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ภาพการท�ำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ การเฝ้ารอ
ด้วยความหวังของครอบครัว การพยายามของทุกภาค
ส่วน ภาพแห่งความดีใจเมื่อทั้ง 13 ชีวิตปลอดภัยและ
กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้ง รวมไปถึงภาพ
ความเสียสละของจ่าแซม วีรบุรุษถ�้ำหลวง ยังคงอยู่
ในความทรงจ�ำของใครหลายคน
ไทยพีบีเอส เฝ้าสังเกตสถานการณ์ เกาะติดการ
ปฏิบัติภารกิจ พยายามในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ให้ปฏิบัติการครั้งนี้ส�ำเร็จ ด้วยความหวังและเป้าหมาย
เดียวกันที่อยากให้ทุกคนกลับออกมาอย่างปลอดภัย
แม้ว่าความล�ำบาก ความกดดัน ความเหนื่อยล้า           
จะท�ำให้บั่นทอนแรงก�ำลังในการท�ำงานลงไปไม่น้อย
แต่กไ็ ม่ได้ทำ� ให้ความทุม่ เททีม่ ลี ดลงไป และเมือ่ ภารกิจ
ส�ำเร็จลงสิ่งที่เราทุกคนได้มันคือความประทับใจ ความ
ภาคภูมใิ จและความสุขทีเ่ กิดขึน้ พร้อมๆ กับคนอีกหลาย
ล้านคนทั่วโลก

...1 ปีที่แล้ว...
13 ชี วิ ต ที ม ฟุ ต บอลหมู ป ่ า อะคาเดมี แ ม่ ส าย
เดินทางเข้าไปส�ำรวจบริเวณถ�ำ้ หลวง ภายในวนอุทยาน
ถ�ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
แล้วไม่สามารถกลับออกมาได้
ผู้คนนับร้อยนับพัน เข้าร่วมการปฏิบัติการค้นหา
และกูภ้ ยั ถ�ำ้ หลวง ปฏิบตั กิ ารส�ำคัญระดับโลกทีร่ วบรวม
ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นการกู ้ ภั ย การด� ำ น�้ ำ  การขุ ด เจาะ                          
นักภูมิศาสตร์ นักปีนเขา ต�ำรวจ ทหาร เอกชนจากทุก
ภาคส่วน  และจิตอาสาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผูค้ นนับล้านคนจากทัว่ ทุกมุมโลก เฝ้าติดตามปฏิบตั ิ
การครั้งส�ำคัญนี้และเอาใจช่วยให้ทั้ง 13 ชีวิตปลอดภัย

13 Stories เรื่องเล่าที่อยากบอก “ภารกิจสื่อ
เกาะติดปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ�้ำหลวง
เป็นเรือ่ งเล่าจากประสบการณ์การท�ำงานของไทยพีบเี อส
ในช่วงเวลานัน้ ความรูส้ กึ ของทีมงานทีเ่ กิดขึน้ ถูกบันทึก
เอาไว้ในหนังสือเล่มนี้
     หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือวิชาการ ไม่ใช่การถอด
บทเรียนการท�ำงานและความผิดพลาด แต่หนังสือ
เล่มนี้เป็นตัวแทนความรู้สึกของทีมงานไทยพีบีเอส
ที่เกาะติดช่วยเหลือ 13 ชีวิตที่ถ�้ำหลวงในช่วงเวลานั้น
และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จะเป็ น
ประโยชน์กับผู้อ่านที่สนใจเบื้องหลังการท�ำงานของสื่อ
และเพื่อเป็นจุดรวมความรู้สึกและแรงบันดาลใจอันดี
ให้แก่ไทยพีบีเอสและพี่น้องสื่อมวลชนทุกคน
คณะผู้จัดท�ำ
23 มิถุนายน 2562: 1 ปีหลังจากเหตุการณ์ถ�้ำหลวง
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#คนแปลกหน้าที่อยากเจอ...
23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่กลายเป็นประเด็นส�ำคัญระดับโลกเกิดขึ้น เมื่อนักฟุตบอล
เยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย พร้อมด้วยผู้ช่วยฝึกสอน รวมจ�ำนวน 13 คน เดินทางเข้าไปส�ำรวจ
บริเวณถ�้ำหลวง ภายในวนอุทยานถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แล้วไม่สามารถกลับ
ออกมาได้ เพราะน�้ำและโคลนไหลมาปิดทางออกบริเวณสามแยก จนน�ำมาสู่ “การปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย
ถ�้ำหลวง” ในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ปฏิบัติการส�ำคัญระดับโลกที่รวบรวม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัย การด�ำน�้ำ การขุดเจาะ นักภูมิศาสตร์ นักปีนเขา ต�ำรวจ ทหาร เอกชนจากทุกภาคส่วน1
และจิตอาสาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศหลายพันคน ทีต่ า่ งระดมสรรพก�ำลังและอุปกรณ์เครือ่ งมือมาเพือ่ ร่วม
ปฏิบัติการช่วยเหลือทั้ง 13 คน
คนแปลกหน้า 13 คน จากทีมฟุตบอลเล็กๆ ในอ�ำเภอแม่สาย กลายเป็น 13 คน ที่ทั่วโลกอยากเจอมากที่สุด
และเป็น 13 คน ที่น�ำพาคนแปลกหน้าจ�ำนวนมาก ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาพบเจอและร่วมท�ำภารกิจชีวิตครั้ง
นี้ร่วมกัน จากวันนั้นจนถึงวันนี้พวกเขากลายเป็น #คนแปลกหน้าที่ใครๆก็รู้จัก

#ถ�้ำหลวง
“ถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน” อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันนี้ย่อมแตกต่างไปจากอดีตที่ไม่เป็นที่รู้จัก
เราทุกคนแทบไม่รู้จักถ�้ำหลวงขุนน�้ำ-นางนอน เรารู้เพียงว่าถ�้ำหลวงแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถเข้าไปชมความงามของถ�ำ้ ได้เพราะ Google บอกไว้แบบนัน้ ใครจะรูว้ า่ จะมีเหตุการณ์
ธรรมดาทีแ่ สนยิง่ ใหญ่เกิดขึน้ และน�ำมาซึง่ ปฏิบตั กิ ารส�ำคัญระดับโลกอย่าง “ปฏิบตั กิ ารค้นหาและกูภ้ ยั ถ�ำ้ หลวง”
ถ�้ำหลวงในวันนี้กลายเป็นที่รู้จัก ถ�้ำหลวงในวันนี้ได้รับการฟื้นฟู และถ�้ำหลวงในวันนี้กลายเป็นความทรงจ�ำของ
ใครหลายคนไปแล้ว

1

https://th.wikipedia.org/wiki/ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ�้ำหลวง
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ล�ำดับเหตุการณ์ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ�้ำหลวง2
ที่

วันที่

เหตุการณ์ส�ำคัญ

1

23 มิถนุ ายน 2561

- เยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี พร้อมโค้ช รวม 13 คน เดินทางไปที่ถ�้ำหลวง หลัง
จากการฝึกซ้อมฟุตบอล
- 17.00 น. เจ้าหน้าที่วนอุทยานถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน จะปิดส�ำนักงาน แต่
สังเกตมองเห็น รถจักรยานยนต์ 1 คัน และรถจักรยาน 11 คันจอดอยู่บริเวณ
ทางเข้าปากทางถ�้ำหลวงฯ จึงได้เข้าไปตรวจสอบ และพบรองเท้า กระเป๋าเป้ทิ้ง
ไว้บริเวณทางเข้าถ�้ำ และทราบจากผู้ปกครองคนหนึ่งว่าติดต่อลูกชายไม่ได้

2

24 มิถนุ ายน 2561

- 01.00 น. ทีมกูภ้ ยั ท้องถิน่ ได้นำ� ถังออกซิเจนและเชือกน�ำเข้าไปในถ�ำ้ เพือ่ ติดตาม
ค้นหาผู้ที่คาดว่าจะหายเข้าไปในถ�้ำฯ และได้พบรองเท้าแตะ จ�ำนวน 12 คู่ และ
กระเป๋า จ�ำนวนหนึ่งตกอยู่กับพื้นภายในบริเวณภายในถ�้ำที่กู้ภัยฯเข้าไปค้นหา
- ทีมนักประดาน�้ำ เริ่มด�ำน�้ำค้นหาโดยพบรอยนิ้วมือตามฝาผนังถ�้ำ แต่ต้องหยุด
การค้นหาชั่วคราวเพราะระดับน�้ำที่สูงขึ้น และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
- ประสานหน่วยซีล กองทัพเรือ เดินทางมาร่วมค้นหา

3

25 มิถนุ ายน 2561

- หน่วยซีลร่วมปฏิบัติการ และเริ่มการค้นหา เวลา 02.00 น. ท่ามกลางระดับน�้ำ
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยช่วงเที่ยงวันสามารถทะลุอุโมงค์ถ�้ำไปยังอีกฟากหนึ่งได้ พบร่อง
รอย แต่ยังไม่พบผู้สูญหาย  

4

26 มิถนุ ายน 2561

- หน่วยซีล เดินหน้าค้นหาต่อ โดยเดินหน้าถึงโถง 3 พร้อมส่งก�ำลังเพิ่มเติม
ทั้งนักท�ำลายใต้น�้ำจู่โจม พยาบาลเวชศาสตร์ใต้น�้ำ และเจ้าหน้าที่สื่อสาร
- เจ้าหน้าที่เร่งการระบายน�้ำออกจากถ�้ำอย่างต่อเนื่อง
- มีการค้นหาปล่องและโพรงที่อาจสามารถเชื่อมเข้าไปยังถ�้ำได้

8

ที่

วันที่

5

27 มิถนุ ายน 2561

เหตุการณ์ส�ำคัญ
- หน่วยซีล เดินหน้าค้นหาไปถึงยังหาดพัทยา แต่ยังไม่พบผู้ประสบภัย
- การค้นหาทุกด้านยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง
- นายโรเบิร์ต ชาร์ลส์ ฮาร์เปอร์ นายริชาร์ด วิลเลียม สแตนตัน และนายจอห์น
โวลันเธ็น ผู้ช�ำนาญการด�ำน�้ำในถ�้ำจาก British Cave Rescue Council ของ
สหราชอาณาจักร เดินทางถึงไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือ

6

28 มิถนุ ายน 2561

- มีการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั งิ านอย่างเป็นทางการ   
- ทีมนักวิชาการ นักธรณี กรมทรัพยากรธรณี และผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งถ�ำ 
้ ประเมิน
แผนการเจาะผนังถ�ำ 
้ เพือ่ ช่วยการระบายน�ำ 
้
- ทีมสนับสนุนและทีมต�ำรวจเร่งส�ำรวจโพรงด้านนอกทัง้ ฝัง่ ทิศเหนือและทิศใต้

7

29 มิถนุ ายน 2561

- ระดับน�้ำในถ�้ำเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องมีการเสริมเครื่องสูบน�้ำเพื่อด�ำเนินการ
- หน่วยซีล ขอการสนับสนุนถังอากาศเพิ่มเติม โดยใช้ก�ำลังทหาร กู้ภัย และทีม
อาสาล�ำเลียงเข้าไปยังจุดปฏิบัติการในถ�้ำ

8

30 มิถนุ ายน 2561

- หน่วยซีลถึงสามแยกในถ�ำ 
้ พบน�ำ้ ท่วมทัว่ บริเวณ และตัง้ จุดปฏิบตั กิ ารส่วนหน้า
บริเวณโถง 3 และเตรียมวางเชือกน�ำทางเพื่อค้นหา 13 ผู้สูญหาย

9

1 กรกฎาคม 2561

- หน่วยซีล พร้อมนายแพทย์ ร่วมด�ำน�้ำถ�้ำกับทีมจากต่างประเทศ เพื่อค้นหา
อย่างต่อเนื่อง
- ขณะที่ด้านนอกถ�้ำเริ่มมีการจัดระเบียบพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ล�ำเลียงผู้ประสบภัย
- การส�ำรวจโพรงถ�้ำ  ทั้งฝั่งท้ายถ�้ำและฝั่งผาหมียังเดินหน้าต่อไป แม้โอกาสใน
การพบทางเชื่อมเข้าไปในถ�้ำจะเป็นไปได้ยาก  

9

ที่

วันที่

เหตุการณ์ส�ำคัญ
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2 กรกฎาคม 2561

- 22.20 น. ผู้ว่าฯ เชียงราย แถลงข่าวยืนยันว่าพบทั้ง 13 ชีวิต ยืนยันทุกคน
ปลอดภัย และจะเร่งวางแผนเพื่อเข้าช่วยเหลือ ท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจของ
ผู้ปกครอง และทีมงานทุกคนที่ปักหลักรออยู่หน้าถ�้ำหลวง
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3 กรกฎาคม 2561

- เพจเฟชบุ๊กThai Navy SEAL ได้น�ำคลิปวินาทีที่หน่วยซีล และทีมช่วยเหลือ
ต่างชาติ ได้พบเด็กและโค้ชทั้ง 13 คนที่ติดในถ�้ำหลวง ซึ่งอยู่บริเวณหาดทราย
ห่างจากพัทยาบีช 200 เมตร  โดยมีรายงานว่าผูท้ สี่ ามารถเข้าไปพบทีมหมูปา่ ทัง้
13 คนได้เป็นทีมแรก คือ นักด�ำถ�้ำจากประเทศอังกฤษ และมีหน่วยซีลติดตาม
มาสมทบทันที ส�ำหรับนักด�ำน�้ำชาวอังกฤษ 2 คนที่สนทนาร่วมกับทีมหมูป่าใน
คลิปนี้ คือ นายริชาร์ด สแตนตัน และ นายจอห์น โวลันเธน
- ผู้ว่าฯ เชียงราย แถลงอย่างเป็นทางการ ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือ 13 ชีวิต
ส�ำเร็จ ระบุเพิง่ ผ่านขัน้ ตอนแรกคือการค้นหา แต่ยงั ต้องกูช้ พี และส่งกลับสูอ่ อ้ มอก
ของครอบครัว
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4 กรกฎาคม 2561

- เพจเฟชบุ๊กThai Navy SEAL เปิดเผยคลิปพูดคุยและดูแลทั้ง 13 คน
- เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งสูบน�้ำและเติมออกซิเจนเข้าไปในถ�้ำตลอดทั้งวัน
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5 กรกฎาคม 2561

- เร่งเติมออกซิเจนเข้าถ�ำ 
้ เร่งสูบน�ำ้ ออกจากถ�ำ 
้ และการส�ำรวจโพรงเพือ่ หาทางเข้า
ถ�ำ 
้ ยังคงด�ำเนินต่อไป แต่ตอ้ งท�ำงานแข่งกับเวลาและสภาพอากาศ
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6 กรกฎาคม 2561

- ซีลนอกราชการ จ.อ.สมาน กุนัน เสียชีวิตขณะเข้าปฏิบัติภารกิจด�ำน�้ำล�ำเลียง
ขวดอากาศ
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7 กรกฎาคม 2561

- เฟซบุก๊ Thai NavySEAL โพสต์ขอ้ ความ พร้อมรูปภาพทีม่ ลี ายมือเขียนจ�ำนวน
7 แผ่น ระบุว่า ข้อความจากทีมหมูป่าและโค้ช
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8 กรกฎาคม 2561

- เริ่มปฏิบัติการกู้ภัย และสามารถพาทีมหมูป่า 4 คนแรก ออกจากถ�้ำหลวงได้
ปลอดภัย
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9 กรกฎาคม 2561

- ทีมหมูป่าอีก 4 คนถัดมาออกจากถ�้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย
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10 กรกฎาคม 2561

- ทีมหมูปา่ 5 คนสุดท้าย พร้อมเจ้าหน้าทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ าร ออกจากถ�ำ้ หลวงได้อย่าง
ปลอดภัย เป็นการจบภารกิจปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ�้ำหลวง
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18 วันแห่งความหวัง การรอคอย ความกดดัน มิตรภาพ และการเรียนรู้
“การกู้ภัยถ�้ำ” (Cave rescue) ไมใช่เรื่องใหม่ส�ำหรับโลกใบนี้ แต่นี่คือเหตุการณ์กู้ภัยในถ�้ำครั้งแรกที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย และดูจะเป็นสถานการณ์ที่ยากล�ำบากมากส�ำหรับการเผชิญเหตุครั้งแรก เป็นการท�ำงานในพื้นที่ที่ไม่มี
ใครคุน้ ชินมากนัก เพราะแม้วา่ วนอุทยานถ�ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอนแห่งนี้ จะเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติทเี่ ปิดให้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมความงามของถ�้ำที่มีความยาวมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย และเป็นพื้นที่ของ
การศึกษาวิจัย เนื่องจากภายในถ�้ำหลวงมีหลักฐานที่แสดงถึงวิวัฒนาการของถ�้ำจ�ำนวนมาก เช่น รอยการไหลของน�้ำ
เป็นริ้วคลื่น (ripple mark) ระดับพื้นถ�้ำเก่า หินถล่มขนาดใหญ่และเล็กจ�ำนวนมาก รอยแตกแบบมีแรงดึง (tension
crack) รอยระดับน�้ำ หลุมยุบ โพรงเพดานถ�้ำ และรอยแตกของผนัง ถือเป็นถ�้ำที่มีความเหมาะสมในเชิงการศึกษาวิจัย
ก็ตาม แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีคนอีกจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้จัก “ถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน”
แม้ปฏิบัติการกู้ภัยถ�้ำในครั้งนี้ ประเทศไทยจะได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน หลายหน่วยงาน และหลาย
สาขาอาชีพ ทัง้ จากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศก็ตาม แต่การปฏิบตั ภิ ารกิจส�ำคัญภายใต้ความกดดันของ
ทุกความหวังที่รอคอยทั้ง 13 คนวันแล้ววันเล่า สภาพภูมิอากาศ ระดับน�้ำและปริมาณฝนที่ดูจะไม่เอื้ออ�ำนวยให้ภารกิจ
ครัง้ นีส้ ำ� เร็จได้โดยง่าย และทีส่ ำ� คัญการท�ำงานทีต่ อ้ งแข่งกับ “เวลา” ทุกก้าวของภารกิจทีผ่ า่ นไปในแต่ละวัน ถูกท้าทาย
ด้วยข้อจ�ำกัดของเวลาที่เสียไปอยู่เสมอ ดังนั้นการวางแผนที่ดี การตัดสินใจที่เด็ดขาด และความร่วมมือในการปฏิบัติ
ภารกิจด้วยเป้าหมายเดียวกัน จึงท�ำให้ปฏิบัติการครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วง และสามารถช่วยเหลือทั้ง 13 คนได้อย่างปลอดภัย
รวมระยะเวลาปฏิบัติการทั้งสิ้น 18 วัน
นอกจากปฏิบัติการครั้งนี้จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จของ “ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้” (Mission Impossible) แล้ว
เรายังเห็นภาพการท�ำงานทีเ่ ป็นหนึง่ เดียว เมือ่ ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน ก่อเกิดมิตรภาพความสัมพันธ์ของกลุม่ เครือข่าย
ต่างๆ เราได้องค์ความรูช้ ดุ ใหม่สำ� หรับปฏิบตั กิ ารกูภ้ ยั ถ�ำ้ ของประเทศไทย และทีส่ ำ� คัญเราได้เห็นภาพความเสียสละของ
ทุกคนในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การใช้ก�ำลังแรงกายในการช่วยเหลือปฏิบัติการที่หน้าถ�้ำ  หลังถ�้ำและบริเวณโดยรอบ
การเสียสละก�ำลังเงินในการช่วยสนับสนุนด้านอาหารและสิ่งของต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
การเสียสละพื้นที่นาในการรับระบายน�้ำออกจากถ�้ำ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายอย่าง “จ่าแซม” จ่าเอก สมาน กุนัน วีรบุรุษถ�้ำหลวง
จึงไม่แปลกที่เรื่องเด็กติดถ�้ำและปฏิบัติกู้ภัยถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอนในครั้งนี้จะได้รับความสนใจและติดตามจากคน
ทัว่ โลก เพราะนอกจากทีมงานเจ้าหน้าทีแ่ ละจิตอาสาทีป่ ฏิบตั กิ ารช่วยเหลือในพืน้ ทีแ่ ล้ว “สือ่ มวลชน” ทัง้ สือ่ กระแสหลัก
สื่อในพื้นที่ และสื่อต่างประเทศ ก็ดูจะเป็นกองทัพส�ำคัญที่ไปยึดฐานที่มั่นบริเวณโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อเกาะติด
และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติภารกิจและกู้ภัยทั้ง 13 คนได้ส�ำเร็จ
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“ช่วงเวลาทองของสื่อมวลชน”
ถ้าจะเรียกช่วงเวลาดังกล่าวว่าเป็น “ช่วงเวลาทองของสื่อมวลชน”
ที่จะได้มีโอกาสแข่งขันกันเพื่อชิงพื้นที่ทางการตลาดและความนิยม
ของประชาชน ก็ดูจะไม่ถูกต้องนัก เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้เรา
ได้เห็นความพร้อมของทุกคนที่จะช่วยเหลือและมีส่วนร่วมเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ปฏิบัติการดังกล่าวส�ำเร็จได้โดยเร็ว ไม่เว้นแม้แต่กระทั่ง
สือ่ มวลชนทีต่ า่ งก็ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและกติกาในการเข้าไปท�ำหน้าที่
ของตัวเองเป็นอย่างดี ดังนั้นหากจะให้ถูกต้องคงต้องกล่าวว่าช่วงเวลา
นั้น ถือเป็น “ช่วงเวลาพิสูจน์คุณภาพของสื่อ” น่าจะเหมาะสมกว่า
เพราะคุณภาพของสื่อในที่นี้ไม่ใช่เพียงผลงานที่ออกบนหน้าจอโทรทัศน์ หน้าหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่อโซเชียลมีเดีย
(social media) ที่มีคุณภาพเพียงเท่านั้น แต่การยึดมั่นจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อ และการเคารพกฎกติกาในพื้นที่ดู
จะเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนทุกคนไม่ควรมองข้าม
“สือ่ ยุคใหม่ตอ้ งสัน้ กระชับ ฉับไว เข้าใจง่าย แชร์ได้ทนั ที” น่าจะเป็นนิยามทีใ่ กล้เคียงความต้องการของประชาชนที่
มีตอ่ สือ่ ยุคใหม่ในปัจจุบนั ดังนัน้ สือ่ มวลชนจึงพยายามปรับตัวและตอบสนองต่อความต้องการของ ผูเ้ สพสือ่ ทีม่ พี ฤติกรรม
เปลี่ยนไปให้ได้มากที่สุด ความรวดเร็ว ความหวือหวา พาดหัวข่าว ภาพข่าว และข้อมูลเชิงลึก จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็น
กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจของประชาชนตามแนวทางของแต่ละส�ำนักข่าว หากแต่กลยุทธ์
เหล่านีอ้ าจไม่สามารถใช้งานได้ในทุกกรณี ดังเช่นกรณีการน�ำเสนอข่าวสารปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ 13 ชีวติ ติดถ�ำ 
้ เราได้เห็น
ทัง้ ภาพความส�ำเร็จของการสือ่ สารและบทเรียนจากความพยายามในการสือ่ สารของสือ่ มวลชนในหลายประเด็น ส�ำหรับ
เหตุการณ์นี้ เราเห็นภาพว่า “ความเร็ว” อาจจะไม่ใช่ค�ำตอบของการน�ำเสนอ และการได้มาซึ่ง “ข้อมูลเชิงลึก” จนค่อน
ไปทางลับก็อาจจะไม่ใช่สงิ่ ที่ประชาชนต้องการ เพราะเป้าหมายของการติดตามข่าวสารเรือ่ งนี้กด็ ้วยความหวังว่าปฏิบัติ
การดังกล่าวจะประสบความส�ำเร็จโดยเร็ววัน และสิง่ ใดทีเ่ ป็นอุปสรรคหรือส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ย่อมจะไม่ได้รบั การตอบรับทีด่ มี ากนัก เราได้เห็นปรากฏการณ์ทปี่ ระชาชนเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับควบคุมสือ่
โดยเฉพาะบนพืน้ ทีโ่ ซเชียลมีเดีย การกล่าวถึง การแสดงความคิดเห็น การแชร์ตอ่ และการติดตามของประชาชนในช่วงนัน้
สะท้อนให้เห็นว่า “แม้ว่าประชาชนในยุคดิจิทัลจะต้องการข้อมูลที่รวดเร็ว กระชับ ฉับไวเพียงใด แต่ในยามที่สังคมมี
ประเด็นส�ำคัญและบริบทแวดล้อมทางด้านข้อมูล ที่มีทั้งข้อเท็จจริง ข่าวลือ หรือข่าวความเป็นไปได้ต่างๆ ปะปนกันไป
จนแทบแยกไม่ออกว่าข้อมูลใดเท็จและข้อมูลใดจริง การน�ำเสนอเนือ้ หาสาระทีม่ คี วามถูกต้อง รอบด้าน และการยึดหลัก
จริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อก็ยังเป็นสิ่งที่ส�ำคัญเสมอ
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“ไทยพีบีเอสกับการติดตามภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ�้ำ”
ไทยพีบเี อสเริม่ ต้นการน�ำเสนอเรือ่ งราวการหายตัวไปของนักฟุตบอลเยาวชนทีมฟุตบอลหมูปา่ อะคาเดมีแม่สาย
พร้อมด้วยผูช้ ว่ ยฝึกสอน จ�ำนวน 13 คน ด้วยแนวทางการท�ำงานแบบสือ่ สารมวลชนตามปกติ ทีม่ หี น้าทีใ่ นการรายงาน
และส่งผ่านข่าวสารของเหตุการณ์สปู่ ระชาชน เพือ่ รับทราบสถานการณ์และความคืบหน้าของปฏิบตั กิ ารค้นหาและการ
ช่วยเหลือ แต่เมือ่ เหตุการณ์ดงั กล่าวทวีความเข้มข้นมากขึน้ และระยะเวลาทีท่ อดยาวออกไป ไทยพีบเี อสจึงมีการปรับ
การออกอากาศเป็นผังเฉพาะกิจ เพือ่ การน�ำเสนอและติดตามความเคลือ่ นไหวแบบตลอดเวลา แม้วา่ จะไม่ใช่เหตุการณ์
แรกทีไ่ ทยพีบเี อสเลือกใช้กลยุทธ์การปรับรายการทีอ่ อกอากาศทัง้ หมดของสถานีให้มคี วามเกีย่ วข้องและเป็นพืน้ ทีใ่ นการ
สือ่ สารความคืบหน้าสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนือ่ งตลอดทัง้ วัน ทัง้ ทางหน้าจอหลักและบนช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือ
เฟซบุก๊ ไลฟ์ (facebook live) เพราะก่อนหน้านี้ ไทยพีบเี อสเคยเลือกใช้กลยุทธ์การท�ำงานในลักษณะนีม้ าแล้วในหลาย
เหตุการณ์สำ� คัญ เช่น เหตุการณ์อทุ กภัยใหญ่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2554 หรือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีจ่ งั หวัดเชียงราย เมือ่ ปี พ.ศ.
2557 เป็นต้น จึงไม่ใช่เรือ่ งใหม่ในการปรับตัวและด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ดงั กล่าว
แต่โจทย์ยากของการท�ำงานครัง้ นี้ น่าจะเป็นเรือ่ งของ “ข้อมูล” ไม่วา่ จะเป็นการเข้าถึงข้อมูล หรือความเปลีย่ นแปลง
ของข้อมูล ต่างมีผลต่อการสนับสนุนกลยุทธ์การน�ำเสนอความคืบหน้าสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ งทัง้ สิน้ แต่ตอ้ งยอมรับว่า
ปฏิบตั คิ รัง้ นีเ้ ป็นการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทีต่ ดิ อยูภ่ ายในถ�ำ้ ครัง้ แรกของประเทศไทย การท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ทีต่ อ้ งแข่งกับเวลาและต่อสูก้ บั สภาพอากาศทีเ่ ลวร้ายเพือ่ ช่วยเหลือทัง้ 13 คนให้ได้โดยเร็วทีส่ ดุ ส่งผลต่อการท�ำงานของ
สือ่ มวลชนหรือนักข่าวในพืน้ ทีใ่ ห้ตอ้ งท�ำงานภายใต้ความกดดันและกฎกติกาในพืน้ ทีอ่ ย่างเคร่งครัด มีการจัดระเบียบพืน้ ที่
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สือ่ มวลชน และการจัดการเรือ่ งแถลงรายงานความคืบหน้าปฏิบตั กิ ารประจ�ำวันของศูนย์อำ� นวยการค้นหา
ผูส้ ญ
ู หายในถ�ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน เพือ่ ไม่ให้สอ่ื มวลชนกลายเป็นปัจจัยหนึง่ ทีก่ ระทบต่อการท�ำงานของเจ้า
หน้าที่ ท�ำให้การหาข้อมูลและรายงานความคืบหน้าของเหตุการณ์กลายเป็นโจทย์ยากและท้าทายส�ำหรับผูส้ อื่
ข่าวและทีมงานในพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างมาก แต่ทกุ คนก็ให้ความร่วมมือทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารกฎกติกาดังกล่าวนัน้ ด้วยมี
เพียงเป้าหมายเดียวกันทีอ่ ยากจะเห็นปฏิบตั กิ ารครัง้ นีส้ ำ� เร็จและทัง้ 13 คน กลับออกมาได้อย่างปลอดภัย
โดยเร็ว
อีกโจทย์สำ� คัญของการท�ำงานครัง้ นี้ คือสือ่ มวลชนจ�ำเป็นจะต้องให้ความส�ำคัญและใช้วจิ ารณญาณใน
การน�ำเสนอเป็นอย่างมาก เพราะผูป้ ระสบภัยหรือผูป้ ระสบเหตุในครัง้ นีส้ ว่ นใหญ่เป็นเยาวชน ดังนัน้ การ
รายงานข่าวจึงต้องระมัดระวังและให้ความส�ำคัญในเรือ่ งจริยธรรมส�ำหรับการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารเกีย่ ว
กับเด็กและเยาวชน ทีไ่ ม่วา่ จะเป็นการรายงานข่าวหรือน�ำเสนอรายการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กและเยาวชน
ต้องด�ำเนินการอย่างค�ำนึงถึงการปกป้องศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 3 รวม
ไปจนถึงครอบครัวญาติพนี่ อ้ ง เพือ่ ไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและกระทบต่อจิตใจของทุกคน
ด้วย
ผลจากการท�ำงานอย่างเต็มที่ในช่วงนั้น ท�ำให้ไทยพีบีเอสได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างดี
ผลคะแนนความนิยมการรับชมโทรทัศน์ของบริษัท เอจีบี นีลเส็นฯ พบว่าไทยพีบีเอสมีคะแนนเรตติงที่พุ่ง
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยอดผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียต่างๆ และการรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์มีจ�ำนวนสูง
ขึ้น และถูกพูดถึงในกระแสสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก เช่น ผลการจัดอันดับทีวีจากเว็บไซต์พันทิป4
“บทความชาวเน็ตชื่นชม สื่อดี เสนอข่าว ถ�้ำหลวง อย่างมีจรรยาบรรณ” จากเว็บไซต์ Mango zero5 หรือ
โพสต์จากเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict6 เป็นต้น และการแสดงความคิดเห็นของผู้ชมและนักวิชาการต่างๆ
เป็นต้น การทีส่ งั คมกลับมาให้คณ
ุ ค่ากับสือ่ สาธารณะอย่างไทยพีบเี อส แน่นอนว่าย่อมเป็นความภาคภูมใิ จ
และเป็นก�ำลังใจให้กับคนท�ำงานได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันไทยพีบีเอสก็ยังมีส่วนที่ต้องเรียนรู้และ
พัฒนา เพื่อให้สามารถด�ำรงคุณค่าความเป็นสื่อสาธารณะและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปในอนาคตได้

3 ข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกีย่ วกับการผลิตและการ
เผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552
4 https://pantip.com/topic/37858350/result
5 https://www.mangozero.com/thanks-thaipbs-mthai/
6 https://www.facebook.com/DramaAdd/posts/ภารกิจช่วยเด็กๆในถ�ำ้ หลวงรอบนี-้ พ่อแม่พนี่ อ้ งน่าจะได้เห็นคุณภาพสือ่
หลายๆเจ้าชัดเจน/10156695663873291
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“ความภาคภู มิ ใจในงานที่ ท� ำ ย่ อ ม
เป็ น ก� ำ ลั ง ใจส� ำ คั ญ และแรงผลั ก ดั น
สู ่ ก ารท� ำ งานในอนาคต” เป็ น ที่ ม าของ
การรวบรวมชุ ด ประสบการณ์ แ ละเรื่ อ ง
ราวการท� ำ งานของที ม งานไทยพี บี เ อส
ทั้งทีมงานหลักและทีมงานสนับสนุนต่างๆ
ที่ร่วมด้วยช่วยกันด�ำเนินภารกิจจนส�ำเร็จ
ลุลว่ งและได้รบั กระแสตอบรับทีด่ จี ากสังคม
อีกวาระหนึ่ง เป็นภาพที่สะท้อนการท�ำงาน
ของทุกคนที่มีเป้าหมายเดียวร่วมกันแบบ
“One Team One Goal” และนอกเหนือ
จากความประทับใจต่างๆ ในการท�ำงาน
ย่อมน�ำมาซึ่งการเรียนรู้และเกิดองค์ความ
รู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ทุกครั้งของการประชุม
ทุกก้าวที่ก้าวออกไป ทุกความคิด ทุกการ
แก้ปัญหา ทุกการตั้งค�ำถาม หรือแม้แต่ทุก
การโต้แย้ง มันย่อมมีผลึกขององค์ความรู้
ใหม่ๆ เกิดขึ้นไม่มากก็น้อย องค์ความรู้ที่
จะน�ำไปสู่การพัฒนาแนวทางการท�ำงาน
ในอนาคตของสื่ อ สาธารณะแห่ ง นี้ ให้ มี
คุณภาพ เป็นทีพ่ งึ่ ของสังคม และตอบโจทย์
วิสยั ทัศน์ในการเป็น “สถาบันสือ่ สาธารณะ
ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม”
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เมื่อ “นักฟุตบอลตัวน้อย”
ให้บทเรียนแก่คนทั้งโลก
คงไม่มีเหตุการณ์ไหนในประเทศไทยอีกแล้วที่สร้างความสนใจและตรึงคนทั้งโลกได้มากไปกว่าภารกิจช่วย
“ทีมหมูป่า”
ในวันทีน่ กั ฟุตบอลรุน่ เยาว์ไร้เดียงสา 12 คนพร้อมโค้ช เดินเข้าไปในถ�ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน ในอ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย และต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง คงไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่
หยุดคนทั้งโลก
เป็นเวลาเกือบหนึง่ เดือนทัง้ ระหว่างและหลังปฏิบตั กิ ารถ�ำ้ หลวงทีส่ อื่ มวลชนทุกแขนงทัง้ ในประเทศไทยและทัว่
โลกติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ งด้วยอารมณ์ทสี่ ะท้อนความห่วงใยผสมผสานด้วยความหวังอย่างที่
เราไม่เคยเห็นมาก่อน
ไทยพีบีเอส เป็นสื่อแรกที่ล้มผังรายการปกติเพื่ออุทิศพื้นที่และเวลาให้กับการช่วยเหลือเด็กๆ นักฟุตบอลและ
โค้ชทั้ง 13 คน ที่ยังไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมจะเป็นอย่างไร ก่อนที่สถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ จะเริ่มติดตาม และก่อน
ที่กองทัพนักข่าวจากทั่วโลกมุ่งหน้าสู่พื้นที่ที่คนนอกประเทศไทยแทบไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน
อะไรท�ำให้เรื่องราวของ “หมูป่า” กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ท�ำให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เป็น
ความรู้สึกที่ข้ามพรมแดน และข้ามเชื้อชาติ และอะไรท�ำให้สื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อไทยหรือสื่อทั่วโลกเห็นชีวิตของนัก
ฟุตบอลตัวน้อยๆ 12 คนและโค้ช ที่แทบไม่มีใครรู้จัก เป็นเรื่องราวที่มีคุณค่ามากขนาดที่ต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อ
ติดตามรายงานทุกนาทีของเหตุการณ์
จากมุมมองของคนท�ำสื่อ ค�ำตอบคงไม่ยากนัก เพราะภารกิจช่วย “หมูป่า” ออกจากถ�้ำเป็นปรากฏการณ์ที่
“สมบูรณ์แบบ” ที่สุดในแง่ของสถานการณ์ ตัวละครหลัก สถานที่ สภาพแวดล้อม คนที่เกี่ยวข้อง และองค์ประ
กอบอื่นๆ
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แน่นอนว่าการที่ทีมฟุตบอลโชคร้ายที่ต้องติดอยู่ในถ�้ำเป็นเด็กๆ ไร้เดียงสา เป็นส่วนส�ำคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมให้
กับคนทั้งโลก การต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่ทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นด้ายของหนูน้อยเหล่านี้ ท�ำให้
ผูค้ นทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปเป็นพันๆ กิโลเมตรต้องร่วมภาวนาให้ทกุ คนปลอดภัย และเมือ่ นักด�ำน�ำ้ และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านถ�ำ้ จาก
ทัว่ โลกเริม่ อาสาเข้าร่วมช่วยชีวติ นักฟุตบอลตัวน้อยพร้อมกับเจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัครของไทย  มันจึงกลายเป็นภารกิจ
ที่ตรึงคนทั้งโลก
ความเป็นนักฟุตบอลก็คงมีส่วนไม่น้อยที่ทำ� ให้ภาพของเด็กน้อยเหล่านี้โลดแล่นในจินตนาการของผู้คนที่เอาใจช่วย
โดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนๆ ฟุตบอล บวกกับการที่นักฟุตบอลระดับแนวหน้าของโลกไม่น้อยออกมาแสดงความห่วงใย
และให้ก�ำลังใจ และทีมฟุตบอลหมูป่ากลายเป็นฟุตบอลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกในรัสเซีย  
แน่นอนว่าภาพ ณ นาทีที่นักด�ำน�้ำชาวอังกฤษพบเด็กๆ เป็นครั้งแรกและบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้กลายเป็น
ภาพประวัตศิ าสตร์ทสี่ ร้างความประทับใจให้กบั คนทัง้ โลก แต่อกี ด้านหนึง่ ของภารกิจนีท้ สี่ ร้างความสะเทือนใจให้กบั คน
ทัว่ ไปเช่นกันก็คอื การเสียชีวติ ของ จ่าเอก สมาน กุนนั หรือ ‘จ่าแซม’ ซึง่ ท�ำให้ทกุ คนรับรูว้ า่ ภารกิจนีแ้ ฝงไปด้วยอันตราย
แค่ไหน
เป็นเวลา 18 วันเต็มๆ ทีท่ งั้ โลกนัง่ เฝ้ารอและเอาใจช่วย และในทีส่ ดุ ท่ามกลางความสิน้ หวัง ปาฏิหาริยก์ เ็ กิดขึน้ ทุกคน
ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมือ่ เด็กน้อยชุดแรกได้รบั การช่วยเหลือออกถ�ำ้ อย่างปลอดภัย เสียงไซเร็นของรถพยาบาลที่
ปกติแล้วเป็นเสียงทีบ่ ง่ บอกถึงความเจ็บปวดและความสูญเสียกลับกลายเป็นเสียงของความปิตยิ นิ ดีขณะทีน่ ำ� ผูร้ อดชีวติ
แต่ละคนไปยังโรงพยาบาล
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ทุกวันนี้เด็กๆ หมูป่าได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง แต่แน่นอนว่า 18 วันที่ติดอยู่ในถ�้ำและการรับรู้ภายหลังว่าคน
ทั้งโลกได้แสดงความเป็นหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือและเอาใจช่วยให้ทุกคนรอดออกมาอย่างปลอดภัยอย่างไร คงเป็น
ประสบการณ์ที่จะอยู่ในความรู้สึกและความทรงจ�ำของเด็กเหล่านี้ตลอดไป
มันเป็นปรากฏการณ์ที่ให้บทเรียนมากมาย โดยเฉพาะส�ำหรับสื่อมวลชนกระแสหลัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะที่ให้ความส�ำคัญกับเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังนับแต่วันแรกของเหตุการณ์
จนถึงวันที่นักฟุตบอลตัวจิ๋วทั้งหลายรอดพ้นจากอันตรายและกลับไปใช้ชีวิตปกติ
สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ก็คือ   ในยุคดิจิทัลนี้สังคมมีความคาดหวังต่อสื่อกระแสหลักมากกว่าเรื่อง
ความเร็วและความหวือหวา ไม่มีใครปฏิเสธว่าสื่อกระแสหลักไม่ได้เป็นผู้น�ำในเรื่องความเร็วในการรายงานเหตุการณ์
อีกแล้ว บทบาทนี้ถูกโซเชียลมีเดียแย่งไปอย่างที่ไม่มีทางเอาคืนได้อีกแล้ว
ยิ่งในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตและบีบคั้นอย่างภารกิจที่ถ�้ำหลวง สังคมมีความคาดหวังต่อสื่อกระแสหลักมากกว่าใน
สถานการณ์ปกติ นอกจากการรับรูว้ า่ เกิดอะไร  สังคมต้องการข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ และค�ำอธิบายทีท่ ำ� ให้เข้าใจต่อทุกความ
เคลือ่ นไหว และโดยเฉพาะในวิกฤตครัง้ นีท้ มี่ ชี วี ติ ของเด็กๆ และโค้ชถึง 13 คนเป็นเดิมพัน การรายงานข่าวทีป่ ระคับคอง
ความรู้สึกและให้ความหวังดูเหมือนเป็นสิ่งที่คนในสังคมอาจต้องการมากที่สุด
สื่อไทยโดยทั่วไปอาจเคยชินกับการรายงานข่าวแบบแข่งขันเพื่อให้ได้ภาพและข่าวได้เร็วที่สุด พร้อมกับการสร้าง
ความตื่นเต้นเร้าใจให้มากที่สุด จนหลายครั้งก้าวข้ามเส้นของความพอดีและเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมและสิทธิส่วนตัว
ของคนที่ตกเป็นข่าวด้วยซ�้ำ จนท�ำให้สื่อตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก จนน�ำมาซึ่งวิกฤตศรัทธาต่อสื่อ
แต่ในการรายงานเหตุการณ์ถ�้ำหลวงครั้งนี้ ดูเหมือนสื่อไทย โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ จะมีความระมัดระวังมากขึ้น
ถึงแม้สถานการณ์จะเต็มไปด้วยการแข่งขัน แต่สว่ นใหญ่กพ็ ยายามหลีกเลีย่ งความหวือหวาและไม่นำ� เสนอภาพหรือข้อมูล
ทีส่ ร้างความตืน่ ตระหนก สาเหตุอาจเป็นเพราะสือ่ ส่วนใหญ่ตระหนักถึงความอ่อนไหวของสถานการณ์ทมี่ ชี วี ติ เด็กๆ เข้า
มาเกีย่ วข้อง  และเสียงเตือนจากเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ม่ตอ้ งการเห็นสือ่ แข่งขันกันจนลืมผลกระทบต่อความ
รู้สึกของญาติพี่น้องของเด็กๆ และคนในสังคม
การที่ไทยพีบีเอสชูธงน�ำในการรายงานเหตุการณ์นี้ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการอิงกับแนวปฏิบัติทางจริยธรรมของสื่อ
สาธารณะอย่างเคร่งครัดอาจมีสว่ นในการท�ำให้สอื่ ทัว่ ไปตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการท�ำหน้าทีอ่ ย่างระมัดระวังเพราะ
การเปรียบเทียบได้เกิดขึ้น
ตลอดเวลาเกือบสามสัปดาห์ประเทศไทยได้กลายเป็นจุดสนใจของคนทัว่ โลก นักข่าวและช่างภาพหลายร้อยคนจาก
ทุกมุมโลกมารวมตัวกันอยู่ที่นั่นและรายงานข่าวกลับไปแบบแทบจะนาทีต่อนาที มีความเห็นที่หลากหลายเมื่อการท�ำ
หน้าที่ของสื่อไทยและต่างประเทศถูกเปรียบเทียบ ซึ่งในความเป็นจริงต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง แต่การ
เปรียบเทียบและความเห็นที่ตามมาน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากส�ำหรับสื่อไทยในการเรียนรู้จากเพื่อนสื่อต่างชาติใน
การรายงานข่าวในสถานการณ์ที่แหลมคมเช่นนี้  โดยเฉพาะในด้านการเล่าเรื่องและรูปแบบการน�ำเสนอ
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ปฏิบัติการณ์ถ�้ำหลวงเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สื่อโซเชียล
มีเดียได้เข้ามามีบทบาทมากที่สุด มันเป็นการส่งสัญญาณ
เตือนอีกครั้งว่าบทบาทของสื่อกระแสหลักไม่ว่าจะเป็น
หนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์กำ� ลังถูกท้าทายอย่างทีเ่ ป็นไม่เคย
เป็นมาก่อน เมือ่ เทคโนโลยีการสือ่ สารสมัยใหม่ทำ� ให้ทกุ คน
มีสทิ ธิเป็นผูร้ ายงานข่าวได้ คนในสังคมก็ไม่จำ� เป็นต้องพึง่ พา
สือ่ กระแสหลักเหมือนทีผ่ า่ นมาอีกต่อไป
สื่อโซเชียลมีเดียไม่ใช่เพียงแต่ให้ข้อมูลหรือรายงาน
เหตุการณ์ได้รวดเร็วและหลากหลายกว่าสือ่ กระแสหลักใน
หลายช่วงจังหวะเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการ
ท�ำหน้าทีข่ องสือ่ กระแสหลักด้วยซ�ำ 
้ เมือ่ สถานีโทรทัศน์บาง
ช่องเริ่มล�้ำเส้นในการท�ำหน้าที่เสียงเตือน ในโลกโซเชียล
มีเดียก็ดังกระหึ่มทันที และค�ำขอโทษก็ตามมาในเวลาอีก
ไม่นาน ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่สื่อกระแสหลักกลัวทุกวัน
นี้ไม่ใช่รัฐบาลหรือผู้มีอ�ำนาจ แต่เป็นชาวบ้านที่มีโซเชียล
มีเดียเป็นเครื่องมือในการส่งเสียงตรวจสอบ
ถึงแม้ปรากฏการณ์หมูป่าได้ผ่านไปแล้ว แต่บทเรียน
จากเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ยั ง คงมี ค วามหมายต่ อ คนใน
สังคมไทย โดยเฉพาะคนท�ำสื่อ   และจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องถอดบทเรียนจากสิ่งที่ถือได้ว่าเป็น
ปรากฏการณ์ระดับโลก
เราต้ อ งขอบคุ ณ บรรดานั ก ฟุ ต บอลตั ว น้ อ ยๆ
ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเหล่านี้ที่ท�ำให้คนไทยและผู้คน
ทัว่ โลกได้คน้ พบอะไรหลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งความ
มีจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และความห่วงใยที่ข้าม
พรมแดนและเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้

  เทพชัย หย่อง
ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
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01
หนึ่งเดียว

การหลอมรวมทีมท�ำงานทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน (One Team)
เริ่มตั้งแต่การใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกหน่วยงาน
ไปจนถึงการท�ำงานแบบไร้รอยต่อ (Seamless)
และการตัง้ เป้าหมายเดียวกันว่าเราจะท�ำข่าวนีไ้ ปจนสุดแค่ไหน
ด้วยวิธีการอย่างไร (One Goal)

One Team/Seamless/One Goal

การรายงานข่าวปฏิบัติการถ�้ำหลวง 13 ชีวิตต้องรอด

จากข่าวเด็กและโค้ช 13 คน ของทีมฟุตบอลหมูปา่ อะคาเดมีแม่สาย ติดถ�ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอนทีจ่ งั หวัดเชียงราย ซึง่ ใน
ครัง้ แรกถูกจัดให้มสี ถานะเป็นแค่ “ข่าวภูมภิ าค” หากสถานการณ์ทผี่ คู้ นทัว่ ทัง้ ประเทศให้ความสนใจ จนมียอด ผูช้ มติดตาม
ผ่าน Facebook Live อย่างสูงก็ถกู ยกระดับให้กลายเป็นข่าวระดับประเทศ จนน�ำไปสูข่ า่ วระดับโลก ทีก่ ลายเป็นการระดม
ความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญและผูเ้ กีย่ วข้องในเรือ่ งการด�ำน�ำ 
้ และการช่วยชีวติ ภายในถ�ำ 
้ มีนกั ข่าวจากทัว่ ทุกมุมโลก
หลัง่ ไหลมารวมตัวกันเพือ่ จะช่วยปฏิบตั กิ ารภารกิจถ�ำ้ หลวงให้สำ� เร็จ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ  “13 ชีวติ ต้องรอด”

ช่วงเวลา 18 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 10
กรกฎาคม 2561 นับจากวันเกิดเหตุจนถึงวันที่เด็กออก
จากถ�้ำ  คือช่วงเวลาที่คนทั้งประเทศ และคนที่เกาะติด
สถานการณ์เหล่านี้ ต่างเต็มไปด้วยภาพความทรงจ�ำที่มี
หลากหลายความคิด ความรู้สึก แฮชแท็ก ข้อความว่า          
“# คนแปลกหน้าทีอ่ ยากเจอ” คือค�ำทีถ่ กู แชร์ไปมากทีส่ ดุ
ในโลกโซเชียล   หรือแม้แต่ค�ำให้สัมภาษณ์ของคุณจอห์น
โวแลนเธน นักด�ำน�้ำในถ�้ำชาวอังกฤษคนแรก ที่พบเด็กๆ
13 หมูป่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่บอกว่า

ภาพเหล่านีช้ ว่ ยสะท้อนให้เห็นว่า มนุษย์มคี วามรูส้ กึ ใน
การรักมนุษย์ดว้ ยกัน และถือเป็นวิกฤตทีด่ ที สี่ ดุ ทีท่ ำ� ให้คน
ทั้งโลกหันกลับมามองคุณค่าของมนุษย์ด้วยกัน

“เรื่องนี้เป็นประเด็นอุบัติเหตุของกลุ่มคนที่จะว่า
เล็กก็เล็ก จะว่าใหญ่ก็ใหญ่ เพราะเป็นสิบชีวิต แต่มัน
จะผ่านมาจนเป็นความสุขไม่ได้เลย ถ้ามันไม่ได้ผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในสังคม แล้วก็ไร้
พรหมแดนไปจนถึงอีกหลายๆ ประเทศ หากจะเล่าบท
เรียนจากภารกิจที่ถ�้ำหลวง อาจจะเล่าในลักษณะที่เป็น
“ผมด�ำน�ำ้ ด้วยความหลงใหล และสงสัยมาตลอดว่า ชุดแบบแผนความคิดให้กับคนไทยในอนาคต คือที่ผ่าน
ทัง้ หมดนีท้ ำ� ไปเพือ่ อะไร จนกระทัง่ สองอาทิตย์ทผี่ า่ นมา มา เวลาสื่อจะแข่งกันเล่าเรื่องอะไรกันสักเรื่องหนึ่ง มัน
คือค�ำตอบของทุกอย่างที่ผมท�ำมาทั้งชีวิต”
มักจะน�ำมาซึ่งความแตกแยกทางความคิด แต่ถ�้ำหลวง
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มันมีกระบวนการพิเศษ ทีท่ ำ� ให้ขอ้ มูลมันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสุดท้ายปลายทาง มันก็จบ Happy ending
เหมือนกัน แต่มันเกิดบทเรียนมากมายหลากหลาย คือมันท�ำให้เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน ผู้ใช้สื่อออนไลน์ ได้เรียนรู้ไป
พร้อมกัน” (พรวดี ลาทนาดี ผู้ประกาศข่าว ไทยพีบีเอส)
“มันไม่ใช่แค่เรื่องของ Big Case เหตุการณ์ในประเทศไทยหรือทั่วโลก แต่มันได้อะไรหลายๆ อย่างที่น่าจะเป็น
บทเรียนให้กับการท�ำงานในองค์กร” (กนกพร ประสิทธิผล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อใหม่ ไทยพีบีเอส)
นีค่ อื ตัวอย่างเสียงสะท้อนของทีมงานไทยพีบเี อส ทีต่ อบค�ำถามในวงถอดบทเรียนการท�ำข่าว 13 ชีวติ ติดถ�ำ 
้ ว่า หาก
อยากจะเล่าเรื่องการท�ำข่าวนี้ให้กับคนภายในองค์กร และคนภายนอกองค์กร อยากเล่าอะไรบ้าง และยังมีอีกหลายค�ำ
ตอบของคนไทยพีบีเอสที่น่าสนใจจากค�ำถามเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท�ำงาน อยากให้ท�ำงานแบบไร้รอยต่อ
(seamless) แบบนี้ต่อไป การท�ำงานเป็นทีม ส�ำหรับการมีผู้น�ำแบบภาคสนาม การหลอมรวม ความช่วยเหลือ ปรับทุก
อย่างเพื่อทุกคน One Team ปัญหาการท�ำงานที่เกิดขึ้น True Story เรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้ ท�ำไมร้องไห้ออกหน้าจอเวลา
ทีพ่ บหมูปา่ สภาพการท�ำงาน ทุม่ เททุกรายงานข่าว ถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ ก็คอื บทบาทของเรา ความสามัคคีและความ
เสียสละในการท�ำงาน การไม่แบ่งชนชั้น การเกาะติดเหตุการณ์นี้ต่อ อยากคุยกับกองบรรณาธิการชวนประเมินผลการ
ดูแลหมูป่าและความเปลี่ยนแปลงของถ�้ำหลวง หลังจากผ่านไปครึ่งปี
นีไ่ ม่ใช่ครัง้ แรกในการท�ำข่าวเหตุการณ์วกิ ฤตของไทยพีบเี อส แต่ทกุ ครัง้ ในการท�ำข่าวลักษณะนี้ สิง่ ทีฉ่ ายแววโดดเด่น
ทีส่ ดุ ของคนท�ำงานสือ่ สาธารณะ คือ การหลอมรวมทีมท�ำงานทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเข้าด้วยกัน (One Team) เริม่ ตัง้ แต่การ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกหน่วยงาน ไปจนถึงการท�ำงานแบบไร้รอยต่อ (Seamless) และการตัง้ เป้าหมายเดียวกันว่าเรา
จะท�ำข่าวนี้ไปจนสุดแค่ไหน ด้วยวิธีการอย่างไร (One Goal)

One Team
     วันที่ 23 มิถุนายน 2561 วันแรกเมื่อเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดขึ้น ศูนยข่าวภาคเหนือ ไทยพีบีเอส เข้าพื้นที่เพื่อ
เตรียมรายงานข่าว วันที่สองไทยพีบีเอสใช้กลยุทธ์ Online Frist โดยศูนย์สื่อใหม่มีการท�ำ  Facebook Live เกาะติด
สถานการณ์ ส�ำนักรายการเฝ้าติดตามความเคลือ่ นไหว และเห็นว่ามียอดผูช้ มทางออนไลน์พงุ่ สูงขึน้ ถึง 20,000 จึงรีบแจ้ง
ผูบ้ ริหารว่าข่าวนีน้ า่ จะเป็นข่าวใหญ่ พร้อมกับมีการปรับรายการสดทีอ่ อกอากาศทุกวัน ให้นำ� เสนอข้อมูลประกอบเกีย่ ว
กับข่าวนี้ ในรูปแบบรายการสารประโยชน์ เพือ่ สร้างความเข้าใจให้ผชู้ มรับรูเ้ พิม่ เติม และเข้าใจบริบทรอบด้านได้มากขึน้
ในขณะทีส่ ำ� นักข่าวเริม่ ขยับน�ำทีมส�ำนักข่าวจากกรุงเทพฯ ลงไปเสริมก�ำลังกับทีมศูนย์ขา่ วภาคเหนือ มีบรรณาธิการลงไป
คุมทีมนักข่าว เพื่อวางแผนการรายงานข่าว ทีมส�ำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะประสานเครือข่าย นักวิชาการ เพื่อท�ำงาน
ประสานข้อมูล และความช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งทีมงานเรียกกันเองว่า ทีมหลังถ�้ำ ส�ำนักโทรทัศน์น�ำรถถ่ายทอดเดินทางไป
เชียงราย เพื่อเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดมาออกอากาศสด ทีมงานที่อยู่ในส่วนของส�ำนักงานได้ให้การสนับสนุนในเรื่อง
สวัสดิการ การเบิกจ่ายงบประมาณได้รวดเร็ว คล่องตัว จนทีมงานใช้ค�ำว่า “ปรับทุกอย่าง เพื่อทุกคน One Team”
ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ภารกิจเกาะติดการรายงานข่าวนี้ ออกมาสู่สายตาสาธารณะให้ดี และรอบด้านที่สุดในแบบฉบับการ
รายงานข่าวของสื่อสาธารณะ
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คุณพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อ�ำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ   
ฉายภาพการท�ำงานร่วมกันให้เห็นว่า
“สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมมาก คือ เราท�ำงานร่วมกันในลักษณะ cross
function ตอนแรกเรารายงานโดยใช้แค่ระบบ 4 G จากศูนย์ขา่ วภาคเหนือ
ออกมา แต่เมือ่ มันถูกพัฒนาให้เป็นทีมใหญ่ขนึ้ ส�ำนักโทรทัศน์กเ็ ข้ามารับลูก
ทันที เขาบอกว่า รออยู่ว่าจะให้ไปเมื่อไร เขาพร้อมตลอด ในวันต่อมารถ
ถ่ายทอด DSNG ก็ออกเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงราย”

Seamless
เราพบ 3 ลักษณะส�ำคัญในการท�ำงานแบบไร้รอยต่อของไทยพีบีเอส
ภายใต้การรายงานสถานการณ์ครั้งนี้ นั่นคือ
.....1.กระชับ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....
ทั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารและที ม งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งสะท้ อ นเป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า                          
จุดแข็งในการท�ำงานครัง้ นีค้ อื การท�ำงานโดยทีไ่ ม่ยดึ ล�ำดับชัน้ บังคับบัญชามาก
ระเบียบปฏิบตั บิ างอย่างทีเ่ คยแข็งตัว ก็สามารถปรับให้ยดื หยุน่ แต่ไม่ผดิ ระเบียบ                
เพือ่ ให้การท�ำงานภายใต้วกิ ฤตนีส้ ะดวก คล่องตัว และตอบโจทย์การท�ำงาน
ตัวอย่างทีผ่ บู้ ริหาร คุณอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผูอ้ ำ� นวยการ ส.ส.ท.ด้านปฏิบตั ิ
การ เล่าออกมา คือ
“ปกติเราจะมีเรือ่ งของล�ำดับชัน้ การบังคับบัญชา แต่ในสถานการณ์แบบนี       ้
เราท�ำงานโดยไม่ยดึ ล�ำดับชัน้ บังคับบัญชามาก ผมเป็นรองผูอ้ ำ� นวยการ ทีด่ แู ลด้าน
ปฏิบตั กิ าร ไม่ได้ดแู ลส�ำนักข่าว แต่ในเสาร์อาทิตย์นนั้ คุณพิภพ ซึง่ ดูแลส�ำนักข่าว
ได้ลงไปในพืน้ ที่ ผมกับผูอ้ ำ� นวยการก็เข้ามาดูแลทีส่ ำ� นักข่าวในช่วงนัน้ และหลาย
เรือ่ งเราก็ไม่ตดิ ขัน้ ตอนระบบการท�ำงานแบบปกติ เช่น ปกติสำ� นักข่าวจะเป็นผูร้ บั
ผิดชอบตัววิง่ หน้าจอ แต่ในช่วงเวลานัน้ ส�ำนักข่าวจะยุง่ กับการบริหารวิดโี อ ภาพ
ข่าวต่างๆ ทีต่ อ้ งน�ำมารายงาน ผมก็ให้ทางศูนย์สอื่ ใหม่เข้ามาช่วยด�ำเนินการตัววิง่
หน้าจอแทน เราก็สลายล�ำดับชัน้ การบังคับบัญชา โดยดูตวั งานเป็นหลัก
“อีกตัวอย่างคือ โปรดิวเซอร์ส�ำนักข่าว ที่ดูแลข่าวนี้ ได้ลงไปส�ำรวจพื้นที่
และตัดสินใจเช่าพื้นที่หน้าบ้านชาวบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ทางเข้าอุทยาน          
เพือ่ จะเอารถมาจอด และเป็นจุดถ่ายทอด ซึง่ จุดนัน้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ทดี่ ที สี่ ดุ
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ของการรายงานข่าว เนื่องจากท�ำให้เห็นภาพเหตุการณ์ได้ชัด หลังจากนั้นก็มา
ขออนุมตั ติ อ่ ไป ปกติการตัดสินใจลักษณะนีไ้ ม่ได้อยูใ่ นอ�ำนาจของเขา แต่ภายใต้
ข่าววิกฤต เขาอยูห่ น้างาน จะเห็นพืน้ ทีไ่ ด้ดที สี่ ดุ กว่าผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั ิ เขาตัดสิน
ใจเลือกท�ำในสิง่ ทีค่ ดิ ว่าดีทสี่ ดุ ในภารกิจครัง้ นี้ นัน่ คือการท�ำงานทีเ่ อาตัวงานเป็น
ตัวตั้ง และมันท�ำให้ผลงานของเราออกมาได้ดี”
.....2.ตอบสนองความต้องการของผู้ชมตลอดเวลา.....
ไทยพีบเี อสตัดสินใจยกผังรายการปกติ ให้มารายงานข่าวเกาะติดทีมหมูปา่
ในแบบทีเ่ รียกกันว่า “เล่นไม่เลิก เล่นไม่หยุด เล่นตลอด” เมือ่ สถานการณ์นลี้ ว่ ง
เข้ามาวันที่หก และทีมงานค้นหาเด็กยังไม่พบทั้ง 13 คน เราใช้ทุกช่วงข่าวและ
รายการสดในการท�ำเนื้อหาเรื่องหมูป่าอะคาเดมีอย่างรอบด้าน เหตุผลส�ำคัญ
คือ เพราะสังคมอยากเห็น สังคมเฝ้าติดตามข่าวนี้ และมีความรู้สึกเสมือน
เป็นญาติของเด็กๆ ก�ำลังเฝ้ารอลูกหลานกลับบ้าน อีกเหตุผลที่ส�ำคัญที่สุดคือ
ไทยพีบีเอสมีหน้าที่ต้องบริการสาธารณะ การรายงานข่าวของไทยพีบีเอสได้
รับค�ำชมจากผู้ชมว่า น�ำเสนอข่าวได้เชื่อถือ ไม่รายงานแบบมีอารมณ์ และมี
จริยธรรมในการน�ำเสนอ ซึ่งเป็นหลักการของการท�ำงานแบบสื่อสาธารณะ
ที่เรายึดถือมาตลอด
การรายงานข่าวแบบ Data Journalism, Investigative Journalism          
ไปสู่ Solution Journalism
เมือ่ ยกผังรายการปกติ นัน่ หมายถึงการน�ำเสนอเนือ้ หาต้องท�ำให้นา่ สนใจใน
ช่วงเวลาทีต่ อ้ งถ่ายทอดยาวๆ และสถานการณ์ในพืน้ ทีไ่ ม่มเี หตุการณ์อะไรทีค่ บื
หน้าไปกว่าทีเ่ คยได้รายงานมาแล้ว ไทยพีบเี อสแบ่งการรายงานสถานการณ์ออก
เป็น 3 ช่วง ช่วงแรก ใช้ชื่อว่า 13 ชีวิตติดถ�้ำ รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ช่วง
ที่สอง 13 ชีวิตต้องรอด น�ำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อน�ำไปสู่การช่วยเหลือ
ช่วงที่สาม 13 ชีวิตปลอดภัย การรายงานภาพเหตุการณ์หลังจากพบ 13 คน
โดยการรายงานข่าวครั้งนี้น�ำเสนอแบบบูรณาการสื่อทั้งทางหน้าจอและทาง
ออนไลน์ตลอด 18 วัน
   คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักข่าว และทีมงานนักข่าวร่วม
กันเล่าว่า ทีมงานวางแผนการจัดการเนือ้ หาข่าวทีจ่ ะน�ำเสนอโดยใช้วธิ คี ดิ และ
กรอบการด�ำเนินงาน 3 วง คือ
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วงที่ ห นึ่ ง การรายงานข่ า วในลั ก ษณะ Data
Journalism คือการหาข้อมูลรอบด้าน ข้อมูลเชิงบริบท
แวดล้อม เช่น การหาชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ทางกายภาพภายในถ�้ำ ข้อมูลแนวทางการช่วยเหลือ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องทางไหลของน�้ำ การเจาะโพรง เพื่อเราจะ
ได้น�ำเสนอมากกว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏแค่หน้าถ�้ำ  
วงทีส่ อง การรายงานข่าวในลักษณะ Investigative
Journalism เจาะลึกทุกมุมมอง ส่งทีมข่าวเดินส�ำรวจ
ทุกจุดที่มีการวางแผนแนวทางการช่วยเหลือ เกาะติดทุก
ภารกิจ พอเราเห็นว่ากลุม่ ไหน ใครต้องปฏิบตั ภิ ารกิจอะไร
บ้าง เราก็จะเห็นแหล่งข่าว บางวันอาจไม่ได้ข่าวคืบหน้า
อะไร แต่เราต้องเฝ้าสังเกตทุกวัน ในบางครัง้ ไม่ได้ทำ� เฉพาะ
การรายงานข่าว แต่ลงไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานปฏิบัติ
การช่วยเหลือของทางราชการด้วย เช่น ทั้งช่างภาพ และ
นักข่าวต่างเข้าไปช่วยแบกท่อ ซึ่งหนักไม่รู้กี่กิโล ยาวเป็น
100 เมตร ลงจากเขา ในตอนนั้นพวกเราไม่ได้คิดแค่ว่าจะ
มาท�ำข่าว แต่ส่วนหนึ่งเราคิดว่า ณ เวลา และสถานการณ์
เช่นนั้น เรามาช่วยเหลือให้เด็กๆ ต้องรอดด้วย
วงที่สาม การรายงานข่าวในลักษณะ Solution
Journalism เป็นการท�ำข่าวเพื่อจะหาทางแก้ปัญหา
ให้ได้ในที่สุด กรณีข่าวหมูป่าอะคาเดมี โจทย์ของเรา
คือ 13 ชีวิตต้องรอดและปลอดภัย เราจึงไม่ใช่แค่การ
ยืนถือกล้องแล้วรายงานสถานการณ์แค่ที่เห็น เราไม่ได้
มองแค่ให้มีผู้ชมติดตามข่าวอย่างเดียว แต่เราต้องการมี
ส่วนในการสังเคราะห์ข้อมูล ความรู้เข้าสู่วงการท�ำงาน
เพราะตอนนั้นมีหลายทฤษฎีในการจะช่วยเหลือเด็ก และ
ไทยพีบีเอสรู้จักแหล่งข่าวเยอะ เราจึงต้องการใช้ข้อมูล
จากทุกแหล่งเพื่อน�ำไปสู่การช่วยวางแนวทางแก้ไขปัญหา
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.....3.การเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย .....
เมื่อมีนโยบายจากผู้บริหารว่า ขอให้ทุกช่องทางสื่อของไทยพีบีเอสน�ำเสนอข่าวเรื่องหมูป่าเป็นหลัก ความท้าทายที่
ตามมาคือ จะท�ำเนือ้ หาอย่างไรไม่ให้นา่ เบือ่ และไม่ได้มรี ปู แบบการน�ำเสนอแค่การรายงานสถานการณ์กบั การสัมภาษณ์
รวมทั้งการจัดการทีมงานข่าว ไม่ให้อยู่ในลักษณะ “ท�ำงานหนัก” มากเกินไป
ส�ำนักรายการเข้ามาช่วยผลิตรายการทีย่ งั คงเอาเนือ้ หาของหมูปา่ เป็นพระเอก แต่นำ� มาเล่าในมุมมองของการป้องกัน
เมื่อเด็กเที่ยวถ�้ำต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในรายการเด็ก การแนะน�ำอาหารเหนือของทางอ�ำเภอแม่สาย การเล่าเรือ่ งวิถี
ชีวิตของเด็กแม่สายกับการอยู่กับธรรมชาติ การนั่งสมาธิในถ�้ำ  รวมทั้งการผลิต filler เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท�ำข่าว
หมูปา่ ในลักษณะมิวสิกวิดโี อมาคัน่ แต่ละช่วงก่อนการรายงานข่าว และมีการเชือ่ มโยงแพลตฟอร์มทางสือ่ ใหม่ น�ำข้อความ
ของทวิตเตอร์มาอยู่บนหน้าจอ น�ำเนื้อหาของสื่อใหม่บางอย่างมาเล่าทางหน้าจอ เพื่อให้เกิดเนื้อหาที่หลากหลายทั้งใน
หน้าจอและสื่อออนไลน์ และไทยพีบีเอสยังเปิดตัว Thai PBS World การน�ำเสนอข่าวปฏิบัติการถ�้ำหลวงในภาคภาษา
อังกฤษทั้งทางช่องทางออนไลน์และทางหน้าจอไปพร้อมกัน

One Goal
เป้าหมายส�ำคัญของสถานการณ์ครั้งนี้คือ ต้องท�ำอย่างไรให้น�ำเนื้อหาข่าวนี้ออกสู่สายตาประชาชนตลอดเวลา
และ 13 ชีวิตต้องรอด
มีค�ำพูดในหมู่ทีมงานด้วยกันว่า “เราต้องออกจากถ�้ำกันก่อน” นั่นหมายถึงการเปลี่ยนวิธีท�ำงานแบบปกติ ที่ต่าง
คนรับผิดชอบเฉพาะหน้างานตัวเอง หันกลับมาท�ำงานแบบแบ่งปันข้อมูล แหล่งข่าว ท�ำงานเชื่อมประสานกันในทุกจุด
และเตรียมข้อมูลรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
คุณพิภพ เล่าให้ฟังถึงการมีเป้าหมายเดียวกันของทีมงานว่า
“ในตอนนัน้ คนทัง้ โลกทีต่ ดิ ตามข่าวอยากให้เด็กรอด แต่จากข้อมูลทีเ่ ราติดตามมา บอกไม่ได้แล้วว่าเด็กจะรอด ส�ำหรับเรา
ในฐานะสือ่ มวลชน เราต้องคิดแล้วว่า จะท�ำอย่างไรถ้ามี Breaking News ว่าเด็กตายหมดแล้ว เราจะต้องท�ำอย่างไรไม่ให้คนดู
ช็อก หรือโลกหมดความหวัง ทางเราต้องคิดวางแผนและเตรียมการเผือ่ ไว้อย่างมาก เพือ่ รองรับทุกสถานการณ์ เราเตรียมไว้แม้
กระทัง่ บทสวด แต่เนือ่ งจากผลไม่ได้ออกมาลบ จึงท�ำให้เราสบายใจ แต่ในช่วงเวลานัน้ เราเห็นความทุม่ เทของทีมงาน แม้กระทัง่
ตอนทีม่ ขี า่ วว่าพบเด็ก นักข่าวเรารายงานไป ก็รอ้ งไห้แบบตืน้ ตัน มันคือการลุน้ และคอยเอาใจช่วยไปด้วยกัน”  
“วันที่น�ำเด็กและโค้ชออกมาจากถ�้ำ ต้องบอกว่าวันนั้นเรา Full Team มากๆ เห็นแผนของการรับภาพแต่ละจุด ซึ่ง
คนนอกไม่รวู้ า่ ท�ำไมกล้องของไทยพีบเี อสได้ภาพใกล้จงั ต้องขอชมโปรดิวเซอร์ภาคสนาม ทีม่ คี วามเก๋าเกม ไปขอเช่าพืน้ ที่
หน้าบ้านของคนในพื้นที่ และเราเป็นเจ้าเดียวที่ได้จุดนี้ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ใกล้ปากถ�้ำมาก ท�ำให้เราได้ภาพทั้งหมด
ภาพที่เราได้เลยเป็นภาพ exclusive มากๆ”
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ในภาพเดียวกันนี้ คุณอนุพงษ์เล่าเพิ่มเติมว่า
“เป็นการท�ำงานประสานกันด้วยดีตั้งแต่สนามจนถึง
สตูดโิ อ ทัง้ การล�ำดับภาพ การเล่าเรือ่ ง และนักข่าวท�ำงาน
ด้วยความสุข ความทุ่มเท แต่ไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อย
อยู่ในนั้น เราเห็นแต่ความมุ่งมั่นในตัวงาน และอีกความ
ส�ำเร็จที่ต้องพูดคือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีม
งาน ความทุ่มเท เขามีการประชุมกันทุกวัน หลังเสร็จงาน
มีการท�ำ After Action Review –AAR  เพื่อวางแผนกัน
ต่อไป มีการปรับบทเรียนการท�ำงานกันทุกวัน ทุกคนมี
การน�ำเสนอข้อมูลว่าเห็นอะไรเพิ่มเติม มีอะไรที่คิดว่าน่า
จะเป็นประโยชน์ในการรายงานข่าว จะรีบแชร์กันออกมา
เรามีทีมงานดี มี sense ของการท�ำข่าวสูงมาก รู้ว่าจะใช้
เนือ้ หาอะไร ไปเชือ่ มโยงท�ำอะไรได้ตอ่ ผมรูส้ กึ ประทับใจมาก”
ในความรู้สึกของทีมงาน พวกเขาสรุปถึงคุณค่าของ
การท�ำงานข่าวหมูป่าด้วยประโยคสั้นๆ ในตอนท้าย เมื่อ
สถานการณ์นี้คลี่คลายลงได้ด้วยดี และ 13 ชีวิตปลอดภัย
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่า
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“We more than Me :
พวกเรา มากกว่า ตัวฉันเอง”
ลดความเป็นส่วนตัวของเรา
แล้วเรามองถึงสิ่งอื่นๆ
ที่เป็นส่วนรวม
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02
หนึ่งเป้าหมาย

เรื่องเล่าจากประสบการณ์การท�ำงานของทีมข่าว
ทีมออนไลน์ ทีมรายการ ทีมเครือข่าย ทีมกราฟิก และทีมโทรทัศน์
ที่มีส่วนในการร่วมปฏิบัติภารกิจเกาะติดปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต
ติดถ�้ำหลวง ภารกิจที่แตกต่างกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ
“อยากให้ทั้ง 13 คนปลอดภัย”

เรื่องเล่า : วนอุทยานถ�้ำหลวง - ขุนน�้ำนางนอน
1.ความหวังที่ทุกคนเฝ้ารอคอย  
“เมื่อสักครู่ นักประดาน�้ำผ่านเข้าไปที่หาดพัทยาได้ ปรากฏว่า หาดพัทยาโดนน�้ำท่วมเกือบหมด ต้องส�ำรวจลึก
เข้าไปอีก 300-400 เมตร ไปเนินที่สูงอีกจุดนึง......แต่เราพบน้องทั้ง 13 คน ปลอดภัย”   

เสียงจาก นายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
แน่นอนว่า... นีค่ อื เสียงทีท่ กุ คนรอคอยเฝ้าฟัง และเป็น
เชียงราย ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติ กล่าวย�้ำ วันทีล่ ว่ งเลยเข้าวันที่ 10 จากความพยายามกูภ้ ยั ช่วยชีวติ
ชัดๆ อีกครั้ง  “ทั้ง 13 คน ปลอดภัย แต่ภารกิจ ยืนยัน เยาวชนสมาชิกทีมฟุตบอล หมูปา่ อะคาเดมี ทัง้ 13 คน ซึง่
ว่า ยังไม่สิ้นสุด”
หายไปตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันที่ 23 มิถุนายน 2561
สิน้ เสียง แถลงรายงานความคืบหน้า จากนายณรงค์ศกั ดิ์
ผมเองก็ เช่ น กั น แม้ ใ นช่ ว งที่ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
โอสถธนากร ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ภยั พิบตั วิ นอุทยานแห่ง เชียงราย แถลงความคืบหน้าในคืนนั้น ผมไม่ได้อยู่บริเวณ
ชาติถำ�้ หลวงขุนน�ำ้ -นางนอน  
หน้าถ�ำ้ หลวง แต่กใ็ จจดใจจ่อกับการติดตามรายงานสดของ
สื่อต่างๆ และจากรายงานของผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส ซึ่งเฝ้า
.....เสียงโห่ร้องดีใจ ที่เสมือนถูกเก็บกักเอาไว้นาน               
สังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องที่หน้าถ�้ำหลวง แม้อยากจะไป
ถูกตะโกนออกมาพร้อมกัน พร้อมๆ กับท่าทางความดีใจ   
อยูร่ ว่ มในบรรยากาศการแถลงว่า พบน้องๆ สมาชิกหมูปา่
บ้างชูมอื เหมือนได้ปลดปล่อยความรูส้ กึ ออกมาอย่างเต็มที่                                                                           
อะคาเดมี่ ทั้ง 13 คน ได้ยินได้ฟังเสียงสดๆ ไปพร้อมๆ กับ
บางคนหลั่ ง น�้ ำ ตาปลดปล่ อ ยความดี ใจออกมาให้ เ ห็ น
ซึมซับบรรยากาศ ของการแสดงความดีใจร่วมกับคนอื่นๆ
ท่ามกลาง ผู้เฝ้ารอการแถลงข่าวในคืนนั้น  
อีกนับร้อย นับพันคนในเวลานั้น
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แต่ผมไม่ได้รับโอกาสในช่วงวินาทีนั้น เพราะว่าในช่วงค�่ำประมาณ ก่อน 3  ทุ่ม หรือเสร็จสิ้น ภารกิจของทุกๆ วัน
ทีมผู้สื่อข่าว ทีมช่างภาพ ผู้ช่วยช่างภาพ โปรดิวเซอร์ภาคสนาม รวมทั้งทีมงานฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไป
ร่วมท�ำงาน รายงานข่าวและผลิตน�ำเสนอข่าวของไทยพีบเี อส ทีบ่ ริเวณวนอุทยานถ�ำ้ หลวง จังหวัดเชียงราย จะต้องกลับ
เข้ามาร่วมประชุมที่ห้องประชุมของที่พัก เพื่อสรุปผลการท�ำงานของแต่ละวัน และร่วมกันวางแผนการท�ำงาน รวมทั้ง
ก�ำหนดประเด็นข่าว และแบ่งหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น
แต่ในวันนัน้ แม้จะเริม่ ประชุมไปได้ไม่นาน แหล่งข่าวท�ำหน้าทีก่ ารกูภ้ ยั ช่วยเหลือสมาชิกหมูปา่ อะคาเดมี ก็ทยอยส่ง
ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่าพบสมาชิกหมูปา่ อะคาเดมีภายในถ�ำ้ หลวง ทัง้ 13 คน และทุกๆ คนปลอดภัยท�ำให้บรรยากาศ
วงการประชุมนอกสถานที่ ในห้องประชุมของโรงแรมทีพ่ กั เวลานัน้ จึงเป็นการเช็คความถูกต้องจากข้อมูลของแหล่งข่าว
เสียมากกว่าการคุยแผนการท�ำงานในวันรุง่ ขึน้ และความชัดเจนเริม่ มากขึน้ เมือ่ นายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดเชียงราย ในฐานะผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ แถลงความคืบหน้าสด พบทัง้ 13 คน ผ่านสือ่
ท�ำให้วงประชุมพูดคุยในคืนนั้น ต้องยุติกันทันทีในแบบที่ไม่มีใครต้องเอ่ยปากว่าเราควรจะยุติการพูดคุยเพื่อติดตาม
ข้อมูลข่าวการพบเยาวชน ทั้ง 13 คน แต่วงประชุมพูดคุย เพื่อวางแผนการท�ำงานยุติทันที แต่ละคนวิ่งออกจากห้อง
ประชุมของโรงแรมทีพ่ กั แบบไม่ได้นดั หมายกัน เพือ่ ไปขึน้ รถยนต์ เกือบทุกทีมงานมุง่ หน้าไปยังทีห่ น้าถ�ำ้ หลวงเพือ่ รายงาน
สดสถานการณ์ กระจายกันหาข้อมูล แบ่งงานกันสัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งญาติ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
และประชาชนทีบ่ ริเวณหน้าถ�ำ้ หลวง เพือ่ ให้คนเหล่านัน้ ได้
แสดงความรู้สึก ปลื้มปิติดีใจ ถึงความส�ำเร็จ และประเด็น
ข่าวความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน ความยากล�ำบาก
ปัญหาและอุปสรรคนานัปการของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่างๆ  
สมกับเป็นช่วงเวลาการรอคอยที่คุ้มค่า เวลาเกือบ 2
สัปดาห์ ที่ทุกคนรอคอยอย่างมีความหวัง หรือ บางครั้ง
บางคนอาจจะเคยเปรยว่า “แม้ความหวังในช่วง 10 วัน
ที่ผ่านมา จะเหลือเพียงน้อยนิด จากความยากล�ำบากใน
การท�ำงาน และสภาพสถานที่ แต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคง
รักษาความหวังที่มีอยู่ ให้ได้ตั้งอาสาท�ำงานต่อไป เพื่อให้
พบน้องๆ สมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 คน
เมื่อสถานการณ์ความดีใจผ่อนคลายลง ในคืนนั้น สิ่งที่
ยากไปกว่าการพบ ทั้ง 13 คน คือ ค�ำถามที่ยังก้องอยู่ใน
ความคิดของหลายๆ คน คือ จะน�ำออกมาได้อย่างไร
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2. วันที่หายไป…
ข้อมูลการหายตัวไปน้องๆ สมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี
ทัง้ 13 คน ในช่วงของวันแรก คือ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2561
ไม่ตา่ งไปจากข่าวทัว่ ๆ ไปข้อมูลข่าวการหายตัวไปถูกส่งมา
จากผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ประจ�ำจังหวัดเชียงราย ในช่วงบ่าย
ของวันนั้น
ช่วงแรกข่าวนี้ อาจไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ เมื่อเทียบกับ
ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ แต่ส�ำหรับคนท�ำงานข่าว
แม้ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ หรือ เหตุการณ์สำ� คัญ แต่ทมี ผูส้ อื่ ข่าว
ก็จ�ำเป็นต้องติดตามเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบพัฒนาการ
ของเหตุการณ์ การหายตัวไปของคนกลุ่มหนึ่งภายในถ�้ำ
ว่าจะถูกพบตัวได้เร็ว และปลอดภัยหรือไม่

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายนวันนั้น บอกว่ายังไม่มีความ                                                                            
คืบหน้า ยังไม่มเี บาะแสการพบเยาวชนทัง้ หมดทีห่ ายไป และ
ขณะนี้ผู้สื่อข่าวประจ�ำท้องถิ่นก�ำลังติดตามสถานการณ์
การค้นหาต่อเนื่องในข่าวต้นชั่วโมง
แน่นอน ‘ผมตัดสินในใจว่า’ เป็นเรือ่ งผิดปกติอย่างมาก
แล้ว จึงมอบหมายผู้สื่อข่าวที่เข้าเวรรีบตามทีมข่าวพร้อม
ด้วยอุปกรณ์การรายงานสด (4G) เดินทางด่วนไปอ�ำเภอ
แม่สาย เชียงรายทันที ในวันนั้น และพร้อมยกระดับข่าว
ให้มีรายงานสด ติดตามการค้นหา ในข่าวต้นชั่วโมงข่าว
ภาคหลักๆ ทันทีที่ทีมข่าวรายงานสด พร้อมกับรายงาน
ข่าวความคืบหน้า

จนกระทัง่ เหตุการณ์ผา่ นไป 1 คืน รุง่ เช้า ของวันที่ 24
มิถุนายน 2561 ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจ�ำจังหวัดเชียงราย          
ส่งข้อมูลความคืบหน้าของเหตุการณ์หายตัวไป และการ
ค้นหายังมีอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลความคืบหน้าของข่าวสาร
ถูกส่งกลับมาอีกครัง้ เพือ่ ให้ทนั ช่วงวลาการออกอากาศข่าว
แต่ขอ้ มูลความคืบหน้าของข่าวไม่มคี วามเปลีย่ นแปลงมาก
ในช่วงบ่ายๆ ของวันอาทิตย์หลังจากทีมข่าวรายงาน
นัก การค้นหายังคงด�ำเนินการต่อไป โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัย
สด จากศูนย์ข่าวภาคเหนือ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเดิน
เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติฯ และเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ส่วนใหญ่เป็น
ทางถึง วนอุทยานถ�้ำหลวง ขุนน�้ำนางนอน จุดเกิดเหตุที่
หน่วยงานในท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง อ�ำเภอแม่สาย               
อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทีมข่าวก็พร้อมท�ำข่าว และ
จังหวัดเชียงราย ซึง่ เยาวชนทัง้ 13 คนยังไม่ถกู พบตัว  
ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้า การค้นหา การท�ำงาน
แม้ ใ นพั ฒ นาการของข่ า วสาร อาจดู ไ ม่ มี ค วาม ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการรอคอยของญาติ ผู้สูญหายทันที
เปลีย่ นแปลงไปจากช่วงแรกมากนัก แต่สำ� หรับคนท�ำข่าว ในช่วงบ่ายและค�่ำวันนั้น เพื่อรายงานสด ประเด็นข่าวนี้
นีอ่ าจเป็นสัญญาณทีไ่ ม่ดี เพราะเยาวชนทัง้ หมด 13 คน หาย
สิง่ แรก ทีผ่ มก�ำชับให้ทมี ผูส้ อื่ ข่าว ไปชุดแรก ต้องท�ำงาน
ไปภายในถ�้ำเป็นเวลาเกือบ 24 ชั่วโมง เมื่อได้ข้อมูลเบื้อง
คือ การค้นหาข้อมูลเบือ้ งต้นในทุกประเด็นเท่าทีท่ ำ� ได้กอ่ น
ต้นแบบนี้ .. ผมตัดสินใจโทรศัพท์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
เช่น เหตุการณ์เกิดขึน้ ได้อย่างไร ... มีทมี่ าทีไ่ ปอย่างไร ใคร
จากศูนย์ข่าวภูมิภาคเชียงใหม่เพื่อดูว่าข้อมูลเบื้องต้นเป็น
เข้าไปเกีย่ วข้องกับเรือ่ งนีบ้ า้ ง และทีส่ ำ� คัญเมือ่ มีเหตุการณ์
อย่างไร และทีมข่าวภาคเหนือประเมินสถานการณ์ข่าวนี้
ในลักษณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่ ผู้สื่อข่าวต้องหา
อย่างไร ค�ำตอบทีไ่ ด้รบั จากทีมข่าวทีเ่ ข้าเวรประจ�ำศูนย์ขา่ ว
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ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ของสถานที่เกิดเหตุ จุดเกิดเหตุว่าเป็นอย่างไร จุดเกิดเหตุ อยู่ตรงจุดไหน มีแผนที่เกิดเหตุหรือไม่
อย่างไรและเตรียมข้อมูลด้านภูมิศาสตร์เพื่อรายงานบอกคนดู ให้ทราบข้อมูลเหล่านี้ด้วย
ข้อมูลด้านภูมศิ าสตร์ของสถานทีเ่ กิดเหตุ ถือว่า เป็นสิง่ จ�ำเป็นและส�ำคัญ มากๆครับ เพราะจะท�ำให้ทมี ข่าวรูจ้ กั พืน้ ทีก่ าร
ท�ำงานได้ดี รูจ้ กั สถานทีก่ ารท�ำงาน ข้อมูลเบือ้ งต้น และทีส่ ำ� คัญ เพือ่ น�ำกลับมาใช้ในการวางแผนการท�ำงานวันต่อๆ ไปได้..
ในช่วงแรกของการไปรายงานข่าวของทีมข่าว พบอุปสรรคส�ำคัญคือ การใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งข่าวส่ง
ข้อมูล และรายงานสด นอกจากนั้น สัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งมีส่วนส�ำคัญมากในปัจจุบันนี้ต่อการรายงานข่าว ก็ใช้งาน
ไม่ได้ส่วนหนึ่งเพื่อสงวนไว้ให้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการค้นหา ท�ำให้ทีมข่าวจะถูกก�ำชับ
ให้ใช้ความระมัดระวังในจุดที่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อรายงานข่าว หรือ ส่งข้อมูลต่อให้ห่างจากจุดท�ำงานของ
เจ้าหน้าที่ และบริเวณด้านหน้าถ�้ำหลวง ข้อปฏิบัตินี้ ไม่เฉพาะการรายงานผ่านระบบส่งสัญญาณภาพข่าวอินเทอร์เน็ต
ที่เรียกว่า 4G เท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ เพื่อรายงานสด..เหตุการณ์ผ่านระบบ
facebook live ด้วย ทีผ่ สู้ อื่ ข่าวต้องระมัดระวัง และอยูห่ า่ งจากจุดการท�ำงาน บริเวณด้านหน้าถ�ำ้ หลวง จุดเกิดเหตุ และ
ที่ส�ำคัญการรายงานข่าว หรือ การท�ำงานของผู้สื่อข่าวต้องไม่ไปกีดขวางการท�ำงานเจ้าหน้าที่ ดูความเหมาะสมของการ
สัมภาษณ์ หรือ การหาข้อมูลด้วย  นี่เป็นสิ่งส�ำคัญมากต่อการรายงานข่าวในช่วงภาวะวิกฤต  
ท�ำให้จุดรายงานข่าวของทีมผู้สื่อข่าว จึงต้องเดินออกห่างจากจุดด้านหน้าถ�้ำหลวง ระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร และ
เป็นการท�ำงานแบบนี้ อย่างต่อเนือ่ งในช่วงค้นหา  2-3 วันแรกของการท�ำงาน จนกระทัง่ ย่างเข้าสูว่ นั ที่ 27 มิถนุ ายน 2561

