงตา
ทีส่ วยคือจะต้องโตและดูเป็นประกายรวมไปถึงรูมา่ นตาโตและดูเป็นประกาย
ด้วย สิ่งส�ำคัญที่สุดคือตาต้องรับกับใบหน้าและดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งคิมแทฮี
นั้นตรงตามต�ำราทุกประการ (Poplataklom, http://board.postjung.
com/780419.html)

ภาพ : คิมแทฮี (Kim Tae Hee) ดวงตาที่เรียวยาวแบบเอเชีย
ที่มา : http://picpost.postjung.com/177759.html
จมูกแบบเกาหลี โครงสร้างจมูกของคนตะวันตกแตกต่างจากคน
เอเชียแน่นอน เพราะจมูกคนเอเชียแบนและบาน การศัลยกรรมจมูกแบบ
เอเชียจึงต้องผสมผสามระหว่างระหว่างเอเชียกับตะวันตก คือ ช่วงหัวตาไม่ได้
โด่งมากแบบตะวันตก แต่โด่งที่ปลายจมูกมีความสูงที่ระดับ 3-5 มิลลิเมตร
(อ.รวิโรจน์ 2, 2552 : 121-127)
รูปหน้าแบบเกาหลี คนเกาหลีส่วนใหญ่มีโครงหน้าที่ใหญ่ กาง        
และมีแนวกรามที่กว้าง ท�ำให้การมีรูปหน้าเรียว คางแหลม เป็นสุดยอด      
ความต้องการของคนเกาหลี และอีกเหตุผลคือ ในหน้าที่เรียวเล็ก ท�ำให้ดู
อ่อนวัย
จุดเริ่มต้นของเทคนิครูปหน้า V-Line เกิดจากการผ่าตัดเพื่อรักษา
อาการคนไข้ที่เป็นมะเร็งและโรคร้ายต่างๆ ที่ต้องถูกหมอตัดกระดูก เฉือน
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กรามเพือ่ ให้คนไข้มชี วี ติ อยูร่ อดได้ เทคนิคนีไ้ ด้ปรับการพัฒนาโดยนายแพทย์
เกาหลีชื่อ ดอกเตอร์ปาร์ก และเรียกชื่อการผ่าตัดนี้ว่า วีไลน์ (V- Line Face
Type Surgery) การผ่าตัดรูปหน้า V-Line นิยมผ่าตัดภายในช่องปากมาก
กว่าภายนอก เนื่องจากการผ่าตัดภายนอกมีความเสี่ยงต่อเส้นประสาทที่
ท�ำหน้าที่บังคับปาก ในขณะที่การผ่าในช่องปากจะไม่มีผลกระทบต่อเส้น
ประสาท แผลจะหายเร็ว และด้วยนวัตกรรมของคอมพิวเตอร์และเครื่อง
เอกซเรย์ท�ำให้รู้ต�ำแหน่งของเส้นประสาท และวางแผนการผ่าตัดโดยไม่มี
ผลต่อเส้นประสาทบริเวณใต้คาง (อ.รวิโรจน์ 2, 2552 : 82-89)
จะเห็นได้ว่า ศัลยแพทย์เกาหลีเน้นการศัลยกรรมที่ยึดความงาม     
แบบเอเชีย ผสมผสานกับตะวันตก ให้ความส�ำคัญกับภาพรวมของใบหน้าที่
มีความสมดุลกัน มากกว่าการมุ่งเน้นที่จุดใดจุดหนึ่งของใบหน้า มาตรฐาน
ความงามของเกาหลีในยุคนี้คือ หน้าอ่อนเยาว์ ดูเด็ก แต่ละจุดของใบหน้า
มีความสอดรับกัน ดูเป็นธรรมชาติ ดวงตากลม จมูกโด่งแต่ไม่โด่งมาก และ
หน้าเรียว
จากความงามแบบเกาหลีที่เป็นกระแสความนิยมของผู้หญิงไทยใน
ปัจจุบัน ผู้เขียนจึงได้การวิเคราะห์ปรากฏการณ์การท�ำศัลยกรรมแบบสาว
เกาหลีของผูห้ ญิงไทยด้วยแนวคิดเกีย่ วกับการศึกษาร่างกายทางมานุษยวิทยา
(Anthropological Studies of the Body) เพือ่ วิเคราะห์ถงึ ความหมายทาง
วัฒนธรรม และศึกษาว่าอุดมคติความงามนี้มีการท�ำงานอย่างไรกับผู้หญิง     
ในสังคมไทย