3. หน้าถ�้ำหลวง …

สิง่ ทีต่ อ้ งย�ำ้ เตือนไว้เสมอ เมือ่ ต้องท�ำหน้าที่ เป็นบรรณาธิการข่าว หรือ ต้องท�ำหน้าทีเ่ พือ่ ดูแลสัง่ งาน หรือมอบหมาย
ให้ทมี งานปฏิบตั หิ น้าที  ่ ผมมีความเชือ่ ว่า การท�ำหน้าทีบ่ รรณาธิการ ต้องรูจ้ กั สถานทีเ่ กิดเหตุ ต้องมองเห็นภาพของการ
ท�ำงาน และต้องศึกษาหรือมีข้อมูลที่ดีเพียงพอส�ำหรับการวางแผนการท�ำงาน
ผมตัดสินใจเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุ ในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 และเดินทางถึงอ�ำเภอแม่สาย เชียงราย             
ในช่วงค�ำ่ ๆ ของวันนัน้   ... หลังจากเดินทางถึงอ�ำเภอแม่สาย ผมและทีมงานตัดสินใจไปดูสถานทีเ่ กิดเหตุกอ่ นเพือ่ ประเมิน
สถานการณ์คร่าวๆ พร้อมๆ กับนัดทีมงาน ผู้สื่อข่าว ทีมช่างภาพ ผู้ช่วยช่างภาพ และทีมสนับสนุนอื่นๆ ประชุมเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ร่วมกัน พร้อมทั้งวางแผนในวันต่อๆ ไปพร้อมๆ กับหาข้อมูลจากแหล่งข่าวการกู้ภัยในช่วงเวลานั้น
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             ข้อสรุปของแผนการท�ำงาน ถูกวางไว้หลายแบบครับ .. ทั้ง ในแบบที่ พบเยาวชนทั้ง 13 คน และในแบบ
ที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุด ด้วยเพื่อให้รู้ว่าแต่ละทีมงานต้องท�ำอย่างไร รายงานข่าวอย่างไร และมีประเด็นไหนที่ต้อง
ระมัดระวัง นอกจากนั้นแผนงานในแต่ละวัน ก็จะถูกแบ่งหน้าที่ไปตามความเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะและลักษณะ
ความถนัดของผู้สื่อข่าวแต่ละคน อีกทั้งยังต้องครอบคลุม ทั้งประด็นเนื้อหาและสถานที่การท�ำข่าวด้วย เช่น

 การรายงานข่าวที่เป็นทางการจากการให้ข้อมูลของผู้ว่าราชการจังหวัด
 ทีมการรายงานข่าว

การค้นหาทั้งด้านหลังถ�้ำหลวง ในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ค้นหาบนที่สูง
 ทีมข่าวที่ต้องตามดูภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
 ทีมข่าวที่ต้องดูระบบการระบายน�้ำออกจากถ�้ำหลวง
 ทีมข่าวติดตามการท�ำงานของทีมกู้ภัยชาวต่างชาติ และผู้สื่อข่าวต่างชาติ
 ทีมข่าวที่ดูประเด็นผลกระทบจากการระบายน�้ำต่อชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆ ถ�้ำหลวง
 ทีมข่าวติดตามประเด็นเชิงวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่น
 ทีมข่าวติดตามการท�ำงานของจิตอาสา และการรับบริจาค
 ฯลฯ
ประเด็นส�ำคัญของการวางแผนการท�ำงานแต่ละวัน จะถูกก�ำหนดขึ้นจากแหล่งที่มาของข้อมูล ในทุกๆด้าน
ทัง้ จากความเคลือ่ นไหวของแหล่งข่าว ประเด็นข่าวจากจุดต่างๆ ในแต่ละวัน และฐานข้อมูลจากการศึกษา ซึง่ ใช้งานวิจยั
การส�ำรวจวนอุทยานถ�้ำหลวง ขุนน�้ำนางนอนเมื่อปี 2538 จากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานส�ำรวจของ
มาร์ติน เอลลิส เป็นฐานข้อมูลส�ำคัญทั้งเพื่อ เป็นข้อมูลการรายงานข่าว และเป็นแนวทางการท�ำหนดการท�ำงานของ
ทีมผู้สื่อข่าว
เรื่องเล่าโดย คณิศ บุณยพานิช
ผู้มีส่วนร่วมในการเกาะติดภารกิจการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ�้ำ 
ในฐานะบรรณาธิการข่าวคนหนึ่ง…
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24 ชั่วโมงท�ำงาน-บันทึกเรื่องเล่าคนข่าวภาคสนาม

ภารกิจการติดตามภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สายของไทยพีบีเอส
ถูกด�ำเนินการอย่างมีขั้นตอน และสอดคล้องกับพัฒนาการของเหตุการณ์จากสถานการณ์ระดับพื้นที่ของจังหวัด
เชียงรายสู่กระแสความสนใจของทั่วโลก
ไทยพีบเี อสมีการยกระดับการท�ำงาน จากการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ เป็นการจัดผังรายการเฉพาะกิจ
เพือ่ เกาะติดภารกิจ และน�ำเสนอประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสถานการณ์ พืน้ ที่ แนวทางปฏิบตั ิ
การช่วยเหลือ รวมถึงการสร้างขวัญก�ำลังใจและการบรรเทาความเครียดจากการติดตามข่าวสารในช่วงดังกล่าว โดยใช้
ชือ่ รายการพิเศษว่า “13 ชีวติ ติดถ�ำ้ ” “13 ชีวติ ต้องรอด” “13 ชีวติ ปลอดภัย” และ “ต้อนรับกลับบ้าน” ตามล�ำดับ
ส�ำนักข่าว ถือเป็นหัวเรือใหญ่ในช่วงเวลานั้น ที่ขับเคลื่อนการน�ำเสนอและเกาะติดเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่อง ก�ำลัง
คนจ�ำนวนไม่น้อยจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคถูกส่งไปเกาะติดเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคสนามโดยรอบบริเวณ
ถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน ที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ พวกเขาถูกมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อค้นหาข้อมูล ติดตามภารกิจและ
น�ำเสนอข่าวสารเรือ่ งนีส้ บั เปลีย่ นหมุนเวียนกันไป หรือบางคนก็ตอ้ งประจ�ำการอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ลอดระยะเวลาการค้นหาทัง้
18 วัน เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์การท�ำงานของคนข่าวไทยพีบีเอสที่ไม่ว่าจะเป็นบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว
ภาคสนาม ผู้ประกาศข่าว ช่างภาพข่าว และทีมสนับสนุนส่วนต่างๆ
แผนงานของบรรณาธิการ (บก.) จะส�ำเร็จไม่ได้ถา้ ขาดก�ำลังส�ำคัญอย่าง ผูส้ อื่ ข่าวภาคสนาม เป็นหนึง่ กลุม่ คนส�ำคัญที่
ท�ำให้หน้าทีค่ น้ หา และสือ่ สารข้อมูลของเหตุการณ์นปี้ ระสบการณ์เรือ่ งเล่าจากการท�ำงาน ในพืน้ ทีท่ เี่ รียกว่าแทบจะไม่รู้
จักมาก่อน ความกดดันทางด้านเวลาที่เร่งด่วน ข้อจ�ำกัดด้านข้อมูลความคืบหน้าของเหตุการณ์ และภารกิจที่จะต้องน�ำ
เสนอเนือ้ หาให้สอดคล้องตามกลยุทธ์การปรับผังเฉพาะกิจและขยายเวลาการออกอากาศ จึงเป็นเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจและ
ก่อให้เกิดบทเรียนส�ำหรับการท�ำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
24 ชั่วโมงในการท�ำงาน กับความกดดัน ความท้าทาย และความหวัง ท�ำให้พวกเขาเหล่านี้มีเรื่องเล่า ได้บทเรียน
และความทรงจ�ำที่ยังประทับใจมากมาย...
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...บันทึกเรื่องเล่าคนข่าวภาคสนาม…
เรื่องเล่าจาก...พิเชษฐ์ ตัณติโรจนกุล
“กรณีถ�้ำหลวง ถือเป็นกรณีแรกที่โหดที่สุด ท้าทายที่สุด และสนุกที่สุด”

พิเชษฐ์ ตัณติโรจนกุล ผู้สื่อข่าว กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค (ภาคเหนือ) พร้อมด้วย
ทีมงาน คือหน่วยปฏิบัติการชุดแรกของไทยพีบีเอสที่ได้รับมอบหมายให้เข้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
เมื่อรู้ว่าต้องไปท�ำข่าว...
วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ มีทีมเข้าเวรแค่ 2 ทีม วันนั้นผม พี่ช่างภาพ และผู้สนับสนุน ถูกส่งไปเป็นชุดแรก ยอมรับว่า
ไม่ได้เตรียมอะไรเลย ไม่มีชุดเปลี่ยน ไม่มีเสื้อกันฝน ไม่มีร่ม สิ่งเดียวที่ท�ำได้ตลอดเส้นทาง คือการเช็คและเตรียมข้อมูล
ความคืบหน้า และคิดเพียงอย่างเดียวว่า น้องๆ ทุกคนปลอดภัย เจ้าหน้าที่ก�ำลังหาวิธีช่วย น�้ำในถ�้ำที่สูงก�ำลังจะลดลง
และคงไม่มีอุปสรรค์ใดเพิ่มอีก ไม่แน่ว่าทีมไปถึง อาจจะได้รับฟังข่าวดี แต่มันกลับไม่ใช่เลย
การเป็นชุดแรก และน้องใหม่ นอกจากน�้ำท่วม ไม่เคยผ่านสถานการณ์หนักๆ แบบนี้มาก่อน เมื่อเจอกับ
สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ เป็นงานที่หนักมาก เพราะต้องประเมินทุกอย่าง ทั้งเวลาท�ำข่าว ส่งข่าว
รายงานข่าว บนข้อจ�ำกัดของสัญญาณโทรศัพท์ ถูกกันไม่ให้เข้าพืน้ ทีไ่ ปยังหน้าถ�ำ้ รวมไปถึงการประเมินสถานการณ์
เพื่อประสานขอทีมข่าวสนับสนุน หลังทราบว่าการช่วยเหลือ ไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดไว้ ยังคงพบอุปสรรคต่างๆ เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ไม่มีใครทราบชะตากรรมของทั้ง 13 คน ที่ติดในถ�้ำ ไม่มีใครรู้ หรือมีข้อมูลของถ�้ำหลวงแห่งนี้อย่างถ่องแท้
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เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักด�ำน�้ำ ไม่สามารถเข้าไปส�ำรวจและค้นหาได้ เพราะน�้ำยังคงสูง ไม่มีทีท่าว่าจะลด ขุ่นและ
เย็น การประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยซีล เป็นความหวังของเจ้าหน้าทีท่ กุ ฝ่าย รวมถึงบรรดาผูป้ กครอง ทีม่ า
ปักหลักรอฟังข่าวตั้งแต่เมื่อวานเย็น
ภาพทีย่ งั คงจดจ�ำไม่ลมื คือบรรยากาศ ค�ำ่ คืนของวันนี้ (คืนที่ 2 วันที่ 24 มิถนุ ายน 2561) ทุกคนไม่มใี ครรูช้ ะตากรรม
ของทัง้ 13 คน เลย มีเพียงหลักฐานคือรถจักรยาน ข้าวของ และรอยเท้า ทีห่ น้าถ�ำ 
้ ซึง่ เป็นเครือ่ งยืนยันว่า ทัง้ 13 คน                 
พวกเขายังไม่ออกมา ครอบครัวทีม่ าปักหลัก เริม่ วิตกกังวลเพิม่ ขึน้ ทัง้ จากทีร่ า่ งทรงท�ำนายทายทักว่าบางคนเจ็บป่วย บาง
คนก�ำลังจะแย่ หลายคนร้องไห้ หลายคนนัง่ สวดมนต์ภาวนา หลายคนต้องนัง่ กอดเข่ารอฟังข่าว บางคนโทษตัวเองตีตวั เอง
ทีเ่ มือ่ วานนีป้ ล่อยให้ไปซ้อมฟุตบอล ทัง้ ทีบ่ า้ นเตรียมงานและเค้กวันเกิดไว้รอ ท่ามกลางฝนทีต่ กมาเป็นระยะ และรอให้ชดุ
ซีล ทีว่ า่ กันว่า ดีทสี่ ดุ เก่งทีส่ ดุ และแข็งแกร่งทีส่ ดุ มาช่วยในภารกิจ อย่างมีความหวัง ภาพวันนัน้ ผมยังจ�ำติดตา
ส�ำหรับอุปสรรคในการท�ำงานครั้งนี้ คงมีเพียงการให้ข้อมูลกับทางส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เนื่องจากข้อมูลมีอยู่
จ�ำกัด เมือ่ เทียบกับความถีค่ วามต้องการข้อมูล ส่วนทีเ่ หลือ ผมมองว่าเป็นการฉีกกฎการท�ำข่าวทีไ่ ม่มอี ะไรตายตัว ยืดหยุน่
ได้ตามหน้างาน การประชุมและกระจายงาน และประเด็นทีจ่ ะเล่น ท�ำให้รวู้ า่ ขอบเขตงานอะไรแค่ไหน ทีเ่ ราต้องดู และรับ
ผิดชอบ ไม่หนัก ไม่จบั ฉ่าย เพือ่ ให้ทนั ข่าว และทราบสถานการณ์  ช่วงเวลาการสลับเวรกันเข้าทีพ่ กั แม้ชว่ งเวลาจะสัน้ เพียง
3-5 ชัว่ โมงต่อวัน ผมเลือกวิธเี ปิดทีวฟี งั ตลอดเวลา และเช็คไลน์กลุม่ ข่าวทีต่ งั้ ขึน้ เฉพาะ เท่าทีจ่ ะบ่อยได้ เพือ่ ให้พอถึงเวลาไป
ท�ำงานจะมีขอ้ มูลอัปเดตและทราบว่าจะเกิดอะไรขึน้ ขณะทีง่ านซึง่ ได้รบั ให้ดแู ลในช่วงค�ำ่ ถึงเช้า ก็พบปัญหาเพียงว่า ไม่มคี น
ให้ขอ้ มูล หรืออัปเดตเหตุการณ์ได้ ข่าวจะเสนอได้เพียงว่าเจ้าหน้าทีท่ ำ� อะไรบ้าง ชุดไหนออกมา และเข้าไปตอนกีโ่ มง ภาพ
รวมมันท�ำให้ได้พสิ จู น์วา่ เราท�ำได้ แม้จะถึงเวลาพัก ก็สามารถอยูต่ อ่ ได้ ทุม่ เทอย่างสุดความสามารถ
เรื่องเล่าที่คนยังไม่รู้...
ก็น่าจะเป็นในช่วงเวลาที่หลายคนได้พกั ได้นอน ได้ติดตามข่าว แต่ในสนามข่าวที่ถ�้ำหลวง ท�ำให้ได้เห็นว่ายังมีคนอีก
จ�ำนวนมาก ที่พวกเขาไม่ได้หยุดหรือพักเลย ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ต้องมาติดตามและเตรียมข้อมูลให้นาย ไว้รายงาน
กับผู้บังคับบัญชา รวมถึงแถลงข่าวกับสื่อมวลชน อาสาสมัคร ที่มาจัดเตรียมสิ่งของเพื่อแจก คนเก็บขยะที่ต้องลุยฝนลุย
โคลน ขนถุงขยะขึ้นรถจนถึงตัวเปื้อน และเจ้าหน้าที่ ที่ดูแล ชาร์ตไฟหลอดไปจ�ำนวนกว่า 1 พันดวง หมุนเวรเข้าไปสลับ
เปลี่ยนภายในถ�้ำ
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เรื่องเล่าจาก...ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าวกลุ่มสถานการณ์
“ส�ำหรับการท�ำข่าวภัยพิบัตินั้น นักข่าวต้องระวังไม่ให้ตนตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง”

ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าวกลุ่มสถานการณ์ มีประสบการณ์ท�ำข่าวเหตุการณ์ฉุกเฉิน และหรือภัยพิบัติ เป็นต้นว่า
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองหลายครั้ง เหตุการณ์วิกฤตน�้ำท่วมใหญ่หลายครั้ง แต่ยังไม่เคยไม่มีประสบการณ์ท�ำ
ข่าวเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบกรณีถ�้ำหลวงหรือใกล้เคียง      
“วันแรกที่เกิดเหตุ ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากผู้ติดถ�้ำล้วนเป็นคนในท้องถิ่น แต่เมื่อเหตุการณ์ล่วงเลย
วันที่สองเข้าสู่วันที่สามพร้อมกับน�้ำในถ�้ำยิ่งเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็ภาวนาขออย่าให้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นเลย”
เมื่อรู้ว่าต้องไปท�ำข่าว...
ช่วงสัปดาห์แรกดิฉันมีภารกิจท�ำข่าวอื่นที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างนั้นได้
ติดตามสถานการณ์อย่างเกาะติดทัง้ จากสือ่ มวลชนทัว่ ไป จากสือ่ สังคมออนไลน์ จากเพือ่ นนักข่าวทีล่ งพืน้ ทีก่ อ่ นและจาก
แหล่งข่าวอืน่ ๆ ทีเ่ ข้าไปปฏิบตั ภิ ารกิจค้นหารวมทัง้ แหล่งข่าวจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จนเสร็จภารกิจวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
ซึง่ เป็นวันที่ 8 ของเหตุการณ์ ก็ได้รบั ค�ำสัง่ จากออฟฟิศให้มงุ่ สูถ่ ำ�้ หลวงโดยด่วน เพราะสถานการณ์ยงิ่ เพิม่ ระดับวิกฤต    
ความรู้สึกแรกที่ได้รับค�ำสั่งคือความเหนื่อยล้าสะสมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหายเป็นปลิดทิ้งมีความคึกคักเข้ามา
แทน จากนัน้ ก็เร่งรีบทบทวนปะติดปะต่อเรียบเรียงข้อมูลเหตุการณ์ตามทีเ่ กาะติดมาตลอด และก�ำหนดแผนการคร่าวๆ
ของตัวเองในการเกาะติดท�ำข่าวเหตุการณ์นี้             
พร้อมกันนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อลุยโคลนบุกป่าฝ่าฝนปีนเขามุดถ�้ำ  จึงได้แวะซื้อรองเท้าบูท เสื้อกันฝน ไฟฉาย
ส�ำหรับเครื่องมือสื่อสารนั้นได้เตรียมพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เพื่อเผื่อกันเหนียวจึงซื้อพาวเวอร์แบงค์เพิ่มอีกตัว
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ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย...
ภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายตอนนัน้ คือเกาะติดปฏิบตั กิ ารค้นหาผูต้ ดิ ถ�ำ 
้
เพื่อรายงานสดทุกชั่วโมงหรือเมื่อมีสถานการณ์คืบหน้าระหว่างชั่วโมง           
เมือ่ ไปถึงพืน้ ที่ อย่างแรกทีท่ ำ� คือการตระเวนส�ำรวจลักษณะกายภาพ
ของพื้นที่ และสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน
สภาพชุมชนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปสรรคใหญ่ที่สุดในการทําข่าวครั้งนี้คือ ด้วยสาเหตุหลายประการ
ท�ำให้นักข่าวตกอยู่ในสภาพเสมือนส่วนเกินของปฏิบัติการค้นหาช่วย
เหลือผูต้ ดิ ถ�ำ 
้ และถูกวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ เป็นอุปสรรคของปฏิบตั กิ ารค้นหา
ช่วยเหลือผู้ติดถ�้ำ   
ประสบการณ์ส�ำคัญที่สุดในการทําข่าวครั้งนี้คือ การท�ำงานใน
บรรยากาศที่เสมือนเป็นส่วนเกินของการปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือ
ผู้ติดถ�้ำ  และเป็นการท�ำงานท่ามกลางการจับจ้องตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัดจากสังคม
ส�ำหรับการลงพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย นับเป็นเรื่องปกติของนักข่าวภาค
สนาม ทีต่ อ้ งเผชิญกับพืน้ ที่ บุคคล กลุม่ คน ทีไ่ ม่เคยพบ การเตรียมความ
พร้อมด้านความปลอดภัยในเบื้องต้นคือการท�ำการบ้านเกี่ยวกับสภาพ
พื้นที่ สภาพเหตุการณ์ สภาพบุคคลให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ และ
ต้องยึดหลักความเสี่ยงเป็นศูนย์อย่างเคร่งครัด ส�ำหรับการท�ำข่าวภัย
พิบัตินั้น นักข่าวต้องระวังไม่ให้ตนตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง
สถานการณ์ทตี่ อ้ งการนาํ เสนอข่าวตลอด 24 ชัว่ โมง ย่อมแปลว่าเป็น
สถานการณ์สำ� คัญมากจ�ำเป็นต้องเกาะติดแทบกระพริบตาไม่ได้ โดยปกติ
นักข่าวแบ่งเวรพักกันอยูแ่ ล้ว แต่ในทางปฏิบตั มิ กั มีเรือ่ งยืดเยือ้ จนไม่อาจ
พักได้ตามก�ำหนด และยิ่งกว่านั้นด้วยสัญชาตญาณคนท�ำข่าวแม้เป็น
เวลาต้องพักและแม้เหนื่อยล้าเพียงใดก็แทบหลับไม่ลง ดังนั้นนอกจาก
ต้องเกาะติดสถานการณ์แทบกระพริบตาไม่ได้ จ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องใส่ใจ
สุขภาพอย่างเคร่งครัด อย่าลืมรับประทานอาหาร อย่าลืมดืม่ น�ำ 
้ อย่าลืม
เข้าห้องน�ำ 
้ พยามยามหักใจนอนให้หลับเมือ่ เป็นเวลาพัก ทีส่ ำ� คัญอย่าลืม
ว่า เรายังหายใจอยู่ ต้องหายใจให้ลึกเต็มปอดตลอดเวลา  
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เรื่องเล่าที่คนยังไม่รู้...
“จริงๆ มีประเด็นน่าสนใจอีกหลายเรื่องที่เผยแพร่
ต่อสาธารณะค่อนข้างน้อย เป็นต้นว่า เกี่ยวกับบุคคลที่มี
บทบาทส�ำคัญในปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ติดถ�้ำ  เช่น
“พี่เพชร- พี่เกียรติ”  ที่เข้าถ�้ำไปตามหาผู้ติดถ�้ำในวันแรก  
หรือสองพีน่ อ้ ง “พีร่ กั ษ์-พีเ่ บิม้ ” ซึง่ ร่วมทีม “มิสเตอร์เวิรน์ ”
มุดถ�้ำไปค้นหาตั้งแต่วันแรกฯ และเป็นผู้น�ำทางหน่วยซีล
และทุกหน่วยมุดถ�้ำ จนปฏิบัติการครั้งนี้ส�ำเร็จ “น้องตั้น”
นักเรียนชั้น ม.5 จาก อ.ขุนตาล ซึ่งไกลจากถ�้ำหลวง เกือบ
200 กิโลเมตร อาสามาบุกป่าปีนผามุดโพรงหาทางลัดเข้าไปช่วยคนติดถ�ำ 
้ “น้องเจมส์-ฉ้าย-หลง” และผองเพือ่ น นักเรียน
ชัน้ ประถมและมัธยมต้น จากโรงเรียนดรุณราษฏร์วทิ ยา อ.แม่สาย ทีอ่ าสามาเป็นคูซ่ อ้ มให้นกั ด�ำน�ำ้ จากต่างประเทศ เพือ่
ทดสอบอุปกรณ์และค้นหาวิธีการที่เป็นไปได้ในการช่วยเหลือผู้ติดถ�้ำเหล่านี้เป็นต้น”

เรื่องเล่าจาก...สุภาพร เอ็ลเดรจ

สุภาพร เอ็ลเดรจ ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ติดตามภารกิจทีมกู้ภัยต่างชาติที่มา
ช่วยปฏิบัติภารกิจและสื่อมวลชนต่างชาติที่มาเกาะติดสถานการณ์การช่วยชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี
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ตอนนัน้ เรายังนึกไม่ออกว่าเป็นยังไง แต่กไ็ ปหาซือ้ บูท
แถวตลาดใน อ.แม่สายตามค�ำแนะน�ำ  แล้วพอไปถึงศูนย์
บัญชาการหน้าถ�ำ้ หลวงเราก็พบว่า ฝนทีต่ กติดต่อกันท�ำให้
พื้นดินกลายเป็นโคลนเหลวและหนา ท�ำให้เดินได้ยาก
ล�ำบากมาก ตอนนัน้ รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ม่ดอื้ และเชือ่ ค�ำแนะน�ำของ
เพือ่ นนักข่าว ขนาดใส่บทู ทัง้ วันแต่ทกุ เย็นทีถ่ อดรองเท้าออก
ก็พบว่าเท้าของเราเปียกชืน้ แม้จะไม่มนี ำ�้ เข้าก็ตาม ดีทตี่ าม
เต็นท์พยาบาลเขาแจกยากันโรคน�ำ้ กัดเท้าและแป้งส�ำหรับ
เมื่อรู้ว่าต้องไปท�ำข่าว... โรยในบูทให้
ก่อนจะเดินทางไปรายงานข่าวภารกิจกู้ภัยถ�้ำหลวง
ขุนน�ำ้ นางนอน จ.เชียงราย เคยมีโอกาสไปลงพืน้ ทีร่ ายงาน
ข่าวภัยพิบัติมาแล้วหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นน�้ำท่วม
เมี ย นมา แผ่ น ดิ น ไหวเนปาล ไฟป่ า และภู เขาไฟปะทุ
อินโดนีเซีย ซึง่ ล้วนแต่เป็นสถานการณ์ฉกุ เฉินทีท่ มี ข่าวต้อง
รีบเดินทางไปยังพืน้ ทีเ่ กิดเหตุให้เร็วทีส่ ดุ ก่อนจะได้ไปร่วม
ทีมเกาะติดสถานการณ์ถำ�้ หลวงก็ตดิ ตามข่าวอยูต่ ลอดเวลา
เพราะเอาใจช่วยให้น้องๆ ทั้ง 13 คนปลอดภัยเหมือนกับ
คนไทยและทั่วโลก

วันแรกที่ไปถึงก็รีบส�ำรวจหาเต็นท์ที่พักของเจ้าหน้าที่
ต่างชาติทันที และติดต่อขอสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลใน
การท�ำงานมากที่สุด เพราะเราเข้าใจดีว่าสถานีของเรามี
รายการพิเศษตลอดทั้งวัน ดังนั้นเราต้องรายงานข่าวกลับ
ไปให้ได้บ่อยและให้มีความคืบหน้าตลอดเวลา

อุปสรรคที่พบคือแหล่งข่าวไม่ยอมให้สัมภาษณ์ อย่าง
เช่น ตอนที่นักด�ำถ�้ำชาวอังกฤษ 2 คน ซึ่งพบทีมหมูป่า
เป็นกลุ่มแรกเพิ่งด�ำน�้ำส�ำรวจถ�้ำเสร็จ เราก็รีบเดินตาม
เพื่อขอสัมภาษณ์ แต่ถูกปฏิเสธ  ไม่ใช่แต่กับเราเท่านั้น แต่
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย... กับสื่อทุกส�ำนักด้วยไม่ว่าจะเป็นสื่อใหญ่ระดับโลกก็ตาม          
เมือ่ ได้รบั มอบหมายจากกองบรรณาธิการให้ไปลงพืน้ ที่ ซึง่ ตรงนัน้ เราก็เคารพในสิทธิข์ องเขา และเข้าใจว่าคงอยาก
ติดตามทีมกูภ้ ยั และสือ่ มวลชนต่างชาติทเี่ ริม่ ทยอยเดินทาง ตั้งใจปฏิบัติภารกิจมากกว่าให้สัมภาษณ์สื่อ
มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่
นอกจากนี้ตัวแทนจากประเทศต่างๆ ก็ไม่ค่อยอยาก
จะได้ไปร่วมลุ้นและให้ก�ำลังใจในการช่วยเหลือทั้ง 13 คน ให้สัมภาษณ์เท่าไหร่ เพราะอยากให้สื่อสัมภาษณ์จากผู้ว่า
อย่างใกล้ชดิ และในฐานะนักข่าวภาคสนาม เราก็ดใี จทีจ่ ะ ราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นมากกว่า แต่ก็ยังพอมี
ได้ร่วมรายงานสถานการณ์ใหญ่ทคี่ นทั่วโลกให้ความสนใจ บางทีมให้สัมภาษณ์ได้บ้าง เช่น ทีม USPACOM หรือกอง
มีเวลาเตรียมตัวก่อนเดินทางไม่ถึง 12 ชั่วโมง พอรับ ก�ำลังสหรัฐภาคพืน้ แปซิฟกิ -อินโด หรือทีมกูภ้ ยั จีน การจะ
โทรศัพท์จากหัวหน้างานก็รีบจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบิน สัมภาษณ์สอื่ ต่างชาติกต็ อ้ งรอจังหวะและโอกาส เพราะเขา
จัดกระเป๋าเดินทาง และติดต่อกับทีมที่ไปรายงานอยู่ที่ ก็ตอ้ งเร่งท�ำงานแข่งกับเวลาเช่นเดียวกับเรา แต่สว่ นใหญ่ก็
จ.เชียงราย อยูก่ อ่ นแล้ว เพือ่ ขอค�ำแนะน�ำในการเตรียมตัว ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ทางนัน้ ก็แนะน�ำมาว่าให้เตรียมรองเท้าบูทยาวถึงเข่าเพราะ
อุปสรรคอืน่ ๆ ก็คงจะเป็นสภาพอากาศทีม่ ฝี นตกทุกวัน
หน้างานเละมาก
และพื้นที่เป็นโคลนหนา ท�ำให้เดินยาก แต่ในช่วงหลังๆ ก็
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มีเจ้าหน้าที่น�ำหินมาเทที่พื้นเพื่อให้เดินได้ง่ายขึ้น

ประชุม แต่วนั นัน้ เรามีความรูส้ กึ ว่าอยากใส่ชดุ เตรียมพร้อม
แม้แต่อุปกรณ์ท�ำงานก็ไม่เอาขึ้นไปเก็บบนห้อง  

การจัดระเบียบสื่อ กันให้สื่อออกนอกพื้นที่เพื่อความ
สะดวกในการล�ำเลียงผู้สูญหายก็ท�ำให้เราต้องเดินเท้า
ขณะทีก่ ำ� ลังประชุมวางแผนงานกัน เราก็เปิด  FB Live
ระหว่างรถโอบีกับศูนย์บัญชาการไกลกว่าเดิม แต่บางครั้ง ของจังหวัดเชียงรายเพื่อฟังแถลงการณ์จากผู้ว่าฯ ไปด้วย
ก็ได้รบั ความช่วยเหลือจากจิตอาสาทีม่ าขีร่ ถจักรยานยนต์ พอได้ยินข่าวดี ทีมข่าวก็เฮกันลั่นห้อง จ�ำได้ว่าเราเองกรี๊ด
รับส่งท�ำให้ย่นระยะเวลาเดินทางได้
ออกมาสุดเสียงด้วยความดีใจ จากนัน้ ก็คว้ากระเป๋าและรีบ
โทรตามทีมงานให้ไปทีถ่ ำ�้ หลวงเพือ่ สมทบกับทีมทีส่ แตนด์
สิ่ ง ที่ น ่ า ประทั บ ใจในการท� ำ งานก็ คื อ ได้ เ ห็ น ความ
บายอยู่ที่นั่นให้เร็วที่สุด
สามัคคีของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทีมกู้ภัยของไทย ทีม
สนับสนุนต่างชาติ และอาสาสมัครทุกท่าน ที่มาร่วมแรง
บรรยากาศหน้าถ�ำ้ หลวงคืนนัน้ เหมือนมีงานเฉลิมฉลอง
ร่วมใจกันจนเกิดเป็นภาพที่สวยงาม สร้างความประทับ อะไรสักอย่าง มองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยรอยยิม้ และเสียง
ใจและประหลาดใจแก่สื่อมวลชนต่างชาติที่มาเกาะติด หัวเราะ อารมณ์ในใจตอนนัน้ มันโล่งอก ดีใจ หายอึดอัดเป็น
สถานการณ์ หลายคนบอกกับเราว่า ไม่เคยไปรายงานข่าว ปลิดทิง้ พอไปสัมภาษณ์ตามเต็นท์เจ้าหน้าทีต่ า่ งชาติ ก็เห็น
ทีไ่ หนแล้วมีทงั้ เต็นท์พยาบาล เต๊นท์อาหาร และสิง่ อ�ำนวย อาการเดียวกัน พวกเขาเต็มใจให้สัมภาษณ์พร้อมใบหน้า
ความสะดวกต่างๆ มากมายขนาดนี้
เปื้อนรอยยิ้ม
นอกจากนี้ เรารู ้ สึ ก ว่ า ได้ อ ยู ่ ร ่ ว มในเหตุ ก ารณ์
พอมองรอบๆ พื้นที่กองบัญชาการ ก็มีนักข่าวยึดพื้นที่
ประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญของโลก ที่เต็มไปด้วยนักข่าวจาก เต็มไปหมด ทุกคนต่างก็รีบรายงานข่าวดี มีสื่อต่างชาติที่
ส�ำนักข่าวทั่วโลกมารายงานเหตุการณ์ ไม่ว่ามองไปทาง เจอกันทีถ่ ำ�้ หลวงโทรมาถามหลายคนว่าข่าวนีจ้ ริงไหม เรา
ไหนก็เห็นแต่พลังและความกระตือรือร้นในการท�ำงาน
ก็รีบบอกว่ารีบๆ มาที่ถ�้ำหลวงนะ นี่เป็นเรื่องจริง เรียกว่า
เป็นช่วงเวลาที่วิเศษจริงๆ ส�ำหรับนักข่าวภาคสนามอย่าง
2-3 วันก่อนจะพบว่าทุกคนรอดชีวิต  มีข่าวลือออกมา
เรา และเราเชื่อว่าคนทั่วโลกก็คงรู้สึกไม่ต่างกัน
ทุกวัน ข่าวแต่ละกระแสก็แตกต่างกันไป บางข่าวก็ท�ำให้
เรารู้สึกปวดใจและขอให้ไม่เป็นความจริง เรียกว่าช่วงนั้น
แม้จะมีขา่ วดีแต่เราก็ยงั คงต้องลุน้ กันต่อว่าจะพาน้องๆ
ท�ำงานด้วยภาวะอารมณ์ที่บีบคั้นหัวใจที่สุด ทั้งสับสนกับ ทัง้ 13 คนออกมาจากถ�ำ้ หลวงได้อย่างไร ช่วงนีท้ กุ ฝ่ายก็ยงั
กระแสข่าวลือ ทั้งเหนื่อยกับการรอคอยและอยากรับฟัง ต้องปฏิบัติภารกิจกันต่อไป จนกระทั่งคืนวันที่น�ำสมาชิก
ข่าวดี แต่เราก็สามารถคัดกรองและรายงานข้อเท็จจริง ทีมหมูป่าคนสุดท้ายออกมาได้ส�ำเร็จ เราได้ร่วมเป็นส่วน
ออกมาได้ด้วยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะกอง หนึ่งในการรายงานข่าวนี้ และในวันรุ่งขึ้นก็ยังคงติดตาม
บรรณาธิการทีย่ กทีมไปให้คำ� ปรึกษาและช่วยเหลือในพืน้ ที่ สัมภาษณ์ทีมกู้ภัยต่างชาติถึงการท�ำภารกิจที่เสร็จสิ้น
สมบูรณ์
วินาทีที่ดีใจที่สุด ก็คงจะคืนวันที่ผู้ว่าฯ จ.เชียงราย (ใน
ขณะนั้น) แถลงว่าพบทีมหมูป่าแล้วและทุกคนปลอดภัย  
รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้เป็นส่วนหนึ่งใน
ตอนนั้นทีมข่าวก�ำลังประชุมกันอยู่ในโรงแรมที่พัก ปกติ การรายงานข่าวที่คนทั่วโลกสนใจติดตาม และดีใจที่สุด
เราจะขอขึ้นห้องไปอาบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนมาเข้าร่วม ท้ายแล้วข่าวที่เราได้รายงาน “เป็นข่าวดี”
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เรื่องเล่าจาก...โกวิทย์ บุญธรรม

โกวิทย์ บุญธรรม อีกหนึ่งผู้สื่อข่าว กลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาค (ภาคเหนือ) ที่ได้รับมอบ
หมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้
เมื่อรู้ว่าต้องไปท�ำข่าว...
ในช่วงทีผ่ มก�ำลังเดินทางกลับจากท่องเทีย่ วช่วงลาพักร้อน ได้มเี สียงโทรศัพท์จาก บรรณาธิการข่าว (บก.) ทีก่ รุงเทพฯ
โทรมาถามว่าอยู่ที่ไหน?... ผมตอบไปว่า ยังอยู่ที่รอยต่อระหว่างระยองกับจันทบุรีก�ำลังเดินทางกลับเชียงใหม่ถึงในวัน
พรุ่งนี้...นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้รับรู้สึกกระวนกระวายใจของ บก.ข่าวสืบสวนสอบสวนและศูนย์ข่าวภูมิภาค ที่พูดคุยและ
ต้องเร่งส่งทีมข่าวพื้นที่ เพราะวันนั้นเป็นวันหยุดนักข่าวที่ส่งไปไม่เพียงพอ มีนักข่าวเข้าเพียงทีมเดียว ต้องเสริมทีมข่าว
ด่วน เพราะเด็กที่ติดถ�้ำ 13 คน ยังไม่พบและยังไม่ทราบชะตาชีวิต นี่จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก... ที่ส�ำนักข่าวไทยพีบีเอสให้
ความส�ำคัญว่าต้องเร่งเสนอข่าว ระดมความช่วยเหลือติดตามภารกิจในพื้นที่
ช่วงนั้นผมพยายามตีตั๋วจาก กทม. ไปเชียงราย แต่ท�ำไม่ได้เพราะตั๋วเครื่องบินเต็ม....เมื่อผมต้องเดินทางกลับถึง
เชียงใหม่ ผมพร้อมทีมงานเดินทางไปที่ถ�้ำหลวงฯ ทันที และไปถึงช่วยบ่ายๆ
“ภาพแรกที่ผมเห็น ทางเข้าถ�้ำหลวง เกือบทุกคนเดินเท้า มีรถเข้า-ออกพื้นที่ตลอดเวลา...และผมไปถึงสิ่งแรกต้อง
รีบรายงานข่าวทางออนไลน์ แต่พบปัญหาใหญ่ที่สุด คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตแทบจะใช้การไม่ได้ การท�ำงาน
พื้นที่จึงล�ำบากมากขึ้น”

47

เมื่ออุปสรรคการท�ำข่าวมีปัญหา และภายนอกพื้นที่มีกระแสข่าวลือเริ่มมากขึ้น การท�ำงานก็ต้องปรับการท�ำข่าว”
คือต้องรีบถ่ายภาพ รายงานพื้นที่บันทึก และรีบน�ำการ์ดวิ่งออกมาระยะทางกว่า 800 เมตร เพื่อน�ำภาพมาออกอากาศ
หรือภาษาข่าวเรียกว่า “สดหลอก” เหมือนที่รายงานสดในพื้นที่จริง และช่วงนั้นสถานการณ์ข่าว บก.ในห้องส่งคือ
ต้องการข่าวออกอากาศเกือบทุกต้นชั่วโมง เพื่อให้คนรู้สถานการณ์พื้นที่เพื่อลดกระแสข่าวลือ ดังนั้นการท�ำงานช่วงนั้น
จึงต้องแข่งขันกับเวลา และวิ่งแข่งกับฝีเท้าของทีมงานเพื่อส่งภาพให้ทันออกอากาศ
บรรยากาศที่หน้าถ�้ำหลวง พื้นที่เปียกแฉะ มีฝนตก
ตลอดเวลา พื้นที่ถ�้ำหลวง ไม่กว้างมากนัก  แม้จะกันผู้ไม่
เกี่ยวข้องห้ามเข้าพื้นที่ เพราะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และที่
นีไ่ ม่ใช่ทนี่ า่ อยูม่ ากนัก ฝนทัง้ ตก ยุง พืน้ ทีช่ นื้ แฉะ...จากคน
แล้วคนเล่าที่เดินเข้า ออก ตลอดเวลา หน้าถ�้ำหลวงจึงเริ่ม
เป็น “ทุ่งโคลน”...อุปสรรคหนึ่งการท�ำงานกู้ภัย และการ
รายงานข่าวที่ต้องเปียกฝนอยู่ตลอดเวลานี่คืออุปสรรค
ส�ำคัญ อีกอย่างนักข่าวและทีม การดูแลตัวเองและทีมงาน
จึงส�ำคัญเพือ่ จะรายงานข่าวในพื้นที่ การท�ำงานที่เกาะติด
นานๆ สภาพอากาศพืน้ ทีก่ ารรายงานข่าวจึงต้องห้ามเปียก
ฝนนาน และท�ำเพิงพักเล็กๆ ด้วยเสื้อกันฝนเพื่อเกาะติด
สถานการณ์พื้นที่ทุกๆ ชั่วโมง...
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย...
ภารกิจส่วนใหญ่ ผมอยูบ่ ริเวณปากถ�ำ้ ใกล้กบั ศูนย์อำ� นวยการร่วม ทีมข่าวไทยพีบเี อสมีประมาณ 7-8 ทีม และบก.ภาค
สนาม 3 คน เรามีการตั้งทีม บก.ขึ้นในภารกิจ นี่จึงเป็นภารกิจที่ส�ำนักข่าวให้ความส�ำคัญ เพื่อวางประเด็นข่าวในแต่ละ
จุด และทิศทางข่าวในแต่ละวัน... ต้องยอมรับว่าประเด็นข่าว ยิ่งหลายวัน การรายงานสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้ คน
ดูคาดหวังก็มมี ากขึน้ เช่นกันทีอ่ ยากเห็นความคืบหน้าการช่วยเหลือ ทีมข่าวจึงต้องวางแผนกระจายไปแต่ละจุดในพืน้ ที  ่
การวางคนแต่ละจุด หน้าที่ถูกมอบหมายของนักข่าวจึงแตกต่างกัน เช่น งานของผมให้ดูเรื่องการจัดการน�้ำปากถ�้ำ และ
พื้นที่รอบนอกในช่วงแรก ผลกระทบจากการระบายน�้ำ  เพราะมีชาวนาได้รับผลกระทบจากการสูบน�้ำด้วย มีพื้นที่เสีย
หายเกือบ 1,000 ไร่ และภารกิจช่วยเหลือหมูป่านอกจากเร่งระบายน�้ำจากถ�้ำ
“สิ่งที่งดงามนอกจากการระดมช่วยเหลือทุกสาขาอาชีพหน้าถ�้ำ
ผมยังเห็นหัวใจของชาวนาที่เสียสละพื้นที่นาข้าวให้ถูกน�้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือทีมหมูป่า”
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ชาวบ้านทุกคนทีถ่ กู น�ำ้ ท่วมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า หากเป็นลูกหรือญาติพวกเขาคงกระวนกระวายใจเหมือนพ่อแม่
และครอบครัวทีมหมูป่า นาปลูกกี่ครั้งก็ได้ แต่ชีวิตคนทั้ง 13 คน สร้างใหม่ไม่ได้ การที่นาถูกน�้ำท่วมจึงไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ
ที่สุดตอนนี้ สิ่งส�ำคัญคือต้องเร่งค้นหาและพาหมูป่าออกมาให้ได้...
การท�ำงานยิ่งหลายวัน ยิ่งเป็นอันตรายกับทั้ง 13 คน อุปสรรคทั้งฝนที่ตกมาตลอด การท�ำงานที่ยากในภารกิจการ
ค้น...แต่ด้วยความช่วยเหลือทุกภาคส่วน ก็ได้รับข่าวดีว่าเจอ ทั้ง 13 คนแล้ว....คืนนั้นเราทราบข่าวว่าพบหมูป่า ระหว่าง
ที่ทีมข่าวก�ำลังประชุมวางแผนข่าวในช่วงดึก
“ทุกคนโผเข้ากอดกัน...หลายคนร้องไห้ ทุกคนโห่ร้องดีใจ กลางดึก
ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบในโรงแรม แล้วทุกคนก็รีบเข้าพื้นที่ทันที”
ความชุลมุนในพื้นที่สื่อทั้งโลก..ฉายสปอต์ไลต์มาที่ถ�้ำหลวง เพื่อรายงานข่าวบรรยากาศตอนนั้นมันดีมาก คืนนั้นทุก
คนรายงานข่าวมีแต่รอยยิ้ม...ผมได้รายงานข่าวทีมสูบน�้ำ ทีมลาดสายไฟฟ้า โทรศัพท์ ทุกคนยังท�ำงานต่อไป แต่เมื่อพูด
คุยกับทุกคน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “มีความสุข ที่รู้ว่าทั้ง 13 คนปลอดภัย” ท�ำให้หลายคนที่ท�ำงานหนักช่วยภารกิจ
ค้นหาหลายวันหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง ภารกิจต่อไปคือภารกิจการกู้ภัย..น�ำทั้ง 13 คนออกมา...
ภารกิจการกูภ้ ยั น�ำ 13 คนออกมาไม่งา่ ย ต้องระดมถังอากาศ และล�ำเลียงถังเข้าไปภายในถ�ำ 
้ การล�ำเลียงถังต้องแข่ง
กับเวลา และช่วงเช้าผมก็ได้ฟังแถลงข่าวการสูญเสีย “จ่าแซม” บรรยากาศแถลงข่าวจาก ผบ.ซีล ท�ำให้วันนั้นในพื้นที่
มันเงียบ วังเวง เหมือนเวลามันหยุดนิ่งไปเฉยๆ....เพราะนี่คือการสูญเสียครั้งแรกของภารกิจนี้ แต่การสูญเสียจ่าแซม
ภารกิจยังต้องด�ำเนินต่อเพราะยังมี 13 ชีวิต และทหารที่อยู่ภายในถ�้ำภารกิจที่ต้องรอดปลอดภัย หลังจ่าแซมเสียชีวิต
ภารกิจของผมคือตามส่งร่างจ่าแซมที่สนามบิน
“เชื่อไหม ในเมืองเชียงราย และสนามบินไม่มีท่าทีว่าฝนจะตก มีแดดออก แต่หลังพิธีเกียรติยศ
เครื่องบินใบพัดก�ำลังหมุน ฝนได้ตกลงมาหลังพิธีเสร็จเครื่องก�ำลังบินเฉพาะพื้นที่นั้น”
การเสียชีวติ ของจ่าแซม และฝนเริม่ ตกหนักอีกครัง้ ทีถ่ ำ�้ หลวง อากาศถ�ำ้ ลงต�ำ่ ลงการช่วยเหลือจึงต้องแข่งกับเวลาและ
ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วน เสียงจากศูนย์อ�ำนวยการบอกว่าให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ในช่วงเช้า เพราะต้องเคลียร์
พื้นที่อ�ำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ สื่อทุกสื่อต้องออกจากหน้าถ�้ำหลวง นี่จึงเป็นสัญญาณว่าจะน�ำเด็กออกมา!
เสียงประกาศ ของเจ้าหน้าที่ดังตลอดเวลา ทีม บก.ตกลงให้ผมอยู่โอบี หน้าถ�้ำหลวงตรงไร่สับปะรด นี่จึงเป็นภารกิจ
ส�ำคัญส�ำหรับผม เพราะผมจะเป็นจุดแรกที่เห็นหากมีรถพยาบาลเคลื่อนออกจากพื้นที่ถ�้ำหลวง จุดนี้เรามีช่างภาพทีม
ข่าว และช่างภาพส�ำนักโทรทัศน์ เรามีกล้องทุกชนิดที่ใช้ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ เรามีกล้อง และช่างภาพมากกว่า              
4 จุด ดังนั้นภาพที่ปรากฎของไทยพีบีเอสจึงมีครบทุกมุมคมชัดกว่าทุกสื่อเพราะมีช่องเดียวที่มีทีมโอบีใกล้ปากถ�้ำมาก
สุด ดังนั้นทุกความเคลื่อนไหวไทยพีบีเอสจึงเห็นเป็นสื่อแรก...
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“จริงๆ แล้วกล้องไทยพีบีเอสเป็นกล้องใหญ่
สามารถซูมได้เห็นตัวเด็กในรถพยาบาล
แต่เราไม่ท�ำ เพราะขัดจรรยาบรรณ”

นีค่ อื ค�ำพูดของพีแ่ ว่น และทีมงานส�ำนักโทรทัศน์ เช่นเดียวกับผม และทีมข่าว ทีไ่ ด้ยนิ เสียงวิทยุสอื่ สารของเจ้าหน้าที่
และเสียงประชาสัมพันธ์ภายในถ�้ำเพราะผมอยู่ห่างเพียง 800 เมตรจากถ�้ำว่าจะน�ำเด็กออกมา แต่เราไม่สามารถยืนยัน
ได้ สิ่งเหล่านี้จึงไม่ถูกน�ำออกอากาศ เช่นเดียวกับตลอดท�ำข่าวที่ถ�้ำหลวงเพราะข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ใช่ข้อมูลที่ยืนยันจาก
แหล่งข่าว
...ข่าวไทยบีเอสรายงานจากถ�้ำหลวงจึงเป็นข่าวที่ถูกน�ำเสนออย่างที่ทุกท่านได้รับชมหน้าจอทั้ง 18 วันการเกาะติด
หากจะพูดถึงความประทับใจถึงการท�ำข่าวหมูป่า
เรื่องเล่าที่คนยังไม่รู้...
ผมประทับใจมากที่สุด กลับเป็นภาพคนเล็กๆ ที่มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว น�ำรถสามล้อพ่วงมาแจกก๋วยเตี๋ยว แต่ขึ้นเนิน
ไม่ได้ มีทหาร อาสาสมัครช่วยกันเข็น
“ภาพเข็นรถก๋วยเตี๋ยวสะท้อนถึงความช่วยเหลือคนทุกอาชีพที่ตัวเองถนัด และภาพนี้ถูกส่งต่อกันบนโลก
ออนไลน์จ�ำนวนมาก สะท้อนถึงความเอื้ออารีของคนที่มีต่อกันในภารกิจกู้ภัยที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งของโลก”
นอกจากนีผ้ มเห็นอาสาสมัครทีม่ ากทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่ จากคนทัง้ โลกทีม่ าช่วยเหลือ ผมจึงไม่อยากเห็นภารกิจกูภ้ ยั ช่วยทีม
หมูปา่ เป็นเพียงปรากฏการณ์ครัง้ ส�ำคัญของโลกในการระดมอาสาสมัครทัว่ โลก ..อยากให้คนไทย และคนทัง้ โลกได้เรียน
รู้ภารกิจนี้ ซึ่งปัจจุบันยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในถ�้ำหลวง ถ�้ำพระ ขุนน�้ำนางนอน และบนภูเขา น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้
การกูภ้ ยั ควบคูก่ บั การท่องเทีย่ วทีน่ า่ จะเป็นความท้าทายการจัดการพืน้ ทีต่ อ่ ไปเพราะถ�ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน วันนีเ้ ป็น
ที่รู้จักของคนทั้งโลกแล้ว
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เรื่องเล่าจาก...เบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง
เบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง ผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวอาชญากรรมซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวส่วนกลางอีกหนึ่งคนที่ได้รับมอบหมายให้
ไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วย
ผมเคยท�ำข่าวเกีย่ วกับภัยพิบตั ิ ทีส่ ร้างประสบการณ์ในการท�ำงานข่าวของผมเป็นอย่างมาก นัน้ ก็คอื เหตุแผ่นดินไหว
ทีป่ ระเทศเนปาล ในขณะนัน้ ผมได้เป็นทีมทีไ่ ปเปลีย่ นทีมงานทีเ่ ดินทางไปท�ำข่าวก่อนหน้านีม้ าแล้ว ต้องบอกก่อนเลยว่า นี่
เป็นการเดินทางไปท�ำข่าวต่างประเทศครัง้ แรกของผม และเป็นเหตุการณ์ระดับโลกทีไ่ ด้รบั ความสนใจ เพราะความเสียหาย
ถือว่ารุนแรงมาก เกือบจะทัว่ ทัง้ ประเทศได้รบั ความเสียหาย และประเทศนีก้ ารบริหารจัดการอาจยังไม่ทว่ั ถึง อีกทัง้ สภาพ
ภูมปิ ระเทศเป็นเทือกเขาสูง ประชากรทีอ่ ยูห่ า่ งไกลก็ไม่ได้รบั ความช่วยเหลือเท่าทีค่ วร
ส�ำหรับเหตุการณ์ที่ถ�้ำหลวงฯ ในช่วงแรกที่ผมได้ยินข่าวนี้ ตอนแรกคิดว่าคงเป็นเรื่องธรรมดา เด็กเดินเข้าไปเดี๋ยวก็
ต้องเดินออกมาได้ ไม่นา่ จะมีประเด็นใหญ่โตอะไร แต่พอเวลาผ่านไปเรือ่ ยๆ เด็กๆ ยังออกมาไม่ได้ น�ำ้ ก็ทว่ มถ�ำ้ สูงขึน้ ฝน
ก็ยงั ตกในพืน้ ที่ เครือ่ งมือต่างๆ ก็เอาเข้าไปท�ำงานในพืน้ ทีไ่ ม่ได้ เรือ่ งนีก้ เ็ ริม่ ใหญ่ขนึ้ จากเดิมทีเ่ ป็นแค่ขา่ วภูมภิ าค เริม่ มา
เป็นข่าวหลักในกรุงเทพ และสุดท้ายก็เป็นข่าวอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียว
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย...
ครั้งแรกที่ได้รับมอบหมายงานนี้ ตอนแรกจินตนาการสภาพพื้นที่เกิดเหตุยังไม่ออก ก็พยายามดูข่าวที่ได้ออกอากาศ
ไปแล้ว หรืออ่านความคืบหน้าเท่าทีม่ อี ยู่ และงานนีส้ ร้างความท้าทายในการท�ำงานเป็นอย่างมาก เพราะมันถือเป็นเรือ่ ง
แปลกใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน แน่นอนว่า การท�ำข่าวในแต่ละวันมักจะเจอสิ่งแปลกใหม่ หรือเรื่องใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
แต่ในครั้งนี้มันแปลกจริงๆ ในหัวตอนนั้นพยายามคิด ดีไซน์วิธีการน�ำเสนออยู่ตลอดว่าจะท�ำยังไงดีให้น่าสนใจ เพราะ
แน่นอนว่าในพื้นที่เป็นป่า สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่
ค่อยจะมี เจ้าหน้าทีต่ อ้ งปิดกัน้ พืน้ ทีแ่ น่นอน และเมือ่
ลงพื้นที่ไปถึงก็เป็นไปตามที่คิดไว้ แต่เราก็ต้องแก้ไข
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา
การเตรียมตัวลงพื้นที่ท�ำข่าวนี้ในช่วงนั้น เมื่อรู้
ข้อมูลเบื้องต้นของสภาพพื้นที่แล้ว ผมก็ได้เตรียม
เสื้อแขนยาวที่ใส่เดินป่า ที่สามารถกันหนาว กันน�้ำ
ได้ และก็รองเท้าเดินป่า ที่เคยซื้อมาไว้นานแล้ว ได้
น�ำออกมาใช้ในงานนีเ้ สียที แต่สดุ ท้ายแล้ว รองเท้าที่
ว่าแน่แค่ไหน ก็แพ้รองเท้าบูทที่ใส่ลุยโคลน ที่ถือว่ามี
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม เพราะโคลนที่นี่ เยอะมาก
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ส่วนเรื่องข้อมูลต่างๆ ยอมรับว่าไปหาเอาดาบหน้า
เพราะตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งรู้จักชื่อ “ถ�้ำหลวงขุนน�้ำนาง
นอน” แม้วา่ จะเคยไปท�ำข่าวเกีย่ วกับสถาการณ์ยาเสพติด
ที่ อ.แม่สาย มาแล้วหลายครัง้ ก็ไม่เคยได้ยนิ เขาพูดกัน แต่
ก็ขับรถผ่านเทือกเขาเทือกนี้ แต่ก็ไม่รู้จักมาก่อน แต่คราว
นี้รู้จักมากขึ้น และทั่วโลกก็รู้แล้วว่า ถ�้ำหลวงฯ อยู่ที่ไหน

วนอุทยานฯ ทีต่ อนแรกผมเข้ามาทีน่ ยี่ งั เห็นเป็นสนามหญ้า
ทีเ่ ขียวขจีอยู่ แต่สดุ ท้ายก็ตอ้ งปรับพืน้ ทีไ่ ปตามการท�ำงาน
ห้องท�ำงานทีด่ ที สี่ ดุ ของสือ่ มวลชนในตอนนัน้ ก็คอื มีเต็นท์
กันแดดกันฝน แต่กต็ อ้ งใส่รองเท้าบูทนัง่ แช่โคลนอยูท่ งั้ วัน
แต่ก็ถือว่ายังสบายกว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปท�ำงานอยู่
ภายในถ�้ำ และบนเขาเป็นอย่างมาก

บริเวณที่ผมอยู่ประจ�ำการคือที่หน้าถ�้ำหลวงฯ เรื่อง
ความปลอดภัย ไม่น่าเป็นห่วง เพราะว่าเจ้าหน้าที่อยู่
จ�ำนวนมากไม่มอี นั ตรายอะไรทีเ่ กิดขึน้ แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งปรับตัว
เลยก็คอื การทีจ่ ะต้องอยูก่ บั สภาพืน้ ที่ และสภาพธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทั้งฝนตก แดดออก เดินลุยโคลน นั่ง
แช่โคลนอยูท่ งั้ วัน ในช่วงแรกๆ ทีส่ อื่ มวลชนเข้ามาในพืน้ ที่
จุดทีท่ ำ� งาน หรือรายงานข่าว ยังไม่สะดวกเท่าในช่วงท้ายๆ
ที่มีการปรับปรุง จัดระบบพื้นที่ ช่วงแรกๆ มีเก้าอี้ไม่กี่ตัว
ต้องผลัดกันนัง่ เหมือนเก้าอีด้ นตรี หรือนัง่ ตามโขดหิน หรือ
ยืนพิงกับก�ำแพงของอาคารทีท่ ำ� การวนอุทยานฯ เพราะพืน้
นั่งไม่ได้เลย เปียกและโคลนเต็มพื้นที่ทั้งหมด

ในช่วงแรกการรายงานข่าวของสถานีไทยพีบเี อส ก็เป็น
จนเริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่ น�ำหินคลุกมาท�ำให้เดิน ข่าวความคืบหน้าตามช่วงข่าวทั่วไป แต่เมื่อสถานการณ์
ได้ง่ายขึ้น แต่สุดท้ายโคลนก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะ เริ่มคับขัน และน่าวิตกกังวลมากขึ้น มีการระดมหน่วยซีล
ฝนตกชะล้างโคลนลงมาจากเขาอยู่เรื่อยๆ ที่ท�ำงานของ เข้าไปในพื้นที่ก็ท�ำให้ข่าวนี้เริ่มเป็นข่าวหลักของแต่ละช่วง
ข่าว และช่วงของวันนั้นๆ จึงต้องส่งทีมข่าวจากส่วนกลาง
สื่อมวลชนถูกจัดสรรให้มาอยู่บริเวณสนามด้านหน้า
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ขึน้ ไปช่วยเหลือกับศูนย์เหนือทันที ช่วงนัน้ ไทยพีบเี อส เริม่ จัดรายการสดผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซบุก๊ ไลฟ์อยูต่ ลอดเวลา
นอกเหนือจากรายงานข่าวในโทรทัศน์ และก็ได้รับการติดตามชมจากผู้ชมจ�ำนวนมาก
จนเข้ามาถึงช่วงที่ผู้บริหารของไทยพีบีเอสตัดสินใจ “ล้มผังรายการ” เพื่อน�ำเสนอความเคลื่อนไหวการช่วยเหลือ
สมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี ทั้งโทรทัศน์ และเฟซบุ๊กไลฟ์ ไทยพีบีเอส ถูกจับตามองในการรายงานสถานการณ์นี้เป็น
อย่างมาก สิ่งที่ท้าทายทุกคนที่ร่วมกันท�ำงานนี้ ผมคิดว่าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆ ตั้งแต่คนที่ลงไปท�ำงานใน
พืน้ ทีท่ กุ คน พนักงานในสถานีทกี่ อ่ นหน้านีอ้ ยูใ่ นสตูดโิ อ ก็ยา้ ยจุดจัดรายการมาทีห่ อ้ งส�ำนักข่าว เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยเทคนิคใน
สตูดิโอ ฝ่ายกราฟิก และบรรณาธิการทุกโต๊ะ ก็จะรวบรวมความเคลื่อนไหวของบุคคลที่เกี่ยวข้องโต๊ะตัวเองมารายงาน
ในการจัดรายการนี้ตลอด ถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายจริงๆ
สิง่ ทีผ่ สู้ อื่ ข่าวในพืน้ ทีต่ อ้ งท�ำมากขึน้ ก็คอื การหาประเด็นมาน�ำเสนอให้กบั ทางสถานีทจี่ ดั รายการสดอยูต่ ลอด จุดทีผ่ ม
รับผิดชอบอยูก่ ค็ อื บริเวณหน้าถ�ำ้ หลวงฯ จุดนีจ้ ะมีความเคลือ่ นไหวของเจ้าหน้าทีอ่ ยูต่ ลอดเวลา ทัง้ การแถลงข่าวประจ�ำ
วัน รวมทั้งจิตอาสาต่างๆ จุดนี้จึงถูกจัดให้รายงานสดบ่อยที่สุด เรียกได้ว่าในช่วงแรกๆ ผมถูกให้เข้ารายงานสดเกือบทุก
ชั่วโมง
การค้นหาประเด็นข่าวในแต่ละช่วงก็จะมีสถานการณ์อปั เดตรายงานเข้าไปในสถานี แต่ในช่วงข่าวค�ำ่ ทีเ่ ป็นข่าวหลัก
อีกช่วงทีต่ อ้ งรวบรวมความเคลือ่ นไหวตลอดทัง้ วันมาเสนอ และผมก็จะพยายามท�ำเป็นรายงานปิดท้ายในรายงานสดไป
ด้วย บางวันก็เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบๆ พืน้ ที่ จิตอาสาทีเ่ ข้ามาท�ำงานในพืน้ ที่ ซึง่ ความเคลือ่ นไหวดูเหมือนว่าจะไม่มอี ะไร แต่
ก็จะมีอะไรให้เคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดทัง้ วัน เรียกได้วา่ ฝนตก แดดออก ก็รายงานในข่าวได้ เพราะแค่นกี้ ม็ ผี ลต่อสถานการณ์
ความยากล�ำบากในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่แล้ว
อุปสรรคในการท�ำงาน ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ในช่วงแรกๆ ทีม่ เี หตุการณ์ เพราะสัญญาณโทรศัพท์มนี อ้ ยมาก จะโทรคุย
รายละเอียดงานกับทางสถานีตอ้ งเดินออกมาจากปากถ�ำ้ ระยะทางประมาณ 300 เมตรอย่างต�ำ 
่ และบางช่วงถ้าคนใช้เยอะ
ก็จะติดต่อได้ยากมาก แต่ในช่วงหลังๆ ทุกหน่วยงานก็น�ำสัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตเข้ามาในพื้นที่จนสามารถ
ติดต่อประสานงานกันได้ดีมากขึ้น
เหตุการณ์นผี้ มถือว่าสร้างความท้าทายให้กบั ผูส้ อื่ ข่าว
ที่ลงไปท�ำงานในพื้นที่กันทุกคน ไม่ใช่เฉพาะของสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอสของเรา แต่ว่าทุกสถานีต้องวางแผน
การท�ำงานกันอย่างดี การท�ำงานเป็นทีม เพราะสถานการณ์
ทีน่ เี่ ปลีย่ นอยูต่ ลอด ท�ำอย่างไรถึงจะได้ขา่ ว ความรวดเร็ว
ถูกต้อง หรือได้ประเด็นทีแ่ ตกต่างมาน�ำเสนอ และทีส่ ำ� คัญ
ทีส่ ดุ งานนีส้ ร้างประสบการณ์ให้กบั นักข่าวทุกคนทัง้ คนเก่า
คนใหม่ ประสบการณ์มาก หรือน้อย ผมเห็นได้ลงมาท�ำงาน
ทีน่ กี่ นั อย่างเต็มที่
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เรื่องเล่าที่คนยังไม่รู้...
อาหารที่หน้าถ�้ำหลวงฯ อร่อยมากครับ! ขออนุญาตเล่าเรื่องอาหารการกินสักหน่อย หลังจากที่พูดเรื่องงานมามาก
แล้ว ต้องบอกก่อนว่าชีวติ ความเป็นอยูข่ องทุกคนทีเ่ ข้าไปท�ำงานทีถ่ ำ�้ หลวงฯ ทัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูส้ อื่ ข่าว ตอนแรกๆ ทีพ่ วก
เราเข้าไปท�ำงานก็คิดไว้บ้างแล้วว่าการกินอยู่ต้องยากล�ำบากแน่นอน ยิ่งรู้ว่าการเดินทางเข้าไปยากล�ำบาก ในวันแรกที่
ทีมข่าวของผมเข้าไปในพื้นที่ ต้องบอกว่าในช่วงแรก กินอยู่อย่างเท่าที่มีจริงๆ นั่นก็คือข้าวเหนียว (แข็งๆๆ มว๊ากก) กับ
หมูทอดแห้งๆ ซึง่ อาหารเหล่านีก้ ม็ คี นมาบริจาคให้บา้ ง และก็มโี รงครัวท�ำไว้ให้เจ้าหน้าทีบ่ า้ ง ซึง่ ก็ได้รบั กันแบ่งกันไป แต่
ว่าพวกเรายังโชคดีที่ยังมีอาหารกินได้เยอะกว่า กลุ่มที่เดินทางขึ้นไปท�ำงานบนเขา เพราะบนนั้นมีจุดที่ต้องหาโพรงหรือ
ทางออกอื่นๆ ที่พอจะสามารถช่วยเหลือทั้ง 13 คนได้
บ่ายๆ วันนั้นเริ่มมีคนเข้ามาช่วยในพื้นที่มากขึ้น ทีมข่าวเราเวลาออกอากาศต้องเดินออกมาส่งภาพ หรือรายงานสด
ที่บริเวณทางเข้าไปในวนอุทยานฯ เดินออกมาประมณ 600 เมตร หรือที่เขาเรียกกันว่าจุดสามแยกทางเข้า นอกจาก
คนที่มามุงดูเหตุการณ์บ้าง และรถของเจ้าหน้าที่เริ่มเข้ามาในพื้นที่ ท�ำให้ต้องเริ่มมีการจัดระเบียบ จังหวะเดียวกันมีรถ
จักรยานยนต์พว่ งข้างทีข่ ายก๋วยเตีย๋ วขับมาจอดในเต็นท์ทพี่ วกเราอยูก่ บั เจ้าหน้าที่ และทีส่ ำ� คัญ พีค่ นขายเขาบอกว่าอยาก
มาช่วยทุกคน ด้วยการมาท�ำก๋วยเตี๋ยวให้กินฟรีทุกคน ซึ่งต่อมาพี่เขาก็เข้ามาท�ำก๋วยเตี๋ยวให้กินทุกวัน ตั้งแต่ที่หน้าทาง
เข้าถ�้ำ  จนวันหลังๆ ได้ขึ้นไปด้านบนตรงจุดที่เจ้าหน้าที่จัดให้จอด ทุกคนจึงได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ อร่อยๆ กัน
ทุกวัน
ขณะที่ในวันต่อๆ มาก็เริ่มมีอาหารเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะโรงครัวพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ที่พระราชทานอาหารมาให้ทุกคนที่เข้ามาท�ำงานที่นี่ได้รับประทานทุกคน โดยเฉพาะการจัดท�ำอาหารจัด
เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานให้รับประทานตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังเห็นได้ว่าจิตอาสา หรือคนไทยทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่
ที่ท�ำกับข้าวมาให้ทุกคนได้กิน ต่างมาด้วยความเต็มใจ นอกจากอาหารจากโรงครัวแล้ว ยังมีกลุ่มชาวบ้านที่ท�ำอาหาร
พื้นถิ่นที่ชาวบ้านมัดใส่ถุงมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย และก็มาจัดแจกให้กับคนที่หิวก็เดินมาหยิบได้เลย จนในช่วง
วันท้ายๆ เรียกได้ว่าพวกเรากินอยู่กันอย่างดี (ในสถานการณ์เช่นนี้) แต่สภาพพื้นที่ก็ยังชุ่มฉ�่ำไปด้วยโคลน และฝนที่
ตกลงมาอยู่ในบางวัน
เรือ่ งเล่าข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของประสบการณ์ เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของทีมข่าวทีม่ บี ทบาทในการรายงาน
ข่าวและมีสว่ นร่วมในภารกิจครัง้ นี้ ความรูส้ กึ ของการท�ำงานตลอดชัว่ เวลา 24 ชัว่ โมง ความประทับใจ ประสบการณ์
และทุกปัญหาอุปสรรคทีผ่ า่ นเข้ามา ล้วนเป็นบทเรียนทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการท�ำงานครัง้ ต่อไปในอนาคต รวมถึง
เป็นข้อคิดให้ผสู้ อื่ ข่าวรุน่ ใหม่ หรือผูท้ สี่ นใจงานด้านนีไ้ ด้เป็นอย่างดี ทัง้ เรือ่ งของการจัดการสถานการณ์ตามภารกิจ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ความพยายามและความทุม่ เทในการท�ำงาน ความปลอดภัยของนักข่าวหรือผูส้ อื่ ข่าวภาคสนาม
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณสือ่ มวลชนทีค่ วรยึดมัน่ ยึดถือในการปฏิบตั งิ านทัง้ ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ในการท�ำงาน ความปลอดภัยของนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวภาคสนาม หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
สือ่ มวลชนทีค่ วรยึดมัน่ ยึดถือในการปฏิบตั งิ านทัง้ ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ
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บันทึก ณ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โดย เบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง
..คิดอยู่นานว่าจะบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ ถ�้ำหลวงขุนน�้ำนาง
นอนไว้ดีหรือไม่? เพราะมันเป็นความทรงจ�ำที่ยากจะลบเลือน..หลาย
คนที่เข้มแข็ง กลับกลายเป็นคนเซนซิทีฟ กับหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่..
อ้าวเริ่ม ตั้งแต่วันแรก..
••25 มิถุนายน 2561 07.41 น. วันที่ 1 ของการไปถึง วันที่ 3 ของการค้นหา••
..ขณะนั้นก�ำลังเข้าเวรตระเวนอาชญากรรมเช้าอยู่ พี่ออย บก.โต๊ะ ก็ถามว่า แสบ กับ โอ๋ ใครสะดวกไป จ.เชียงราย
บ้าง ท�ำข่าวเด็กติดถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอน 13 คน ผ่านมาเกือบสองวันแล้ว ตอนนี้ยังหาไม่เจอ
..ส่วนตัวในตอนนั้น รู้ข่าวเมื่อวานนี้แล้วว่า มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น มันมีอะไรไม่รู้สะกิดตัวเองว่าให้ไปท�ำข่าวนี้ คงด้วย
เป็นเรือ่ งราวทีแ่ ปลกใหม่ ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน “เด็กอะไร เข้าไปติดถ�ำ้ ” มันจะติดง่ายขนาดนัน้ เลยหรือ ค�ำถามมากมาย
เกิดขึ้นกับเรา สุดท้ายก็ตัดสินใจไป บินด่วนตอนบ่ายทันที
..ตลอดทางก็คิดไปเรื่อยๆ ว่าจะท�ำงานชิ้นนี้อย่างไรดี แรกๆ ก็สบประมาทตัวเองไปว่า งานสบายๆ ไม่น่ายากหรอก
อ.แม่สาย มาแล้ว 2-3 ครั้ง ตอนมาท�ำข่าวจับขบวนการค้ายาเสพติด รู้จักพื้นที่ก็พอประมาณ แต่ไม่เคยรู้จัก วนอุทยาน
ถ�้ำหลวง ขุนน�้ำนางนอน จนเมื่อเปิดแผนที่กูเกิ้ลแมพดู ก็พบว่า อ๋อ...มันอยู่ห่างจากที่เคยมาพักเดินทาง 10 นาทีถึง ครั้ง
ที่แล้วๆ เคยมาก็มองแต่เขาลูกนี้ที่ใหญ่โต และมีฝนตกบนยอดเขาเกือบทุกวัน...ผ่านไปส�ำหรับ อารัมภบท
..เย็นวันที่ 25 มิถุนายน 2561 หลังลงจากเครื่องบิน ก็มุ่งหน้าไปที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ก่อน ตามการ
วางแผนงานของทีม บก. เพื่อไปดูบรรยากาศของโรงเรียน ครูประจ�ำชั้น และเพื่อนๆ ของทั้ง 13 คน วันนี้ถือว่าเป็นวัน
แรกของการเรียนการสอนของโรงเรียน หลังจากเด็กและโค้ชทีมหมูปา่ อะคาเดมี หายไปตัง้ แต่เย็นวันเสาร์ที่ 23 มิถนุ ายน
..เมือ่ ไปถึงคือช่วงทีน่ กั เรียนก�ำลังเลิกเรียนพอดี ทุกๆ คนก็กำ� ลังจะกลับบ้าน แต่มกี ลุม่ หนึง่ ทีย่ งั ไม่กลับ คือ ครูประจ�ำ
ชั้นของนักเรียน และเพื่อนๆ อีกราวๆ 10 คน พวกเขานั่งรออยู่ที่ห้องผู้อ�ำนวยการ เราก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์ ณ ตอนนั้น
ทัง้ ครูและเพือ่ นๆ ต่างก็เป็นห่วงทุกคนทีต่ ดิ อยูใ่ นถ�ำ้ หลวง ไม่ตา่ งจากพ่อแม่ ผูป้ กครอง ทีไ่ ปเฝ้ารออยูห่ น้าถ�ำ้ หลวงฯ แล้ว
..โรงเรียนนี้อยู่ไม่ห่างจากประเทศเมียนมา ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายมากนัก และถือว่าเป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ที่สอนตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.6 มีนักเรียนที่บ้านอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเข้ามาเรียนก็มี วันนั้นก็ได้รับความซาบซึ้งกับ
ครูประจ�ำชั้น และเพื่อนๆ ไปพอสมควร
..เย็นวันนั้นครู และเพื่อนๆ ต่างกันร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่โรงเรียน ด้วยความหวังที่อยากให้ทุกคนปลอดภัย
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••26 มิถุนายน 2561 04.00 น. วันที่ 2 ของการไปถึง วันที่ 4 ของการค้นหา••
..เช้ารุง่ ขึน้ ก็ได้รบั มอบหมายภารกิจให้เข้าไปในพืน้ ทีว่ นอุทยานถ�ำ้ หลวงฯ ด้วยพืน้ ทีท่ มี่ ดื ตือ้ และมีฝนตกหนัก กอปร
กับความงัวเงีย แต่กะว่าจะหลับบนรถระหว่างทางก็ไม่ทันหลับ เพราะถึงที่หมายแล้ว จึงท�ำให้มองไม่เห็นพื้นที่มากนัก
..เมื่อรถทีมข่าวเราเข้าไปจอดที่หน้าที่ท�ำการวนอุทยานถ�้ำหลวงฯ สภาพที่เห็นคือพื้นดินเป็นหญ้า ฝนตกลงมาอย่าง
ไม่ขาดสาย น�้ำฝนค่อยๆ ไหลเป็นทางเล็กๆ รวมกันเป็นทางใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ รองเท้าที่ผมเตรียมมา คือรองเท้าเดินป่าโดย
เฉพาะ หลังจากที่ซื้อมาไว้นานแล้ว สมัยจะไปเดินป่าแต่ไม่ได้ไป กะว่างานนี้หละเต็มที่ ใช้คุ้ม สบายกว่าคนอื่นแน่นอน
..วันแรกทีม่ าทีว่ นอุทยานถ�ำ้ หลวงฯ ผมได้มโี อกาสไปถึงบริเวณปากทางเข้าถ�ำ 
้ แต่ทางทีจ่ ะเดินเข้าไปค่อนข้างเละเทะ
ด้วยโคลนที่มาจากฝนตก แต่ที่ปากทางเข้าถ�้ำ  ยังเป็นพื้นที่แห้ง มองดูข้างนอก ก็พอจะรู้ว่าข้างในจะสวยแค่ไหน มีเจ้า
หน้าที่เข้าๆ ออกๆ อยู่เรื่อยๆ แม้จะยังไม่มากนัก แต่ก็รู้ว่าพวกเขาก�ำลังท�ำงานกันอยู่
..ในภาพข่าวที่เห็นจักรยาน 4 คัน และสัมภาระในกระเป๋า พร้อมรองเท้าเตะฟุตบอล ตอนที่มายังวางอยู่ที่เดิม ขณะ
ที่ญาติๆ ก็ต่างพากันท�ำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นทางไสยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความเชื่อของแต่ละบุคคล มีพิธีกรรม
เกิดขึ้นอยู่ที่ปากทางเข้าถ�้ำทุกๆ วัน
..การท�ำข่าวของเราในวันแรกๆ นั้น ปัญหาคือสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยจะมี วิธีการแก้ไขจะต้องเดินเข้ามาท�ำเป็น
คลิปเปิดหน้าสั้นๆ เล่าเหตุการณ์ตรงหน้า หรือถ่ายภาพแล้วน�ำไปหาสัญญาณข้างนอกที่ท�ำการวนอุทยานฯ ระยะทาง
ประมาณ 700-800 เมตร และพวกเราก็เดินขึ้นลงอยู่แบบนี้ตลอดทั้งวัน หรือที่มีเหตุการณ์ที่จ�ำเป็นต้องรายงานเข้าไป
ในสถานี ที่เริ่มตัดเข้าเป็นรายการพิเศษ ออกอากาศตลอดทั้งวันเกี่ยวกับการค้นหาทั้ง 13 คน
..สายๆ วันนั้น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่มาประชุมติดตามสถานการณ์ด่วน และสั่ง
การให้ทุกฝ่ายเร่งท�ำงาน ทั้งการสูบน�้ำ ออกทางหน้าถ�้ำ และการค้นหาเส้นทางน�้ำไหลเข้าหน้าถ�้ำ แต่อุปสรรคใหญ่ที่สุด
ในตอนนั้นคือฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก และต่อเนื่อง น�้ำก็เพิ่มสูงขึ้นตลอด ขณะที่การสูบน�้ำก็ยังไม่เป็นผล เพราะยังไม่มี
อุปกรณ์ และการเดินไฟฟ้าก็ยังมีไม่เต็มที่ ส่วนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ต้องจากน�้ำเค็มมามุดน�้ำจืดในถ�้ำ 
และก็ยังท�ำอะไรไม่ได้มากนัก ด้วยอุปสรรคที่ขวางหน้าอยู่เต็มไปหมด
..ขณะที่หน่วยงานต่างๆ เมื่อเริ่มทราบข่าวนี้ และมีอะไรที่พอช่วยในการท�ำงานได้ ก็เริ่มขนอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุด
ของแต่ละหน่วยงานเข้ามา เพือ่ หวังทีจ่ ะช่วย แต่แล้วอุปกรณ์บางอย่างก็ไม่สามารถเข้ามาใช้ในพืน้ ทีไ่ ด้ เพราะด้วยสภาพ
พื้นที่ คงจะมีแต่เครื่องสูบน�้ำเท่านั้นที่เหมือนจะมีประโยชน์มากในตอนนี้
..วันนั้นเป็นวันที่การท�ำงานหินพอสมควร เพราะต้องเดินขึ้นลงเขา มาส่งข่าว และฝนตก แต่ก็ผ่านมาได้ คืนนั้นเรา
จบภารกิจเวลาประมาณ 4 ทุ่มกว่า... ด้วยสภาพที่เปียกปอน และรองเท้าที่เละไปด้วยโคลน
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••27 มิถุนายน 2561 10.00 น. วันที่ 3 ของการไปถึง วันที่ 5 ของการค้นหา••
..เช้าวันรุง่ ขึน้ เราเข้าพืน้ ทีส่ ายหน่อย เพราะมีการแบ่งหน้ารับหน้าทีเ่ ช้า และสายกัน สภาพพืน้ ทีว่ นั นีย้ งิ่ หนักกว่าเมือ่
วาน โคลนทีพ่ นื้ เริม่ หนาขึน้ เรือ่ ยๆ จากทีฝ่ นตกหนักและผสมกับดินภูเขาทีไ่ หลลงมาตามสายน�ำ 
้ การเดินของหลายๆ คน
เริ่มมีปัญหา แต่ก็เริ่มน�ำรองเท้าบูทมาแจก มีหลายคนที่สละรองเท้าของตัวเองที่เอามาจากกรุงเทพทิ้งไป เพราะมันยาก
ต่อการท�ำงาน แต่ผมยังใส่รองเท้าเดินป่า แต่ก็เริ่มจะหนักๆ เวลาที่โคลนมาติดเต็มไปหมด
..วันนีเ้ ริม่ มีการแถลงข่าวทีเ่ ริม่ จะเป็นทางการมากขึน้ จากนายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนาการ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย
ในขณะนัน้ ผูบ้ ญ
ั ชาการศูนย์อำ� นวยการร่วมค้นหาผูส้ ญ
ู หายในวนอุทยานถ�ำ้ หลวงขุนน�ำ้ นางนอน การแถลงข่าวในแต่ละ
วันจะมีสองครั้ง ช่วงเช้าราวๆ 9-10 โมง และเย็นประมาณ 4-5 โมง แต่ช่วงนั้น เมื่อผู้ว่าฯ เดินไปทางไหนก็จะมีแต่คน
รุมล้อม และถามความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆ จนกลายเป็นพ่อหนุ่มเนื้อหอมไปทันที แล้วผู้ว่าฯ คนนี้ก็เป็นคนที่เข้าใจตอบ
ค�ำถามสื่อฯ ถามอะไรตอบทีไร เป็นประเด็นทุกที ไม่เคยหนีสื่อ แต่อันไหนตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบ
..รถปัน่ ไฟ รถของเจ้าหน้าทีก่ ารไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค สายไฟ ท่อน�ำ 
้ เริม่ ลงในพืน้ ที่ ขณะทีส่ อื่ มวลชนถูกห้ามไม่ให้เข้าไป
ในบริเวณปากทางเข้าถ�้ำ  เพราะเจ้าหน้าที่ขอพื้นที่ท�ำงาน พวกเราก็ออกมาตามค�ำสั่งมาวนเวียนอยู่ แถวๆ ที่ท�ำการ
วนอุทยานฯ แต่ก็ยังมีประปรายที่ยังเข้าไปถ่ายแล้วโดนไล่ออกมาก็มี
..การติดต่อสื่อสารในวันนี้เริ่มจะดีขึ้นตามล�ำดับ รถดาวเทียมการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย รถขยายสัญญาณ
โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต ของโทรศัพท์ทุกเครือข่ายลงพื้นที่มาให้บริการขยายสัญญาณ ท�ำให้การติดต่อสื่อสาร และ
การรายข่าวสดในพื้นที่เริ่มดีขึ้น เราได้ขึ้นมารายงานสดหน้าที่ท�ำการวนอุทยานฯ แต่บางครั้งสัญญาณยังไม่ดี ก็ต้อง
กลับไปจุดเริ่มต้นของเรา คือสามแยกทางเข้าวนอุทยานฯ แต่ก็นั่นหละ สถานการณ์ในช่วงนั้น มีความเคลื่อนไหวเกือบ
ทุกชั่วโมง สถานีก็ปรับผังรายการให้จัดรายการสดมากขึ้น และมีการล้มผังจัดรายการนี้ไปเลย
..ท�ำให้การรายงานสดเหตุการณ์ของผูส้ อื่ ข่าวในพืน้ ทีต่ อ้ งมีอยูต่ ลอดเวลา ผมเองได้รบั ค�ำสัง่ จากกองบรรณาธิการ ให้
รายงานทุกๆ ครึง่ ชัว่ โมง ตอนนัน้ รูส้ กึ ว่า “จะเอาอะไรไปพูดว่ะ?” แต่สดุ ท้ายก็ผา่ นไปได้ เพราะมันมีอะไรให้พดู อยูเ่ รือ่ ยๆ
แทบไม่ตอ้ งท�ำสคริปต์ พูดไปตามทีเ่ ห็น ถือว่าการมาท�ำข่าวในครัง้ นี้ เป็นประสบการณ์ให้พดู ไปตามทีเ่ ห็นเป็นอย่างมาก
..การท�ำงานของเราในช่วงนี้ ก็จะส่งข่าวให้ต่อเนื่องไปจนถึง 3-4 ทุ่ม และท�ำรายงานส่งให้ข่าวดึก ช่วง 5 ทุ่ม ก็สัม
ถาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้ประกาศ ถึงสถานการณ์ในรอบวัน ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด
..วันนี้เราได้ให้สื่อไทย เริ่มลงพื้นที่มาเยอะขึ้น ต่างชาติก็เริ่มมา อาจเป็นเพราะด้วยเรื่องราวของเหตุการณ์นี้ ท�ำให้
ประชาชนสนใจ แม้เริ่มต้นจะเริ่มในวงแคบๆ แค่เป็นข่าวภูมิภาค แต่มันค่อยๆ ขยายตัวจนเป็นข่าวหลักในประเทศ
จนสุดท้ายเป็นข่าวหลักของโลกติดต่อกันไปเลย
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••28 มิถุนายน 2561 10.00 น. วันที่ 4 ของการไปถึง วันที่ 7 ของการค้นหา••
..ฝนตก เกือบทั้งวัน สายๆ แดดออก บ่ายๆ ตกอีกรอบ สภาพอากาศในช่วงนี้เป็นแบบนี้เกือบทุกวัน ยิ่งส่งผลให้การ
ท�ำงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความยากล�ำบากมากขึ้น เช่นเดียวกับการท�ำงานของผู้สื่อข่าว ที่ช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเน้น
ยืนตามเต็นท์ และร่มไม้ที่จะพอมีให้หลบแดด หลบฝนบ้าง แต่เก้าอี้ ยังเป็นการเล่นเก้าอี้ดนตรี ผลัดกันนั่ง ผลัดกันยืน
ท่ามกลางโคลนที่เริ่มมีความหนาขึ้นทุกๆ วัน จนผมต้องเก็บรองเท้าเดินป่าไว้ที่ที่พัก แล้วต้องเดินด้วยรองเท้าบูทแล้ว
..ทิศทางของข่าวในวันนี้ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยการท�ำงานที่ยังมีอุปสรรค วันนี้มีรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ถึง 2 คน ลงมาติดตามงาน คือ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา และพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพราะด้วยการสูบน�ำ้ ออกจากถ�ำ้ อย่างเดียวยังไม่ได้ผล ต้องส่งเจ้าหน้าทีข่ นึ้ ไปส�ำรวจ
ทางน�้ำไหลเข้าถ�้ำ ด้านบนเขา และก็ไปเบี่ยงทางน�้ำไม่ให้ไหลลงถ�้ำ ซึ่งการติดตามท�ำข่าวนี้ คุณชาติชาย ถุงเงิน เป็นคน
ไปติดตามโดยตลอด และเป็นไปด้วยความยากล�ำบากไม่แพ้กัน
..ขณะที่การปรับพื้นที่โดยรอบที่ท�ำการวนอุทยานฯ ทั้งการเทหินคลุก ตั้งเต็นท์ และตรวจตราความเรียบร้อย ให้
สื่อมวลชนลงทะเบียน แจกบัตรแขวนคอ และเริ่มจัดระเบียบสื่อมวลชนให้เป็นระเบียบมากขึ้น แต่พื้นที่โดยรอบก็ยัง
เต็มไปด้วยดินโคลน
..ขณะทีเ่ ช้าพรุง่ นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะลงพืน้ ทีม่ าตรวจเยีย่ มการท�ำงานการช่วยเหลือของ
คณะท�ำงานทุกฝ่าย
••29 มิถุนายน 2561 08.00 น. วันที่ 5 ของการไปถึง วันที่ 7 ของการค้นหา••
..เช้าวันนี้สื่อทุกส�ำนักต้องเข้ามาในพื้นที่เร็วกว่าปกติ เพราะด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามา
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ วันนั้นผมก็รับหน้าที่บรรยายการถ่ายทอดสดขณะที่พลเอกประยุทธ์ เข้ามาใน
พื้นที่ กับกล้องลิงก์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้รอบทิศทาง เป็นอีกวันที่ได้ร่ายยาวอีกวัน และใกล้ชิดผู้น�ำระดับประเทศ
..เช้าวันนัน้ เริม่ อธิบายตัง้ แต่พลเอกประยุทธ์ ลงจากรถแล้วขึน้ ไปร่วมประชุมกับคณะท�ำงานภายในห้องประชุม ก่อน
จะเดินลงมาด้านล่าง และเดินลงไปดูการท�ำงานที่ปากทางเข้าถ�้ำหลวงฯ ที่เราอยู่ได้แค่ตรงบันได หลังจากนั้นก็ลงมาพูด
คุยกับญาติในเต็นท์ทจี่ ดั ไว้ให้ พลเอกประยุทธ์ ก็พดู คุยกับญาติ และให้กำ� ลังใจนานเกือบครึง่ ชัว่ โมง พร้อมบอกให้ทกุ คน
ท�ำใจให้สบายเจ้าหน้าทีก่ ำ� ลังช่วยเหลือทุกคนอยู่ และฝึกให้กำ� หนดลมหายใจนัง่ สมาธิ และวันนัน้ พลเอกประยุทธ์กเ็ รียก
เสียงหัวเราะให้กับญาติได้บ้าง และมีเสียงปรบมือออกมาเป็นระยะ
..หลังจากพูดคุยกับญาติเสร็จแล้ว พลเอกประยุทธ์ ได้ออกมาดูการจัดพื้นที่ตั้งโรงครัวพระราชทาน และเจ้าหน้าที่
จิตอาสาที่มาช่วยงานที่นี่ และที่ไม่พลาด พลเอกประยุทธ์ ก็ได้ขึ้นไปบนรถโรงครัวพระราชทาน ร่วมทอดไข่ดาว หมูยอ
และก็ชิมตามสเต็ป มีน�้ำมันกระเด็นเล็กน้อย เรียกเสียงหัวเราะไปได้อีกหน่อยกับลีลาการท�ำกับข้าว
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..จากนั้นพลเอกประยุทธ์ ก็เดินมาจุดแถลงข่าว ด้านหน้าที่ท�ำการวนอุทยานถ�้ำหลวงฯ พร้อมกับพูดถึงสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น บลา บลา บลา .... และก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องท�ำเป็นบทเรียน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ศึกษาเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยจะได้น�ำขั้นตอนการช่วยเหลือไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
..จบการแถลงข่าวไม่นาน พลเอกประยุทธ์ก็เดินขึ้นไปห้องประชุมด้านบนพร้อมกับคณะ แต่ยังไม่เดินทางกลับ
เวลานั้นใกล้เวลาเที่ยงพอดี อาหารก็พร้อม ผมไม่แน่ใจว่าด้านบนห้องประชุมมีการจัดอาหารไว้ต้อนรับพลเอกประยุทธ์
หรือไม่ แต่ว่าวันนั้นท่านตัดสินใจเดินลงมาที่เต็นท์ญาติ และนั่งกินข้าวกล่องจากโรงครัวพระราชทานร่วมกับญาติ
ซึ่งทุกคนก็นั่งเก้าอี้ในระดับเดียวกัน มือถือข้าวกล่องนั่งกินแบบสบายๆ สไตล์ประยุทธ์ ผู้ที่ร่วมวงก็มี นายณรงค์ศักดิ์
โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในตอนนั้น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย และพลเอก
สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนผู้ติดตามนายก และรัฐมนตรีทั้งหลาย
ก็พลอยต้องถือข้าวกล่องยืนกินอยู่นอกเต็นท์ไปตามๆ กัน
..ช่วงบ่ายวันนัน้ หลังจากทีน่ ายกรัฐมนตรีเดินทางกลับ สถานีไทยพีบเี อส ยังคงเดินหน้าจัดรายการพิเศษต่อเนือ่ งยาว
ไป ช่วง 1-2 วันนี้ คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผอ.ส�ำนักข่าว ได้ลงพื้นที่มาดูแลการท�ำงานของทีมงานด้วย และได้ชวน
คุณวราวิทย์ คุณโกวิทย์ และผม มาร่วมจัดรายการเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วง 4-5 วันของการท�ำงานทีผ่ า่ นมาว่ามีเหตุการณ์
ความคืบหน้าในด้านใดบ้าง โดยพวกเราก็ยนื สัมภาษณ์กนั ตรงปากทางเข้าถ�ำ้ หลวงฯ ใกล้ๆ กับจุดทีร่ ะบายน�ำ้ ออกมาจาก
ถ�้ำ แต่ละคนก็พูดถึงภารกิจของแต่ละคนไป บลา บลา บลา
..ระหว่างทีจ่ ดั รายการผ่านไปกว่าครึง่ ชัว่ โมง ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึน้ มา อยูด่ ๆี ก็มกี ารเรียกรถพยาบาลออกมารับ
คนป่วย ทีก่ ำ� ลังปฏิบตั งิ านอยูใ่ นถ�ำ 
้ ท�ำให้พวกเราตกใจขึน้ มาเล็กน้อย ก่อนทีจ่ ะพยายามควบคุมสถานการณ์ แต่กอ่ นเกิด
เหตุนี้ พวกเราได้ยนิ เสียงตะโกนให้ตดั ไฟๆ บนรถเครือ่ งปัน่ ไฟทีน่ ำ� มาจอดอยูด่ า้ นหน้าทางเข้า เพือ่ สนับสนุนการใช้ไฟของ
เครือ่ งสูบน�ำ้ ทีอ่ ยูใ่ นถ�ำ 
้ แต่จากนัน้ หลายคนก็ได้ยนิ ว่ามีคนถูกไฟดูด รวมทัง้ เราด้วย ต่างคนจึงต่างรายงานกันไปว่ามีเหตุคน
ถูกไฟดูด แต่ยงั ไม่ทราบรายละเอียดว่ามีผบู้ าดเจ็บจ�ำนวนเท่าใด ก่อนทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะน�ำขึน้ รถพยาบาลออกไป
..หลังจากนั้นช่วงเย็น นายณรงค์ศักดิ์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ ต้องออกมาแถลงว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเจ้าหน้าที่
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่เดินทางมาจาก จ.อุบลราชธานี ด้วยการเดินทางมาไกล และยังไม่ได้
รับประทานอาหาร จึงหน้ามืดเป็นลมระหว่างที่ช่วยควบคุมเครื่องสูบน�้ำ ไม่มีเหตุคนถูกไฟฟ้าดูดแต่อย่างใด
..ช่วงค�ำ่ วันเดียวกันนี้ พระครูบาบุญชุม่ ญาณสังวโร พระเกจิอาจารย์ชอื่ ดังแห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง รัฐฉาน
ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพระที่มีผู้ให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาที่ถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอน เพื่อท�ำพิธีเรียกขวัญ และ
อธิษฐานให้เจ้าหน้าที่ค้นหาทั้ง 13 คน ที่ติดอยู่ในถ�้ำ ก่อนอื่นยอมรับว่าไม่รู้จักพระรูปนี้มาก่อน แต่เมื่ออ่านประวัติของ
ท่านแล้ว ก็ไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไมถึงมีลูกศิษย์ และผู้ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ในวันนั้นทั้งสื่อมวลชน และผู้
ที่ให้ความเคารพนับถือ ยังเฝ้ารอการท�ำพิธีอยู่ตลอด แม้ว่าฝนจะตกลงมาอยู่ตลอดเวลาก็ตาม แม้ว่าพิธีกรรมต่างๆ จาก
พระสงฆ์ หรือใครก็แล้วแต่ทมี่ มี าโดยตลอด จะไม่สามารถยืนยันทางวิทยาศาสตร์ได้วา่ เป็นส่วนท�ำให้การท�ำงานราบรืน่
หรือไม่ แต่ก็สร้างก�ำลังใจให้กับคนที่ท�ำงานและญาติไม่น้อยเลยทีเดียว
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••30 มิถุนายน 2561 09.00 น. วันที่ 6 ของการไปถึง วันที่ 8 ของการค้นหา••
..สิ้นเดือน เหมือนสิ้นใจ ประโยคนี้หลายคนคงเคยได้ยิน และใช้กันอยู่เป็นประจ�ำ  แต่ที่นี่ผู้ปกครองของทั้ง 13 คน
ยังคงรอคอยกันอย่างมีความหวัง แม้วา่ วันนีจ้ ะเข้าสูว่ นั ที่ 8 ของการค้นหาแล้ว แต่เจ้าหน้าทีท่ กุ ฝ่ายก็ยงั ไม่ยอ่ ท้อต่อการ
เอาชนะกับธรรมชาติ โดยเฉพาะการระบายน�้ำออกจากถ�้ำ และการปรับเปลี่ยนเส้นทางน�้ำบนภูเขา
..เช้าวันนี้ มีการซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเสมือนจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับหน่วยปฐมพยาบาล
และแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม หากมีการน�ำพาทั้ง 13 คนออกมาได้ การซ้อมในครั้งแรกนี้ ได้ใช้รถพยาบาล 13 คัน
มารอจอดรับที่บริเวณปากทางเข้าถ�้ำ  ที่จะให้เจ้าหน้าที่ยกผู้ป่วยออกมาจากถ�้ำด้วยเปล และน�ำมาขึ้นรถเข็นที่ท้ายรถตู้
พยาบาล ก่อนที่รถจะขับไปส่งที่โรงพยาบาลสนามด้านบน และน�ำไปส่งที่ลานเฮลิคอปเตอร์ หรือส่งต่อด้วยรถพยาบาล
ไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง
..การซ้อมในวันแรก เพื่อเก็บข้อมูลความผิดพลาด หรือจุดที่บกพร่องเพื่อน�ำไปปรับแก้ไข และเตรียมความพร้อม
หากเกิดสถานการณ์จริง ซึ่งในวันแรก การเดินทางในจุดต่างๆ ยังเป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าก�ำหนด และพื้นที่ที่จอดรถ
พยาบาลยังลาดชัน และลื่น ซึ่งการซักซ้อมเตรียมความพร้อมนี้ ถือว่าเป็นแผนของศูนย์อ�ำนวยการร่วมฯ ที่เห็นถึงความ
ส�ำคัญในการช่วยชีวิตเป็นอย่างมาก
..ช่วงบ่ายแก่ๆ พระครูบาบุญชุ่ม เดินทางมาที่ถ�้ำหลวงฯ อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจเช่นเคย และได้เข้าไปท�ำ
พิธีตามความเชื่ออีกครั้ง โดยมีทั้งลูกศิษย์ และญาติของทั้ง 13 คน เข้าไปร่วมท�ำพิธีที่บริเวณทางเข้าถ�้ำหลวงฯ ด้วย
..ขณะที่ความคืบหน้าการท�ำงาน นายณรงค์ศักดิ์ ได้แถลงว่า วันนี้ระดับน�้ำได้ลดลงเป็นที่น่าพอใจ ท�ำให้การท�ำงาน
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสะดวกมากขึ้น และเตรียมติดตั้งถังอากาศ ทุกๆ 25 เมตร ที่ผนังถ�้ำ  เพื่อให้หน่วยซีลใช้
ในขณะที่เข้าไปภายในถ�้ำ เนื่องจากพื้นที่ภายในน�้ำยังท่วมสูง และถังอากาศสามารถใช้ได้ประมาณ 200 เมตร ซึ่งพื้นที่
เป้าหมายที่จะเข้าไปยังมีระยะทางอีกมาก และถังอากาศก็มีความจ�ำเป็นต้องใช้ในการด�ำน�้ำ
..บ่ายๆ วันนี้ โค้ช นพรัตน์ จันทะวงศ์ และสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ในหลายรุ่นอายุกว่า 10 คน ก็ขึ้นมา
ให้กำ� ลังใจการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ และเฝ้ารอติดตามข่าวการท�ำงานของเจ้าหน้าทีว่ า่ จะเข้าไปช่วยเหลือเพือ่ นๆ พีๆ่
น้องๆ ของพวกเขาไปถึงไหนแล้ว ผมเองได้มีโอกาสสัมภาษณ์สมาชิกเกือบทั้งทีม ถึงที่มาที่ไปของชื่อทีมนี้
..โค้ชนพ บอกว่า ชือ่ ทีมนี้ ได้มาจากผูส้ นับสนุนทีมทีท่ ำ� ธุรกิจขายเนือ้ หมูสง่ ออก จึงอยากใช้ชอื่ ทีมทีม่ คี ำ� ว่า “หมู” อยู่
ในชื่อทีมด้วย แต่หากใช้ค�ำว่าหมูอย่างเดียวก็จะดูแปลกๆ เมื่อเห็นสภาพพื้นที่ที่อยู่ และเห็นว่าค�ำว่า “หมูป่า” ฟังแล้วดู
มีพลังจึงตัดสินใจใช้ค�ำนี้เป็นชื่อทีม และก็มีเด็กๆ ที่สนใจในกีฬาฟุตบอลในอ�ำเภอแม่สาย ค่อยๆ เข้ามาร่วมทีม จนแบ่ง
เป็นรุ่นอายุตั้งแต่ 10 ถึง 20 ปี และลงแข่งขันในเขตอ�ำเภอ และจังหวัด จนคว้าแชมป์ได้หลายรายการ และก็ถือว่าเป็น
อีกทีมที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งของจังหวัดเลยทีเดียว
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..ในขณะนั้นขวัญและก�ำลังใจของทีมยังอยู่ในระดับที่ดีมาก และยังเชื่อว่าทั้ง 13 คน จะปลอดภัย เพราะเชื่อว่าทุก
คนรู้วิธีการเอาตัวรอด และมีความสามัคคีจากการเป็นทีมของการแข่งขันฟุตบอลร่วมกันมา
..ช่วงค�่ำวันนี้ ยังมีการท�ำพิธีกรรมตามความเชื่ออีกครั้ง โดยครั้งนี้พระครูบาหนอเขี้ยวแก้ว เมตตาธรรม จาก
จ.นครราชสีมา มาท�ำพิธีพลีทาน โดยน�ำอาหารและผลไม้มาไหว้ทั้ง 8 ทิศ บริเวณที่โล่ง หน้าเต็นท์ผู้สื่อข่าว โดยท่าน
บอกว่า พิธีนี้จะช่วยเปิดฟ้าให้ฝนหยุดตก และอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร รวมทั้งปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กับ
เจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งพระรูปนี้บอกว่าเคยเข้าไปปฏิบัติธรรมที่ถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอนมาแล้ว
..ขณะที่ท�ำพิธีนี้อยู่ ผมก�ำลังเข้าข่าวรายงานสดกลับมายังสถานี แต่มีพี่เป้ กุลชา ช่อง TNN24 ได้ไปพูดคุยและ
สัมภาษณ์กับลูกศิษย์ของพระครูบาหนอเขี้ยวแก้ว แต่ผมเองไม่ได้รู้มาว่าได้สอบถามเรื่องอะไรกัน แต่มารู้ตอนหลังจาก
ที่มีการสูญเสียของหน่วยซีลเกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ และควรใช้วิจารณญาณในการรับฟัง แต่ผมไม่ขอเปิด
เผยต่อสาธารณะแล้วกัน
••1 กรกฎาคม 2561 09.00 น. วันที่ 6 ของการไปถึง วันที่ 9 ของการค้นหา••
..การท�ำงานของทีมข่าวของพวกเราเหล่าไทยพีบีเอส เริ่มลงตัวมากขึ้นเพราะมีการแบ่งหน้างานกันชัดเจนในแต่ละ
จุด ทัง้ พืน้ ทีส่ ำ� รวจน�ำ้ บนเขา การสูบน�ำ 
้ การแถลงข่าว และพืน้ ทีร่ อบนอก ในส่วนของทีมผม ได้รบั หน้าทีบ่ ริเวณจุดแถลง
ข่าว ก็จะเป็นอีกจุดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
..การจัดระเบียบสื่อมวลชนให้อยู่ในเต็นท์บริเวณกลางที่ท�ำการวนอุทยานฯ แต่พื้นดินยังเป็นโคลนอยู่ แต่พวกเราก็
มองมันเป็นเรือ่ งปกติทจี่ ะต้องอยูด่ ว้ ยกันไปเรือ่ ยๆ และถือว่าเป็นเสน่หข์ องห้องท�ำงานทีน่ ี่ จนผมต้องท�ำเป็นรายงานเปิด
หน้าอธิบายห้องท�ำงานของกลุ่มสื่อมวลชนที่มาท�ำงานอยู่ที่นี่
..และหลังจากที่เมื่อวานช่วงเย็น ได้รับแผนการท�ำงานในถ�้ำหลวงฯ อย่างเป็นทางการที่เจ้าหน้าที่ได้แจกไว้ให้
สื่อมวลชนเข้าใจการท�ำงานตรงกันว่า ขณะนี้การท�ำงานของเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดไหนแล้ว และอยู่ดีดีผมก็มีไอเดียขึ้นมา
ว่าจะท�ำยังไงให้คนดูเข้าใจตรงกันว่า ตอนนีก้ ารท�ำงานของเจ้าหน้าทีไ่ ปถึงจุดไหน จึงใช้แผนทีอ่ ธิบายในไอแพด โดยการ
ลากเส้นสีอธิบายถึงการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ หรือที่เรียกได้ว่า วาดกราฟิกแบบเท่าที่มี
..การท�ำงานของเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งด�ำเนินการกันต่อ โดยเฉพาะในถ�้ำที่วันนี้เร่งติดตั้งถังอากาศจ�ำนวนมาก เพราะ
ต้องติดทุกๆ 25 เมตร จนต้องระดมถังอากาศจ�ำนวนมาก ซึง่ ก็มผี ้มู าสนับสนุน และได้รบั พระราชทานมาอีกจ�ำนวนมาก
สนับสนุนในภารกิจนี้ ซึ่งช่วงเย็นวันนี้ก็มีถังอากาศทยอยมาส่งในพื้นที่จ�ำนวนมาก
..ค�่ำๆ นายณรงค์ศักดิ์ เดินลงไปตรวจสอบหน้างานเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า มีสัญญาณที่ดีขึ้นตามล�ำดับ การท�ำงาน การระบายน�้ำของเจ้าหน้าที่ท�ำได้ดีขึ้นมาก
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••2 กรกฎาคม 2561 09.00 น. วันที่ 7 ของการไปถึง วันที่ 10 ของการค้นหา••
..เป็นวันที่ทุกฝ่ายยินดีและปรีดา..
..เช้าวันนีเ้ ป็นวันทีท่ กุ ฝ่ายท�ำงานกันตามปกติ ทุกคนมีหน้าทีข่ องตัวเองชัดเจนมากขึน้ เรือ่ ยๆ หน้าทีใ่ นถ�ำ 
้ บนเขา หรือ
แม้แต่ผู้สั่งการ ที่ดูเหมือนการท�ำงานเริ่มจะมีระบบมากขึ้นเรื่อยๆ มีการจัดแถลงข่าวช่วงเช้าและเย็น โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย และหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในหน้างานของตัวเอง ซึ่งก็มีความคืบหน้าอยู่ทุกวัน
..วันนี้การท�ำงานของเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเดินสายโทรศัพท์สื่อสารเข้าไปในพื้นที่โถง 3 และจะพยายามเข้าไปถึง
เนินนมสาว เพือ่ ให้สอื่ สารกับเจ้าหน้าทีท่ อี่ ยูด่ า้ นหน้าถ�ำ 
้ แต่การวางสายโทรศัพท์กไ็ ม่ได้งา่ ยอย่างทีค่ ดิ เจ้าหน้าทีพ่ ยายาม
ทีจ่ ะติดตัง้ ถังอากาศก่อน เพราะว่าจ�ำเป็นต้องใช้งาน ส่วนการท�ำงานอุดเส้นทางน�ำ้ ทีเ่ ข้าถ�ำ 
้ และการตรวจสอบโพรงทาง
เข้าถ�้ำทางอื่นๆ ยังคงด�ำเนินการควบคู่ไปเช่นกัน การพร่องระดับน�้ำด้านบนถือว่าท�ำได้ผลอย่างมาก แต่การตรวจสอบ
โพรงเข้าถ�ำ 
้ เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก เพราะโพรงทีห่ าได้ลงไปได้ลกึ ทีส่ ดุ เพียง 400 เมตร และหากตัดสินใจเจาะโพรง
ลงไปก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะลงไปถึงด้านล่างได้หรือไม่
..ตลอดทั้งวันสัญญาณการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเรื่อยๆ มีการล�ำเลียงถังอากาศเข้าไปในถ�้ำอยู่
ตลอดเวลา ส่วนเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนอัดอากาศลงไปในถังก็ต้องท�ำงานตลอดเช่นกัน
..ผมได้ไปสอบถามกับเจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครทีม่ าร่วมอัดอากาศลงถัง เขาบอกว่าถังอากาศทีเ่ ราเห็นนีใ้ ช้อากาศทีม่ อี ยู่
ตามธรรมชาติอัดเข้าไป โดยต่อท่อดูดอากาศจากด้านบนลงไปในถัง ใช้เวลาประมาณ 8 นาทีต่อถัง และวันหนึ่งต้องอัด
อากาศประมาณ 300-400 ถัง เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของหน่วยซีล และพวกเขาก็ยินดีมาช่วยกันอย่างเต็มที่
..การแถลงข่าวช่วงเย็นของผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย และคณะ ยังคงเป็นไปตามปกติ และบอกว่าขณะนีไ้ ด้เตรียม
ทีมแพทย์ และหน่วยซีล รวมทัง้ วางแผนการช่วยเหลือทัง้ 13 คนไว้พร้อมหมดแล้ว หากพบเจอก็จะด�ำเนินการตามแผนที่
วางไว้ทันที ส่วนพลเรือเอกอาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ หรือ หน่วยซีล ที่เรารู้จักกัน ก็
ยืนยันในภารกิจว่าหากยังไม่พบตัวทัง้ 13 คน และยังช่วยเหลือออกมาไม่ได้ จะยังไม่ยกเลิกภารกิจในครัง้ นีอ้ ย่างแน่นอน
..การเฝ้ารอของสือ่ มวลชนก็รอไม่ตา่ งจากญาติของทัง้ 13 คน ทีต่ อ้ งเฝ้ารอการท�ำงาน และความคืบหน้าอยูด่ า้ นนอก
จะรูค้ วามคืบหน้าก็ตอ่ เมือ่ มีการแถลงข่าวเท่านัน้ แม้วา่ ข่าวลือจะแพร่สะพัดออกมาอยูเ่ รือ่ ยๆ ช่วงเย็นจนถึงค�ำ่ ของวันนี้
เมื่อใกล้ช่วหมดเวลาข่าวของแต่ละสถานี ก็เริ่มถอนทีมกลับที่พักไปพักผ่อน เพื่อรอท�ำงานในวันถัดไปอีกครั้ง เช่นเดียว
กับทีมของผมที่ออกจากพื้นที่เวลาประมาณ 21.30 น. ก่อนที่จะมีทีมน้องบอล จากศูนย์ข่าวภาคเหนือมาต่อเวรติดตาม
สถานการณ์ต่อ
..เมื่อกลับที่ถึงที่พักที่อยู่ไม่ห่างจากวนอุทยานถ�้ำหลวงฯ มากนัก เพียงแค่ถอดรองเท้าบูทเข้าไปในห้อง วางกระเป๋า
เก็บภาพในฟุตเทจ เปิดโทรทัศน์ดสู ถานการณ์ลา่ สุด และข้อความในโทรศัพท์มอื ถือ เด้งขึน้ มาทัง้ หมด มีภาพการยิม้ และ
โอบกอดระหว่าง ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ กับ ผบ.หน่วยซีล ที่หน้าถ�้ำ ยิ่งแสดงให้เห็นความส�ำเร็จบางอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ฯ
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..ไม่นานนักผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ก็แถลงข่าวถึงความส�ำเร็จในการค้นหาที่เกิดขึ้น คือทีมนักด�ำน�้ำของประเทศอังกฤษ
พบเจอทั้ง 13 คน ปลอดภัยทั้งหมดอยู่ที่เนินนมสาว ห่างจากโถงพัทยาบีชประมาณ 400 เมตร ซึ่งหลังจากพบจุดที่ทั้ง
13 คนอยู่ ก็ได้ให้ทีมแพทย์ และซีล เข้าไปดูแลภายในนั้นทันที หนึ่งในนั้นก็คือ พันโทนายแพทย์ภาคย์ ที่ถือว่าเป็นหมอ
ที่มีความรู้ความสามารถในหลายด้าน และได้ฉายาว่าหมอที่แข็งแรงในปฐพี
..แน่นอนว่า หลังข่าวเผยแพร่ออกไป สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติ ที่ถอนทีมออกไปแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ให้อีกครั้ง
ตั้งแต่ช่วง 4 ทุ่มเป็นต้นไป เช่นเดียวกับทีมของผม ที่รีบใส่เสื้อผ้ากระโดดขึ้นรถกันทันที โดยที่ทุกคนพร้อมท�ำงานกันทุก
คน ไม่มีเกี่ยงงอนว่าท�ำมาทั้งวันแล้ว เรียกได้ว่าทุกทีมข่าวของไทยพีบีเอส เข้ามาในพื้นที่อีกครั้ง รวมทั้งทีมพี่ๆ ฝ่ายผลิต
ทีมรถโอบี ก็กางจานที่หุบลงไปแล้วขึ้นมาใหม่ทันที
..วันนั้นผมเองก็ยอมรับว่าดีใจไม่ต่างกับทุกๆ คนที่เฝ้าติดตามข่าวการค้นหามาโดยตลอด เหมือนว่าหายเหนื่อยไป
เปราะนึง วันนัน้ ผมรายงานสดเข้าไปสถานี ถึงบรรยากาศทีช่ นื่ มืน่ เป็นอย่างมาก ทุกหน่วยทีท่ ำ� งานในนัน้ มีแต่เสียงเฮเกิด
ขึน้ ผมพาชมบรรยากาศตัง้ แต่ทางเข้าถ�ำ้ หลวงฯ ไปจนถึงทีพ่ กั ของญาติทอี่ ยูใ่ นทีท่ ำ� การวนอุทยานฯ เมือ่ เห็นภาพตรงจุด
นั้นก็แทบกลั้นน�้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะผู้ปกครองทุกคน ทั้งยิ้ม ทั้งร้องไห้ตามกันไป เหมือนความรู้สึกของพวกเขาสะท้อน
ออกมาจากกระจกอย่างน่าอัศจรรย์ใจ รอบนี้ผมรายงานด้วยสัญญาณ 4 จี จนสัญญาณหลุดไป ก่อนที่อีกสักพักได้เข้า
รายงานสดอีกรอบด้วยกล้องลิงค์ ของทีมรถโอบี
..ทีนกี้ ารรายงานของผมได้พาดูบรรยากาศอีกครัง้ ทีค่ วามดีใจของแต่ละคนไม่ตา่ งกับช่วงแรก รอยยิม้ ยังเปือ้ นอยูบ่ น
ใบหน้าทีเ่ ต็มไปด้วยความเหน็ดเหนือ่ ย จนผมได้เดินมาจนเจอรถของหน่วยซีล ทีก่ ำ� ลังผลัดเปลีย่ นก�ำลังออกมาจากพืน้ ที่
ทุกคนยิ้ม และเปล่งเสียง Hooyah Hooyah Hooyah พร้อมกันทั้งรถ เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เจอในวันนี้เลยก็ว่าได้
••3 กรกฎาคม 2561 09.00 น. วันที่ 8 ของการไปถึง วันที่ 11 ของการค้นหา••
..บรรยากาศการท�ำงานของเจ้าหน้าทีว่ นั นีเ้ ริม่ ผ่อนคลายลงมาบ้าง หลังจากทีไ่ ด้รบั ข่าวดีถงึ การเจอทัง้ 13 คน ว่าอยู่
ตรงจุดเนินนมสาว ที่ห่างจากจุดเป้าหมายคือพัทยาบีชไป 400 เมตร สังเกตได้จากสีหน้าอาการ และรอยยิ้มของทุกคน
ที่ผมเดินผ่าน รวมทั้งสื่อมวลชนที่ท�ำงานอยู่ที่นี่
..เช้าวันนี้ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ แถลงข่าวตามปกติด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเช่นกัน โดยบอกถึงแผนที่เตรียมน�ำทั้ง 13 ออกมา
ว่า ขณะนี้ได้เตรียมทีมแพทย์ และหน่วยซีลเข้าไปดูแลทั้ง 13 คนแล้ว และน�ำอาหารพิเศษที่เรียกว่า พาวเวอร์เจล น�้ำ
ดืม่ และของใช้จำ� เป็นเข้าไปให้ เช่นเดียวกับสายโทรศัพท์ทเี่ จ้าหน้าทีพ่ ยายามลากให้เข้าไปสือ่ สารให้ได้ และก็ลากเข้าไป
ได้ถึงบริเวณที่เรียกว่าโถงสาม ซึ่งเป็นจุดที่หน่วยซีล ตั้งเป็นจุดบัญชาการอยู่
..ขณะที่บริเวณทางเข้าถ�้ำหลวงฯ ก็เตรียมพื้นที่ด้วยการน�ำหินคลุกมาเททับโคลน ป้องกันการลื่นในช่วงที่เจ้าหน้าที่
เข้าไปท�ำงานภายในถ�้ำ  และเตรียมพื้นที่ไว้ซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายรอบที่สอง เพื่อประเมินสภาพพื้นที่และการเคลื่อน
ย้ายส่งผู้ประสบภัยที่ก�ำลังเตรียมจะช่วยเหลือออกมา
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..วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันที่มีความเคลื่อนไหวที่หน้าถ�้ำหลวงฯ อยู่เรื่อยๆ ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ ก็เดินเข้าออกไปตรวจสอบ
การท�ำงานภายในถ�้ำอยู่เรื่อยๆ วันนี้ผมมีโอกาสเข้ารายงานสดกับกล้องลิงค์อีกครั้ง โดยที่ช่วงบ่ายผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์
ลงไปติดตามความคืบหน้า และขึ้นมาพบกับญาติท่ีเต็นท์ ซึ่งเราก็ได้เข้ารายงานสดพอดี และได้เดินตามสัมภาษณ์ถึง
สถานการณ์ล่าสุด ออกอากาศสดๆ ไปเลย และถือว่าเป็นอีกวันที่ภูมิใจในการท�ำงานชิ้นนี้
••4 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 8 ของการไปถึง วันที่ 11 ของการค้นหา••
..เช้าวันนี้ เป็นอีกวันทีห่ ลายคนเฝ้ารอว่าทัง้ 13 คน จะได้พดู คุยกับผูป้ กครองทีร่ ออยูด่ า้ นนอกหรือไม่ เพราะเจ้าหน้าที่
พยายามที่จะน�ำสายโทรศัพท์เข้าไปให้ถึงจุดที่ทั้ง 13 คนอยู่ แต่ก็ยังไม่สามารถน�ำเข้าไปได้ เพราะด้วยอุปสรรคเรื่องน�้ำ
ที่ท่วมสูง และยังต้องท�ำงานอย่างอื่นไปด้วย เช่น การวางถังอากาศเพื่อเตรียมไว้ช่วยเหลือทั้ง 13 คน ออกมาจากถ�้ำ ซึ่ง
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นกว่า
..หลังจากเมื่อวานมีการปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเข้าถ�้ำหลวงแล้ว เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยพยาบาล และทหาร ร่วมกัน
ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายทั้ง 13 คน เป็นครั้งที่สอง โดยการซักซ้อมก็ไม่ต่างจากครั้งแรก ที่จะเคลื่อนย้ายออกมาจาก
ด้านในถ�้ำ แล้วมีรถพยาบาลมาจอดรอรับที่หน้าถ�้ำ แต่ครั้งนี้ปรับเกลี่ยพื้นที่ให้ท�ำงานง่ายขึ้น
..การดูแลทั้ง 13 คน ขณะนี้ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว และเจ้าหน้าที่ได้ปรึกษากับนักโภชนาการระดับ
สากล ในการให้รับประทานอาหารในช่วงแรก หลังจากที่ไม่ได้รับประทานมาเป็นเวลากว่า 10 วัน ซึ่งอาหารในช่วงแรก
ก็จะเป็นพาวเวอร์เจล อาหารทีย่ อ่ ยง่าย เพือ่ ให้รา่ งกายได้ปรับสภาพก่อน แต่สขุ ภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจของทัง้ 13 คน
ขณะนี้ยังถือว่าแข็งแรงอยู่ และตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด
..แผนการน�ำทั้ง 13 คนออกมาจากถ�้ำ เจ้าหน้าที่ยังคงเก็บไว้เป็นความลับ และบอกกับผู้สื่อข่าวว่ายังอยู่ระหว่างการ
ประเมินสภาพร่างกายความพร้อมของทุกคน ยังไม่ยืนยันว่าจะน�ำออกมาจากทางไหน เพราะเจ้าหน้าที่ที่ค้นหาโพรงถ�้ำ
ด้านบนก็ยังเดินหน้าต่อ ส่วนการระบายน�้ำ และเบี่ยงทางน�้ำบนเขาก็ท�ำเช่นกัน แต่วิธีที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด
คือการน�ำออกมาจากปากทางถ�้ำ เพราะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เจอโพรงถ�้ำที่จะสามารถเข้าไปด้านในได้
..หัวค�่ำของวันนี้ พระครูบาบุญชุ่ม เดินทางมาที่ปากทางเข้าถ�้ำเพื่อท�ำพิธีร่วมกับผู้ปกครองอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้
ให้ญาติน�ำผ้าไตรจีวรมาท�ำพิธีแผ่เมตตาเปิดทางถ�้ำ  ซึ่งก็เป็นความเชื่อของทุกคน และก็เป็นความหวัง ก�ำลังใจ ให้กับ
ทุกคนเช่นกัน
..ในพืน้ ทีน่ เี้ ราจะเห็นการท�ำงานทัง้ ทางวิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ และความเชือ่ ของแต่ละบุคคล อยูต่ ลอด ซึง่ ก็ไม่มวี ธิ ไี หน
ทีถ่ กู หรือผิด แต่ผมกลับคิดว่าการท�ำในทุกๆ ด้าน มันยิง่ กลับส่งเสริมให้การท�ำงานของทุกๆ ที่ ทุกต�ำแหน่งมันสอดคล้องกัน
อย่างไม่นา่ เชือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ อาจไม่ได้ขบั เคลือ่ นเรือ่ งจิตใจของคนทีเ่ ฝ้ารอ เช่นเดียวกับพิธที างความเชือ่ สร้างขวัญ
ก�ำลังใจให้กบั คนทีเ่ ฝ้ารอ ถึงแม้มนั จะมองไม่เห็นความคืบหน้าเป็นรูปธรรมในงานทางวิทยาศาสตร์กต็ าม
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••5 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 9 ของการไปถึง วันที่ 12 ของการค้นหา••
..การท�ำงานของทุกคนในทุกหน้าทีบ่ นถ�ำ้ หลวงฯ ผมสังเกตดูแต่ละคนท�ำงานกันอย่างมีระบบมากขึน้ เรือ่ ยๆ นัน่ ก็เป็น
เพราะแผนการบริหารจัดการของผูบ้ ญ
ั ชาการศูนย์ หรือ ผูว้ า่ ฯ ณรงค์ศกั ดิน์ นั่ เอง เราจะเห็นการจัดโซนอย่างเป็นหมวดหมู่
แต่การจัดระบบเบียบต่างๆ ผมคิดว่าสือ่ มวลชนนีห่ ละ จัดระเบียบได้ยากทีส่ ดุ และก็เป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ญ
ั ชาการศูนย์ฯ ต้องขอ
ความร่วมมืออยูเ่ สมอ เพราะด้วยการช่วงชิงจังหวะการรายงาน หรือแม้จำ� นวนสือ่ มวลชนทีม่ จี ำ� นวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ยิง่ พบ
ว่าทัง้ 13 คน ปลอดภัยแล้ว สือ่ จากต่างประเทศเข้ามาในพืน้ ทีอ่ กี เท่าตัว เรียกได้วา่ จุดทีส่ อื่ อยูค่ ลาคล�ำ่ ไปด้วยชาวต่างชาติ
ทีเ่ ราได้เห็นการท�ำงานของพวกเขาไปด้วยว่าเขาท�ำกันอย่างไร เพราะแต่ละช่องก็จะมีสไตล์ทตี่ า่ งกันไป
..CNN สื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกก็มาตั้งโต๊ะอยู่ข้างๆ โต๊ะท�ำงานของผมที่นั่งรวมๆ กันหลายช่อง แต่เขาจะมีโต๊ะ เก้าอี้
ภาคสนาม มีกล่องอุปกรณ์จ�ำนวนมากมากองไว้ เปรียบเสมือนมืออาชีพในการท�ำงานนอกสถานที่อย่างช�่ำชอง และยิ่ง
เห็นวิธีการท�ำงาน พิมพ์ข่าวส่งสถานี และเข้ารายงานสดอยู่เรื่อยๆ ตัดภาพมาที่โต๊ะสื่อของไทย เช่น โต๊ะของพวกผมเอง
จะท�ำงานกันไป พร้อมกับขนม และอาหารอยูเ่ ต็มโต๊ะ ฮ่าๆ แต่มนั ก็คงเป็นการท�ำงานทีแ่ ตกต่างอย่างเข้าใจ บ้านเขาอาจ
จะไม่ทานอาหารระหว่างท�ำงาน แต่พวกเราท�ำไปกินไป แต่ก็ไม่มีไรถูกผิด
..ว่ากันด้วยเรือ่ งอาหารไปแล้ว วันนีส้ ถานการณ์โดยรวมยังทรงๆ ทีมงานเกือบทุกทีมต่างเริม่ หาประเด็นทีแ่ ตกต่างจาก
ความเป็นข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกันผมก็เลือกที่จะหาประเด็นเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในศูนย์แห่งนี้ จังหวะที่
นั่งอยู่ที่โต๊ะก็ได้ยินเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาว่า “ใครปวด ใครเมื่อยบ้างครับ จะมีพี่ๆ มือนวดไปให้บริการถึง
โต๊ะ” สิ้นเสียงประกาศ บรรดาช่างภาพ ผู้สื่อข่าว ต่างยกมือกันเต็ม ก็เลยมองไปที่เต็นท์รอบๆ ก็มีอะไรแปลกๆ ขึ้นมา
ให้บริการที่นี่เยอะขึ้นเรื่อยๆ
..เริม่ จากพีๆ่ จิตอาสาหมอนวดแผนไทยให้บริการถึงตัว พีๆ่ น้าๆ เหล่านีม้ ศี าสตร์วชิ าความรู้ และก็เปิดร้านนวดแผน
ไทยอยู่ในแม่สายกันอยู่แล้ว แต่ด้วยการท�ำงานที่ล่วงเลยมากว่า 10 วัน ความเหนื่อยล้า ปวดเมื่อยตามร่างกายของเจ้า
หน้าที่ที่ท�ำงานอยู่ภายในศูนย์ฯ ก็ต้องมีตามกันมา พี่ศรี จิตอาสา ก็อาสามาบีบมานวดให้หลายๆ คน รวมถึงผมด้วย
นานๆ จะนวดแบบนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายอย่างมาก
..ใครจะคิดว่าเครื่องชงกาแฟสด จะถูกแบกขึ้นมาชงให้กินฟรีๆ บนถ�้ำหลวงฯ แต่วันนี้มีแล้ว ด้วยน�้ำใจของคุณปรีดี
ตระกูลอัครธาดา ยกเครื่องชงกาแฟสดจาก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มาชงให้ทุกคนกินฟรีเลยทีเดียว สั่งได้ทุกรสชาติ เหมือน
กับที่ร้านเปิดขายเลย หลายคนถึงกับงงว่า น�้ำใจคนไทยมีได้ถึงเพียงนี้เลยหรือ
..ครัวพระราชทาน วันนี้ก็มีเมนูอาหารที่สุดพิเศษ แฮมเบอร์เกอร์หมูชีส รสชาติสไตล์อเมริกันแท้ๆ ฝีมือการปรุงจาก
คุณครูลักขณา ดิษยะศริน จากโรงเรียนอินเตอร์ย่านสุขุมวิท พร้อมกับลูกมืออีก 2-3 คน ร่วมกันท�ำอาหารอินเตอร์ให้
กับทหารที่ท�ำงานหนักได้รับประทานอาหารที่สุดแสนพิเศษนี้ ขอบอกว่าอร่อยมากๆ ผมได้ลองชิมมา 1 ชิ้น
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..หลายวันมานี้ การหาข่าวของสื่อมวลชนที่เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการค่อนข้างล�ำบากมากขึ้น ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์
จะแถลงข่าวช่วงเช้ากับเย็นเท่านั้น แต่ในขณะที่ข่าวของแต่ละสถานีก็ต้องมีความคืบหน้าอยู่ตลอด รวมทั้งบางช่องก็จัด
เป็นรายการพิเศษ เช่น ของไทยพีบีเอส ที่นักข่าวก็จะต้องสนับสนุนข้อมูลไปให้ในสถานีอยู่เรื่อยๆ ประเด็นต่างๆ ที่นอก
เหนือจากการท�ำงานของเจ้าหน้าทีจ่ งึ งอกเงยขึน้ มาเรือ่ ยๆ ในแต่ละหน้างานของแต่ละคนรับผิดชอบ เช่นของผมก็จะหา
ประเด็นรอบๆ ศูนย์บญ
ั ชาการ ก็จะเป็นพวกเรือ่ งอาหารการกิน และชีวติ การท�ำงานของสือ่ มวลชน ทีห่ อ้ งท�ำงานเต็มไป
ด้วยดินโคลน แต่ก็สามารถท�ำงานได้ตามปกติ
••6 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 10 ของการไปถึง วันที่ 13 ของการค้นหา••
..เป็นอีกวันที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ เพราะวันนี้ตั้งแต่เช้าที่ผมเดินเข้ามาภายในที่ท�ำการวนอุทยานฯ มีแต่
คนถามถึงข่าวทีไ่ ม่คอ่ ยดีนกั ตัง้ แต่เมือ่ คืนทีผ่ า่ นมา ก็คอื การเสียชีวติ ของหน่วยซีล ทีเ่ ข้าไปปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายในถ�ำ้ หลวงฯ
แม้วา่ เราจะได้ยนิ หรือทราบข่าวจากเพือ่ นสือ่ มวลชน หรือเจ้าหน้าทีพ่ ดู กันก็ตาม แต่วา่ ก็ยงั ไม่มกี ารรายงานออกอากาศ
ไป เพราะว่ายังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้บัญชาการศูนย์ฯ
..แต่แล้วก็มาถึง วันนี้การแถลงข่าวของศูนย์ฯ เป็นนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น
ผู้แถลงพร้อมกับผู้ที่รับผิดชอบหน้างานรวมทั้ง พล.ร.ต.อาภากร อยู่คงแก้ว ผบ.หน่วยซีล ในฐานะผู้ควบคุมการปฏิบัติ
งาน ก็มาร่วมแถลงข่าวด้วย
..บรรยากาศวันนัน้ ดูเศร้าลงไปอย่างเห็นได้ชดั ทัง้ เจ้าหน้าทีห่ น่วยซีลทีท่ ำ� งานภายในเต็นท์ของตัวเอง หรือบรรยากาศ
ท้องฟ้า หรือรอบๆ ตัวมันช่างดูอมึ ครึมอย่างบอกไม่ถกู รองผูว้ า่ ฯ ก็ได้แถลงข่าวยืนยันเหตุการณ์เสียชีวติ ของ จ.อ.สมาน
กุนนั หน่วยซีล นอกราชการ ทีอ่ าสาเข้ามาร่วมปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี้ ซึง่ เหตุการณ์นที้ ราบถึงพระเนตรพระกรรณของสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั พิธเี คลือ่ นศพ อย่างสมเกียรติจากโรงพยาบาลค่ายพญาเม็งราย ไป
ทีส่ นามบินนานาชาติแม่ฟา้ หลวง เพือ่ ส่งต่อไปยังสนามบินอูต่ ะเภา และจัดพิธพี ระราชทานน�ำ้ หลวงอาบศพ ก่อนเคลือ่ น
ศพไปบ�ำเพ็ญกุศลที่จังหวัดร้อยเอ็ดตามภูมิล�ำเนา
..พล.ร.ต.อาภากร ผบ.หน่วยซีล ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากระหว่างนั้น จ.อ.สมาน หรือ จ่าแซม ได้
เข้าไปร่วมภารกิจติดตั้งวางถังอากาศเพื่อให้นักด�ำน�้ำเข้าไปช่วยเหลือทั้ง 13 คน ที่ขณะนี้ต้องติดตั้งถังอากาศไว้ทุก 25
เมตร เนื่องจากการเข้าไปในครั้งนี้ต้องใช้ถังอากาศจ�ำนวนมาก ระหว่างนั้นประมาณตี 1 จ่าแซมและคู่บัดดี้ก็ได้เข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย แต่เหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ขณะนั้นอากาศหมด และคู่บัดดี้พยายามน�ำจ่าแซมมา
ปฐมพยาบาลแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ จึงต้องออกมาขอความช่วยเหลือจากศูนย์บัญชาการที่โถง 3 แต่ก็ไม่สามารถ
ช่วยชีวิตไว้ได้ จึงน�ำส่งโรงพยาบาล
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..แม้ความยากล�ำบากของการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย แต่ด้วย 13 ชีวิตที่ก�ำลังรอความช่วยเหลืออยู่ ยิ่งเป็น
เดิมพันชิ้นใหญ่ให้เจ้าหน้าที่เร่งท�ำงานแข่งกับเวลา ทั้งสภาพฝนฟ้าอากาศ และน�้ำที่พร้อมจะไหลเข้ามาปิดถ�้ำได้ทุกเมื่อ
แม้ว่าการเสียชีวิตของจ่าแซม จะสร้างความเสียใจให้กับทุกคน แต่ผบ.หน่วยซีล บอกว่า ยังไงเราก็จะยังเดินหน้าค้นหา
ต่อ “ยังไม่เจอ ก็จะยังไม่เลิกภารกิจ” ตามค�ำเดิมที่เคยบอกไว้ และการท�ำงานของหน่วยซีล พร้อมที่จะเสี่ยงกับความ
สูญเสียอยู่แล้ว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเสียใจ แต่ก็ไม่ท�ำให้พวกเราเสียก�ำลังใจในการท�ำงาน
..การท�ำงานในถ�้ำก็คืบหน้าเรื่องการวางถังอากาศที่ยังคงเดินหน้าติดตั้งเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของนักด�ำน�้ำ  แต่
ด้านบนเขาก็มีหน่วยที่เข้าไปเบี่ยงทางน�้ำไม่ให้เข้ามาเติมในถ�้ำหลวงฯ ซึ่งการท�ำงานก็สามารถช่วยลดระดับน�้ำในถ�้ำได้
เป็นอย่างดี แต่อีกวิธีที่เจ้าหน้าที่ก�ำลังค้นหาคือโพรงถ�้ำด้านบนเขา เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางที่จะน�ำทั้ง 13 คน ออกมา แต่
วิธนี เี้ ป็นวิธที ยี่ ากล�ำบากมาก และไม่รพู้ กิ ดั ทีช่ ดั เจนของโถงทีอ่ ยู่ แต่กม็ ที มี ค้นหารังนกจากเกาะลิบง จังหวัดตรัง มาช่วย
ค้นหาและโรยตัวลงไปภายในโพรงต่างๆ แม้ว่าจะหาเจอบางโพรง แต่ก็ลงไปได้ลึกสุดเพียง 400 เมตร วิธีนี้จึงยังถือว่า
ยากที่จะใช้เป็นหนทางช่วยเหลือ
..ขณะที่ช่วงเย็นวันนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย ร่วมมาประชุมติดตามสถานการณ์อีกครั้งที่
ศูนย์บญ
ั ชาการฯ หลังเริม่ เกิดภาวะวิกฤตภายในถ�ำ 
้ เนือ่ งจากออกซิเจนเริม่ ลดน้อยลง จากค่าปกติทสี่ ามารถวัดออกซิเจน
ได้ 21 เปรอร์เซนต์ แต่ในช่วงนี้เหลือเพียง 15 เปอร์เซนต์ ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งปรับแผน และเร่งมือเข้าช่วยเหลือกัน
อย่างเต็มที่มากขึ้น โดยการแก้ปัญหาขณะนี้ได้น�ำท่ออากาศ และอัดอากาศเข้าไปภายในที่ทั้ง 13 คนพักอยู่เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนให้มากขึ้น เพราะหากออกซิเจนเหลือต�่ำกว่า 12 เปอร์เซนต์ จะท�ำให้เกิดอันตรายกับทุกคนได้
••7 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 11 ของการไปถึง วันที่ 14 ของการค้นหา••
..ยังไม่สิ้นความเศร้าโศกจากการสูญเสีย “จ่าแซม” แต่การท�ำงานของทุกคนยังต้องเดินหน้าต่ออย่างเต็มที่ เช้าวัน
นี้เป็นวันเสาร์ บรรยากาศของสื่อมวลชนก็จะเบาบางในช่วงเช้าหน่อย เพราะด้วยสถานีข่าวบางสถานีจะเข้ารายการช้า
เช่นเดียวกันกับสถานีของเรา แต่ก็ได้จัดรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
..ย้อนกลับไปเมื่อคืนที่ผ่านมา การเข้าร่วมประชุมของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง และมาแบบ
เร่งด่วน ยิ่งเป็นนัยยะส�ำคัญที่ท�ำให้สื่อมวลชนเฝ้าติดตามว่า แผนการน�ำพาทั้ง 13 คนออกมาจากถ�้ำหลวงนั้นจะเริ่มต้น
เมื่อใด เพราะดูเหมือนว่าในช่วงนี้เริ่มจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด ทั้งด้วยระยะเวลา สภาพอากาศ และความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการท�ำงานอย่างเต็มที่ แต่กระนั้นปัญหาอุปสรรคใหญ่ก็ยังมีอยู่คือระดับน�้ำที่สูงท่วมในหลายจุด
และการเข้าออกภายในถ�้ำใช้ระยเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง
..แม้จะทราบจุดของทั้ง 13 คนแล้วว่าอยู่ที่ไหน แต่การสื่อสารยังเป็นไปอย่างยากล�ำบาก ทางศูนย์ฯ จึงให้นักด�ำน�้ำ
น�ำกระดาษเข้าไปให้ทั้ง 13 คนเขียนข้อความถึงผู้ปกครอง ขณะเดียวกันผู้ปกครองก็เขียนข้อความส่งเข้าไปให้ได้อ่าน
กัน ผมไม่แน่ใจว่าใครได้อ่านข้อความของทั้งสองฝ่ายแล้วรู้สึกอย่างไร แต่ส่วนตัวของผมเองยอมรับว่า น�้ำตาตกเลยที
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เดียว แม้จะเป็นข้อความที่สั้นๆ ไม่ได้สวยหรู แต่ด้วยการเขียนด้วยลายมือ เสมือนกับการใช้ใจเขียนข้อความลงไป ไม่
ต้องได้ยินเสียงกันก็ได้ แค่ลายมือที่สื่อสารกันออกมาก็ท�ำให้ทราบถึงความในใจของทั้งสองที่มีให้กันและกัน
..หลังข่าวการค้นพบทั้ง 13 คนว่าอาการปลอดภัย รวมทั้งจุดที่อยู่นั้นหน่วยซีลได้เข้าไปดูแลแล้ว คราวนี้สื่อมวลชน
ทัง้ ไทย และต่างชาติ ต่างพากันยกทัพกันเข้ามาท�ำข่าวในพืน้ ทีอ่ กี เกือบเท่าตัว โดยเฉพาะสือ่ ต่างชาติทเี่ รียกได้วา่ มาเกือบ
ทั่วโลก จนที่นั่งที่อยู่ของทีมข่าวเริ่มคับแคบลงไปอย่างถนัดตา
..ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้ให้สื่อมวลชนที่เข้ามาในพื้นที่ท�ำบัตรประจ�ำตัวสื่อ และเมื่อ
จ�ำนวนของสือ่ มวลชนเริม่ เยอะขึน้ ท�ำให้การจัดการในพืน้ ทีต่ อ้ งเริม่ เข้มงวดขึน้ วันนีต้ ำ� รวจต้องเดินตรวจบัตรสือ่ มวลชน
หากใครไม่มบี ตั รต้องไปลงทะเบียน และก็จะเริม่ ไม่ให้เข้าพืน้ ทีห่ ากไม่มบี ตั รประจ�ำตัวทีไ่ ด้ทำ� เอาไว้ ซึง่ ในวันนีม้ สี อื่ มวลชน
เข้ามาท�ำข่าวในพื้นที่แล้วมากกว่า 1,000 คน และยังมีสื่อที่อยู่รอบๆ นอกที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีกจ�ำนวนมาก ฉะนั้นการ
รายงานข่าวค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนที่เข้ามาติดตามข่าวได้เลยทีเดียว
..การให้ความช่วยเหลือทั้งหน่วยงานของไทยและต่างชาติ ก็ยังเข้ามาอย่างล้นหลาม นักวิชาการ นักคิด และเกือบ
ทุกนัก ได้เสนอแนวทางในการช่วยเหลือมาอย่างมากมาย อีกหนึง่ สิง่ ทีถ่ กู พูดถึงไม่นอ้ ยว่าจะสามารถน�ำวัสดุทคี่ ล้ายเป็น
อุโมงค์ น�ำเข้าไปในภายใน้ถำ�้ เพือ่ ให้ทงั้ 13 คน ลอดผ่านช่วงทีม่ นี ำ�้ ท่วมออกมาโดยทีไ่ ม่ตอ้ งด�ำน�ำ 
้ หรือทีเ่ รียกกันสัน้ ๆ ว่า
“อุโมงค์น�้ำ”
..การเสนออุโมงค์น�้ำเข้ามาช่วยเหลือ รัฐบาลได้มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นผูร้ บั ผิดชอบน�ำมาตรวจสอบให้รอบด้านว่าจะสามารถน�ำเข้าไปใช้ในพืน้ ทีไ่ ด้หรือไม่ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้วอุโมงค์
น�ำ้ นีก้ ไ็ ม่ได้นำ� เข้ามาใช้ มีเพียงแต่การทดลองภายนอก เนือ่ งด้วยสภาพพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสมกับการน�ำมาใช้ แต่อยากจะบอก
ว่า อุปกรณ์หลายอย่างที่เราไม่เคยได้เห็น หรือไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนของแต่ละหน่วยงาน ถูกน�ำเข้ามาใช้ หรือน�ำมา
ทดลองเพื่อช่วยเหลือทั้ง 13 คน จนพูดได้เลยว่า “มีแบบนี้ด้วยหรือเนี่ย!”
••8 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 12 ของการไปถึง วันที่ 15 ของการค้นหา••
..“ถึงเวลาย้ายถิ่น” ประมาณ 6 โมงเช้าของวันนี้ สื่อมวลชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องถูกให้ออกจากพื้นที่วนอุทยาน
ถ�้ำหลวงฯ ทั้งหมด ให้เหลือเพียงเจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานเท่านั้น และผู้ก�ำกับการ สภ.แม่สาย ได้ประกาศผ่านเครื่องขยาย
เสียง ให้สื่อมวลชนทั้งหมดเก็บของลงจากเต็นท์ และให้ลงไปรวมตัวที่ อบต.โป่งผา ที่อยู่ด้านล่างของวนอุทยานฯ
ริมถ.พหลโยธิน โดยใช้อ�ำนาจการบริหารตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่
ประกาศเป็นภัยพิบัติ และยังไม่ทราบรายละเอียดมากนักว่าเหตุใดถึงต้องให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องลงมาทั้งหมด แต่ก็ไม่เกิน
ที่จะคาดเดาว่าเป็นเพราะเตรียมเคลื่อนย้ายทั้ง 13 คน ออกมาจากถ�้ำแน่ๆ
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..ในช่วงบรรยากาศการเคลื่อนย้ายกองทัพสื่อมวลชน ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้น เนื่องจากผมต้องเข้ามารับหน้าที่ช่วงสายๆ
จะมีพวี่ ชิ ทีอ่ ยูท่ มี ดึกต่อถึงเช้าอยูใ่ นทีเ่ กิดเหตุ ซึง่ ในช่วงนัน้ สือ่ มวลชนไทยก็ยงั พอเข้าใจกับสถานการณ์ได้ แต่สอื่ มวลชน
ต่างชาติ ยังงงๆ กับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ว่าเหตุใดจึงต้องให้ออกจากพืน้ ที่ ทัง้ ทีด่ นั้ ด้นมาจากเกือบทัว่ โลก แต่ไม่ได้ภาพใน
ขณะที่ช่วยเหลือทั้ง 13 คน ออกมาจากถ�้ำได้ ซึ่งภายหลังพวกเขาก็ค่อยๆ ทราบถึงสถานการณ์ ที่ความจ�ำกัดของพื้นที่
และการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่สะดวกมากนักกับจ�ำนวนคนที่ไม่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเรื่องสิทธิของเด็กและผู้ป่วยต่างๆ
นานาทีเ่ กิดขึน้ ทีน่ ี่ พวกเราทัง้ หมดจึงย้ายรากฐานทีท่ ำ� งานใหม่มาอยูท่ ี่ อบต.โป่งผา ส�ำหรับทีมหน้าถ�ำ 
้ แต่ในจุดอืน่ ก็เริม่
มีกระจายออกจากพื้นที่ไปบ้าง ทั้งโรงพยาบาล และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
..“ที่ท�ำงานใหม่ ไฉไลกว่าเดิม” จากเดิมที่เฉอะแฉะด้วยดินโคลน เราก็มาอยู่บนพื้นซีเมนต์ แต่ก็ยังไม่จบกับปัญหา
ฝนตกที่มีมาอยู่เรื่อยๆ แต่ก็มีเต็นท์ที่พักให้อยู่ มีแค่บางครั้งที่ฝนตกลงมาตามรอยเต็นท์น�้ำก็จะหยดไหลลงมาตามความ
รุนแรงของฝน แต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยเท่านั้น
..ที่นี่จะแทบไม่เห็นความเคลื่อนไหวการท�ำงานของเจ้าหน้าที่เลย มีแต่จุดรับบริจาคสิ่งของ และโรงครัว ส่วนความ
คืบหน้าการท�ำงานจะมีการแถลงของผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ วันละ 2 เวลา ประมาณ 10 โมงเช้า และช่วงเสร็จภารกิจ ในวัน
นีผ้ วู้ า่ ฯ ณรงค์ศกั ดิก์ ม็ าตามสัญญา ทีจ่ ะมาแถลงความคืบหน้าการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ และยืนยันว่าวันนีแ้ หละ เหมาะ
สมแล้วที่จะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมู่ป่าอะเคเดมี
..วันแรกผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ยืนยันว่าวันนี้ได้ส่งทีมแพทย์ นักด�ำน�้ำระดับโลก 13 คน และหน่วยซีลไทย 5 คน เข้าไป
ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือทัง้ หมดออกมาจากถ�ำ 
้ เหตุผลทีต่ อ้ งเลือกปฏิบตั กิ ารในช่วงนี้ เนือ่ งจากการประเมินของทุกฝ่ายแล้ว
เห็นว่า ระดับน�ำ้ ภายในถ�ำ 
้ สภาพอากาศ และการวางถังอากาศทีส่ นับสนุนภารกิจของนักด�ำน�ำ้ ก็เตรียมไว้พร้อมทัง้ หมด
แล้ว ส่วนวิธีการน�ำออกมา หรือคนไหนจะได้ออกมาก่อน และออกมากี่คนยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
..ซึ่งการน�ำทั้ง 13 คน ออกมาได้ใช้แผนตามที่ได้ซักซ้อมเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว และได้เตรียมรถพยาบาล รวมทั้ง
เฮลิคอปเตอร์ในการเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นอกจากนั้นยังได้พูดคุยกับญาติของทั้ง 13
คน ถึงแผนปฏิบัติการทั้งหมดแล้ว ส่วนภาพร่างกายของทั้ง 13 คน มีความพร้อมและรับทราบภารกิจของผู้เชี่ยวชาญที่
เข้าไปช่วยเหลือทั้งหมดแล้ว ซึ่งปฏิบัติการช่วยเหลือ การเข้าและออกถ�้ำต้องใช้เวลาประมาณ 11-12 ชั่วโมง และจะมี
ความคืบหน้าช่วงบ่าย
..ในเวลานัน้ สือ่ ทุกส�ำนักก็เฝ้ารอภารกิจ และตัง้ จุดถ่ายทอดสดเท่าทีจ่ ะสามารถท�ำได้ จุดหลักๆ ทีจ่ ะไปตัง้ จุดรายงาน
ก็คือ จุดแถลงข่าว ที่อบต.โป่งผา จุดปากทางเข้าถ�้ำหลวงฯ ที่ไม่กีดขวางการจราจร หรือในไร่สัปปะรดที่ทีมถ่ายทอด
สดของไทยพีบีเอส ก็อยู่ที่นี่ด้วย อีกจุดคือลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่มี 2 จุด จุดแรกคือสนามฟุตบอลวัดบางจ้อง และ
ทางขึ้นดอยผาหมี ที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนถ่ายได้ แต่ต้องอยู่ห่างจากจุดที่ท�ำงานอย่างน้อย
200 เมตร และอีกจุดคือ จุดจอดเฮลิคอปเตอร์ที่สนามบินเชียงรายเก่า หรือสนามบิน 416 และอีกจุดก็คือ ทางเข้า
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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..วันนั้นในช่วงบ่ายทุกช่องรายงานสดเกาะติดสถานการณ์กันอย่างเต็มที่ ตั้งแต่รถพยาบาลออกมาจากถ�้ำ  ขึ้น
เฮลิคอปเตอร์ จนไปถึงโรงพยาบาล และถือว่าเป็นวันที่ทุกคนเฝ้ารอคอยการช่วยเหลือ ที่เป็นการรวมใจกันท�ำงานของ
ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง จนสามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
..ในช่วงประมาณ 16.30 น. ทีมประชาสัมพันธ์ได้ส่งเอกสารข่าวให้กับสื่อมวลชน เพื่อรายงานความคืบหน้าของการ
ท�ำงาน โดยจนถึงเวลานี้เจ้าหน้าที่ยังคงท�ำงานกันอยู่ ซึ่งยังไม่สามารถก�ำหนดเวลาที่แน่ชัดว่าจะสามารถน�ำออกมาได้กี่
คน เพราะสภาพการท�ำงานภายในถ�้ำยังเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
..ในช่วงค�่ำใกล้ๆ 3 ทุ่ม ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ก็ลงมาจากที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อมารายงานความคืบหน้าให้สื่อมวลชน
ทราบ หลังจากเสร็จสิน้ ภารกิจในวันแรก ซึง่ วันนีส้ ามารถช่วยเหลือออกมาได้ 4 คน ทัง้ หมดสุขภาพร่างกายแข็งแรง และ
ได้สง่ ต่อให้โรงพยาบาลเชียงรายฯ รักษาอาการและตรวจเช็คร่างกายทัง้ หมดแล้ว โดยคนแรกสามารถน�ำออกมาได้เวลา
17.40 น. หลังจากนั้นอีก 10-20 นาทีต่อมาก็มีการช่วยเหลือออกมาอย่างต่อเนื่อง
..วันนีจ้ ะช่วยเหลือออกมาแค่ 4 คนก่อน เนือ่ งจากต้องวางถังอากาศ และเตรียมอุปกรณ์ชว่ ยเหลือทัง้ หมดก่อน และ
หากเตรียมการเสร็จแล้วก็พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจต่อทันที ซึง่ หลังจากเสร็จภารกิจการช่วยเหลือแล้ว ผูว้ า่ ฯ ณรงค์ศกั ดิ์
ก็เรียกที่คุยที่ร่วมปฏิบัติงานมาสอบสวน
..ทัง้ ผูว้ า่ ฯ ณรงค์ศกั ดิ์ และพล.ต.ต.ชูรตั น์ ปานเหง้า รองผบช.ภ.5 ต่างขอบคุณสือ่ มวลชนทีย่ อมให้ความร่วมมืออย่าง
ดีในการช่วยเหลือทีมหมู่ป่าฯ ท�ำให้การขนส่งจากรถพยาบาลไปถึงเฮลิคอปเตอร์ใช้เวลาเพียง 2 นาที ส่วนคนที่เหลือ
หากเตรียมอุปกรณ์เสร็จ หน่วยซีลก็จะเข้าปฏิบัติการทันที แต่ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว
..เริ่มหายเหนื่อยไปได้หนึ่งเปราะ ส�ำหรับภารกิจการช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี แม้ว่าจะช่วยออกมาได้แค่
4 คนก่อน แต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ในวันรุ่งขึ้นจะได้ปฏิบัติการต่อ แม้ว่าผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ จะยังไม่ยืนยันว่าวัน
พรุ่งนี้จะสามารถด�ำเนินการได้หรือไม่ หรือได้มากน้อยแค่ไหน เพราะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และสภาพอากาศอย่าง
แท้จริง แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้วางถังอากาศและปรับแผนการท�ำงานไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว จบภารกิจในวันนี้ Hooyha..
••9 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 13 ของการไปถึง วันที่ 16 ของการค้นหา••
..รุง่ เช้าของอีกวันทีเ่ ต็มไปด้วยความสดชืน่ ในหัวใจ ทีห่ ลายคนต่างรอเฝ้ามองภารกิจของเจ้าหน้าทีว่ า่ จะสามารถช่วย
เหลืออีก 9 คนที่เหลืออยู่ในถ�้ำหลวงฯ ได้หรือไม่ เช้าวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการช่วยเหลือ หลังจากช่วยเหลือออกมาได้
แล้ว 4 คน และส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว
..แผนปฏิบัติการในวันนี้ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ได้มาแถลงความคืบหน้าในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ โดยเริ่มเข้า
ปฏิบัติการไปแล้วเมื่อเวลา 11 นาฬิกา แต่จะสามารถน�ำออกมาได้กี่คน ยังคงต้องรอการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ก่อน ซึ่ง
แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมต่างๆ เจ้าหน้าที่ได้ซักซ้อมไว้ทั้งหมดแล้ว และเมื่อวานก็มีประสบการณ์เคลื่อนย้ายมา
แล้ว 1 วัน
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..แต่เมื่อวานที่มีการปฏิบัติการวันแรก เจ้าหน้าที่ยังพบปัญหาการท�ำงานของสื่อมวลชน โดยเฉพาะในระหว่างการ
เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกมาจากถ�้ำ มีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ของสื่อมวลชนที่มาบินรบกวนการท�ำงานของ
เจ้าหน้าที่ และยังมีการดักฟังสัญญาณเสียงวิทยุสอื่ สารของเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ าน รวมทัง้ น�ำไปเผยแพร่ออกอากาศ ท�ำให้
เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเตือนและด�ำเนินคดีกับผู้ที่กระท�ำความผิดดังกล่าว
..ส่วนสมาชิกทีมหมูป่าฯ 4 คนที่ช่วยเหลืออกมาได้แล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ แต่ยังไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอง
เข้าเยี่ยมได้ รวมทั้งยังไม่เปิดเผยว่า การช่วยเหลือออกมา 4 คนนี้เป็นใครบ้าง เพื่อป้องกันเรื่องของสภาพจิตใจของผู้
ปกครองที่เฝ้ารอการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่อยู่ แต่ทุกคนที่ออกมาอาการปลอดภัย รู้สึกตัว ยังได้บอกกับทีมแพทย์ว่า
“อยากรับประทานผัดกระเพรา” แต่ก็ยังไม่อนุญาตให้รับประทานได้ ต้องทานอาหารอ่อนหรืออาหารที่แพทย์จัดไว้ให้
ก่อน เพื่อปรับสภาพร่างกาย หลังจากที่ไม่ได้รับประทานอาหารมานาน
..แผนการปฏิบัติการวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ชุดช่วยเหลือเป็นครัง้ ทีส่ อง หลังจากทีก่ อ่ นหน้านีเ้ คยมาดูการท�ำงานของเจ้าหน้าทีม่ าแล้วครัง้ หนึง่ ในขณะทีก่ ำ� ลังค้นหา
ทั้ง 13 คนอยู่ ขณะนั้นเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้ถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก ในขณะที่นายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมการท�ำงานที่
บริเวณหน้าถ�้ำหลวงฯ ถือว่าในช่วงนั้นเราได้เห็นภาพของหน้าถ�้ำหลวงฯ เป็นครั้งแรกหลังจากที่ถูกให้ลงมาอยู่ที่ อบต.
โป่งผา แม้ว่าจะเป็นภาพสั้นๆ แต่ก็เห็นสภาพที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งจ�ำนวนคนที่ลดลงไปมากท�ำให้เจ้าหน้าที่ท�ำงาน
ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งมีการกั้นพื้นที่ที่ท�ำงานอย่างชัดเจน และไม่อนุญาตไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่
..หลังจากนัน้ ผูว้ า่ ฯ ณรงค์ศกั ดิล์ งมาแถลงข่าวผลการปฏิบตั งิ านในช่วงค�ำ่ ๆ หลังจากนายกรัฐมนตรีมาตรวจเยีย่ มการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ ผลการปฏิบตั งิ านตลอด 2 วัน ทีผ่ า่ นมา ท�ำให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ประเมินการท�ำงานมาโดยตลอด วันแรกส่งทีม
เข้าไปปฏิบตั งิ านเวลา 10.18 น. เสร็จภารกิจ 21.30 น. ส่วนวันนีเ้ ข้าปฏิบตั งิ าน 11.00 น. เสร็จภารกิจ 20.00 น. ซึง่ วันที่
สองใช้เวลา 9 ชัว่ โมง โดยเวลาน้อยลงเนือ่ งจากได้มกี ารน�ำจุดบกพร่องมาชีแ้ จงร่วมกันเพือ่ น�ำมาปรับแผนการท�ำงาน
..ส�ำหรับนักด�ำน�ำ้ ในวันนีใ้ ช้ทงั้ หมด 18 คน จากทัง้ ไทยและต่างชาติ และหลังจากภารกิจช่วยเหลือมาได้อกี 4 คนในวัน
นีแ้ ล้ว ก็กำ� ลังเตรียมความพร้อมช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูปา่ อะคาเดมี ทีย่ งั เหลืออยูอ่ กี 5 คน โดยการเตรียมความพร้อมก็
ต้องเตรียมถังอากาศ และปรับเชือกทีใ่ ช้อยูใ่ นถ�ำ้ ทัง้ หมด ซึง่ การเตรียมความพร้อมแต่ละครัง้ ก็ไม่ตำ�่ กว่าครัง้ ละ 20 ชัว่ โมง
..ผูว้ า่ ฯ ณรงค์ศกั ดิ์ ยังบอกว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ทกุ หน่วยเตรียมถอดบทเรียนการท�ำงานทีถ่ ำ�้ หลวงฯ นีท้ ง้ั หมด เพือ่
ประโยชน์ต่อการกู้ภัยในอนาคต รวมทั้งให้ก�ำลังใจกับหน่วยที่ปฏิบัตงานทั้งหมดทั้งกลุ่มที่ท�ำงานภายในถ�้ำ และด้านบน
ถ�้ำที่ขึ้นไปเบี่ยงเบนทางน�้ำไหลเข้าถ�้ำ 
..การแถลงข่าวในช่วงนี้ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ จะเน้นแถลงผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ท�ำอยู่ในวันนั้นๆ และมัก
จะยังไม่ตอบค�ำถามของสื่อมวลชน ซึ่งจ�ำนวนคนที่เหลืออยู่ในถ�้ำอีก 5 คน ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ก็ยังไม่ยืนยันด้วยว่าจะ
ช่วยเหลือในวันรุง่ ขึน้ พร้อมกันเลยหรือไม่ เพราะต้องขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศและปัจจัยหลายอย่าง นัน่ ก็เป็นเพราะผูว้ า่ ฯ
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ณรงค์ศักดิ์ จะยังไม่พูดถึงเรื่องที่ยังไม่ได้ท�ำ  เพราะหากพูดไปแล้วท�ำไม่ได้จะท�ำให้กดดันการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติงาน
..ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ยังได้ทิ้งท้ายถึงสุขภาพของทั้ง 8 คนที่ช่วยเหลืออกมา สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี เช่นเดียวกับที่
เหลืออีก 5 คนที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่ ส่วนผัดกระเพราที่มีเด็กชุดแรกออกมาแล้วอยากรับประทาน ขณะนี้ก็ยังไม่ได้
กิน เพราะแพทย์ให้รับประทานแต่โจ๊กไปก่อน
••10 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 14 ของการไปถึง วันที่ 17 ของการค้นหา••
..วันที่ 3 ของการช่วยเหลือทีมหมู่ป่าอะคาเดมี ยังไม่มีใครรู้ว่าวันนี้จะปิดจ๊อบในการช่วยที่เหลืออีก 5 คน ออกมาได้
ทั้งหมดหรือไม่ แต่หลังจากที่ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ มาแถลงข่าวประจ�ำวัน ก็บอกว่าหากวันนี้สถานการณ์ทั้งระดับน�้ำ  และ
ความพร้อมทั้งหมดสามารถน�ำทั้ง 5 คนออกมาได้ก็จะช่วยออกมาให้ได้ทั้งหมด แต่นอกจากทั้ง 5 คน ที่ต้องช่วยเหลือ
ออกมาก่อนแล้ว ยังมีหน่วยซีลอีก 4 คน ที่เข้าไปเฝ้าดูแลทั้ง 13 คน ก่อนหน้านี้ ก็ต้องด�ำน�้ำออกมาด้วย รวมทั้งหมดที่
จะต้องออกมาจากถ�้ำหลวงฯ ในวันนี้คือ 9 คน
..วันนีม้ ที มี แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มารายงานสุขภาพอาการของทัง้ 8 คน ทีไ่ ด้เข้าไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว โดยทัง้ หมดอาการปลอดภัย รูส้ กึ ตัวดี พูดชือ่ ของตัวเองได้ มีเด็ก 2 คน ปอดบวมเล็กน้อย
อยู่ระหว่างการให้ยารักษาตามอาการที่ตรวจพบ
..ขณะนี้ได้เจาะเลือดของทุกคนส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ คาดว่าจะทราบผลอีกประมาณ 24-48 ชั่วโมง และเตรียม
ให้ผปู้ กครองเยีย่ มผ่านห้องกระจกได้กอ่ น เพราะยังคงต้องพักรักษาตัวอยูใ่ นห้องปลอดเชือ้ ก่อน และหากผลตรวจร่างกาย
เบื้องต้นออกมา ก็จะให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิดได้ รวมทั้งต้องเฝ้าระวังโรคอีกประมาณ 7 วัน ถึงจะอนุญาตให้
กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้
..หลังจากแถลงข่าวช่วงเช้า ทีมข่าวของทุกส�ำนักเฝ้าติดตามภารกิจของเจ้าหน้าทีอ่ ย่างใจจดจ่อว่าเมือ่ ไรจะมีสญ
ั ญาณ
ของรถพยาบาล หรือเสียงเฮลิคอปเตอร์ขึ้นทะยานบนฟ้า จนในช่วงเวลาประมาณ 15 นาฬิกา ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหว
ของการช่วยเหลือออกมาคนแรกของวันนี้ และก็มีทยอยออกมาอยู่เรื่อยๆ จนครบทุกคน
..เหตุการณ์ในวันนี้จุดพีคอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่จะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด
เวลา ทั้งคนที่มาคอยติดตามการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จนสมาชิก
ทีมหมูปา่ อะคาเดมี ออกมาจาถ�ำ้ หลวงฯ และเข้ามาทีโ่ รงพยาบาลครบทุกคน ทีบ่ ริเวณนัน้ ก็จะเต็มไปด้วยเสียงปรบมือดี
ใจกับความส�ำเร็จในการช่วยเหลือทั้ง 13 คนออกมาจากถ�้ำหลวงได้ส�ำเร็จ แม้ว่าในช่วงแรกแทบไม่มีความหวังเลยว่าจะ
สามารถช่วยทั้งหมดอออกมาได้
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..ช่วงประมาณ 3 ทุ่ม ที่อบต.โป่งผา ที่ตั้งเป็นศูนย์แถลงข่าว กลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ เตรียมแถลง
ข่าวถึงภารกิจทัง้ หมดทีไ่ ด้รว่ มกันท�ำงานตลอด 17 วันทีผ่ า่ นมา การแถลงข่าวในวันนีไ้ ม่ยดื ยาวมากนัก เพราะผูว้ า่ ฯ ณรงค์
ศักดิ์ บอกเพียงสั้นๆ ว่า เราได้ท�ำภารกิจส�ำเร็จแล้ว ในการช่วยเหลือทั้ง 13 คน ออกมา และหน่วยซีลที่เข้าไปดูแลน้องๆ
ก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยทัง้ หมด ทุกคนดีใจกับการประสบความส�ำเร็จในครัง้ นี้ และในวันรุง่ ขึน้ ช่วงเย็นๆ จะแถลงข่าว
ของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ และจะตอบค�ำถามสื่อมวลชนอย่างละเอียด
..จบการแถลงข่าว ภาพแห่งความประทับใจที่ อบต.โป่งผา ก็จะเป็นสือ่ มวลชนจ�ำนวนมากหลายร้อยชีวติ ต่างเข้ามา
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ และทีมงานที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน หน้าโต๊ะแถลงข่าวบริเวณนั้นเลย ทุกช่อง
ที่ก�ำลังรายงานสดอยู่ก็ได้เห็นภาพดังกล่าวนั้นไปพร้อมๆ กันเลยทีเดียว
..ค�ำถามมากมายทีย่ งั ไม่ได้รบั ค�ำตอบจากผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูว้ า่ ฯ ณรงค์ศกั ดิก์ ย็ งั บอกว่า จะให้คำ� ตอบพร้อมกันในวันพรุง่
นีเ้ ลยทีเดียว จบภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลือทีมหมูปา่ อะคาเดมี ทีถ่ อื ว่าเป็นอีกหนึง่ ปฏิบตั กิ ารบีบหัวใจคนทัว่ โลก
ว่าจะสามารถช่วยเหลือทัง้ หมดได้หรือไม่ เพราะทัง้ อุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่ปฏิบตั กิ ารในครัง้ นีถ้ อื ได้วา่ “มนุษย์กำ� ลัง
เอาชนะธรรมชาติ” ได้
••11 กรกฎาคม 2561 10.00 น. วันที่ 15 ของการไปถึง วันที่แถลงปิดศูนย์อ�ำนวยการร่วมฯ••
..มีแต่คนยิ้มไปทั่วทั้งอบต.โป่งผา ทั้งแม่ครัว เจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานอยู่ในพื้นที่ หรือแม้แต่กลุ่มสื่อมวลชนที่ร่วมท�ำข่าว
อยู่ที่นี่ วันนี้ช่วงเช้าๆ บรรยากาศก็จะคนน้อยสักหน่อย เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมา ภารกิจเสร็จสิ้นในการช่วยเหลือ หลาย
คนก็ไปฉลองกัน หรือพักผ่อนเตรียมรอการแถลงข่าวใหญ่ของศูนย์ในเย็นวันนี้
..ช่วงเช้าทีมข่าวของเรา ก็ยงั คงติดตามสถานการณ์อยูใ่ นพืน้ ทีใ่ นหลายๆ จุด ผมเองรับผิดชอบอยูท่ ี่ อบต.โป่งผา แม้วา่
วันนีช้ ว่ งเช้าและเกือบทัง้ วันยังไม่มกี ารแถลงข่าวของผูว้ า่ ฯ ณรงค์ศกั ดิ์ เพราะจะแถลงรอบเย็นทีเดียว แต่กต็ อ้ งหาความ
คืบหน้าในการรายงานสดบรรยากาศเข้าไปในสถานี ก็คงไม่พ้นบรรยากาศรอบๆ อบต. ที่ยังคงเป็นที่ท�ำอาหารส่งให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานอยู่ภายในวนอุทยานถ�้ำหลวงฯ ที่วันนี้ก็จะเป็นการเก็บงานที่พอจะเก็บได้ และบางส่วนที่มาจากต่าง
จังหวัดก็เริ่มที่จะถอนก�ำลังออกจากพื้นที่
..ช่วงสายๆ เจ้าหน้าที่ก็เตรียมสถานที่แถลงข่าวที่อยู่บนห้องประชุมชั้น 2 ของ อบต.โป่งผา ซึ่งวันนี้จะเป็นการแถลง
ข่าวของผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการท�ำงานทัง้ หมด และแถลงในรายการเดินหน้าประเทศไทย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในช่วงเวลา 18 น. โดยช่อง 11 จะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดประมาณ 45 นาที แต่สื่อหลายๆ ช่องก็ได้ตั้งกล้องของ
ตัวเองถ่ายทอดสดเอาไว้ด้วย และก็ถ่ายทอดสดยาวไปเลย
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..“ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” บอกว่า ภารกิจครั้งนี้จะส�ำเร็จลุล่วงไม่ได้ หากไม่ได้พระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระราชทานสิ่งของที่จ�ำเป็นต้องใช้ในภารกิจครั้งนี้มาให้ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งมีความสามัคคีของคนทั้งในและต่างประเทศ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเกินค�ำว่า “กู้ชีพ-กู้ภัย” ไม่ว่าจะเป็นชาติไหน ความร่วมมือในครั้งนี้มีทั้งเทคโนโลยี ความรู้
อุปกรณ์ต่างๆ มาร่วมปฏิบัติงาน แม้ว่าการค้นหา กู้ภัย จะเรียบร้อยไปแล้ว แต่หลังจากนี้จะต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่จะต้อง
ท�ำต่อไป และบางครั้งการท�ำงานที่เกิดขึ้นต้องขออภัยสื่อมวลชนที่จ�ำเป็นต้องควบคุมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน และได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดี
..หลังจากช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาได้ หลายคนอาจจะมองว่าเด็กเหล่านี้อาจเป็น “ผู้ร้าย” หรือ “ฮีโร่” แต่เราไม่
ได้มองแบบนั้น เราก็ยังมองว่าเด็กเหล่านี้เป็น “เด็กน้อย” ที่ก็ปฏิบัติตัวไปตามวิสัยของเด็ก แต่หลังจากนี้เมื่อเขาโตขึ้นก็
จะรู้ว่ามีหลายคนเฝ้ามองเขาอยู่ และเชื่อว่าจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เป็นที่รู้จักของสังคม และก็จะตอบแทนสังคมตาม
ที่สังคมได้เคยช่วยเหลือเขาไว้
..ทีมด�ำน�้ำทั้งไทยและต่างประเทศที่เข้ามาร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จะถูกรวบรวมรายชื่อเอาไว้ทั้งหมด เพื่อไว้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และจะเก็บไว้เป็นบทเรียนรวมทั้งเชิญมาร่วมปฏิบัติงานหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกในอนาคต
ส่วนวนอุทยานถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอน ก็เตรียมเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์แบบมีชีวิต ที่จะน�ำ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกๆ คนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในอนาคต และก็จะเปิดโอกาสให้นัก
ด�ำน�้ำจากหลายที่เข้ามาศึกษาการด�ำน�้ำในถ�้ำ
..ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ยังบอกว่าวีรบุรุษตัวจริงของเหตุการณ์ในครั้งนี้คือ จ.อ.สมาน กุนัน หรือ จ่าแซม ที่เข้ามาร่วม
ปฏิบัติภารกิจจนเสียชีวิตระหว่างล�ำเลียงถังอากาศเข้าไปภายในถ�้ำหลวงฯ
..พล.ร.ต.อาภากร อยูค่ งแก้ว ผูบ้ ญ
ั ชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ” เล่าถึงในช่วงตัง้ แต่ทไี่ ด้เข้ามาร่วมปฏิบตั กิ าร
โดยย�ำ้ ว่า “กองทัพเรือจะไม่ทงิ้ ประชาชน” และเมือ่ ได้รบั แจ้งภารกิจว่าจะต้องมาทีจ่ งั หวัดเชียงราย ก็สง่ หน่วยซีลเข้ามา
ในพืน้ ทีท่ นั ที โดยเครือ่ งบินล�ำเลียงของกองทัพเรือทีส่ ตั หีบออกจากพืน้ ทีป่ ระมาณเทีย่ งคืนของวันที่ 24 มิถนุ ายน 2561
และมาถึงที่เชียงรายประมาณตี 2 จากนั้นเวลาประมาณตี 4 ก็เข้าไปปฏิบัติการค้นหาในถ�้ำหลวงฯ ทันที
..การท�ำงานในช่วงแรก ไม่สามารถเข้าไปภายในได้มากนัก ต้องค่อยๆ ด�ำน�ำ้ เข้าไปและผ่านช่องแคบต่างๆ ภายในถ�ำ 
้
และเมื่อเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าสามแยก ก็พบเจอรองเท้าของเด็กๆ ที่ถอดทิ้งไว้แต่ก็ไม่เจอตัวผู้ที่สูญหาย สภาพภายในถ�้ำ
มืดมาก ทัศนวิสัยในการมองทั้งในน�้ำ  และบนพื้นที่แห้งน้อยมาก หน่วยซีลที่เข้าไปต้องถอยออกมาเพื่อเตรียมอุปกรณ์
เข้าไปปฏิบัติงานใหม่ ในขณะที่ช่วงนั้นฝนก็ตกหนักอยู่ตลอดเวลา
..ในช่วงแรก ผบ.หน่วยซีล ส่งทีมงานมาก่อนและก็ได้ตามมาร่วมปฏิบัติงานในภายหลัง เนื่องจากดูจากการรายงาน
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชามาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เรือ่ งง่ายในการปฏิบตั งิ าน และก็ได้นำ� ชุดปฏิบตั กิ ารเข้ามาร่วมผลัดเปลีย่ นก�ำลัง
ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 และก็มาเรือ่ ยๆ พร้อมยอมรับว่าในขณะนัน้ ความหวังของผูป้ ฏิบตั งิ านเริม่ น้อยลง รวมทัง้ เด็กทีต่ ดิ ค้างอยู่
ในถ�้ำเข้าสู่วันที่ 7-8 แล้ว จะมีสภาพเป็นอย่างไร
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..นอกจากหน่วยซีลจะเข้าไปค้นหาภายในถ�้ำแล้ว ก็ยังมีหน่วยสนับสนุนในการสูบน�้ำออกทางหน้าถ�้ำ  แต่ก็ช่วยลด
ระดับน�้ำไปได้เพียง 2-3 ซม. แต่บางช่วงน�้ำก็เพิ่มขึ้นมาสลับกันอยู่ตลอดเวลา จนเราสามารถเข้าไปอยู่ที่โถง 3 และใช้
บริเวณนี้เป็นศูนย์บัญชาการย่อมๆ ของหน่วยซีล
..การวางแผนช่วยเหลือของหลายๆ ฝ่ายก็เห็นว่าต้องน�ำถังอากาศเข้าไปติดตัง้ ภายในถ�ำ้ ทีเ่ ป็นเส้นทางเข้าไปช่วยเหลือ
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถสลับถังอากาศใช้ได้ ซึง่ หน่วยซีลก็ได้สนับสนุนภารกิจนีใ้ นการติดตัง้ ถังอากาศ ควบคูก่ บั การช่วย
เหลือค้นหาไปด้วย จนในที่สุดก็สามารถช่วยเหลือทั้ง 13 คน ออกมาได้อย่างปลอดภัย ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย
..ส�ำหรับการน�ำทั้ง 13 คน ออกมาจากถ�้ำ  จากเนินนมสาว ก็ได้ให้ทุกคนใส่หน้ากาก Full face mask และเสื้อ
Wetsuit และบางช่วงที่ต้องด�ำน�้ำก็ใช้ถังอากาศของนักด�ำน�้ำต่อสายอากาศเข้าไปที่หน้ากาก และใช้นักด�ำน�้ำ  2 คน
ประกบออกมาจากถ�้ำ  เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนก และเมื่อมาถึงโถง 3 ต้องใช้แรงพอสมควร เพราะต้องมีการชักรอก และ
ค่อยๆ เคลือ่ นออกมาจนถึงปากถ�ำ 
้ แต่ระยะทางทีม่ พี น้ื ทีจ่ ะวัดอุณหภูมริ า่ งกายตลอดเวลา บางคนมีสติบางคนก็นอนหลับ
และการน�ำออกมาในครั้งนี้ เรียกได้ว่า “นอนลอยหายใจออกมา” ได้เลย เพราะทุกคนปฏิบัติการครั้งนี้เหมือน “ไข่ใน
หิน” และไม่ต้องให้เดินหรือว่ายน�้ำเลย
.. “นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์” ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทั้ง 13 คน บอกว่า ทางโรง
พยาบาลรับมาดูแลทั้งหมด 17 คน ชุดแรกมาที่โรงพยาบาล 4 คน ชุดสอง 4 คน และชุดที่สาม 9 คน แบ่งเป็น ทีม
หมูป่า 5 คน และ หน่วยซีล 4 คน ซึ่งทั้งหมดอาการปลอดภัย และจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 7-10 วัน จากนั้น
จะพิจารณาอนุญาตให้กลับบ้านไปพักฟื้น 30 วัน และขณะนี้ก็อนุญาตให้ผู้ปครองเข้าไปเยี่ยมผ่านห้องกระจกแล้ว และ
ก็มีการโต้ตอบกัน
..ในวันนัน้ ผอ.รพ.เชียงรายฯ ได้นำ� คลิปวิดโี อทีแ่ สนประทับใจมาเผยแพร่ตอ่ สือ่ มวลชน นัน่ คือภาพระหว่างทีผ่ ปู้ กครอง
เข้าเยี่ยมอาการของทั้ง 13 คน ที่ทุกคนนั้นรู้สึกตัว และยิ้มหัวเราะ โต้ตอบกับผู้ปกครองได้ รวมทั้งหน่วยซีล และหมอ
ภาคย์ ทีอ่ ยูใ่ นห้องข้างๆ กัน แต่หน่วยซีล ด้วยความทีร่ า่ งกายแข็งแรงก็เดินไปมากันเต็มห้องไปหมด ภาพเหล่านีก้ ส็ ามารถ
เรียกน�้ำตาให้คนที่พบเห็นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
..........................................................................................................
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ห้องข่าวไทยพีบีเอส (Thai PBS War Room)
ภารกิจการท�ำงานของทีมข่าวส่วนกลางประจ�ำสถานี
แม้ว่าการท�ำงานและภารกิจส่วนใหญ่ของไทยพีบีเอสในช่วงเวลานั้น จะเป็นภาระใหญ่หรือหน้าที่หลักของผู้สื่อข่าว
ภาคสนามและทีมข่าวที่ลงพื้นที่ หากแต่ผู้ที่รับหน้าที่ในการสื่อสารและขับเคลื่อนรายการและช่วงข่าวต่างๆ ของสถานี
ก็ยังคงเป็นผู้ประกาศข่าว ผู้ด�ำเนินรายการ และทีมงานส่วนกลางที่ต่างก็ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ของตัวเองในช่วง
เวลาดังกล่าวไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ภาพการท�ำงานร่วมกัน การประสานงานและความร่วม
มือต่างๆ ของทั้งผู้ประกาศข่าว บรรณาธิการ โปรดิวเซอร์
และทีมสนับสนุนงานข่าว งานรายการต่างๆ ที่อยู่ประจ�ำ
การ ณ สถานีในช่วงเวลานัน้ จึงเป็นอีกหนึง่ ภาพความทรง
จ�ำส�ำคัญ ที่บันทึกเรื่องราวและความทุ่มเทในการท�ำงาน
จุดประเด็นเริม่ ต้นทีร่ ายการข่าวช่วงเช้าอย่าง “รายการ
ในฐานะสื่อมวลชน ไปพร้อมๆกับความตั้งใจที่จะเป็นส่วน ล้อมวงข่าว” รายการข่าวออนไลน์ มีรูปแบบการน�ำเสนอ
หนึ่งในการค้นหาทั้ง 13 คน เพื่อให้พวกเขาได้กลับสู่บ้าน ทีด่ ูสบาย เข้าใจง่าย และใกล้ชิดผู้ชม โดยผู้ด�ำเนินรายการ
และอ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัย
หลัก 4 คน ที่เคยมีประสบการณ์ในการท�ำงานข่าวช่วง
วิกฤตมาแล้วทั้งสิ้น ได้แก่ ธันชนนท์ งามเหลือ (เดียว)
เรือ่ งราวต่อไปนีเ้ ป็นค�ำบอกเล่าประสบการณ์และความ
วันวิสา ทินวัตร์ (วัน) วีริศ หุ่นเจริญ (ต๋อง) และ วิภาพร
ประทับใจจากการท�ำงานของผูป้ ระกาศข่าว ผูซ้ งึ่ ท�ำหน้าที่
วัฒนวิทย์ (ฟักแฟง) และเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ในการสื่อสารประเด็นต่างๆ ผู้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่
ส�ำนักข่าวและส�ำนักสื่อใหม่ ในการถ่ายทอดรายการออก
ร่วมภารกิจติดตามการค้นหาและช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีม
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook live) ไทยพีบีเอส
หมูป่า ในช่วงเวลานั้น