แนวคิดเรือนร่างในทางมานุษยวิทยา

งานของ Halliburton (2002) เรือ่ ง Rethinking Anthropological
Studies of the Body ได้กล่าวถึงบุคคลที่เริ่มศึกษาเกี่ยวกับร่างกายทาง
มานุษยวิทยา คือ Marcel Mauss (1950) ใน Techniques of the Body ว่า
ร่างกายมนุษย์คือเครื่องมือส�ำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ทางธรรมชาติขั้นพื้นฐาน
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เพราะร่างกายมนุษย์แต่ละสังคมถูกหล่อหลอมจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน และ
งานของ Margaret Mead กล่าวว่า มนุษย์เรียนรูเ้ ทคนิคและวิธกี ารใช้รา่ งกาย
ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่าน ความเชือ่ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
ของมนุษย์ และให้ความส�ำคัญกับเพศสภาพ อายุ หรือความงาม ทีถ่ กู ก�ำหนด
โดยวัฒนธรรมมากกว่าชีววิทยา ยังมีงานของSynnott (1993) ใน The Body
Social Symbolism, Self and Society ในเรื่อง Beauty and the Face
กล่าวว่า ใบหน้าคือสัญลักษณ์ส�ำคัญของบุคคล เป็นเอกลักษณ์ และบุคคล
ใช้ใบหน้าผ่านการสื่อสารด้วยอวจนภาษา ใบหน้าเป็นตัวก�ำหนดที่ส�ำคัญใน
การรับรู้ความงามหรือความไม่งาม และการรับรู้เหล่านี้หมายถึง ความภาค
ภูมิใจในตนเองและโอกาสในชีวิต
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (2541) ได้กล่าวถึงนักคิดกับการ      
มองร่างกายในหลายๆ มิติ อาทิเช่น รูดอฟสกี (Rudofsky) มองว่า ร่างกาย
เป็น “วัตถุดิบ” ของ “ผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์” ในสังคมยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ดั้งเดิม การดัดแปลงร่างกายให้กลายเป็นร่างที่สังคมยอมรับ
ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) มองว่า ชนชั้นสูงและชนชั้นกลางใช้
ร่างกายเป็นทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาผลประโยชน์ทางชนชั้น แมร์รี่
ดักลาส (Mary Douglas) มองว่า ร่างกายเป็นสัญลักษณ์ในการท�ำความเข้าใจ
โครงสร้างและระเบียบสังคม โดยแนวคิดเหล่านี้อยู่บนเงื่อนไขทางสังคม
การเมือง วัฒนธรรม และช่วงเวลา เป็นการใช้วาทกรรมแต่ละชุดมาวางบน
สังคมวัฒนธรรม เพื่อควบคุมร่างกายของแต่ละคนซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด
ตามแนวคิดของ Chris Shilling ร่างกายถูกมองว่าเป็น หน่วย
(Entity) ทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการก�ำลังกลายเป็นบางสิง่ บางอย่าง (The Process
of Becoming) หรือเป็น โครงการ(Project) ซึ่งหมายความว่า ร่างกายไม่ใช่
สิ่งที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ในภาวะของการก�ำลังกลายเป็นสิ่งอื่น ที่
ไม่มีวันจบสิ้น ร่างกายจึงเป็นเสมือนโครงการที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ที่เรียกว่าโครงการร่างกาย (The body project) เพื่อ
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ให้ร่างกายบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา เป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นการสื่อ
ถึงตัวตนหรือ อัตลักษณ์ของปัจเจกชน ที่เป็นเจ้าของร่างกายนั้น (Shilling,
1993 : 4-5)
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาร่างกายทางมานุษยวิทยา
ที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย แสดงถึงการครอบง�ำ ทางวั ฒ นธรรม ความเชื่ อ
ค่านิยม และช่วงเวลา สะท้อนถึงผู้หญิงไทยในการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ
ในการแสดงอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตน (Identity) ด้วยการใช้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ของเกาหลี ในยุคที่กระแสคลื่นเกาหลีมีอิทธิพลต่อค่านิยม
ความงามแบบสาวเกาหลี
การค้ น หาค� ำ ตอบในเรื่ อ งร่ า งกาย สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ใ นมิ ติ
กระบวนการทางการแพทย์ การศัลยกรรมทีก่ า้ วหน้ามากขึน้ ท�ำให้เกิดปฏิบตั ิ
การกับร่างกายเสมือนโครงการ (The Body Project) ทีต่ อ้ งปรับปรุง พัฒนา
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีวันจบสิ้น ที่ผู้หญิงเลือกการท�ำศัลยกรรมในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อให้ร่างกายบรรลุความงามตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ เป้าหมายของความงามแบบเกาหลีจึงถูกสร้างขึ้นด้วยระบบความ
หมายทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านสื่อมวลชนมายังผู้หญิงไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึง      
เลือกกรณีศกึ ษาของคุณปาล์มผูห้ ญิงไทยทีเดินทางไปท�ำศัลยกรรมทีป่ ระเทศ
เกาหลี เนื่องจากเป็นกรณีศึกษาที่เป็นตัวแทนของกลุ่มตัวเอย่างได้ เพราะ
เป็นกรณีศึกษาที่มีรายละเอียดของกระบวนการทางการแพทย์ที่ชัดเจน         
และเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงร่างกาย กรณีตัวอย่าง
ของผู้ท�ำศัลยกรรมรูปหน้า V-Line ซึ่งเป็นการศัลยกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ของเกาหลีที่มีลักษณะโดดเด่นของความงามแบบเกาหลี
กรณีศกึ ษาของคุณปาล์มและคุณแพรว เป็นการศึกษาถึงการปฏิบตั ิ
การในกระบวนการทางการแพทย์เกาหลีที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในการเปลี่ยนแปลงร่างกายตามเป้าหมายที่คุณปาล์มวางไว้ (The Body
Project) และเพือ่ วิเคราะห์ถงึ ความหมายทางวัฒนธรรมทีส่ ง่ ผ่านสือ่ มวลชน
ว่าผู้หญิงไทยรับรู้ความหมายความงามแบบเกาหลีอย่างไร
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กรณีศึกษา : กระบวนการศัลยกรรมของผู้หญิงไทยที่ประเทศ
เกาหลี คนที่ 1

ประสบการณ์การท�ำศัลยกรรมทีป่ ระเทศเกาหลี ศึกษาจาก Review
ศัลยกรรมของคุณปาล์ม เมื่อ 13 พฤษภาคม 2558 (Missbabycurly, 13
พฤษภาคม 2558) เพื่อเสนอภาพกระบวนการศัลยกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง
เวลา คือ
1. ประสบการณ์ก่อนท�ำศัลยกรรม ได้แก่ เป้าหมายในการท�ำ
ศัลยกรรม, ความกังวลต่อร่างกายเดิม, และเหตุผลที่ตัดสินใจท�ำศัลยกรรม     
ที่เกาหลี
2. ประสบการณ์หลังจากตัดสินใจศัลยกรรม จะท�ำศัลยกรรม
ที่ไหนกับหมอคนไหน เลือกเทคนิคแบบไหน การประเมินผลที่เกิดจากการ
ผ่าตัด
1. ประสบการณ์ก่อนท�ำศัลยกรรม ได้แก่ เป้าหมายในการท�ำ
ศัลยกรรม, ความกังวลต่อร่างกายเดิมและเหตุผลที่ตัดสินใจท�ำศัลยกรรม
ที่เกาหลี
เป้าหมายของการท�ำศัลยกรรมครั้งนี้ คือ ปรับรูปหน้า V-Line
โหนกแก้ม เหนียง ลดแก้ม เนื่องจาก ความกังวลได้แก่ โครงหน้ามีปัญหา
ได้แก่ ฟันเหยิน คางสั้น แก้มเยอะ หน้าไม่เท่ากัน และกล้ามเนื้อกรามจาก
การนอนกัดฟัน ประสบการณ์ศัลยกรรมก่อนไปท�ำศัลยกรรมที่เกาหลี คือ
โครงหน้า (ผ่าตัดเล็ก และ Botox) ดัดฟัน 3 รอบ รวมระยะเวลาดัดฟัน
12 ปี ท�ำจมูก แบบซิลิโคน 8 ปี ปากบนบาง 2 ปี Botox 2 ปี เมโสแฟต 2
ปี ท�ำหน้าอก 10 เดือน
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ภาพ : คุณปาล์มก่อนศัลยกรรม

เหตุผลที่ตัดสินใจไปท�ำที่เกาหลี

เมื่อ 2 ปีที่แล้ว คุณปาล์มอยากท�ำคางเพราะอยากท�ำให้หน้ายาว
หน้าเรียว ศึกษาใน Website http://dodeden.com และได้ท�ำศัลยกรรม
ปากกับหมอท่านหนึ่งในประเทศไทย คุณหมอบอกไม่ควรท�ำคาง เหตุผลคือ
คางเป็นคนละก้อนกับแก้ม หมอแนะน�ำให้ฉีด Botox กับเมโสแฟต เพื่อลด
แก้มพอฉีดเมโสแฟต แล้วแก้มจะบวมมากและยุบลงเป็นการสลายไขมัน      
แต่ข้อเสียคือเจ็บมากและต้องท�ำต่อเนื่อง คุณปาล์มได้ซื้อคอสแต่ท�ำไม่หมด
เพราะไม่คอ่ ยชอบ จึงค้นหาข้อมูลใหม่ เจอคนหน้าคล้ายๆ กันไปท�ำอีกคลินคิ
เมื่อพบคุณหมอจึงบอกว่าอยากท�ำคาง แต่คุณหมอตอบว่าไม่ควรท�ำ เหมือน
หมอคนแรก ให้ฉีด Botox ดีกว่า จึงฉีด Botox 1 ชุดของอังกฤษ หลายเดือน
ผ่านไปแก้มลดลง แต่ผ่านไป 7-8 เดือนก็กลับมาเป็นแบบเดิม อาจเพราะ      
คุณปาล์มนอนกัดฟัน กลับมาทบทวนตัวเองพบว่า ไม่ชอบอะไรที่ฉีด ไม่ได้
กลัวเข็ม แต่กลัวผลข้างเคียงและสิ้นเปลืองและเห็นผลไม่ชัดเจน และต้อง     
ฉีด Botox ทุก 6 เดือน ฉีดหนึ่งครั้งราคา 15,000 บาท จึงตัดสินใจเลิก
ฉีด Botox ต่อมาดูรายการ Let Me In เกิดแรงบันดาลใจ เพราะกรณีของ
ผู้หญิงนี้