ล้อมวงข่าว...เล่าเรื่องหมูป่า
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วันวิสา: “เหตุใดจึงยังไม่พบทั้ง 13 คน” น่าจะเป็น
จุดเริ่มต้นและบรรยากาศการจัดรายการช่วง
นั้นเป็นอย่างไร? ค�ำถามของผู้ชมหลายๆ คนที่ตั้งขึ้นและหันมาติดตาม
ธันชนนท์ : ช่วงก่อนหน้าที่ทางสถานีจะมีการล้มผัง
และจัดรายการพิเศษ เราเลือกประเด็นตามหาทีมฟุตบอล
หมูป่าอะคาเดมีที่หายตัวไปในถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอนทั้ง
13 คน และข่าวอื่น รวมประมาณ 14-15 ข่าว ไปออกใน
รายการล้อมวงข่าว ซึ่งเป็นรายการข่าวทางออนไลน์ โดย
มีรูปแบบการน�ำเสนอข่าวแบบเป็นกันเอง ใช้ภาษาไม่ซับ
ซ้อนหรือเป็นทางการมากนัก ใช้ความสามารถการรายงาน
ข่าวของนักจัดรายการ โดยไม่เเสดงความเห็น นอกจากเติม
ข้อมูล สาระ ความรู้ให้กับคนดูในทุกแง่มุม
“ในวันนั้น ผมได้เห็นปรากฏการณ์ ระหว่างที่ผมพร้อม
กับ น้องวัน พี่ต๋อง และน้องฟักแฟง นั่งจัดรายการล้อมวง
ข่าว ซึง่ เป็นรายการข่าวทีอ่ อกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์
ซึง่ เราคุยกันในประเด็น 13 ชีวติ ทีมหมูปา่ ติดถ�ำ้ หลวงเพียง
เรื่องเดียว แต่ยอดคนดูเยอะมาก เราจึงตัดสินใจคุยเรื่อง
นี้เรื่องเดียวจนจบรายการ ตอนนั้นพวกเราคิดเพียงว่าเรา
อยากช่วยเด็กๆ เราอยากสือ่ สารไปถึงคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ได้น�ำเทคโนโลยี ความรู้ ความสามารถทุกอย่างที่ในโลก
นี้มี น�ำมาช่วยตามหาน้องๆ ออกมาจากถ�้ำโดยเร็วที่สุด”

ข่าวสารเรื่องนี้ในช่วงนั้น แม้ว่าทั้ง 13 คนจะหายตัวไป
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 แต่ความสนใจของ
ผู ้ ช มก็ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น มากนั ก ในช่ ว งวั น เสาร์ แ ละอาทิ ต ย์
จนมาถึงวันจันทร์คนเริ่มติดตามและสนใจเรื่องนี้มากขึ้น
และเมื่อรายการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาน�ำเสนอในช่วง
เช้าของวันจันทร์ จึงมีคนติดตามในเฟซบุก๊ ไลฟ์เป็นจ�ำนวน
มาก ข้อมูลจ�ำนวนมากหลัง่ ไหลเข้ามาในรายการ จนท�ำให้
ผูด้ ำ� เนินรายการทัง้ 4 คนน�ำเสนอประเด็นนีเ้ กินกรอบเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ แต่ปริมาณและกราฟของผู้ชมรายการในช่วง
นั้นไม่ได้ลดลง นั่นหมายความว่าข่าวยังสามารถด�ำเนินไป
ต่อได้ เมื่อพิจารณาทั้งข้อมูลที่มี และคนที่รับชม รายการ
ในวันนั้นจึงตัดสินใจน�ำเสนอประเด็นเพียงประเด็นเดียว
จนจบรายการ และด้วยความบังเอิญที่มีคนดูข่าวนี้เยอะ
ในวันนั้นประกอบกับการประเมินสถานการณ์ของกอง
บรรณาธิการ จึงมีการตัดสินใจที่จะท�ำรายการออนไลน์
ขึ้นมา เพื่อออกอากาศคู่ขนานกับช่องทางปกติ ซึ่งต้อง
ชื่นชมการตัดสินใจของกองบรรณาธิการที่เลือกตัดสิน
ใจท�ำ  Platform คู่ขนานกันขึ้นมา ซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นบ่อย
ในสถานการณ์ตอนนั้น และอีกอย่างช่องอื่นก็ยังไม่ได้ท�ำ 
เราจึงกลายเป็นทางเลือกแรกของคนดูไปในทันที
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วันวิสา: รูปแบบที่เราใช้กันตอนออกอากาศตอนนั้น
รูปแบบรายการที่จัดช่วงนั้น มีความเหมือน
หรือความต่างจากรายการล้อมวงข่าว พีเ่ ดียวบอกว่าอันนีน้ า่ จะน�ำมาเป็นโมเดลส�ำหรับการท�ำผัง
รายการในสถานการณ์ที่ไม่ปกติของสถานีได้ ก็เพราะเรา
หรือข่าวหลักอย่างไรบ้าง? ใช้รูปแบบของล้อมวงเป็น style การเล่าข่าวแบบสบายๆ

จะไม่ใช่รูปแบบการด�ำเนินรายการที่เราเห็นกันตามหน้า
จอตามปกติ ทีว่ า่ เราจะอ่านตามข่าว มีทงั้ การอ่านตามบท
ที่เขียนมาและการขยายความนิดหน่อยเพื่อให้เห็นความ
ชัดเจนของเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสาร แต่ส่ิงส�ำคัญใน
การท�ำรายการรูปแบบนี้คือผู้ด�ำเนินรายการที่นั่งอยู่ตอน
นั้นต้องเตรียมข้อมูลมาให้ได้มากที่สุด เพราะจะต้องนั่ง
จัดรายการต่อเนื่องกัน 3-6 ชั่วโมง ซึ่งหากข้อมูลไม่เพียง
พอเราก็ต้องอาศัยการนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วท�ำกันตรงนั้นเลย
แบบไม่ยึดติดกับแบบฟอร์ม หมายความว่ากล้องจะจับ
เราอยู่หรือไม่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยงามของชุดหรือ
สูทที่ใส่ เราหาข้อมูลผ่าน Ipad ผ่านมือถือกันตรงนั้น แต่
ถึงแม้วา่ จะเป็นรายการแบบสบายๆ แต่ผปู้ ระกาศข่าวและ
“รู ป แบบรายการเช่นนี้เป็นความตั้ง ใจของทีมงาน ผู้ด�ำเนินรายการทุกคนจะรู้ตัวกันอยู่เสมอว่า การเล่าข่าว
ที่อยากจะให้บรรยากาศหน้าจอดูเป็นกันเอง ไม่อยาก ของเราต้องไม่มกี ารใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในข่าว
ให้ ร ายการออกมาในรู ป แบบเป็ น ทางการ ให้ นึ ก ถึ ง
อีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างไปจากสถานการณ์อื่นที่เรา
ความรู้สึกเหมือนตอนจัดรายการล้อมวงข่าวไทยพีบีเอส
เคยท�ำในการออกอากาศ คือ ในสถานการณ์วิกฤตหรือ
ซึง่ ความตัง้ ใจนีก้ ไ็ ด้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารส�ำนักข่าว
ภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆ ก่อนหน้านี้อาจจะมีบางข้อมูลที่เรา
ด้วย จึงยึดหลักน�ำเสนอในรูปแบบเป็นกันเอง ทั้งเครื่อง
ส่งไปให้คนดูแล้วเป็นข้อมูลที่ย่อยยาก เข้าถึงยากหรือ
แต่งกายและการน�ำเสนอผ่านหน้าจอ ไม่เป็นทางการ
วิเคราะห์เชิงลึก แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจ
แต่เน้นเนื้อหาสาระความรู้ที่น�ำมาย่อยให้คนดูเข้าใจง่ายๆ
แล้วก็เข้าถึงง่าย ต่อให้คุณจะวิเคราะห์แผนผังถ�้ำที่ดูแบบ
ดังนั้นคุณผู้ชม จึงได้เห็นบรรยากาศ นักจัดรายการ ลุกนั่ง
ละเอียดเชิงลึกยังไงก็ตาม แต่คนดูก็เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง
เป็นธรรมชาติ ทีมงานเดินส่งข้อมูล เดินเข้าออกได้อย่าง
เรื่องกราฟิกถ�้ำ  คือ จ�ำได้ว่าตอนนั้นนั่งอยู่ในรายการแล้ว
ง่ายดาย และรวดเร็วและรูปแบบการน�ำเสนอไม่ตายตัว
รายการเริ่มออนไลน์ไปแล้ว นาทีนั้นเราไม่ได้ยึดติดกับ
สังเกตคนดูเป็นหลัก พูดคุยกับคนดูเรื่อยๆ เมื่อไหร่เกิด
แบบฟอร์มการน�ำเสนอที่จะต้องมีภาพกราฟิกหวือหวา
ข้อท้วงติงจากคุณผูช้ มจะรีบเคลียร์ขอ้ มูลโดยเร็ว เพือ่ สร้าง
มันอาจเป็นการวาดภาพอธิบายเส้นทางของถ�ำ 
้ ว่าเข้าถ�้ำ
การเปิดใจ ไว้ใจ เชือ่ ใจ ข้อมูลข่าวสารจากไทยพีบเี อส เเละ
ไปตรงนี้ ถ้าเดินไปตรงนี้จะแยกออกเป็นซ้ายขวา บางครั้ง
ให้คุณผู้ชม มีส่วนร่วมกับรายการ สามารถเสนอเเนวคิด
อาจไม่ตอ้ งยึดติดกับแบบฟอร์มเหล่านีม้ าก แต่ถามว่าต้อง
หรือเเนะน�ำผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน�ำไปสู่การช่วยเหลือทั้ง 13
ท�ำกราฟิกแผนทีถ่ ำ�้ หรือไม่ ก็ยงั คงต้องท�ำ เพือ่ น�ำเสนออีก
คน ให้ออกมาจากถ�้ำอย่างปลอดภัย”
ธันชนนท์: การจัดรายการพิเศษช่วงนัน้ น�ำรูปเเบบการ
จัดรายการล้อมวงข่าว มาใช้ในรายการพิเศษ คือ เน้นการ
พูดคุย สบายๆ เป็นกันเอง เเละหาทุกเเง่มุมมาเติมเต็ม
ในระหว่างจัดรายการ โดยใช้ผู้ด�ำเนินรายการ 4-5 คน
เหตุผลที่ต้องใช้ผู้ด�ำเนินรายการหลายคน เพราะรายการ
มีความยาวต่อเนื่อง หากจะใช้ผู้ด�ำเนินรายการ 2-3 คน
เเล้วต้องพูดกันทั้งวัน เกรงว่าเสียงจะไม่ไหว อีกทั้งต้องพึ่ง
ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของเเต่ละคน มาช่วยเสริม
ให้เนื้อหาเเน่นขึ้น เนื่องจากผู้ด�ำเนินรายการเเต่ละคน
ก็เคยมีประสบการณ์และผ่านการเป็นนักข่าวภาคสนาม
มาเเล้วทั้งนั้น
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ครัง้ ให้ผชู้ มเข้าใจมากยิง่ ขึน้ แต่ ณ ตอนทีเ่ ราก�ำลังออนไลน์
อยู่ตรงนั้น เราก็ต้องยึดการให้ข้อมูลตรงนั้นเป็นหลัก หรือ
อย่างเช่นพี่เดียวพูดเรื่องการใช้ลูกบอลส่งนกหวีดลอยน�้ำ
เข้าไปข้างใน ซึ่งในระหว่างที่พี่เดียวพูดอยู่ ทีมเราก็จะ
ค้นหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วก็สามารถโชว์เข้าไปในรายการ
ผ่านอุปกรณ์ของเราได้เลยทั้ง I pad และมือถือ แต่ถ้าเป็น
ในระบบออกอากาศปกติ เราต้องส่งรูปนี้หรือคลิปนี้เข้า
ระบบ แล้วโปรดิวเซอร์ต้องดึงขึ้นมาออนแอร์อีกที”
วีริศ: “ความแตกต่างของรูปแบบรายการออนไลน์
แบบนี้ กับรายการที่ถ่ายในสตูดิโอ มันต่างกันตรงที่ค�ำ
ว่า “Request” เราสามารถ Request สิง่ ทีเ่ ราต้องการ
ได้งา่ ยกว่า เราสามารถบอกหรืออ่านได้เลยว่า ให้ทมี งาน
ช่วยขึ้นภาพนั้น ช่วยขึ้น Link นี้ หรือให้ถา่ ยข้อมูลจาก
I pad ได้เลย ซึ่งหน้าจอหลักท�ำไม่ได้ การท�ำให้คนดู
เข้าใจง่าย ดูเดีย๋ วนัน้ รูเ้ ดีย๋ วนัน้ เลย มันก็เป็นเสน่หอ์ ย่าง
หนึ่งเหมือนกัน”

ภาพที่ปรากฏตอนนั้น คือ ความร่วมมือร่วมใจจาก
ทุกคน ส�ำนักข่าวทุ่มสรรพก�ำลังไปที่ในพื้นที่เต็มรูปแบบ
ไม่ใช่แค่การส่งนักข่าวลงไปท�ำข่าวอย่างเดียว แต่มีการส่ง
บรรณาธิการลงไปท�ำงานด้วย เหมือนเป็นการไปตั้งกอง
บรรณาธิการย่อยอยู่ในพื้นที่ เพื่อวางแผนและส่งข้อมูล
กลับมายังส่วนกลางเพื่อน�ำเสนอหรือสื่อสารในช่วงเวลา
ต่างๆ มีการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ ใครช่วยอะไรได้ก็
ช่วย มีความเป็นหนึ่งเดียวของทีม ไม่แยกงาน ไม่แบ่งฝ่าย
แบ่งหน้าที่ ทุกคนเชื่อมร้อยเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง
ซึ่งในช่วงเวลาการท�ำงานปกติอาจมีการแบ่งงานที่ชัดเจน
จากกันมากกว่านี้ แต่ในช่วงเวลานั้นทุกหัวใจพร้อมที่จะ
ท�ำงานด้วยเป้าหมายเดียวกันคือพาทีมหมูป่ากลับบ้าน
ทุกคนพร้อมที่จะไม่ยึดติดกับต�ำแหน่งหน้าที่ นักข่าวต้อง
สามารถกรองข่าวได้ ในบางขณะนักข่าวก็ต้องท�ำหน้าที่
เป็นบรรณาธิการหรือโปรดิวเซอร์เช่นกัน

วีรศิ และวันวิสา: “จุดทีเ่ ด่นมากๆ เลย คือตอนวันแรกๆ
ทุกคนช่วยกันหาข้อมูล พีต่ ยุ้ (นพดล ศรีหะทัย) พีต่ มั้ (เชิดชาย
มากบ�ำรุง) พีเ่ ขต (ก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์) เป็นคนเดินเอา
จุดเด่นของการท�ำงานแบบทีม โพยข้อมูลมาให้ด้วยตัวเอง แล้วก็พี่จี (จีรชาตา เอี่ยมรัศมี)
ในครั้งนี้คืออะไร? พีผ่ งึ้ (ผึง้ นภา คล่องพยาบาล) ซึง่ พอเขาจัดรายการบนหน้า
ธันชนนท์: การท�ำงานในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูล จอหลักเสร็จแล้ว ก็จะลงมาเป็น ทีม back up ข้อมูลให้
ระหว่างคนในห้องข่าวกับผู้สื่อข่าวภาคสนาม ในวันเเรกๆ กับเรา”
อาจจะมีปัญหาทางด้านเทคนิค นิดๆหน่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่อง
ธันชนนท์: “ในระหว่างจัดรายการ ผมพยายามมองพีๆ่
ธรรมดา อีกอย่างห้องข่าวที่เราใช้เป็นที่จัดรายการพิเศษ ผูบ้ ริหาร ทัง้ อาจารย์ปยุ ผูอ้ ำ� นวยการไทยพีบเี อส พีก่ อ่ เขต
นั้น เครื่องมืออาจจะไม่พร้อมเหมือนกับในสตูดิโอ เเต่ก็ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักข่าว พีต่ มั้ เเละพีต่ ยุ้ ผูบ้ ริหารส�ำนักข่าว
ท�ำให้มีความเป็นธรรมชาติในการจัดรายการ
รวมทัง้ คนอืน่ ๆทีป่ ระจ�ำการอยูใ่ นช่วงเวลานัน้ มันท�ำให้เรา
บรรยากาศการท�ำงานในช่วงนั้น แม้จะมีความวุ่นวาย มีพลัง อุ่นใจ ว่าเเม่ทัพของไทยพีบีเอส มาคอยก�ำกับ ดูเเล
และต้องตั้งสติในการท�ำงานเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้ เเละก็มพี ๆี่ ผูบ้ ริหารทีค่ อยเดินส่งข้อมูลให้กบั พวกเราจนถึง
ท�ำให้งานนั้นยากเกินกว่าจะท�ำได้ “เพราะว่าทุกชีวิตใน มือด้วยตัวเอง เพราะหลายตาช่วยกันตรวจสอบ การน�ำ
ไทยพีบเี อส ทุกหน้าทีล่ ว้ นมีใจเป็นหนึง่ เดียว คือ ต้องพา เสนอจึงมีประสิทธิภาพและเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคน
ทั่วโลก”   
ทีมหมูป่ากลับบ้าน”
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รายการนี้ เป็นรายการที่มีความต่อเนื่อง เเต่พวกเราก็
พยายามใช้ทุกวินาที ให้คุ้มค่าที่สุด ท�ำทุกอย่างตามความรู้
ความสามารถ เเละประสบการณ์ที่ได้รับการบ่มเพาะจาก
ส�ำนักข่าวอย่างเต็มที่ เต็มก�ำลัง เพื่อพาน้องๆ ทีมหมูป่า        
กลับบ้าน
การขอความร่วมมือจากคุณผู้ชม ให้ช่วยกันส่งต่อ
รายการออนไลน์ เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ท�ำให้เห็นว่ามีผู้คนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก มีทั้งข้อเสนอเเนะเเละติชมมา
อย่างต่อเนื่อง เเละไทยพีบีเอสก็พยายามปรับปรุงเนื้อหา
เทคนิคการรายงาน เเละเเก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ทุกๆ
วัน และที่ส�ำคัญมันท�ำให้เราใกล้ชิดกับผู้ชมมากขึ้น เช่น
ในรายการก�ำลังพูดถึงปัญหาว่าถ้านักด�ำน�ำ้ เข้าไปในถ�ำ้ แล้ว
พอเจออุณหภูมิที่มันลดต�่ำ  จะท�ำอย่างไรดี เมื่อน�ำเสนอ
ปัญหานี้ออกไป ผู้ชมจะเข้ามาร่วมแนะน�ำและเสนอความ
คิดเห็น “ว่ามันมีถงุ แบบนีท้ ชี่ ว่ ยแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้ เป็นถุงสีเงิน
ถุงแบบนีม้ นั ใช้ทำ� อะไร” จังหวะนัน้ ทีมงานก็คน้ หาภาพถุง
ที่ผู้ชมแนะน�ำมา แล้วก็เอาภาพถุงดังกล่าวขึ้นมาน�ำเสนอ
ทันที เหมือนผู้ชมได้มีส่วนร่วมในรายการวันนั้นไปด้วย
นอกจากนี้ ถึงแม้ว่ารายการจะมุ่งเน้นรูปแบบการน�ำ
เสนอเพือ่ ให้เกิดความเป็นกันเอง และบรรยากาศทีส่ บายๆ
แต่นั่นก็ไม่ได้ท�ำให้ความส�ำคัญในเรื่องความถูกต้องของ

ข้อมูลและหลักจริยธรรมที่ยึดถือลดน้อยลงไป เพราะจาก
บทสัมภาษณ์ผู้ด�ำเนินรายการดังกล่าว สะท้อนในแง่มุม
เดียวกันว่า ข้อมูลที่น�ำมาเสนอจะต้องมีความถูกต้อง เป็น
ข้อเท็จจริง มีแหล่งที่มาอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจน อาทิ ข้อมูล
ความคืบหน้าจากเพจ Thai Navy seal และบางข้อมูล
จ�ำเป็นต้องรอการยืนยันที่แน่ชัดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของ
ทางสถานีเท่านัน้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีทหี่ ลายสือ่ เผยแพร่
ภาพของทีมหมูปา่ ฯ ทีถ่ า่ ยในถ�ำ 
้ จนประชาชนบางส่วนคิด
ว่าเจอทัง้ 13 คนแล้ว ซึง่ ภายหลังก็มกี ารยืนยันว่าเป็นภาพ
เก่า แต่ในช่วงนั้นประชาชนบางส่วนก็มีการเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นว่าท�ำไมไทยพีบีเอส ถึงยังไม่น�ำเสนอหรือ
รายงานความคืบหน้าในเรือ่ งดังกล่าวนี้ ซึง่ นัน่ ก็เป็นอีกหนึง่
บททดสอบความอดทนอดกลั้นที่จะไม่น�ำเสนอข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้รับการยืนยันที่แน่นอนในเชิงประจักษ์ และนอกจาก
นีภ้ ายหลังจบรายการ กองบรรณาธิการข่าว หรือผูอ้ ำ� นวย
การส�ำนักข่าว ก็จะมีการพูดคุยกับทีมงานและผู้ด�ำเนิน
รายการโดยตลอด ในเรื่องของการสื่อสาร การใช้ค�ำต่างๆ
และการรายงานข้อมูลต่างๆ เพื่อไม่ให้ขัดต่อหลักจรรยา
บรรณของสถานี ถือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จาก
ผู้รู้ และการให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ของทีมบริหารงานด้านข่าวของสถานี
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ธั น ชนนท์ : “เพราะเราตั้ ง ใจไว้ ตั้ ง เเต่ วั น เเรกที่ น� ำ
เสนอข่าว น้องๆ ทีมหมูป่าติดถ�้ำเเล้วว่า เราจะพาน้องๆ
ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย ด้วยวิธกี ารสือ่ สารตามหลัก
จรรยาบรรณของสือ่ สาธารณะ เเละสุดท้ายทุกคนก็กลับมา
สู่อ้อมกอดของพ่อเเละเเม่ได้อย่างปลอดภัย”
วันวิสา: “เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ อยาก
จะให้เจอ และการน�ำเสนอของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานความ
เชื่อที่ว่าทุกคนมีความหวังว่าจะเจอ อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่
เรียกว่า Positive Thinking ที่ท�ำให้คนเลือกดูช่องเราใน
ช่วงเวลานั้น”
วิริศ: “และที่ส�ำคัญการท�ำงานในช่วงเวลานั้น ทั้งความทุ่มเทของทีมงาน บรรยากาศต่างๆ ภาพความเสียสละของ
คนอื่นๆ มันท�ำให้เรายิ่งมีแรงฮึกเหิมในการท�ำงานไปด้วย นอกจากนี้ในมุมมองของผม มองว่าจุดแข็งของเราคือ เรา
ยืดหยุ่นมาก และพร้อมที่จะล้มผัง ซึ่งช่องอื่นยังท�ำไม่ได้ เพราะเขามีโฆษณาแต่เราไม่มี ซึ่งท�ำให้พอมีช่วงวิกฤตเราก็ได้
เปรียบ ส่วนในเรื่องของออนไลน์เราก็เป็นผู้น�ำระดับประเทศเลยก็ว่าได้ อย่างการใช้เฟซบุ๊กไลฟ์เพราะจริงๆ เราเป็น
เจ้าแรกในประเทศที่ใช้ ผมว่าอันนี้คือจุดแข็ง”

จับตาสถานการณ์ – จับความเคลื่อนไหวข้อมูล
...ยากที่สุดคือเรื่องข้อมูล...
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จีรชาตา เอีย่ มรัศมี หัวหน้าผูป้ ระกาศข่าวไทยพีบเี อส และ ผึง้ นภา คล่องพยาบาล ผูป้ ระกาศข่าวอาวุโส สองผูป้ ระกาศ
ข่าวมากฝีมือ ที่ผ่านประสบการณ์การรายงานข่าวในช่วงวิกฤตมาหลายครั้ง เช่นวิกฤตอุทกภัยใหญ่ พ.ศ. 2554 วิกฤต
ทางการเมือง พ.ศ. 2557 เป็นต้น เรียกว่าการท�ำงานในช่วงเวลานัน้ ไม่ใช่เรือ่ งใหม่และไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ กินความสามารถของ
ทั้งคู่ โดยปกติทั้งคู่จะรับผิดชอบรายการ “จับตาสถานการณ์” ในช่วงนั้น ซึ่งจากการที่มีการปรับผังรายการเฉพาะกิจ   
ทั้งคู่ก็รับหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีในช่วงเวลาเดียวกัน

ภาพรวมของการท�ำงานช่วงนั้นเป็นอย่างไร?
จีรชาตา: ตอนนั้นช่วงเวลาที่รับผิดชอบหลักจะอยู่ที่
10.00 - 13.00 น โดยประมาณ บรรยายกาศการท�ำงาน
ช่วงนั้นค่อนข้างวุ่นวาย อาจจะเนื่องมาจากเนื้อข่าวหรือ
ข้อมูลรายละเอียดอัปเดตจากพืน้ ทีค่ อ่ นข้างน้อย แต่กไ็ ม่ได้
หมายความว่าไม่มเี ลย “มี แต่มคี อ่ นข้างน้อย” ส่วนใหญ่จงึ
ต้องใช้วิธีการหาข้อมูลในลักษณะ “เคียงข่าว”  หมายถึง
การค้นหาข้อมูลดูว่าพื้นที่รอบๆ มีอะไรบ้าง เรื่องจิตอาสา
บ้าง ที่นั่นบ้าง ที่โน้นบ้างสลับกันไป เพราะเนื่องจากใน
พื้นที่เกิดเหตุไม่มีใครรู้สถานการณ์ภายในถ�้ำเลย ยกเว้น
แต่ว่าเป็นข้อมูลที่ผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการค้นหาผู้
สูญหายในถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน จะแถลงออกมา วัน
ละ 2 รอบ เราจ�ำเป็นต้องตามสถานการณ์ค่อนข้างเยอะ
ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไล่ดูตามไทม์ไลน์
(timeline) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวันก่อนหน้าว่ามีอะไร
เกิดขึ้นบ้าง และเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด
ผึ้งนภา: ย้อนไปในช่วงแรกๆ ของเหตุการณ์ ที่ยังไม่
ได้มีการก�ำหนดเรื่องของการแถลงข่าวประจ�ำวันโดยศูนย์
อ�ำนวยการค้นหาผู้สูญหายในถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน
ช่วงนั้นการท�ำงานของเราจะใช้การรายงานความคืบหน้า
อัปเดตสถานการณ์กับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ มีการดูข้อมูลใน
news center  ดูขอ้ มูลทีส่ อื่ อืน่ น�ำเสนอ ดูทางโซเชียลมีเดีย
อย่างทวิตเตอร์ประกอบกันไป โจทย์ส�ำคัญอย่างหนึ่งคือ
“จังหวะเวลาช่วง 10 โมง มันควรจะต้องมีขอ้ มูลใหม่มาน�ำ
เสนอ” เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามอัปเดตข้อมูลอย่าง

ต่อเนื่อง ช่วงแรกก่อนการประกาศจ�ำกัดพื้นที่สื่อมวลชน
ผู้สื่อข่าวสามารถเข้าไปหน้าถ�้ำได้ เราจึงยังได้เห็นความ
เคลื่อนไหวต่างๆ อยู่บ้าง มีแง่มุมที่ให้เราน�ำเสนอได้เยอะ
นอกจากความช่วยเหลือที่เกิดขึ้น แต่มันมายากช่วงหลัง
จากที่มีการก�ำหนดว่าจะต้องมีการแถลงข่าวช่วงเช้าหนึ่ง
รอบ ช่วงเย็นหนึ่งรอบ ซึ่งแรกๆ ก็เป็นเช่นนั้น แต่พอช่วง
หลังๆ ก็เหลือแค่ช่วงเย็นรอบเดียว ประกอบกับการจ�ำกัด
พื้นที่สื่อมวลชน ที่ให้ย้ายสื่อมาอยู่ตรงบริเวณองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ช่วงนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะ
ไปหาข่าว เพราะบางครั้งผู้สื่อข่าวเองก็บอกว่า “พี่มันไม่มี
อะไรเลย”
การก�ำหนดพื้นที่การท�ำงาน การจัดระเบียบต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น
ความยากของเราในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งจะต้องเป็นข้อเท็จ
จริง (fact) และต้องเห็นในเชิงประจักษ์ด้วย นอกจากนี้
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การทีผ่ ชู้ มติดตามความคืบหน้าของเรือ่ งนีต้ ลอด ภารกิจที่
ถ�้ำหลวงจึงกลายเป็นเหมือนรายการ reality ที่ผู้ชมอยาก
ติดตามชีวิต ความเคลื่อนไหว และการช่วยเหลือที่ด�ำเนิน
การทั้งหมดที่เกิดขึ้น

กัน หากมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเราก็อาจต้องมีการอัปเดต
แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็ต้องยึดของเราเป็นหลักไว้ก่อน แล้ว
ค่อยเทียบว่าอะไรใกล้เคียงข้อเท็จจริงทีส่ ดุ ยกตัวอย่างเช่น
ข้อมูลเรือ่ งโถงภายในถ�ำ 
้ ซึง่ มีหลายโถงมาก เนินนมสาวอยู่
ตรงไหน หาดพัทยาอยูต่ รงไหน ถ�ำ้ ทรายทองตัง้ อยูต่ รงไหน
วิธีการที่เลือกใช้ในตอนนั้น คือ 1) ข้อมูลจากผู้สื่อข่าว
เป็นต้น บางครัง้ ผูส้ อื่ ข่าวรายงานไว้วา่ อย่างไร ข้อมูลพรุง่ นี้
ของทางสถานี และ 2) ข้อมูลจากสื่อทางเลือกอื่น อย่าง
จะเปลีย่ นหรือไม่ แล้วข้อเท็จจริงจากการแถลงเป็นอย่างไร
เช่น เพจจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์เชียงราย ซึ่งผู้สื่อ
เราต้องดูเทียบกัน “เพราะข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน”
ข่าวค่อนข้างที่จะรายงานแบบสด หรือ live เราก็ฟังเขา
แล้วมาใส่เนือ้ หาประกอบสร้างเป็นข่าวทีมของเราด้วยส่วน
เรื่องของข้อมูลตอนนั้นส�ำคัญมาก ถ้ามันไม่ชัดมันต้อง
หนึ่ง หรือบางทีก็ต้องดูของต่างประเทศควบคู่ไปด้วย ว่ามี เช็คกันอยูต่ ลอดเวลา และสิง่ ทีช่ อ่ งเราท�ำตอนนัน้ ซึง่ ก็เป็น
มุมมองอะไรทีข่ องคนไทยไม่ได้นำ� เสนอหรือไม่ ถ้าเจอมุมที่ สิง่ ทีช่ อ่ งอืน่ ท�ำด้วยเช่นกัน คือการมีแผนผัง ท�ำให้รวู้ า่ จุดนี้
น่าสนใจก็สามารถหยิบยกน�ำมารายงานเพิม่ เติมได้ แต่ตอ้ ง ขุดไปถึงไหนแล้ว ไปถึงโพรงไหนแล้ว การเบี่ยงทางน�้ำท�ำ
ให้เครดิต (credit) ด้วยว่าเป็นข้อมูลมาจากส�ำนักข่าวใด ตรงไหน ฝั่งไหนเป็นถ�้ำทรายทอง ล�ำธารฝั่งตะวันออก ฝั่ง
ตะวันตกคือตรงไหน เพราะท�ำให้อธิบายข้อมูลต่างๆ ได้
ง่ายขึ้นและเห็นภาพมากขึ้น

นอกจากความยากในการหาข้อมูลแล้ว
ยังมีความยากอะไรอีกบ้างทีเ่ กีย่ วกับข้อมูล?

จีรชาตา: ข่าวช่วงนั้นค่อนข้างมีความต่อเนื่อง เหมือน
เป็นรายการ reality อย่างที่บอกข้างต้น เพราะฉะนั้นเรา
ต้องตามทุกวัน ต้องตามดูข้อมูลจากช่องอื่นด้วย เพราะก็
ต้องยอมรับว่าช่องอื่นอาจมีการน�ำเสนอข้อมูลที่แตกต่าง
ไปจากเรา การท�ำแผนผังบางทีกต็ า่ งจากเรา ซึง่ ก็ตอ้ งศึกษา
ให้เข้าใจกระจ่างด้วยว่าตกลงข้อมูลเป็นอย่างไร ใช่สงิ่ ทีเ่ รา
หน้าที่ของเราตอนนั้นก็จะต้องอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอด
น�ำเสนอมาก่อนหน้านี้หรือไม่ ตรงนี้ก็เป็นความยากเช่น เวลา ไม่ใช่แค่ขอ้ มูลของเรา แต่ตอ้ งอัปเดทจากหลายแหล่ง
มาประมวล ให้เข้าใจให้มันถูกต้องตรงกัน เพื่อให้สามารถ
สื่อสารให้คนฟังเข้าใจได้ด้วย บางครั้งการเปลี่ยนแปลง
หรือการรายงานข้อมูลช้าก็อาจไม่ใช่เรื่องผิดพลาด เพราะ
ตอนนั้นคนดูที่ติดตามเรื่องนี้ก็ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง
ยกตัวอย่างเช่น ตอนทีเ่ ริม่ มีการช่วยเหลือและน�ำทีมหมูปา่
ออกมาจากถ�้ำ  มันก็จะมีข้อถกเถียงกันว่า ตกลงแล้ววัน
นี้ออกมาได้กี่คน ยืนยันแล้วกี่คน บางช่องก็บอกว่ามาถึง
โถงนั้นโถงนี้ คนที่ 4 คนที่ 5 ออกมาแล้ว ในขณะที่เราเพิ่ง
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ยืนยันว่ามีแค่ 2 คนอยู่เลย บางทีคนดูก็ feedback เข้ามาว่าเรารายงานช้า แต่จริงๆ เราก็จะรายงานข้อมูลที่เรายืนยัน
ได้ดีที่สุด ณ จุดนั้น ก็คือ เพจ Thai Navy Seal ซึ่งคนของเขาไปช่วยออกมา นอกจากผู้สื่อข่าวหลักที่เรายึดแล้ว เราก็
มีเพจ Thai Navy Seal เราตามนั้นเลย เพราะว่าอย่างน้อยเราอ้างอิงได้ชัดเจนว่ามาจากเพจ Thai Navy Seal ซึ่งระบุ
ว่าออกมากี่คนแล้ว แล้วตอนนี้ยังเหลืออีกกี่คน เพราะบางทีในพื้นที่ บางช่องจะอาศัยการฟังจากเครื่องมือสื่อสาร หรือ
วอร์ ของเจ้าหน้าที่ในจุดนั้น ซึ่งก็ไม่ได้อ้างอิงชัดเจนว่าเป็นข้อมูลจากใคร เราต้อง save และท�ำหน้าที่อย่างถูกต้อง เรา
จะไม่รายงานในสิ่งที่ไม่ได้มีการยืนยันข้อมูล เพราะ source ที่เชื่อถือได้มากที่สุดตอนนั้นคือ Thai Navy Seal เพราะ
เขาอยู่ในพื้นที่ และเรารู้แล้วว่า ตัวตนเขาคืออยู่ในพื้นที่ อยู่ในจุดนั้นจริงๆ
ผึ้งนภา: โดยสรุปก็คือ ข้อมูลส�ำคัญที่สุด ข้อเท็จจริงหรือ fact ส�ำคัญมาก เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราท�ำงานเป็น
สื่อ เราต้องพยามยามหาแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อให้ได้มากที่สุดให้กับผู้ชมผู้ฟัง การพูดลอยๆ เพื่อให้คนมาติดตามเรา
นัน้ ท�ำไม่ได้ ดราม่าไม่ได้ หรือการสัมภาษณ์อะไรทีม่ นั กระทบกระเทือนจิตใจก็ทำ� ไม่ได้เช่นกัน เราได้ทำ� เพียงการค้นหา
และน�ำเสนอสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงของเรื่องราว นอกจากข้อมูลแล้วเราก็ต้องให้ความส�ำคัญกับคนอื่นๆ ให้ความส�ำคัญ
กับคนที่ช่วยเหลือด้วย ไม่ใช่โฟกัสเพียงแค่จุดใดจุดเดียว เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ เพราะฉะนั้นเรา
ก็ต้องให้ความส�ำคัญกับทุกระบบ คนช่วยเหลือส�ำคัญมาก เราก็ต้องให้ความส�ำคัญกับคนเหล่านี้ด้วย

ข่าวช่วงค�่ำกับมิติการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
...ชุดข้อมูล แบบจ�ำลอง และการสื่อสารบูรณาการร่วมกัน...
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โดยปกติขา่ วช่วงค�ำ่ ของไทยพีบเี อสในชือ่ รายการ “ข่าวค�ำ่ มิตใิ หม่” ซึง่ ถือว่าเป็นช่วงเวลาส�ำคัญ หรือ “Prime Time”
เนื้อหาข่าวในช่วงเวลานี้จะมีความเข้มข้นและลงรายละเอียดการวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าข่าวช่วงอื่นๆ โดยมี วราวิทย์
ฉิมมณี (จ๊อด) และ พรวดี ลาทนาดี (หญิง) เป็นผูป้ ระกาศประจ�ำช่วงดังกล่าว ซึง่ แน่นอนว่าความรับผิดชอบรวมมาจนถึง
รายการเฉพาะกิจที่ติดตามการค้นหาและช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีครั้งนี้ด้วย

บรรยากาศการท�ำงานช่วงนั้นเป็นอย่างไร?
พรวดี: “ข่าวนี้น่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นของวันเสาร์ ซึ่ง
พี่อยู่ใน group line ของทีมกู้ภัยที่เขามีการส่งข่าวว่ามี
เด็กติดถ�้ำ  ทีแรกไม่ได้ประเมินว่าจะเป็นเรื่องยาก เพราะ
ข้อมูลทีไ่ ม่ได้เยอะมาก แต่ในข้อความในไลน์กข็ นึ้ ตลอดใน
ช่วงวันหยุด ซึ่งตอนนี้พี่ก็ยังไม่ตามอะไรต่อ แต่พัฒนาการ
ของข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงวันอาทิตย์ ท�ำให้เราเริ่มมองเห็น
ปัญหา และข่าวเริ่มมีความจริงจังมากขึ้น ดังนั้นในวัน
จันทร์ทปี่ ระชุมข่าวจึงได้หยิบยกประเด็นนีม้ าพูดคุย เสนอ
ว่าจะต้องจัดทีมข่าวลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ไปติดตามข้อมูลจากสถาน
ที่จริง”

เมือ่ เริม่ เห็นแล้วว่าจากข่าวดังกล่าว กลายเป็นข่าวการช่วย
ชีวติ เด็กกลุม่ ใหญ่ แม้จะยังไม่ใช่ขา่ วถ�ำ้ หลวงแบบทีเ่ รารูจ้ กั
กันแบบในตอนนี้ เราจึงตัดสินใจทีจ่ ะให้ความส�ำคัญกับข่าว
นี้มากขึ้น และเห็นว่าควรท�ำ content ในอีกรูปแบบหนึ่ง
ทีไ่ ม่ใช่แค่การรายงานสถานการณ์หรือ current ทีก่ ระจาย
มุมมองของข่าวในหลากหลายแง่มมุ แล้ว แต่ตอ้ งกลายเป็น
วาระพิเศษประจ�ำวันทีจ่ ะต่อเนือ่ งมากขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะว่า
เมื่อเราเริ่มคุยกับคนในพื้นที่มากขึ้น เขามีค�ำถามแรกเลย
คือ “ท�ำไมมันเอาออกมาไม่ได้สักที” และเริ่มมีเรื่องน�้ำ
เข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องกลายเป็นอุปสรรคในการค้นหาและ
ช่วยเหลือในช่วงเวลาต่อมา ค�ำถามที่ว่า ถ�้ำหลวงคืออะไร
น�ำมาสู่การค้นคว้าหาข้อมูลที่มากขึ้นและพยามยามที่จะ
ออกแบบ design รูปแบบการเล่าเรื่องให้มีความละเอียด
มากขึ้น ให้เห็นภาพมากขึ้น เมื่อเรารู้แล้วว่าถ�้ำหลวงเป็น
องค์ความรู้ใหม่ส�ำหรับทุกคน เราก็มา design กันว่าควร
จะท�ำเป็นกราฟิกจ�ำลองความเป็นถ�้ำหลวงขึ้นมา
แม้จะขึน้ ชือ่ ว่างานกราฟิก แต่เนือ้ หาทีจ่ ะน�ำมาก่อร่าง
สร้างเป็นภาพกราฟิกขึ้นมา ก็ต้องมาจากเจ้าของประเด็น
ก่อน ทั้งเนื้อหาและแนวคิดที่อยากจะน�ำเสนอออกไป ซึ่ง
ทัง้ เจ้าของประเด็นและกราฟิกจะต้องพูดคุยกันและอธิบาย
กันให้เข้าใจในรูปแบบและจุดมุ่งหมายในการน�ำเสนอ
ปัญหาอย่างหนึง่ ทีเ่ จอคือ กราฟิกช้า ซึง่ มาจากขีดจ�ำกัดใน
เรือ่ งของอุปกรณ์ ทีท่ ำ� ให้การสร้างสรรค์งานอะไรสักอย่าง
ใช้เวลามาก และไม่สามารถตอบโจทย์งานข่าวทีม่ คี วามเร่ง
รีบได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ถ้าเราต้องการกราฟิก 18.00 น.
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และถ้าเป็นงานละเอียดมากๆ จะต้องส่งงานให้ทางฝ่าย
กราฟิกตัง้ แต่ชว่ งเช้า หรืออย่างกรณี motion animation
ทีจ่ ำ� ลองการล�ำเลียงผูป้ ระสบเหตุออกจากถ�ำ 
้ ชิน้ นีก้ ม็ กี าร
ออกแบบองค์ประกอบไว้ล่วงหน้า ผ่านการหาข้อมูลและ
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งก็เตรียมไว้หลายๆ แบบเพื่อให้
ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุด”
วราวิทย์: เราจะรู้ดีที่สุดว่าถ�้ำมันเป็นยังไง ก็ไปอธิบาย
ต่อให้เจ้าหน้าที่กราฟิก โดยใช้วิธีการวาดเขียนขั้นพื้นฐาน
ลากเส้นเป็นตัวอย่างให้กับเจ้าหน้าที่กราฟิกดู เขาก็เอาไป
ประยุกต์กับหน้างานตรงนี้ เช่นว่าใช้ google earth เพื่อ
ให้เห็นว่าถ�ำ้ อยูต่ รงนี้ ทางเข้าอยูต่ รงนีแ้ ล้วก็เทียบกับแผนที่
ที่มันขีดเส้นเฉยๆเป็นสองมิติ ทีมกราฟิกจะท�ำยังไงให้เอา
ภาพสองมิตเิ ข้าไปใส่ในภาพสามมิตเิ พือ่ ให้มนั เห็นเส้นทาง
ได้จริงๆ  อันนีก้ ป็ รับแก้กราฟิกกันทุกวัน เพราะทุกวันอาจ
จะมีขอ้ มูลใหม่ ตอนนีน้ ำ�้ อยูโ่ ถงนี้ ตอนนีเ้ ต็มท่วมหมดแล้ว
เอาเครื่องสูบน�้ำไปประจ�ำการตรงไหน ทีมค้นหาอยู่ตรง
ไหนบ้าง จุดที่เด็กคาดว่าจะอยู่ ตอนแรกเราอาจจะคุ้นกับ
ค�ำว่าพัทยาบีช พอสักพักก็มขี อ้ มูลใหม่วา่ เลยขึน้ มาอีก เรา
ก็ตอ้ งมานัง่ ก�ำหนดจุดไว้ตรงนี้ จะมีขอ้ มูลเติมเข้ามาทุกวัน
ก็ท�ำงานกับกราฟิกแบบใกล้ชิดทุกวันเพราะเราต้องสรุป
ข้อมูล อย่างที่บอกว่าใครท�ำอะไรในรอบวัน เราก็ต้องน�ำ
มารวบรวมในกราฟิก เรียกว่าเป็นการท�ำงานกราฟิกแบบ
ใกล้ชิดมากเลย
บรรยากาศในการท�ำงานช่วงนัน้ เป็นการท�ำงานทีไ่ ม่มี
วันหยุด ท�ำงานตลอด 7 วัน และเราต้องตื่นตัวตลอดเวลา
ถ้าได้ดูหน้าจอของไทยพีบีเอสก็จะจ�ำได้ว่า เป็นช่วงเวลา
การท�ำงานที่ยาวนานมาก การนั่งรายการสดประมาณ
7 ชั่วโมงติดกัน ตั้งแต่บ่ายลากกันไปจนถึงเที่ยงคืน ถ้ามี
สถานการณ์หรือความคืบหน้าอะไรที่ต้องเข้าด่วน ก็ต้อง
เข้าสดและต่อเนื่องยาวไปจนหมดสถานการณ์ของวันนั้น
ซึ่งช่วงนั้นชีวิตก็จะเป็นเช่นนี้ในทุกๆ วัน  

นอกจากนีก้ ไ็ ด้มโี อกาสลงไปในพืน้ ที่ ตอนทีไ่ ปอยูห่ น้า
พื้นที่ที่ด้านหน้าถ�้ำหลวง เพราะตอนนั้นคิดว่าเราจะอยู่
แค่ในสตูดิโอไม่ได้แล้ว อย่างน้อยๆการที่ลงไป เราก็ได้รู้
สถานการณ์จริง และพอเรากลับมาอยูใ่ นสตูดโิ อ เราจะได้
มีข้อมูลและเข้าใจความรู้สึกของคนในพื้นที่มากกว่า และ
จ�ำได้วา่ บรรยากาศเป็นไปอย่างหดหูเ่ หมือนกัน คือเหมือน

กับเราอยูห่ น้าถ�ำ 
้ แล้วเราก็โดนยุงกัด โดนตัวอะไรต่อย กิน
ก็ลำ� บากฝนตกเฉอะแฉะไปหมด ขนาดเราอยูแ่ ค่หน้าถ�ำ้ ยัง
ล�ำบากขนาดนี้ ก็ท�ำให้นึกถึงภาพว่าเด็กกับโค้ชที่อยู่ข้าง
ในทัง้ 13 คน ว่าจะอยูก่ นั ยังไง ไม่มอี ะไรกิน มองไม่เห็น
อะไรเลย ส่วนพืน้ ทีถ่ ำ�้ ก่อนทีจ่ ะมีใครหลายๆ คนเข้าไปให้
ความช่วยเหลือ ค่อนข้างทุรกันดารมาก ช่วงแรกสัญญาณ
โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะมี แต่ในความหดหู่นั้นก็ยังสัมผัสได้
ถึงความหวังทีม่ ตี ลอดเหมือนกัน จากสิง่ ทีไ่ ด้ฟงั ผูว้ า่ ฯ แถลง
จากภาพได้เห็นคนมาปลอบใจให้ก�ำลังใจกัน จ�ำได้ว่าคุย
กับคนขายก๋วยเตี๋ยวที่เป็นรถเข็นที่เข็นขึ้นมาถึงหน้าถ�้ำ 
การเข็นขึน้ มาก็ลำ� บากแล้ว แต่เขามาแจกก๋วยเตีย๋ วฟรีดา้ น
หน้าถ�ำ 
้ ซึง่ ไม่มใี ครออกทุนให้ เป็นการมาของเขาเอง มาด้วย
ใจของเขา เป็นพ่อค้าแม่คา้ ตัวเล็กๆ ทุนทีใ่ ช้ในแต่ละวันก็เป็น
ทุนตัวเอง ผมว่าอันนีก้ เ็ ป็นความประทับใจทีเ่ กิดขึน้
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พอกลับมาอยูท่ หี่ น้าสตูดโิ อ สิง่ ทีต่ อ้ งต่อสูอ้ กี อย่างหนึง่
ก็คอื ข่าวลวง ข่าวเท็จทัง้ หลาย เพราะฉะนัน้ เราต้องเช็คกับ
คนในพื้นที่ ทั้งกับแหล่งข่าว  ทั้งนักข่าวของเรา จนกว่าจะ
แน่ใจว่าเป็นข้อมูลทีถ่ กู ต้อง เป็นข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ เราจึง
จะรายงานออกไป ช่วงที่เข้ารายการสด ขนาดเข้ารายการ
สดก็ต้องเปิดออนไลน์ดูไปด้วยว่าความคืบหน้าไปถึงไหน
ไม่ใช่วา่ เข้ารายการสดแล้วก็พดู เอง ดังนัน้ อีกสิง่ ทีต่ อ้ งมีคอื
การแยกโสตประสาทออกให้ได้ ตอนที่ไม่ได้นั่งจัดรายการ
สดก็ต้องนั่งท�ำงาน สืบหาข้อมูล จ�ำได้ว่าตอนนั้นจ�ำแม่น
เลยว่าโถงหนึ่ง โถงสอง โถงสาม อยู่ตรงไหนเลี้ยวซ้ายไป
ทางไหน พูดจนเหมือนกับว่าเคยเข้าไปในถ�้ำมาแล้ว แต่
จริงๆ แล้วมันเกิดจากการฟังจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จากคนทีเ่ คย
เข้าไปแล้ว เกิดจากการฟังข้อมูลของนักข่าวในพืน้ ทีก่ ท็ ำ� ให้
เราปะติดปะต่อสถานการณ์ในถ�้ำได้ว่า เกิดอะไรขึ้น เด็กๆ
น่าจะอยู่จุดไหน เกิดความเสี่ยงอะไรบ้าง ต้องด�ำน�้ำ  จาก
ตรงไหนไปตรงไหนก็จะอยู่กับการท�ำข้อมูลแบบนี้ก่อนที่
จะน�ำเสนอให้มันชัดเจนที่สุด
พรวดี: โดยปกติแล้วในวันหนึ่งๆ เราก็ต้องดูข่าวตั้งแต่
เราตื่น ดูทั้งทีวี หนังสือพิมพ์ ไลน์ แล้วเราก็มาประชุมข่าว
เพื่อดูประเด็นที่น่าสนใจในวันนั้น หรือมีประเด็นอะไรที่
อยากท�ำเพิ่มเติม เราก็จะก�ำหนดออกมาเป็นหัวข้อข่าว
และน�ำไปสู่การท�ำเนื้อหาต่อไป
อย่างตอนทีท่ ำ� เรือ่ งถ�ำ้ หลวงก็เป็นแบบนี้ แต่จะยุง่ มาก
ขึ้นไปอีก กลายเป็นว่าต้อง function ตัวเองตลอดเวลา
เช่น พี่จะท�ำเรื่องน�้ำ  พี่ก็ต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่เป็นพัฒนาการ
ของเรื่องนี้คืออะไร ความสนุกของงานอยู่ที่ว่าพี่ได้ข้อมูล
ใหม่ทุกวัน แล้วพี่ก็พยามยามท�ำให้คนดูเห็นว่า น�้ำมันมี
ความส�ำคัญยังไง ก็เริ่มเล่ามาตั้งแต่การแยกน�้ำ  ออกเป็น
น�้ำที่อยู่ด้านบน น�้ำตรงกลางในถ�้ำ  น�้ำใต้ดิน ต้องจัดการ

อย่างไร และเหตุใดน�้ำจึงยังไม่ลดเสียที พี่ต้องคุยกับแหล่ง
ข่าวทุกวัน แลกเปลีย่ นข้อมูลกันทุกวัน แล้วพีต่ อ้ งเอาข้อมูล
ที่ได้กลับเข้ามาคุยกับกองบรรณาธิการ เพื่อต่อยอดและ
วางแผนกับทีม เพราะว่าพี่มี content แต่พี่ไม่มีภาพ ไม่มี
เสียงคน ก็ตอ้ งขอความร่วมมือจากผูท้ ลี่ งพืน้ ทีอ่ ยูห่ น้างาน
ให้ช่วยด�ำเนินการให้
ในส่วนของการวางแผนงานภาพรวมก็จะมีผใู้ หญ่ทเี่ ข้า
มาช่วยดูแล เพือ่ ให้เนือ้ งานไปด้วยกันได้ไม่แตกไปคนละทิศ
คนละทาง เพราะถ้าเรื่องราวแตกไปคนละทิศคนละทาง
ตั้งแต่เราวาง run down ในห้องประชุมคนดูก็จะไม่เข้าใจ
ว่าวันนัน้ เขาดูอะไร ดูทำ� ไม แต่สดุ ท้ายทัง้ หมดนี้ การท�ำงาน
อันนี้ท�ำให้เรารู้ว่า จริงๆ แล้วเรื่อง 1 เรื่องมันก็ไม่ได้ถูกเล่า
ในลักษณะทีว่ า่ แตกประเด็นไปเลย เพียงแต่วา่ ทุกประเด็น
ที่เรารู้เราจะต้องท�ำยังไง เพื่อให้มันกลายเป็น 1 เรื่องที่ดู
แล้วเข้าใจได้งา่ ยมากขึน้ เช่น ท�ำไมต้องมีทมี หนึง่ ไปโรยตัว
ตรงปล่องทางด้านผาหมี แล้วท�ำไมอีกทีมหนึ่งจะต้องไป
เดินอยู่ตรงฝั่งผาหมี ทั้งที่คนเชื่อว่าเด็กๆ อยู่ที่หาดพัทยา
ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องเดียวกัน มันคือคน 13 คนที่ติดอยู่ใน
ถ�้ำหลวง แล้วก็มีน�้ำอยู่ตรงกลาง เพียงแต่ว่าทุกคนเข้าไป
ในทางปกติไม่ได้ สิ่งที่ค้นหาคือแล้วจะไปทางไหนได้อีก นี่
คือการเล่าเรือ่ งใน 1 ประเด็น เล่าได้หลายเรือ่ งในประเด็น
เดียวกัน ต้องยอมรับว่าต้องท�ำการบ้านหนัก และต้องใช้วธิ ี
การประติดประต่อข้อมูลทีค่ อ่ นข้างยากมากกว่าเรือ่ งอืน่ ๆ
ทีเ่ คยท�ำมา เพราะว่ามันมีขา่ วลวง มันมีความไวของข้อมูล
ทีส่ อื่ อืน่ ผลิตขึน้ มา แล้วข้อมูลทีเ่ ราได้มนั ไม่ตรงกับใครเลย
มันเป็นแหล่งข่าวทีบ่ งั เอิญได้ แล้วบังเอิญว่าเขาไปอยูท่ นี่ นั่
จริงๆ มีทั้งเรื่องที่พูดได้ พูดไม่ได้ จึงต้องมีการระดมความ
คิด brainstorm กันในกองบรรณาธิการ ว่าความถูกต้อง
ของข้อมูลเป็นอย่างไร และจะน�ำเสนอออกมาอย่างไร  
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การประสานงานและการสื่อสารข้อมูล ที่พยายามจะช่วยกันมีใครบ้าง ก็น�ำเสนอแบบมีความหวัง
ในช่วงนั้นเป็นอย่างไร? จะเป็นโจทย์ที่เราตั้งเอาไว้ทุกวันจะท�ำยังไงให้ดูแล้วมัน
พรวดี: การท�ำงานของพี่กับจ๊อด ก็คล้ายๆ กัน แต่จะ
แบ่ง section กันชัดเจน แล้วเราก็จะมาแลกเปลีย่ นข้อมูล
และท�ำความเข้าใจเรือ่ งของอีกคนเช่นกัน เช่น ถ้าพีท่ ำ� เรือ่ ง
น�้ำ จ๊อดก็จะมาท�ำความเข้าใจเรื่องน�้ำกับพี่ เพราะว่าเวลา
จัดรายการคู่กันจะได้คุยกันรู้เรื่อง หรือถ้าจ๊อดเตรียมเรื่อง
อะไรไว้ พี่ก็ต้องท�ำความเข้าใจเรื่องนั้นด้วย และการท�ำ
รายการพิเศษกับคู่ที่เคยอ่านข่าวร่วมกันมาก่อนอยู่แล้ว
มันมีข้อดีตรงที่ “ความรู้ใจ” เราจะรู้จังหวะขึ้นลงซึ่งกัน
และกัน ถ้าพูดแบบนีจ้ ะสือ่ อะไร แต่วา่ เบือ้ งหลังเราท�ำงาน
ร่วมกันมา เราแชร์ขอ้ มูลกัน ช่วงนัน้ เราท�ำงานร่วมกันมาก
ขึน้ กว่าเดิม เราใช้สอื่ ทุกอย่างทีเ่ รามีเพือ่ จะกลับบ้านไปแล้ว
เราก็ยังรู้ว่าพรุ่งนี้เราควรจะท�ำอะไร

ไม่หดหู่และเราเชื่อว่าทุกคนก็ยังมีความกังวลว่าจะเจอ
ไหม ต่อมาก็คือเจอแล้วจะมีชีวิตรอดไหมก็ยังไม่ทราบ
แต่ตราบใดที่ยังไม่หมดความหวัง เราก็ท�ำต่อก็พยายาม
ให้มีความหวังอยู่ตลอดเวลา

พรวดี: การประสานงานกับทีมในพื้นที่ เริ่มแรกก็มี
ทีมข่าว 1-2 ทีมที่อยู่หน้างาน แต่ตอนหลังก็มีพี่โจ (คณิศ
บุณยพานิช) พี่แวว (ณาตยา แวววีรคุปต์) ลงไปด้วยไปท�ำ
เหมือนศูนย์บัญชาการเล็กๆ ที่นั่น ก็จะมีทีมข่าวไปอยู่ที่
นั่น มีช่างภาพอย่างพี่อู๊ด (ภาณุมาศ เจนกิจพัฒนะ) ซึ่งเขา
ทุ่มเทกับงานมาก mood and tone การท�ำงานหน้างาน
คือราบรืน่ มากๆ ส่วนเราประจ�ำการอยูข่ า้ งในเวลาอยากจะ
ได้ขอ้ มูลอะไรมันก็งา่ ยมากขึน้ เพราะหน้างานเขาจัดสรรได้
ทั้งประเด็นได้ทั้งภาพได้ทั้งเรื่องราว เราก็สามารถจัดสรร
วราวิทย์: ในแต่ละวันเรามีการประชุมกันหนัก เครียด ทรัพยากรที่มีได้ง่าย
เครียดมาก เพราะมันมีประเด็นแวดล้อมเยอะไม่ใช่แค่
การสือ่ สารในส่วนอืน่ ๆ ก็เป็นได้ดว้ ยดี พีจ่ ติ (ด�ำรงเกต
ค้นหาเด็ก แต่มีข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ เช่น สภาพ
ทางกายภาพ สภาพอากาศ การส�ำรวจจุดต่างๆ เป็นต้น ฤทธิ์เรืองเดช) ผู้จัดการช่างภาพฝ่ายผลิต ก็มาคุมงานใน
เพราะว่าเวลาคนดูข่าวเขาจะยังไม่เข้าใจว่า ต้องส�ำรวจ สตูดิโอเอง ซึ่งไม่ใช่แค่การคุมช่างภาพฝ่ายผลิตที่อยู่ใน
ท�ำไม และส�ำรวจตรงไหน เราจึงมีหน้าที่เอาภาพที่เกิดขึ้น สตูดิโอ แต่เป็นการคุมช่างภาพฝ่ายผลิตที่จับภาพอยู่หน้า
เหล่านั้นมาปะติดปะต่อว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วก็ งานข้างนอก แล้วก็สามารถบอกคิวให้ผู้ประกาศฟังได้ว่า
เอาแผนที่ของถ�้ำมาเปิดให้ดูให้รู้ว่าใครอยู่ในต�ำแหน่งไหน ตรงนี้กล้องใคร ตรงนี้คืออะไร ซึ่งท�ำให้สามารถบรรยาย
แต่กว่าที่จะออกมาเพื่อคัดมาได้ ก็ต้องอาศัยการพูดคุย ภาพสดได้เลย เราได้ทีมงานที่เป็นผู้อาวุโสมาช่วย ท�ำให้
การฟังคนในพื้นที่ การคุยกับแหล่งข่าว บางประโยคที่ เนื้องานมัน flow ได้มากขึ้น ส่วนข้างนอกพี่ก็ใช้ไลน์ พี่อยู่
แค่สั้นๆ 30 วิหรือ 1 นาที แต่มันเกิดจากการหาข้อมูลที่ กรุป๊ ไลน์เดียวกับพวกหมูปา่ เราก็ใช้ไลน์สอื่ สารกัน ว่าอะไร
แน่ใจที่สุดว่าถูกต้อง และใช้เทคโนโลยีทุกอย่างที่มันจะมี ยังไง ใครอยู่ตรงไหน คือเราก็ใช้เทคโนโลยีพวกนี้เข้ามา
ได้ เพื่อมาประยุกต์กับหน้างานก็จะน�ำไปสู่การน�ำเสนอ ลดรอยต่อที่เราจะต้องโทรหากัน แล้วโทรไม่ได้เพราะเรา
ในช่วงข่าวค�่ำ รวมถึงการวางประเด็นด้วยว่าวันนี้เรามีทีม อยู่ในสตูดิโอ ซึ่งมันเป็นวิธีการสื่อสารท�ำให้เราสามารถ
รายงานสด เรามีประเด็นไหนที่ยังขาดตกบกพร่องไป สื่อ หยิบข้อมูลมาใช้ได้เลย ไม่ตอ้ งกรองอีก เพราะบรรณาธิการ
ต่างประเทศมองยังไง ปฏิกิริยาจากผู้น�ำรัฐบาลมองยังไง ในพืน้ ทีส่ ามารถทีจ่ ะกรองข้อมูลให้เราได้ จึงไม่มอี ะไรมาก
ต้องพยายามจะให้มันมีครบองค์ประกอบ คนเล็กคนน้อย กับการสื่อสาร แต่ว่าในความยากของหน้างาน การจ�ำกัด
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คน สถานทีก่ ล็ นื่ คือคนข้างในต้องเข้าใจว่าการ move หรือ นั้นแล้ว และมีการรายงานด่วนเข้ามาว่า ผู้ว่าฯ ยอมรับ
ให้คนในพืน้ ทีไ่ ปตรงไหนมันไม่คล่องตัวเหมือนอยูใ่ นสถานี ว่าเจอแล้ว เราก็วิ่งเข้าห้องเปลี่ยนชุด โดยที่ยังไม่ได้คุยกับ
ใครเลยนะว่าจะมีรายการพิเศษหรือไม่ จังหวะนัน้ คิดอะไร
วราวิทย์: เรือ่ งการท�ำงานเป็นทีมข่าว พีค่ ดิ ว่า ไม่มใี คร
ไม่ออกก็ใส่เสื้อเชิ้ตและสวมสูทแบบไม่ได้สวมเน็คไท ปกติ
เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ ไม่มใี ครรูเ้ รือ่ งราวมาก่อน เชือ่ ว่าร้อยทัง้ ร้อย
แล้วจัดรายการจะใส่เน็คไทตลอด แต่วันนั้นคือรีบมาก ก็
ไม่มีใครรู้จักถ�้ำหลวง ถ้าไม่ใช่คนเชียงรายหรือคนแม่สาย
ใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวแล้วก็ใส่สูทและวิ่งเข้าไปในห้องเลย ที่
เพราะฉะนั้นทุกคนเริ่มต้นที่ศูนย์เท่ากันหมด ทั้งความรู้
เหลือโปรดิวเซอร์ก็จัดการ เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไร
ด้านธรณีวทิ ยา ความรูเ้ รือ่ งสภาพอากาศทุกคนก็เหมือนจะ
เรารู้แค่ประโยคเดียวจากผู้ว่าฯ ยืนยันว่า พบสัญญาณ
เริม่ เท่ากันหมด มันไม่มคี ำ� จ�ำกัดความเลยว่าข่าวนีจ้ ะอยูภ่ าย
การรอดชีวติ จาก 13 คนแล้ว ยังไม่รเู้ ลยว่าจะมีภาพอะไร
ใต้การดูแลของโต๊ะข่าวไหน เหมือนสลายทุกกรอบความคิด
ให้เราหรือไม่ ก็คือวินาทีแรกที่รายงานสดตัดเข้ามาจากที่
ของทุกๆ คน เราก็ตอ้ งท�ำงานกันเป็นทีมได้ เข้าใจว่าบุคลากร
ถ�้ำหลวงแล้วก็ยืนยันว่าเจอแล้ว พอเราต้องบรรยาย ภาพ
ของไทยพีบเี อส เป็นหลักร้อยทีอ่ ยูด่ า้ นหน้า ไม่วา่ จะเป็นทีม
ที่ผู้ว่าฯ แถลงเรื่องนี้ เราก็พูดกับคุณผู้ชมว่าเสียน�้ำตากัน
รายงานสด ทีมข่าวอีก 6-7 ทีม ทีมบรรณาธิการ ทีมข่าวที่
สลับกันไป หมุนเวียนกันไป มี ผอ.วิลาสินี พิพธิ กุล (ผอ.ไทย
พีบเี อส) มีพเี่ ขต (ก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์) สลับกันไป ลงไป
ให้กำ� ลังใจ  แล้วพอมันเห็นว่าเราตอบสนองความต้องการของ
คนดูได้ สามารถยืดเวลาได้ เราก็คดิ ว่าข่าวอืน่ ถ้าเราสามารถให้
น�ำ้ หนักกับมันได้แบบนี้ มันก็นา่ จะเป็นโมเดลได้วา่ ถ้าวันหนึง่
มีคนเรียกร้องความน่าเชือ่ ถือความถูกต้องของข้อมูล คนก็จะ
นึกถึงเรา มันก็นา่ จะท�ำให้เป็นจุดแข็งของเราในทุกๆ ข่าวได้
ไม่ตอ้ งคิดถึงไทยพีบเี อสตลอด 24 ชัว่ โมง แค่คดิ ถึงในเวลา หรือไม่ครับ ตอนนัน้ มันเสียงสัน่ มันก็เหมือนกับคลายล็อก
ทีเ่ ขาต้องการข้อมูลทีม่ นั ถูกต้องและรวดเร็วด้วย ให้ทกุ อย่าง ทุกอย่างที่ท�ำกันมาเกือบสองสัปดาห์ 10 กว่าวัน มันเป็น
ความรู้สึกที่ออกมาเอง โดยที่แบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
มันสมดุลกันได้กเ็ ชือ่ ว่าไทยพีบเี อสจะติดอยูใ่ นใจเขาได้
ท�ำไมต้องไปผูกพันอะไรกับคนแปลกหน้าคือมันถึงขัน้ แบบ
ไปนอนฝัน ข่าว 10 วัน ไม่มีข่าวอื่นมาเลย แทบจะไม่ได้ให้
ความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการท�ำงาน ความส�ำคัญกับข่าวอืน่ เลย มันก็เลยเหมือนซึมเข้าไปอยูใ่ น
ในครั้งนี?้ ความรู้สึกตลอดเวลาเลย
วราวิทย์: วันนั้นเสียน�้ำตานิดหน่อย เพราะเหมือนว่า
เราท�ำข่าวนีท้ กุ วัน พูดถึงทีมและค�ำทีเ่ ราพูดกันว่าใครก็ไม่รู้
ทีเ่ ป็นคนแปลกหน้าทีเ่ ราไม่รจู้ กั เขาเลยแล้วท�ำไมเราอยาก
เจอเขา มันเกิดจากการทีเ่ ราท�ำข่าวทุกวัน พูดถึงเขาทุกวัน
จัดรายการ 6-7 ชั่วโมงต่อวัน จนวินาทีที่รู้ว่าเจอ จ�ำได้ว่า
จริงๆ เปลี่ยนชุดออกมาแล้วเพราะว่าหมดภารกิจของวัน

พรวดี: ชอบลักษณะความทุม่ เทของช่วงของหมูปา่ มัน
เป็นการสลายก�ำแพงอะไรหลายๆ อย่างไป แล้วก็มนั ท�ำให้
เกิดความพยามยามในการท�ำงาน มันไม่ใช่แค่คนดูหรอก
ที่ใจอยู่กับ 13 ชีวิตนั้น เราก็อยู่เหมือนกัน เราก็พยามยาม
จะท�ำทุกอย่างเหมือนกันเพื่อทางออกส�ำหรับ 13 ชีวิตใน
นั้น เราไม่ได้ท�ำเพื่อแข่งกับช่องไหนเลย แต่เราแค่อยาก
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จะท�ำให้คนดูเข้าใจ ท�ำให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น แล้วก็อยากจะท�ำให้ตัวเองรู้ว่าเจ้าหน้าที่ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ แล้ว
ทุกคนก็พยามยามจะท�ำแบบนั้น นี่คือสิ่งที่พี่ประทับใจ ก็คือวัฒนธรรมการท�ำงานของคนในองค์กรมันเปลี่ยน ทุกคน
มีเรื่องหมูป่าเป็นตัวตั้ง ท�ำให้ตัวเองเข้ามาหาหมูป่า พี่ชอบอย่างหนึ่งว่าเรามีอยู่วันหนึ่งพี่เลือกประเด็นที่เบาๆ เพราะว่า
คนดูเครียด ก็เลยขอน้องโอ๋ (เบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง) ว่า พี่อยากได้ประเด็นเรื่องอาหาร เรื่องอะไรที่ไม่ควรจะอยู่บน
นั้น แต่อยู่บนนั้นได้ เตาสเต็ก อาหารฮาลาล กาแฟสด พอโอ๋ไปท�ำพี่เห็นจากกราฟที่คนดูแบบเรื่อยๆ แล้ว มันคือน�้ำใจ
คนไทยนอกเหนือจากสถานการณ์แล้ว เรายังท�ำให้คนดูรสู้ กึ แบบดี รูส้ กึ feel good รูส้ กึ ได้อะไรจากเรือ่ งนีม้ ากกว่าเรือ่ ง
ของปฏิบัติการกู้ภัย  พี่ก็มีความรู้สึกว่า มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราส�ำเร็จ
นอกจากนี้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากถ�้ำหลวงมีมากมาย เราเองก็เกิดองค์ความรู้ในเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันว่า ถ้า
มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต เราต้องรู้ว่าเราต้องท�ำการบ้านยังไงกับพื้นที่ที่ไม่มีองค์ความรู้มาก่อน การตั้ง
ธงในการท�ำงานควรเป็นอย่างไร มันก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท�ำงานของเราเหมือนกัน มันมีความท้าทายของการ
ท�ำงานปฏิบตั กิ ารของเจ้าหน้าที่ มันเป็นแง่มมุ ทีเ่ ชือ่ ว่าสือ่ ไม่เคยเจอ แทบไม่มอี งค์ความรูอ้ ะไรมาก่อนเลย เราจะพูดอะไร
สักอย่างหนึ่งเรายังตระหนักว่าจะผิดหรือจะถูก ต้องพูดอย่างไร เพื่อให้ข้อมูลนี้มันสื่อสารออกไปได้ มันเป็นองค์ความรู้
ที่แบบบรมครูมากส�ำหรับการท�ำงานข่าวอีกชิ้นหนึ่ง มีความยากในยากในยาก จริงๆ

ห้องข่าวยามดึก
ข่าวภาคดึก ช่วงข่าวภาคสุดท้ายของสถานี ทีจ่ ะท�ำการ
รายงานความคืบหน้าข่าวสารต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวัน ใน
ช่วงการติดตามภารกิจค้นหาทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี
เพราะด้วยเวลาของผังรายการเฉพาะกิจที่ถูกทอดยาวกัน
ระยะเวลาตลอดทั้งวันไปแล้ว การรายงานสถานการณ์
ต่างๆ เกิดขึ้นไปแล้ว ในหลายช่วงรอบวัน และความคืบ
หน้าของข้อมูลที่ไม่ได้คืบหน้าอย่างรวดเร็วเท่าใดนัก จึง
เป็นความท้าทายไม่นอ้ ยของผูด้ ำ� เนินรายการในช่วงนีอ้ ย่าง
จตุรงค์ แสงโชติกลุ (ดี) ทีบ่ อกเล่าการท�ำงานและความรูส้ กึ
จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่า...