156

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รูป : Before – After
ในรายการที่ท�ำให้คุณปาล์มเกิดแรงบันดาลใจท�ำศัลยกรรมที่เกาหลี
จึงหาข้อมูลเพิ่มพบว่าในประเทศไทยมีหมอท่านหนึ่ง ท�ำ  V-Line
แบบไม่แพง ดูรีวิวแล้วดูดี แต่อ่านรีวิวแล้วมีความกังวล เนื่องจากหมอ
วางยาสลบนาน ต้องไปรอที่คลินิกแบบอดอาหารหลายวัน เวลาไม่แน่นอน
แต่ต้องอดทนรอ คุณปาล์มจึงตัดสินใจเก็บเงินต่อและตัดสินใจท�ำศัลยกรรม
ที่เกาหลี เพราะกลัวอันตราย เนื่องจากเลือดจางเม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์
และอีกเหตุผลคือ เวลาผ่าตัดไม่ชัดเจนท�ำให้แฟนคุณปาล์มล�ำบากในการ
ลางานมาดูแลหลังผ่าตัด
จากการศึกษาประสบการณ์คุณปาล์มก่อนท�ำศัลยกรรมพบว่า
คุณปาล์มมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงร่างกาย (The Body Project) คือ
รูปหน้า V-Line ด้วยการท�ำศัลยกรรมจากแพทย์ทปี่ ระเทศเกาหลี เนือ่ งจาก
แพทย์ในประเทศไทยมีเทคโนโลยีทเี่ ห็นผลไม่ชดั เจน เนือ่ งจากแพทย์ 2 ท่าน
แนะน�ำให้คุณปาล์มฉีด Botox แต่เมื่อเวลาผ่าน 7-8 เดือน รูปหน้าที่แก้ม
เยอะกลับมาเป็นเหมือนเดิม อีกเหตุผลคือ คุณปาล์มกลัวผลกระทบข้างเคียง
และสิ้นเปลือง เนื่องจากต้องฉีด Botox ทุก 6 เดือน สรุปได้ว่า ความกังวล
ต่อรูปหน้าทีแ่ ก้มเยอะของคุณปาล์มทีต่ ดั สินใจเดินทางไปศัลยกรรมทีป่ ระเทศ
เกาหลี เหตุผลเนื่องจากแพทย์ที่ประเทศไทยไม่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของคุณปาล์มได้เนือ่ งจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ทไี่ ม่ทนั สมัยและ
สิ้นเปลือง
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2. ประสบการณ์หลังจากตัดสินใจศัลยกรรม จะท�ำศัลยกรรมทีไ่ หนกับหมอ
คนไหน เลือกเทคนิคแบบไหน การประเมินผลที่เกิดจากการผ่าตัด
คุณปาล์มติดต่อโรงพยาบาล ID ในเกาหลี โทรศัพท์ติดต่อจาก
หมายเลขโทรศัพท์ใน Facebook ของโรงพยาบาล ID โรงพยาบาลให้คุณ
ปาล์มส่งรูปด้านหน้าตรง 45 องศา และด้านข้าง (ไม่มีเครื่องส�ำอางค์) แล้ว
โรงพยาบาลจะถามว่าคุณปาล์มไม่ชอบส่วนไหน และจะตอบกลับมาว่า
สามารถท�ำศัลยกรรมอะไรบ้าง ตอนที่ปรึกษาคุณปาล์มคิดว่าจะท�ำ V-Line,
V3 Lifting โหนกแก้ม แต่ขอปรึกษาแพทย์ก่อน ต่อมาโรงพยาบาลจะถาม
ว่าอยากท�ำศัลยกรรมกับแพทย์คนไหน คนไข้สามารถเลือกได้ ปกติแพทย์
โครงหน้าของโรงพยาบาล ID ที่เห็นในรายการ Let Me In คือคุณหมอ
Dr. Park Sanghoon แต่คุณปาล์มชอบกรณีคนไข้ชาวจีนของคุณหมอ
Dr. Lee Ji Hyuk เพราะชอบผลงานที่ผ่านมา คุณหมอ Lee มีชื่อเสียงมาก
ที่เกาหลีและจีน ท�ำงานที่โรงพยาบาล ID มานาน แต่คนไทยอาจจะไม่ค่อย
รู้จัก ค่าใช้จ่ายคุณหมอทุกคนเท่ากัน คนไข้สามารถเลือกคนไหนก็ได้
การจองคิวของโรงพยาบาล ID ต้องโอนเงินก่อนถึงจะทราบวัน
ปรึกษาและวันผ่าตัด เมื่อโอนเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมา เพื่อนัดวัน
ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการนัดวันปรึกษา 1 ล้านวอน พอได้วันนัดจึงจองตั๋ว
เครื่องบินและโรงแรม จะให้เจ้าหน้าที่จองให้หรือคนไข้จะจองโรงแรมเอง
ก็ได้ คุณปาล์มเดินทางด้วยสายการบิน T’way และกลับสายการบิน Jeju
เนื่องจากราคาถูก เวลาเหมาะสมคือ ถึงเช้า กลับดึก การศัลยกรรมท�ำโครง
หน้าต้องอยู่เกาหลีอย่างน้อย 14 วันหลังผ่าตัด คุณปาล์มอยู่ 16 วัน มีรถมา
รับที่สนามบิน ประหยัดได้ 80,000 วอน รถรับ-ส่งโรงแรม โรงพยาบาล
ประมาณ 3 ครัง้ ขัน้ ตอนในการปรึกษาวันแรกค่อนข้างละเอียด ใช้เวลาเกือบ
ทั้งวัน และผ่าตัดในวันรุ่งขึ้น มีล่ามเข้ามาแนะน�ำตัว ช่วยกรอกแบบฟอร์ม
ของโรงพยาบาล ได้แก่ อายุ ประวัติแพ้ยา เคยผ่าตัดอะไรมาบ้าง ต้องการ
ท�ำอะไร ไม่ชอบส่วนไหน ต่อด้วยการท�ำ CT Scan ในหลายๆ มุม และแบบ
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หมุนรอบ เจาะเลือด ถ่ายรูป 4 มุม เป็นรูปก่อนท�ำ ขั้นตอนต่อมาคือ ปรึกษา
กับผู้ช่วยคุณหมอ ผู้ช่วยคุณหมอจะถามว่าไม่ชอบตรงไหน อยากท�ำอะไร
แล้วผูช้ ว่ ยคุณหมอจะแนะน�ำว่าควรท�ำอะไรบ้าง ต่อมาก็พบคุณหมอ Dr. Lee
Ji-Hyuk คุณหมอจะบอกว่าท�ำอะไรได้บ้างใกล้เคียงกับคุณผู้ช่วยหมอ
คุณหมอจะเปิด CT Scan กระโหลกก่อนหน้านี้แล้วประเมิน
สรุป คุณหมอ Dr. Lee Ji-Hyuk ท�ำสวยให้ดังนี้ ท�ำโหนกแก้ม หน้า
ไม่เท่ากันข้างนึงท�ำได้เล็กลงได้ 4 mm อีกข้าง 6 mm และท�ำ V-line ปรับ
กรอบรูปหน้าตัดตัง้ แต่กรอบใบหูลงมา มุมกรามตัดได้ถงึ 14 mm กับ 11 mm
คุณหมอแจ้งว่าโดยรวมหน้าจะดูเล็กลงจากด้านหน้าข้างละ 6 mm ตัดแต่ง
กระดูกคางให้เล็กลงและยื่นออกมาด้านหน้าเหมือนเสริมคางด้วยกระดูกตัว
เอง ที่โรงพยาบาล ID อ้างว่าโรงพยาบาลเป็นผู้คิดค้น V-line และเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ อันดับ 1 เรื่องโครงหน้าของเกาหลี
ขั้นตอนถัดมามีคุณหมอ คือ Dr. Seo Young Tae ท�ำ V3 Lifting
เข้ามาให้ค�ำปรึกษา เป็นหมอที่โรงพยาบาลจัดมาให้ V3 Lifting ปกติจะท�ำ
ส�ำหรับคนที่อายุมาก แต่ปัญหาของคุณปาล์มคือ เนื้อแก้มเยอะจนห้อย
เหมือนคนอายุ 40 ปี คุณหมอเข้ามาอธิบายเช่นเดียวกับคุณหมอ Lee ว่ามี
แผลตรงไหนบ้างจะดึงกระชับตรงไหนบ้าง V3 Lifting คือการเจาะรูเล็กๆ
ด้านล่างตรงคาง ใช้เข็มเลเซอร์เข้าไปละลายไขมันแล้วท�ำให้กล้ามเนื้ออ่อน
แรง แล้วร้อยไหม ดึงส่วนที่หย่อน เหมาะกับคนอายุมาก คนแก้มเยอะ แก้ม
ย้อย คนที่ผ่าตัด V-line ออกมาก จะท�ำให้กระชับขึ้นการท�ำ  V3 Lifting
ส�ำหรับหน้าคุณปาล์มอยู่ได้ 2 ปีกว่า ถ้าดูแลดีก็ยืดเวลาไปอีก ถ้าไขมันกลับ