เริ่มหลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะอันตรายในถ�้ำ  ทั้งหลงทาง
ความมืด ฝนตกน�ำ้ ท่วม ขาดแคลนอาหารน�ำ้ ดืม่ โดยเฉพาะ
เมื่อการช่วยเหลือของทีมกู้ภัยระดับพื้นที่ก็ยังไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ นั่นส่งสัญญาณว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ แล้ว   

การยุตกิ ารออกอากาศรายการปกติของสถานีเกิดขึน้
ไม่บ่อยนัก นั่นสะท้อนว่านี่เป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญ
ช่ ว งวั น แรกๆ ที่ มี ร ายงานข่ า วว่ า เด็ ก หายไปในถ�้ ำ 
และท้าทายสื่อสาธารณะที่จะรายงานข่าวท่ามกลาง
ยังเข้าใจว่าเด็กเป็นคนในพืน้ ทีแ่ ละเคยเข้าไปในถ�ำ้ หลวงมา
กระแสข่าวปลอม ข้อมูลปลอม ข้อมูลทีอ่ า้ งว่าเป็นวงใน
ก่อน รออีกไม่นานก็จะออกมาได้เอง
รวมถึงข้อมูลที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ที่พร้อมจะหัก
แต่ เ มื่ อ เวลาผ่ า นไปยั ง ออกมาไม่ ไ ด้ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ล้างหลักการทางวิทยาศาสตร์
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การจัดรายการช่วงดึก ส่วนใหญ่จะเป็นการรวบรวม
เหตุการณ์สำ� คัญ ในวันนัน้ ๆ เช่นการสูบน�ำ 
้ ได้ผลมากน้อย
แค่ไหน ลดระดับได้เท่าไหร่ มีฝนตกเพิ่มหรือไม่ สภาพ
อากาศตลอดทั้งวันเป็นอย่างไร การส�ำรวจโพรงถ�้ำไปที่
จุดใด ตั้งสมมติฐานไว้อย่างไรจึงเลือกส�ำรวจบริเวณนั้น
หรือหากพบจะมีโอกาสเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างไร แผนของวันนีบ้ รรลุเป้าหมายแค่ไหนและแผนของ
วันพรุ่งนี้คืออะไร แต่ละวันจะมีประเด็นเสริมเพิ่มเติม ทั้ง
เรือ่ งสุขภาพกาย สุขภาพจิตของทัง้ ผูป้ ระสบภัย ครอบครัว
คนท�ำงาน สื่อมวลชน รวมถึงคนที่ติดตามข่าวสาร ก็จะได้
รวบรวมหรือสัมภาษณ์ในแง่มุมเหล่านี้ด้วย

ข่าวตามหลักการสื่อสาธารณะ ซึ่งก�ำหนดข้อปฏิบัติที่เข้ม
งวดในการใช้ภาษาหรือการเคารพสิทธิ์ หากยึดถือเป็นหลัก
ปฏิบัติในการท�ำงาน ก็จะลดปัญหานี้ไปได้
อีกสิง่ ทีอ่ ยากท�ำในการรายงานข่าวนี้ คือพิสจู น์ขอ้ เท็จ
จริง อยากให้ผู้ที่ติดตามข่าวสาร ที่อาจไปได้ข้อมูลข่าว
ปลอม ที่ถูกส่งต่อกันมาโดยไม่ตรวจสอบ ได้มีโอกาสรับ
ทราบข้อเท็จจริงผ่านการน�ำเสนอของไทยพีบีเอส

นอกจากการค้นหาข้อมูลเองแล้ว ไทยพีบีเอสมีโอกาส
ส่งทีมข่าวภาคสนามไปในพื้นที่ เป็นทีมที่ได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอย่างใกล้ชดิ ทีส่ ดุ ก็ได้ฝากทีมข่าวภาคสนาม ตรวจ
สอบข้อมูลข่าวต่างๆ ทีส่ ง่ ต่อในโลกออนไลน์ เพือ่ ยืนยันข้อ
ไทยพีบเี อสยังพยายามตัง้ ประเด็นเพือ่ น�ำเสนอทางบวก
เท็จจริง
ส่งก�ำลังใจ ร่วมแสวงหาค�ำตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์เพื่อให้
ทีมงานในสถานีพยายามสื่อสารกับทีมภาคสนาม สิ่ง
ความรู้และลดความสับสนในสังคม ท่ามกลางกระแสข่าว
ที่เป็นข้อมูลเฉพาะหน้า เป็นหน้าที่ของทีมภาคสนามที่
ปลอมที่ท�ำงานอย่างเข้มแข็งในช่วงเวลานั้น   
จะรายงาน ขณะที่การวิเคราะห์ หาข้อมูลเสริม รวมถึง
สิ่งที่ท้าทายและยากมาก คือ สื่อมวลชนถูกกล่าว
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในประเด็นหรือแง่มุมต่างๆ ทีมใน
หาเป็นผู้ร้าย หรือมีความพยายามท�ำให้เป็นผู้ร้ายของ
สถานีเป็นผู้รับผิดชอบ
เหตุการณ์นี้ ทั้งการกล่าวหาว่าไปขัดขวางปฏิบัติการกู้ภัย
ภารกิจกู้ภัยถ�้ำหลวงครั้งนี้ ท�ำให้ประเทศไทยได้
ลักลอบฝ่าฝืนข้อห้ามต่างๆ หรือไปสัมภาษณ์ในประเด็น
หรือค�ำถามที่ไม่เหมาะสม ท�ำให้การตั้งค�ำถาม การเลือก รวบรวมองค์ความรู้ดีๆ มากมาย จากหลายๆด้า น
ประเด็นน�ำเสนอ การเลือกใช้คำ� ในข่าว ทุกอย่างต้องระวัง หลายๆ ความเชี่ยวชาญ หากสามารถน�ำมาต่อยอดก็
สิง่ ทีน่ บั เป็นข้อได้เปรียบของไทยพีบเี อส คือ มีวธิ กี ารเขียน น่าจะเกิดประโยชน์อย่างมาก...
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Thai PBS World กับวาระเฉพาะกิจ 13 ชีวิตติดถ�้ำ
บทสัมภาษณ์ ดร.มณนิตา โกมลวาทิน

เมื่อภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมู่ป่าอะคาเดมี ได้รับความสนใจและอยู่ในกระแสการติดตามของ
ผู้คนทั่วโลก สื่อต่างประเทศหลายสื่อมีการน�ำเสนอประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง ทั้ง NHK, ABC เป็นต้น ไทยพีบีเอสจึง
เพิ่มช่องทางในการน�ำเสนอเรื่องราวนี้ให้กว้างขึ้นผ่านรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษอย่าง “Thai PBS World”

ท�ำความรู้จัก “Thai PBS World”
...ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า Thai PBS World ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อท�ำข่าวภัยพิบัติเพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วรายการมี
ก�ำหนดเตรียมทีจ่ ะออกอากาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนปีนี้ แต่วา่ ช่วงทีม่ กี ารติดตามปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ
13 ชีวติ ทีมฟุตบอลเยาวชนหมูปา่ อะคาเดมี พร้อมโค้ชผูฝ้ กึ สอนติดถ�ำ 
้ ทีถ่ ำ�้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน จังหวัดเชียงราย เป็นช่วง
เวลาทีท่ างทีมงานก�ำลังเตรียมงานเพือ่ รอออกอากาศตามก�ำหนด ซึง่ ฝ่ายบริหารก็ได้มอบหมายให้ทมี Thai PBS World
มีสว่ นร่วมในการน�ำเสนอเนือ้ หาปฏิบตั กิ ารดังกล่าวด้วย เพราะเป็นข่าวทีท่ วั่ โลกก�ำลังให้ความสนใจ และอยากทีจ่ ะเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ก็เลยได้มีการประชุมกันว่าอยากจะให้ท�ำข่าวภาคภาษาอังกฤษ
ซึ่งช่วงนั้นไทยพีบีเอสก็น�ำเสนอทั้งทางหน้าจอหลักบนโทรทัศน์ และออกอากาศบนเฟซบุ๊กไลฟ์ (facebook live) ทาง
ทีมงานจึงเลือกที่จะท�ำ  Thai PBS world เฉพาะกิจเพื่อติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ 13 ชีวิต
ทีมหมูป่าอะคาเดมี โดยออกอากาศทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ประมาณ 6 โมงถึง 1 ทุ่ม ซึ่งเราออกอากาศอยู่ประมาณไม่ถึง
2 สัปดาห์ด้วยซ�้ำ  แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ถือเป็นความพยายามที่จะน�ำเสนอเรื่องราวนี้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดการ
รับรู้และเข้าใจต่อเหตุการณ์ในวงกว้าง
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Thai PBS World ในภาพกว้าง คือ มีเป้าหมายเพื่อ
ต้องการที่จะให้คนในระดับสากลเข้าใจความเป็นไทยผ่าน
มุมมองสื่อสาธารณะแบบไทยพีบีเอส โดยการรายงาน
ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อที่
จะสร้างความเข้าใจในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมให้ตา่ งประเทศเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ตามแนวคิด
(concept) “Bring Thailand to the world” ก็คอื การน�ำ
ประเทศไทยสู่โลก และน�ำโลกสู่ประเทศไทย โดยกลุ่มเป้า
หมายหลักคือคนไทยที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ
คนต่างประเทศที่อยากจะเรียนรู้ประเทศไทยผ่านมุมมอง
ของข่าว ซึง่ Thai PBS world จะน�ำเสนอประเด็นต่างๆ ที่
ครอบคลุมในทุกเรือ่ งเกีย่ วกับประเทศไทย และถือเป็นการ
น�ำเสนอทางเลือกให้กบั ประชาชนเพิม่ ขึน้ เพราะก่อนหน้า
นีถ้ า้ คุณอยากอ่าน/ชมข่าวภาษาอังกฤษ คนส่วนใหญ่กจ็ ะ
นึกถึง Bangkok post, The nation หรือข่าวสดออนไลน์
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของตัวหนังสือ (text) แต่ใน
ส่วนของ Thai PBS World เราน�ำเสนอในรูปแบบของ
รายการ การอธิบายเนื้อหา ควบคู่กับการน�ำเสนอคลิป
หรือวิดีโอต่างๆ ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์

“Thai PBS World”
กับวาระเฉพาะกิจ 13 ชีวิตติดถ�้ำ
ช่วงแรกก็ไม่ได้คดิ ว่าเรือ่ งนีจ้ ะกลายเป็นประเด็นส�ำคัญ
ระดับโลกขนาดนี้ และคิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานในการ
ค้นหา แต่ปรากฏว่ามันก็เริม่ เป็นประเด็นทีใ่ หญ่ขนึ้ เรือ่ ยๆ
หลังจากทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญการส�ำรวจถ�ำ้ สัญชาติองั กฤษ คุณเวิรน์
อันสเวิรธ์ (Vern Unsworth) มาทีถ่ ำ�้ หลวงแล้วก็รวู้ า่ ท�ำงาน
กันแค่นนั้ ไม่พอแน่นอน และเป็นจุดเริม่ ต้นทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการท่องเทีย่ วประสานไปถึงนักด�ำน�ำ้ ชาวอังกฤษ
ทีม่ า 3-4 คนในช่วงแรก ก็เริม่ มองเห็นว่าเรือ่ งดังกล่าวจะ
ไม่หยุดอยูแ่ ค่นแี้ น่ๆ และประกอบกับสือ่ มวลชนต่างชาติที่

ทยอยเข้ามามากขึน้ เรือ่ ยๆ จนมาถึงช่วงก่อนทีจ่ ะเจอน้องๆ
หรือคลิปแรกทีบ่ อกว่า “how many of you?” โดยนัก
ด�ำน�ำ้ ชาวอังกฤษทีไ่ ปเจอช่วงนัน้ รวมถึงก่อนหน้านัน้ สือ่
ต่างชาติก็มีการน�ำเสนอข่าวดังกล่าวเป็นข่าวต้นชั่วโมง
(breaking news) ของส�ำนักข่าวทัว่ โลกเกือบทุกส�ำนัก ไม่
ว่าจะเป็น CNN, BBC, ABC หรือประเทศอืน่ ๆ ทัง้ ๆ ทีช่ ว่ ง
นัน้ ก็มเี รือ่ งของฟุตบอลโลก (world cup 2018) และข่าว
ใหญ่อย่างอืน่ ในระดับโลก แต่กลายเป็นว่าเรือ่ งนีถ้ กู ขยายผล
โดยสือ่ มวลชนระดับโลกทีม่ ากันทุกส�ำนัก มันก็เป็นสัญญาณ
ที่ท�ำให้เห็นแล้วว่าคนทั่วโลกให้ความส�ำคัญ ให้คุณค่ากับ
การปฏิบตั กิ ารถ�ำ้ หลวงเป็นอย่างมาก เรามองเห็นภาพการ
ท�ำงานแบบองคาพยพทัง้ สือ่ ไทย สือ่ ต่างประเทศ โซเชียล
มีเดีย คนไทยทีเ่ ข้ามาติดตามสถานการณ์ ภาครัฐ จิตอาสา
และทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมที่ท�ำให้เรื่องนี้เป็นที่รับรู้และ
เป็นทีส่ นใจในระดับโลก

ในส่วนการท�ำงานของ Thai PBS world ในช่วงนั้นก็
ต้องใช้วิธีการวางแผนกันวันต่อวัน จริงๆ แล้ว Thai PBS
World เข้ามาเริ่มงานหลังจากที่มีคลิปเจอน้องๆ เผยแพร่
ออกมาแล้ว และสิ่งที่ชัดเจนแล้วว่าโจทย์มันยากกว่าการ
ค้นหาจุดที่เด็กๆ ติดอยู่ คือ จะน�ำเด็กและโค้ชทั้ง 13
ชีวิตออกมาจากถ�้ำได้อย่างไร ก็เลยเป็นที่มาว่า Thai PBS
world ต้องอธิบาย ต้องขยายความตรงนีด้ ว้ ย เราวางแผน
และคุยกันวันต่อวันว่าวันนี้จะท�ำอะไร เพราะเรามีเวลา
น้อย เราไม่เหมือนข่าวไทยที่มีเวลาเกาะติดสถานการณ์
และรายงานความคืบหน้ากันมาทั้งวัน เพราะในช่วงนั้น
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เราจะมีเวลาประมาณ 60 – 90 นาที ในการออกอากาศ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกันว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยข่าว
อะไร เช่น เราต้องเริ่มอธิบายก่อนว่า 13 คนนี้เป็นใคร
อยูท่ ไี่ หน สมาชิกทีมหมูปา่ อะคาเดมีเป็นใคร อย่างไร ก็คอ่ ยๆ
ปูพนื้ ข้อเท็จจริง เพือ่ ให้คนต่างประเทศได้เข้าใจเนือ้ หาข่าว
นี้อย่างครบรอบด้าน เพราะถ้าเป็นคนไทยก็คงรู้หมดแล้ว
แต่คนต่างประเทศทีเ่ พิง่ จะเริม่ เข้ามาดูหรือติดตามเรือ่ งนีก้ ็
คงต้องการค�ำอธิบาย เรามีการคุยสัมภาษณ์กบั แหล่งข่าวที่
เกีย่ วข้องในเรือ่ งนีด้ ว้ ย เพือ่ เพิม่ ความชัดเจนในทางข้อมูล  
เช่น รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ ว คุณวีระศักดิ์
โคสุรัตน์ ก็สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์คุณดอน ปรมัตวินัย
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ คุ ณ โหน่ ง
วีระชล รองโฆษกส�ำนักนายก ก็ค่อยๆ ใส่ประเด็นเข้าไป
ทุกวัน

อะไรเป็นความยากในการท�ำงานช่วงนั้น
งานของ Thai PBS World ในช่วงนัน้ ก็เหมือนเป็นการ
ท�ำงานต่อยอดจากห้องข่าวภาษาไทย เพราะฉะนั้นเรื่อง
วัตถุดิบ ด้านเนื้อหาและข้อมูลประกอบต่างๆ ก็จะไม่มี
ปัญหา ทีมข่าวเราก็อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ยูแ่ ล้ว อาทิเช่น คุณสุภาพร  
เอลเดร็จ ซึง่ เป็นผูส้ อื่ ข่าวประจ�ำในพืน้ ทีอ่ ยูแ่ ล้ว เราก็ขอให้
ท�ำรายงานหรือขอสัมภาษณ์นักข่าวที่ไปท�ำข่าวที่นั่น เพื่อ
น�ำมาลงใน Thai PBS World ได้ ในแง่นั้นก็ถือว่ามีความ
ง่ายอยูใ่ นตัว เพราะมีวตั ถุดบิ อยูแ่ ล้ว เราก็แค่ไปเลือกว่าจะ
เอาตรงไหน จะให้ความส�ำคัญหรือเน้น (highlight) ตรง
ไหนจากข่าวภาษาไทยและก็เอามาแปลเป็นอังกฤษเพื่อ
น�ำเสนอ ความจริงตอนจะเริ่มท�ำ  Thai PBS World ใน
ช่วงนั้นก็มีเวลาเตรียมตัวไม่นาน เหมือนกับว่าคุยกันวันนี้
แล้วให้เริม่ พรุง่ นีเ้ ลย เราก็ตอ้ งระดมก�ำลังกันอย่างด่วน ซึง่
ทีมที่มาช่วยหลักก็คือทีมที่ท�ำรายการที่นี่ไทยพีบีเอส ซึ่งก็
จะเป็นคนกลุ่มเดิมซึ่งต้องมีรายการหลักอยู่แล้ว แต่ก็แก้
ปัญหากันไปได้ เพราะเราก็ดึงทีมต่างประเทศมาช่วยกัน

และตอนนั้น 80% ของงานในกองบรรณาธิการคือเรื่อง
หมูป่า เพราะฉะนั้นเรื่องเนื้อหามันก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว จะ
หยิบจับอะไรก็ง่าย
แต่ความยากก็อาจจะมีอยู่ตรงเรื่องการท�ำกราฟิก
และการอธิบายอย่างไรเพื่อให้คนเข้าใจ แต่ช่วงนั้นก็ต้อง
ยอมรับว่ามันจะมีเนื้อหาหรือข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ
ค่อนข้างเยอะ ซึ่งเราสามารถก็น�ำมาย่อยส�ำหรับการน�ำ
เสนอได้ อีกความยากหนึ่งอาจจะอยู่ที่ว่าจะหาแหล่ง
ข่าวเรื่องนี้ท่ีพูดภาษาอังกฤษ เพื่อมาเข้าสายมาอธิบาย
ในแต่ละวัน เพราะแหล่งข่าวไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้
โดยเฉพาะในเรื่องนี้ ก็อาจจะมีทางเลือกอยู่อย่างจ�ำกัด
แต่ว่าจริงๆ เราก็สามารถแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ความ
ยากอีกอย่างอาจจะอยู่ที่ว่าทีมงานก็ใหม่ ในแง่ของทีม
งานสนับสนุน (back up) และก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเดิน
หน้าหรือล�ำดับรายการอย่างไร โดยสรุปคือ จริงๆ ก็เป็น
ความพยายามในการต่อยอด แล้วก็ไม่ได้ยากมาก เพราะ
ว่าบุคลากรที่มีอยู่ก็สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
อยู่แล้ว ก็ค่อนข้างเหมือนกับท�ำงานในการให้บริการ
ประชาชนเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางส�ำหรับไทยพีบีเอส แล้วก็
มันเป็นแง่ดีของ Thai PBS World ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดออก
อากาศจริง ก็ได้ท�ำในลักษณะเฉพาะกิจนี้ไปก่อน
“วัตถุดิบมันมีอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะเลือกมาใช้ยังไง
ให้มันรอบด้าน และอยู่ภายในระยะเวลาที่จ�ำกัด”
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เรื่องที่คนไม่รู้เกี่ยวกับ “Thai PBS World” จะรูเ้ รือ่ ง อันนีค้ ดิ ว่าเป็นโอกาสดีๆ ของไทยพีบเี อส อย่างแฮช
ก็น่าจะเป็นเรื่องที่คนไม่รู้ว่าเราออกอากาศเป็นภาษา
อังกฤษ เพราะตอนช่วงที่ออกอากาศ Thai PBS World
ซึ่งก็เป็นช่วงแรกๆ คนก็ยังไม่รู้จักว่าเราออกอากาศเป็น
ภาษาอังกฤษ พอคนไม่รู้ก็จะมีค�ำถามว่าท�ำไมเราไม่แปล
เป็นภาษาไทย ท�ำไมปล่อยภาษาอังกฤษยาว อันนี้ก็คือ
เพราะคนยังไม่รู้ว่า “Thai PBS World” เป็นอีก 1 การ
บริการของไทยพีบีเอสที่เป็นภาษาอังกฤษ พอเข้ามาดู
เฟซบุ๊กไลฟ์ก็จะงงๆ ว่าท�ำไมเราน�ำเสนอภาษาอังกฤษ
ทั้งหมดไม่มีภาษาไทยเลย จริงๆ ทีมแอดมินก็พยายาม
เข้าไปตอบ ซึ่งอาจเป็นเรื่องการรับรู้ของคนที่ไทยพีบีเอส
ต้องส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชน แต่
ก็เห็นได้ชัดว่าช่วงนั้นคนดูเยอะนะ ถึงแม้ว่ามันจะเป็น
ภาษาอังกฤษแต่คนก็เข้ามาดูเยอะ ซึง่ บางคนอาจจะเข้าใจ
ผิดคิดว่ามันเป็นภาษาไทย มีคนดูที่มาจากพื้นที่ต่างๆ
เช่น แอฟริกา เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสส�ำหรับ
ไทยพีบีเอสที่จะน�ำเสนอข่าวภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะช่วง
เวลาที่ประเทศไทยมีประเด็นที่น่าสนใจและติดตาม คนก็
อยากรูอ้ ยากได้คำ� อธิบายภาษาอังกฤษ ซึง่ มันก็มศี กั ยภาพ
ที่จะเติบโตในอนาคตได้

มุมมองต่อภาพรวมของข่าวไทยพีบีเอส
“อันดับหนึ่งเลยน่าจะมาจากคุณภาพของการน�ำเสนอ
ของไทยพีบเี อสก่อนเป็นอันดับแรก จริงๆ ก็ไม่ใช่เรือ่ งแปลก
ส�ำหรับไทยพีบเี อส เพราะว่าเรือ่ งทีจ่ ะไม่เต้าข่าว ไม่ดราม่าข่าว
ไม่ขยายข่าวในแบบหวือหวามันเป็นแนวทางการน�ำเสนอของ
ไทยพีบเี อสมาโดยตลอดอยูแ่ ล้ว เพียงแต่วา่ ปกติคนไม่คอ่ ย
ดูขา่ ว หรือคนอาจจะคิดว่ามันไม่หวือหวา มันไม่สนุก แต่วา่ ใน
ช่วงเวลาทีท่ กุ คนต้องการข้อมูลข่าวสารทีม่ นั แม่นย�ำ  ชัดเจน
อธิบายเรือ่ งอย่างตรงไปตรงมา ในเรือ่ งทีม่ นั เป็นเทคนิค และใน
เรือ่ งอธิบายเรือ่ งยากๆ ให้เข้าใจง่ายขึน้ พอมาดูไทยพีบเี อสแล้ว

แท็ก (hashtag) ของเราก็ตดิ อันดับ แล้วคนก็ไปคุยต่อกันใน
โซเชียลมีเดียว่าถ้าอยากจะดูอะไรรูเ้ รือ่ ง อยากดูแล้วเข้าใจง่าย
ก็ตอ้ งดูไทยพีบเี อสในช่วงเวลานัน้ ซึง่ โดยส่วนตัวก็มองว่ามัน
เป็นก�ำลังใจส�ำหรับคนท�ำข่าวที่ยึดมั่นในแนวทางนี้มาโดย
ตลอด ซึ่งเราเองก็ยืนหยัด ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาคนจะมองว่า
ไทยพีบเี อสน่าเบือ่ ไม่หวือหวา ท�ำอะไรแบบเรียบๆ เกินไป
แต่เมือ่ มีวกิ ฤตในลักษณะนีม้ นั ก็เป็นค�ำตอบให้กบั สังคมไทย
ได้วา่ เวลาทีค่ ณ
ุ ไม่รจู้ ะหาค�ำอธิบายในสิง่ ทีค่ ณ
ุ อยากรูไ้ ด้จาก
ทีไ่ หนทีม่ นั ชัดเจนและไม่มอี คติ ไม่ลำ� เอียง ก็มาดูทไี่ ทยพีบเี อส  
ถือว่าเป็นช่วงเวลาทีด่ ที คี่ นเข้าใจคุณค่าความเป็นสือ่ สาธารณะ
แบบไทยพีบเี อสทีท่ มี งานทุกคนพยายามสร้างด้วยกันมาตลอด
เป็นผลงานของทัง้ สถานีทไี่ ม่ใช่ของคนใดคนหนึง่

แต่ว่าโจทย์ต่อไปที่ยากคือ เราจะเลี้ยงความรู้สึกแบบ
นี้ หรือท�ำให้สังคมเข้าใจคุณภาพแบบนี้เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นใน
สังคมไทยต่อไปเรื่อยๆ ได้อย่างไร คิดว่าอันนี้คือสิ่งส�ำคัญ
ซึ่งมันก็เห็นได้ชัดเจนเมื่อเหตุการณ์ถ�้ำหลวงและปฏิบัติ
การเสร็จสิ้น คนดูก็หายไปเลยเช่นกัน ส่วนหนึ่งก็อาจจะ
เป็นคนเพราะติดตามเรื่องนี้กันมาค่อนข้างยาวนานเกือบ
เดือน หรือ 3 สัปดาหห์เต็มๆ แล้วไม่ได้ดูข่าวเรื่องอื่นๆ
พอจบแล้วคนก็รู้สึกว่าจบละความรู้สึกร่วมมันก็หายไป
ดูได้จากความนิยมหรือเรตติง (rating) ทีต่ กลงอย่างรวดเร็ว
แต่วา่ เรตติงอาจจะไม่ใช่คำ� ตอบของไทยพีบเี อส แน่นอนว่า
มีคนดูเราก็ดีใจ แต่สิ่งที่ไทยพีบีเอสต้องยืนหยัดและมั่นคง
ในจุดยืนคือน�ำเสนอข่าวที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระและ
รอบด้าน เพราะว่าในวันทีเ่ ขาไม่รจู้ ะไปพึง่ ใคร ไทยพีบเี อส
ก็ตอ้ งอยูต่ รงนี้ เพือ่ ทีจ่ ะเป็นทีพ่ งึ่ ให้กบั ประชาชนได้ ทัง้ ข่าว
ภาษาไทย ข่าวภาษาอังกฤษ วันธรรมดาคนอาจจะมองไม่
เห็นเรา เราท้อ เราอะไรก็ตาม แต่เราก็หยุดท�ำงานแบบนี้
ไม่ได้ เราก็ต้องพยายามท�ำให้คนเห็นว่า เมื่อถึงเวลาที่คน
ต้องการ ก็มีเราอยู่ตรงนี้ แต่อีกทางหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของ
เราทีต่ อ้ งสือ่ สารเชิงรุกให้มากขึน้ ไม่ใช่รอวิกฤตอย่างเดียว                                                         
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เพราะจะสังเกตว่าทุกครั้งที่มีวิกฤต ไทยพีบีเอสก็จะอยู่ในหัว ใจ                  
ของประชาชน แต่มันจะอยู่แค่ช่วงเวลานั้น ช่วงเวลาน�้ำท่วมใหญ่                                  
ปี พ.ศ. 2554 แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2555 แผ่นดิน
ไหวที่ประเทศเนปาล พ.ศ. 2558 หรือในช่วงพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2560 คนก็บอกว่า
เราท�ำได้ดเี ยอะ แต่พอหมดวิกฤตท�ำไมคนไม่ดเู รา อันนีก้ ค็ งจะต้องเป็น
ค�ำถามที่ต้องถามคนทั้งองค์กรร่วมกันว่า “ท�ำไมเราถึงตรึงคนดูให้อยู่
กับเราตลอดปีไม่ได้” ที่บอกว่า   เรตติงก็อาจจะไม่ใช่ค�ำตอบ ก็เพราะ
ว่าบทบาทของไทยพีบีเอสต้องไม่ไปตามเกมของตลาด ไม่ไปตามเกม
ของสื่อ หรือกฎกติกาแบบช่องอื่นที่เขาพุ่งเป้าไปที่เรื่องของเรตติง
เรื่องผู้สนับสนุน (sponsers) เป็นธงน�ำ เพราะว่าเหตุผลของการเกิด
ขึ้นของไทยพีบีเอสไม่ใช่เพื่อเรตติง ไม่ใช่เพื่อเม็ดเงินโฆษณา เพราะ
ฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในเกมเดียวกับช่องอื่น หรือพยายามเล่นเกมเดียว
กับช่องอื่น เราก็จะหลงทิศทางและจับทิศทางตัวเองไม่ได้ จับจุดเด่น
จับดีเอ็นเอของตัวเองไม่ได้ ซึ่งอันนี้ถือว่าอันตราย ซึ่งก็ต้องถอยกลับ
มาดูวา่ ไทยพีบเี อสจะท�ำให้ประชาชนรูส้ กึ ว่าเราเป็นสือ่ สาธารณะทีค่ น
ต้องการจริงๆ คืออะไร เราก็ต้องยืนหยัดอยู่ให้ได้ เรตติงไม่ดีก็ยอมรับ
ว่าไม่ดี แต่ตอ้ งบอกคนให้ได้วา่ คุณค่าของเราคืออะไร ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งของ
ตัวเลข ในช่วงติดตามปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าฯ เรตติงมันขึ้น
คนท�ำงานดีใจหมด แต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกช่องเรตติงมันขึ้นเหมือน
กัน ไม่ใช่ขึ้นเฉพาะเราช่องเดียว แฮชแท็กเราอาจจะโดดเด่น คนพูด
ถึงเยอะ มันเป็นเรื่องที่เราเก็บไว้เป็นความภูมิใจได้ แต่จะท�ำยังไงให้
คนรักเราและผูกพันกับเราจริงๆ ซึ่งเอาเข้าจริงๆคนที่ดูเราส่วนใหญ่
ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศ เราก็ต้องยอมรับ แต่จะท�ำยังไงให้คน
ที่ดู ซึ่งไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ยังรักและเห็นคุณค่าของเรา
ตลอดไป มันก็คือเรื่องของคุณภาพนั่นเอง”
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แม้ว่าภารกิจในครั้งนี้จะมีส�ำนักข่าวผู้เป็นหัวเรือใหญ่
ในการท�ำงานดังทีก่ ล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้า แต่ภารกิจ
ที่ ยิ่ ง ใหญ่ นี้ ค งไม่ ส ามารถส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
โดยปราศจากการสนับสนุนจากกลุ่มคนที่มีความรู้ความ
สามารถ มี ป ระสบการณ์ทั้ง เรื่องการก�ำกับ ถ่ายภาพ
เชือ่ มโยงสัญญาณต่างๆ และเป็นผูก้ มุ ขุมทรัพย์อปุ กรณ์แห่ง
การถ่ายทอดและบันทึกเทปอย่างส�ำนักโทรทัศน์และวิทยุ

กองก�ำลังสนับสนุนผู้อยู่
เบื้องหลังความส�ำเร็จ

แม้ ว ่ า หน้ า ที่ ข องคนกลุ ่ ม นี้ จ ะเป็ น การท� ำ งานตาม
ภารกิจหรือหมายงานทีไ่ ด้รบั จัดสรรมาแล้ว แต่ความส�ำคัญ
ก็หาได้ลดน้อยกว่าส่วนงานอื่นๆ และยังเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่ช่วยเติมเต็มการท�ำงานของส�ำนักข่าวในช่วงเวลานั้นให้
สมบูรณ์มากขึ้น
หมายงานในระบบการจั ด การงานส� ำ นั ก โทรทั ศ น์
TSM (Television Management System) ลงวันที่
27 มิถุนายน 2561 เป็นจุดเริ่มต้นที่บ่งบอกว่าพวกเขา
ต้องลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
งานถ่ายทอดสดและบันทึกเทปภารกิจค้นหา 13 ชีวิตติด
ถ�้ำหลวง ในครั้งนี้ด้วย
ลักษณะงานที่ต้องไปสนับสนุนในครั้งนี้คือ เพื่อการ
รายงานข่าว (สด) ในพื้นที่ ทันทีที่ส�ำนักโทรทัศน์และ
วิทยุทราบหมายงาน ก็ได้มีการจัดสรรทีมงานและก�ำลัง
คนลงพื้ น ที่ ต ามภารกิ จ งานที่ ไ ด้ รั บ มาอย่ า งครบถ้ ว น
ซึ่งประกอบไปด้วยช่างภาพจ�ำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่แสง
จ�ำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่เสียง จ�ำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่
เชื่อมโยงสัญญาณ จ�ำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่งานถ่ายทอด
นอกสถานที่ จ�ำนวน 3 คน และผู้ก�ำกับรายการ จ�ำนวน 2
คน ซึง่ โดยปกติแล้วทีมงานส่วนนีจ้ ะไม่มที มี เฉพาะส�ำหรับ
ภารกิจแบบนี้ ดังนัน้ เมือ่ มีหมายงานเข้ามา ผูจ้ ดั การแต่ละ
ฝ่ายจะเป็นคนพิจารณาและจัดสรรบุคลากรลงไปปฏิบัติ
งานตามประเภทงานที่รับผิดชอบ และสอดคล้องตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมา
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เมื่ อ จั ด สรรคนแล้ ว อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ในการ
ถ่ายทอดก็เป็นส่วนส�ำคัญที่จะต้องจัดสรรให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายมาเช่นกัน
กล้องส�ำหรับการถ่ายทอดนอกสถานที่ (OB Camera)
โดรน (Drone) อุ ป กรณ์ ง านแสงเสี ย ง รถ DSNG
(Digital Satellite News Gathering) ส�ำหรับการถ่ายทอด
นอกสถานที่ (Outside Broadcasting) รถดาวเทียม
(Satellite Truck) รถบรรทุ ก เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า
(Generator) หรือ รถปัน่ ไฟ คืออุปกรณ์ชดุ แรกทีถ่ กู จัดสรร
ไว้ส�ำหรับลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ถ�้ำหลวง
1. รถ OB Van (Outside Broadcasting Van) คือ
รถทีบ่ รรจุอปุ กรณ์ทสี่ ำ� คัญและจ�ำเป็น ในการถ่ายทอด
สด เช่น กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ เครือ่ งเล่นและบันทึก
เทปโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์กราฟิก (CG) อุปกรณ์ใน
การผลิตรายการต่างๆ มีขนาดใหญ่ เหมาะส�ำหรับงาน
ถ่ายทอดสดใหญ่ๆ ที่ต้องใช้กล้องหลายๆ ตัว
2. รถดาวเทียม ( Satellite Truck ) คือ รถที่บรรทุก
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียมไปยังสถานที่ต่างๆ
ที่ท�ำการถ่ายทอดสด เพื่อท�ำการเชื่อมโยงสัญญาณ
กับรถ OB และส่งสัญญาณนั้นกลับมายังสถานี เพื่อ
ออกอากาศต่อไป
3. รถ DSNG (Digital Satellite News Gathering) คือ
รถทีบ่ รรจุอปุ กรณ์ทสี่ ำ� คัญและจ�ำเป็น ในการถ่ายทอด
สด เช่นเดียวกับรถ OB แต่มขี นาดเล็กกว่า มีจำ� นวน
กล้องน้อยกว่าและรถ DSNG นีย้ งั สามารถส่งสัญญาณ
ดาวเทียมกลับมายังสถานีเพือ่ ออกอากาศได้เลยโดยไม่
ต้องอาศัยการเชือ่ มโยงสัญญาณกับรถดาวเทียม เหมาะ
ส�ำหรับงานขนาดเล็ก หรืองานที่มีสถานที่คับแคบ
ทีต่ อ้ งอาศัยความคล่องตัวในการท�ำงาน
ที่ ม า http://hq.prd.go.th/engineer/ewt_news.
php?nid=249&filename=index
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โดรน (Drone) - อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เป็นอากาศยานที่ไม่มีนักบิน
ประจ�ำการอยู่บนเครื่อง เป็นอากาศยานที่ไร้คนขับหรือนักบินแต่สามารถควบคุมได้
อากาศยานไร้คนขับมีรูปร่าง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตามหลักแล้วอากาศยานไร้คน
ขับ ก็คือ โดรน (Drone) นั่นเอง เป็นอากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล ใช้การควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบการบินด้วยตนเองซึ่งต้องอาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบที่ซับซ้อนแล้วมีการติดตั้งไว้ในอากาศยาน
อาจกล่าวได้วา่ อากาศยานไร้คนขับคือเครือ่ งบินทีส่ ามารถบินได้ดว้ ยระบบอัตโนมัติ โดยไม่ตอ้ งใช้นกั บินประจ�ำการ
อยู่บนอากาศยาน อาจมีการติดตั้งกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงทั้งกล้องถ่ายภาพในเวลากลางวัน (Electro Optical) และ
กล้องอินฟาเรด (Infrared Sensor) ที่สามารถบันทึกภาพระยะไกลได้ แล้วแพร่ภาพสัญญาณมายังจอภาพที่สถานีภาค
พื้นดิน ในเวลาที่ใกล้เวลาจริงมากที่สุด (Near Real Time: NRT) ท�ำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมองเห็นภาพสนามรบ
ในเวลาทีใ่ กล้เวลาเป็นจริงมากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ อากาศยานไร้คนขับยังสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจด้านข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ
การค้นหาเป้าหมาย และการลาดตระเวนหรือทีเ่ ราเรียกว่า ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition,
Reconnaissance) ได้ เป็นต้น
ที่มา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม http://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=24&cno=4308

ทีมงานถ่ายทอดของส�ำนักโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดเดินทางถึงพื้นที่ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 และพบกับ
อุปสรรคของการท�ำงานในวันแรกคือ “รถมันเข้าไม่ได้” คือค�ำบอกเล่าของ ภูมิภัทร มากสวนป่าน หรือที่รู้จักในนาม
“น้าหวัง” หัวหน้าผู้ก�ำกับรายการ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของส�ำนักโทรทัศน์ที่ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน
พื้นที่ถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน จ.เชียงราย ตั้งแต่ช่วงแรก
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เพราะตลอดเส้นทางจากปากทางเข้าไปจนถึงบริเวณ
หน้าถ�้ำคลาคล�่ำไปด้วยรถยนต์หลากหลายชนิด ทั้งรถ
สื่อมวลชน รถหน่วยงาน รถเจ้าหน้าที่ หรือรถอาสาต่างๆ
จึงไม่แปลกที่รถถ่ายทอดของไทยพีบีเอสจะเข้าพื้นที่ไม่ได้
ในช่วงเวลานัน้ แม้รถทีน่ ำ� ไปจะไม่ได้มขี นาดใหญ่มากก็ตาม
ดังนั้นวันแรกจึงไม่สามารถเริ่มท�ำงานได้ ทีมงานจึงเลือก
ที่จะเดินส�ำรวจพื้นที่โดยรอก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง
เป็นการท�ำความรูจ้ กั พืน้ ที่ ก่อนทีจ่ ะกลับไปพัก และน�ำรถ
เข้ามายังพืน้ ทีต่ อนช่วงเทีย่ งคืนของวันดังกล่าว เพราะเป็น
ช่วงเวลาที่รถระหว่างเส้นทางค่อนข้างโล่ง และเริ่มปฏิบัติ
งานในเช้าวันรุ่งขึ้นช่วงประมาณ 5.00 น. เป็นต้นมา
อุปสรรคที่ 2 เกิดขึน้ หลังจากทีท่ มี งานเริม่ ปฏิบตั ภิ ารกิจ
และจอดรถถ่ายทอดเหล่านั้นในพื้นที่ได้ประมาณ 1-2 วัน
ศูนย์อำ� นวยการค้นหาผูส้ ญ
ู หายในถ�ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน
มีประกาศจัดระเบียบสือ่ และพืน้ ทีเ่ ส้นทางบริเวณนัน้ โดย
ขอความร่วมมือให้รถสือ่ มวลชนและรถของผูท้ ไี่ ม่เกีย่ วข้อง
ออกนอกพื้นที่ แต่ก็ถือว่าไทยพีบีเอสยังโชคดีที่ช่วงแรกๆ
ทีมงานที่ลงพื้นที่ได้ไปติดต่อของพื้นที่บริเวณบ้านของ
ชาวบ้ า นเอาไว้ ดั ง นั้ น เราจึ ง ย้ า ยรถไปจอดในบริ เวณ
ดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะมีพื้นที่เพียงพอในการจอดแล้ว
ท�ำเลที่ตั้งดังกล่าวยังมีความพร้อมและเอื้ออ�ำนวยต่อการ
ท�ำงานของทีมงานค่อนข้างมาก สามารถขึน้ จานดาวเทียม
และเตรียมการติดตามภารกิจที่หน้าถ�้ำจากระยะไกลได้
เป็นอย่างดี
อุปกรณ์ชุดสุดท้ายที่ถูกจัดสรรตามค�ำขอของทีมงาน
ในพื้นที่ให้ลงไปช่วยในภารกิจครั้งนี้คือ รถ OB Wireless
Camera Unit หรือเรียกสั้นๆ ว่า “รถลิงก์” ซึ่งเป็นรถที่
น�ำลงไปช่วยในการถ่ายทอดโดยใช้สญ
ั ญาณ 4G เพราะช่วง
นัน้ ไทยพีบเี อสมีการขยายเวลาการออกอากาศเพือ่ ติดตาม
ภารกิจตลอดทั้งวัน และการส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียม
อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงต้องใช้สัญญาณ 4G นี้ร่วม
ด้วย และที่ส�ำคัญรถลิงค์ตัวนี้มีอุปกรณ์ส�ำคัญที่มาพร้อม

ด้วย และช่วยให้การท�ำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นคือ กล้อง
wireless กล้องตัวนีไ้ ม่ตอ้ งใช้สาย เพราะช่วงวันแรกๆ ทีใ่ ช้
เฉพาะรถ OB มันมีอปุ สรรคเรือ่ งของสายเชือ่ มต่อทีต่ อ้ งใช้
สายยาวมาก และพอมีมาตรการเรื่องการจ�ำกัดพื้นที่สื่อ
การย้ายออกมา ส่งผลให้สายที่เชื่อมต่อเอาไว้ก็เข้าไปไม่
ถึงข้างใน แต่พอได้รถลิงก์และ กล้อง wireless มาช่วย
ก็ท�ำให้การท�ำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

การท�ำงานในพื้นที่จะมีการพูดคุยและประชุมร่วมกัน
กับฝ่ายข่าวเพือ่ สรุปว่าในแต่ละวันจะต้องท�ำอะไร มีควิ งาน
อย่างไร โดยงานส่วนใหญ่ของทีมนี้คือการสนับสนุนการ
ถ่ายทอดสดหรือการรายงานสดในพืน้ ที่ หน้าทีข่ องทุกส่วน
งานจึงต้องสัมพันธ์และเชือ่ มร้อยกัน ไม่วา่ จะเป็นแสง เสียง
และภาพ ซึง่ ในส่วนของภาพส่วนใหญ่จะรับผิดชอบการหา
ภาพบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ เพราะช่างภาพ OB จะ
ไม่ได้ออกไปตระเวนหาข่าวด้วย จะประจ�ำพื้นที่ที่กล้อง
ตั้งอยู่ และหาภาพบรรยากาศต่างๆ ที่มีมุมสวยๆ แปลกๆ
และน่าสนใจเพื่อใช้ภาพประกอบในการรายงาน เพราะ
ในส่วนของงานข่าวจะมีช่างภาพข่าวที่ท�ำหน้าที่เก็บภาพ
ข่าวลงพื้นที่ต่างๆ อยู่ด้วยแล้ว บางภาพก็เป็นที่ผู้สื่อข่าว
หามา แล้วก็ตอ้ งมีการพูดคุยร่วมกันกับเจ้าหน้าทีต่ ดั ต่อของ
ข่าวและผู้สื่อข่าวว่าจะใช้ภาพอะไรอย่างไรบ้าง แบบไหน
เพื่อให้เนื้อหาและภาพมีความเกี่ยวเนื่องกัน
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จากค�ำบอกเล่าของทีมงานที่ลงพื้นที่พบว่า นอกจาก
อุปสรรคเรื่องการจอดรถ ย้ายรถต่างๆ แล้วก็ดูจะไม่มี
อุปสรรคที่ท�ำให้งานไม่ราบรื่นหรือเกิดปัญหา แต่อาจจะ
มีอุปสรรคบางอย่างที่ท�ำให้การท�ำงานล่าช้าไปบ้าง เช่น
ระยะทางที่ไกล ฝนตกตลอดทั้งวัน หรือบางพื้นที่ห้ามเข้า
เป็นต้น แต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคที่มีผลให้การท�ำงานของ
ทีมงานชุดนี้หยุดชะงักลงได้ “บางพื้นที่เขาห้ามเข้า เราก็
ปฏิบัติตาม หรือแม้ว่าฝนจะตกทั้งวัน แต่เราก็ยังท�ำงาน
ได้” น้าหวังกล่าว “เพราะเป้าหมายเดียวของงานนี้คือ
อยากเจอเด็ก และอยากช่วยเด็กออกมาให้ได้”
สมชาย เสียงใส หรือ “พีแ่ ว่น” ช่างภาพข�ำนาญการ เป็นอีกหนึง่ เสียงจากทีมผลิตของส�ำนักโทรทัศน์ทลี่ งพืน้ ทีต่ ดิ ตาม
ภารกิจดังกล่าวตัง้ แต่ชว่ งแรก ซึง่ เคยมีประสบการณ์กบั งานด้านภัยพิบตั อิ ย่างเหตุการณ์สนึ ามิ และเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ทีป่ ระเทศเฮติมาแล้ว กล่าวว่า เหตุการณ์สนึ ามิกบั แผ่นดินไหวทีป่ ระเทศเฮติ มันแตกต่างกับเหตุการณ์ทถี่ ำ�้ หลวง เพราะ
2 ครัง้ ทีผ่ า่ นมามันเป็นการกูภ้ ยั ทางธรรมชาติ แต่ครัง้ นีม้ นั เป็นการกูภ้ ยั ชีวติ เรามาองเห็น spirit ของคนทีช่ ว่ ยและก�ำลัง
จากรอบข้าง อย่างเช่นตอนทีไ่ ปท�ำงานเราจอดรถไว้ตรงไร่สบั ปะรดซึง่ เป็นทางทีจ่ ะเข้าไปปากถ�ำ้ เวลาทีม่ คี นขนข้าวหรือ
รถทหารผ่านมา เขาจะค่อยถามตลอดว่า “กินข้าวหรือยัง” แล้วก็จะแบ่งข้าวปลาอาหารที่ขนมาเอาไว้ให้เราด้วย
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ตอนนั้นการท�ำงานมี 2 ช่วง คือช่วงแรกตอนที่ยังไม่มีการจัดการพื้นที่สื่อ เราก็สามารถไปเก็บภาพและติดตามการ
ค้นหาได้ถึงบริเวณหน้าถ�้ำ แต่ช่วงหลังที่มีการจัดพื้นที่ส่ือมวลชนและย้ายพื้นที่การแถลงข่าวไปที่องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลโป่งผาง ทีมงานเราก็ย้ายออกมาข้างนอก แต่โชคดีที่เราได้ไปติดต่อพื้นที่ไร่สับปะรดของชาวบ้านเอาไว้ ซึ่งอยู่
ตรงสามแยกปากทางที่จะเข้าไปถึงบริเวณถ�้ำหลวง ท�ำให้เรามีพื้นที่ที่สามารถจอดรถ OB และตั้งกล้องส�ำหรับเก็บภาพ
บรรยาการศของปฏิบัติการครั้งนี้ได้
เราปักหลักอยู่ตรงนั้น จนถึงวันที่ล�ำเลียงน้องๆ ออกจากถ�้ำ เรามีประชุมทีมกันทั้งข่าวและทีมผลิตเพื่อวางแผนว่า
จะน�ำเสนออย่างไร รับส่งกันอย่างไร ในส่วนของภาพจะมีพี่อู๊ด (ภาณุมาศ เจนกิจพัฒนะ) ช่างภาพข่าวช�ำนาญการ
เป็นคนที่จะมาคอยช่วยดูตรงนี้ ซึ่งพี่อู๊ด ค่อนข้างรอบคอบ และเขาจะดูครอบคลุมข่าวทั้งหมด ต่างจากทีมผลิตที่จะดู
แค่ตรงปากถ�้ำ โดยลักษณะการท�ำงานของทีมงานแต่ละจุด จะท�ำถ่ายภาพความเคลื่อนไหวต่างๆ ในแต่ละจุดที่ได้รับ
มอบหมาย แล้วส่งภาพไปยังส่วนกลางคือที่กรุงเทพฯ ซึ่งส่วนกลางจะเป็นผู้ตัดสินใจในการขึ้นภาพต่างๆ
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เรามีทีมประจ�ำตรงจุดต่างๆ ที่เป็นเส้นทางล�ำเลียงน้องๆ ทั้ง 13 คน เพราะทางกู้ภัยจะไม่บอกว่าเมื่อเด็กแต่ละคน
ออกมาแล้วใช้เส้นทางใดในการเดินทางไปยังโรงพยาบาล ทีมงานเราจึงต้องสังเกตุรถพยาบาลและส่งข้อมูลกันเองว่า
เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา เพราะนั่นหมายความถึงจุดที่รถพยาบาลจะไป ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 บริเวณไร่สับปะรด 3 แยกปากทางเข้าไปหน้าถ�้ำ ตรงนี้จะมีกล้องประจ�ำอยู่ 3 ตัว คือ ตัวที่ 1
หันหน้าเข้าไปตามเส้นทางที่จะเข้าไปหน้าถ�้ำ ตัวที่ 2 คือกล้องที่ตั้งไว้เป็นจุดรายงานของทีม
ข่าว และตัวที่ 3 อยู่บนรถ OB ตัวนี้เป็นกล้องที่มีความสามารถในการซูม 40 เท่า จะจับภาพ
ตั้งแต่ตอนที่รถวิ่งออกมา และสามารถจับภาพตอนที่เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นบนท้องฟ้าได้ด้วย
ระยะการซูมที่ท�ำได้มากถึง 40 เท่า ซึ่งจริงๆ เห็นไปจนถึงว่าเด็กคนไหนออกมา แต่เราไม่เอา
มาน�ำเสนอเพราะมันเป็นเรื่องของจริยธรรมและหลักวิชาชีพ
จุดที่ 2 อยู่ที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลโป่งผาง เพื่อรอการแถลงข่าวต่างๆ
จุดที่ 3 บริเวณสนามบินจันกะผัก ซึ่งเป็นจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ล�ำเลียงที่ 1
จุดที่ 4 บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชวั่ คราวโรงเรียนวัดบ้านจ้อง ซึง่ เป็นจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ลำ� เลียง
จุดที่ 2
จุดที่ 5 บริเวณสนามบินเก่าเชียงราย ซึง่ เป็นจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ เพือ่ ล�ำเลีงยงเด็กไปยังโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์
จุดที่ 6 บริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
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วันแรกทีม่ กี ารล�ำเลียงเด็กออกมา การท�ำงานอาจจะยังไม่เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่ เพราะการสือ่ สารทีอ่ าจจะยังไม่
สมบูรณ์มากนัก และยังพบว่ามีชว่ งว่างทีท่ ำ� ให้การส่งภาพรับภาพไม่ตอ่ เนือ่ ง ก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเรามีอปุ กรณ์
ทีพ่ ร้อมมากในการถ่ายทอด พอวันที่ 2 เราก็มกี ารวางแผนและสือ่ สารข้อมูลระหว่างในพืน้ ทีแ่ ละส่วนกลางกันใหม่ ตัง้ ใจ
ที่จะให้ผชู้ มเห็นการล�ำเลียงแบบเป็นเรื่องราว เป็น story พร้อมกับมีการส่งทีมลงไปเติมช่องว่างในจุดที่ขาดไป ท�ำให้ใน
วันนี้ถือว่าประสบความส�ำเร็จมาก โดยส่วนตัวมองว่าเรามีคนกระตุ้นอารมณ์ที่ดี อย่างเช่น แป๋ว ที่มาเป็นคนส่งรายงาน
และส่งความรู้สึกท�ำให้เรื่องราวน่าสนใจมากขึ้น
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สุดท้ายถ้าถามว่าท�ำไมภาพเราจึงมีความต่อเนือ่ ง ผมว่า
เพราะเรามีอุปกรณ์ดี อุปกรณ์เราพร้อมอย่างตรง 3 แยก
เราก็มกี ล้องทีห่ นั หน้าเข้าไปตามเส้นทางทีจ่ ะเข้าไปหน้าถ�ำ้
ซึง่ จะจับภาพทางตรงตอนทีร่ ถออกมา แต่ภาพมันจะแบน
ไม่มมี ติ ิ เห็นแค่หน้ารถทีอ่ อกมา ไม่เห็นภาพไฟ ไม่เห็นภาพ
สายน�ำ้ เกลือทีแ่ กว่งไกว เราเลยวางกล้องไว้บนหลังคารถที่
จะท�ำให้เห็นภาพที่ไกลกว่า มันมีระยะของภาพที่ไกลกว่า
สามารถมีชอ่ งว่างให้ผปู้ ระกาศบรรยายได้มากกว่า ถ้าภาพมันแคบและใกล้ รถจะวิง่ ผ่านไปเร็วเวลาส�ำหรับบรรยายก็จะ
น้อย ถ้าภาพมันไกลกว่าก็จะมีเวลาให้บรรยายมากกว่ามันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้ว การวางมุมกล้องที่ดี เราต้องจินตนาการ
ว่าถ้าเราเป็นคนดูเราอยากดูอะไร เราก็วางตรงจุดนั้นๆ

“หน้าที่ของเราคือท�ำตามภารกิจหรือหมายงานที่ได้รับมา ฝ่ายข่าวเขาเป็นแม่งานหลัก
เราเป็นส่วนสนับสนุนซึ่งก็ต้องดูว่าจะสนับสนุนอะไร อย่างไรบ้าง และใช้อุปกรณ์อะไร
บ้างเพื่อให้งานส�ำเร็จ”
ภูมิภัทร มากสวนป่าน (หัวหน้าผู้ก�ำกับรายการ)
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สร้างสรรค์รายการ...
เติมเต็มเนื้อหา...เสริมสมดุลความรู้สึก
“ข่าวก็ท�ำหน้าที่ในเรื่องการรายงานสถานการณ์
ส่วนส�ำนักรายการก็ท�ำหน้าที่เสริมในเรื่องของข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน”
ศุลีพร ปฐมนุพงศ์, ผอ.ส�ำนักรายการ
การท�ำงานของไทยพีบีเอสในการติดตามภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี แม้ว่า
การน�ำเสนอข่าวสารและการติดตามรายงานข้อมูลสถานการณ์อย่างเข้มข้นเป็นสิ่งที่ไทยพีบีเอสพยายามท�ำหน้าที่ใน
ส่วนนัน้ อย่างดีทสี่ ดุ แต่อกี ส่วนหนึง่ ทีจ่ ะไม่พดู ถึงเลยคงจะไม่ได้ คือ ความพยายามในการเติมเต็มเนือ้ หาและสร้างสมดุล
ทางความรู้สึกในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ โดยผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการเติมเต็มครั้งนี้ก็คือ ส�ำนักรายการ
ผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์และน�ำเสนอรายการที่มีคุณภาพและส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน
พี่ปั้ม (ศุลีพร ปฐมนุพงศ์) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักรายการ เล่าให้ฟังถึงภาพรวมการท�ำงานของส�ำนักรายการในช่วง
เวลาดังกล่าวว่า “ถ้าจ�ำไม่ผิดน่าจะประมาณสี่ทุมคืนวันที่ 27 มิถุนายน ผอ.ส.ส.ท. สื่อสารผ่านไลน์มาขอให้ทีมส�ำนัก
รายการช่วยสนับสนุนการน�ำเสนอเรื่องหมูป่าติดถ�้ำ คือ เป็นการท�ำงานบูรณาการกับทางส�ำนักข่าว เนื่องจากตอนนั้น
ทีมหมูป่าติดอยู่ในถ�้ำมาหลายวันแล้ว และเรื่องราวอยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งในและต่างประเทศแล้ว หลังจาก
ได้รบั ข้อความ คืนนัน้ เราก็เตรียมจัดรายการสดในเช้าวันรุง่ ขึน้ เลย ซึง่ ตอนนัน้ พีไ่ ด้มอบหมายให้ทมี รายการรูเ้ ท่ารูท้ นั และ
รายการนารีกระจ่าง พี่โทรหาพี่แจ๊ด (ปุญชนิกา ช่วยนุกิจ) หัวหน้าโปรดิวเซอร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลทั้งสองรายการนี้ให้รีบรวม
รวบทีมในคืนนัน้ เขาก็รบี ตามทีมงานเพือ่ เตรียมงานรายการสดในช่วงเจ็ดโมงเช้าของวันรุง่ ขึน้ โดยประสานงานกับคุณตัม้
(เชิดชาย มากบ�ำรุง) ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว ว่าจะให้ส�ำนักรายการสนับสนุนการน�ำเสนอเนื้อหาอย่างไร ซึ่งทาง
คุณตั้มบอกว่า ให้ทีมส�ำนักรายการหาข้อมูลขยายประเด็นที่เป็นเนื้อหาข้อมูลความรู้ที่ประชาชนควรรู้ในแง่มุมต่างๆ
เกีย่ วกับเหตุการณ์นี้ น�ำเสนอต่อจากข่าววันใหม่ไทยพีบเี อส เพราะคาดว่าจะขยายเวลาการน�ำเสนอเรือ่ งนีต้ อ่ เนือ่ งตลอด
ทั้งวัน ตอนนั้นก็มีข้อสรุปว่าทางทีมส�ำนักรายการจะรับช่วงต่อไปจนจบรายการนารีกระจ่าง ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ
7.00 – 10.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน เป็นต้นมา
โดยรายการหลักๆ ทีน่ ำ� เสนอเนือ้ หาประเด็นนีป้ ระกอบไปด้วย รายการรูเ้ ท่ารูท้ นั รายการนารีกระจ่าง และมีการจัด
รายการพิเศษ(สด) ทีน่ ำ� เสนอเนือ้ หาให้ความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์หมูปา่ ติดถ�ำ้ ส�ำหรับกลุม่ เด็กและเยาวชน รวมทัง้
รายการทีน่ ำ� มาออกอากาศซ�ำ้ (rerun) อาทิ รายการตะลุยธรรมชาติ รายการ Kid Rangers
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รายการรูเ้ ท่ารูท้ นั
เป็นการท�ำงานแบบสนับสนุนและบูรณาการร่วมกัน
กับส�ำนักข่าว ส่วนสนับสนุนก็คอื การขยาย หมายถึง ข่าวก็
มีหน้าทีเ่ กาะติดสถานการณ์ ส่วนของทีมรายการรูเ้ ท่ารูท้ นั
ก็จะมารับช่วงต่อเรือ่ งการประมวลสถานการณ์ภาพรวมอีก
ครัง้ หนึง่ ประกอบกับการน�ำเสนอเนือ้ หาทีท่ างรายการขยายและหยิบยกประเด็นทีใ่ กล้เคียง ประเด็นส�ำคัญทีต่ อ้ งการให้
ประชาชนรับรู้ หรือการขยายประเด็นข่าวขึ้นมา เช่น การให้รู้เรื่องถังอากาศต่างจากถังออกซิเจน ความรู้เรื่องถ�้ำหลวง
เรื่องผ้าห่มฟรอยด์ การปฐมพยาบาล การให้ก�ำลังใจคนท�ำงาน รวมถึงการให้ความรู้ด้านสภาวะจิตใจซึ่งมีนักจิตวิทยา
มาร่วมพูดคุยด้วย เป็นต้น ส่วนใหญ่รายการรู้เท่ารู้ทันก็เหมือนกับการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ที่ถูกต้อง ข้อเท็จจริง
รวมถึงการส่งข้อมูลต่อกัน ให้ตรวจตราก่อนที่จะส่ง เพราะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดและไม่เกิดปัญหาขึ้นตามมา

รายการนารีกระจ่าง
ส่วนของรายการนารีกระจ่าง จะเน้นไปที่เรื่องของการส่งก�ำลังใจ ให้ก�ำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทีมช่วยเหลือ และการ
น�ำเสนอเรื่องของภารกิจของผู้ร่วมช่วยเหลือในมิติต่างๆ เช่น มีการสัมภาษณ์ผู้หญิงที่เป็นจิตอาสา อย่างคุณเอ๋ นรินทร
ณ บางช้าง เป็นต้น นอกจากนัน้ ก็มเี รือ่ งของการเอาชีวติ รอดต่างๆ ด้วยการยกสถานการณ์ของถ�ำ้ หลวง การเอาชีวติ รอด
ในน�้ำ การเสริมข้อมูลที่เป็นความรู้แก่คนโดยทั่วไปที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่น
เอ๋ นรินทร ณ บางช้าง ศิลปินนักร้องชื่อดัง ซึ่งเป็นทีม
ที่ได้เข้าไปตั้งแต่วันแรกๆ และได้รวมทีมกู้ภัยใต้น�้ำเข้าไป
ค้นหา 13 ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ�้ำ นอกจากนี้ยังได้ให้การ
สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำน�้ำอีก
ด้วย
“คุณเบน เรย์เมนันต์ส” (Ben Raymemants) นักด�ำน�้ำสัญชาติเบลเยียม พูดเอาไว้อย่างง่ายๆ สั้นๆ
ให้เข้าใจว่า ถ้าการปีนเขาถือว่าเอเวอร์เรสต์ยากที่สุดในโลก ในการด�ำน�้ำถ�้ำนี้ นี่คือการปีนเอเวอร์เรสต์ในถ�้ำ”
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รายการเด็ก
ช่วงนัน้ มีรายการพิเศษ ชือ่ รายการไทยพีบเี อส คิดส์ ชีวติ
ต้องรอด ออกอากาศเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นการให้
ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือ
เหตุการณ์ไม่คาดคิด การเตรียมตัวส�ำหรับเด็กและผูป้ กครอง
ทีค่ วรจะรู้ ควรจะเรียนรูจ้ ากสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้
นอกจากนัน้ ได้มกี ารออกอากาศรายการเด็กอืน่ ๆ ทีเ่ คยท�ำไว้ ทีม่ เี นือ้ หาหรือตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งของการป้องกัน
ตัวเองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งรวบรวมมาออกอากาศอีกครั้งในช่วงนี้ เช่น รายการไทยพีบีเอสคิดส์ คลับ ซึ่งมีเนื้อหา
ที่น�ำเสนอวิธีการช่วยเหลือตนเอง การเอาชีวิตรอด อุปกรณ์ใกล้ตัวอะไรบ้างที่สามารถช่วยชีวิตเราได้ รายการหม้อข้าว
หม้อแกงเป็นตอนร่วมใจสูภ้ ยั กับหม้อข้าวหม้อแกง คือการน�ำเสนอการเผชิญภัยเมือ่ เจอกับเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด จะกิน
อยูอ่ ย่างไร จะหาอาหารเพือ่ ประทังชีวติ รอดอย่างไรถ้าเจอภัยทางธรรมชาติ และรายการ Kid Rangers ซึง่ เป็นเรือ่ งของ
การกู้ภัยทางทะเล เป็นต้น

รายการตะลุยธรรมชาติ
เป็ น อี ก หนึ่ ง รายการที่ ไ ด้ น� ำ มาออกอากาศซ�้ ำ
(rerun) ซึ่ ง รายการดั ง กล่ า วผลิ ต ขึ้ น เมื่ อ ประมาณปี
พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 13 ตอน เป็นรายการจ้างผลิตโดยทีมของ
คุณอนุกูล สอนเอก หนึ่งในอาสาร่วมค้นหาทีมฟุตบอล
หมูปา่ เป็นเรือ่ งราวการส�ำรวจโลก การให้ความรูภ้ มู ศิ าสตร์
ว่าถ�้ำเป็นอย่างไร ความรู้ด้านธรณีวิทยา แต่เสียดายที่ไม่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน
นอกจากนี้ แม้วา่ การท�ำงานในช่วงดังกล่าวจะเป็นไปอย่างกระทันหัน ฉุกละหุก และส่งผลต่อรายการในภาพรวมทีไ่ ด้
มีก�ำหนดการออกอากาศไว้แล้วก็ตาม แต่โดยทัศนะของพี่ปั้มแล้ว ไม่ได้มองว่านี่คือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท�ำงาน
ของไทยพีบีเอสในช่วงเวลานั้น
“พี่มองว่าผลกระทบอาจไม่ค่อยมีเท่าใดนัก เพราะเราไม่ได้หารายได้จากการโฆษณา แต่ถ้าจะกระทบก็กระทบ
ด้วยสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจจริงๆ แต่ก็ไม่ใช่การกระทบในทางลบ แต่ว่ามันกลายเป็นอะไรที่เราแสดงความ
เป็นสื่อสาธารณะที่เราต้องให้ข้อมูลและผลกระทบที่เกิดจริง พอเราถูกโหวตและจัดอันดับในเรื่องของความเชื่อมั่น
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เรื่องของข้อมูลข่าวสารได้รับความไว้วางใจที่เว็บไซต์พันธุ์ทิพย์ มันเป็นการท�ำให้เรามีแบรนด์ดิ้งภาพลักษณ์ที่แข็งแรง
พอมีเรือ่ งของสถานการณ์อะไรท�ำนองนี้ คนก็จะเปิดมาติดตามไทยพีบเี อส ส�ำหรับพีค่ ดิ ว่าเป็นผลดีกบั เราเพราะว่าถ้าเรา
ท�ำรายการปกติ ความน่าสนใจและการดึงดูดความสนใจจากผู้ชมท�ำได้ยาก และพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับการ
เป็นสื่อสาธารณะ เพราะว่าทั่วๆ ไปเวลาไม่เกิดสถานการณ์คนก็จะไม่กระตือรือร้น เฉยๆ ไว้ดูย้อนหลังก็ได้ ไม่ต้องเปิด
มาดู นอกจากนีเ้ รายังเห็นผลดีในเรือ่ งของทีมท�ำงาน เห็นชัดว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึน้ มา เราค่อนข้างจะบูรณาการกัน
ได้ดี สนับสนุนซึ่งกันและกัน มันเป็นเรื่องที่เห็นว่าคนไทยพีบีเอสก็มีเรื่องของจิตสาธารณะช่วยเหลือคน อยากท�ำหน้าที่
ที่ดี อันนี้สังเกตทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ ตั้งแต่น�้ำท่วมเป็นต้นมา”
และแม้ว่าการน�ำเสนอเรื่องนี้เราจะได้รับค�ำชม หรือการโหวตจัดอันดับจากสื่อออนไลน์ต่างๆ และเห็นถึงจุดแข็งใน
การท�ำงาน เมือ่ ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันย่อมท�ำให้เกิดการท�ำงานทีเ่ ชือ่ มประสานกันได้เป็นอย่างดี แต่กย็ อ่ มจะมีความ
ยากอยู่บ้างในเรื่องของข้อมูล เพราะช่วงดังกล่าวเรามีการขยายเวลาออกอากาศ การอัปเดทสถานการณ์ท�ำกันแทบ
จะทุกชั่วโมง ความคืบหน้าการค้นหาที่หน้าถ�้ำก็ไม่ค่อยมีข้อมูล ดังนั้นเราจึงต้องคิดว่าในช่วงเวลาของเราจะเอาอะไร
น�ำเสนอ เราก็ตอ้ งหารีววิ ใหม่แล้วก็เติมเข้าไป เราต้องคิดว่าคนไทยควรรูอ้ ะไรบ้าง และผูช้ มจะเอาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
ในสถานการณ์นอี้ ย่างไรบ้าง การน�ำเสนออะไรทีจ่ ะช่วยเรือ่ งของอารมณ์ความรูส้ กึ และการบริหารจิตใจของคนในช่วงนัน้
ได้บ้าง...มันคือการคิดว่าจะท�ำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นการเติมเต็มเนื้อหาและสร้างสมดุลทางอารมณ์ ความคิดและความ
รู้สึกให้กับคนดูในช่วงนั้น เพราะข่าวก็ท�ำหน้าที่ในเรื่องของสถานการณ์ ส่วนส�ำนักรายการก็ท�ำหน้าที่เสริมในเรื่องของ
ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์”

เบือ้ งหลังคนท�ำงานรายการรูเ้ ท่ารูท้ นั
“รู้เท่ารู้ทัน” รายการวาไรตี้เชิงข่าว ที่หยิบยกประเด็นข่าวเด่น ปรากฏการณ์ดัง
มาวิเคราะห์และต่อยอดประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
โดยมีคนดังและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมกันเสนอแง่มุมที่แตกต่างและหลากหลาย
รายการรู้เท่ารู้ทัน เป็นหนึ่งในรายการที่น�ำเสนอเนื้อหาการติดตามภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมฟุตบอล
เยาวชนหมูปา่ อะคาเดมี และการน�ำเสนอประเด็นน่าสนใจทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าว ทัง้ เรือ่ งของการท�ำความรูจ้ กั พืน้ ที่
ถ�ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน, เทคโนโลยีการช่วยเหลือต่างๆ และเกร็ดน่ารูต้ า่ งๆ ซึง่ การท�ำงานในช่วงนัน้ ทีน่ อกจากเรือ่ งของ
การท�ำงานภายใต้ความกดดัน ความเร่งรีบ และการท�ำงานทีเ่ ข้มข้นแล้ว “การพร้อมรับและปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์
และความเป็นหนึง่ เดียวของทีมงาน” น่าจะเป็นภาพในทางอ้อมทีส่ ะท้อนออกมาอย่างเห็นได้ชดั และน่าจะเป็นบทเรียน
ส�ำคัญทีบ่ นั ทึกไว้ในความทรงจ�ำ ซึง่ บทสัมภาษณ์เบือ้ งหลังของทีมงานรายการรูเ้ ท่ารูท้ นั จะท�ำให้เห็นถึงความร่วมมือและ
ความพยายามในการท�ำงานในช่วงนั้นได้อย่างชัดเจน
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“ช่วงนั้นรายการรู้เท่ารู้ทันจะอยู่ในช่วงเวลา (timing) ที่ต่อจากข่าว ดังนั้นภารกิจของเรานอกจากน�ำเสนอรายการ
ที่เป็นหลักอยู่แล้ว สิ่งหนึ่งที่เราเตรียมพร้อมตลอดเวลาก็คือว่า เราพร้อมที่จะปรับรายการ การท�ำงานและการน�ำเสนอ
รายการให้เป็นไปตามสถานการณ์นั้นๆ ให้มีความคล้ายคลึงข่าว จากรายการเราก็ต้องปรับเป็นข่าว ตามสถานการณ์
ส่วนมากเป็นเรื่องของความคืบหน้ามีอะไรเกิดขึ้นสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ เป็นเรื่องของการเสนอข่าวเป็นหลัก ซึ่งทาง
เราทีมเราก็เตรียมพร้อมส�ำหรับภารกิจนี้อยู่แล้ว ดังนั้นการท�ำงานก็ทันทีที่ได้รับมอบหมายก็เป็นการปรับทีมจากการ
ท�ำรายการมาในลักษณะของการท�ำข่าวมากขึ้น”
ปุญชนิกา ช่วยนุกิจ, หัวหน้าโปรดิวเซอร์รายการ

เบื้องหลังคนท�ำงานรายการรู้เท่ารู้ทัน
เป็นบทสัมภาษณ์ของทีมงานรายการรู้เท่ารู้ทันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ได้แก่
 ปุญชนิกา

ช่วยนุกิจ
 เฌอศานต์ ศรีสัจจัง
 อธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์
 ศุภมาส อร่ามกิจโพธา
 อมรรัตน์ หนุนโต
 ชาลินี สังข์เครือ
 สรัญ ภู่พันธุ์ศรี 		
 อาทิตย์ ผาก�ำเหนิด
 จักรินทร์ ค�ำราช
 พิมมาดา สุทธะ

(พี่แจ๊ด) หัวหน้าโปรดิวเซอร์รายการ
(ป้าง) ผู้ด�ำเนินรายการ
(ต๊อบ) ผู้ด�ำเนินรายการ
(มาส) เจ้าหน้าที่ประสานงาน
(ปุย) ครีเอทีฟ
(แคท) ครีเอทีฟ
(อ๊อฟ) ครีเอทีฟ
(อาทิตย์)โปรดิวเซอร์รายการ
(ดิว) ทีมงานรายการ
(เบลล์) ทีมงานรายการ
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Concept รายการรู้เท่ารู้ทันคืออะไร?
อธิวัฒน์ : ภาพรวม หรือลักษณะของรายการรู้เท่า
รู้ทัน เป็นรายการที่ให้ความรู้ในหลายๆ มิติ หลายๆ แง่มุม
ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของข้อกฎหมาย เรื่องการ
ใช้ชีวิตประจ�ำวัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ รวมถึงมี
การพูดคุยแลกเปลีย่ นกับผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือมีการท�ำเสนอใน
รูปแบบการทดลองเพือ่ ท�ำให้เห็นถึงผลอะไรบางอย่างทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ในเรือ่ งนัน้ ๆ แต่ถา้ เป็นเรือ่ งของข้อกฎหมายก็จะใช้
รูปแบบของการนัง่ พูดคุยสนทนากันเป็นส่วนใหญ่ หมายถึง
การคุยกับผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูร้ ู้ คือบางเรือ่ งมันเป็นเรือ่ งทีห่ ลายๆ
คนรูอ้ ยูแ่ ล้ว เป็นเรือ่ งทีแ่ ชร์กนั อยูแ่ ล้ว แต่รายการรูเ้ ท่ารูท้ นั
ดึงมาขยี้ซ�้ำ หรือขยายในสิ่งที่เคยรู้กันอยู่แล้ว ว่าคุณรู้กัน
แค่ไหน และจริงๆ แล้วมันเป็นอย่างไร อันนี้คือภาพรวม
ของรายการ

เฌอศานต์ : แต่ก็ดีอย่าง คือว่า ผมท�ำข่าวอยู่แล้ว
บังเอิญว่าต้องอ่านข่าว ก็เลยต้องตามติดตลอด ดังนั้นจึง
มีข้อมูลบางอย่างที่พูดได้ และเป็นข้อมูลที่มั่นใจได้ เพราะ
ว่าเราตามมาตลอด ตั้งแต่ติดถ�้ำแล้ว อาทิตย์ก่อนหน้านั้น
ก่อนจะท�ำผังรายการติดถ�้ำ ผมก็ตามข่าวมาก่อนหน้านั้น
ตอนนั้นผมไม่ได้กังวล ถ้ามันมีเนื้อหาที่ต่างไปจากคนอื่น
ก็ดี แต่วันแรกๆ ยอมรับว่าเครียดเหมือนกัน เพราะจ�ำได้
ว่ารายการวันแรกโดนขยายเวลา ณ ตอนนั้นเลย จริงๆ
รายการเราเวลาออกอากาศคือครึ่งชั่วโมง แต่พอเรานั่งใน
สตูดิโอแล้ว จัดรายการไปแล้ว ก็ได้รับแจ้งให้ขยายไปเป็น
หนึ่งชั่วโมง พอครบชั่วโมงก็ได้รับแจ้งให้ขยายต่อออกไป
อีก ซึ่งเป็นแบบนี้อยู่ประมาณ 2-3 วัน แทบจะไม่ได้กิน
ข้าวเพราะต้องท�ำเนื้อหาต่ออย่างเดียว

ในส่วนเบื้องหลัง เขาสนับสนุนทุกอย่าง คือข้อมูลที่
พูดออกไปมันต้องถูก อาศัยช่วยกันในทีมและความร่วม
มือจากฝ่ายข่าวด้วย คนติดต่อ ผูป้ ระสานงานทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
พอรู้ว่าต้องท�ำรายการเกี่ยวกับภารกิจนี้ความ ผู้สื่อข่าว และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ก็ขอจากฝ่ายข่าวล้วนๆ
รู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไร และทีมงานต้องท�ำ เลย ขอเบอร์มาเพื่อให้เข้าสายให้ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
อะไรกันบ้าง? ผู้สื่อข่าวของเราที่ประจ�ำอยู่ในพื้นที่ ซึ่งขอความร่วมมือ
อัปเดตสถานการณ์ หรือบางทีเราโทรไปขอข้อมูลแล้วก็
อธิวฒ
ั น์ : รูค้ นื ก่อนทีจ่ ะท�ำรายการ เหมือนมีการสัง่ การ มาเขียนเอง และสื่อสารกับในทีมว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็น
ขอให้ทกุ รายการรวมเป็นรายการเดียวกัน ก็คอื รายการชือ่ ยังไงแล้ว ก็จะท�ำงานในลักษณะนี้กันตลอด
“13 ชีวติ ติดถ�ำ้ ” ตอนนัน้ ทีร่ วู้ า่ ต้องท�ำเกีย่ วกับประเด็นนีก้ ็
“OMG” ก็ตกใจ ซึง่ ไม่ได้ตกใจเรือ่ งงานทีต่ อ้ งท�ำ แต่ตกใจว่า
ทีมงานกับน้องๆ ทีต่ อ้ งเตรียมข้อมูลทีจ่ ะต้องพูด ข้อเท็จจริง
ทีเ่ กิดขึน้ มันเป็นคนละรูปแบบกับทีเ่ ราท�ำอยู่ รายการวันแรก
เลยเน้นไปทีก่ ารอัปเดตสถานการณ์
เฌอศานต์ : ใช่ครับ วันแรกของรายการเป็นการอัปเดต
สถานการณ์ เพราะเราเตรียมเนือ้ หา อะไรไม่ทนั
อมรรัตน์ : เพราะตอนที่ทีมงานเราทราบว่าต้องท�ำ
รายการมันก็ดึกแล้ว เรารู้กันตอนประมาณ 4-5 ทุ่ม ส่วน
ทีมก็ไม่ครบอีก เพราะมีคนที่ admit อยู่โรงพยาบาลด้วย
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แล้วเนื้อหาที่ฝ่ายรายการท�ำแตกต่างหรือ หรือ Cheer up ในส่วนนี้ได้ ซึ่งงานข่าวอาจจะท�ำเรื่อง
เติมเต็มเนื้อหาจากฝ่ายข่าวอย่างไร? เหล่านี้ได้ล�ำบากกว่า แต่พอเป็นรายการมันต้องท�ำให้ดู
อธิวฒ
ั น์ : สัปดาห์แรกอาจจะไม่ได้แตกต่างกับข่าวมาก
จะมาแตกต่างกันจริงๆ ก็ช่วงสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นมา
เพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าสถานการณ์มันยืดเยื้อ ตอนแรก
นึกว่าแค่ 1-2 วัน ทีมงานเราก็ประชุมกันวันต่อวัน อัปเดตว่า
มีอะไรเพิม่ นิดหน่อยทีจ่ ะท�ำให้แตกต่างหรือเติมเต็มเนือ้ หา
กับข่าวได้ แต่พอเริ่มท�ำไป 1 สัปดาห์ เราเริ่มรู้สึกว่ามัน
ยืดเยื้อ เพราะแม้ว่าจะค้นหาพบแล้ว แต่ยังไม่สามารถน�ำ
ทัง้ 13 คนออกมาได้ เราก็ตอ้ งปรับมุมมองเพือ่ ติดตามอย่าง
อื่น เพราะข่าวจะเน้นว่าไปส�ำรวจตรงไหนบ้าง เหตุการณ์
เป็นอย่างไร เราเลยมองหาสิ่งที่เป็น know how เป็นองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือใช้ในภารกิจครั้งนี้ เช่น การขุดหิน
การขุดเจาะถ�้ำ การเข้าไปในถ�้ำ ต้องเจอกับอะไร แล้วเอา
ประเด็นที่ได้เหล่านี้มาใส่ในรายการ

มีชีวิตชีวา ให้ก�ำลังใจ ให้ความรู้สึกในทางบวกมากขึ้น
รวมไปถึงเรือ่ งของสภาพจิตใจอะไรพวกนีด้ ว้ ย เรามีทกุ มิติ
เราไม่ได้นำ� เสนอแค่เรือ่ งประเด็น แต่เราเจาะเข้าไปใน part
ย่อยๆ ของเรื่องนั้นๆ อีกทีหนึ่ง จริงๆ มันเป็นคาแรคเตอร์
ของรายการรู้เท่ารู้ทันอยู่แล้ว คือ ถ้าจะรู้ให้เท่ากันแล้ว
ต้องรู้ทันด้วยว่าสิ่งที่ควรรู้นั้น คุณคิดว่าคุณรู้เท่าจริงหรือ
เปล่า และมีอะไรที่ควรรู้ว่าคุณรู้ไม่หมดอีกหรอ ก็เลยเป็น
ที่มาของรายการเรา

อมรรั ต น์ : เราได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก “พี่ เ ล็ ก
ฝั น เด่ น จรรยาธนากร” เขาเป็ น ที ม ที่ ล งพื้ น ที่ ม า
จริ ง ๆ ซึ่ ง วั น นั้ น พอดี พี่ เ ล็ ก มาออกรายการสดกั บ ทาง
รายการ และในกรุ ๊ ป ไลน์ ที่ เขาอยู ่ มี ก ารส่ ง คลิ ป วิ ดิ โ อ
วันที่หมอภาคย์ หรือ พันโทนายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน
ส่งคลิปออกมาที่คุยกับเด็กๆ ในถ�้ำ อันนั้นได้รับความร่วม
แต่ เราก็ ไ ม่ อ ยากให้ ร ายการต้ อ งเครี ย ดจนเกิ น ไป มือมา พี่เล็กก็ส่งไลน์มาให้เลย และเราได้เป็นรายการแรก
เลยคิดกันว่า น่าจะหาความรู้ทั่วไป อย่างเช่น เรื่องถ�้ำ ที่เอามาออกสดคลิปวิดีโอตัว
การเดินทางของน�้ำ หรือถังออกซิเจน เวลาจะด�ำน�้ำต้อง
ปุญชนิกา : เรื่องเนื้อหาในตอนแรก จริงๆ ก็ไม่มีใคร
ประกอบด้วยอะไร เข้าไปสอดแทรกในรายการ ซึ่งช่องอื่น
รู้หรอกว่าเด็กจะติดถ�้ำนานขนาดนี้ คิดว่าสองคืนสามคืน
ก็จะรายงานอัปเดตสถานการณ์ทั้งหมด เราก็ไม่อยาก
เราก็รายงานสถานการณ์ไปแล้ว แต่คราวนี้พอเริ่มนาน
อัปเดตและให้มันเครียดเกินไป เลยเป็นที่มาของการ
สถานการณ์มันก็ไม่มีอะไรคืบหน้า คือ ตอนนี้น้องติดอยู่
สอดแทรกเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรายการบ้าง
ในถ�ำ้ หน่วยซีลยังเข้าไม่ได้ ยังต้องมีการระบายน�ำ้ รายงาน
เฌอศานต์ : เป็นการหามุมอื่นๆ นอกจากฝ่ายข่าวท�ำ ข่าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว พอตอนเช้าฉันจะต้องท�ำยังไงทีนี้
มาน�ำเสนอ ก็จะไปดูความเห็น (comment) ที่ให้ก�ำลังใจ เราก็ต้องหาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ สิ่งที่ควรรู้ว่ามัน
ของคนบันเทิง คนดัง หรือคนทั่วโลก เอามาเสริมเพื่อให้ดู มีเรื่องอะไรบ้าง เด็กไปติดถ�้ำนี้เป็นเพราะน้องไม่รู้เรื่อง
วาไรตี้ หรือการไปรวมแฮชแท็กดังๆ มาน�ำเสนอ
ของการเดินท่องเที่ยวในถ�้ำใช่ไหม ไม่มีการเตรียมตัว
เราก็ต้องหาอย่างนี้มาเติมเต็ม แต่เนื้อหาต้องอยู่ภายใน
อธิ วั ฒ น์ : ใช่ ค รั บ ผมว่ า อั น นี้ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เรา
concept ของรายการ ไม่สามารถหยิบเรื่องที่แตกต่างไป
ต่ างจากข่ า ว การไปดู แฮชแท็ก ที่น่าสนใจ คนดัง ร่วม
อวยพร ส่งก�ำลังใจให้คนนั้นคนนี้ หรืออ่านความเห็น
จากคนทีส่ ง่ มาให้กำ� ลังใจออกอากาศ เราสามารถให้กำ� ลังใจ
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มีความท้ายทายหรือแตกต่างจากการท�ำรายการปกติอย่างไร?
ปุญชนิกา : ท้าทายมาก เพราะว่าโทรมาตอนสี่ทุ่มถึง
เทีย่ งคืน แต่เป็นเรือ่ งโชคดีทมี่ คี นนอนดึกกันอยูบ่ า้ ง ก็ตาม
คนกันเท่าที่จะตามกันได้ รุ่งเช้ามาคือก็ท�ำรายการสดเลย
และเดิมเรารูว้ า่ เราจะต้องท�ำงานหรือออกอากาศสดในช่วง
เวลาของเราเอง คือ 7.00 – 7.30 น. แต่ดว้ ยในสถานการณ์
จริง และด้วยความเป็นวันแรก และความฉับพลันของ
การปรับตัวที่เกิดขึ้น ท�ำให้ทีมรายการเรารับช่วงต่อจาก
ข่าวไปจนถึง 8 โมง ซึ่งคิดว่านอกจากความพร้อมแล้ว
สิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญในการท�ำงานลักษณะเช่นนี้ คือเรื่องของ
ประสบการณ์ แต่จริงๆ บางคนในทีมก็ยงั ไม่มปี ระสบการณ์
สิ่งหนึ่งที่ดี ซึ่งพี่โชคดีก็คือการฝึกมาให้ทุกคนต้องปรับตัว
ในการท�ำหน้าที่ได้ ไม่ใช่ว่าท�ำหน้าที่นี้แล้วก็จะท�ำหน้าที่
นี้เท่านั้น หรือถ้าถึงเวลาสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเราต้อง
พร้อมสลายพฤติกรรมและมาท�ำงานในบทบาททีแ่ ตกต่าง
กันไปได้ เช่น คนทีท่ ำ� หน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ ก็ตอ้ งสามารถ
คุยกับแหล่งข่าวได้ คนที่ช่วยเรื่องเนื้อหาก็ต้องรู้เรื่องของ
เทคนิคหรืองานโปรดักชั่นต่างๆ ด้วย ซึ่งทุกคนต้องช่วย
กันพอถึงในตอนนัน้ ทุกคนต้องตัง้ สติให้ได้ รวบรวมกันและ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
โชคดีชนั้ ทีห่ นึง่ คือเราค่อนข้างทีจ่ ะฝึกน้องให้ทำ� งานใน
รูปแบบอย่างนี้ ไม่ใช่เป็นงานปกติเป็นงานอะไรก็ได้ก็ต้อง
พร้อมรับมือได้ โชคดีชนั้ ทีส่ องของทีมเรามีปา้ ง (เฌอศานต์
ศรีสจั จัง) เป็นผูด้ ำ� เนินรายการ ซึง่ มีประสบการณ์ดา้ นข่าว
สูงอยู่แล้ว ก็เป็นก�ำลังส�ำคัญที่จะช่วยทีมได้และเหมือน
พี่อาทิตย์ (อาทิตย์ ผาก�ำเหนิด) ที่มีประสบการณ์เรื่อง
ของการถ่ายภาพ บางครั้งในภาวะวิกฤตทีมสนับสนุนไม่มี
ดังนัน้ จากโปรดิวเซอร์กต็ อ้ งอาจจะเป็นช่างภาพไปท�ำงาน
หมุนเวียนกันไปได้ รวมถึงทีมครีเอทีฟประสานงาน พอถึง
เวลาทุกคนก็ต้องปรับตัวเองที่จะท�ำงานตามหน้างาน

“การท�ำรายการสดคือหนึ่งต้องเร็ว ซึ่งก็เป็นเรื่อง
ธรรมดาอยู่แล้ว ส่วนอันที่สองก็คือการเร็วต้องเร็วด้วย
ความถูกต้องชัดเจน”
อธิวตั น์ : หัวเรือใหญ่ของทีมก็คอื พีแ่ จ๊ด ตอนนัน้ ข้อมูล
มันเยอะมากก็จะผ่านการเช็คจากพีแ่ จ็ดก่อน ข้อมูลมีเป็นร้อย
เป็นพัน ข่าวก็นำ� เสนอไปแล้ว รายการทีน่ ำ� เสนอก็มปี ระเด็น
ครีเอทีฟแต่ละคนก็จะเสนอประเด็นทีเ่ ขาคิดได้วา่ ควรจะเสนอ
ประเด็นนีม้ าจนมันกองรวมกันมันเยอะมาก ก็ตอ้ งมีคนทีค่ อย
ตัดสินว่าเราจะมาจัด run down ว่าควรเป็นยังไง ซึง่ หลังถ่าย
รายการจบเราก็จะพูดคุยกันประชุมกันในตอนนัน้ เลยว่าใน
วันต่อไปเราจะเล่นเรือ่ งอะไร ทีม่ นั จะต่างจากข่าวและคนจะ
สนใจแน่ๆ ซึง่ มันก็ทา้ ทายตรงนีว้ า่ วันพรุง่ นีห้ รือวันต่อไปเรา
จะจัดล�ำดับหรือเรียงเนือ้ หาทีจ่ ะน�ำเสนอกันอย่างไร
ปุญชนิกา : ส่วนหนึง่ อย่างทีบ่ อกว่าองค์ประกอบน้องๆ
ยามปกติอาจจะโดนดุโดนอะไรกันบ้าง แต่พอถึงเวลางานแล้ว
ด้วยความทีเ่ ราผ่านอะไรกันมา ทุกคนต้องท�ำหน้าทีก่ นั อาจจะ
มากบ้างและหนักบ้าง และหลากหลาย ดังนัน้ พอมีเหตุการณ์
นีเ้ หมือนกับว่าเขามีประสบการณ์กนั มาอยูบ่ า้ งแล้ว เขาก็จะไม่
ค่อยตืน่ เรียกได้วา่ ตัง้ สติ เวลามีสง่ิ หนึง่ จะบอกตลอดเลยว่าพอ
เจอปุบ๊ อย่างแรกก็คอื สติกอ่ น ว่าจะต้องท�ำอะไรต่อไป แล้วข้าง
หน้าต่อไปจะต้องเดินอะไรต่อ 1 2 3 4... คนทีจ่ ะต่อจิก๊ ซอว์จาก
เราได้คอื ใครบ้าง เราก็ตอ้ งวางแผนตรงนัน้
อธิวตั น์ : และทีช่ อบมากคือเวลาพีแ่ จ๊ดหรือทีมเอง เมือ่
เกิดข้อผิดพลาด คือด้วยความทีผ่ มไม่ชนิ กับการรายงานสด
เหมือนผูป้ ระกาศข่าว มีหลายครัง้ มากทีใ่ นสคริปต์เขียนชือ่
มาผิดบ้างหรือผมอาจจะน�ำเข้าผิดบ้างเพราะเข้าใจว่าเป็นแบบ
นี้ ก็จะไม่มกี ารว่ากันเกิดขึน้ ด้วยพีแ่ จ๊ดก็จะดุในสไตล์ของเขา

113

แต่คือเหมือนไม่ได้กดดัน เรารู้สึกว่าจริงๆ มันควรจะเป๊ะ
แต่ดว้ ยความทีพ่ แี่ จ๊ดบอกว่าทุกอย่างมันสดและมาด่วนไปหมด
มันเกิดความผิดพลาดขึน้ กันได้ ฉะนัน้ ทุกครัง้ ก่อนท�ำงานพีแ่ จ๊ด
จะบอกตลอดว่า “สตินะ วันนีม้ สี ตินะ” ซึง่ ดีอกี อย่างทีผ่ มจัด
คูก่ บั น้องป้าง ซึง่ เวลาผมพูดผิดก็จะช่วยแก้ให้เยอะมาก