มากองที่หน้าหลัง 2 ปีต้องท�ำใหม่
เมื่อปรึกษากับแพทย์จนครบแล้ว คุณหมอผู้ช่วยจะเข้ามาถามและ
สรุปว่าคุณปาล์มท�ำ 3 อย่างคือ โหนกแก้ม, V-line และ V3Lifting คุณหมอ
ผู้ช่วยแจ้งว่า ต้องพักฟื้น 2 สัปดาห์ที่นี่ก่อนกลับไทยจะมีเอกสารมาให้อ่าน
และเซ็นรับทราบ เรือ่ งวางยา และผลข้างเคียงต่างๆ การท�ำ V-line อาจท�ำให้
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ผิวหนังหย่อนคล้อยในบางคนที่ตัดเยอะแต่ส�ำหรับปาล์ม ท�ำ  V3 Lifting
ร่วมด้วยจึงไม่มีปัญหาหย่อนคล้อย คุณหมอจะพยายามแก้ไขโครงหน้าออก
มาให้เท่ากันมากที่สุด และมีแผลเป็นในช่องปาก
วันผ่าตัด คุณหมอ Lee เข้ามาสรุปว่า คุณปาล์มอยากได้โครงหน้า
ทรงไหน คุณปาล์มเลือกเอาแบบคางเล็กแหลมเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังจาก
ออกจากห้องผ่าตัดแล้ว คุณปาล์มมีอาการหนาวสั่น พยาบาลใช้ผ้าห่มไฟฟ้า
มาวางทับตัว ไม่เกิน 5 นาทีจึงหายหนาว เสาน�้ำเกลือมีเครื่องให้ยาแก้ปวด
ตัวเองแบบกดปุ่ม คุณปาล์มไม่เจ็บปวดจึงไม่ได้กดยาแก้ปวดให้ตัวเอง ช่วงนี้
คือช่วงดูอาการแบบเข้มงวด ภายใน 6 ชั่วโมงที่ออกจากห้องดูอาการ ห้าม
นอนมีป้ายมาติดที่เสาน�้ำเกลือว่านอนได้เวลากี่โมง คุณปาล์มทรมานมาก
เพราะง่วงมาก แต่ไม่ได้เจ็บปวด พยายามหายใจลึกๆ ทางปากให้แก๊สยาสลบ
ออกให้หมด   ไม่มีอาการอาเจียน แต่มีคนคอยปลุก ห้ามหลับ ในห้องมีจอ
คอมพิวเตอร์ให้เปิดซีรี่ย์ดู เพื่อไม่ให้หลับ
พอผ่านการทรมานร่างกายจากการห้ามนอน วันต่อมาพบว่าปาก
บวมมากไม่สามารถควบคุมการไหลของน�้ำลายได้ วันแรกหลังการผ่าตัด       
หมอพอใจผลการผ่าตัด คุณหมอใช้เครื่องมาฉายแสงที่หน้า เพื่อลดบวม         
และท�ำ CT Scan เมือ่ เสร็จเรียบร้อย ขัน้ ตอนถัดมาคือซือ้ ยา และดูแลตัวเอง
เช่น ห้ามกินของแข็ง เผ็ด เค็ม มัน เพราะแผลผ่าตัดในปากจ�ำนวนมาก  แต่
คุณปาล์มไม่รู้สึกว่ามีแผล ไม่ปวดแสบร้อนใดๆ ต้องบ้วนน�้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก
2 ชั่วโมง เป็นอันเสร็จสิ้น
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      ภาพ : รูปคุณปาล์มหลังผ่าตัด          คุณปาล์ม Before – After
                                               การท�ำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี
กรณีศึกษาของคุณปาล์มเป็นการศึกษาถึงกระบวนการปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ของการศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีของคุณปาล์ม ได้แก่ การ
ปรับเปลี่ยนรูปหน้าด้วย 3 วิธีคือ โหนกแก้ม, V-Line และ V3 Lifting โดย
ใช้เทคนิคทางการแพทย์ทที่ นั สมัย โดยมีขนั้ ตอนการปรึกษาทีล่ ะเอียด ใช้เวลา
นาน และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเทคนิค มีผู้ช่วยแพทย์ให้ค�ำแนะน�ำ      
แผลที่เกิดในช่องปากท�ำให้ไม่มีร่องรอยของการผ่าตัด และคนไข้ไม่รู้สึก
เจ็บปวด หลังผ่าตัดมีการติดตามอย่างเข้มงวด แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า       
ของวงการศัลยแพทย์เกาหลีที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปหน้าคุณปาล์มตาม       
เป้าหมายที่วางไว้ได้ (The Body Project) ให้สวยอย่างธรรมชาติ เพราะ
ไม่มีร่องรอยจากแผลผ่าตัด คุณปาล์มรับรู้รูปหน้า V-Line ผ่านรายการ Let
Me In โดยศึกษาจากผลงานการผ่าตัดรูปหน้า V-Line จากคนไข้ที่มีปัญหา
แก้มเยอะแบบคุณปาล์ม ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ ความงามแบบเกาหลีคอื รูปหน้าที่
เรียวเล็กแบบ V-Line การมีรูปหน้าที่เรียวเล็กเป็นการสื่อถึงอัตลักษณ์ความ
งามแบบเกาหลีที่ดูอ่อนวัย รูปหน้าที่มีแก้มแสดงถึงความชรา
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กรณีศึกษา : กระบวนการศัลยกรรมของผู้หญิงไทยที่ประเทศเกาหลี
คนที่ 2
ประสบการณ์ ก ารท� ำ ศั ล ยกรรมที่ ป ระเทศเกาหลี ศึ ก ษาจาก
Review ศัลยกรรม ของคุณแพรว ชนาพรปะทิ เมื่อ 5 มิถุนายน 2558
(Stm Style, 27 เมษายน 2559) ซึ่งเป็นผู้ได้คัดเลือกจากรายการ Let Me
In  Thailand รายการศัลยกรรมของเกาหลี เพื่อเสนอภาพกระบวนการ
ศัลยกรรมกรณีที่ท�ำศัลยกรรมทั้งตัว ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
1. ประสบการณ์ก่อนท�ำศัลยกรรม ได้แก่ เป้าหมายในการท�ำ
ศัลยกรรม, ความกังวลต่อร่างกายเดิม, และเหตุผลที่ตัดสินใจท�ำศัลยกรรม
ที่เกาหลี
2. ประสบการณ์หลังจากตัดสินใจศัลยกรรม ท�ำศัลยกรรมที่ไหน
กับแพทย์คนไหน ใช้เทคนิคแบบไหน การประเมินผลที่เกิดจากการผ่าตัด
1. ประสบการณ์ก่อนท�ำศัลยกรรม ได้แก่ เป้าหมายในการท�ำ
ศัลยกรรม, ความกังวลต่อร่างกายเดิม และเหตุผลทีต่ ดั สินใจท�ำศัลยกรรม
ที่เกาหลี
เหตุผลที่ตัดสินใจไปท�ำศัลยกรรมที่เกาหลี เนื่องจากคุณแพรวเป็น
ผูโ้ ชคดีจากการสมัครเข้าร่วมรายการศัลยกรรมของเกาหลี รายการ Let Me
In  Thailand และได้รับการคัดเลือกเนื่องจากคุณหมอจากโรงพยาบาล
Banobagi อยากช่วยเหลือท�ำการผ่าตัดให้ เนือ่ งจากหน้าเดิมก่อนศัลยกรรม
คือ คางยื่นออกมาข้างหน้ามาก ขากรรไกรและฟันไม่สบกัน ตาไม่เท่ากัน
(เพราะประสบอุบัติเหตุ) ตาขวาใหญ่กว่าตาซ้าย โหนกแก้มที่ไม่เท่ากัน จมูก
ใหญ่และแบนมาก สิวฮอร์โมนมีรอยสิวทั้งหน้า และมีปัญหาใหญ่ในการใช้
ชีวิตประจ�ำวันคือ ฟันไม่สบกัน ท�ำให้ไม่สามารถที่จะกัดอาหารด้วยฟันหน้า
ส่งผลต่อการเข้าสังคม
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เป้าหมายของการท�ำศัลยกรรมครั้งนี้ คือ โหนกแก้ม ขากรรไกร
และวีไลน์ (กราม+คาง) ตา จมูก ฉีดไขมันหน้าผาก และเสริมหน้าอก