มีความประทับใจอะไรบ้างในช่วงนั้น?
จักรินทร์: ได้เรียนรูใ้ นเรือ่ งของการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าว่า ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคน
อะไรอย่างนี้ คนทีม่ าให้สมั ภาษณ์จะแก้ปญ
ั หาอย่างไร เมือ่
มีปัญหาเข้ามาเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นยังไง แล้วก็ได้รู้ถึง
การเขียนข่าวเพิ่มมากขึ้นค่ะ คุณแม่ (พี่แจ๊ด) เป็นคนสอน
แล้วก็ทุกคนช่วยกันสอน
พิมมาดา: ประทับใจในการท�ำงานเป็นทีมของเรา ที่
ช่วยกันหาข้อมูลค้นหาข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ว่าจะออกมา
เป็นรายการสดอย่างไร มันต้องผ่านการวิเคราะห์คิดกัน
มา บางทีเป็นเหตุการณ์ที่รวดเร็ว การพลิกสถานการณ์ใน
ขณะนั้นก็ต้องช่วยกัน ปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์
หน้างาน

เฌอศานต์ : ส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเป็นข่าวมันจะอีก
อารมณ์หนึ่ง ที่ถูกท�ำให้เข้ากับสถานการณ์อยู่แล้ว ถ้า
เกิดท�ำข่าวเขาจะชี้เลยว่า 1 2 3 ใครท�ำหน้าที่อะไรอย่าง
ชัดเจน มันไม่ได้ตื่นเต้น แต่พอเป็นรายการสดวันแรกเรา
ตื่นเต้นเพราะตอนที่เรารู้ว่าต้องท�ำมันเป็นกลางคืนแล้ว
และพรุ่งนี้มันต้องรายงานสดแล้ว เป็นรายการที่ไม่ใช่แค่
นั่งอัดรายการ แต่เราต้องสร้างสรรค์ ต้องคิดแล้ว ต้องท�ำ
เนื้อหาแล้ว และก็ต้องช่วยพี่ๆ คนอื่นด้วย ก็จะได้จากตรง
นี้ เราก็ตั้งใจกันทุกคนนะครับ เพราะเข้างานกันแบบตอน
ตี 4.45 น. ซึ่งก็มากันตั้งแต่ตีสามเลย เพราะมันต้องมา
เตรียม แล้วก็ไม่ได้กลับกันจนถึง 3 โมงเย็น และยังอยู่กัน
จนเย็นเพื่อที่จะรออัปเดทข้อมูลกัน เราท�ำกันอย่างเต็มที่
กลับบ้านค�่ำมืดแต่ก็ประทับใจในความทุ่มเทของทีม
สรัญ : ในการท�ำวันแรกๆ ข้อมูลมันก็ยังเยอะอยู่
ยังมีเรื่องใหม่ให้ได้ตื่นเต้นหรือได้หยิบมารายงาน มาเป็น
ประเด็นตลอดเวลาแล้วก็ต้องแข่งกับเวลา แต่พอช่วงหลัง
ท้ายๆ ข้อมูลทุกอย่างมันถูกน�ำเสนอไปหมดแล้ว แต่เรายัง
ต้องเกาะติดสถานการณ์และอัปเดตล่าสุดต่อเนื่อง มันก็
เป็นเรือ่ งท้าทายทีเ่ ราต้องมานัง่ มองว่า ทีพ่ ดู มาทัง้ หมดแล้ว
ยังมีประเด็นไหนที่พอจะเป็นประเด็นแยกย่อยออกมา
ได้อีก อะไรเป็นประเด็นที่ยังขาดไป อะไรเป็นประเด็นที่
มองข้ามไป และก็ประทับใจว่ามาท�ำงานแล้วจบรายการ
เราก็มานั่งประชุมงานกันต่อ เรียกว่าเป็นช่วงเวลาประจ�ำ
มากกว่าพอจบรายการเสร็จปุ๊บกินข้าว ทุกคนกินข้าว กิน
ข้าวพร้อมกัน ประชุมถึงเที่ยง ประชุมจบแยกย้ายกันไป
ตัดงานไปหาข่าว แล้วต้องรวมให้เสร็จในตอนเย็น เพื่อ
ทีม่ าท�ำงานกันต่อว่าพรุง่ นีจ้ ะต้องรายงานอะไรอย่างไร มา
ท�ำให้ชีวิตตื่นเต้น

อธิวัฒน์ : จริงๆ แล้วสมัยก่อน ตอนเจอพี่แจ๊ดแรกๆ
ผมยังพูด ร.เรือ ไม่ได้เลย แต่พอท�ำรายการกับพี่แจ๊ด
ผมกลายเป็นคนที่พูด ร.เรือได้ พูดช้าลง และผมเห็น
พัฒนาการของสองคนนี้นะครับ ไม่เหมือนคนอื่นที่เขาเข้า
มาแล้วก็ไป พี่แจ๊ดสอนให้ทุกคนอยู่กันแบบพี่น้องอยู่แล้ว
มันก็เหมือนกับการมาโรงเรียนทุกวัน และสิ่งที่ประทับ
ใจในการท�ำงานกับทีมนี้ก็คือเราพูดกันทุกเรื่อง เรื่องแกง
ไตปลาร้านนีว้ นั นีไ้ ม่อร่อยเราก็มาพูดกัน แม้ตอนท�ำงานมัน
ศุภมาส : ประทับใจทีมทุกคน ไม่วา่ จะเป็นน้องทีม่ าใหม่
ก็จะเครียดหน่อย แต่ถ้าติดขัดตรงนั้นตรงนี้ทุกคนก็จะลง
มาช่วยกันแบบไม่เกี่ยงกัน บวกกับทุกคนมีบุคลิกลักษณะ น้องป้าง น้องต๊อบ พีแ่ จ๊ด แล้วก็เพือ่ นๆ ทุกคน คือทุกคนรู้
เป็นของตัวเองทีช่ ดั เจน ไม่ได้แก่งแย่งชิงดีกนั เพือ่ ทีจ่ ะสร้าง ว่าเหนือ่ ย จะมากจะน้อยแต่กเ็ หนือ่ ย แต่วา่ สุดท้ายแล้วเรา
ก็มีความตั้งใจมีความพยายามที่จะท�ำให้รายการของเรา
ผลงานแต่ท�ำเพื่อที่จะให้มีผลงานด้วยกันทุกคน
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ออกมาหน้าจอได้สมบูรณ์แบบทีส่ ดุ แบบทีเ่ ราตัง้ ใจไว้ นีค่ อื
อาทิตย์ : เกือบจะแก่ที่สุดในทีมแล้วรองจากพี่แจ็ด
สิง่ ทีป่ ระทับใจเพราะทุกคนเหมือนร่วมมือกันในการท�ำงาน ก็ประทับใจทีมถึงแม้ว่าคนโน้นจะไม่ได้ท�ำ คนนี้จะไม่ท�ำ
อีกอย่างหนึง่ ก็คอื เหมือนอยูโ่ รงเรียนประจ�ำเลยตืน่ เต้นตลอด แต่ใครที่เห็นแล้วว่าว่างอยู่ก็จะจับมาท�ำทันที นี่คือทีมนี้
เวลาไม่สามารถเดาได้เลยว่าวันนี้ สคริปต์จะเป็นยังไง
คือความรับผิดชอบที่ทุกคนร่วมใจกันท�ำเพื่อให้ไปสู่จุดมุ่ง
หมายเดียวกัน ไม่มีการแข่งกันอาจจะมีการเถียงกันบ้าง
อมรรัตน์ : ประทับใจทีมงานทุกคน แล้วในทีมก็ตั้งใจ
เสียงดังกันบ้าง อย่างคืนนี้เราท�ำงานกันดึกเตรียมข้อมูล
ท�ำงานทุกคน แล้วเราก็ได้เข้าไปช่วยเขามากกว่าการ
เตรียมอะไรเหนื่อยแล้วกลับบ้าน แต่พอเช้ามาทุกคนก็จะ
ประสานงาน คือเข้าไปท�ำข้อมูลด้วย เราก็ถือว่าประทับใจ
กรูกันเข้าไปท�ำงาน มันก็เหมือนอย่างที่น้องๆ บอกว่ามัน
ตัวเองด้วยอย่างน้อยก็ได้แสดงความสามารถและศักยภาพ
เหมือนอยู่โรงเรียนประจ�ำ ทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้าง
ไปแล้วเขาก็ให้ท�ำก็ดีใจ
มันก็คือพี่น้อง มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรามีให้กัน
ชาลินี : เราเป็นคนเดียวทีไ่ ด้ลาคลอดในช่วงนัน้ แต่เรา คือนอกจากทีมแล้ว พี่ว่าความเป็นพี่น้องสิ่งนี้มันมีเยอะ
ก็ได้เป็นส่วนหนึง่ ในยามค�ำ่ คืนทีช่ ว่ ยเช็คข้อมูลและมีแหล่ง มากกว่าค�ำว่าทีม
ข่าวที่เราอาจจะมี contact อยู่บ้างก็ช่วยติดต่อ เราเห็น
เฟซบุ๊กที่รันตลอดเวลา ข้อความในไลน์ (line) ที่อัปเดต
กันตลอดว่าข้อมูลมันเป็นยังไง ในวันที่เราไม่สามารถช่วย
งานได้เต็มที่ แต่การมานัง่ ดูหน้าจอแล้วเห็นว่าเพือ่ นท�ำงาน
กันอย่างทุม่ เท แต่เราก็ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ทีจ่ ะหาข้อมูล
อะไรบ้างที่ช่วย support งานได้ เราจะอาศัยการคุยว่า
เดีย๋ วจะมีการโฟนอินสอบถามข้อมูล เดีย๋ วจะเข้าสายข้อมูล
อะไรยังไง เราเลยมองเห็นว่ายามที่เราท�ำงานปกติ เราก็
ท�ำงานตามหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ ก็มบี า้ งทีก่ ว่าเหนือ่ ย อยาก
กลับบ้าน แต่ในช่วงนั้นเราไม่ได้ยินสิ่งเหล่านี้เลย ช่วงเวลา
นั้นทุกคนช่วยกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน จนเรามองไม่เห็น
ว่าอะไรมันเหนื่อย อะไรมันไม่ดี เรามองข้ามไปเลย เพราะ
เราอยากให้งานมันออกมาในทุกเช้า คือจะบอกว่าทีมมัน
เป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก เครือ่ งมือเราดีอยูแ่ ล้ว ไทยพีบเี อสเรามี
เครือ่ งมือทีด่ อี ยูแ่ ล้ว แต่ถา้ มันขาดความเข้าใจการวางแผน
เราว่าเครื่องมือดีขนาดไหนมันก็ล้มเหลวอ่ะ เราเลยคิดว่า
ทีมส�ำคัญที่สุดในการท�ำงาน ความเข้าใจกัน การมองตา
กันแล้วรู้ว่าคนในทีมต้องการอะไร ถ้าท�ำได้งานก็จะส�ำเร็จ

“ส�ำคัญที่สุดคือทีม”
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ONLINE

Online Mission :
Platform/Information/Feedback
เบื้องหลังภารกิจการท�ำงานบนพื้นที่สื่อออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์ เรียกว่าเป็นสื่อกระแสหลักในยุคปัจจุบันก็ว่าได้ เพราะคนในสมัยนี้มีความนิยมในการเสพสื่อจาก
สือ่ สังคมออนไลน์เป็นจ�ำนวนมากและมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะนอกจากจะสามารถเสพข้อมูลข่าวสารได้
อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสามารถสะท้อนความคิดเห็น และสามารถเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองได้อีกด้วย ยิ่งในช่วง
สถานการณ์วิกฤตหรือเหตุการณ์ความเดือดร้อนที่มีผู้ต้องการความช่วยเหลือ สื่อสังคมออนไลน์จะเป็นเครื่องมืออย่าง
ดีในการช่วยส่งต่อข่าวสาร ตลอดจนประสานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทันใจ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางข้อมูลข่าวสาร
ที่รวดเร็วนั้น ก็เป็นสาเหตุส�ำคัญหนึ่งของการเกิดปัญหาข้อมูลข่าวสารที่ผิดเพี้ยนมากมาย จนท�ำให้เกิดความสับสนและ
เข้าใจผิดได้เช่นเดียวกัน
ในช่วงเหตุการณ์ภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวติ ติดถ�ำ้ หลวง กลุม่ งานออนไลน์ไทยพีบเี อส ถือเป็นก�ำลังส�ำคัญอีกกองก�ำลัง
หนึง่ ทีช่ ว่ ยสือ่ สารกับประชาชนให้ได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ และสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องให้แก่ประชาชน
โดยตลอดภารกิจ แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานที่ดูแลงานด้านออนไลน์ของไทยพีบีเอส ได้แก่ ส�ำนักสื่อใหม่ และ กลุ่มข่าว
ออนไลน์ ซึ่งภารกิจ บทบาท และหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานในสถานการณ์ช่วงนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากบท
สัมภาษณ์ผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงานกันเลย
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ส�ำนักสื่อใหม่
บทสัมภาษณ์
พี่ต่าย - กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อใหม่
“…มันเป็นข่าวอะไรเล็กๆ ดูเหมือนไม่มีอะไร...แต่อยู่ดีๆ มันก็กระเพื่อมขึ้นมาเร็วมาก…”
พี่ยังจ�ำ mood and tone ได้เลยว่ามันเป็นข่าวอะไรเล็กๆ ดูเหมือนไม่มีอะไร ดูเหมือนเด็กหายเข้าไปในถ�้ำ เราเอง
ก็น�ำเสนอเรื่องนี้ช้านะในตอนแรก และไม่ได้เน้นอะไรมาก แต่อยู่ดีๆ มันก็กระเพื่อมขึ้นมาเร็วมาก จริงๆ ตอนนั้นมีเรื่อง
ของกีฬาฟุตบอลโลกซึ่งเป็น evet ที่เราก�ำลังให้ความสนใจอยู่ แต่เรื่องหมูป่าติดถ�้ำกลับเข้ามาได้รับความสนใจมากขึ้น
ส่วนหนึ่งพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก หรือ mood and tone ของสถานการณ์ ที่ข้อมูลเริ่มมีเยอะขึ้น
ตอนนั้นเราก็เปิดไลน์เพื่อให้ผู้ชมเข้ามาแลกเปลี่ยนเป็นปกติของรายการสดอยู่แล้ว และในบางรายการเราก็มีความ
พยายามจะเอาข้อความไลน์เข้าไปอยู่ในรายการสดด้วย เป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ชม และยิ่งใน
สถานการณ์ช่วงนั้น ผู้ชมหรือคนที่ติดตามเราเขาอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้อยู่แล้ว เมื่อไหร่ที่เปิดไลน์ ยอดคนดูจะเพิ่มขึ้น
เพราะคนที่เคยบล็อก คนที่ไม่เคย add ก็จะ add ถึงจะพิมพ์ได้ เพราะในสถานการณ์แบบนี้ คนส่วนใหญ่อยากมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย
จริงๆ มันน่าจะไม่ได้เป็นเรือ่ งใหม่ เพราะทุกครัง้ ทีม่ สี ถานการณ์วกิ ฤต เมือ่ ข้อมูลเยอะ ต้องท�ำยังไงก็ได้ ให้มพี นื้ ทีห่ รือ
screen เผยแพร่ขอ้ มูลให้ได้เยอะทีส่ ดุ จริงๆ ข้อมูลทวิตเตอร์กเ็ ป็นข้อมูลแบบเดียวกัน คุณตามจากทวิตเตอร์กไ็ ด้ แต่มนั
ก็มีอีกหลายคนมากที่ไม่ได้เล่นทวิตเตอร์ ถ้าคุณมีข้อมูล คุณต้องหาพื้นที่ ไม่ว่าเป็นช่องทางไหน ให้มันสามารถเผยแพร่
ได้เยอะที่สุด หนึ่ง คือความคุ้มค่าเลย สอง คือ คนไม่เคยรู้จักก็จะรู้จัก ยอดติดตามเราก็จะเพิ่มขึ้น ช่วงเวลาที่คนอยาก
เสพข้อมูล อะไรๆ เขาก็แอดหมด มันก็เป็นจริตคนอยู่แล้ว

117

“…หน้าที่ของออนไลน์ต้องให้ทั้ง Information และรับ Feedback…”
ภารกิจของส�ำนักสื่อใหม่ ดูแลเรื่องการท�ำเว็บไซต์และ
โซเชียลมีเดีย ด้านเนือ้ หาภาพรวมของไทยพีบเี อส คือ การ
ให้ information ถามว่า ข้อมูลมาจากไหนบ้าง? ก็มาจาก
หน้าจอเป็นหลักประมาณ 90% อีก 10% ก็มาจากการเอา
ข้อมูลมาขยายความต่อเนือ่ ง คือถ้าเอามาจากทีวหี มด ของ
มันก็จะมีแต่ซำ�้ ๆ เดิมๆ บางทีมนั ก็มกี ารเอามา re-design
ตอนนั้นพี่ได้เรียนรู้ของการต่อยอดเนื้อหา เช่น เขามีค�ำว่า
“ฮูย่า” กัน เราก็ไปหาความรู้ว่ามันคืออะไร เป็นต้น
เราก็ส่งช่างภาพนิ่งไปลงพื้นที่ ก็เลยได้ชุดภาพหลายชุด
เช่น ชุดจิตอาสา ชุดของกลุ่มนักข่าว ชุดของบรรยากาศ
ในพื้นที่ ซึ่งก็สามารถน�ำมาแตกเป็นเนื้อหา (content) ที่
เพิม่ ขึน้ ได้หลากหลาย เพราะว่าภาพของวิดโี อทีม่ าจากทีวี
จะเน้นภาพที่มาจากสถานการณ์ การ capture ภาพจาก
วิดีโอมันจะได้ภาพที่ไม่สวยมาก ดังนั้นการที่มีช่างภาพนิ่ง
ไปถ่ายภาพจากพืน้ ทีห่ รือเหตุการณ์จริงเราก็จะได้ชดุ ข้อมูล
หรือ content อีกรูปแบบหนึ่ง รวมถึงเรามีการน�ำข้อมูล
มาต่อยอดเป็นการ์ตูน จริงๆ เนื้อหามันก็ไม่ต่างกัน แต่แค่
มาเล่าเรื่องใหม่เอามาเปลี่ยนเป็นการ์ตูน หรือตอนนั้นเขา
มีเรื่องของเพาเวอร์เจล แล้วคนอยากรู้ว่าเพาเวอร์เจลคือ
อะไร เราก็ท�ำข้อมูลขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความรู้
นอกจากนี้ ก็ มี ร ายการสดเฉพาะกิ จ ทางออนไลน์
“รายการล้อมวงข่าว” เป็นรายการสดที่ออนไลน์เท่านั้น
ไม่ได้เชือ่ มต่อ (sink) กับหน้าจอ รวมถึงรายการภาษาอังกฤษ
เพราะรอบนีต้ อ้ งสือ่ สารกับคนต่างชาติเพิม่ เติม โดยใช้ชอื่ ว่า
“D-Day Saving the 13” ซึง่ ชือ่ นีก้ จ็ ะถูกเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ
ตามสถานการณ์ของช่วงเวลา เปลี่ยนชื่อไปตามหน้าจอ
หน้าจอเปลีย่ น mood and tone ไปเป็นอะไร ออนไลน์มนั
ก็ตอ้ งเปลีย่ น mood and tone ตาม อย่างเช่น ตอนแรก
เราต้องตามหาน้องให้เจอก่อน เจอแล้วก็เป็นเรือ่ งของการพา
ออกมาอย่างไร พอออกมาอย่างไรเสร็จแล้ว feeling หรือ
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อาจจะพูดถึงเรือ่ งของการรับบริจาค การขอรับความช่วยเหลือ
ก็จะมีผชู้ มทีอ่ ยากแลกเปลีย่ น และอยากให้ขอ้ มูล เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ความรูส้ กึ ของการ welcome Home การส่งฟืน้ ฟูสภาพ
จิตใจ และการร่วมแสดงความยินดี รายการภาษาอังกฤษ
เขาก็เปลีย่ นชือ่ อะไรกันตามนัน้ เหมือนกัน
รายการออนไลน์อกี ประเภทหนึง่ ก็คอื รายการออนไลน์
ทีเ่ ชือ่ มโยง (sink) กับหน้าจอ รายการออนไลน์แบบนีเ้ ราคุม
บรรยากาศเพียงอย่างเดียว เรียกว่า “เป็นแบบแช่นงิ่ ” เป็น
บรรยากาศสดไม่มีบรรยาย ตอนนั้นด้วยการส่งก�ำลังคน
ของเราไปในพืน้ ทีค่ อ่ นข้างเยอะ เพือ่ ให้ผลมันคุม้ ค่าก็จะมี
ภาพสดตลอดเวลา เพราะเราจัดรายการตลอดเวลาไม่ไหว
แบบนีก้ เ็ ป็นรายการออนไลน์แบบหนึง่ ได้ อีกประเภทรายการ
สดออนไลน์ เป็นประเภททีใ่ ช้โซเชียลมีเดีย เอาเทคนิคต่างๆ
มาเชือ่ มกับหน้าจอ คือหน้าจอมันมี information และมันต้อง
เติม information ทุกอย่าง ก็จะมีแถบข้อความอยู่ 2 แถบ
ที่ท�ำเพิ่มอยู่ตรงนั้น แถบแรกอยู่ด้านบนก็คือตัวทวิตเตอร์
ทวิตเตอร์กเ็ ป็นการเอาข่าวภาษาอังกฤษกับข่าวภาษาไทย
สลับกันไปเป็นการสรุปข่าวสัน้ ๆ ส่วนแถบทีส่ องด้านล่างเป็น
แถบเปิดส�ำหรับการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพราะมันเป็น
แพลตฟอร์มแสดงความคิดเห็นจากผูช้ ม หรือผูป้ ระกาศข่าว

หน้าทีข่ องออนไลน์นอกจากการให้ information แล้ว
ก็เป็นเรือ่ งของการรับความคิดเห็น หรือ feedback เรียก
ว่าเป็นการ listening การ engagement กับผู้ชมทุก
ช่องทาง และต้องไม่ใช่แค่ชอ่ งทางของไทยพีบเี อส คือมัน
ต้อง listening world wide การดู engagement ของคน
มันจะมีประโยชน์หลายอย่างเลย ก็คอื เราได้ feedback
ของเขาในมุมทีเ่ ขาพูดถึงเรา ดีหรือไม่ดี เขาสงสัย หรือเขา
อาจจะเป็นเครือ่ งช่วยเตือนเกีย่ วกับข้อมูลของเรา เขาอยาก
รูข้ อ้ มูลอะไร เราก็สามารถ service เขาได้ การรูก้ ระแส คือ
อันทีส่ อง ไม่ได้พดู ถึงเราก็จริง แต่เราสามารถดูได้วา่ ตอนนี้
คนก�ำลังสนใจเรือ่ งอะไร พวกชิน้ ความรูเ้ ราก็ไปเจอมาจาก
ค�ำถามต่างๆ เช่น “ใครรูจ้ กั เพาเวอร์เจลบ้าง?” ความรูพ้ วกนี้
เราไปเจอมาจากการถาม message ก็ทำ� ให้เราคิดว่า ท�ำไม
ไม่ทำ� ความรูข้ นึ้ มาเพือ่ ส่งเสริมความรู้ การมอนิเตอร์พวกนี้
ประโยชน์ถัดมาก็คือ การ engagement พื้นที่ตรงไลน์
เป็นมุมหนึง่ ของสือ่ สาธารณะ ต้องเปิดพืน้ ทีใ่ ห้คนสะท้อน
ตอนนัน้ เหมือนต้องการถุงส�ำหรับใส่ของจ�ำนวนมาก เราก็
เป็นสือ่ กลาง เราก็ตอ้ งมอนิเตอร์พวกนีส้ ง่ ให้หน้าจอเหมือน
กัน อันนีค้ อื หน้าทีข่ องการดูพวก comment feedback ซึง่
อย่างทีบ่ อกว่ามันต้องจับตาดูตลอดเวลาเหมือนกัน
หน้าทีอ่ กี อย่างหนึง่ ทีท่ ำ� ตอนนัน้ มันต้องมีคนท�ำหน้าทีใ่ น
การเจรจากับ Partner ต่างๆ เช่น เฟซบุก๊ อย่างตอนแรกเรา
ท�ำเฟซบุก๊ ไลฟ์ได้ตอ่ เนือ่ งประมาณ 4 ชัว่ โมง พอครบก็ตอ้ ง
หยุด เราก็ไปเจรจาขอให้เขาขยายเป็น 8 ชัว่ โมง มันก็เป็นการ
เจรจาพิเศษ เพือ่ ให้ผชู้ มสามารถดูตอ่ เนือ่ งได้ มันก็สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทหี่ น้าจอก�ำลังเป็น แต่พอถึงเวลาจริงๆ มันก็
ไม่ได้ยาว 8 ชัว่ โมงอย่างนัน้ ตลอด อย่างหน้าจอมันหยุดพัก
เป็นรายการ บางที 3 ชัว่ โมงแล้วก็หยุดพัก แต่พอไปเจรจามา
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เขาก็ให้มา 2 อาทิตย์ ในการขยายสตรีมมิง่ เฟซบุก๊ ไลฟ์เฉพาะ
ไทยพีบเี อส จาก 4 เป็น 8 ชัว่ โมง ตอนนีก้ ก็ ลับไปเป็นปกติ
ทีต่ อ้ งเจรจาเพราะถ้าหน้าจอบอกว่าขอยิงยาวเลย เราก็รวู้ า่
เรามีเครื่องมืออะไรแบบไหนบ้าง ส่วนภารกิจอื่นๆ ก็เป็น
ส่วนกลางในการ support หน้าจอมากกว่า support การ
ท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
การถ่ายทอดสด (live streaming) เป็นต้น
“...ต้องยอมรับว่าเราได้เรียนรู้อะไรพอสมควร ยังมีจุด
ที่พลาดไป จุดที่เสียดายโอกาสไปเหมือนกัน...”

มาจัดประชุมทางการ แทบจะไม่มปี ระชุมอะไรกันมากเลย
แต่วา่ เราต้องรูท้ กุ เรือ่ ง ทีวจี ะรูแ้ ค่วา่ ออนไลน์มหี น้าทีโ่ พสต์
อย่างเดียวไม่ได้ ต่างคนต่างต้องส่งข้อมูลตัวเอง ส่งให้หมด
ห้ามปิดกัน้ ข้อมูลการสือ่ สารเลย เช่น ออนไลน์ตอ้ งรูท้ กุ การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ผังใครอยู่ตอนนี้ หรือว่ามีคนเกี่ยวข้อง
อะไร วันนี้จะน�ำเสนออะไร วันนี้จะเล่นประเด็นไหน การ
มอง information มันดี
ตอนนั้นที่สื่อสารกันมันก็มีหลายอย่างที่ควรต้องระวัง
เยอะ เช่น จะมีการแจ้งทุกวันว่าวันนี้อย่าลืมใส่แฮชแท็ก
ต่างๆ ก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์แฮชแท็กอยู่ บางทีแอดมิน
มีหลายคนหลายกะ เราก็จะโยนกลับไป สื่อสารกลับไปว่า
แฮชแท็กขอให้ใช้แบบไหน หรืออย่างเช่น ตอนนั้นมันมี
case ที่ผู้ว่าฯ เขายังอยู่ที่เชียงราย เราก็เรียกเขาว่าผู้ว่าฯ
ณรงค์ศักดิ์ แต่ต่อมาเขาย้ายมาที่พะเยาแล้ว ก็ต้องอัปเดต
ไปว่า ห้ามเรียกเขาว่าผูว้ า่ ฯ เชียงราย แต่เราจะใช้ชอื่ ว่าอะไร
ถ้าเราจะใช้ชื่อย่อ จะเรียกว่าอะไร ถ้าเป็นชื่อเต็ม จะเรียก
ว่าอะไร อันนี้เป็นข้อตกลงกันว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกคน
ต้องอ่าน ต้องอัปเดตกัน หรือพอมีคำ� ย่อ เราจะอ่านอย่างไร
ถ้าเป็นภาพหน่วยซีลต้องเบลอหน้า ถ้าเขียนหน่วยซีลภาษา
ไทยต้องเขียนแบบไหน ถ้าเขียนภาษาอังกฤษต้องเขียน
ตัวใหญ่ทั้งหมด อันนี้เป็นข้อตกลงกันง่ายๆ ที่มันเป็น
official พี่ถือว่าเป็นไกด์ไลน์เล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องสื่อสารกัน

ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ค่อยๆ เคลื่อนตัว
จากหน้าจอและรายการพิเศษ แล้วก็ท�ำรายการพิเศษมา
จนกระทั่ ง ความเข้ ม ข้ น ของเนื้ อ หามั น เพิ่ ม ขึ้ น ก็ เริ่ ม มี
การเอาสื่อใหม่เข้าไปหน้าจอ เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นกัน มัน
ก็จะไปมีผลในเรื่องของเรตติงของช่องทางสื่อใหม่ที่มัน
สูงแล้วก็ขยับขึ้นมา เริ่มเอาบริการที่เป็นสื่อใหม่เข้ามา
เริ่มเอาแถบข้อความทวิตเตอร์เข้ามาแทรกประมาณวันที่
2 กรกฎาคม 2561 ก็เริม่ มีการท�ำอะไรกับ facebook และ
เริ่มมีความเข้มข้นขึ้น เมื่อเราไลฟ์กันทั้งวัน เริ่มไปท�ำอะไร
ในเชิงเทคโนโลยีแล้ว พอมาวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เริ่ม
มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเข้ามา จริงๆ อันนี้มันเป็นการเริ่ม
ท�ำ kick Off อะไรใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี และ
ด้านที่เป็น service ใหม่ๆ ที่เป็นสื่อใหม่ซึ่งจะเป็นอะไร
ช่วงนั้น youtube เราถึงขั้นติดเทรนด์อันดับหนึ่งของ
กว้างๆ ก่อน
youtube ประเทศไทยเลย ส�ำหรับคอนเทนท์นี้ มีคนเข้า
มาดูพร้อมๆ กันเยอะ เราก็ดึงว่าโพสต์อันไหนของเราใน
ตอนนั้นเราใช้ไลน์เยอะมาก เพื่อเป็นช่องทางการ
โซเชียลมีเดียที่มันมีความนิยม โพสต์วิดีโออันไหนที่มันปัง
สือ่ สาร เรียกว่าไม่ได้เป็น official มาก แต่เราใช้ไลน์ในการ
สุดในช่วงนัน้ เอาไว้เป็น case study เราก็มาวิเคราะห์ลอง
สื่อสารทุกกลุ่ม อ่านข้อมูลเยอะมาก ข้อมูลล้นมาก แต่ล้น
list ดูว่าสิ่งที่มันเป็นจุดแข็งของเราในตอนนั้นว่าดีเพราะ
มันก็ดีกว่า miscommunication กัน แล้วอย่างสื่อใหม่
อะไร แล้วออนไลน์อันไหนไม่ดีเพราะอะไร
ท�ำงานกับหลายหน่วยงาน รวมถึงทีมที่อยู่ที่ถ�้ำหลวงด้วย
กับผู้บริการอีก การ communication มันส�ำคัญมาก
ต้ อ งยอมรั บ ว่ า เราได้ เ รี ย นรู ้ อ ะไรพอสมควร
ซึง่ ต้องยอมรับว่าเราไปแฝงตัวกับเขาหมด ทีนมี้ นั จะไม่ตอ้ ง เหมื อ นกั น มั น ไม่ ไ ด้ ดี ไ ปซะหมดนะ มั น ยั ง มี จุ ด
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พลาดไป จุ ด ที่ เ สี ย ดายโอกาสไปเหมื อ นกั น ข้ อ ดี คื อ วั ต ถุ ดิ บ เราเยอะมาก แหล่ ง ข้ อ มู ล เราก็ มี เ ยอะมาก ความ
ต้ อ งการของผู ้ ช มกระหน�่ ำ อยากเสพมาก เหตุ ก ารณ์ มี ร ะยะเวลานาน เป็ น ข้ อ ดี เพราะในช่ ว งแรกๆ ที่ เรายั ง
ท� ำ ไม่ ดี มั น ก็ มี ร ะยะเวลาให้ เราได้ ป รั บ ไม่ เช่ น นั้ น ตอนจบเราอาจจะไม่ ป ั ง ขนาดนี้ ก็ ไ ด้ พอมี เ นื้ อ หาเยอะมั น ก็ มี
การต่ อ ยอดได้ เ ยอะ ข้ อ ดี ข องออนไลน์ ก็ คื อ มั น เป็ น แพลตฟอร์ ม ที่ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด เรื่ อ งเวลา มี จ� ำ นวนฐานสมาชิ ก
ที่ดี เพราะว่าโซเชียลมีเดียเรามีฐานจ�ำนวนที่มากพอสมควรอยู่แล้ว แล้วก็มีบริการที่แตกต่าง คือไม่มีสื่ออันไหนที่ท�ำ
ภาษาอั ง กฤษ ภาษาอั ง กฤษก็ ม าในช่ ว งเวลานั้ น พอดี
แม้ยอดไม่ถึงกับดีมาก แต่ก็ถือว่ามีความพร้อมในการท�ำ
ก็เป็นความแตกต่างที่พิสูจน์ได้ อย่างทวิตเตอร์ภาษาไทย
คนก็อา่ นได้อยูแ่ ล้ว แต่เหตุการณ์นมี้ นั global พอหลังๆ มัน
เป็นนานาชาติแล้ว ข่าวภาษาอังกฤษมันเลยเป็นจุดเด่นที่
ไทยพีบีเอสท�ำได้ทั้งสองภาษา แต่ถ้าให้ดีคือหน้าจอควรมี
พืน้ ทีใ่ ห้เวอร์ชนั่ ภาษาอังกฤษมากขึน้ หน้าจอยังเป็นภาษา
ไทยอยู่ ซึ่งจริงๆ มันเป็นจุดที่พี่มองว่าเราสามารถน�ำเสนอ
ได้เลย เพราะไม่มีสื่อไหนที่ท�ำสองภาษา การวางแผน
เนือ้ หาผลิตล่วงหน้า มีการวางแผนทีด่ ี เพราะระยะเวลามัน
นาน มันก็มีการวางแผนได้ว่าจะผลิตอะไรดี อย่างการ์ตูน
มันก็สามารถมาวางแผนได้เลย เพราะว่ามันต้องใช้เวลา
ท�ำงาน เหตุการณ์วกิ ฤตทีม่ รี ะยะเวลานาน พอเราจับทางได้
ว่าเราจะท�ำอะไร มันก็ผลิตออกมาได้ หลายรูปแบบมากขึน้
แต่จุดที่พี่มองว่ามันยังมีจุดอ่อนคือ การที่ข้อมูลมันเยอะ
มันผลิตไม่ทัน เพราะทรัพยากรไม่เพียงพอ
“…แตกต่างจากการท�ำงานปกติมากในเรื่อง
สถานการณ์ แต่ถ้าเรื่องกระบวนการท�ำงานมันไม่แตก
ต่างมาก...”
การท�ำงานช่วงนั้นถือว่าแตกต่างจากการท�ำงานปกติ
มากในเรือ่ งสถานการณ์ แต่ถา้ เรือ่ งกระบวนการท�ำงานไม่
แตกต่างมาก ในเรือ่ งของสถานการณ์ตา่ งกันตรงที่ หนึง่ คือ
มันเป็นสถานการณ์ที่มี information เข้ามาจ�ำนวนมาก
ต่อเนื่องตลอดเวลา ข้อมูลมันมาเยอะจริงๆ ข้อมูลจาก
ทีวี มันอาจจะไม่เยอะ ไม่แตกต่าง แต่ข้อมูลของคนที่เล่น
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คนที่อ่าน คนที่ชม พอเป็นสถานการณ์แบบนี้ คนอาจจะ
เทความสนใจมาที่ออนไลน์มากเป็นพิเศษอยู่แล้ว คนดู
มากขึน้ ถ้าช่วงนัน้ เปิดมาแล้วไม่มอี ะไร มันก็ lost เสียดาย
โอกาส เพราะฉะนั้น เมื่อทุกคนเบนมามองเรามากขึ้น
เราก็ ต ้ อ งเร่ ง ท� ำ ข้ อ มู ล ตรงนี้ ป ้ อ นตลอดเวลา อย่ า ง
สถานการณ์ปกติถ้าข้อมูลเยอะจะกลายเป็นขยะ (junk)
ไปเลย แต่พอสถานการณ์แบบนี้เราสามารถอัดข้อมูลได้
เลย เขาไม่ว่าเลย เช่น เราอัดข้อมูลในทวิตเตอร์ไป เขาก็
ไม่ร�ำคาญ แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้
ส่วนก�ำลังคนเราก็วางให้คนมาสแตนด์บายหมดทุกคน
ใครว่างก็มาท�ำ มันก็จะแบ่งกันไป มีงานให้ทุกคนท�ำหมด
เลย อยู่ตรงที่หน้าจอตลอดทั้งวัน อย่างกะวันปกติจะเป็น
3 กะ กะละ 2 คน แล้วเสาร์อาทิตย์มี 2 กะ กะละคน พอ
สถานการณ์นมี้ นั มีงานถาโถม ก็เปลีย่ นแปลงกะการท�ำงาน
ใหม่ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำงานใหม่
วันที่เจอทั้ง 13 คน น่าจะตอนสามสี่ทุ่มของวันที่ 2
กรกฎาคม 2561 วันนั้นเป็นวันที่ผู้บริหารไปสัมมนากัน
แล้วพี่อยู่ที่โรงแรม อ่านไลน์แล้วก็ตกใจว่าเจอในวันหยุด
แล้วตอนกลางคืน คนท�ำงานก็ไม่มีแล้ว อีกทั้งมาสัมมนา
กันด้วย พอรู้ว่าเจอข้อมูลมันต้องมาแน่เลย ซึ่งวันนั้นต้อง
ยอมรับว่าเราปล่อยเนื้อหาได้เร็วมาก อันนี้ต้องยกเครดิต
ให้ทีมปลา (สุพรรณี สันติพงษ์) ที่เขาไปท�ำเนื้อหาล่วง
หน้าเอาไว้ 3-4 แบบ ทั้งในเชิง positive และ negative
ความเร็วมันก็เลยได้ตอนนั้น แต่ก็ไม่ได้เตรียมไว้เฉพาะ
ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น แต่ ห มายรวมถึ ง เรื่ อ งของ
เทมแพลต ทีมกราฟิกก็มีการวางในส่วนนี้เอาไว้ด้วย แล้ว
ให้ทางทีมนี้ใส่ข้อมูล วางแผนการใช้พวก footage วิดีโอ
หัวท้าย ให้ทางนีใ้ ส่ information ได้ในหลายๆ สถานการณ์
อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์พวกปัจจุบันทันที เพราะเราไม่
สามารถจะสแตนด์บายคนได้ตลอดเวลาทันที เราก็ต้อง
คาดการณ์ พี่ว่าพี่ก็พลาดอยู่หลายเรื่องเหมือนกัน อย่าง
ตอนที่พบแล้ว ตอนที่เป็นวิดีโอแปล ตอนนั้นก็ท�ำได้ช้าไป

“...ยกระดับผู้เสพสื่อ...”
ส�ำหรับสถานการณ์นี้มันก็เป็นข้อดีอยู่แล้ว แต่มัน
ไม่ได้เป็นข้อดีส�ำหรับไทยพีบีเอส เขาเรียกว่า “บริบท
สังคมออนไลน์” คือมันเป็นการยกระดับตรงที่เวลาที่มี
สถานการณ์วกิ ฤต คือข้อมูลมันเยอะกับความต้องการของ
คน demand (อุปสงค์) กับ supply (อุปทาน) มันตรงกัน
(match) พอดี มันก็จะเจอ case หลายๆ case ข้อมูลจาก
เรา ข้อมูลจากสื่อ เกรด A เกรด B เกรด C ค่อนข้างเยอะ
วิธีการท�ำงานของสื่อหลายๆ แบบก็เยอะ คนก็มีการเข้า
มาส่องเยอะ พอเข้ามาส่องเขาก็จะเห็นหลายๆ เกรดเยอะ
พอเห็นหลายๆ เกรดเยอะ เขาก็จะเจอความถูกต้อง ความ
ผิดพลาด เขาเจอ ดราม่าอะไรเต็มไปหมดและพฤติกรรม
ของเขาและความคาดหวั ง ของเขา มั น เป็ น ไปในทาง
เดียวกัน คือ ทุกคนอยากได้ขอ้ มูลตรงนีห้ มด มันไม่เหมือน
สถานการณ์ทวั่ ไปทีแ่ บบอยากได้เล่นบ้างอยากได้แซวบ้าง
ผิดก็ไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล่นๆ แต่พอมันเป็นสถานการณ์
ลักษณะแบบนี้ ความคาดหวังของคนมันจะไปในทาง
เดียวกัน คือ “เฮ้ย! คุณต้องถูกสิ” ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
รวดเร็ว ตรวจสอบให้ดว้ ย หรือเอาชุดความรูใ้ ห้ดว้ ย เพราะ
มันเป็นแนวทางเดียวกัน นิสัยใจคอของคนที่เอาใจช่วย
ถ้ า มี ก ารท� ำ อะไรที่ มั น ละเมิ ด กฎกติ ก า มารยาท
เขาก็พร้อมใจกันไม่ยอมรับ หรือ anti อยู่แล้วผนวก
กับ เพจใหญ่ๆ ที่มาเรียนรู้จากนักวิชาการ เช่น Drama
Addict ที่ เขาตั้ ง ใจจะโพสต์ ชื่ น ชมยกตั ว อย่ า งเนื้ อ หา
ที่ ดี สื่ อ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ดี ตั้ ง ใจที่ จ ะโพสต์ ม าเป็ น case
study ชื่นชม มันท�ำให้เขาเหมือนเป็นโรงเรียนสอนไป
ด้วย เอา case นั้นมาเป็นโรงเรียนสอนเรื่องจริยธรรม
ไปด้ ว ย หลั ก การของการติ ด ตามข่ า วที่ ดี เรามี ห น้ า ที่
รายงานข่าว แต่ว่าบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เจอ
ทั้ง case study และ case ดราม่า เขาก็ดึงเอา case
พวกนี้มาเป็น case study จริยธรรมสื่อให้ลูกเพจหรือ
คนที่ตามเขาเยอะๆ ได้เรียนรู้ไปด้วยว่าการท�ำแบบนี้มัน
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เป็นการละเมิด การท�ำแบบนีม้ นั คือการ copy
การท�ำแบบนี้มันไม่ควร การแสดงนิสัยหรือ
ภาษาอย่างนี้ดีไม่ดี หรืออะไรคือข่าวปลอม
มันเป็นการ educate หรือให้ความรู้กับคน
การทีเ่ ราไม่ใช่คนพูดเอง มันก็เชือ่ ถือได้อยูแ่ ล้ว
ก็ถอื เป็นการยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้
ของคนได้ แต่จะได้นานหรือเปล่า หรือว่าได้แค่
ชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวฉาบฉวย พีว่ า่ เหตุการณ์อย่างนี้
มันต้องท�ำกันไปเรือ่ ยๆ เพจพวกนีม้ สี ว่ นส�ำคัญ
มาก แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ดีๆ แล้วจะมายก
ตัวอย่างขึ้นมาหรอก เพราะเราก็ไม่ได้ให้เขา
อวย แต่ถ้าเกิดมันทนไม่ได้จริงๆ พวกเขาจะ
มีอุดมการณ์ของความเป็นเจ้าของเพจ ที่รัก
ในความดี มันก็ยกระดับนะอย่างน้อยคนก็รู้
แหละว่าเป็นสื่อ แต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันน่า
กลัวจริงๆ ถ้าพลาดแค่เรื่องเดียวมันก็ท�ำลาย
สิง่ ทีม่ นั ท�ำดีมาตัง้ เยอะ เพราฉะนัน้ ก็ตอ้ งระวัง
มาก อย่างของเราก็มีเรื่องดราม่า อย่างเช่น
ตอนที่เราได้รับค�ำชม เราก็รู้เลยว่าบางทีเราก็
มีความผิดพลาด เช่น สะกดผิดแต่เมื่อไหร่ที่
เราถูกคนอวย คนชม คนยกระดับขึ้นเยอะๆ
พอเราสะกดผิดขึ้นนิดหนึ่ง คนก็จะ refer เลย
เขาก็จะ comment อย่างนั้นจริงๆ ว่า “อย่า
สะกดผิดสิอุตส่าห์ชื่นชม” เป็นสื่อในระดับ
มาตรฐานอยู่ เหมือนมาตรฐานเรามันก็สูงขึ้น
ไปอีก เราก็ตอ้ งเข้มงวดกับน้องมากขึน้ คนก็จะ
refer ความเป็นมาตรฐานสูงขึ้นไปอีก
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กลุ่มข่าวออนไลน์
บทสัมภาษาณ์ พี่นุ่น - จุฑาภรณ์ กัณหา
ผู้สื่อข่าว-เว็บไซต์ กลุ่มบริหารข่าวรายวัน
ข่าวออนไลน์เรามีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร 4 อย่าง
คือ (1) เว็บไซต์ข่าว (2) เฟซบุ๊ก (3) ทวิตเตอร์ (4) ยูทูป
ที่ใช้ชื่อว่า “Thai PBS News”
“..มันก็ไม่ได้ชัดว่ามันจะต้องยาว แต่ถ้าถามว่าในมุม
ข่าว เราคิดว่าเราต้องติดตามทุกวันและเสนอทุกวัน”
ส�ำหรับประเด็นข่าว 13 ชีวิตติดถ�้ำหลวง ในช่วงวัน
แรกกับวันที่สอง สถานการณ์ยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะยืดยาว
แต่ถ้าถามว่าในมุมข่าวแบบนี้เราคิดว่าเราต้องติดตาม
ทุกวันและเสนอทุกวันแน่ๆ ว่าปฏิบัติการของเขาในแต่ละ
วันเป็นยังไง เชื่อว่าประชาชนน่าจะอยากรู้ ก็มีการคุยกัน
ตั้งแต่ต้นว่าข่าวเรื่องนี้น่าจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องตามให้
ความส�ำคัญเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกัน คือ ต้องตามทุกวัน
อาจจะต้องให้น�้ำหนักมากกว่าข่าวอื่นๆ หน่อย แล้วก็พอ
มันเริ่มชัด มีเรื่องของการปฎิบัติการก็เลยรู้สึกว่ามันก็คง
ต่อเนื่องยาวนานเหมือนกัน เราก็ตามมาทุกวันเหมือนกัน
“…พอยกผัง งานหนักมากขึ้น...”
พอยกผัง งานหนักมากขึ้นเพราะในภาวะปกติของ
เว็บไซต์ข่าว เรามีสิ่งที่ต้องท�ำคือ หนึ่ง เราท�ำข่าวของ
ตัวเองที่คิดว่าเป็นประเด็นเอง เราออกไปท�ำข่าวเขียนข่าว
เอง ติดต่อแหล่งข่าวเอง สอง คือ เป็นข่าวที่เราเอามาจาก
ข่าวทีวีเราเอามาปรับเป็นภาษาข่าวเว็บไซต์ เอามาวางให้
มันเป็นข่าวเว็บไซต์ขึ้นเว็บ แต่พอล้มผังไปแล้ว เราก็ให้
ความส�ำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่ง การลงแรงก็ให้ข่าว
นี้ไปหมดเลย แต่ข่าวอื่นๆ ก็ยังมี ยังต้องมีติดต่อไปด้วย
พอมันล้มผังรายการไปแล้ว มันก็จะมีการจัดรายการสด

ซึ่งรายการสดนี้จัดอยู่หลังที่นั่งท�ำงานของทีมเราเลย คือ
ทุกครั้งที่มีรายการสด พวกเราก็จะได้ยินทุกอย่างอยู่แล้ว
ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด รายการสดทั้ ง หมด
โชคดีที่เราได้น่ังอยู่ตรงนั้น เวลามีข้อมูลอะไรใหม่ๆ เราก็
สามารถโพสต์เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ในการ
รายงานเบือ้ งต้นอย่างรวดเร็วก็ทวิตเตอร์ไปก่อน เฟซบุก๊ ไป
ก่อน แล้วเนือ้ หาทัง้ หมดเราก็เอามาเขียนข่าวขึน้ ทีเ่ ว็บไซต์
อีกทีหนึ่งในฉบับที่ข้อมูลเนื้อหาเต็มที่แล้ว นอกจากนี้ก็คือ
ในเหตุการณ์นี้มันจะมีช่องทางการส่งข่าว เราก็มีอยู่แล้ว
ของส�ำนักข่าว คือน้องนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่ก็จะส่งข้อมูล
ทางไลน์ เราก็จะเอาข้อมูลมาดูความเหมาะสมว่าบาง
ส่วนเอาไปใช้เผยแพร่ในทวิตเตอร์กับเฟซบุ๊กได้หรือไม่
คือเป็นการเอาข้อมูลน้อยๆ ย่อยๆ ขึ้นไปก่อน และถ้าเขา
ส่งข่าวมายาวๆ ก็เอาข่าวนัน้ มาขึน้ เว็บไซต์ แต่บางเวลาเรา
ก็ไม่รอเขา เขามันเป็นรายการสด เขาต้องเสียเวลาในการ
ไปหาข้อมูลนีน่ นั่ บางครัง้ เราฟังจากรายการสดทีเ่ ราได้ยนิ
เขารายงานมาประมาณซัก 1 2 3 ประเด็น เราก็สามารถ
เอาประเด็นพวกนี้ไปหาข้อมูลต่อและเขียนใหม่ คือหา
ข้อมูลเพิ่มและเขียนเป็นข่าวขึ้นได้อีกข่าวหนึ่ง โดยมันมี
เหลือประเด็นจากเขาประมาณ 1-2 ประเด็นทีเ่ ขารายงาน
มา ในขณะที่เราสามารถหาประเด็นต่อได้ เราก็จะติดต่อ
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โทรหานักข่าวเพือ่ หาข้อมูลเพิม่ เติม เราก็ทำ� ในรูปแบบของ
ข่าวเพื่อขึ้นในเว็บไซต์ ทวิตเตอร์ ตามช่องทางที่เรามี คือ
นอกจากฟังข้อมูลแล้วเราก็ตอ้ งตามด้วย แล้วก็อกี อันหนึง่ ที่
พอเขามีรายการสดตรงนัน้ หน้าทีอ่ กี หน้าทีห่ นึง่ ทีเ่ ราได้รบั
ก็คอื เราต้องหาข้อมูล support ให้กบั ผูป้ ระกาศในรายการ
สดตอนนั้นด้วย เพราะว่าพอมันมีการจัดหลายวัน ข้อมูล
ในคลังของผู้ประกาศก็จะวนๆ เราท�ำงานเว็บไซต์ เราดู
ทวิตเตอร์ เรามอนิเตอร์ตลอดก็จะเห็นความเคลื่อนไหว
ของที่ อื่ น หรื อ ความเคลื่ อ นไหวของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ถ้ามันมีอะไรใหม่ๆ เราก็จะเอาข้อมูลนั้นมาให้ผู้ประกาศ
พูดหรือบางทีเราก็จะหาแหล่งข่าวให้ ก็จะถามว่าสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์หรือไม่ เหมือนเราก็ท�ำงาน support ให้กับ
รายการสดไปด้วย

“...ทีมงาน 9 คน ท�ำงานไม่มีวันหยุด...”

ทีมข่าวออนไลน์มีอยู่ประมาณ 9 คน ซึ่งการท�ำงาน
ตอนนั้น คือ ท�ำงานไม่มีวันหยุดก็คือ “Full Team”
กั น ตลอดเหมื อ นว่ า เขาต้ อ งเปลี่ ย นเวลามอนิ เ ตอร์ กั น
ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างวันที่เจอ ก็ท�ำงานกันถึงเช้าเลย
จากวันนี้ไปถึงวันพรุ่งนี้ ก็เต็มที่ไม่ได้หยุดเลย เพราะว่า
มันก็มีข่าวอื่นที่ต้องท�ำต้อง support ด้วย แล้วช่วงที่พีคๆ
อย่างช่วงที่ต้องพาเด็กส่งโรงพยาบาล ในทวิตเตอร์ปกติ
ก็จะมีข้อความอย่างเดียว เราก็ท�ำโปสเตอร์ข่าวสั้นขึ้น
ไปด้ว ย พอหลังๆ คนชอบอ่านอะไรที่เป็นภาพและมี
ข้อความ ยอดทวิต รีทวิต ก็จะดี หลังๆ เราท�ำรายงาน
กันเป็นวินาทีเลย พวกค�ำในข่าว โค้ดค�ำของผู้ว่าฯ เราก็
หาค�ำประโยคเด็ดๆ ท�ำเป็นโปสเตอร์ข่าวสั้น แล้วก็ขึ้นใน
“…เราพยายามคิดประเด็นใหม่ๆตลอด... ทวิตเตอร์ ในเฟซบุ๊ก อันนี้ก็จะท�ำให้เป็นการสรุปข้อความ
เสียดายที่ทีมเราไม่ได้ลงไป” ให้กบั ประชาชนทีอ่ า่ นข่าวเร็วๆ เขาก็จะเลือ่ นทวิตเตอร์เลย
เห็นโปสเตอร์กส็ ามารถเข้าใจได้ ไม่ตอ้ งไปอ่านข่าวทัง้ หมด
เราก็พยายามคิดประเด็นใหม่ๆ คิดตลอด แต่เพราะ
ด้วยความที่หน้างานมันเยอะ นักข่าวเยอะมาก เราไม่ได้
ลงไปเลย ทีมเราไม่ได้ลงไปเลยเพราะมันลงไปเยอะแล้ว
ก็เสียดายที่ทีมเราไม่ได้ลงไปเอง เพราะถ้าลงไปเองเรา
ก็จะมีอะไรหลายอย่าง คือนักข่าวทีวีอาจจะมีข้อจ�ำกัด
หลายอย่างในการที่จะส่งข้อมูลให้กับทีมเว็บ เพราะว่า
เขาก็ต้องหาข้อมูลทุกอย่างกว่าจะออกแต่ละเบรก ซึ่งมัน
ก็ต้องเค้นมากยิ่งหลังๆ เราออกอากาศติดต่อกันตลอด
มันก็จะเริ่ม down ในเรื่องของข้อมูล ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โต๊ะ
เว็บคิดว่ามันเริ่มไม่มีอะไรแล้วนะ เราก็พยายามไปมองดู
ในเรื่องความสนใจของคนว่าตอนนี้คนทางออนไลน์สนใจ
อะไร เราก็จะไปโฟกัสเรื่องนั้นมาให้ ก็จะทวิตเตอร์ไปตาม
ข้อมูล เราก็ต้องดูความสนใจ (trend) ของออนไลน์เพราะ
ว่าข่าวของออนไลน์ คนจะบริโภคไม่เหมือนทีวี จริงๆ
ถ้าเป็นประเด็นทีวีก็จะคิดอีกแบบหนึ่ง ออนไลน์ก็จะเป็น
อีกแบบ ถ้ามันเป็น issue ในนั้น แล้วเราเอามาท�ำข่าวได้
เร็ว คนก็จะติดตามเรา
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“รูปแบบการท�ำงานก็เหมือนปกติ
ความท้ า ทายของการท� ำ งานข่ า วออนไลน์ ช ่ ว งนั้ น
แต่มันมากขึ้นเท่านั้นเอง” มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยดูแล้วก็คุ้มกับการที่
เรา full team และให้เวลากับมันหมด เพราะยอดคน
การท�ำงานของช่วงนั้นกับช่วงเวลาปกติไม่ได้แตกต่าง
ติดตามมันก็เพิ่มขึ้นมาก ต้องยอมรับว่าไทยพีบีเอส เวลา
กัน แค่มันมากขึ้นเท่านั้นเอง ในหนึ่งนาทีมันเพิ่มมากขึ้น
มีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้คนจะคิดถึงเรา และคิดถึงทุกช่อง
ทุกคนก็ทำ� งานแบบปกติกนั อยูแ่ ล้วคือท�ำ text ขึน้ เว็บไซต์
ทางที่เป็นของไทยพีบีเอส เราก็คิดว่ามันก็เป็นความคิดที่
พอทุกคนน�ำขึ้นเว็บแล้วก็จะน�ำมาลงทวิตเตอร์ มาออก
ถูกต้องที่เราลงก�ำลังลงแรง ทุ่มเทมันเพื่อท�ำให้ประชาชน
ทุ ก ช่ อ งทาง ถ้ า รู ป แบบการท� ำ งานก็ เ หมื อ นปกติ แต่
เขาเห็นข่าว แล้วเขาก็ได้บริโภคข่าวที่เขาอยากรู้ เพราะดู
มันมากขึ้นเท่านั้นเอง เช่น เขียนข่าวก็เขียนข่าวมากขึ้น
ได้จากยอดของรีทวีตอะไรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข่าวของ
ทวิตก็ทวิตมากขึ้น โพสต์เฟซบุ๊กเพิ่มมากขึ้น แต่รูปแบบ
หมูปา่ จะยอดดีทกุ ข่าวทุกทวิตเตอร์ เราดูเฟซบุก๊ ทีเ่ ราโพสต์
การท�ำงานก็อาจจะเหมือนเดิมแค่มีภาระงานเพิ่มขึ้น เช่น
หมดเลยก็รสู้ กึ ว่าเป็นการตัดสินใจของทีมทีด่ แี ละเหมาะสม
อาจจะต้องมอนิเตอร์เยอะขึน้ หน่อยเพราะบางส่วนต้องมา
กับช่วงเวลานั้น กับเหตุการณ์ที่ตอนแรกดูว่ามันเป็นเรื่อง
support ทีวีด้วย
เล็กน้อยแต่พอมันได้เกาะติดไปแล้ว มันกลายเป็นเรื่อง
“ยอดการเข้าดูเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ ที่มีความยากล�ำบาก เป็นเรื่องที่มีความเข้มข้น พอเราท�ำ
ในเดือนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด” ทุกอย่างเต็มที่เลยท�ำให้ทุกอย่างโอเค
ช่วงนัน้ มันดีขนึ้ คนเข้ามาในเว็บเยอะเลย ดูจากตัวเลข
เห็นชัดเลยว่ายอดการเข้าดูเฟซบุก๊ กับทวิตเตอร์ ในเดือนที่
เกิดเหตุ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลย
“จุดแข็งของเราคือความน่าเชื่อถือ
ความไม่หวือหวา และความถูกต้อง”
จุดแข็งของเราคือความน่าเชื่อถือ ความไม่หวือหวา
และความถูกต้อง คือ ถ้าตรวจสอบแล้วข่าวไม่ถูก เราก็ไม่
ขึ้น หรือขึ้นช้านิดหนึ่งเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อน ไม่รีบจน
มันผิด หลายเรือ่ งเราตรวจสอบกันจริงจังมาก พยายามมาก
ใครมี connection อะไรก็ติดต่อตรวจสอบเลย พยายาม
ทุกช่องทาง ถ้าไม่ชวั ร์กย็ งั ไม่ออก เราก็พยายามท�ำให้ดที สี่ ดุ
อันนีก้ ค็ อื เป็นจุดแข็งของเราทีพ่ ยายามท�ำทุกอย่างต้องชัวร์
ถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงถึงจะน�ำเสนอ คือจะไม่ตามใคร
“...มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อย ดูแล้วมันก็คุ้มกับ
การที่เรา full team และให้เวลากับมันหมด…”

“หวังว่าเวลามีเหตุการณ์บ้านเมืองที่มันใหญ่ขึ้นมากๆ
และอยากรู้มากๆ ทุกคนก็ยังคงคิดถึงไทยพีบีเอส”
ในทีมทุกคนก็เต็มที่ เหนื่อยมาก ท�ำงานเกือบ 24
ชั่วโมง เป็นการท�ำงานที่เต็มก�ำลังมาก ไม่ได้ไปไหนเลย
นัง่ อาการแบบว่าติดเก้าอีเ้ ลย ก็ดที ที่ กุ คนเต็มทีก่ บั มัน และ
พร้อมพิกัดลุย โดยที่ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไป
จบเมื่อไหร่จะยาวนานขนาดไหน ตอนนั้นก็ไม่มีใครตอบ
ได้ แต่ทุกคนลุยงานเต็มที่ ลงแรงเต็มที่ ถ้าถามว่าประทับ
ใจกับเหตุการณ์นี้ยังไง ในฐานะของนักข่าว จริงๆ มันก็
เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้น คือ ไม่อยากจะบอกว่า
มันดี จริงๆ ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์
ด้วย แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมากมาย เราก็หวังว่าเวลามี
เหตุการณ์บ้านเมืองที่มันใหญ่ขึ้นมากๆ และอยากรู้มากๆ
ทุกคนก็ยังคงคิดถึงไทยพีบีเอส พวกเราก็จะเตรียมไว้เลย
ว่าถ้ามีเหตุการณ์ใหญ่ การทีเ่ ราลงแรงไปมันไม่เสียหาย เรา
ลงแรงแบบนี้มันโอเคแล้วมันมาถูกทางแล้ว และที่ส�ำคัญ
ประชาชนได้รับประโยชน์
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งานกราฟิก
แบบจ�ำลองความเข้าใจ
บทสัมภาษณ์ วสันต์ วชิราชัย ผู้จัดการฝ่ายกราฟิก

การท�ำงานในช่วงนั้น อุปสรรคส�ำคัญของการท�ำงานสื่อ คือ จ�ำนวนข้อมูลที่มีมหาศาล มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
และข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงภาพที่ส�ำคัญต่างๆ ดังนั้นการจะน�ำเสนอหรือสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน
ไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตาม การพูด สื่อสาร การตั้งค�ำถามหรือการอธิบายต่างๆ จ�ำเป็นจะต้องมีความชัดเจนและท�ำให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารของไทยพีบีเอสเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ “กราฟิก”
งานกราฟิกภาพและแบบจ�ำลองต่างๆ ล้วนช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดี

ฝ่ายกราฟิกกับการท�ำงานช่วงถ�้ำหลวง
“ครัง้ แรกทีเ่ ราท�ำงานเป็นทีมใหญ่ๆ คือ ตอนน�ำ้ ท่วมปี 2554 ซึง่ เป็นอะไรทีค่ อ่ นข้างใกล้ตวั เราไม่ได้ออกไปไหน ต้อง
อยู่ท�ำที่สถานี แล้วน�้ำก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆ จนน�้ำถึงหน้าสถานีแล้ว แต่เราก็ยังปักหลักอยู่ที่ส�ำนักงานใหญ่ริมถนนวิภาวดี
จนกระทั่งการท�ำข่าวประจ�ำวันเป็นไปอย่างยากล�ำบากมากขึ้น เลยต้องย้ายไปตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทยพีบีเอส-จุฬาฯ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรายงานข่าวน�ำ้ ท่วมกรุงเทพฯ ตอนนัน้ ดีตรงที่ เราได้นกั วิชาการ คือ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
มาอยูก่ บั เราด้วย โดยทางข่าวจัดเตรียมห้องไว้ให้ มีโต๊ะกลมๆ อันนึง หนังสือวางเป็นตัง้ ๆ กระดาษข้อมูลวางอยู่ การท�ำงาน
ของทีมง่ายขึน้ เพราะเรามีคนทีร่ จู้ ริงมาถ่ายทอด มาบอกว่าท�ำอะไร ยังไง
ต่อมาอีกเหตุการณ์ คือ เหตุระเบิดทีศ่ าลพระพรหมเอราวัณ ก็จะมีเรือ่ งข้อมูลทีค่ อ่ นข้างเปลีย่ นใหม่ตลอด เปลีย่ น
ทุกวัน ท�ำไปแก้ไป อย่างตอนแรกได้ขอ้ มูลมาว่าเป้ทใี่ ส่ระเบิดถูกวางไว้บนเก้าอี้ ตอนหลังทางข่าวก็เข้ามาบอกว่าเขาวางไว้ใต้
เก้าอี้ ในตอนนัน้ ต้องเข้ารายการสดด้วยก็รบี ท�ำรีบแก้ แต่ระยะเวลาของเหตุการณ์นนั้ กินเวลาแค่ 4-5 วัน
แต่กรณีของถ�ำ้ หลวง จุดต่างจากกรณีนำ�้ ท่วมหรือระเบิดตรงราชประสงค์ ก็คอื เรือ่ งข้อมูล สือ่ มวลชนไม่ได้ขอ้ มูล
เลย ไม่มใี ครบอกอะไร เราก็ตอ้ งหาต่อยอด คิดเอาเองจากสิง่ ทีม่ วี า่ จากตรงถ�ำ้ ไปทางซ้ายหรือขวา ตอนแรกก็คดิ ว่าไปทางนี้
แต่ตอนหลังเปลีย่ นไปอีกทาง ถัดไปมีโถงกลางแล้วก็มจี ดุ บัญชาการใหญ่ๆ อีก 2 จุด ข้างใน ส่วนการค้นหาก็จะมีลกั ษณะ
ของการด�ำลงไปแล้วมุดขึน้ มา มีชอ่ งทีแ่ คบต้องผ่านทีล่ ะคน ซึง่ อันนีเ้ ป็นข้อมูลทีเ่ ราได้มาตอนหลังแล้วถึงจะมาท�ำเพิม่
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อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องถ�้ำหลวงกินระยะเวลานานตาม
จ�ำนวนวันทีน่ อ้ งติดถ�ำ้ ตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีรายงาน
หรือเปล่า เพราะนึกว่าจะออกมาง่าย แต่เหตุการณ์นมี้ นั โทษ
ใครไม่ได้ มันไม่เคยเกิด ทุกคนไม่มขี อ้ มูลไม่มคี วามรู้ ท�ำให้คน
จากทัว่ โลกมาร่วมมือช่วยกัน

ส�ำหรับการจ�ำลองเหตุการณ์ ขัน้ แรกคือไปหาซือ้ ตัวแบบ
หรือโมเดล เป็นแบบภาพ 3D เลย เพราะว่าเราไม่มโี มเดล
ด�ำน�ำ้ แต่ยงั ใช้ไม่ได้ทนั ที เราต้องมาปรับแก้ใหม่ เพราะว่าจุด
หมุนของการเคลือ่ นไหวกล้ามเนือ้ ไม่เหมือนกัน และลักษณะ
ของตีนกบ ถังอากาศ ต้องรีบท�ำเพิม่ ใหม่หมดเลย เพราะงาน
ข่าวเป็นงานด่วน ไม่สามารถมาประดิษฐ์แล้วค่อยๆ สร้าง
ปัจจุบนั (เมือ่ ปี 2562) ฝ่ายกราฟิกมีเจ้าหน้าทีอ่ ยูท่ งั้ หมด
กระดูกและตัวควบคุมการเคลือ่ นไหว ซึง่ พวกนีจ้ ะใช้หลัก
29 คน แบ่งงานออกเป็นหลายลักษณะหลักๆ ก็จะมีงาน
การท�ำโมเดลที่จะมีการก�ำหนดจุด เหมือนเวลาสร้างหนัง
ถ่ายทอดสด ในสตูดโิ อ 3 เป็น OB (Outside Broadcasting
โมเดลพวกนีเ้ ราก็จะซือ้ ไว้แล้วมาแก้ไขเพิม่
– การออกอากาศสดนอกสถานี) งานออกแบบสิง่ พิมพ์ งาน
กราฟิก 2D (ภาพ 2 มิตทิ มี่ รี ปู ร่างรูปทรงแต่ไม่มคี วามลึก)
ส่วนน้องทีท่ ำ� 2D ก็จะท�ำพวกข้อมูล จ�ำลองเป็นภาพ ก็
3D กราฟิก (ภาพ 3 มิติ มีทง้ั รูปร่างรูปทรงและความลึก จะมีภาพทีเ่ ป็น realistic และ ภาพทีเ่ ป็น Infographic 2
สมจริง) insert (การแทรกภาพประกอบรายการ) แบ่งเป็น อย่างหลักๆ โดยเราจะตัง้ เป็นทีมเฉพาะกิจขึน้ มา พอทาง
infographic งาน interior design เขียนฉาก ห้อง เพือ่ เอา ข่าวให้การบ้านมาปุป๊ ก็จะมอบงาน เช่น 2 คนช่วยกันหา
มาประกอบรวมกันอีกทีนงึ เพราะเขาจะขึน้ โมเดลเก่ง และ โมเดล คนทีป่ รับแก้กอ็ กี คน คนที่ composite ก็จะอีกคน
ก็มสี ว่ นท�ำกราฟิกท�ำ title interlude รายการ ซึง่ ตอนนีจ้ ะ นึง เพราะบางคน composite สวย เขาไม่ถนัดเรือ่ งโมเดล
แยกส่วนงานกันอยู่ แต่ตอ่ ไปอยากให้พฒ
ั นา เหมือนเวลาเรา แต่เป็นมือ composite การด�ำน�ำ้ เข้าไปในถ�ำ้ แอนิเมชันก็
เรียนหนังสือ มีวชิ าเอกวิชาโท อยากให้ทกุ คนท�ำเป็นทัง้ สอง ใช้อกี คนนึงท�ำ บางทีนงั่ สองสามคนช่วยกันแก้ ตอนนัน้ แก้
อย่าง เพราะส่วนตัวเคยบอกกับทุกคนว่า ต้องเอาตัวรอดให้ งานกันตลอด เพราะว่าเราก็ตอ้ งสงสารทางข่าวด้วย เพราะ
ได้ในกรณีทไี่ ม่มใี ครอยู่ ถึงจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบ แต่งาน ข้อมูลยังไม่ชดั ไม่นงิ่ สถานีอนื่ ๆ ก็เป็นอย่างนีเ้ หมือนกัน
ต้องส�ำเร็จลุลว่ ง ต้องฉายเดีย่ วแล้วท�ำงานให้จบ แต่ยงั ไงก็
เราจะวางเจ้าหน้าทีอ่ ย่างน้อย 4-5 คนอยูท่ ำ� จะอยูก่ นั
ต้องมีระยะเวลาให้เขาได้ฝกึ ทักษะสักพัก
เป็นกลุ่มแล้วเราก็จะคอยดู และต้องมีพี่ที่คอยประสาน
ในส่วนงานกราฟิกสนับสนุนหน้าจอ จะมีงานประจ�ำ งานกับทางข่าว แม้กระทัง่ ตัวพิธกี รเองก็จะมาดู เพือ่ จะได้
หลักๆ เช่น รายการสถานีประชาชน ทีน่ ไี่ ทยพีบเี อส ข่าว ออกแบบให้สอดคล้องกับการน�ำเสนอ ทิศทางการเดินใน
พยากรณ์อากาศ ซึง่ เป็นงานทีม่ ลี กั ษณะของ mood and สตูดโิ อ เราก็ออกแบบตามข้อมูลทีข่ า่ วให้มา
tone ก็จะแตกต่างกัน
ส�ำหรับงานถ�ำ้ หลวงเราแบ่งเจ้าหน้าทีเ่ ป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ
ส�ำหรับงาน 3D ภาพจ�ำลองเหตุการณ์ลักษณะของการ
น�ำเด็กออกจากถ�้ำ ซึ่งเป็นกรณีที่เราไม่รู้จักมาก่อน ภาพ
ทีเ่ ราได้มาภาพแรก เป็นภาพนิง่ จาก BBC ทีจ่ งู กันสามคน
น�ำหน้าหนึง่ น้องอยูต่ รงกลาง คนท้ายจับเชือกอีก 1 คน
ก็เอาภาพนัน้ ไปจ�ำลองเหตุการณ์
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ปกติฝา่ ยกราฟิกจะมีลกั ษณะการท�ำงานเป็นกะ โดยจะ
มีเวรเจ้าหน้าทีก่ ราฟิกตัง้ แต่ตี 4 วนไปถึงข่าวดึกตอนเทีย่ ง
คืนครึง่ และจะมีเจ้าหน้าทีส่ แตนบายอยู่ 1 ท่าน แต่ตอน
เช้าจะมีเจ้าหน้าทีอ่ ยูป่ ระมาณ 2-3 คน เพราะช่วงเช้างาน
เยอะ อย่างเข้างานตอนตี 4 ก็จะมาท�ำ Insert ข่าวเช้า ซึง่
เราต้องมาเตรียมงานก่อนทีข่ า่ วจะออกตอนตี 5 เสร็จแล้วก็
จะมีรายการต่อๆ มา คือรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ทีต่ อ้ งท�ำ
Insert เหมือนกัน ถัดมาก็จะมีงานท�ำภาพกราฟิกประกอบ
ข่าวของทางเว็บไซต์ข่าว อันนี้จะมีทั้งวัน ต้องมีเจ้าหน้าที่
อยู่ เดิมมีกราฟิกดูงานนีแ้ ค่คนเดียว ตอนหลังท�ำคนเดียวไม่
ไหว เพราะงานเว็บไซต์ขา่ วมี 10 กว่าคนต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน
ถึงกับแย่ ตอนนีเ้ ลยกระจายให้แบ่งกันรับงาน 2-3 คน ถ้ามี
งานพิเศษบางทีตอ้ งมาคุยไว้กอ่ น เพราะต้องดูทคี่ วามยาก
และความง่ายของงานแต่ละชิน้ เพราะเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคน
มีความคล่องตัวและทักษะทีถ่ นัดท�ำได้รวดเร็วแตกต่างกัน
เหมือนช่างแอร์อาจจะติดวิทยุรถยนต์ได้ แต่มคี วามปราณีต
ความรวดเร็วและความถนัดเฉพาะทางไม่เท่าช่างวิทยุ อย่าง
เราก็จะมีคนทีข่ นึ้ 3D ปัน้ โมเดลเก่งๆ อยู่ แต่อาจจะท�ำงาน
2D ไม่คอ่ ยถนัด

แต่ในช่วงเหตุการณ์นั้น เราจะมีเวรที่เรียกว่า “เวร
ฉุกเฉิน” ซึง่ จะจัดไว้สำ� หรับช่วงทีม่ สี ถานการณ์สำ� คัญหรือ
วาระพิเศษ เป็นกะพิเศษ เป็นการจัดคิวรายชื่อ ในกรณี
ที่มีอะไรฉุกละหุก แล้วไม่มีใครอยู่ เราจะโทรตามคนตาม
คิวเวรทีว่ างไว้ เช่น กรณีวนั หยุดแล้วมีงานเยอะ ท�ำไม่ทนั
ก็จะขอให้เข้ามาช่วย เพราะปกติเวรวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)
จะมีเจ้าหน้าทีอ่ ยู่ 3-4 ท่าน เนือ่ งจากฝ่ายข่าวเข้ามาท�ำงาน
เราก็ตอ้ งมีเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาท�ำงานตัง้ แต่ 8-9 โมง ถึงประมาณ
3 ทุม่ ก็ตอ้ งเฉลีย่ คน เช่นเดียวกันถ้ามีเหตุการณ์ในวันหยุด
มีเหตุการณ์เร่งด่วน ต้องการกราฟิก เราก็จะตามให้น้อง
เข้ามา แต่ถ้าไม่ว่างจริงๆ เจ้าตัวก็ต้องไปคุยกับคิวถัดไป
แล้วค่อยมาแลกเวรใช้แทน แต่ถา้ งานในสถานี อยูก่ นั เยอะๆ
เราก็จะแบ่งกัน ให้อยู่ท�ำให้เสร็จให้รอ อันนี้ไม่ต้องห่วง
เพราะวันธรรมดาก็จะอยูก่ นั หลายคนก็สามารถมอบหมาย
งานได้วา่ คนไหน ท�ำอะไร บางทีอาจจะเหลือ่ มกัน เราก็จะ
บอกว่าให้อยูท่ ำ� งานให้เสร็จก่อน ถ้าไม่เสร็จก็ตอ้ งบอกคน
ถัดไป เพือ่ มาต่องานให้ตดิ ซึง่ ตอนนัน้ เราก็ใช้วธิ กี ารท�ำงาน
แบบนี้ เพือ่ รองรับงานให้ครบถ้วนมากทีส่ ดุ

“ถามว่าท�ำไมต้องท�ำภาพจ�ำลองเหตุการณ์ เราท�ำ
immersive (การจ�ำลองภาพเสมือนจริง ) ส�ำหรับ
สถานการณ์ที่ช่างภาพไม่มีภาพ เพราะคิดว่าคนน่าจะ
สนใจมากทีส่ ดุ เวลาดูของจริง แต่ในกรณีทมี่ นั หาไม่ได้
ไม่มีภาพ ก็ต้องท�ำกราฟิกจ�ำลองเหตุการณ์ขึ้นมาช่วย
เราก็พยายามอธิบายในรูปแบบต่างๆ บางคนก็บอกว่าดู
เป็นภาพเสมือนจริงดูยาก อยากดูเป็นภาพจ�ำลองมากกว่า
ซึง่ ไม่วา่ จะเป็นภาพเสมือนจริงหรือแบบจ�ำลอง เราก็เน้นให้
คนทางบ้านดูแล้วเข้าใจมากขึน้ ”
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หน้างานกราฟิก เรื่องเล่าจากคนท�ำงานหน้าจอที่อยู่เบื้องหลัง
สิทธิพร บุญเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่กราฟิกที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้
โดยเป็นผู้รับผิดชอบงานอินโฟกราฟิก (infographic)

Q: ช่วงถ�ำ้ หลวงได้รบั มอบหมายให้ทำ� งานส่วนใดบ้าง
และได้รับโจทย์อะไรมาบ้าง

ตอบ: ได้รับมอบหมายในส่วนขั้นตอนของการน�ำเด็ก
ออกมาจากถ�ำ้ อย่างถ�ำ้ หลวงมันเรียลไทม์มาก ท�ำกราฟิก
ตอนเช้าและใช้งานตอนเย็น ซึ่งเราก็ต้องเตรียมวัตถุดิบ
และผลิตทั้งหมดภายใน 2-3 ชั่วโมงเพื่อที่จะออกอากาศ
ในข่าวค�่ำ

Q: ในส่วนของข้อมูลทีน่ ำ� มาใช้เป็นข้อมูลจากแหล่งใด
ตอบ หลักๆ คือส�ำนักข่าว เขาให้ข้อมูลมา แต่ตอนนั้น
มันก็ยังไม่นิ่ง ไม่ชัดเจน เราต้องเตรียมกราฟิกทั้งหมด
ไว้ให้พร้อม เพื่อที่เวลามีแก้ไขก็จะใส่ได้เลย แต่ตอนนั้น
อินโฟกราฟิกจะออกประมาณ 3 วันหรือ 4 วัน ตามการ
ประเมินสถานการณ์ของหน่วยซีล ว่าจะน�ำเด็กออกมา
อย่างไร เพราะผมท�ำในขัน้ ตอนของการเอาออกมา อย่าง

วิธแี รกใส่หน้ากากให้เด็กด�ำน�ำ้ วิธที สี่ องดมยาสลบ ซึง่ มัน
เปลี่ยนทุกวัน เราก็ต้องท�ำตามสคริปต์ที่ส�ำนักข่าวส่งมา
ให้ วันนี้ข่าวมาแบบนี้ ออกไปแบบนี้ เราก็ท�ำแบบนี้ออก
พอวันรุ่งขึ้นสคริปต์มาอีกแบบ ฝ่ายข่าวหาข้อมูลมาใหม่
เราก็ท�ำตามแบบเปลี่ยนใหม่ตลอด
อีกส่วนอย่างผมท�ำในส่วนกราฟิก ผมจะต้องหาข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ช่วยด�ำน�้ำ เราก็ต้องไป
หารูปมาเพือ่ ทีจ่ ะเอามาดัดแปลงเป็นตัวกราฟิก เพือ่ ใช้ใน
งานอีกที เพราะฝ่ายข่าวเขาเอามาเป็นรูป ซึ่งจริงๆ แล้ว
รูปกับของจริงที่เขาใช้มันอาจจะไม่เหมือนกัน เราต้องหา
ข้อมูลในส่วนนี้ด้วย ให้มันใกล้เคียงกับที่หน่วยซีลใช้หน้า
งาน เพราะยังไม่มีใครสามารถรู้เรื่องจริงในถ�้ำได้ ว่าเขา
ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง เป็นความลับของทีมปฏิบัติการ

Q : แล้วตอนที่ท�ำเรื่องหมูป่ายังต้องดูแลงานอื่นๆ
เหมือนเดิมหรือไม่

ตอบ ต้ อ งดู แ ลงานอื่ น ๆ ด้ ว ยครั บ แต่ ห ลั ก ๆ ผมจะ
สนับสนุนข่าว-รายการอยู่แล้ว ตอนนั้นเป็นงานแบบ
เรียลไทม์ของฝ่ายข่าว ซึ่งต้องพร้อมจะออกอากาศหรือ
ถ่ายทอดสดตลอดเวลา
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Q: คิดว่ากราฟิกของสื่อแต่ละช่องมีความแตกต่างกัน
ยังไรบ้าง

ตอบ ตอนนั้ น น่ า จะมี ไ ทยพี บี เ อสช่ อ งเดี ย วนะครั บ
ที่ท�ำเป็น motion 3D ในการน�ำเด็กออกมาเป็นเหมือน
infographic เพราะช่องอื่นเขาจะท�ำเป็นภาพนิ่ง หรือ
ไม่ก็เป็น simulate 3D ไปเลย ที่ภาพสวยๆ

Q: การท�ำงานช่วงนั้นมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง
หรือไม่

ตอบ น่าจะเป็นเรือ่ งข้อมูลครับ เพราะข้อมูลมันไม่แน่นอน
ยังไม่มีใครรู้ว่าวิธีการน�ำเด็กออกมาที่แท้จริงเป็นยังไง
เราก็แค่ท�ำให้ตรงตามโจทย์ที่เขาให้มา

Q: เห็นผลงานอยู่บนหน้าจอแล้วรู้สึกยังไง
ตอบ รูส้ กึ เหนือ่ ยครับ แล้วก็ดใี จว่าเสร็จแล้วนะ อย่างใน
โซเชียลมีเดีย ก็มยี อดวิวยอดแชร์เยอะ เหมือนเราเองก็ดใี จ
ทีง่ านของเราออกสูส่ ายตาคน แล้วคนช่วยกันแชร์ คนก็มา
ให้ความเห็น มีชมบ้างว่าเข้าใจง่ายประมาณนี้ครับ

Q: อะไรที่เป็นเรื่องประทับใจหรือน่าจดจ�ำ
ตอบ ผมว่าด้วยการท�ำงานทีม่ รี ะยะเวลาจ�ำกัด ท�ำให้แต่ละ
คนช่วยกัน คือ ทุกคนมีงานกันหมด แต่พอขอให้ทุกคนมา
ช่วยดู มาแลกเปลี่ยนความคิด ทุกคนก็พร้อมจะช่วยกัน
เหมือนทุกคนทุกหน้าที่มีงานของถ�้ำหลวง แต่รับผิดชอบ
กันคนละส่วน คนนี้ท�ำ 3D คนนี้ท�ำ simulate เหมือน
ทุกคนในห้องนี้ท�ำเรื่องถ�้ำหลวงเป็นงานหลักในช่วงนั้น
สนุกดีครับ ท�ำงานไปด้วยเปิดข่าวดูไปด้วย เปิดทีวีเรียง
กัน 5 จอ 5 ช่องเลยครับ

อภิวัฒน์ แพนดี

เจ้าหน้าที่กราฟิกที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้
รับผิดชอบท�ำในส่วนของการท�ำ composite

Q: งาน composite คืออะไร
ตอบ composite เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ส�ำคัญของการ
ผลิตชิ้นงาน โดยเป็นการรวมแต่ละองค์ประกอบเข้าฉาก
สุดท้าย ก็เหมือนเอางานแต่ละส่วนมาประกอบกัน งาน
โมเดล แอนิเมชันก็คอื ท�ำให้โมเดลเคลือ่ นไหว บางทีกจ็ ะ
แยกฉากกับตัวการ์ตนู เราก็จะน�ำมันมาประกอบกัน ปรับ
มุมให้มนั ดูดขี นึ้ ปรับแสง ใส่เอฟเฟค เช่น ถ่ายฉากเขียว
ในสตูดโิ อมา ผมก็จะเอาฉากเขียวออก หรือปัน้ โมเดลมา
แล้วผมก็ท�ำให้ฉากสมจริงมากขึ้น ท�ำให้คนเหมือนเข้าไป
อยูใ่ นบรรยากาศเดียวกันได้ครับ เป็นงานเก็บรายละเอียด
เก็บความสวยงาม เขาท�ำ 3D มาแล้วก็เราเติมเข้าไป อย่าง
ในน�้ำก็จะมีพวกฝุ่นพวกปลา แสง แสงไฟฉาย ที่ท�ำเป็น
โมเดล 3D ไม่ได้

Q: อยากให้ชว่ ยอธิบายลักษณะงานทีท่ ำ� ตามปกติ และ
งานถ�้ำหลวงที่รับผิดชอบ

ตอบ ปกติกจ็ ะดูสว่ นของงานข่าว insert ธรรมดาแล้วก็พวก
ไตเติล้ รายการ infographic ก็มบี า้ ง จะเน้นหนักตรงส่วน
composite ทีเ่ ราถนัดไปเลย ตรงส่วนอืน่ ก็จะมีคนทีถ่ นัด
กว่ารับผิดชอบอยู่ ตอนงานถ�ำ้ หลวงท�ำในส่วนคลิปการน�ำ
เด็กออกจากถ�้ำ ช่วยเติมมิติให้กับโมเดล ตอนแรกจะเป็น
โมเดลเปล่าๆ เราก็เติมเอฟเฟคให้ดแู ล้วรูส้ กึ ว่ามันมืดหรือ
มีมิติ ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงในถ�้ำ
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Q: การท�ำงานช่วงนั้นมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง Q: มีความกดดันหรือไม่ เมื่อความรับผิดชอบของเรา
หรือไม่

เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ตอบ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อมูล เพราะตอนนั้นไม่ค่อยรู้
รายละเอียด พอข้อมูลไม่ชัดเจนก็ท�ำอะไรได้ล�ำบาก เช่น
ตกลงย้ายสองคนหรือสามคน ต้องปรับเปลี่ยนตลอด
ท�ำไปปรับไป ถ้าโมเดลปรับ เราก็ต้องมาปรับเอฟเฟคใหม่
บางครั้งมีสองคนบ้าง สามคนบ้าง ยกเปลบ้าง ใส่เปลบ้าง
ก็ปรับเปลี่ยนตลอด

ตอบ ก็มกี ดดันครับ ส่วนใหญ่จะมาเร่งทีผ่ มเนีย่ แหละครับ
ถ้าส่วนอืน่ กินเวลาไปมาก ส่วนของผมก็จะมีเวลาน้อยลง อย่าง
เวลางานมาก็จะสัก 50 เปอร์เซ็นแล้ว ส่วนทีเ่ หลือถ้ามีเวลา
เยอะก็จะยิง่ สวยละเอียด สามารถท�ำให้มนั ดีขนึ้ ไปอีก แต่ถา้
งานรีบมาแบบโมเดลล้วนๆ ก็ประกอบส่งได้

Q: เวลาเราได้โจทย์มาแล้ว แต่เราอาจจะยังนึกภาพ

บ้างคะ

ไม่ออก มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ตอบ ส่วนใหญ่ก็หาข้อมูลหรือภาพอ้างอิง (reference)
ดูว่าใต้น�้ำจะมีความรู้สึกยังไงบ้าง ใส่อะไรได้บ้าง แล้ว
ก็ดูจากภาพข่าวประกอบด้วยว่าลักษณะน�้ำมันขุ่นยังไง
ไฟฉายโดนฝุ่นในน�้ำมืดๆ จะออกมาเป็นยังไง ต้องเพิ่ม
จินตนาการเข้าไปด้วย

Q: มีเรือ่ งประทับใจส�ำหรับการท�ำงานถ�ำ้ หลวงอย่างไร
ตอบ ช่วงแรกๆ ก็ลุ้นตามครับ ตามข่าว เปิดข่าวตลอด ว่า
จะออกมาได้เมือ่ ไร ออกมายังไง เขาท�ำวิธไี หนกันบ้าง รูส้ กึ
ว่าความร่วมมือเยอะมาก คนที่ไม่คาดคิดว่าจะมามีส่วน
ร่วมด้วยก็มา อย่างการสูบน�้ำก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะต้องใช้
ท่อพญานาค ประมาณนี้ครับ

Q: งานถ�้ำหลวงแตกต่างจากการท�ำงานปกติอย่างไร
ตอบ เป็นเรื่องของการสแตนด์บาย ต้องตามหน้างาน
ต้องคิดไปด้วย ก็ตื่นเต้น แต่ก็ได้ความรู้สึกใหม่ๆ ต้อง
เตรียมพร้อมตลอดเวลา ก็จะมีอยู่ดึกขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้
กระทบขนาดนั้น เหมือนอย่างตอนเลือกตั้งก็ต้องอยู่
สแตนด์บายตลอดอยู่แล้ว
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แล้ว ก็จะยิง่ เหมือนจริงเข้าไปใหญ่ เป็น material ของเขา
นัน้ จริงๆ แล้วก็จะมีพบี่ อย (นิธศิ สิรวิ รกมล) ทีเ่ ป็นหัวหน้า
ช่วยดูอีกที ให้งานออกมาดูดี เข้าใจง่าย

Q: ลักษณะงานที่ท�ำตามปกติ และงานถ�้ำหลวงที่รับ Q: ส�ำหรับงานนี้ใช้ระยะเวลานานหรือไม่
ผิดชอบเป็นยังไงบ้างคะ
ตอบ ผมจบด้านการตกแต่งภายใน (interior) เคยรับ
ตกแต่งภายในมาก่อน ดังนั้นผมจะถนัดด้านการวาด
ฉากที่ต้องขึ้นบนฉากเขียว (green Screen) การจ�ำลอง
ภาพเสมือนจริง (immersive) เช่น ฉากกีฬา ข่าวบันเทิง
ข่าวค�่ำ ท่องโลกกว้าง ส่วนงานถ�้ำหลวงรับผิดชอบในส่วน
ของการปั้นโมเดลถ�้ำ พวก โถง 1-2-3

Q: อยากให้เล่าถึงการท�ำงานในช่วงเหตุการณ์ถำ�้ หลวง
ตอบ ตอนแรกได้รับโจทย์มาจากส�ำนักข่าว ได้มาเป็น
ภาพวาด ตามที่นักวิชาการอธิบายในตอนนั้น เพราะช่วง
แรกๆ ยังไม่มใี ครเข้าไปถึงตรงนัน้ ได้เลย เป็นการสรุปตาม
นักวิชาการ แล้วก็อัปเดตเรื่อยๆ ตามสถานการณ์ โดยรับ
ผิดชอบเฉพาะตัว 3D ที่มีนักด�ำน�้ำ ท�ำในส่วนของการ
ปั้นโมเดลถ�้ำ พวกโถง 1 โถง 2 โถง 3 โถง 4 แต่ละจุดมี
เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง มีอุปกรณ์อะไรตรงไหน เราก็
เตรียมวัสดุ วาดเด็กลงไป โพรงถ�้ำหน้าตาเป็นยังไง ก็ปั้น
ภาพให้สมจริงขึน้ ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั มา งานแต่ละส่วนก็จะ
แยกกันท�ำแล้วค่อยน�ำมาประกอบกัน

Q: มีวิธีการในการวาดหรือปั้นโมเดลอย่างไร

ตอบ งานนีจ้ ริงๆ ก็ใช้เวลานานเหมือนกัน แต่กจ็ ะนานมาก
ไม่ได้ สัง่ เช้าเอาเย็นก็ตอ้ งเสร็จ ปกติเขาประชุมกันตอนเช้า
มาสั่งงานประมาณ 10.00 - 11.00 น. แล้วเอาออกข่าว
ตอนเย็นประมาณ 17.00 น. ครับ

Q: ช่วงนั้นก็ต้องประจ�ำอยู่ที่สถานีทุกวันเลยหรือไม่
ตอบ ใช่ครับ เพราะข่าวมาทุกวัน เรือ่ งเด็ก 13 คนติดถ�ำ้
ข่าวจะไม่ซำ�้ กัน มีอปั เดตมาเรือ่ ยๆ เราก็ตอ้ งเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ
เดีย๋ วมีเฮลิคอปเตอร์ไปเจาะโพรง อันนีก้ ต็ อ้ งท�ำด้วย เพือ่ ให้รู้
ว่าอยูต่ ำ� แหน่งไหน ส่วนไหน

Q: งานกราฟิกที่เคลื่อนไหวได้ ก่อนออกอากาศมีการ
ทดสอบก่อนหรือไม่ค่ะ

ตอบ ขึน้ อยูก่ บั เวลาเป็นหลัก ถ้าเสร็จเร็วก็จะมีครับ เพราะ
เวลาส่งงานตอน 17.00 น. จะสามารถอัดและแก้ไขได้
แต่ถ้าเกิดวันไหนฉุกละหุกก็จะไม่ทัน เพราะ 3D กว่าจะ
ติดตั้ง มีหลายขั้นตอน ต้องไปติดตั้งในสตูดิโอ แล้วถึง
ไปฉายบน green screen ในสตูดิโอได้ ถ้าเข้าสดตอน
18.00 น. เลย ก็จะมีความเสี่ยง แต่ส่วนใหญ่ทางข่าวก็

ตอบ วาดในโปรแกรม 3D Max โดยปั้นขึ้นมา ปกติเรา
ใช้ google map อยู่แล้ว เราซูมเข้าไปดูได้ใน google
earth ว่าหน้าตาเป็นยังไง แล้วเราก็เอาภาพมาใส่ใน 3D
Max แล้วก็ดึงโมเดลตามภาพใน map จ�ำลองภาพโดย
ดึงความสูงตามภูมิประเทศจริง ท�ำให้งานสมจริงมากขึ้น
ส่วนเรือ่ งสี พอเราเอาภาพมาลงมันก็จะมีสขี องภูเขานัน้ อยู่
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จะเดินมาคอยเช็คความถูกต้อง มาอัปเดตข้อมูลตลอดอยู่
แล้ว ท�ำให้เปอร์เซ็นต์ที่งานจะผิดก็น้อยบางงานเราก็ต้อง
เข้าไปยืนในสตูดิโอด้วย เพราะบางทีเขาไม่รู้ว่า จังหวะ
ที่ต้องกดให้เคลื่อนไหวมีกี่ที เช่น กดครั้งแรกมีคนเดิน
กดครั้งที่สองคนด�ำน�้ำลงไป ไม่ได้เป็นการเล่นแบบอัติโน
มัติ ต้องรันตามคิว/สคริปต์ของผู้ประกาศอีกที

Q: ช่วงนั้นมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างคะ
ตอบ เวลาอย่างเดียวเลยครับ ที่ต้องท�ำให้ทันออกอากาศ
เพราะเราก็ไว้ใจเทคโนโลยีไม่ได้ บางทีท�ำๆ อยู่เครื่องดับ
ไปก็มี บางทีเครื่องในสตูดิโอแฮงค์ตอนอัด หลักๆ ก็จะ
เป็นเรื่องนี้

Q: มีเรื่องประทับใจอะไรเป็นพิเศษกับงานนี้ไหม
ตอบ ห้องกราฟิกอยู่กันเหมือนครอบครัว มีความเป็นพี่
เป็นน้องสูง รักกัน มันได้ความรู้มีอะไรพี่สอนน้อง บางที
น้องก็สอนพี่ แชร์กนั ความชอบเหมือนกัน ทิศทางเดียวกัน
ทุกคนจบศิลปะกันหมด ไลฟ์สไตล์คล้ายกัน ชอบฟังเพลง
เหมือนกัน ชอบของเก่า คุยกันง่าย งานตรงนี้ท�ำคนเดียว
ไม่ได้ ต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันถึงส�ำเร็จ ท�ำคนเดียว
ไม่รอดแน่ อันนี้คือความประทับใจครับอย่างตอนท�ำงาน
ถ�ำ้ หลวงบรรยากาศก็เป็นแบบช่วยเหลือกัน ให้คำ� ปรึกษา
อันนี้ท�ำไม่ได้ต้องท�ำยังไง คนที่ท�ำได้ก็มาบอกว่าพี่ต้องท�ำ
อย่างงี้นะ หัวหน้าก็มาเช็คดูงาน ให้งานออกมาสวย ออก
มาดี ก็ช่วยกัน

สุขุมพันธุ์ บูรณะวิโรจน์

เจ้าหน้าที่กราฟิก

Q: ปกติแล้วลักษณะงานที่รับผิดชอบอยู่ในส่วนไหน
ตอบ ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนการท�ำโมเดล 3D เช่น
ต้องการโมเดลรถ ผมก็ท�ำหน้าที่หาโมเดลรถมาแล้วก็เอา
เข้าโปรแกรม Vizrt อีกที หรือถ้าหาในอินเทอร์เน็ตไม่ได้
เราก็วาดขึน้ มาเอง ขึน้ อยูก่ บั ว่าเจ้าของงานต้องการโมเดล
อะไรในข่าวนั้น

Q: งานถ�้ำหลวงงานหลักที่รับผิดชอบคืออะไร
ตอบ ท�ำ 3D ตอนน�ำเด็กออกจากถ�้ำครับ หน้าที่หลักๆ
คือ ส่วนของนักประดาน�้ำ จัดท่าทางให้โมเดลว่าว่ายน�้ำ
ยังไง แขนทางซ้ายอาจจะจับเปลอยู่ แขนขวาอาจจะจับ
ถังอยูอ่ ย่างทีเ่ ห็นในคลิป ประมาณนีค้ รับ ซึง่ ตัวนักประดา
น�้ำจะเป็นคลิป แต่แผนที่ถ�้ำจะเป็นภาพนิ่ง เพราะว่าจะมี
ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ แต่ที่จะให้รายละเอียดได้เยอะที่สุด
คือภาพนิ่ง เพราะข้อมูลเยอะ พอเป็นภาพนิ่งผู้ชมก็จะมี
เวลาอ่านมากกว่า
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Q: ส่วนที่ท�ำนี้มีชื่อเรียกเฉพาะไหมคะ

Q: ต้องหาข้อมูลเพิ่มบ้างไหม

ตอบ อันนีค้ อื ท�ำ material ครับ ท�ำรายละเอียดพืน้ ผิว
ให้วตั ถุ เช่น ท�ำถังให้เป็นถังเหล็ก เตียงเป็นพลาสติกนะ
ชุดประดาน�้ำสีน�้ำเงิน ชุดเด็กสีเขียว พอเสร็จจากใส่สี
ใส่ Material ให้แล้ว ถึงจะเป็นการ render ซึง่ เป็นการท�ำให้
งานแต่ละชิน้ ออกมาเป็นภาพเรียงกัน โดย 1 วินาทีจะมี 25
เฟรม (25 รูป) เราก็ตอ้ ง render ออกมาให้ภาพเคลือ่ นไหว
ต่อเนือ่ งกัน ในส่วนนีจ้ ะใช้เวลา render ค่อนข้างนาน บางที
เป็นชัว่ โมง เป็นวัน บางงานเป็นอาทิตย์กม็ คี รับ คุณภาพก็
ต้องแล้วแต่งานว่ามีระยะเวลาเท่าไร ถ้ามีเวลาครึง่ วัน เรา
ก็ควรจะท�ำรายละเอียดงานให้สามารถ render ออกมาไว
ทีส่ ดุ เรือ่ งของความสวยก็จะตัดทิง้ ไปก่อน 80 เปอร์เซ็นต์ พอ
render ออกมาแล้วก็เป็นในส่วนของการ composition ก็
คือ ส่วนของเอฟเฟค เช่น ใส่ฟองอากาศ ใส่แสงไฟทีไ่ ฟฉาย
แต่งบรรยากาศถ�ำ้ ให้ดสู มจริง นีค่ อื ส่วนสุดท้าย ได้ไฟล์เป็น
คลิป ไปออนแอร์ได้เลยครับ

ตอบ มีเสมอเลย หาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ในไอจี
เฟซบุ๊กช่วยกันหามาประกอบ ทางฝ่ายข่าวเขาก็ให้ข้อมูล
มาในระดับหนึ่ง แต่พอถึงเวลามีจุดที่เราสงสัย เราก็ไม่
ได้โอกาสที่จะถามเขาได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราก็
ต้องหาเองด้วย

Q: มีล�ำดับขั้นตอนการท�ำงานทั้งหมดอย่างไร
ตอบ แล้วแต่งานครับ อย่างถ�้ำหลวง ในส่วนนักประดา
น�้ำที่ผมท�ำ ตอนแรกทางข่าวก็เดินถือข้อมูลมาบอกว่ามี
นักด�ำน�้ำสามคน มีเด็กอยู่ตรงกลาง อยากให้มีนักด�ำน�้ำ
สองคนว่ายอยู่ข้างหน้า คนซ้ายถือเปลเด็ก คนสุดท้าย
คอยส่องไฟ แล้วจับเปลเด็กด้วย อันนี้ข้อมูลชุดแรก
เราก็ต้องหาวัตถุดิบ คือโมเดลนักประดาน�้ำ 1 คน แล้วก็
หาอุปกรณ์ ถังน�้ำ ตัวเด็ก เปล และส�ำคัญที่สุดคือเราต้อง
ท�ำถ�้ำขึ้นมา อันไหนขาดก็วาดเติม ถัดมาก็คือท�ำให้มันมี
ชีวิตชีวา เคลื่อนไหวมันซะ ท�ำให้มันว่ายน�้ำ ท�ำให้ขาตีน�้ำ
แขนจับ แล้วค่อยใส่สีตกแต่ง นี่คือขั้นตอนทั้งหมดครับ

Q: ช่วงนั้นต้องมาเข้าเวรพิเศษไหม
ตอบ ก็มาท�ำงานตามปกติครับ 10.00 น. แต่ไม่ได้กลับ
ปกติ อาจจะกลับ 22.00 - 23.00 น. อย่างที่บอกว่า
มีกระบวนการ render เราจะต้องท�ำให้เสร็จภายใน
1 วั น แล้ ว ก่ อ นกลั บ บ้ า นก็ ป ล่ อ ย render ทิ้ ง ไว้
ตอนเช้าก็มา composition แล้วก็ส่งงานอีกทีช่วงเที่ยง
อันนี้คือมีเวลาพอสมควรนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ท�ำ
ตั้งแต่เช้าส่งเย็น ช่วงหลังๆ จะมีวัตถุดิบอยู่แล้ว เราก็จัด
องค์ประกอบใหม่ จับท่าทางโมเดลใหม่ตามได้ข้อมูลมา
แล้วก็ render ประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วตอนเย็น 17.00
- 18.00 น. ก็สง่ ใช้ในข่าวค�ำ่ ประมาณนีค้ รับ ก็ถอื ว่ายุง่ กว่า
ปกติคณ
ู สามไปเลยครับ งานค่อนข้างแน่นมือมาก ทุกฝ่าย
มีงานหมด ไม่มีใครว่างเลย

Q: มีวิธีการจัดการกันยังไง
ตอบ คนในห้องกราฟิกส่วนใหญ่กจ็ ะท�ำเป็นเกือบทุกอย่าง
อยูแ่ ล้ว แต่ไม่ใช่ทกุ คนท�ำได้ดที กุ อย่าง จะมีสงิ่ ทีแ่ ต่ละคน
ถนัดไม่เหมือนกัน อย่างผมก็ทำ� จนถึงขัน้ ตอน render เลย
ครับ แล้วส่วนสุดท้าย composition ก็ยกให้เป็นหน้าที่
ของอีกคนที่เขาเก่งกว่าเรา อันนี้ก็จะช่วยประหยัดคนไป
แล้ว แทนที่จะท�ำอย่างละคน ผมก็ท�ำไป 5 อย่าง เหลือ
อย่างสุดท้ายให้คนที่เขาถนัดกว่าท�ำครับ
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Q: เวลางานเข้ามา จะตรงมาทีเ่ ราโดยตรงเลยหรือผ่าน
หัวหน้าก่อน

ตอบ ถ้าเป็นงานที่ไม่ได้ชิ้นใหญ่มาก เขาจะมาที่เราเลย
ครับ แต่ถ้าเป็นอย่างงานถ�้ำหลวง เขาจะให้ข้อมูลกับพี่
บอย (นิธิศ สิริวรกมล หัวหน้ากราฟิก) ก่อน แล้วพี่บอยก็
แจกจ่ายงาน ว่าใครเหมาะกับอะไร ใครท�ำส่วนไหน

Q: จากงานถ�ำ้ หลวงมีเรือ่ งประทับใจหรือมีอะไรทีภ่ มู ใิ จ
เป็นพิเศษหรือไม่

ตอบ เรือ่ งทีป่ ระทับใจคือ ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ทุกคนพร้อมที่จะกลับบ้านดึก ส่วนตัวจะประทับใจเรื่อง
ของคนในห้องกราฟิกมากกว่า ว่าเขาก็ไม่ได้เลิกงานแล้ว
กลับเลย จะเดินมาช่วยดูงานให้ความเห็น บางทีก็ฝากดู
งานกันได้ มีนำ�้ ใจ ไม่มใี ครทิง้ ใคร เช่น อันนีถ้ า้ ยังท�ำไม่ทนั
เอามานี่ อันนี้เสร็จแล้วไปท�ำตรงนู้นต่อ ท�ำให้งานไวขึ้น
เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท�ำให้ผมประทับใจมาตลอด ไม่ว่าจะงาน
เล็กงานใหญ่ เราจะเป็นแบบนี้มาตลอด สมมุติพรุ่งนี้ผม
มีธุระ ผมสามารถฝากงานของผมให้ใครก็ได้ในห้อง หรือ
ไม่ต้องฝากด้วยซ�้ำ แค่คุยๆ กันว่ามีธุระ พี่ในห้องกราฟิก
ก็จะบอกว่าให้ไปธุระได้เลย เดี๋ยวเขาช่วยท�ำให้ “จะเป็น
ความสามัคคีในห้องมากกว่าที่ผมประทับใจมาก เป็น
บรรยากาศที่ ผมไม่อยากไปไหน อยากอยู่ที่นี่ตลอด”
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เครือข่ายพลเมือง
กับพลังเงียบที่ท้ายถ�้ำหลวง
“สื่อสาธารณะท�ำอะไรได้อีกบ้างเพิ่มเติมจากการเกาะติดสถานการณ์รายงานข่าว ..... เป็นสิ่งที่เรามักจะคิดเสมอ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่นภัยพิบัติ หรือสถานการณ์วิกฤต หลายครั้งที่เราผ่านเหตุการณ์วิกฤตฉับพลันมา
เราพบว่าคนในพื้นที่มีบทบาทส�ำคัญเพราะรู้จักและเข้าใจบริบทพื้นที่ ซึ่งเมื่อเชื่อมประสานกับพลเมืองที่มีจิตอาสาที่มี
ก�ำลังทีเ่ ข้าไปหนุนเสริมจะเกิดพลังทีค่ ลีค่ ลายปัญหาได้ แล้วกับเหตุการณ์ 13 ชีวติ ติดในถ�ำ้ เราจะมีสว่ นช่วยอะไร หรือ
คนในพื้นที่ก�ำลังคิดหรือท�ำอะไรอยู่ นั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจพวกเราตอนนั้น” พี่อ้อ อัจฉราวดี บัวคลี่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
เครือข่ายสื่อพลเมือง ส�ำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ผู้ที่มีส่วนเริ่มต้นร่วมเชื่อมการท�ำงานของเครือข่ายพลเมืองที่ปฏิบัติ
การค้นหา 13 ชีวิต ย้อนเหตุการณ์ให้ฟัง
ไทยพีบีเอส มีหน่วยงานที่ชื่อ “ส�ำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ หรือ สคส.” ท�ำงานหนุนเสริมด้านการสื่อสารร่วมกับ
พลเมืองจิตอาสาและเครือข่ายประชาสังคม โดยเน้นที่การแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมองและพัฒนาทักษะสื่อสารร่วมกัน
เช่น นักข่าวพลเมือง ทีม สคส.เป็นอีกหน่วยงานที่เข้ามีส่วนร่วมในการเกาะติดปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ 13 ชีวิต
ติดถ�ำ้ ในครัง้ นีด้ ว้ ย โดยมีเป้าหมายหลักคือจะเชือ่ งโยงและมีสว่ นหนุนการท�ำงานของพลเมืองอาสาสมัครในเหตุการณ์นี้
ได้อย่างไร ?
ช่วงเกิดเหตุการณ์ ทีม สคส. ทั้งหมดอยู่ระหว่างการประชุมทีมที่ จ.นนทบุรี พอทราบข่าวมีเด็กหลงถ�้ำ ทีมงานก็
มอนิเตอร์ข่าวนี้ไปด้วยจนค�่ำ แม้การติดตามรายงานข่าวจะเป็นภารกิจหลักของทีมส�ำนักข่าว แต่การท�ำงานของ สคส.
ก็มที มี งานในแต่ละภาค ซึง่ สามารถติดตามสถานการณ์จากคนในพืน้ ที่ และช่วยสนับสนุนเพือ่ นร่วมงานคือทีมศูนย์ขา่ ว
ภูมิภาคประจ�ำภาคเหนือของไทยพีบีเอสได้
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“เราติดตามข้อมูลจากข่าว จากคนในพื้นที่และจากทีมข่าวศูนย์เหนือด้วย เพราะมี “บอล” พิเชษฐ์ ตัณติโรจนกุล
ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือลงพื้นที่ไป โดยช่วงแรกเป็นการประสานสนับสนุนการท�ำงานทีมภายใน เช่น ในตอนกลาง
คืนที่ยังค้นหาเด็กไม่พบ ทีม สคส.ภาคเหนือ โดย “เอ็ม” สุรพงษ์ พรรณวงษ์ ติดตามความคืบหน้าร่วมกับ “บอล”
และช่วยกันประเมินว่าสถานการณ์แบบนี้ บอลน่าจะรายงานสดเหตุการณ์หรือท�ำเฟซบุ๊กไลฟ์เลย ยิ่งดึก คนก็ยิ่งห่วง
เด็ก ความสนใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้น ต้องการติดตามต่อเนื่อง น้องๆ ปรึกษากันถึงขั้นไปซื้อซิมโทรศัพท์มาเปลี่ยนส�ำรองด้วย
เพราะสัญญานโทรศัพท์บริเวณหน้าถ�ำ้ ไม่คอ่ ยดี เมือ่ บอลเริม่ Live พวกเราก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอน ลุน้ ทัง้ การตามหาเด็กๆ
ลุ้นทั้งการรายงานสดของบอลเพื่อนร่วมงานเราด้วย” พี่อ้อเล่า
อีกช่องทางหนึ่ง ที่ทีม สคส.ติดตามข้อมูลคือ ทวิตเตอร์ ซึ่ง “เอ็ม” สุรพงษ์ พรรณวงษ์ และ “เต้”ธันวา ศรีสุภาพ
2 หนุ่มทีมจากภาคเหนือและอีสาน ร่วมกันติดตามและรายงานข้อมูลทางทวิตเตอร์ส่วนตัว ทวิตเตอร์นักข่าวพลเมือง
ไทยพีบีเอส ทวิตเตอร์TheNorthองศาเหนือ และสร้าง hashtag #เด็กติดถ�้ำ #ถ�้ำหลวง เพื่อให้คนได้เข้ามาอัปเดต
สถานการณ์นี้ ซึ่งมีชาวโซเชียลเข้ามาพูดคุยด้วยมากมาย รุ่งขึ้นทีม สคส.กลับสู่สถานีด้วยความรู้สึกยังติดค้างว่าจะมีวิธี
การใดช่วยเหลือเด็กๆ ได้ภายใต้เวลาที่จ�ำกัดและสถานการณ์คับขันเช่นนี้

จุดประกายภารกิจ!!!
ภารกิจของ ทีมสคส. เริ่มจุดประกายขึ้นเมื่อพบความเคลื่อนไหวของพลเมือง
“เรากลับมาที่สถานี นั่งคุยกันว่าท�ำอย่างไรกันต่อ ขณะมอนิเตอร์โซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก เราเห็นคุณกื๋อ (อนุกูล
สอนเอก) นักภูมิศาสตร์ และนักส�ำรวจถ�้ำ ที่เคยเข้าไปส�ำรวจถ�้ำหลวงมา ได้โพสต์แผนที่เส้นทางในถ�้ำหลวง แผนที่นี้
น่าจะเป็นแผนที่ฉบับแรกๆ ที่ท�ำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับถ�้ำหลวงมากขึ้น และคนก็แชร์มาที่ไทม์ไลน์และกล่องข้อความพี่อ้อ
เยอะมาก แต่กย็ งั ไม่ทนั ได้ตอบอะไรเพราะก�ำลังศึกษารายละเอียดอยู่ ช่วงเวลานัน้ เอง คุณโจ้ (ณัฐพล สิงห์เถือ่ น) มูลนิธิ
กระจกเงา เครือข่ายจัดการด้ายภัยพิบตั ิ จ.เชียงรายทีเ่ คยท�ำงานด้านแผ่นดินไหว และหมอกควันร่วมกัน โทรมาหาพีแ่ ละ
บอกว่า แผนทีข่ องคุณอนุกลู ทีม่ คี นแชร์กนั อยูต่ อนนีน้ า่ สนใจมาก ถ้าเราได้พกิ ดั ทิศ และส่งต่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา น่าจะสามารถเขียนเป็นแผนภาพสามมิติ (3D Map) ได้ จะติดต่อเจ้าของแผนที่นี้ได้อย่างไร พี่อ้อไม่ได้
รู้จักคุณอนุกูล แต่คิดว่าจะลองประสานคุยกับเขา เพื่อเชื่อมเครือข่ายให้ได้รู้จักและประสานกันต่อ”
ระหว่างนั้น อาจารย์แจง (ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล) อาจารย์ประจ�ำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย ซึ่งเคยท�ำงานร่วมกันเรื่องหมอกควันภาคเหนือ ก็ได้แผนที่
ฉบับนี้เช่นกัน และก�ำลังพยายามประสานส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ
จิสด้า (Gistda) เรื่องการเขียนภาพแผนที่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการค้นหา 13 ชีวิต ช่วงเวลานี้เองที่พี่อ้อเริ่มสังเตุกว่า
เครือข่ายภาคประชาชนในเชียงรายที่เคยท�ำงานร่วมกันเริ่มลุกขึ้นมาอยากช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้แล้ว
“ถ้าเขาลุกขึ้นมาอยากจะช่วยจัดการกับสถานการณ์นี้ เราจะเชื่อมให้เขาได้ท�ำงานร่วมกันได้อย่างไร”
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ต้องลงพื้นที่แล้วล่ะ!!
“เอาจริงๆ ตอนแรกก็ยังไม่ชัดว่าถ้าเราไปที่ถ�้ำหลวงแล้ว จะท�ำอะไร จะท�ำข่าวอีกทางก็อาจไม่ใช่เลยทีเดียว เพราะ
ทีมข่าวไทยพีบีเอสจากส่วนกลางได้เข้าไปเพิ่มเติมสนับสนุนทีมศูนย์ข่าวภาคเหนือกันด้วยแล้ว ภารกิจของทีม สคส.คือ
การไปท�ำงานกับคนพื้นที่ เชื่อมให้คนที่ยังไม่รู้จักกัน ได้มารู้จักกัน สนับสนุนการท�ำงานกันและกัน ขั้นตอนบางอย่างที่
เรามีประสบการณ์ เช่น การต้องท�ำฐานข้อมูล การหาวิธสี ง่ ต่อข้อมูลหรือเชือ่ มประสานคนเข้าไปท�ำงานร่วมกันให้ได้มาก
ที่สุด เป้าหมายคือจะได้ช่วยเหลือเด็กได้รวดเร็วมากขึ้น”
28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทีมงาน สคส. คือ พี่อ้อ เอ็ม คิม และนิว เดินทางไปถึงพื้นที่บริเวณถ�้ำหลวง – ขุนน�้ำ
นางนอน ก็ได้พบกับอาจารย์นิอร คุณโจ้และคุณแป้น ทีมเครือข่ายพลเมือง จ.เชียงราย เราพูดคุยข้อมูลกันและเครือ
ข่ายเชียงรายก็บอกว่าได้ประสานกับคุณกื๋อ เบื้องต้นและนัดหมายพบไว้เช่นกัน ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลพบว่า
เครือข่ายมีสมมติฐานว่าบริเวณท้ายถ�้ำอาจจะมีปล่องหรือโพรงที่สามารถเข้าไปได้ ตามข้อมูลที่เผยแพร่ว่า นักส�ำรวจถ�้ำ
ทีช่ อื่ มาร์ตนิ เอลลิส (Martin Ellis) เป็นคนทีเ่ คยเข้าไปในถ�ำ้ และระบุวา่ ด้านท้ายถ�ำ้ มีปล่อง และอีกข้อสันนิษฐานคิดว่า
เด็กๆ น่าจะเดินเข้าไปจนถึงเพราะเคยเข้าไปในถ�ำ้ อีกเหตุผลหนึง่ คือทักษะทีเ่ ครือข่ายกลุม่ นีม้ คี อื ความรูด้ า้ นภูมศิ าสตร์
และการปีนผา ถ้าเจอปล่องและลงไปได้ ก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือเด็กได้
ระหว่างนัน้ ความวุน่ วายบริเวณหน้าถ�ำ้ หลวงยังคงมีตอ่ เนือ่ ง หน่วยงาน และอาสาสมัครจ�ำนวนมากหลัง่ ไหลไปแสดง
ความจ�ำนงช่วยเหลือ ในช่วงแรกที่เซตระบบการลงทะเบียนและประเมินการท�ำงาน หลายเสียงบ่นถึงความสับสนและ
ล่าช้า เครือข่ายพลเมืองจ�ำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะคุณกื๋อ ตัดสินใจมาท�ำแคมป์ที่ท้ายถ�้ำ และการประสานพูดคุยระหว่าง
คุณกื๋อ และอาจารย์แจงท�ำให้ได้ไปพบกันที่บริเวณท้ายถ�้ำ
“ตอนที่เราไปถึงเทือกเขาบริเวณท้ายถ�้ำ เราพบเจ้าหน้าที่ทหารอยู่จ�ำนวนหนึ่งก�ำลังไปส�ำรวจทางไหลของน�้ำบน
เขา เราได้เจอนักภูมิศาสตร์ นักส�ำรวจถ�้ำ นักปีนผา ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็น active citizen เป็นคนจิตอาสาที่ลุกขึ้น
มาช่วยเหลือและมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์นี้ แต่ไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในระบบลงทะเบียนของส่วนกลางที่หน้าถ�ำ้
แต่ active citizen แบบนี้พยายามลงมือท�ำ มีความรู้แบบยุคใหม่ แบบนักภูมิศาสตร์ที่เป็นความรู้เฉพาะทาง ที่เราคิด
ว่าส�ำคัญและน่าสนับสนุน อีกเหตุผลคือถ้าเชื่อมต่อกับคนในพื้นที่ได้ และเชื่อมโยงกับกลไกหลักได้น่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการช่วย เหลือเด็กๆ ทีมเราและเครือข่ายเชียงรายจึงตัดสินใจ stand by อยู่หลังถ�้ำ ว่าจะเชื่อมโยงการท�ำงาน
อะไรร่วมกันได้บ้าง ที่นี่เราพบนักภูมิศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เราพบว่า
นอกจากคนที่เราพบในภาคสนาม ยังมีกลุ่มคนที่สนใจติดตามสถานการณ์นี้และมีความรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ ภูมิศาสตร์
แผนที่และถ�้ำ รวมกันอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กที่ชื่อ Mapping for Search & Rescue Mission @Mae Sai อีกหลายแห่ง
ด้วย การท�ำงานทีน่ เี่ ริม่ เป็นรูปเป็นร่าง และเชือ่ มโยงอาสาสมัครมาร่วมท�ำงานแข่งกับเวลา ช่วงเวลานัน้ ใครท�ำส่วนไหนได้
ก็ช่วยกันท�ำ เช่น ส�ำรวจพิกัด อ่านแผนที่ บินโดรน เป็นต้น”
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สัญญาท้ายถ�้ำ!!!
การมีสื่อในทีม อาจไม่ใช่ข้อได้เปรียบเสมอไป โดยเฉพาะช่วงเวลาคับขัน คนท�ำงานต้องการการโฟกัสกับงาน และ
ข่าวสารที่เผยแพร่ต้องไม่สับสน ทีมท้ายถ�ำ้ ที่รวมกันหลวมๆ ในช่วงแรก โดยมีคุณกื๋อ นักภูมิศาสตร์อาสาเป็นหลักอยู่
จึงมีข้อตกลงร่วมกันว่า ทีมเราจะไม่สื่อสารออกข่าวใดใดเพราะต้องการท�ำงานมากกว่าจะตอบค�ำถามสื่อในภารกิจ
แต่ละวัน
“พีอ่ อ้ ขอคุณกือ๋ ประเมินว่าทีมท้ายถ�ำ้ อยากจะสือ่ สารสาธารณะหรือไม่ เพราะประสบการณ์ของเราหลายครัง้ ออก
ข่าวไปก็ใช่ว่าจะโอเคส�ำหรับบางเรื่อง หลายคนต้องการที่จะท�ำงานมากกว่ามาตอบค�ำถามของสื่อ ที่ส�ำคัญเมื่อภารกิจ
ในแต่ละวันที่ยังไม่สิ้นสุดหรือต้องประเมินเป็นช่วงๆ การสื่อสารออกไปอาจตอบสนองการรับรู้ของคนภายนอกแต่ไม่
ได้มีผลต่อการท�ำงานที่แข่งกับเวลาแต่อย่างใด เมื่อคุณกื๋อแจ้งว่า ยังไม่อยากสื่อสาร เราเลยให้ค�ำมั่นว่าจะไม่สื่อสาร
เกี่ยวกับปฏิบัติการของเขาและทีมงาน แต่เราขออนุญาตเขาในการเก็บภาพการท�ำงานเอาไว้ เพราะเมื่อไหร่ที่เขา
ต้องการสื่อสาร เราจะสนับสนุนเต็มที่ นั่นจึงเป็นค�ำสัญญาที่เราให้ไว้กับทีมเครือข่ายหลังถ�้ำตลอดระยะเวลาของ
การติดตามค้นหา 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ�้ำ” พี่อ้อ อัจฉราวดีเล่า
คิม ไชยสุขประเสริฐ ทีม สคส. อีกคนที่ร่วมการท�ำงานกับทีมหลังถ�้ำเล่าในประเด็นนี้ว่า ทีมงานไม่ต้องการที่จะมา
นั่งกังวลเรื่องการให้ข้อมูลที่ยังไม่ยืนยัน หรือข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน เช่น พิกัดทางภูมิศาสตร์ แต่ที่จริงเขาก็มีพื้นที่ในการ
สื่อสารระดับหนึ่งผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น การระดมอาสาสมัครหรือเครือข่ายช่วยเหลือผ่านกลุ่มในเฟซบุ๊ก ซึ่งก็มีความ
จ�ำเป็นที่เขาต้องรายงานความคืบหน้าผ่านช่องทางนี้ด้วย แต่ว่าโดยข้อตกลงก็จะไม่นำ� เสนอข้อมูลความคืบหน้า เจอ
หรือไม่เจอพิกัดอะไรยังไง หรือมีความเป็นไปได้นะ ที่เราจะเจอและมีความหวังอะไรท�ำนองนี้ ซึ่งถ้าในลักษณะนี้จะไม่
สามารถรายงานได้ จะสามารถบอกได้แค่เพียงว่าที่นี่มีการปฏิบัติการของกลุ่มอาสาสมัครที่ประกอบด้วยนักธรณีวิทยา
นักฟิสิกส์ ทีมส�ำรวจ และนักปีนผาปฏิบัติการอยู่ตรงจุดนี้เท่านั้น” คิม ไชยสุขประเสริฐ อธิบาย		
เมื่อมีค�ำมั่นกับเครือข่ายว่าจะยังไม่สื่อสารปฏิบัติการท้ายถ�้ำ ความกดดันก็กลับมาที่ทีมสคส.เอง เมื่อแต่ละวันเริ่มมี
หน่วยงานจากหน้าถ�้ำเข้ามาสังเกตุการณ์บริเวณหลังถ�้ำและรอบๆ มากขึ้น บางหน่วยงานมีสื่อติดตามมาด้วย และทีม
อาสาสมัครที่เมื่อพอได้ข้อมูลว่ามีการท�ำงานที่หลังถ�้ำก็เข้ามาร่วมเพิ่มขึ้น
“ความกดดันที่ 1 คือเครือข่ายอาจคิดว่าเราชักชวนสื่ออื่นเข้ามาไหม ความกดดันที่ 2 คือเพื่อนร่วมงานของเราเมื่อ
รู้ว่าเราอยู่อีกพื้นที่ย่อมต้องการการอัพเดทข้อมูลหรือความเคลื่อนไหวจากเราด้วยหรือไม่ ซึ่งเราได้แจ้งและขอค�ำ
ปรึกษาจากพีเ่ ขต (ก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์) ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักข่าว เพือ่ ให้รบั ทราบข้อมูลและข้อตกลงทีม่ กี บั เครือข่าย
คุณก่อเขตบอกว่า ถ้าเมื่อไหร่เขาพร้อมสื่อสาร เราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที”่
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จุดนี้ถือเป็นข้อค้นพบอย่างหนึ่งว่า หน้าที่ของสื่อสาธารณะอาจไม่ใช่ว่าต้องรายงานทุกข่าวหรือทุกเหตุการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั น ที แต่ ก ารที่ ไ ม่ ร ายงานก็ อ าจจะเป็ น ผลดี ต ่ อ การท� ำ งานของผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ชี วิ ต ของ
ผู ้ ป ระสบเหตุ ใ นช่ ว งสถานการณ์ คั บ ขั น นอกจากนั้ น การท� ำ งานร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยอย่ า งจริ ง จั ง ตามข้ อ ตกลง
อาจน�ำมาสู่การต่อยอดความร่วมมือในอนาคตหลังเหตุการณ์ผ่านพ้น ซึ่งก็เป็นเช่นนั้น ทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
แม่ฟา้ หลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็มาหารือกันเรือ่ งการจัดท�ำฐานข้อมูล หรือการศึกษาเรือ่ งภัยพิบตั ใิ นพืน้ ที่
เชียงราย เป็นต้น

สนับสนุนทีมให้ปฏิบัติงานราบรื่น!!!
แต่ละนาทีของความพยายามค้นหาช่องทางเข้าสู่ถ�้ำหลวงบริเวณท้ายถ�้ำเพื่อช่วย 13 ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความ
ตืน่ เต้น คนมากหน้าหลายตาเริม่ เข้ามาในวงท้ายถ�ำ้ เพิม่ มากขึน้ ต่างคนมาจากต่างทีม่ า ต่างสายอาชีพและความเชีย่ วชาญ
ระหว่างที่ทีมหลักสาละวนกับการท�ำงานค้นหา ทีม สคส. ที่อยู่ร่วมที่นั่นประเมินกันว่าจ�ำเป็นต้องท�ำฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติ
งานและบันทึกความเคลื่อนไหวในแคมป์หลังถ�้ำแต่ละวันสนับสนุนทีมหลัก
“ส่วนใหญ่เราจะประจ�ำอยู่ที่ศูนย์ท้ายถ�้ำ ช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องของ transit หรือการเข้า-ออกของคนที่เข้าไป
เราก็เลยช่วยตรงนั้น เพราะคนที่เข้ามามีความหลากหลายสูง ทั้งนักวิชาการ นักส�ำรวจ ชาวบ้าน อาสาออฟโรด ฯลฯ
แต่สิ่งที่เหมือนกันคือเป็นกลุ่มที่มีจิตใจอาสาและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะ เช่น นักปีนผาระดับนักกีฬาทีมชาติ
นักภูมิศาสตร์ นักธรณีวิทยา กลุ่มอาสาออฟโรด เป็นต้น แต่บางส่วนก็เป็นกลุ่มที่ไปด้านหน้าถ�้ำแล้วเข้าไม่ได้ แต่อยาก
ช่วยจึงมารวมกันที่ท้ายถ�้ำเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง และมีชาวบ้าน มีองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) ใกล้เคียงที่มา
สนับสนุนอาหาร น�้ำ และการเดินทางเข้าพื้นที่ ในช่วงแรกคุณกื๋อ กลายเป็นศูนย์กลางของทีมท้ายถ�้ำไปโดยปริยาย
และเมื่อมีคนเข้ามาเพื่ออยากช่วยงาน คุณกื๋อจะต้องท�ำหน้าที่เล่าถึงแนวทางปฏิบัติการท้ายถ�้ำให้ทุกคนฟังซ�้ำไปซ�้ำมา
ว่าตอนนีก้ ารปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ ราก�ำลังท�ำอะไรและคุณจะช่วยอะไรเราได้บา้ ง เพือ่ ให้ทกุ คนเข้าใจและเห็นภาพร่วมกัน
ว่าตรงนีก้ ำ� ลังท�ำอะไร และโดยทักษะของอาสาและองค์กรต่างๆ จะเข้ามาร่วมกันได้อย่างไร เราจึงช่วยงานตรงนี้ ก็เรียก
ว่าท�ำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมเครือข่ายท้ายถ�้ำ” คิมเล่า
การท�ำงานของทีมท้ายถ�ำ้ คิมย้อนบรรยากาศให้ฟงั ว่า เบือ้ งต้นมีประกาศขอความร่วมมือผูท้ เี่ ข้ามาใหม่วา่ จะไม่ถา่ ย
คลิปวิดโี อเพือ่ เผยแพร่ในช่วงทีภ่ ารกิจยังไม่เสร็จ ขอข้อมูลได้ แต่ไม่ให้สมั ภาษณ์ เป็นอาสาสมัครได้แต่ขอให้ไม่รบกวนการ
ปฏิบัติภารกิจ ในส่วนของการเก็บข้อมูลผู้ที่เข้ามาช่วยงาน ทีม สคส. จะสังเกตุว่ามีใครมาติดต่อกับคนท�ำงานที่ท้ายถ�้ำ
บ้าง ช่วยเหลือ น�ำองค์ความรูอ้ ะไรมาสนับสนุน เพราะในวันทีย่ งั ไม่พบอะไร ทักษะหรือองค์ความรูบ้ างอย่างอาจจะยังไม่
ได้ใช้ แต่เมื่อวันหนึ่งมีความเป็นไปได้ในการท�ำงานต่อ เช่น มีความเป็นไปได้ในการเจาะ ก็ต้องมีข้อมูลว่าจะสามารถคุย
หรือประสานงานกับใครได้ จึงจ�ำเป็นต้องเก็บข้อมูลเหล่านีเ้ อาไว้ ทัง้ ชือ่ ความเชีย่ วชาญหรือองค์ความรูท้ มี่ ี หรือสามารถ
ช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ซึ่งทีม สคส. ก็ได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนการเก็บข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่ลงไปยังพื้นที่
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“วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผมเข้ามาที่
จุ ด บั ญ ชาการท้ า ยถ�้ ำ ตั้ ง แต่ ช ่ ว ง 7 โมงเช้ า
สังเกตการณ์ปฏิบัติการด้านท้ายถ�้ำ ซึ่งเราพบ
กลุ่มคนมากมายที่เข้ามาอาสาเพื่อที่จะร่วม
ปฏิบัติการค้นหาตรงจุดนี้ ในช่วงนั้นหน้าที่ที่
เราไป support เขาคือท�ำเรื่องการเก็บข้อมูล
เครือข่ายที่มาร่วมลงทะเบียนในการปฏิบัติ
การค้นหาจุด Martin Point หรือจุดการไหล
ของน�้ำที่ไหลลงสู่ท้ายถ�้ำ แต่ละวันพวกเขา
จะประชุมออกพื้นที่แต่เช้าและกลับมาค�่ำมืด
มาประชุมร่วมกันประเมินสถานการณ์วนั ต่อวัน
ร่วมกัน” เอ็ม สุรพงษ์ เสริม
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และก่อนวันทีจ่ ะเจอน้องๆ ทีมหมูปา่ อาสาสมัครทีท่ า้ ยถ�ำ้ ต้องจับเข่าคุยกันอย่างซีเรียสเรือ่ ง
ความปลอดภัยของทีมปฏิบตั กิ ารและทีมอาสาสมัคร เนือ่ งจากมีประกาศของผูบ้ ญ
ั ชาการศูนย์
ปฏิบตั กิ ารค้นหาและกูภ้ ยั ถ�ำ้ หลวงว่าจะไม่รบั รองความปลอดภัยของทีมทีไ่ ม่ได้มาลงทะเบียน
เนื่องจากเริ่มมีคนเข้ามาและกระจายกันค้นหาหลายทางมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ทีมท้ายถ�้ำเป็น
กลุ่มคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนอาสาไว้กับศูนย์บัญชาการหน้าถ�้ำ เนื่องจากการเปิดรับลงทะเบียน
อาสาเพื่อรอการร่วมภารกิจที่ต้องผ่านการพิจารณาของทีมหลักก่อน ซึ่งช่วงเวลานั้น ไม่ใช่
ทุกคนทีจ่ ะสามารถเข้าไปทีศ่ นู ย์บญ
ั ชาการหน้าถ�ำ้ แล้วสามารถลงทะเบียนได้ และต่างมีมมุ มอง
ว่า “เวลาทุกนาทีมีค่าต่อชีวิตเด็ก” ช่องทางไหนที่จะเป็นไปได้ก็ควรถูกเร่งด�ำเนินการ ไม่ทิ้ง
แม้สกั 1 ความเป็นไปได้ เพราะเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเด็กอยูใ่ นถ�ำ้ นานๆ จะเป็นอย่างไร
อากาศและอาหารจะเป็นอย่างไร
สุดท้ายทุกคนก็ตกลงกันว่าต้องไปลงทะเบียนที่หน้าถ�้ำตามขั้นตอน เพื่อสามารถท�ำงานได้
อย่างสบายใจ และฐานข้อมูลบุคคลทีท่ มี สคส. ช่วยจัดเก็บให้เครือข่ายไว้ ก็มสี ว่ นทีช่ ว่ ยให้การ
ท�ำบัญชีรายชือ่ น�ำไปส่งขอทีศ่ นู ย์บญ
ั ชาการหน้าถ�ำ้ มีความรวดเร็วขึน้ และเมือ่ ลงทะเบียนแล้ว
และหลังจากพบ 13 ชีวิตในถ�้ำแล้ว ทีมหลังถ�้ำอีกหลายคนได้เข้าไปท�ำงานร่วมกับทีมหน้าถ�้ำ
ในขั้นตอนการน�ำเด็กๆ ออกจากถ�้ำด้วยเช่นกัน
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ปักหมุดจุดพิกัด!!!
คิม ไชยสุขประเสริฐ เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาเครือข่ายสือ่ พลเมือง ซึง่ เป็นทีมงานคนส�ำคัญทีป่ ระจ�ำการอยูต่ รงจุดลงทะเบียน
และสังเกตุการณ์การท�ำงานของเครือข่าย ได้อธิบายเพิ่มเติ่มว่า “ช่วงเวลานั้น ไทยพีบีเอสพัฒนาแอปพลิเคชัน C-Site
ซึง่ ก็เป็นแอปพลิเคชันทีใ่ ช้ในการท�ำแผนทีภ่ าพต่างๆทีท่ ำ� งานร่วมกับเว็บไซต์เพือ่ การรายงานข่าวทางโทรศัพท์มอื ถือและ
ปักพิกัดแผนที่ได้ ในช่วงที่เราลงพื้นที่หลังถ�้ำก็คิดว่าจะเอาแอปพลิเคชันของเราไปใช้สนับสนุนงานในพื้นที่ แต่พอเข้า
พื้นที่เราพบปัญหาแรกคือสัญญาณอินเทอร์เน็ต สัญญาณมือถือไม่มี เลยเป็นเรื่องยาก

อย่างไรก็ตาม สิง่ หนึง่ ทีไ่ ด้เรียนรูแ้ ละเกิดขึน้ จากการเฝ้าสังเกตุการณ์การท�ำงานของเครือข่ายหลังถ�ำ้ พบว่า “ข้อมูล”
และ “พิกัด” มีความส�ำคัญมาก โดยทีมท�ำงานที่เป็นนักภูมิศาสตร์และท�ำงานกับแผนที่ต่างๆ ต้องมี GPS แยกเฉพาะ
ที่ใช้ในการวัดหาพิกัด และการตั้งค่าความละเอียดแม่นย�ำสูง เพราะว่าเวลาเขาเข้าไปในป่าเขาต้องใช้วิธีเดินเท้า ส�ำรวจ
ค�ำนวณค่าต่างๆ มีการส่งสัญญาณรายงานสิ่งที่พบเจอระหว่างกัน เช่น มีร่องชั้นหินจุดนั้นจุดนี้ จากนั้นก็ต้องมานั่งจับ
พิกัดกันว่าต้องไปซ้าย ไปขวา หรือเดินหน้าต่อส�ำหรับโพรงหรือร่องต่างๆ ที่พบนั้น และจะมีการขยายพื้นที่การส�ำรวจ
ในลักษณะนีอ้ อกไปเรือ่ ยๆ และเก็บภาพและพิกดั ส่งมาให้ผเู้ ชีย่ วชาญวิเคราะห์ได้ เพือ่ ทีจ่ ะประเมินว่าท้ายถ�ำ้ มีความเป็น
ไปได้หรือไม่ที่จะเจอหรือเข้าใกล้ตัวเด็กให้มากที่สุด”
อีกอย่างหนึ่ง ที่เอ็ม สุรพงษ์ ท�ำคือ ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพจุดที่เราไป เพราะเมื่อถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ จะ
มีพกิ ดั ฝังอยูใ่ นภาพ พอเปิดพิกดั ภาพถ่าย เราก็จะรูไ้ ด้อย่างคร่าวๆ ว่าเราอยูพ่ กิ ดั ไหน แต่พออยูใ่ นจุดทีอ่ บั สัญญาณพิกดั
ที่ปรากฎอยู่เหล่านี้ ก็จะคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง ช่วงที่ฟ้าเปิด เราก็จะเห็นว่าจุดแต่ละจุด ว่าสภาพพื้นที่เป็นอย่างไร แต่พอ
เข้าไปลึกมากๆ ก็จะไม่มีสัญญาณ
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อย่างไรก็ตาม เมือ่ น�ำลักษณะการท�ำงานแบบจับพิกดั ของนักภูมศิ าสตร์และหาความแม่นย�ำต่างๆ มาเทียบกับเครือ่ ง
มืออย่าง C-site ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้ผู้ใช้งานสามารถระบุต�ำแหน่งส�ำหรับการรายงาน
สถานการณ์ทั่วไปได้ และเป็นแนวโน้มของการน�ำเสนอให้เห็นสภาพพื้นที่ที่เกิดเรื่องราวขึ้นด้วย
“C-site มันเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับการรายงานข่าวสารอย่างง่ายของประชาชน แล้วการรายงานข่าวสารอย่างง่ายของ
ประชาชนจะมามีส่วนช่วยกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ช่วงเวลาไหน อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องไปออกแบบกันต่อไป”

ถึงจุดที่ต้องสื่อสาร!!!
ตลอดช่วงของการติดตามปฏิบตั กิ ารทีบ่ ริเวณท้ายถ�ำ้ 9 วัน 5 ชัว่ โมง 41 นาที เป็นการท�ำงานอยูบ่ นค�ำมัน่ สัญญาทีจ่ ะ
ไม่นำ� เสนอการปฏิบตั กิ ารของคนกลุม่ นีท้ มี่ ผี ลต่อโอกาสการพบหรือไม่พบทีมหมูปา่ 13 ชีวติ แต่มกี ารอธิบายบรรยากาศ
ของคนที่มาร่วมมือกันที่ท้ายถ�้ำอยู่บ้างในช่วงข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส
“ตอนนั้นเรายืนยันไม่น�ำเสนอสิ่งที่จะมีผลต่อการค้นหา เช่นไปเจออะไร โอกาสเป็นอย่างไร เพราะเป็นสิ่งที่ตกลงไว้ว่า
จะไม่นำ� เสนอ แต่มมุ มองของประเด็นทีเ่ ราเห็นในพืน้ ทีย่ งั มีอกี หลายแง่มมุ เช่น บรรยากาศหลังถ�ำ้ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความ
ร่วมมือของอาสาสมัคร เพราะเราคิดว่าพวกเขาเหน็ดเหนื่อยไม่น้อย แง่มุมการน�ำเสนอของเราจึงท�ำให้เห็นบริบทโดย
รอบ เช่น มีทีมออฟโรดมาช่วยสนับสนุนรถ มีชาวบ้านมาร่วมอาหาร น�้ำ ที่พัก เป็นต้น แต่จะไม่รายงานผลที่ทีมส�ำรวจ
ไปพบเจอมา เพือ่ ไม่ให้เกิดความคาดหวังและสับสนกับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ซึง่ จะมีศนู ย์บญ
ั ชาการฯหน้าถ�ำ้ รายงานต่อ
สาธารณะอยู่แล้ว” คิมอธิบาย
แต่เมือ่ ทันทีทศี่ นู ย์บญ
ั ชาการฯ ประกาศว่าเจอทีมหมูปา่ ทัง้ 13 คนแล้ว บนความโล่งใจในสถานการณ์ และการท�ำงาน
สื่อสารของเราได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง เราขอเก็บสัมภาษณ์ทีมปฏิบัติการและอาสาสมัครหลายๆ คน ซึ่งจริงๆ ในช่วง
ที่ท�ำงานก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ และเริ่มมีการสื่อสารสาธารณะในช่วง
เวลาของนักข่าวพลเมือง อธิบายว่า Active citizen กลุ่มนี้ท�ำอะไร ณ พื้นที่ท้ายถ�้ำ มีใครท�ำอะไรบ้าง และมีเครือข่าย
เราบางส่วนได้มาออกรายการนารีกระจ่าง รายการตอบโจทย์ โดยเป็นการน�ำเสนอในแง่มมุ ทีม่ าของการเข้ามามีสว่ นร่วม
และองค์ความรูห้ รือ know how ของเครือข่ายเหล่านี้ ตลอดจนขยายผลไปร่วมถ่ายทอดสอดการถอดประสบการณ์ของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูมถัมภ์
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สิ่งที่ได้มากกว่าการสื่อสาร!!!
“การท�ำงานในสถานการณ์ทคี่ บั ขับ ต้องระมัดระวังสูง เราไม่ได้พงุ่ เป้าไปทีง่ านเผยแพร่ขา่ วสารเป็นหลักเพียงอย่างเดียว
เรามีการสือ่ สารอยูบ่ า้ งแต่งานหลักของเราคือไปสนับสนุนร่วมกับผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ ซึง่ สิง่ ทีต่ ามมาเป็นเครือข่าย เป็นองค์
ความรูต้ ามมาทีหลัง เป็นความเชือ่ ใจกันและกัน ซึง่ อาจต่อยอดร่วมกันศึกษาถึง องค์ความรูก้ ระบวนการรับมือกับภัยพิบตั ิ
กระบวนการทีจ่ ะต้องท�ำการเรียนรูก้ บั เรือ่ งถ�ำ้ ของไทย หรือกระบวนการธรณีวทิ ยา ธรณีฟสิ กิ ส์ เทคโนโลยีหรือเทคนิค
ต่างๆ ซึง่ จะเป็นประโยชน์กบั การรับมือกับเรือ่ งลักษณะนีใ้ นอนาคตได้ เราเป็นองค์กรสือ่ สาธารณะ ทีอ่ ะไรเป็นองค์ความ
รูส้ าธารณะ องค์ความรูร้ ะยะยาวของสังคม ก็ควรจะถูกท�ำคูก่ นั ไป นัน่ มันเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เรารูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ราท�ำมันมีประโยชน์
อาจจะไม่ได้ใช้ในการรายงานสถานการณ์ทนั ทีเพือ่ ให้ชอ่ งเราเป็นช่องทีร่ ายงานได้เร็วทีส่ ดุ และลึกทีส่ ดุ อัปเดตทีส่ ดุ หรือเข้า
ถึงข้อมูลหลังถ�ำ้ ทีค่ นอืน่ เข้าไม่ได้ จะไม่ใช่อย่างนัน้ อย่างเดียว และนีค่ อื มุมมองและภารกิจส่วนหนึง่ ของส�ำนักเครือข่ายสือ่
สาธารณะ ไทยพีบเี อส” คิม ไชยสุขประเสริฐ
“ส�ำนักเครือข่ายสือ่ สาธารณะท�ำงาน 2 ระดับคือท�ำงานร่วม
กับเครือข่ายคนท�ำสือ่ และเครือข่ายเชิงประเด็นซึง่ สถานการณ์ที่
เกิดขึน้ ในเรือ่ งของ 13 คนติดถ�ำ้ เรามองว่าเป็นเรือ่ งของภัยพิบตั ิ
ซึง่ ก่อนหน้านีต้ งั้ แต่ชว่ งแผ่นดินไหวทีจ่ งั หวัดเชียงรายเราได้รว่ ม
กับเครือข่ายเชิงประเด็นและคนท�ำงานด้านภัยพิบัติในช่วงนั้น
ก่อนหน้านี้ได้ท�ำงานร่วมกับเครือข่ายที่รณรงค์ลดหมอกควัน
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย เหล่านีเ้ ป็นต้นทุนส�ำคัญทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ ี่
จะสามารถระดมอาสาและการเชือ่ มการท�ำงานระหว่างหน่วย
งานคนท�ำงานด้านสังคมกับหน่วยงานภาครัฐที่สามารถเชื่อม
โยงข้อมูลถึงกันเรือ่ งถ�ำ้ หลวงก่อให้เกิดการพูดคุยกันถึงเรือ่ งการ
จัดการภัยพิบตั ใิ นจังหวัดเชียงรายซึง่ ภายหลังการน�ำ 13 คนกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเครือข่ายในจังหวัดเชียงรายโดย
ตัง้ ต้นจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เครือข่ายการจัดการภัยพิบตั ริ ว่ มกันถอดบทเรียนเพือ่ ทีจ่ ะเตรียมความ
พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ภยั พิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ ในจังหวัดเชียงรายไม่วา่ จะเป็นแผ่นดินไหว หมอกควัน ดินโคลนถล่ม หรือภัยอืน่
ทีจ่ ะเกิดขึน้ เพือ่ จะออกแบบแผนและการเตรียมการรับมือหากภัยมาโดยจะมีแผนร่วมกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทจี่ ะมีการ
อบรมอาสาในการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ รือ่ งการจัดการภัยพิบตั ขิ นึ้ ในพืน้ ทีจ่ ดุ เสีย่ งภัยหลายจุดในจังหวัดเชียงราย เช่น อ�ำเภอ
แม่จนั อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอเมืองทีเ่ สีย่ งและอยูใ่ นแนวรอยเลือ่ นทีอ่ าจจะเกิดแผ่นดินไหวได้ในอนาคต” เอ็ม สุรพงษ์ บอก
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“การทีม่ ที มี ไทยพีบเี อสลงพืน้ ที่ แต่ไม่นำ� เสนอข้อมูลข่าวสาร มันอาจจะแปลกๆ ในความเข้าใจทัว่ ไป
จะเข้าใจว่าถ้าสือ่ ลงพืน้ ทีไ่ ปก็คอื ไปน�ำเสนอข่าว แต่นคี่ อื สิง่ ทีไ่ ทยพีบเี อสจะต้องท�ำให้เห็นชัดเจนมากยิง่ ขึน้
ถึงภารกิจของสือ่ สาธารณะว่ามีอกี หลายลักษณะ ถ้าเป็นงานข่าวเมือ่ เกิดเหตุการณ์ สิง่ ส�ำคัญคือการน�ำเสนอ
ข้อมูลสถานการณ์เพือ่ ตอบสนองความต้องการรับรูข้ องผูช้ ม หรือช่วยกันหาข้อมูลมาเพือ่ ให้สงั คมได้เห็น
ได้วเิ คราะห์ แต่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน ระดับของการสือ่ สารมีได้อกี หลายระดับ อย่างกลุม่ อาสาสมัคร
หลังถ�ำ้ ทีเ่ ราท�ำงานด้วย ระหว่างท�ำงานเขาขอไม่สอื่ สารเพราะมีมมุ มองว่าสือ่ สารสูภ่ ายนอกอาจไม่ได้มผี ลต่อ
การค้นหาหรือการท�ำงานทีต่ อ้ งแข่งกับเวลา แต่พอเสร็จงานแล้วมีอกี หลายแง่มมุ ทีส่ ามารถสือ่ สารสูส่ าธารณะ
เพือ่ ให้เห็นว่าความส�ำคัญของแผนที่ ความส�ำคัญของพิกดั ของนักธรณีวทิ ยา ฐานข้อมูลเกีย่ วกับถ�ำ้ หลวงที่
เกิดขึน้ ใหม่วา่ มีความส�ำคัญอย่างไรหรือวิธกี ารท�ำงานของอาสาสมัครเพือ่ ช่วยเหลือ ยังมีการท�ำงานของกลุม่
นักภูมศิ าสตร์ทวั่ ประเทศ ต่างประเทศผ่านออนไลน์ดว้ ยนะ ไม่ใช่แค่การท�ำงานหน้าถ�ำ้ หลวง ทีจ่ .เชียงรายกับ
กลไกหน่วยราชการเพียงจุดเดียว

เนื้อหา มุมมองหรือวิธีการแบบนี้ เราพยายามน�ำเสนอเพื่อให้รับรู้ถึงวิธีการ และมุมมองใหม่ๆ กับ
สาธารณะ ความส�ำคัญของอาสาสมัคร พลเมืองทีม่ คี วามรูแ้ ละเชือ่ มโยงกันด้วยวิธกี ารใหม่ๆ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ ง
เรียนรู้ เพือ่ จะไม่ตกี รอบการจัดการอยูก่ บั วิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีน่ า่ ประทับใจ คือหลังจากนัน้ ไม่นาน เกิดเหตุการณ์สนั เขือ่ นทีป่ ระเทศลาวแตก ครอบครัว
หมูปา่ ก็ได้ประสานมาขอบริจาคเงินช่วยเหลือประเทศลาวผ่านทางทีมสคส.ไทยพีบเี อส เพราะผูป้ กครอง
ทีมหมูป่าติดต่อไปทางคนรู้จักที่ภาคอีสาน และส่งต่อข้อมูลกับลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่มาช่วยติดตาม
ลูกเขา ซึง่ ตรงจุดนีม้ นั สะท้อนคุณค่าจากการท�ำงานร่วมกับเครือข่าย การหนุนเสริมให้เครือข่ายได้ทำ� งาน
ร่วมกัน และน�ำมาสูก่ ารเชือ่ มโยงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกัน” อัจฉราวดี บัวคลี่ กล่าว
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ประโยคทิ้งท้าย...
“จะเรียกว่าเป็นวีรบุรุษไหมก็ไม่แน่ใจ
แต่ทุกคนเต็มใจจะมาช่วยกันอย่างเต็มที่
มันอาจจะไม่ใช่แค่ใครมาช่วยบ้าง
แต่ชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นมีส่วนส�ำคัญ
ในการช่วยเช่นกัน เขาก็ได้รับผลกระทบนะ
สวนสับประรดถูกเหยียบเสียหาย
กลายเป็นที่จอดรถ ทุ่งนาที่กลายเป็นที่ทดน�้ำ
แต่เขาเอาข้าวเอาน�้ำมาส่งอย่างดี
จะบอกว่าเขาเป็นจิตอาสาก็ไม่ใช่ แต่เขาก็ช่วย
ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แค่หน้าถ�้ำหรือหลังถ�้ำ แต่เป็น
ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์นั้น”
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03
หนึ่งความรู้สึก

เมื่อนักข่าวไม่ใช่แค่รายงานข่าว
แต่เป็นการรายงานข่าวที่ผสานกับความรู้สึก
เมื่อนักข่าวไม่ใช่แค่ไม่สื่อสารข้อมูล
แต่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาทั้ง 13 คน
เมื่อนักข่าวที่มีหน้าที่ต้องรายงานข่าว
โดยเฉพาะในช่วงส�ำคัญ แต่ไม่ได้ท�ำ
เมื่อเหตุการณ์ถูกถ่ายทอดเป็นการ์ตูนแอนิเมชันจากแรบันดาลใจ
เมื่อความรู้สึกพูดได้...

เสน่ห์งานข่าวกับการสื่อสารความรู้สึก
“การรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ ต้องรายงานตามความเป็นจริงไม่สอดแทรกความคิดเห็น
ไม่บดิ เบือน ไม่คาดเดา ไม่ชนี้ ำ� ไม่สร้างความเข้าใจผิด หรือไม่ทำ� ให้เกิดการตืน่ กลัวอย่างเกินเหตุ”
ข้อความตอนหนึง่ ของจริยธรรมด้านความถูกต้องเทีย่ วตรง จากข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2551 เป็นหลักส�ำคัญของ
ไทยพีบีเอสที่ใช้ในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในข่าวหรือเหตุการณ์ที่ปกติและในช่วงที่เกิด
เหตุการณ์วิกฤตฉุกเฉินต่างๆ ดังเช่นกรณีเหตุการณ์ 13 ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีติดถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน
ในครั้งนี้ ซึ่งจากการท�ำงานภายใต้กรอบและหลักจริยธรรมต่างๆ อย่างชัดเจน ไทยพีบีเอสในช่วงนั้นจึงได้รับความนิยม
และกระแสตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีในฐานะ “สื่อน�้ำดี”
แต่ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น และเป็นมุมมองใหม่ของคนท�ำสื่อในยุคปัจจุบัน คือการรายงานข่าวที่ผสานเรื่องการ
สื่อสารความรู้สึกของผู้สื่อข่าว อย่างวลีส�ำคัญ “ปับ ปับ ปับ ปับ” ของ จิราพร ค�ำภาพันธุ์ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส ในขณะ
ทีร่ ายงานเกีย่ วกับเฮลิคอปเตอร์กำ� ลังล�ำเลียงเด็กๆ ไปยังโรงพยาบาล อาการตืน้ ตันใจน�ำ้ ตาซึม ระหว่างทีร่ ถพยาบาลขับ
ผ่านหน้า ท�ำให้รายงานข่าวออกมาด้วยน�ำ้ เสียงสัน่ เครือ1 ซึง่ ก็ได้รบั การตอบรับในแง่ของการสือ่ สารทีจ่ ริงใจ สร้างความ
ประทับใจให้กับผู้ที่รับชมได้เป็นอย่างดี
1 https://www.sanook.com/news/7137258/

จิราพร ค�ำภาพันธ์

ทุกครั้งที่ได้ยินเสียง ฮ. ดัง “ปับ ปับ ปับ” บินผ่าน
ผู้สื่อข่าวกลุ่มข่าวสถานการณ์และการผลิต โรงพยาบาลไปสนามบิน เราจะตื่นเต้นทุกครั้ง หัวใจจะ
เต้นแรง มันมีทุกความรู้สึกตื่นเต้น-ดีใจ-ร้องไห้ แม้จะเป็น
สื่อ แต่อารมณ์เราตอนนั้นไม่ต่างจากคนไทยและทั่วโลกที่
น�้ำท่วม ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง น�้ำป่าไหล เฝ้ารอวันนี้มานานถึง 18 วัน
หลาก คือภารกิจการรายงานข่าวหลักที่เราเติบโตมาจาก
ท่ามกลางการจับตาการรายงานข่าวของสื่อจากสังคม
สายงานนี้ แทบทุกหมายข่าวที่เป็นเหตุด่วนหมด กอง
บรรณาธิการข่าวก็จะมอบหมายให้ไปท�ำข่าว และก็กลาย ยอมรับว่ากดดันมาก บอกไม่ถูก จุกอก ไม่เคยรายงาน
เป็นภาพชินตาที่จะเห็นว่าไทยพีบีเอส จะมีนักข่าวเข้าถึง ข่าวอะไรที่เครียดกดดันแบบนี้มาก่อน และก็แอบเครียด
กลัวว่าจะกังวลมากจนไม่เป็นตัวของตัวเอง เพราะสื่อ
ข่าวทุกๆ ที่ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดอยู่ที่ใด
ก�ำลังถูกตรวจสอบ “จริยธรรม” อย่างเข้มข้น จึงบอกกับ
ดังนั้นเราจะต้องพร้อมตลอดเวลา แม้กระทั่งวันหยุด ตัวเองเสมอว่า ฉันจะรายงานเฉพาะในสิ่งที่ตาเห็นและ
1 วัน ในสัปดาห์นนั้ ๆ มันจะต้องเป็นวันซักผ้า พักผ่อน ออก สิ่งที่หูได้ยินเท่านั้น
เดทตามประสาคนโสด แต่ก็จะต้องช�ำเลืองมองโทรศัพท์
ต้องบอกว่าวินาทีนนั้ ความเร็วต้องมาคูก่ บั ความแม่นย�ำ 
ดูว่ามีใครโทรมาไหม ?  เผื่อว่ามีเหตุด่วนให้ต้องไปท�ำข่าว
และมันก็เป็นเช่นเดียวกับวันที่ได้รับรายงานจากทีมข่าว ไม่คดิ ว่าตัวเองจะมาถึงจุดที่ ต้องรายงานข่าว แบบละเอียด
หน้าถ�้ำหลวงว่า 13 หมูป่าอะคาเดมีจะออกจากถ�้ำแล้ว เก็บทุกเม็ดจริงๆ แม้กระทั่งเสียงเฮลิคอปเตอร์ยังต้อง
รายงาน “ขณะนี้สื่อทุกคนได้ยินเสียง ฮ.ดัง ปับ ปับ ปับ
กอง บก. ก็ส่งตัวเราขึ้นเครื่องบินไปเชียงรายด่วน …
ผ่านมาแล้วค่ะ”  เพราะกลัวคนดูทวี ไี ม่รวู้ า่ มาแล้วๆ ก�ำลัง
มี ฮ. มา มันก�ำลังบินผ่านจุดที่ทีมข่าวอยู่ไปนะ  
เสียง ฮ.ดัง ปับ ปับ ปับ ดังทั่วถ�้ำหลวง จ.เชียงราย
วันแรกของปฎิบตั กิ ารน�ำ 13 ชีวติ ออกจากถ�ำ้ หลวง เรา
เป็น “ผูส้ อื่ ข่าวคนสุดท้าย”ทีถ่ กู ส่งไปเสริมทัพด่วน กับทีม
ข่าวไม่ตำ�่ กว่า 10 ทีมทีป่ กั หลักฝังตัวอยูถ่ ำ�้ หลวงมานานครึง่
เดือนแล้ว
“เส้นชัย” หน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
คือ จุดมอบหมายให้ไปรายงานสด ที่นี่มีทีมข่าวไทย-เทศ
อยู่ร่วมกันนับ 100 ชีวิต เป็นครั้งแรกตั้งแต่ท�ำข่าวมา
ทีเ่ จอนักข่าวเยอะมากขนาดนี้ และก็ทา้ ทายไม่นอ้ ย เมือ่ รับ
โจทย์จาก บก.สนาม และบก.ส่วนกลางว่าจะต้องรายงาน
สดต่อเนื่อง....
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13 หมูป่า ท�ำให้ผู้สื่อข่าวกลายเป็น
ตัวแทนหมู่บ้าน ?

ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นพีคในพีคสุดในชีวิตตั้งแต่
ท�ำข่าวมา พอรายงานข่าวจบในเบรคนั้น ...นั่งทรุดลงเลย
เพึ่งคิดได้ “ ตายแล้วอีแป๋วเอ้ย กอง บก ด่าแน่ พูดอะไร
ออกไป” คิดว่าน่าจะถูกต�ำหนิเรือ่ งภาษาข่าว  ไม่ตอบแชท
ไม่อ่านไลน์ใครเลยหลังรายงานข่าวเบรคนั้นจบ เพราะคิด
ว่าจบแน่ชวี ติ ต้องมีคนต�ำหนิแน่วา่ “ นักข่าวคนนีพ้ ดู อะไร
ออกมา รายงานเสียง ฮ. ท�ำไม ไม่มีประโยชน์ ”  

ภาษากาย อารมณ์ของผูส้ อื่ ข่าว คือ การแสดงออก
ที่ท�ำให้คนดูรู้ว่าเรารู้สึกกับข่าวที่เรารายงานแบบไหน
เราถูกสอนมาเหมือนกันว่าเป็นสื่อไม่ควรมีอารมณ์ร่วม
กับข่าว แต่วนิ าทีนนั้ บรรยากาศทีเ่ ต็มไปด้วยการเฝ้ารอ
รถพยาบาล เพราะหากเห็ น รถพยาบาลผ่ า นหน้ า
จุดรายงานสดไป หมายความว่า หมูป่า ที่อยู่ในรถ
ปลอดภัยแล้ว มันเต็มไปด้วยความตื้นตันใจ มันแปลก
มากทัง้ ทีเ่ ราไม่เคยเจอหน้าพวกเขาเลย แต่เรากลับอยาก
เจอมากทีส่ ดุ อยากรายงานว่า “ หมูปา่ ทุกคนปลอดภัย”
ไม่ใช่แค่บางช่วงบางตอน แต่หลายช่วงเลยละทีเ่ ราหลุด
ต้องกลั้นสะอื้นไว้ เบือนหน้าหนีกล้อง และหยุดพูดไป
ชัว่ ขณะ....

คิดว่าคนดูที่ลุ้นก็ไม่ต่างจากเรา แม้กระทั่งวันสุดท้าย
ที่ น� ำ สมาชิ ก หมู ป ่ า ทุ ก คนออกมาครบ ในใจคิ ด ว่ า มั น
เป็นเรื่องน่ายินดีมาก เป็นข่าวดีที่สุดของโลก ณ เวลานี้
แล้วท�ำไมเราจะต้องยืนรายงานข่าวหน้านิ่งๆ ในเมื่อเราก็
ดีใจ และรู้สึกแบบนั้นจริงๆ จึงมีช่วงที่รายงานข่าวไป และ
แอบกรี๊ดส่งเสียงเชียร์รถพยาบาลที่แล่นผ่านไป พร้อมกับ
ปรบไม้ปรบมือไม่หยุด พอประชาชนที่มายืนดูข้างๆ เรา
เมื่อพวกเขาเห็นเราแอบกรี๊ดเบาๆ ปรบมือ ทุกคนก็เฮ!
พร้อมกัน กระโดดกอดกัน มันเป็นภาพที่มีความสุขมาก
มันเลยท�ำให้เราคิดว่า เออ คนดูข่าวเขาก็คงอยากที่จะ และเราเชื่อว่าคนที่อยู่นอกจอก็ไม่ต่างกัน…
ดูอะไรที่มันง่ายๆ จริงใจ สั้นๆ ได้ใจความ กระชับๆ บ้านๆ
เขาเร็วมั่ว...เราช้าแต่ชัวร์กว่า?
แบบนีแ้ หละ  งัน้ เราก็จดั เต็มทีเ่ ลย รายงานตามข้อเท็จจริง  
คิดว่าตัวเองท�ำหน้าที่เป็น “ ตัวแทนหมู่บ้าน”  ที่พวกเขา
ในวินาทีมีการแข่งขันรายงานข่าวแทบทุกช่องทาง
ส่งมาให้รายงานข่าวกลับไปให้ ญาติพี่น้อง พี่ ป้า น้า อา เป็นช่วงที่นักข่าวมีภาวะความกดดันในใจมาก เพราะ
ให้คนดูได้รู้พร้อมๆ กัน
โซเซียลรายงานไปหมดแล้ว แต่นักข่าวต้องรอยืนยันจาก
เชื่อไหมว่าถึงขั้นอยากจะย้ายจุดรายงานข่าว เพราะ
หน้าโรงพยาบาลเข้าสดบ่อยเหลือเกิน กังวลจะเกิดความ
ผิดพลาด เพราะเราเป็นผู้สื่อข่าวทีมสุดท้ายที่มา จะมา
ท�ำให้ชอ่ งพังไม่ได้ .... แต่สงิ่ ทีเ่ ราคิดกลับสวนทางกัน กลาย
เป็นว่ารุง่ เช้าเราตืน่ ขึน้ มาท�ำงานเป็นปกติ แต่ทกุ Platform
ข่าว-ออนไลน์ มีการพูดถึง “เสียง ฮ.ดัง ปับ ปับ ปับ”  
เต็มไปหมด และหลายคนเรียกว่ามันเป็นมิติใหม่ของการ
รายงานข่าว  

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จากปากนักข่าวในพื้นที่ที่เฝ้า
แต่ละจุด มีนอยส์เหมือนกันวันแรกๆ เลย ที่คนดูบาง
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กลุ่มบอกว่า ไทยพีบีเอสรายงานช้าผิดหวัง ช่องอื่นๆ บอกว่าช่วยออกมาได้แล้ว แต่ท�ำไมไทยพีบีเอสยังไม่รายงานเลย
ตอนนั้นถูกมอบหมายให้เฝ้าที่ลาน ฮ.จันกะผัก เราก็มอง เฮ้ย ฮ. ยังไม่ยกตัวเลย และรถพยาบาลก็ไม่ได้แล่นผ่านมา
ทางนี้ ตรงนี้ไม่มีการล�ำเลียงหมูป่าออกมาจริงๆ ก็ยืนยันไปกับกอง บก. ว่าไม่มีนะ... ถือว่าเป็นการท�ำข่าวที่กดดันมาก
เพราะเราจะต้องค�ำนึงถึงข้อเท็จจริง แม้เพื่อนช่องอื่นจะบอกว่า เฮ้ยจริงๆ ออกมาแล้ว แต่ไหนละหลักฐานสิ่งยืนยัน
ถ้าไม่มี เราก็ไม่กล้ารายงานออกไปหรอก
และข้อดีของไทยพีบเี อส คือในภาวะวิกฤตกองบรรณาธิการข่าวไทยพีบเี อสมีจดุ ยืนเดียวกัน ท�ำให้แม้วา่ จะมีบางช่วงที่
รายงานข่าวช้ากว่าช่องอืน่ ๆ แต่การรอค�ำยืนยัน ก็ทำ� ให้ในทีส่ ดุ คนดูกค็ อื ผูช้ มเป็นคนตัดสินและยกให้ไทยพีบเี อส เป็นสือ่
ทีร่ ายงานข่าวได้อย่างรอบครอบ ถูกต้องตามหลักจริยธรรมวิชาชีพของสือ่ คุณภาพอีกช่องหนึง่ ...
ทฤษฎีจากบทเรียนระบุบทบาทหน้าทีข่ องสือ่ มวลชน ไว้วา่ สือ่ มวลชนมีหน้าทีใ่ นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร (Information)
ท�ำหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ตรงไปตรงมา เป็นกลางไม่เป็นสื่อในความควบคุมของฝ่ายใด
ปราศจากอคติของสือ่ มวลชน เห็นได้จากการรายงานสถานการณ์ขา่ วต่างๆ การท�ำหน้าทีป่ ระสานสัมพันธ์ (Correlation)
การท�ำหน้าที่ในการสืบสานวัฒนธรรม (Continuity) เป็นการท�ำหน้าที่สืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไปจากรุ่นสู่รุ่น
การท�ำหน้าทีใ่ ห้ความบันเทิง (Entertainment) และการระดมสรรพก�ำลัง (Mobilization) เป็นการท�ำหน้าทีร่ ะดมก�ำลัง
ของผู้รับสารที่กระท�ำโดยสื่อมวลชน ทั้งการรณรงค์ทางสังคมด้านการเมือง สงคราม เศรษฐกิจ การท�ำงานและศาสนา
ซึ่งเป็นการรณรงค์เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคม หรือเมื่อสังคมเกิดภาวะวิกฤตและต้องการความร่วมมือร่วมใจ
กัน (ที่มา: Theory of Media and Theory of Society, Danis Mcquail)
ทว่าการท�ำงานในสถานการณ์จริง ทฤษฎีในบทเรียนเป็นเพียงกรอบที่ท�ำให้รู้ถึงหน้าที่หลักๆ ในการท�ำงานเพียง
เท่านั้น การลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวหลายคน นอกจากจะลงไปติดตามภารกิจการท�ำงานของเจ้าหน้าที่แล้ว อีกส่วนหนึ่งก็
ยังท�ำหน้าที่ร่วมภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทั้ง 13 คนในครั้งนี้ด้วย ภายใต้กรอบและข้อจ�ำกัดในความเป็นสื่อมวลชน
ด้วยความรูส้ กึ ทีอ่ ยากช่วยเหลือ และอยากให้พบทัง้ 13 คนโดยเร็ว น่าจะเป็นอีกหนึง่ เสน่หข์ องงานข่าว ทีผ่ สู้ อื่ ข่าวอย่าง
ชาติชาย ถุงเงิน ได้ให้ประโยคส�ำคัญไว้ว่า “เราไม่ได้ไปแค่ท�ำข่าว แค่เราไปตามหาเด็กกลุ่มนั้นด้วย”

ชาติชาย ถุงเงิน

ผู้สื่อข่าวโต๊ะอาชญากรรม
ผมได้รับมอบหมายให้ติดตามภารกิจ ตรงบริเวณเหนือถ�้ำ เป็นการค้นหาปล่องทางด้านบนของถ�้ำหลวง ซึ่งก็ใช้เวลา
อยู่กับข่าวและพื้นที่ตรงนี้ประมาณ 2 สัปดาห์
ผมลงพื้นที่หลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วประมาณ 2-3 วัน คือทีแรกก็ไม่มีใครคาดคิดได้หรอกว่า เหตุการณ์นี้จะ
ยืดยาว และต้องใช้เวลาในการเข้าไปช่วยเหลือนาน ผมก็ไม่ได้แตรียมตัวอะไรมาก ก็พกเสื้อผ้าไป 2 -3 ชุด เพราะคิดว่า
หลังจากทีไ่ ปไม่นา่ จะเกิน 3-4 วันก็นา่ จะเสร็จภารกิจ แต่ปรากฎว่าพอไปแล้วมันยืดยาว เนือ่ งจากมีฝนตกลงมาต่อเนือ่ ง
ตลอดทัง้ วัน และมีอปุ สรรคหลายๆ อย่าง ผมมองว่ากรณีนยี้ าก ประกอบกับในช่วงนัน้ มีปญ
ั หาอืน่ ทีต่ อ้ งเจอ ทัง้ เรือ่ งทีพ่ กั
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อุปกรณ์ พวกเสื้อผ้าต่างๆ ที่มันไม่เพียงพอแน่นอน แต่ว่า
ตอนนั้นก็ต้องแข่งกับเวลาซึ่งทุกคนขะมักเขม้นมาก พอดี
ว่าทางช่องก็พยายามส่งนักข่าวที่มีความถนัดเฉพาะด้าน
ในการวางแผนมาอยู ่ ใ นจุ ด ที่ ส� ำ คั ญ ๆ แล้ ว ก็ อ อกมา
ในรูปแบบที่มันครอบคลุมให้ได้ แล้วพยายามที่จะน�ำ
เสนอให้เป็นความจริง เพราะเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่า
อย่าพยายามน�ำเสนอข่าวนี้เพื่อการคาดหวังให้กับคนดู
เช่น เรารู้ว่ามันมีช่องทางนี้ที่จะสามารถลงไปในถ�้ำได้
เราก็คงจะไม่ได้เปิดเผยเลยว่ามันมีโอกาส มันยากมาก
ในการน�ำเสนอ เพื่อที่จะไม่ให้คนดูคาดหวังว่าจะสามารถ
เข้าไปช่วยเด็กได้ อันนี้คืออุปสรรคอย่างหนึ่ง
ผมอยู่ที่ถ�้ำหลวง ประมาณ 2 สัปดาห์ ไม่ได้กลับอยู่จน
ภารกิจเสร็จเลย ภารกิจหลักๆ ที่ลงไปท�ำคือการติดตาม
ภารกิจของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ พลร่ม กู้ภัย อาสาต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมายว่าให้อยู่ด้านบน พยายามวางท่อ เบี่ยง
ทางน�้ำบริเวณรอบๆ ถ�้ำหลวง บางครั้งผมรู้สึกว่า ผมจะ
ไปรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่ได้ เพราะในฐานะที่เราเป็น
สื่อมวลชน เราก็พยายามที่จะแตกต่างจากมุมมองของ
ช่องอืน่ หรือรูปแบบการท�ำข่าวทัว่ ไปด้วย และการทีเ่ ราเป็น
ผู้สื่อข่าวเป็นสื่อมวลชน ที่ไม่มีบทบาทท�ำงานช่วยเหลือ
ในส่วนนี้โดยตรง เหมือนราชการหรือเอกชน แต่เรามี
หน้าที่ ในการเป็นกระบอกเสียงในการสือ่ สาร ผมเลยเลือก
ทีจ่ ะเดินทางไปหาชาวบ้าน หรือคนในพืน้ ถิน่ เพือ่ หาข้อมูล
ว่าบริเวณไหนบ้างที่จะสามารถเข้าไปส�ำรวจ มีปล่อง หรือ
มีช่องที่จะสามารถส่งสัญญาณเข้าไปให้ทั้ง 13 คนได้ ไป
หาชาวบ้านโดยไม่ต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ เพราะผมรู้สึกว่าช่วง
เวลานัน้ มันเป็นช่วงเวลาทีเ่ ร่งรีบ คิดว่าหน่วยงานทุกหน่วย
งานคงจะไม่มานั่งรอให้สื่อมวลชนมาท�ำข่าวมาติดตาม
อะไรแบบนี้ ก็ไปเองเลย ไปหาชาวบ้าน ไปหาคนในพื้นถิ่น
พอเริ่มมีข้อมูลว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในถ�้ำได้ วันต่อมา
ผมก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าทีก่ ภู้ ยั ว่าได้ขอ้ มูลจากคนใน
พื้นถิ่น ว่ามีบริเวณที่จะสามารถเข้าไปได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่

เข้ามาตรวจสอบ ผมรู้สึกว่าทุกคนเกี่ยวข้อง ไม่ใช่เพียง
เจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งเดี ย ว ชาวบ้ า นหรื อ คนพื้ น ที่ ท ้ อ งถิ่ น ที่
เขามีพื้นฐานและความเข้าใจท้องที่ของตัวเองที่เขาท�ำ
อาชีพท�ำไร่ท�ำนาตรงจุดนั้นอยู่แล้ว
“การท�ำงานครั้งนี้เป็นที่สุดการท�ำงานในชีวิตของผม”  
คือ “สุดมาก” ถ้าจะพูดถึงความล�ำบาก ในส่วนผมมัน
เลยจุดนัน้ มาแล้ว เพราะทีมผมเป็นทีมเดียวทีข่ นึ้ ไปบนเขา
ซึ่งค่อนข้างจะเสี่ยง มันเลยจุดความล�ำบากไปแล้ว เวลา
ที่ผมไปกับเจ้าหน้าที่ ทีมผมไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย ต้องไป
ขอข้าวเหนียวถุงหนึ่งจาก ตชด. (ต�ำรวจตระเวนชายแดน)
คือ ต้องไปขอเขาทาน คือเราจะไม่สามารถพกอะไรที่เป็น
สัมภาระใหญ่ๆ ขึ้นไปได้   ผมได้เวลาในการออกอากาศ
วันละ 1 ครั้ง ในช่วงข่าวค�่ำไทยพีบีเอส เพราะต้องใช้เวลา
ในการเดินทางขึ้นลงเขาเกือบทั้งวัน ตั้งแต่ช่วงเช้าคือเวลา
8.00 น. และจะกลับมาก็ประมาณ 16.00 น. และมีเวลา

156

ในการท�ำข่าวน�ำเสนอไม่เกิน 2 ชัว่ โมง แต่การท�ำงานครัง้ นี้
ผมค่อนข้างโชคดี ได้ทมี งานดี ทัง้ พีโ่ ก้ ขวัญชัย ช่างภาพ แล้ว
ก็น้าธรรม ผู้ช่วยช่างภาพจากศูนย์ข่าวภาคเหนือ ทุกคน
เต็มที่ ช่างภาพนีอ่ ายุ 40 กว่าๆ ส่วนผูช้ ว่ ยฯ ก็อายุ 50 แล้ว
แต่เขาก็เดินทางขึ้นเขาลงเขาไปกับเรา เขาไปพร้อมกับ
ผมในทุกเหตุการณ์ ความโชคดีนี้เลยท�ำให้ผมลืมอุปสรรค
ต่างๆ ไป ถ้าจะบอกว่าล�ำบากที่สุดในชีวิต มันแน่นอน
อยู่แล้ว แต่ในความล�ำบากที่สุดในชีวิตครั้งนี้ กลับท�ำให้
ผมรู้สึกว่า มันเป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่ง ที่ผมมีบทบาท
ส�ำคัญทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการน�ำเสนอข่าว การท�ำหน้าที่
สื่อมวลชน แล้วก็น�ำเสนอข้อมูลที่เป็นกลาง โดยที่ไม่ได้
ใส่ความรู้สึกตัวเอง ไม่ได้ใช้เรื่องเกี่ยวกับภูติผีปีศาจมา
เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลล้วนๆ ที่ได้มาจากคนในพื้นที่ และทีม
งานต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนจนท�ำให้การน�ำเสนอข่าวอยู่
ในระดับที่เกิดความน่าเชื่อถือของคนดู

รู้สึกว่าอย่างน้อยมันมีสื่อมวลชนที่เข้ามาร่วมท�ำงานและ
อยากจะให้ทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดี ในระหว่างที่อยู่กับเขา
เขาก็เอ็นดูเรา เอาอาหารมาให้ แล้วก็ดแู ลป้องกันไม่ให้เกิด
อันตราย จุดไหนที่มันเสี่ยงเขาจะไม่ให้เราไป

ในส่วนของผมเองกว่าจะได้ภาพ หรือข้อมูลที่ต้องการ
ต้องใช้เวลาไม่ตำ�่ กว่า 5-7 ชัว่ โมง แล้วขากลับคือต้องลงเขา
ซึง่ ฝนก็ตกทุกวัน เวลาเดินดินสไลด์มนั เกิดขึน้ ไปตลอดเวลา
แล้วการเดินก็ไม่ได้เดินตามทาง แต่เดินบนทางธรรมชาติ
บางทีก็โรยตัวจากผาหิน แต่ว่าโชคดีที่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัย
สยามรวมใจ ตชด. ชุดพลร่ม ที่พยายามช่วยสนับสนุน
เรา พอเขาเห็นเราเข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุกับเขาด้วย เขาก็

ในสถานการณ์นี้ที่มันล�ำบาก ทุกอย่างตั้งแต่ตื่นมา
มันมีอุปสรรคอยู่แล้ว ตื่นขึ้นมาเราต้องคิดแล้วว่าเราจะไป
ไหน เพราะว่าเราตามทุกวัน บางวันเราไม่มแี หล่งข่าว ไม่มี
อะไรเลย เราก็ต้องเดินไปอย่างเดียว ไปในจุดที่มันพอจะ
เป็นไปได้ แล้วก็ไปวัดดวงว่าข้างหน้าเราจะเจออะไร เราก็
ไปถามจากปากชาวบ้าน จากคนในพื้นที่ ว่าที่ตรงนี้มันขึ้น
ไปได้ไหม พยายามปะติดปะต่อข้อมูล แล้วก็จะเดินไปเอง
แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปด้วย บางทียอมรับเลยว่า
ตัน ว่าจะน�ำเสนออะไรจะน�ำเสนอยังไงต่อ แต่ในปัญหา
อุปสรรคมันก็มักจะมีอะไรที่ดีอยู่เสมอ เช่น เราก็ไปเจอ
แหล่งข่าว ไปเจอโอกาสอะไรต่างๆ ได้คุย ท�ำให้ในแต่ละ
วันเราก็สามารถจะผลิตอะไรออกมาได้ทุกวันๆ เป็นต้น
อีกส่วนหนึง่ ทีด่ คี อื ในการท�ำงานครัง้ นีไ้ ด้รบั การสนับสนุน
จากผู้ใหญ่ ระดับหัวหน้า ระดับ บก. เช่น พี่แวว พี่เขต
พี่โจ ที่เข้ามาสนับสนุนและให้ก�ำลังใจ เข้ามาว่างแผนใน
การท�ำงานแต่ละวัน คอยพยายาม guide line พยายาม
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ช่วยขยายมุมมองว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ มันควร
จะไปยังไงต่อ มันเลยท�ำให้เราไม่ได้อยูต่ วั คนเดียว
ยังมีคนคอยสนับสนุนอยู่ “อุปสรรคมักจะมีสงิ่ ทีด่ ี
เสมอ ผมเชื่ออย่างนั้น”
“เราเปรียบเสมือนคนปรุงอาหาร ที่บางที
ก็หั่นผักไม่ตรงบ้าง สับหมูไม่เท่ากันบ้าง แต่ว่า
สุดท้ายคนปรุงก็ต้องท�ำอาหารคนเสิร์ฟ ก็คือ
ผู ้ ป ระกาศได้ อ ่ า น แล้ ว ถึ ง มื อ คนกิ น ก็ คื อ
ผู้บริโภค ผู้ชมได้ทานอย่างอร่อย แต่หารู้ไม่
ว่าการผลิตอาหารขึ้นมาหนึ่งจานมันมีขั้นตอน
และอุปสรรคอย่างไรบ้าง”
สุดท้ายนี้ ส�ำหรับผม “เราไม่ได้ไปแค่ท�ำข่าว
แค่เราไปตามหาเด็กกลุ่มนั้นด้วย” คืออย่างที่
ผมบอกไปก่อนหน้าว่าเราเป็นสื่อมวลชนก็จริง
แต่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่คาดหวังว่าอยากให้
เด็กทัง้ 13 คนออกมา แต่ในเมือ่ เราเป็นสือ่ มวลชน
เราไม่ใช่หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือโดยตรง เราก็ใช้วธิ ที พี่ ยายามหา
ช่องทางอย่างที่บอกไปว่าหาชาวบ้าน หาข้อมูล
พอเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าไปได้ตรงจุดไหน
ก็กลับมาแจ้งเจ้าหน้าทีใ่ ห้ไปตรวจสอบ เพราะเรา
เป็นแค่สื่อมวลชน เราไม่มีเครื่องมือ ไม่มีอุปกรณ์
ที่จะเข้าไป อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพของ
เราที่ ส ามารถท� ำ ได้ คื อ สิ่ ง ที่ ผ มพอจะช่ ว ยได้
คือการพยายามหาเบาะแส หาแหล่งข่าว เป็น
กระบอกเสียงให้ทุกคน

158

ภาพที่ไม่ได้เล่า
บทสัมภาษณ์ สันติพงษ์ ช้างเผือก บรรณาธิการข่าว
และ อรวรรณ สุขโข ผู้สื่อข่าว
     นอกจากเนือ้ หาและภาษาทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร
เรื่องราว เป็นกระบอกเสียง หรือถ่ายทอดความ
รู ้ สึ ก แล้ ว สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ชิ้ น ข่ า วมี ค วาม
สมบูรณ์และแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าว
นั้นอย่างชัดเจน คงจะหนีไม่พ้น “ภาพข่าว”
ซึ่งว่ากันว่า หากเรามีการน�ำเสนอภาพข่าวสุด
พิ เ ศษแตกต่ า งจากคนอื่ น หรื อ ที่ เรี ย กกั น ว่ า
“exclusive” จะท�ำให้ชิ้นข่าวนั้นมีความน่า
สนใจมากยิ่งขึ้นจริงหรือ ?