ภาพ : คุณแพรวก่อนศัลยกรรม
2. ประสบการณ์หลังจากตัดสินใจศัลยกรรม ท�ำศัลยกรรมกับหมอคนไหน
เลือกเทคนิคแบบไหน การประเมินผลที่เกิดจากการผ่าตัด
วันแรก เมือ่ เดินทางถึงประเทศเกาหลี มีรถจากบริษทั เอเจนซีพ่ า ไป
โรงพยาบาล Banobagi โดยมีล่ามภาษาเกาหลีในการสื่อสารกับคุณหมอ  
เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียด ได้แก่ ความดัน คลื่นหัวใจ เลือด และสแกน
โครงสร้างใบหน้า พร้อมพิมพ์ฟัน เนื่องจากเป็นการผ่าตัดใหญ่ใน 4 รายการ
ได้แก่ หน้าอก รูปหน้า ตา และจมูก จึงมีแพทย์ 4 คนตามความเชี่ยวชาญ
ของแต่ละคน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2559 - กันยายน 2559)

163

ภาพ : แพทย์ 4 คนต่อการผ่าตัด 4 รายการ
ล�ำดับการผ่าตัดของคุณแพรว อันดับแรกของการผ่าตัดคือ ตา
เนื่องจากคุณแพรวตาตกและไม่เท่ากัน ต้องเย็บกล้ามเนื้อตา ให้ตาดูโต
ขึ้น ขณะผ่าตัดคุณแพรวรู้สึกตัว เหมือนลอยๆ อยู่บนอากาศ รู้ว่าแพทย์ท�ำ
อะไร เมื่อผ่าตัดตาเสร็จ จึงกลับที่พัก ไม่ได้นอนพักที่โรงพยาบาล พัก 2 วัน

ภาพ : หลังผ่าตัดตา
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อันดับที่ 2 คือผ่าตัดรูปหน้า เพื่อผ่าตัดขากรรไกร โหนกแก้ม และ  
วีไลน์ (กราม+คาง) คุณแพรวต้องงดอาหารก่อนผ่าตัด 8 ชั่วโมง หลังผ่าตัด
เสร็จพยาบาลมาปลุกให้ตื่น ให้หายใจออกยาวๆ เป็นเวลา 1ชั่วโมง เพื่อที่       
จะเอายาสลบออกจากท้อง ช่วงนั้นคอแห้ง พยาบาลให้จิบน�้ำอุ่น ช่วงแรก
มีเลือดออกในคอ ผ่านไป 2-3 วันจึงไม่มีเลือดในคอ หลังผ่าตัดต้องนอน
โรงพยาบาล 3 วัน หลังผ่าตัดหน้าไม่ชำ 
�้ แต่บวมมาก พอออกจากโรงพยาบาล
กลับที่พัก หน้าบวมยังอยู่มาก ลดบวมด้วยการประคบเย็น เดินบ่อยๆ และ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลังผ่าตัดใหม่ๆ ยังอ้าปากไม่ค่อยได้ หมอ
แนะน�ำน�้ำฟักทองช่วยลดบวมได้ ผ่าตัดรูปหน้า ใช้เวลาพักฟื้น 1 เดือน
ระหว่างนั้นคุณหมอตรวจอาการเป็นระยะๆ พร้อมกับรักษาสิว ช่วงพักฟื้น
ต้องท�ำทรีทเม้นท์ลดบวม

ภาพ : หลังผ่าตัดรูปหน้า
อันดับที่ 3 คือผ่าตัดจมูก คุณหมอต้องเหลาฐานจมูก เพราะฐาน
จมูกใหญ่และแบนมาก ส่วนบนจมูกเป็นซิลิโคน ส่วนปลายจมูกเป็นกระดูก
อ่อนหลังหู ก่อนผ่าตัดต้องอดอาหาร 8 ชั่วโมง หลังผ่าตัดพยาบาลจะมา
ปลุกให้ดื่มน�้ำ  ระยะแรกมีส�ำลีอุดจมูกท�ำให้หายใจล�ำบาก ใช้เวลา 2-3 วัน
จึงค่อยเอาส�ำลีออก จมูกไม่คอ่ ยช�ำ 
้ แต่บวมนาน พักฟืน้ ประมาณสามอาทิตย์
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ภาพ : หลังผ่าตัดจมูก
อันดับสุดท้าย ผ่าตัดหน้าอก ต้องอดอาหาร 8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด
หลังผ่าตัดต้องพันผ้าไว้ ห้ามใส่เสื้อในประมานหนึ่งเดือน ช่วงแรกยกแขน
ไม่ค่อยได้ แต่พยาบาลแนะน�ำให้ค่อยๆ กางแขน ถ้ากางได้นิดหน่อยให้เอา
มือแตะกับฝาผนังแล้วค่อยๆ เลือ่ นขึน้ ไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะยกแขนได้ตามปกติ
หน้าอกของคุณแพรวไม่ต้องนวด ส่วนซิลิโคลเป็นเนื้อทราย
การดูแลตัวเองหลังผ่าตัด ได้แก่ ฝึกอ้าปาก รัดผ้าที่หน้าตามค�ำสั่ง
แพทย์  รวมระยะเวลาที่เกาหลี 3 เดือน และกลับมารักษาสิวต่อที่เมืองไทย

ภาพ : หลังศัลยกรรม
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กรณีศึกษาของคุณแพรวเป็นการศึกษาถึงกระบวนการปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ของการศัลยกรรมทั้งตัวที่ประเทศเกาหลี ได้แก่ ตา การปรับ
เปลี่ยนรูปหน้า จมูก และหน้าอก โดยใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 4 คน ผ่าตัดใน
ความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละคน แพทย์สามารถแก้ไขปัญหาขากรรไกร
และฟันที่ไม่สบกันของคุณแพรวที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ส�ำหรับชีวิตคุณ   
แพรว โดยแพทย์ใช้วิธีการผ่าตัดที่ทันสมัย ท�ำให้คุณแพรวมีความมั่นใจมาก
ขึ้น จากอดีตที่โดนเพื่อนล้อว่าคางยื่น และไม่เคยมีแฟน หลังท�ำศัลยกรรม
สวยขึ้น คนรอบข้างสนใจมาก แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวงการ
ศัลยแพทย์เกาหลีที่ไม่ใช่แค่การศัลยกรรมเพื่อความงาม แต่ยังสามารถ      
แก้ไขความบกพร่องทางร่างกายท�ำให้คุณแพรวรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ เกิน
กว่าเป้าหมายที่วางไว้ได้ (The Body Project) ให้สวยขึ้น เข้าสังคมได้
อย่างมั่นใจ
เนื่องจาก “รูปลักษณ์ภายนอก ขนาด รูปร่าง หรือแม้แต่ส่วนต่างๆ
ของร่างกาย สามารถเปิดไปสู่การจัดการกับร่างกายให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ที่เจ้าของร่างกายต้องการได้” (Shilling, 1993: 5; 1997: 69 อ้างใน โกสุม
โอมพรนุวฒ
ั น์, 2545) เพือ่ สร้างอัตลักษณ์ ร่างกายจึงเปรียบเสมือนโครงการ
(The Body Project) ทีเ่ ป็นหน่วย หรือ entity ทีก่ ำ� ลังกลายเป็นสิง่ อืน่ ทีไ่ ม่มี
วันจบ ต้องพัฒนา จัดการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Shilling, 1993 : 4-5)
คุณแพรวได้ปรับเปลีย่ นร่างกายจากการศัลยกรรมทัง้ ตัว เพือ่ แสดงอัตลักษณ์
ของตนเองที่สื่อความหมายถึงสัญลักษณ์ทางสังคมที่เป็นคนสวย และมี      
ความมั่นใจกับรูปลักษณ์ภายนอกของตนท�ำให้รู้สึกดีกับตนเอง โครงการ
ร่างกายส�ำหรับคุณแพรว จึงเป็นไปเพือ่ ท�ำให้รา่ งกายของตนสอดรับกับความ
เท่าเทียมกันทางสังคม และจินตนาการ ดังนั้น คุณแพรวจึงไม่ใช่เจ้าของ
ร่างกายที่แท้จริง แต่ร่างกายเป็นพื้นที่ของการต่อรองและช่วงชิงทางอ�ำนาจ
ระหว่างตัวปัจเจกบุคคลล กับแรงปะทะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
นอกจากนี้ ร่างกายยังได้กลายมาเป็นประเด็นในการการแบ่งแยกและสร้าง
ความไม่เท่าเทียมระหว่างมนุษย์อีกด้วย (โกสุม โอมพรนุวัฒน์, 2545)
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การวิเคราะห์ปรากฏการณ์การท�ำศัลยกรรมแบบสาวเกาหลี
ของผู้หญิงไทยด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาร่างกายทาง
มานุษยวิทยา

ความงามแบบสาวเกาหลี เป็นความงามที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ แต่เป็นประดิษฐกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Constructed) ผู้เขียน
จึงวิเคราะห์ปรากฏการณ์ “ความงามแบบสาวเกาหลี” ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับ
การศึกษาร่างกายทางมานุษยวิทยา
“ความงามแบบสาวเกาหลี” เป็นกระบวนการในการสือ่ ความหมาย
เชิงวัฒนธรรม ที่ผู้หญิงสร้างขึ้นมาจากการท�ำศัลยกรรม เป็นความงามพิมพ์
นิยมในยุคกระแสเกาหลีฟเี วอร์ ทีป่ ระเทศเกาหลีสง่ วัฒนธรรมผ่านสือ่ มวลชน
มายังสังคมไทย ได้แก่ ผิวขาว ตากลมโต จมูกโด่งไม่มาก รูปหน้า V-Line
รูปร่างผอมสูง ผ่านดารา นักร้อง นักแสดง ซึ่งสะท้อนถึงวิธีคิดของผู้หญิง
ที่มองว่า ร่างกายอยู่ในกระบวนการที่ก�ำลังกลายเป็นบางสิ่ง (The Process
of Becoming) หรือที่เรียกว่า The Body Project ผู้หญิงจึงจัดการ ปรับ
เปลี่ยนร่างกายตลอดเวลา ด้วยการท�ำศัลยกรรมด้วยความเชื่อ ค่านิยม
ที่มากับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีที่ส่งผ่านมาประเทศไทย เพื่อสื่อถึง
อัตลักษณ์ความงามแบบที่ผู้หญิงตั้งไว้
จากการศึกษา ผู้หญิงเห็นว่าความสวยเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นมา
ได้ ผู้หญิงรับรู้ว่าความงามแบบเกาหลีเป็นความงามที่สามารถสั่งได้ จัดการ
ได้ ด้วยการท�ำศัลยกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ท�ำให้ผู้หญิงทั้ง
สองคน คือคุณปาล์มและคุณแพรว ลงทุนจัดการกับร่างกายของตนเองจาก
การท�ำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี ด้วยเงิน เวลา ความเจ็บปวด
ผู้หญิงทั้งสองคนที่ลงทุนกับโครงการร่างกาย (Body Project) นี้
มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ สร้างอัตลักษณ์ให้กับตนเอง จากการผ่าตัด
ศัลยกรรมร่างกายของตนให้เป็นร่างกายที่สวยงาม เป็นที่พึงปรารถนา และ
มีเสน่ห์ดึงดูดใจ แสดงให้เห็นว่า ร่างกายเป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างอัตลักษณ์
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ส�ำหรับผู้หญิง ปรากฏการณ์ความงามอันได้แก่ จมูกโด่ง รูปหน้า V-Line
ดวงตาที่กลมโต หน้าอกที่โต ภาพความงามแบบสาวเกาหลีเหล่านี้ เป็น       
ภาพความงามทางวัฒนธรรมทีส่ ง่ ผ่านสือ่ มวลชนจากประเทศเกาหลีสผู่ หู้ ญิง
ไทย เป็นความงามที่ถูกนิยามโดยใคร ผู้หญิงเป็นผู้นิยาม หรือ ถูกนิยามจาก
สื่อมวลชน หรือจากใคร ธุรกิจศัลยกรรมความงามที่มีมูลค่ามหาศาลที่มี
ร่างกายเป็นเครื่องต่อรอง จึงกลายเป็นพื้นที่การช่วงชิงอ�ำนาจของการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บทสรุป

ค�ำตอบเรือ่ งร่างกายจากการศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการศึกษาร่างกาย
ทางมานุษยวิทยา ครอบง�ำด้วยวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และช่วงเวลา
สะท้อนถึงมนุษย์ในการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการแสดง อัตลักษณ์           
การศัลยกรรมที่ก้าวหน้ามากขึ้นท�ำให้เกิดปฏิบัติการกับร่างกายเสมือน
โครงการ (The Body Project) ที่ต้องปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลงอย่าง
ไม่มีวันจบสิ้น เพื่อให้ร่างกายบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เป้าหมายของ
ร่างกายจึงถูกสร้างขึ้นด้วยระบบความหมายทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง
และช่วงเวลา
เป้าหมายของร่างกายในกระบวนการศัลยกรรมความงามแบบเกาหลี
จึงถูกสร้างขึ้นด้วยระบบความหมายทางวัฒนธรรม เป็นความหมายที่        
สังคมให้กับร่างกาย คือความงามตามแบบพิมพ์นิยมที่สังคมก�ำหนด นั่น
ได้แก่ ความงามที่มีลักษณะตากลมโต จมูกโด่งไม่มากนัก รูปหน้า V-Line
ดูเป็นธรรมชาติ เป็นอัตลักษณ์ที่ผู้หญิงต้องการและสามารถสั่งได้ว่าต้องการ
หน้าตาแบบไหนตามความต้องการของตนเอง เป็นความงามที่จัดการได้
สั่งได้ด้วยทุนที่เป็นตัวก�ำหนดรูปแบบท�ำศัลยกรรมจากแพทย์ที่ประเทศ
เกาหลี ด้านสังคม ความหมายของความงามแบบเกาหลี มีนยั ยะเพือ่ บ่งบอก
ฐานะทางสังคมได้ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ทางสังคม บ่งบอกถึงการเข้าเป็นคน
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ในกลุม่ กลุม่ ของคนงามตามแบบเกาหลี ด้านการเมือง ร่างกายเป็นศูนย์กลาง
ของการแสดงอ�ำนาจในการควบคุมผ่านกลไกของรัฐ ได้แก่ สถาบันแพทย์
คลีนิค โรงพยาบาลศัลยกรรมของประเทศเกาหลี ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลเกาหลี เพื่อส่งเสริมร่างกายในแบบที่การพัฒนาโครงการ (The
Body Project) ที่ต้องเปลี่ยนแปลง พัฒนา เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และการผลิตของประเทศ
สุ ด ท้ า ยความงามแบบสาวเกาหลี ค วามสวยที่ สั่ ง ได้ ผู ้ ห ญิ ง กั บ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงร่างกายอย่างไม่มีวันจบสิ้น (The Process of
Becoming) ด้วยกระบวนการทางการแพทย์สมัยใหม่ เข้ามามีอิทธิพลใน       
การเปลี่ยนแปลงร่างกาย ที่มาพร้อมกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เป็นตัว
กระตุ้นความเป็นมาตรฐาน ความเป็นสากล ด้วยอุดมคติความงามแบบสาว
เกาหลีให้กับผู้หญิงไทยภายใต้พลวัตรของการสื่อสาร ผู้หญิงจะเลือกแสดง
อัตลักษณ์ของตัวเองตามความงามทางการตลาด หรือจะต่อต้านขัดขืนหรือ
ไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจในการสร้างเรือนร่างของตัวเอง ดังที่
Susan Bordo กล่าวว่า “ร่างกายของคุณเป็นร่างกายที่คุณสืบทอดมา แต่
คุณต้องตัดสินใจว่าจะท�ำอะไรกับมัน” (Bordo, 1993: 249 อ้างใน จุฬารัต
ผดุงชีวิต, 2558) และถ้าเรารู้ว่าความงามไม่ใช่ความจริงแท้หนึ่งเดียวใน
โลก ความงามแปรเปลี่ยนไปตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา เราจะ
มองกลับมาเห็นความงามที่ตัวเราเองเป็นผู้นิยามได้ไหม?
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