20.02 น.วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
รถปิกอัพ จอดอยู่ตรงจุดสกัด ทางลง ดอยผาหมีไปยัง
ถนนสายเอเชีย เสียงวิทยุสื่อสารที่อยู่หน้ารถ ยืนยัน ก�ำลัง
มีการล�ำเลียง หมูป่าคนที่ 13 ไปยังลานจอด ฮ.  
เราหยุดรออยูต่ รงนัน้ กว่า 15 นาที ก่อนต�ำรวจจะให้ใช้
เส้นทางเบี่ยง มุ่งหน้าไปยังจุดหมาย อบต.โป่งผา
ที่ นั่ น ...เต็ ม ไปด้ ว ยกองทั พ นั ก ข่ า วจากทั่ ว โลก
ที่ก�ำลังรอการแถลงข่าววันสุดท้ายของภารกิจ

การท�ำงานช่วงถ�ำ้ หลวงทีผ่ า่ นมา ไทยพีบเี อส
มีภาพถ่ายมากมายที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์
ความรูแ้ ละรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละ
ช่ ว งเวลาได้ แต่ ข ้ อ บั ง คั บ ทางจริ ย ธรรมและ
หลั ก วิ ช าชี พ สื่ อ มวลชน เป็ น กรอบก� ำ หนด
ให้ภาพบางภาพถูกน�ำเสนอและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

ที่นั่น...ผมได้พบกับ “เอิน” น้องนักข่าวในโต๊ะอีกครั้ง
หลังไม่ได้เจอกันหลายวัน

แต่บางภาพกลายเป็น “ภาพที่ไม่ได้เล่า”

ความสนิทสนม ระหว่าง ญาติๆ หมูป่า กับ เอิน คือ
หลักฐานยืนยันความส�ำเร็จในการท�ำงานตามภารกิจ
แต่น้องเอ่ยปาก “หนูไม่ได้ท�ำตามที่พี่บอกนะ”

    “นี่ญาติๆ โค้ชเอกค่ะ  นี่พี่กบ” เอิน แนะน�ำผม ก่อน
บอกเล่าการไปช่วยแบกท่อ เดินป่า ปิดรูนำ�้ มุดไม่ให้เข้าถ�ำ้
หลวง ช่วงดอยผาหมี  
ญาติโค้ชเอก โอบกอดด้วยรอยยิ้มและค�ำขอบคุณ
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พีก่ บ (สันติพงษ์ ช้างเผือก) บรรณาธิการข่าว  กลุม่ ข่าว
ตอนนัน้ เรามีทมี ข่าวลงไปทีถ่ ำ�้ หลวงหลายทีม แต่ทขี่ าด
และรายการข่าวยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนวาระทาง คือ ทีมที่เกาะติด ครอบครัวและเครือญาติของ 13 หมูป่า
สังคม ไทยพีบีเอส  ย้อนภารกิจ ตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าว เลยโทรไปปรึกษากับพีๆ่   เพือ่ ขอให้ เอิน ลงไปเสริมภารกิจ
เด็กและโค้ช 13 ชีวิตติดถ�้ำหลวง จังหวัดเชียงราย
นี  ้ พี่เขต (ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์) บอกว่า ให้พี่ลงไปพื้นที่
ก่อนแล้วมาประเมินว่า จะเอาทีมมาเสริมหรือไม่  แต่กว่า
ช่วงนั้น เราตามข่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนต่างๆ
พีจ่ ะได้เดินทางจริง ก็เข้าไปวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เพราะ
ในวันครบรอบเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน มี
ต้องสนับสนุนงานข่าว ที่เพิ่งล้มผังรายการ
บางคน เช่น เอิน (อรวรรณ สุขโข) ก�ำลังเกาะติดปัญหา
การลับลอบน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ภาคตะวันออก
วั น แรกที่ ล งไปถึ ง -บรรยากาศที่ ส นามบิ น เชี ย งราย
เหมือนที่เคยดู หนังสงครามเวียดนาม เต็มไปด้วยเครื่อง
หลังนักข่าวศูนย์ขา่ วภาคเหนือ เริม่ รายงานสดครัง้ แรก
บินล�ำเลียงของทหาร ระหว่างทางที่ไปแม่สาย เห็นกลุ่ม
ในช่วงข่าวค�่ำ  วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ข่าวช่วง
เมฆด�ำๆ ปกคลุมอยู่เหนือดอยนางนอน
อื่นๆ และรายการ “บ่ายโมงตรงประเด็น” วันต่อๆ มา
ก็เริ่มน�ำเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่อง
แต่บรรยากาศในตลาดแม่สาย ไปคนละเรือ่ ง  หลายคน
ทีไ่ ปคุยด้วยรูส้ กึ ผ่อนคลายมากๆ  หลายคนบอกตรงกันว่า
ด้วยความที่มีญาติอยู่ที่แม่สาย และเคยอาศัยอยู่ที่นั่น
อีกไม่กวี่ นั จะเจอเด็ก เหมือนทีค่ รูบาบุญชุม่ บอกไว้เมือ่ วาน   
ก็พอรู้จักพื้นที่นี้อยู่บ้าง  แต่ไม่คิดว่า เรื่องนี้จะยาว เข้าสู่
วันที่ 3-4 ของการติดถ�ำ 
้ (25-26 มิถนุ ายน) ชักเริม่ ไม่แน่ใจ
บ่ายวันนั้น ได้มีโอกาสประชุมกับภาคประชาชนและ
กับสิ่งที่คิดไว้ เราตั้ง war room เล็กๆ ขึ้นเพื่อรวบรวม ผู้ปกครองของหมูป่า 4 ครอบครัว ที่บอกเล่าความอึดอัด
ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลถ�้ำหลวง จากการส�ำรวจ ของพวกเขาที่ไม่ต้องการนั่งรออยู่ที่เต็นท์ แต่ต้องการไป
ถ�้ำหลวง 2538   ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ และภารกิจต่างๆ ช่วยลูก ระหว่างประชุม มีข่าวว่า พบเสื้อผ้า รองเท้าไหล
ที่แต่ละหน่วยก�ำลังท�ำ  
ออกมาจากจุดสูบน�้ำที่หน้า ถ�้ำทรายทอง พวกเขารีบลุก
ไปทันที
จุดเปลีย่ นจริงๆ เกิดขึน้ ในคืน วันที่ 27 ต่อ 28 มิถนุ ายน
เมื่อเห็นคลิปในเฟซบุ๊กของเจี๊ยบ (พรทิพย์ โม่งใหญ่)  
วันต่อมา เอิน ก็มาถึงพื้นที่และท�ำงานตามภารกิจที่
น้องนักข่าวที่เคยท�ำงานด้วยกัน   เป็นภาพ เจ้าหน้าที่ใส่ วางไว้ คือ ท�ำความรูจ้ กั กับครอบครัวเครือญาติของ ทัง้ 13
ชุดกันฝนเดินเรียงแถวออกมาจากถ�้ำ  ตอนนั้นข่าวบาง ชีวิตให้มากที่สุด  เริ่มจากการท�ำแผนที่บ้าน  โดยให้ เอิน
ส�ำนัก บอกว่า ก�ำลังจะมีข่าวดี จะพบเด็ก
ระบุพิกัดทาง GPS และท�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่า
ที่จะท�ำได้ เช่น สภาพบ้านเรือน ฐานะทางเศรษฐกิจเป็น
อย่างไร เด็กอยู่กับใคร ชาติพันธุ์ไหน นับถือศาสนาอะไร
แต่จากการประเมินสภาพฝนและเช็คข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนงานข่าว

เพิ่มเติม รู้เลยว่า วิกฤตแน่...!!!

160

เอิน (อรวรรณ สุขโข) เล่าว่า...
...ไปถึงเชียงราย วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 พอไปถึงเชียงรายก็ประชุมกับพี่กบและพี่แวว (ณาตยา
แวววีรคุปต์) ทันที นั่นเป็นการประชุมที่หนักหน่วง คุยกันประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง และต่อสายคุยกับ
นักวิชาการทางโทรศัพท์ เพื่อวางแผนงาน
ค�ำ่ ๆ มีการประชุมรวมทุกทีมอีกครัง้ ระหว่างทีม่ กี ารคุยกัน มีขา่ วว่า เจอ 13 คนแล้ว ปลอดภัยแล้ว
อยู่ในถ�้ำ แผนที่คิดๆ ไว้ ก็ต้องปรับใหม่ แต่ เอิน ยังต้องตาม13 ครอบครัว และมีงานอื่นเพิ่มมา เช่น
การตามการท�ำงานของกลุ่มจิตอาสาอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุน
การไปตามครอบครัว พีก่ บ บอกว่า เวลาไปแต่ละบ้านต้องระบุพกิ ดั ไว้ดว้ ยนะ แล้วส่งพิกดั เข้าไลน์
ให้ทีมสนับสนุนที่กรุงเทพฯ ท�ำแผนที่ เอิน พูดได้เต็มปากว่า ไทยพีบีเอส น่าจะเป็นสื่อช่องแรก		
การหาบ้านแต่ละหลัง ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะมีข้อมูลพื้นฐานน้อยมาก    
เอิน ใช้วิธีถามแบบปากต่อปาก บ้านของน้องติดถ�้ำอยู่ตรงไหน ???
บ้านแม่หอม (แม่ของน้องมาร์ค มงคล บุญเปี่ยม) อยู่ตรงไหน ถามจนไปเจอ
พอไปถึงหน้าบ้าน เอินก็ระบุพิกัด GPS ว่า เจอละอยู่ตรงนี้
เอินจ�ำได้หมดว่า เด็กคนนี้อยู่ตรงไหน อยู่บ้านอะไร อยู่บ้านเวียงหอม อยู่บ้านป่าเหมือด อยู่หลังตลาด
นักข่าวไทยและสื่อต่างประเทศบางส�ำนักที่รู้ว่า เราท�ำเรื่องนี้อยู่ก็โทรมาหาเอิน เพื่อขอข้อมูลตรงนี้
แว๊บแรก...!!! คิดเหมือนกันว่า โห…กว่าฉันจะหาได้แต่ละหลังๆ ต้องใช้เวลาตั้ง 3-4 วัน แต่สุดท้าย
เอินก็ให้เขาไป เพราะคิดว่า มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่เราจะเก็บไว้คนเดียว
หลังจาก รู้พิกัดแล้ว วันต่อๆ มา เราจะเข้าไปที่บ้าน เข้าไปทุกวัน ไปให้เขาเห็นหน้า เข้าไปพูด
คุยท�ำความรู้จัก เอินไปทุกวัน วันนี้ไป 3 หลัง วันนี้ไป 4 หลัง วันนี้ไป 5 หลัง ไปนั่งคุยไปทานข้าว
บางบ้านที่ไปในหมู่บ้านเวียงหอม (มีหมูป่า อยู่ 4 คน) แรกๆ คุณตาคุณยายของน้องๆ ยังหันข้างคุยกับ
เอินอยู่เลย  แต่พอเอินเข้าออกทุกวัน ก็เริ่มหันมาทีละนิด-ทีละนิด จนคุยกับเอิน
การท�ำข่าวครอบครัวของเด็กๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความละเอียดอ่อนมากๆ  
พอออกข่าวไป เอินก็ตามอ่านคอมเม้นท์ในออนไลน์ บางคนเข้ามาตั้งค�ำถามว่า ท�ำไมต้องท�ำแบบนี้
เจอแบบนี้  
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ถามว่า รู้สึกแย่มั้ย ก็แย่นะ แต่ก็คิดว่า “เขามีเหตุผล เอิน ไม่ควรถามแบบนี้ ไม่ควรไปจี้เขาแบบนี้เลย
เอินอ่านก็เพื่อทบทวนตัวเอง”
บางค�ำถาม ก็ประเมินแล้วว่า น่าจะมีนักข่าวถามซ�้ำๆ อย่างความรู้สึกของครอบครัวที่เจอน้องๆ หรือ
เป็นห่วงเรื่องอะไร แต่ก็ต้องถาม เพราะงานเราเป็นทีวี ต้องการภาพ เสียง อารมณ์ ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์
หรือนิตยสารเราก็แค่คุยกัน 2 คน ก็เขียนเล่าเรื่องราวได้
.....
กระทัง่ วันทีจ่ า่ แซมเสียชีวติ (6 กรกฎาคม 2561) ถือเป็นจุดเปลีย่ นจริงๆ ในการท�ำข่าวครอบครัวหมูปา่
ปกติ เอิน ไปพูดคุยถามไถ่ แล้วก็สัมภาษณ์ตามประเด็นที่เราคิดไว้ แต่วันนั้น
เอินไม่อยากท�ำข่าวเลยเพราะมันเป็นการสูญเสียที่เรารู้สึก เราพบเด็กแล้ว ทุกคนรู้สึกดีใจ เป็นข่าวดี  
แต่พอจ่าแซมเสียชีวิตท�ำให้อารมณ์พลิกกลับเลย  
แม้จะไม่อยากท�ำข่าว แต่ก็ต้องท�ำ
.....
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วันนั้น เอิน ตัดสินใจไปที่บ้านน้องโน้ต (ประจักษ์ สุธรรม) ที่บ้านเวียงหอม

ภาพแรกที่เห็น คือ ยายกับน้า ของน้องโน้ต ก�ำลังประคองกันอยู่ใกล้บันได ใต้บ้าน (ลักษณะเป็น
บ้านยกสูงลาดปูนข้างล่าง แต่ไม่ได้โอบบ้านไว้) เอินมองทั้งสองคนผ่านช่องบันไดเห็น คุณน้าร้องไห้
บอกยายว่า “มีคนเสียชีวิตเพราะหลานเรา เราจะท�ำยังไงดี”
ตอนนั้น เอิน ท�ำอะไรไม่ถูก จะเดินไปหา ไปทักทายเหมือนเคย ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร เลยยืนอยู่นิ่งๆ
ปล่อยให้เขาอยูก่ นั ตามล�ำพัง นานก็พอดู กระทัง่ ยายกับน้า เห็นเราและถาม “ข่าวนี้ เป็นข่าวจริงไหม”
เอินพยักหน้า
เขาระบายความในใจให้เอินฟัง ว่า เขารู้สึกเสียใจมากๆ ที่มีการสูญเสียเกิดขึ้น แค่รู้ว่า มีคนทั่วโลก
เดินทางมาช่วยหลาน ก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆ อยู่แล้ว แต่ไม่เคยคาดคิดว่า จะเกิดเหตุการณ์นี้ เขาอยาก
จะแสดงความเสียใจกับครอบครัวจ่าแซม แต่ไม่รู้จะติดต่อครอบครัวของจ่าแซม อย่างไร
เอิน อาสาจะส่งข้อมูลให้ ก็เลยแลกไลน์กับพี่น้อย น้าของน้องโน้ต
เราคุยกันผ่านไลน์ทุกวัน พอเอินมีข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายข่าวแล้วเห็นว่า มีประโยชน์
จะส่งให้พนี่ อ้ ย จากนัน้ เอินจะอัปเดทข้อมูลให้พนี่ อ้ ยตลอด พีน่ อ้ ยก็จะส่งต่อข้อมูลนีเ้ ข้าไปในไลน์กรุป๊ ของ
13 ครอบครัว
ความสนิทสนมเริ่มจากจุดนี้ พอถึงวันแรกของการน�ำหมูป่า 4 คนแรก ออกจากถ�้ำ 8 กรกฎาคม 2561
แน่นอนว่า ต้องไม่ลืมท�ำข่าวจากมุมความรู้สึกของครอบครัว เลยมุ่งหน้าไปที่ บ้านน้องโน้ต
วันนัน้ พีน่ อ้ ย อยูบ่ า้ นคนเดียว เอินก็เข้าไปพูดคุยทักทาย ตัง้ ใจว่า จะไปถามความรูส้ กึ แบบสบายๆ แล้ว
ค่อยไปขอสัมภาษณ์ทีหลัง  
อยู่ดีๆ  พี่น้อย ก็เล่าให้ฟังว่า แกรู้สึกตกใจเมื่อเห็นตัวเองในทีวีหลายช่อง รู้สึกเป็นทุกข์ ร้องไห้ทุกครั้ง
ที่ต้องพูดถึงหลาน ทุกคนในบ้านก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ พอจะก้าวข้ามประตูความทุกข์   สื่อก็มาถามว่า
“ความรู้สึกแรกที่รู้ข่าวว่า โน้ต ติดถ�้ำเป็นยังไง  วันนี้รู้สึกอย่างไร กินข้าว นอนหลับได้ไหม”
   พี่น้อย บอกเอินว่า แกเข้าใจหน้าที่ของสื่อ เข้าใจคนท�ำข่าว แต่สื่อก็มีส่วนที่ท�ำให้แกและครอบครัว
ไม่สามารถข้ามประตูความทุกข์ไปได้ พอจะข้ามไป ก็ต้องเล่าซ�้ำๆ ยิ่งเมื่อเห็นตัวเองในทีวี อมทุกข์ขนาด
นั้น ก็ยิ่งรู้สึกแย่มาก
ณ นาทีนั้น...เราเป็นนักข่าว จะกล้าขอสัมภาษณ์อีกหรือ…??? เขาอุตส่าห์เปิดใจเล่าถึง ความเจ็บ
ปวดความทุกข์ ที่เกิดจากการท�ำงานของสื่อ
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ทีผ่ า่ นมา เอิน เคยอ่านหนังสือมาว่า ต้องระวัง !!! ข่าวทีเ่ ราท�ำจะผลิตซ�ำ้ ความทุกข์ แต่เราก็แค่อา่ น
ไม่เคยรู้สึก กระทั่ง มาเจอกับตัวเอง มันเหมือนมี ก้อนอะไรใหญ่ๆ ปาเข้ามาใส่ เอินรู้ว่า พี่น้อยไม่ได้
เล่าเพราะเราเป็นนักข่าว แต่เล่าเพราะอยากเล่า อยากระบายให้น้องคนหนึ่งฟัง...
เอิน ตัดสินใจลากลับ และจะไม่ท�ำข่าวนี้ทั้งที่รู้ว่าส�ำคัญ เป็นหน้าที่ของเอินและความสนิทสนมของเรา
ก็น่าจะท�ำให้ข่าวนี้ช่วยสะท้อนความรู้สึกของครอบครัวหมูป่าได้
ขณะก�ำลัง ลา พี่น้อย  มีรถของส�ำนักข่าวต่างประเทศ พร้อมล่าม เข้ามาที่บ้านเพื่อขอสัมภาษณ์พี่น้อย  
ตอนนั้น เหมือนเอินก�ำลังดูภาพตัวเองผ่านผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ที่มาสัมภาษณ์ครอบครัว “หมูป่า 4 คน
ออกมาแล้ว รู้สึกอย่างไรบ้าง”
ทั้งที่เพิ่งเล่าให้เอินฟังถึง ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากค�ำถามของนักข่าว แต่พี่น้อยก็ยอมให้สัมภาษณ์
เพราะเข้าใจว่า นั่นคือหน้าที่ของสื่อ แกหันมาถามเอิน ขอได้ไหม ขอให้อยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหม ขอให้อยู่
เป็นเพื่อนหน่อยได้ไหม”
เอินก็เลยได้นั่งฟังการสัมภาษณ์  ได้นั่งฟังค�ำถามของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ที่ถามค�ำถามใกล้เคียงกับที่
เอินอยากจะถาม จนจบ จึงขอลาพี่น้อยกลับ
“ขอบคุณมากๆ นะเอิน ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อน” พี่น้อยกอดเอินไว้แน่น
ระหว่างทีเ่ อินจากมา ก็เดินสวนกันอีกทีวอี กี ช่องหนึง่ ทีม่ าหาพีน่ อ้ ยทีบ่ า้ นเพือ่ ทีจ่ ะมาท�ำข่าวแบบเดียวกัน
แต่ไทยพีบีเอส วันนั้น ไม่มีข่าวจากมุมนี้
เอินไม่ได้คิดว่า เราท�ำดีกว่าใคร ไม่ได้ต�ำหนิว่า สื่อที่ไปสัมภาษณ์วันนั้นไม่ดี แต่เอินเชื่อว่าสถานการณ์
นั้น ท�ำให้เอินต้องตัดสินใจ และเอินเลือกที่จะรักษาความรู้สึกของพี่น้อยไว้ ซึ่งเอินรู้สึกดีใจ
แต่หลังเหตุการณ์วันนั้น ก็มานั่งทบทวนว่า “เราพลาดการน�ำเสนอข่าวที่ดีที่สุดในช่วงนั้นไปหรือ
เปล่า”
.....
คืนวันสุดท้าย เอินเจอญาติโค้ชเอก กับ พี่กบ ที่ อบต.โป่งผา
ส�ำนักข่าวอืน่ ไม่รวู้ า่ คนกลุม่ นีค้ อื ญาติๆ ของโค้ชเอก ตอนแรกก็วา่ จะรอบันทึกภาพและสัมภาษณ์
ตอนที่ ฮ.ล�ำเลียงหมูป่า ก�ำลังขึ้นสู่ท้องฟ้า
แต่ที่สุด เราก็ให้สื่อต่างประเทศ ท�ำหน้าที่นี้แทนเรา
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“พี่กบหนูไม่ได้ไปถ่ายครอบครัว วันที่น้องๆ ออกจากถ�้ำนะ จริงๆ ก็ต้ังใจไป
สัมภาษณ์อยู่เหมือนกัน แต่...”
พี่ จ�ำสีหน้าท่าทางและเรื่องเล่าของเอินในวันนั้น ที่ อบต.โป่งผา ได้ดี
ส�ำหรับพี่ การทีเ่ อินได้ไปคลุกคลีอยูก่ บั ครอบครัวและญาติของน้องๆ หมูปา่ จะ
ท�ำให้เกิดความผูกพันไว้เนือ้ เชือ่ ใจ การจะถ่ายทอดอะไรออกมาก็จะได้อารมณ์ความ
รู้สึกมากๆ เรียกได้ว่า เรื่องนี้ต้องทรงพลังมากๆ
การที่เอินตัดสินใจไม่น�ำเสนอ แน่นอนท�ำให้ เรา ไม่มีแง่มุมความรู้สึกจาก
ครอบครัวในวันนัน้ แต่มนั จะมีความหมายอะไร หาก เอิน ต้องก้าวล่วงเข้าไปท�ำลาย
ความรู้สึกของครอบครัวและตัวเอง เพื่อน�ำภาพนี้มาออกอากาศให้ได้
ภาพนั้น แม้ไม่ได้เล่าเหมือนภาพอื่นๆ ก็มันจะสว่างไสวอยู่ในความทรงจ�ำของ
เอินตลอดไป
.....สันติพงษ์ ช้างเผือก
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แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงสู่แอนิเมชัน
		
ในช่วงสถานการณ์ภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ�้ำหลวง เชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้เห็นการสร้างสรรค์
การ์ตูนในรูปแบบการ์ตูน 1 หน้า จากเหล่านักวาดการ์ตูนมากมายที่ถ่ายทอดผลงานออกมาเพื่อสื่อสารและ
ส่งก�ำลังใจให้ 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ�้ำหลวง รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือด้วย
แต่หนึง่ ในการ์ตนู ทีส่ ามารถสร้างความสนใจ และสร้างความสุขในการอ่านให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี ณ ช่วงเวลา
นัน้ ก็คอื การ์ตนู จากเพจไทยพีบเี อสนัน่ เอง เพราะไม่ใช่การ์ตนู เพียงหน้าเดียว แต่เป็นการรวบรวม เรียบเรียง และบันทึก
เรือ่ งราวเหตุการณ์ทงั้ หมด เล่าเรือ่ งออกมาในรูปแบบการ์ตนู ฉบับหลายหน้า และเริม่ เผยแพร่หลังจากทีม่ กี ารค้นพบ 13
ชีวิตที่ติดถ�้ำหลวงแล้ว ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนชุดนี้ก็คือ หยง (เชษฐ์ธิดา พิเชษฐไพบูลย์) โดยมีผู้จุดประกายความ
คิดในการสรรค์สร้างการ์ตูนชุดนี้คือ ดิว (ภัทร์พร ศรีไพโรจน์) เจ้าหน้าที่สื่อสังคมออนไลน์และการตลาดออนไลน์
กว่าจะมาเป็นการ์ตูนให้ทุกท่านได้อ่านกันจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง และเบื้องหลังการท�ำงานจะเป็นอย่างไร
ฟังค�ำตอบได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้
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“จุดเริ่มต้นของการสร้างการ์ตูน 13 ชีวิต มาว่า หรือว่าเราจะท�ำเป็นการ์ตนู ดี แล้วเราก็อยากท�ำ ตอน
ติดถ�้ำหลวง” แรกคืออยากท�ำอยูแ่ ล้ว แต่ไม่รวู้ า่ จะเอาไปท�ำเป็นอะไร ทีนี้

ก็เลยคิดถึงหยงขึน้ มา คือวันนัน้ หยงเขาวาดการ์ตนู ให้พี่ คือ
ท�ำงานแล้วก็วาดการ์ตนู ด้วยดินสอธรรมดานีแ่ หละ พีก่ เ็ ลย
เชษฐ์ธดิ า : “เป็นแอดมินเพจใหญ่ Thai PBS ค่ะ หน้าที่ เอ๊ะหยงมีความเป็นศิลปินเหมือนกันนี่ ก็เลยว่าหยง ลอง
ถ้าในช่วงถ�ำ้ หลวงก็คอื เกาะติดสถานการณ์นแี่ หละค่ะ มีอะไร ท�ำอะไรใหม่ๆ มัย้ พีม่ ไี อเดียอยากจะท�ำลองท�ำดูเปล่าน้องก็
ส�ำคัญ หรือมีแฮชแท็กเทรนด์อะไรตอนนัน้ อัปเดตเรียลไทม์ โอเค”
ตอนนัน้ ก็คอื ทยอยขึน้ เหมือนนัง่ เฝ้าหน้าจอไปกับแฟนๆ “กว่าจะมาเป็นการ์ตูน 13 ชีวิตติดถ�้ำหลวง”
ด้วยเลย และอัปเดตความเคลือ่ นไหวในสถานการณ์ ควบคู่
ภัทร์พร : “ตอนแรกจะมีพกี่ บั หยงคุยกันก่อนและปรับ
ไปกับรายการหน้าจอด้วย คือเอาทัง้ ข่าวทีเ่ กิดขึน้ ตอนนัน้ กับ
ร่วมกัน พอพีค่ ยุ เสร็จก็เสนอพีต่ า่ ย (กนกพร ประสิทธิผ์ ล)
รายการทีอ่ อกอากาศในผังของเราด้วย”
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสือ่ ใหม่ พีต่ า่ ยก็โอเค ให้โอกาสลองท�ำดู
Q : ท�ำไมอยู่ๆถึงคิดจะท�ำการ์ตูนเรื่องนี้ออกมา ?
และเสนอพีเ่ ปีย๊ ก (อนุพงษ์ ชัยฤทธิ์ รองผูอ้ ำ� นวยการ ส.ส.ท.)
เชษฐ์ธดิ า: “คนริเริม่ คนแรกคือพีด่ วิ ค่ะ เกิดจากการทีเ่ รา ว่าเราจะท�ำตรงนีน้ ะ เพือ่ เสริมเนือ้ หาของหมูปา่ นอกจาก
เกาะติดสถานการณ์ไปแล้ว พีด่ วิ อยากให้เราน�ำสถานการณ์ CL Clip แล้ว ก็จะมีตวั นีข้ น้ึ มา ก็ปล่อยให้เราท�ำ ทีน่ กี้ ไ็ ด้คยุ
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เอามาเขียนออกมาเป็นการ์ตนู เพือ่ ทีจ่ ะ Concept กับน้อง ได้คยุ ว่าพีอ่ ยากจะได้การ์ตนู เล่าเรือ่ ง 13
ได้เล่าเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ให้เข้าใจกันได้งา่ ยๆ แล้วเป็นสิง่ ใหม่ หมูปา่ ตัง้ แต่เริม่ นะ ก็ให้นอ้ งช่วยดูขอ้ มูล หาข้อมูลว่ามันเริม่
ทีย่ งั ไม่เคยท�ำขึน้ มา พีด่ วิ เลยอยากให้เราท�ำอะไรใหม่ๆ แล้ว ต้นยังไง ก่อนหน้านัน้ มีอะไร คือพยายามจะช่วยกันเก็บราย
ให้เขียนออกมาเป็นการ์ตนู ตอนนัน้ ยังไม่รหู้ รอกว่าเขียนออก ละเอียด เท่าทีเ่ ก็บได้ ณ เวลานัน้ แต่ตอนนัน้ เหตุการณ์มนั
มาแล้วผลตอบรับจะเป็นอย่างไร แต่เราก็อยากท�ำตรงนีด้ ว้ ย ยังไม่จบ เราก็ตอ้ งรอ คือตัวนีต้ อ้ งเป็นตัวไฮไลท์แล้วแหละ
อยากถ่ายทอดเรือ่ งข่าวให้คนอืน่ รูด้ ว้ ย แล้วก็อยากทดลองท�ำ เจอปุบ๊ ปล่อยปับ๊ ก็เลยค่อยๆ เรียบเรียงข้อมูล หาตัวส�ำคัญ
หาเหตุการณ์ ให้นอ้ งท�ำเป็น Story และ Sketch ขึน้ มาก่อน
อะไรใหม่ๆ ด้วย”
ตอนแรกพอท�ำมา มันก็ยงั ไม่ใช่ทเี่ ราต้องการ เลยให้นอ้ งกลับ
ภัทร์พร : “ตอนแรกก็คือ ส่วนใหญ่ในองค์กรเรา เวลา
ไปแก้ใหม่ จนได้ในลักษณะทีเ่ ราเล่ากันมา คือไม่อยากให้
งานออนไลน์มนั ก็ตอ้ งพัฒนาอยูต่ ลอดเวลาอยูแ่ ล้ว สิง่ ทีเ่ รา
มันดูเป็นความเศร้า อยากให้ดูเป็นเรื่องเล่าที่เป็นการ์ตูน
สือ่ สารออกมา ก็จะมีแค่เป็นข่าว บทความ การท�ำเป็น CL
คนอ่านการ์ตนู จะรูว้ า่ จะสนุก จะเจออะไร ก็พยายามปรับกัน
Clip สั้น วิดีโออะไรอย่างนี้ ซึ่งพี่คิดว่าคนท�ำเยอะแล้ว ทีนี้
เข้ามา จนมาได้ตอนจบ ทัง้ โชคดีและโชคไม่ดี ก็พยายามเก็บ
วันนั้นไม่รู้ว่ามันมีไอเดียอะไรขึ้นมา ขับรถอยู่ มันมีไอเดีย
รายละเอียดตรงนี้ พอเราท�ำเสร็จเป็นรูปเป็นร่างก็สง่ ให้ทมี
เกิดขึ้นมา คือมันเป็น Story แล้วพี่คิดในใจอยู่แล้วว่าตอน
ช่วยดู อันดับแรกก็คอื ค�ำผิด ค�ำถูก การใช้คำ� ก็ชว่ ยๆ กัน
จบ ไม่ Happy Ending ก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วมัน
ตรวจ ส่งให้ผใู้ หญ่ชว่ ยตรวจช่วยเช็คงานกัน”
ก็มตี น้ เหตุ มันมีสาเหตุ มันมีตวั เริม่ มันมีตวั จบ เราสามารถ
เชษฐ์ธดิ า : “ความรูส้ กึ ตอนนัน้ รูส้ กึ ว่ายาก คือ เราอาจ
เอามาท�ำอะไรได้มากกว่าการทีเ่ ราจะท�ำคลิป พีก่ เ็ ลยคิดว่า
เอ๊ะ หรือว่าเราจะเอามาท�ำเป็นการ์ตนู ไอเดียมันก็เลยออก จะยังไม่รวู้ า่ เราจะแบ่งงานกันยังไง จะแบ่งหน้าทีท่ ตี่ วั เองท�ำ
Q : ก่อนที่จะท�ำการ์ตูนเรื่องนี้ท�ำหน้าที่อะไรอยู่ ?
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ยังไง เพราะว่างานตรงนี้เราก็ต้องท�ำ  Routine ของเราก็
ต้องท�ำ แต่ก็ดีตรงที่พี่ๆ เข้าใจว่าเราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ก็มา
ช่วยท�ำงานแทนเราไปเลย แล้วให้เวลาเราอยู่กับตรงนี้
ตอนแรกทีท่ ำ � พีด่ วิ บอกว่าอยากได้เป็นการ์ตนู แต่เรารูส้ กึ
ตัง้ แต่ตอนนัน้ แล้วว่าท�ำเป็นการ์ตนู ไปเลย แบบว่าเป็น Comics
ไปเลย ไม่มใี ครท�ำ  ไม่เคยท�ำมาก่อน แต่เรายังนึกไม่ถงึ ขัน้ ว่า
จะท�ำเป็น Comics แบบนัน้ เราก็เลยท�ำออกมาในแบบทีเ่ คย
ท�ำ  คือ วาดเป็นภาพ แล้วก็มคี ำ� อธิบาย ตอนนัน้ เป็นแค่ภาพ
ประกอบค�ำบรรยาย แค่ 9 แผ่น พอส่งพีด่ วิ เขาไม่ได้วา่ เรานะ
ทีเ่ ราท�ำไม่ถกู ใจเขา เขาก็แค่บอกเราว่า พีอ่ ยากได้เป็นการ์ตนู
จริงๆ อ่ะหยง จนเราเอากลับมาแก้ เขาบอกว่าเขาอยากได้เป็น
การ์ตนู เราก็เลยวาดแบบเป็น Comics ไปเลย ทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่
แน่ใจว่าเราท�ำได้รเึ ปล่า เพราะมันไม่เคยมีใครท�ำเป็นการ์ตนู
ออกไปหน้าเพจ พอส่งให้เขาดู พีด่ วิ บอกว่าใช่ นีแ่ หละทีพ่ ี่
อยากได้ พอพีด่ วิ ไฟเขียว ก็เขียนเป็นการ์ตนู ตามทีอ่ ยากจะ
ท�ำเลย ตอนนัน้ เลยไม่พะวงแล้วว่าฉันท�ำได้หรือท�ำไม่ได้ หรือ
มีใครเคยท�ำมาก่อนมัย้ ฉันจะท�ำอ่ะ ปรากฎว่า มันก็ออกมาน่า
พอใจ ซึง่ ตรงนีม้ นั ก็ตรงใจพีด่ วิ เขาด้วย เพราะเขาก็อยากให้มี
อะไรใหม่ๆ ออกมาทีห่ น้าเพจของเราเหมือนกัน”

Q : ล�ำดับเนื้อเรื่องอย่างไร ?
เชษฐ์ธิดา : “หลักๆ เลยก็คือการเกาะติดสถานการณ์
ด้วยในระหว่างทีเ่ ราท�ำการ์ตนู เรือ่ งนี้ เหตุการณ์มนั ผ่านมา
ครึ่งหนึ่งแล้ว เจอเด็กแล้ว จึงท�ำการ์ตูน ข้อมูลเชิงลึก เกิด
อะไรขึน้ ท�ำไมเด็กถึงไปอยูใ่ นถ�ำ้ ได้ ใครเป็นคนไปเจออะไร
อย่างนี้ ยังไม่มใี ครรู้ คือ มันผ่านมานานแล้ว ทุกคนอาจจะ
มองข้ามมันไปแล้ว หรือลืมไปแล้ว เราก็เลยต้องการที่จะ
ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึง ณ ปัจจุบัน
ที่เกิดขึ้น ก็จะเห็นในการ์ตูนเรา จะเขียนตั้งแต่ตอนที่ถ�้ำ
มีคนไปเจอเลย เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานที่ไปเจอจักรยานอยู่
เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเลย แล้วก็ค่อยๆ ไล่ตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันมาเรื่อยๆ คือสาวมาเรื่อยๆ ตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย แต่ว่าจะไม่ถึงขั้นลงลึก แบบว่า
หน่วยนัน้ ค้นหาตรงนัน้ หน่วยซีลไปถึงไหนแล้ว จะไม่เจาะ
ลึกถึงขนาดนั้น เราจะเอาแค่ว่าเหตุการณ์หลักๆ ที่เกิดขึ้น
ให้เข้าใจพอสังเขป เพราะว่าแฟนๆ เนี่ย เขาติดตามข่าวนี้
กันจนรู้ข้อมูลสุดๆ อยู่แล้ว”
Q : ต้องปรับแก้มากมั้ย ?
เชษฐ์ธิดา : “หลายครั้งค่ะ อย่างฉากแรกประมาณ
2-3 ครั้ง ฉากแรกที่ไปเจอน้องๆ เพราะเราไม่มีภาพข่าว
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ตรงนั้ น มั น มาจากจิ น ตนาการเราเอง ก็ ป รั บ หลายที
จนออกมาอย่างที่เห็น แต่หลังๆ ก็จะง่ายขึ้นแล้ว เพราะ
ข่าวของเราเยอะมาก ข้อมูลของเราเยอะมาก เราหยิบมา
ใช้ได้เลย หลังๆ ก็จะเป็นภาพจากข่าวเราเอง จาก Live สด
ของเรา หยิบมาใช้ ก็ทุ่นแรงไปได้เยอะ

พยายามจะใส่รายละเอียดตรงนั้น บางอันที่มันยังไม่โอเค
พอมีเวลาเราก็เสริมตรงนีใ้ ห้พหี่ น่อยสิ เพิม่ และปรับกันมา
เรือ่ ยๆ คือช่วงนัน้ ก็จะให้นอ้ งท�ำแต่ตวั การ์ตนู นีเ่ ลย เหมือน
เป็นฮีโร่คอนเท้นท์ของช่วงนั้นไปเลย เราก็ให้เวลาน้องท�ำ 
แล้วก็ Support งานของเขาแทน
พี่บอกให้น้องท�ำมา 2 ลักษณะ คือ ทุกคนครบ เตรียม
เอาไว้ ตอนจบคือเตรียมไว้ว่าทุกคน Happy Ending
พ่อแม่เจอกัน กอดกัน รักกัน ด้วยความดีใจ กับอีกอันก็
คือ อาจจะโพสต์ที่มันมีของจ่าแซม เราจะไม่พูดถึงความ
สูญเสียอะไร ก็คือร�ำลึกถึง ก็คือให้น้องเตรียมไว้ 2 แบบ
ถ้าเกิดอะไรขึ้น เรื่องแรกๆ คือเราไม่แก้ไขแล้ว เราจะมา
ปรับเปลีย่ นตอนจบ ว่าเราจะจบกันยังไง พอจบแล้วก็บอก
น้องว่าโพสต์ Happy Ending ก็เตรียมกันไว้”
Q : ท�ำไมต้องเบลอหน้าหน่วยซีลในการ์ตนู ด้วยทัง้ ๆ
ที่ไม่ใช่หน้าจริงอยู่แล้ว ?
เชษฐ์ธิดา : “Keep Character ให้เขา (หัวเราะ) ชอบ
นะ คิดได้ว่าหน่วยซีลมันต้องเบลอหน้านะ เราก็ใส่ลงไป
อันนั้นเพราะความนึกสนุกของเราด้วย แล้วก็ความอยาก
จะ Keep Character ให้เขาด้วย พอใส่ลงไปแล้วคนดูเขา
ก็ชอบ เราก็ดีใจ (หัวเราะ)”
“ผลตอบรับเกินความคาดหมาย”

Q: ใช้เวลาในการท�ำการ์ตูนนานมั้ย ?
เชษฐ์ธดิ า : “เราใช้เวลาตอนแรกประมาณ 7 วัน รวมถึง                                                                                 
ช่วงกลางคืนทัง้ วันไปเลย เราไม่ได้ทำ� อะไรอย่างอืน่ เลยนอกจาก
นัง่ วาดตรงนี้ คือ ยกเวลาตรงนีใ้ ห้การ์ตนู เรือ่ งนีไ้ ปเลยค่ะ”
ภัทร์พร : “เสร็จก่อนไม่นานเลย สดๆ ใหม่ๆ เลย ทั้ง
ท�ำ ทั้งแก้ บางแผ่นก็ต้องเสริม ต้องเพิ่มรายละเอียดเข้าไป
อย่างถ�้ำ  ชาวบ้านก็จะมีความสูญเสียไร่สับปะรด คือเราก็

ภัทร์พร : “จริงๆ ความคาดหวัง คือเราท�ำก็อยากให้ปงั
อยูแ่ ล้ว พีค่ ดิ ว่าถึงมันไม่ปงั แต่เราได้ทำ� อะไรใหม่ๆไง มันก็
แสดงถึงศักยภาพบางอย่างว่าเราได้ทำ� สิง่ ใหม่ๆ ไปแล้ว ถึง
ผลตอบรับมันจะออกมาดีหรือไม่ดยี งั ไง อย่างน้อยเราก็ภมู ใิ จ
ในผลงานของเรา อย่างน้อย มันเป็นเรือ่ งเล่าทีเ่ ราสามารถจะ
เก็บแชร์ แล้วมันเป็นความภูมใิ จของตัวเราเองด้วย เราก็เข้า
ข้างตัวเองว่ามันต้องปังอยูแ่ ล้ว จริงๆ ก็คดิ ประมาณนัน้ พอ
มีประกาศว่าเจอทัง้ 13 ชีวติ แล้ว ก็บอกหยงลงโพสต์เลย คือ
เราดีใจกับเหตุการณ์มากกว่า ตอนนัน้ ทีป่ ล่อยก็คอื ว่า แอบ
คาดหวัง แต่เราดีใจกับในส่วนทีไ่ ด้ปล่อยงานตรงนี้ และส่วน
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ทีไ่ ด้เจอ 13 หมูปา่ มากกว่า พอเห็นยอดก็คอื มันก็มาทีหลัง
พอมาทีหลัง ก็รสู้ กึ ว่าอยูๆ่ ก็ดเี ฉยเลย”
เชษฐ์ธิดา : “ผลตอบรับเกินความคาดหมาย เพราะ
เราก็ไม่นึกว่าคนจะให้ Feedback ตอบกลับดีขนาดนี้
อย่างตอนแรกทีเ่ ขียนไป ยังไม่มเี รือ่ งจ่าแซมด้วยซ�ำ 
้ เพราะ
ตอนที่เขียนยังไม่รู้ข่าวเรื่องจ่าแซมเสียชีวิต ยังไม่ได้ใส่
จ่าแซมไปด้วยซ�้ำ จนแฟนๆ เข้ามาบอกว่า ดีจังที่มีการ์ตูน
เหมือนกับว่าบางคนมาคอมเม้นท์ทีละหน้า แต่ละหน้า
เลย แล้วแฟนๆ ก็เรียกร้อง อย่าลืมจ่าแซมนะ เราก็เลยใส่
เข้าไปในตอนหลัง ผลตอบรับก็ดที งั้ 2 เวอร์ชนั่ ตอนทีเ่ ขียน
ยังไม่คิดว่าจะมีใครชอบมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าเราใช้
เวลาในการท�ำการ์ตูนนี้น้อย มีเวลาน้อยถึงแม้ว่าจะได้มี
การปรับแก้ไข แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่
น้องหยง : “แรงบันดาลใจมีอยู่เรื่องเดียวหลักๆ เลยก็
คือ อยากถ่ายทอดเรื่องเหตุการณ์นี้ขึ้นมาให้
คนได้อา่ นในแบบฉบับง่ายๆ ในแบบการ์ตนู แล้วก็มนั
เป็นการเหมือนกับเก็บบันทึก Story เรื่องราวอันนี้ไว้ใน
รูปแบบที่สามารถเปิดมาอ่านตอนหลังได้ แล้วรู้สึกคิดถึง
เหมือนเป็นไดอารีท่ บี่ นั ทึกเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ รูส้ กึ มันไม่ใช่
แค่เราคนเดียว หรือทีมอย่างเดียวหรอกทีค่ ดิ แบบนี้ หน่วย
งานอืน่ ก็เหมือนกัน นักเขียนก็อาจจะเขียนเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
เหตุการณ์นี้ นักเขียนการ์ตนู ของเจ้าอืน่ ก็อาจจะเขียนการ์ตนู
เกีย่ วกับเหตุการณ์นเี้ หมือนกัน หรือท�ำอะไรทีเ่ ป็นการเตือน
ความทรงจ�ำว่าเคยมีเรือ่ งนีอ้ ยู่ ด้วยความทีเ่ รือ่ งเหตุการณ์นี้
มันเข้าถึงใจคนอยูแ่ ล้ว ถ้าพูดถึงคนนัง่ ดูอยูอ่ ย่างนี้ ก็จะรูส้ กึ
เฮ้ย มันเหมือนหนังเรือ่ งนึงเลยอ่ะ แบบเด็กติดถ�ำ้ แล้วก็มา
เจอ แล้วแถมยังรอดชีวติ หมดทุกคนอีก มันเหมือนดูหนังอยู่
เลยจริงๆ เราเองก็รสู้ กึ เหมือนดูหนังอยู”่
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04
หนึ่งคุณค่าสื่อสาธารณะ

เพราะคุณค่าของงานเกิดขึ้นตั้งแต่ความตั้งใจที่จะเริ่มต้น
การสานต่ออย่างพิถีพิถัน รอบคอบ และยึดหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง
และมุ่งเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
และอะไรคือสิ่งที่ควรท�ำเพื่อเพิ่มคุณค่าสื่อเพื่อสาธารณะ?

งานข่าวถ�้ำหลวง
ในแบบสื่อสาธารณะ
บทสัมภาษณ์ ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว
สันติพงษ์ ช้างเผือก บรรณาธิการข่าว และ ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าว

“ถ้าไทยพีบีเอสเกิดขึ้นวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เราจะเป็นแบบนี้หรือไม่ คนจะดูเราเยอะเป็นอันดับต้นๆ หรือไม่”
ก่อเขต: ไม่รู้เหมือนกันว่าการตั้งค�ำถามแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถ้าค�ำตอบของคุณคือ “ยังไงคนก็ดู” ผลที่
ได้มันจะเป็นอย่างหนึ่ง แต่หากค�ำตอบของคุณตอบว่า “มันไม่ใช่หรอก คนยังไม่รจู้ ักก็ไม่ด”ู ถ้าค�ำตอบมันเป็นอย่างหลัง
ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนระดับหนึ่งว่าสิ่งที่เราท�ำมาตลอด 10 ปี มีคนรับรู้ เขารู้ว่าเราคือใคร เราเป็นอย่างไร และเราท�ำ
อะไร และถ้าถึงจุดหนึง่ ทีเ่ ขาต้องการสิง่ นัน้ จริงๆ  เขาจึงหันมาหาเรา ไม่ไปหาคนอืน่ ทัง้ ทีม่ คี นอืน่ หรือตัวเลือกเยอะแยะ                                                                                                                                           
นั่นเพราะเขาเชื่อเรา และแสดงออกด้วยการชื่นชมเราด้วยซ�้ำ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็น่าจะเป็นค�ำตอบ
ผมคิดว่าเรื่องของความเร็ว ความน่าสนใจต่างๆ สื่ออื่นก็ไม่ได้แพ้เรา เขาก็มีช่วงการรายงานคล้ายกับไทยพีบีเอส
แต่ผมว่าของเราเข้มข้นในเรื่องของ Data ในเรื่องของข้อมูล เมื่อข้อมูลมีมาตลอด เราก็ต้องประเมินตลอด ตอนนั้นใน
หัวไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่เรื่องนี้ เรามีการวางแผนงานและวางก�ำลังคนเพื่อหาข้อมูลจากจุดต่างๆ ให้ครบ ให้ครอบคลุม
ดังนั้นพอกลับมาที่ค�ำถามข้างบน และถามเพิ่มว่า “เราท�ำอะไรผิดอย่างที่มันเคยท�ำหรือไม่” ค�ำตอบคือ “ไม่” เราท�ำ
อย่างที่เราท�ำมาตลอด
หรืออย่างช่วงหนึ่งที่มีข่าวว่ามีเสียงเคาะถ�้ำ แน่นอนว่าเราก็ต้องตื่นเต้นและอยากจะต้องรายงานเรื่องนี้ด้วย แต่ของ
เราต้องไปหาที่มาก่อนว่าใครบอก ใครส่งข้อมูลมาให้ ส่งมาเมื่อไหร่ ใครที่ส่ง ท�ำไมเขาถึงส่ง เขาเป็นหน่วยไหน เป็นอะไร
แล้วถ้าออกไปแล้วจะเป็นยังไง หรือบางทีมีภาพดีๆ ก็ไม่สามารถออก เช่น ภาพเครื่องสูบน�้ำที่อยู่ข้างในซึ่งมันเสีย เราก็
น�ำเสนอไม่ได้เพราะเขาไม่ให้สอื่ เข้าไป เราก็ตอ้ งใช้คำ� พูดรายงาน แต่ไม่ได้เอาออกมาทัง้ หมด เป็นต้น ทัง้ หมดนีไ้ ม่สามารถ
อยู่ดีๆ แล้วเกิดขึ้นเอง ไทยพีบีเอสมีจริยธรรมที่เราเรียกว่า “เล่มเทา” ที่ใช้เป็นแนวทางการท�ำงาน อยู่ดีมันไม่สามารถ
เข้ามาวนเวียนและเป็นกรอบการท�ำงานได้ง่ายๆ เพราะกว่าจะได้แนวคิดแบบนี้มันต้องใช้เวลาและไม่ง่ายเลย

เพราะถ'าเรามองเขาแบบเป#นแหล(งข(าว ถ"าเราเจอเจ$าหน$า
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เจาะลึกทุกมุมมอง วงที่สาม คือ การรายงานข,าวในลักษณ
แบบเป็นแหล่งข่าว ถ้าเราเจอเจ้าหน้าที่ เราก็จะถามแค่วา่ ท�ำอะไรอยู่ ความคืบหน้าไปถึงไหน ยืน่ ไมโครโฟนสัมภาษณ์ กล้อง
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ท�ำงานข่าวเชิงข้อมูลแบบ 120% เพราะมันมีทมี่ า ซึง่ ไม่ใช่
แค่การท�ำงานกับข้อมูล เพราะหลักการท�ำงานของส�ำนักข่าว
ในปัจจุบนั มีกรอบหลักการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นวงกลม
3 วง ได้แก่ วงทีห่ นึง่ คือ การรายงานข่าวลักษณะ Data
Journalism คือการหาข้อมูลรอบด้าน ข้อมูลเชิงบริบท
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Journalism เจาะลึกทุกมุมมอง วงทีส่ าม คือ การรายงาน
ข่าวลักษณะ Civic Journalism และส่วนทีอ่ ยูต่ รงกลาง
และเป็นการซ้อนทับของวงกลมทัง้ 3 วง เรียกว่า Solution
Journalism เป็นการท�ำข่าวเพือ่ การหาทางออก

Data
Investigative
Journalism
Journalism
Solution
Journalism
Civic
Journalism
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ภัทราพร ตั๊นงาม หนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่เกาะติด กับการระบายน�้ำที่ในภารกิจถ�้ำหลวง จริงๆ ให้น�้ำมัน
การช่วยเหลือ 13 ชีวิต กล่าวเสริมในส่วนนี้ว่า
พรั่งพรูไปตามทิศทางต่างๆ มันมีความแตกต่างกันมาก
ชุดข้อมูลความรู้แบบนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ข้อมูลให้สังคม
“ช่วงนั้นนอกจากเราจะติดตามสถานการณ์ความคืบ
รับรู้ไปด้วย
หน้ารายวันแล้ว เราต้องท�ำงานกับข้อมูล ในส่วนทีมพีจ่ ะรับ
ผิดชอบเรื่องของน�้ำ เราก็ต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
ตอนนั้นแน่นอนแล้วว่าถ้าน�้ำไม่ใช่อุปสรรคในการท�ำ
เป็นแหล่งน�ำ 
้ ปริมาณน�ำ 
้ การไหล ทางเบีย่ งน�ำ้ ต่างๆ ซึง่ เรา ภารกิจ หน่วยซีลอาจจะพาเด็กออกมาจากถ�้ำได้โดยง่าย
ต้องท�ำข้อมูลเชิงลึกมากขึน้ และถ้าถามว่าเราต้องท�ำข้อมูล เพราะฉะนั้นการที่เราอธิบายได้ว่าน�้ำที่อยู่ภายในถ�้ำกลาย
เชิงลึกอะไรเพิ่มขึ้น มันก็ต้องประเมินจากสถานการณ์ เป็นอุปสรรค มันไม่ใช่แค่บอกว่าน�้ำเป็นอุปสรรคเพียง
เวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ เราจะรู้เลยว่าน�้ำเป็นอุปสรรคกับ อย่างเดียว แต่เราอาจต้องมีข้อมูลและอธิบายถึงเรื่องการ
ภารกิจครั้งนี้แล้ว เพราะว่าทั้งตัวทีมปฏิบัติการ และ ระบายน�้ำว่าจะออกไปไหนบ้าง ทิศทางน�้ำจากถ�้ำเมื่อ
ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ทุกคนจะบอกเหมือนกันว่าต้องเร่ง ระบายแล้วไปทางไหน ยกตัวอย่างเรื่องแปลงนาข้าวชาว
ระบายน�้ำ ค�ำว่า “ต้องเร่งระบายน�้ำ” มุมมองของนักข่าว บ้านที่ได้รับผลกระทบ ก็ไม่ใช่แค่รายงานว่าแปลงนาข้าว
หรือว่า sense ของนักข่าว จะบอกทันทีเลยว่าแสดงว่า ของชาวบ้านในพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบจากการระบาย
น�้ำมีปัญหา และน�ำไปสู่ค�ำถามที่ว่า แล้วน�้ำมีปัญหาจาก น�้ำออกจากถ�้ำ  แต่ต้องก้าวไปถึงว่าท�ำไมแปลงนาข้าวของ
ไหน มีปัญหาอย่างไรบ้าง อันนี้คือสิ่งที่เราต้องหาค�ำตอบ ชาวนาถึงได้รบั ผลกระทบจากการระบายน�ำ 
้ ได้รบั ผลกระ
ทั้งเรื่องของเส้นทางที่น�้ำเข้าไปในถ�้ำ  หรือว่ามีวิธีแบบ ทบอย่างไร และอาจอธิบายเสริมว่ามันไม่ใช่แค่การระบาย
ไหนบ้างที่น�้ำเข้าไปอยู่ในถ�้ำ  เราอาจต้องอธิบายว่าจริงๆ น�้ำที่ท�ำให้แปลงนาข้าวได้รับผลกระทบ แต่พื้นที่ที่ชาวนา
น�้ำในถ�้ำมันมีเยอะหรือว่ามันมีน้อย แล้วการที่มีน�้ำไหล ปลูกข้าวอยู่เป็นพื้นที่ลุ่มต�่ำ  ลักษณะทางกายภาพเป็น
เข้าถ�ำ้ ได้มนั เกิดจากอะไร จุดนีน้ กั ข่าวก็ตอ้ งค่อยๆ ท�ำข้อมูล พื้นที่ลุ่มเกิดความเสี่ยงที่น�้ำจะไหลลงไปรวมกันยังจุดนั้น
แต่จะท�ำช้าไม่ได้ ต้องท�ำให้ทันกับสถานการณ์ช่วงนั้น พร้อมๆ กับสถานการณ์ที่ ณ ช่วงเกิดเหตุฝนมันตกหนัก
ด้วยว่า ถ้าเราต้องรายงานข่าวทั้งชั่วโมงทุกชั่วโมง หรือ ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นจุดซ�้ำเติมของแปลงนาข้าวมันมีทั้ง
ผังรายการวันนั้นของไทยพีบีเอสปรับผังเป็นกรณีพิเศษ 3 ปัจจัย ก็คือปัจจัยทั้งการระบายน�้ำออกจากถ�้ำ  ปัจจัย
เราก็ต้องรีบเช็คข่าวทุกสารทิศ จะเป็นแหล่งข่าวในพื้นที่ ทั้งฝนตกหนัก แล้วก็ปัจจัยที่เป็นพื้นที่ลุ่มต�่ำอันนี้ก็จะเป็น
ก็ได้ หรือจะเป็นแหล่งข่าวที่อยู่ตามกรม และกระทรวง ชุดข้อมูลทีเ่ ราต้องท�ำการบ้าน และออกไปศึกษาพืน้ ทีด่ ว้ ย
ต่างๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ แต่เราอาศัยชุดข้อมูลความรู้ที่มี ถึงน�ำเสนอให้คนและสังคมรับรู้ภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น
อยู่  อย่างเช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสมีจุดยืนชัดในเรื่องขององค์กร
หรือ กรมทรัพยากรธรณี หรือว่าชุดแหล่งข่าวที่อยู่ใน
สื่อสาธารณะจริงๆ การรายงานข่าวแค่ว่า ใคร ท�ำอะไร
พื้นที่จริง อย่างเช่น กลุ่มท่อสูบน�้ำซิ่ง เขาอาจจะไม่ใช่คน
ที่ ไ หน เมื่ อ ไหร่ ยั ง ไงก็ อ าจจะจบไป ช่ ว งของภารกิ จ
ของหน่วยงานรัฐ แต่เขามีความรู้ ประสบการณ์ทางด้าน
เหตุการณ์ที่ทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอย
การระบายน�้ำ  อันนี้เราก็ถือว่าข้อมูลที่เขาอธิบายกับเรา
ถ้ า นั ก ข่ า วมั ว แต่ ร ายงานในเรื่ อ งของ 5w1H (Who,
ค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือที่มาก การเปรียบเทียบ
What, Where, When, Why และ How) แค่ นั้ น
ข้อมูลของเขาจากที่เคยระบายน�้ำจากแปลงนาข้าวทั่วไป
คนดูไม่ได้อะไรมากกว่านี้ เราเองในฐานะท�ำข่าวก็อาจ
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จะเบื่อด้วยซ�้ำ  เหมือนเป็นการรายงานซ�้ำๆ โดยที่มัน
ไม่ มี ค วามคื บ หน้ า หรื อ ความคื บ หน้ า มั น มี นิ ด เดี ย ว
แต่ถ้าเราลองบิดประเด็นไปในด้านของการอธิบายเพิ่ม
มากขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง พี่เชื่อว่ามันอาจ
จะท� ำ ให้ ค นรั บ รู ้ ม ากขึ้ น ว่ า แทนที่ ทุ ก คนจะลุ ้ น ว่ า เมื่ อ
ไหร่จะช่วยได้ เมื่อไหร่จะเอาเด็กออกมาได้ คนอาจจะ
ได้เห็นมุมมองที่มากขึ้น ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ท�ำให้
เป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานของหน่วยซีล ของตัวผู้ว่าฯ
ณรงศักดิ์ หรือ Operation ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องเพราะตอน
นั้นเหมือนกับว่าทาง Operation หรือว่าทางซีลก็อาจจะ
ถูกกดดันพอสมควรว่า ท�ำไมยังหาไม่เจอ หรือแม้กระทั่ง
ตอนที่เจอเด็กแล้วก็จะถูกค�ำถามมาว่าท�ำไมเอาเด็กออก
มาไม่ได้ อะไรแบบนี้คือสิ่งที่นักข่าวต้องหาค�ำตอบเช่น
เดียวกันว่า ในการที่เอาเด็กออกมาไม่ได้มันติดอุปสรรค
อะไรบ้าง มันยังมีปัญหาอะไร หรืออย่างเรื่องน�้ำที่พี่รับผิด
ชอบ ก็ทำ� ให้เห็นมิตไิ ด้วา่ ก็ยงั มีปญ
ั หาเรือ่ งน�ำ้ อยู่ ถ้าเจอเด็ก
แล้ว ถ้าในถ�้ำไม่มีน�้ำเป็นอุปสรรคก็คงหาวิธีได้กลับมาโดย
ง่าย เพราะว่าเด็กก็สุขภาพดีเด็กไม่มีใครมีปัญหาสุขภาพ
จนเดินไม่ได้ ถ้าไม่มีน�้ำในถ�้ำนั่นแปลว่าเด็กเดินออกมาได้
ในทางทีเ่ ด็กเข้าไปแต่สงิ่ ทีม่ นั เกิดขึน้ พอเจอเด็กวันที่ 2 จน
ไปถึงเอาเด็กออกวันที่ 8 ฉะนั้น 2 3 4 5 6 7 8 ประมาณ
1 สัปดาห์ เราก็ต้องหาค�ำตอบให้กับสังคมไปด้วยกัน ด้วย

การคู่ขนานกันไปว่า ในช่วงนั้นมันเป็นน�้ำอยู่เหมือนเดิม
การพร่องน�้ำที่ท�ำไปได้ผลหรือไม่ น�้ำมันลดลงหรือไม่
สิ่ ง เหล่ า นี้ ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เราต้ อ งอธิ บ ายคู ่ ข นานกั น ไปด้ ว ย
มันถึงเรียกว่าการท�ำงานข่าวเชิงข้อมูล”
สันติพงษ์ ช้างเผือก บรรณาธิการข่าวกลุ่มข่าวและ
รายการข่าวยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนวาระทาง
สั ง คม ผู ้ ที่ ท� ำ งานเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ถ�้ ำ หลวงอย่ า งจริ ง จั ง
เล่าประสบการณ์การท�ำงานในลักษณะ Data Journalism
กับสถานการณ์ช่วงนั้นว่า ช่วงเหตุการณ์นั้นผมอยู่ที่นี่และ
เข้าใจว่าเราก�ำลังจะเจองานใหญ่หลังจากที่ทั้ง 13 ชีวิต
เข้าไปติดในถ�้ำได้ 1-2 วัน คราวนี้สิ่งที่พยายามท�ำก็คือ
“ท�ำความเข้าใจกับระบบโครงสร้างภูมิศาสตร์พื้นฐาน”
เพราะผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้ เนื่องจากการ
ติดตามรายงานของผูส้ อื่ ข่าวในสนามทีด่ งึ แขกมาสัมภาษณ์
เพราะข้อมูลบางอย่างมันอาจมีความแตกต่าง ผู้สื่อข่าว
รายงานว่าทีมปฏิบตั กิ ารเดินทางเข้าไปถึงจุดนัน้ จุดนีแ้ ล้ว
โดยใช้แผนที่ของนักส�ำรวจชาวอังกฤษ ข้อมูลจากแหล่ง
ข่าว แล้วก็แหล่งข่าวที่ออกมาพูดกับหลายๆ สถานี ซึ่งมัน
เป็นจุดแรกที่เรามีข้อสังเกตที่อาจไม่ตรงกัน จากนั้นก็เริ่ม
หาข้อมูลว่าตัวอย่างแผนที่ที่เห็นมาจากไหน เราหาข้อมูล
ไปถึงทีมแรกที่เข้าไปท�ำงานวิจัยที่ถ�้ำหลวงเบื้องต้น และมี
การเข้าไปพูดคุยหารือกับทีมนี้
จริงๆ ต้องบอกก่อนว่างานของผมจะท�ำข้อมูลอยู่แล้ว
ในหลายๆ เรื่องอันนี้ก็มีความยากตรงที่เวลาเร็วขึ้น เรา
ต้องจัดการให้เร็ว เพราะช่วง 1-2 วันแรกที่เรารายงาน
สถานการณ์ตอนนั้น scale มันยังไม่ใหญ่ แต่พอเข้าสู่วันที่
3 – 4 สถานการณ์มี scale ที่ใหญ่ขึ้นมาก สิ่งหนึ่งที่พบคือ
ในระหว่างทีเ่ ราก�ำลังท�ำ เราต้องเข้าใจโครงสร้างภูมศิ าสตร์
พืน้ ฐานก่อน ซึง่ อันนีเ้ ราใช้วธิ กี ารให้ผสู้ อื่ ข่าวทีไ่ ปท�ำข่าวไม่
ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง ผมจะขอข้อมูลที่เขา
ได้มาเพิ่ม และขอข้อมูลในการติดต่อด้วย เพื่อที่ผมจะโทร
ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อเรามีข้อมูลมากพอ เราจะ
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เริ่มเข้าใจเรื่องโครงสร้างทางกายภาพ แล้วเริ่มเข้าใจเรื่อง มีข้อสังเกต เช่น ตัวระยะทางอาจจะมีการคลาดเคลื่อน
ถ�้ำไปอีกระดับหนึ่ง การท�ำงานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผมเข้าใจว่าระยะของนักส�ำรวจชาวอังกฤษ กับระยะของ
การปฏิบัติการจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ ตกลง 800
ครั้ ง แรกที่ น� ำ ข้ อ มู ล มาใช้ คื อ วั น ที่ เราพยายามจะ
เมตร 900 เมตร หรือ 1,400 เมตร กันแน่ เพราะแต่ละ
รายงานเรื่องหนองน�้ำพุ ซึ่งคุยกับทีมและผู้ประกาศว่า
เพจใช้คนละอันกัน
ผมไม่เห็นด้วยที่จะรายงานว่าถ้าเอาน�้ำในหนองน�้ำพุออก
แล้วน�้ำในถ�้ำจะลดลง เพราะผมดูจากลักษณะโครงสร้าง
ตอนทีผ่ มลงพืน้ ที่ วันนัน้ จ�ำได้วา่ พีเ่ ขตบอกว่าให้ผมลง
ทางกายภาพเท่าที่ผมอ่าน แล้วคุยกับแหล่งข่าวกับตัว ไปเอง คือแทนที่ผมขอให้นักข่าวไป พี่เขตบอกให้ผมลงไป
หนองน�้ำพุ มันมีความสัมพันธ์ (relate) กันก็จริงแต่มัน เองค�ำถามคือลงไปเพือ่ ???  (นัน่ คือค�ำถามในหัวผม) แต่สงิ่
น้อยมาก แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพูดแบบนั้นออกไป ที่ผมมีคือ ผมมีโครงสร้างของทางภูมิศาสตร์กับโครงสร้าง
คนก็อาจจะตั้งค�ำถามกลับมา มันคือเป็นอีกครั้งที่เราต้อง ของ operation อยู่ในหัวอยู่แล้ว ตอนนี้แหล่งเดียวคือ
ใช้ “ข้อมูล” มาสนับสนุนในการรายงาน ผมดูจากแผนที่ คนแถวนั้น จะท�ำยังไงให้แหล่งข่าวเรานั้นเปิดเผยข้อมูล
google ทั้ ง หมดมั น มี ห นองอยู ่ เ ต็ ม ไปหมด แสดงว่ า ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือก่อนจะลงพื้นที่ วันที่ 29-30 มิถุนายน
ตัวน�้ำมันไม่ได้ลงไปที่เดียว มันอาจจะลงไปใต้ดินด้วย
เขามีการจัดการไม่ให้ให้ขา่ ว ผมก็โทรไปหาแหล่งข่าวทีผ่ ม
เคยติดต่อทั้งหมดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องให้ข่าว แต่ขอให้บอก
มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรา ที่พยายามวางแผนงาน
พิกัด คือการท�ำงานครั้งนี้มันส�ำคัญมากคือต้องรู้พิกัด เขา
กับพี่เขตว่าเราควรจะต้องคิด scenario ของสิ่งที่เกิดขึ้น
ตั้ง War Room ย่อยๆ ที่ไหนบ้างแล้วเราก็พล็อต (plot)
ประมาณว่า หลายวันก็ตอ้ งคิดไว้หลาย scenario และต้อง
ลงไปในแผนที่ แล้วเราจะรูว้ า่ เขาอยูต่ รงไหนของปฏิบตั กิ าร         
คิดถึงการวางก�ำลังคนด้วย ต้องมีการวางตัวคนไปทุกจุด
ถ้าขึ้นเขานี่คือภารกิจโพรง เราจะรู้โดย location มันเริ่ม
เราเล่นเกาะเป็นภารกิจ พอภารกิจมันกว้างคนของเราบาง
ต้นจากตรงนั้น
กลุม่ ต้องเดินขึน้ ไปบนภูเขาเลยใช้เวลานานมาก แต่ภารกิจ
ที่เป็นภารกิจส�ำคัญ ผมก็ใช้วิธีการเข้าไปดูในเว็บก่อนที่
ถ้าจะเน้นเรื่อง Data ผมว่ามันเห็นรูปแบบของการตั้ง
เขาจะเริ่มมีการปิดข่าวว่าเขาวางโครงสร้างแต่ละภารกิจ กลุ่มไลน์ใน operation บางไลน์มีสมาชิกกลุ่มถึง 80-90
ไว้อย่างไรบ้าง อันนี้มันท�ำให้ผมได้แหล่งข่าว พอมีชื่อ เรา คน ในแต่ละ operation ของผมเองก็ตั้งไลน์กลุ่มเป็น
ก็หาแหล่งข่าวว่าเขาท�ำอะไร อยู่ตรงไหน ภารกิจมีอะไร กลุ่มทีมที่ support มีอยู่ไม่กี่คนก็จะ support ข้อมูล
บ้าง อีกฝั่งหนึ่งผมก็ตามจากเพจหน่วยซีล ซึ่งก่อนหน้านี้ เชิงกายภาพอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่เราอยู่หน้างานแล้ว
ที่เราตามข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กต่างๆ เราก็ต้องตามและ เราท�ำงานไม่ได้ เราก็ไขว้ 2 อัน อันแรกคือมีกลุ่มไลน์
ตรวจสอบข้อมูล cross check 3-4 เพจ ซึ่งนอกจากจะมี ที่ support ข้อมูลที่มันเป็น real time อีกอันนึงก็คือ
เพจ Thai Navy Seal มันก็มีเพจอื่นๆ ซึ่งพอผมเอาข้อมูล ทีมที่เป็นทีม Cheer all ก็จะมีอาจารย์สมพร ช่วยอารีย์
มา Cross แล้วก็เอาข้อมูลมาวางเรียงใหม่ ก็พบว่ามีข้อมูล ก็ขอให้ชว่ ยรับข้อมูลในขณะนัน้ แกอยูท่ โี่ น้นมันมีกลุม่ ใหญ่
ความคลาดเคลือ่ นของแต่ละเพจ ไม่เหมือนกันมันท�ำให้ผม ทีมนี้ท�ำให้ผมเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรอบด้านมากขึ้น
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“ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริง เรา solution เราต้องท�ำ
ทุกอย่างเพือ่ ให้เกิดความเปลีย่ นแปลงหรือท�ำให้มนั ดีขนึ้ นัน่
คือวิธปี ฏิบตั ขิ องเรา และมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
เราท�ำงานเหมือนเห็ด เอาฟางคลุมไว้ไม่เช่นนัน้ เห็ดมันไม่ชนื้
มันก็ไม่ขนึ้ แต่วนั หนึง่ เห็ดก็พน้ ฟางขึน้ มา ก็ให้เป็นไปตามนัน้
แต่เราก็คงไม่ประกาศว่าเราท�ำอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นข้อมูล
ภายใน เรือ่ งการท�ำงานแบบที่ ละเอียดอ่อนก็ตอ้ งเลือกคน
ทีเ่ หมาะทีจ่ ะท�ำภารกิจนัน้ ได้การเข้าถึงข้อมูลตอนนีม้ นั ไม่ใช่
ถูกผิด มันไม่ใช่งา่ ย” ก่อเขตเสริม
จริงๆ ผมต้องรับภารกิจเดิมในการ organize พ่อแม่ของ
ทัง้ 13 คน อันนีค้ อื ภารกิจเดิมทีม่ นี อ้ งลงไปท�ำ แต่พอดีนอ้ ง
ไม่ได้ไป ผมไปแทนก็เลยต้องคงภารกิจนีไ้ ว้ แต่อกี ภารกิจใน
การที่จะเข้าถึงข้อมูลนั้นมันก็เป็นความบังเอิญว่า ผมต้อง
ไปแล้วไปเจอพีค่ นหนึง่ ซึง่ ก็งา่ ยๆ คือพีค่ นนัน้ เขายืนถ่ายกับ
แหล่งข่าวผม แต่เวลาผมท�ำข้อมูลผมจะไม่ทำ� อย่างนั้นผม
จะดูวา่ คนทีย่ นื ถ่ายด้วยเขาชือ่ อะไร และเป็นอะไร ผมก็เข้า
ไปในเฟซบุก๊ ดูประวัติ ผมก็ใช้วธิ กี ารคุยชือ่ เล่นกันท�ำให้เรา
สามารถเข้าถึงแหล่งข่าวได้โดยภารกิจแบบนั้น คราวนี้มัน
เป็นสถานการณ์ปดิ ผมก็อยูต่ รงนัน้ แล้วผมก็เดินขึน้ ตอนนัน้
จ�ำได้วา่ ไปกับแวว (ณาตยา แวววีรคุปต์) ที่ต้องรายงานสด
ผมต้องเดินขึน้ เขา เราก็เรียกทีม แต่พอเราเรียกทีมมา เราก็
ต้องให้เปลี่ยนชุดเป็นคนปกติ แล้วก็เป็นอย่างที่พี่เขตบอก
คือเราไม่ใช่ทำ� ข่าวอย่างเดียว ก็ไปช่วยแบกท่อหนักไม่รกู้ กี่ โิ ล
100 เมตร ลงจากเขา เดินแบกนักข่าวทุกคนต้องแบกลงไป
ก็คอื ถอดกล้องพอเรากลับออกมามีนกั ข่าวยืนเต็มอยูต่ รงนัน้
แล้วก็บน่ กันว่าท�ำไมเจ้าหน้าทีท่ หารไม่ให้เข้า ผมจ�ำได้เลยผม
เดินผ่านนักข่าวของช่องอืน่ เขาบอกว่าท�ำไมไม่ให้ขา่ ว ผม
คิดว่าค�ำถามนีเ้ ป็นค�ำถามตลกมากว่าท�ำไมให้ขา่ วไม่ได้ คือ
เราเข้าไปท�ำงาน คือเราเข้าไปแบกท่อจนกระทัง่ เขาลืม ตอน
นัน้ ผมก็ปดิ ตัวเองไปแล้วว่าไม่ใช่นกั ข่าว ไปทัง้ แสงทัง้ ช่างภาพ
ก็ตอ้ งเปลีย่ นเสือ้ แต่แทบทุกคนต้องแบกท่อ ยังมีภาพอยูเ่ ลย
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ท�ำงานใหญ่แบบนี้ไม่มี complete 100% เดียวจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง เราก็ตัดสินใจว่า
ก่อเขต: ตอนเริ่มต้นกับการทุ่มเวลาหรือการปรับผัง
รายการพิเศษให้กบั เรือ่ งนี้ ส่วนหนึง่ ของการประเมินคุณค่า
ข่าว อันดับแรกเราก็คิดว่าผ่านไป 2-3 วันเจอมันก็จบ
แต่ ป รากฏว่ า ผ่ า นไป 2-3 วั น แล้ ว ก็ รู ้ สึ ก มั น มี ค วาม
เคลื่อนไหวการท�ำงานของเจ้าหน้าที่เยอะ ข้อมูลเริ่มมาก
ขึ้น มันไม่ง่าย มันยาก มันยาวแน่ ก็ค่อยๆ เพิ่มทีมเข้าไป
เรียกได้ว่าเป็น reaction บางคนท�ำข่าวปกติแต่ไม่ได้คิด
ว่ามันจะยืดเยื้อหรือว่าใหญ่โตขนาดนั้นก็ว่ากันไปในตอน
นั้น แล้วค่อยๆ เพิ่มเวลาเข้ามาในช่วงนั้นเวลามีคนเสนอ
ว่าต้องยกทั้งวันเลยอะไรแบบนี้ เราก็ยังประเมินดูก่อนยัง
ไม่คิดว่า คือถ้าเราตัดสินใจใส่เรื่องนี้เล่นเต็มทั้งวันมันก็
ต้องหาเนือ้ หาใส่ให้พอ พอเอาเนือ้ หามาใส่ให้พอเท่ากับข้อ
จ�ำกัดของการน�ำเสนอมันก็อาจจะมีผลกระทบทั้ง 2 ด้าน
เลยก็คือ เรื่องของผลกระทบต่อการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
และผลกระทบของรายการทีเ่ ราบอกว่าต้องมีทงั้ หมดอย่าง

ต้องท�ำแล้ว ด้วยสถานการณ์ที่มันเข้มข้นขึ้น ความสนใจ
ที่ไม่เฉพาะของคนในประเทศไทย คนต่างชาติก็ให้ความ
สนใจและเข้ามาท�ำข่าวมากขึ้น แม้ความคิดเรื่องการปรับ
ผังและให้ความส�ำคัญกับประเด็นนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่แรก
แต่เราไม่สามารถวู่วามปรับอะไรได้โดยไม่คิดหน้าคิดหลัง
ไม่ได้ เราก็ตอ้ งรอจังหวะทีม่ นั เคลือ่ นไหวทีม่ ากพอทีเ่ ราจะ
รายงานได้ตลอดทั้งวัน มันก็เลยต้องค่อยๆ คิด แล้วหลัง
จากนั้นก็ระดมความคิดและสรรพก�ำลัง ยกทุกอย่างออก
ซึ่งก็ไม่ง่ายเลยเพราะการน�ำเสนอข้อมูลอะไรที่ไม่ตรวจ
สอบก็มีบทเรียนว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ คนในสังคม
ออนไลน์ ประชาชนเขาก็ยังรับตรงนั้น ยังรับการท�ำงาน
ปฏิกิริยาของคนในสังคมเขารู้สึกว่าการเห็นความส�ำเร็จ
ของการช่วย 13 คน มากกว่าทีต่ อ้ งการรับรูข้ า่ วสารอะไรที่
มันไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ จริง ไม่จริง เราก็เลยคิดว่าตกลงเราจะ
เดินหน้าแบบนีแ้ ล้ว เพราะฉะนัน้ อะไรก็ตามทีไ่ ปกระทบต่อ
การท�ำให้เกิดปัญหาของการค้นหา เราก็ไม่ท�ำ พยายามที่
จะไม่ทำ 
� หลีกเลีย่ งทีจ่ ะไม่ทำ 
� ซึง่ ตรงนีม้ นั มี 2 บทบาทก็คอื
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การท�ำหน้าทีส่ อื่ บอกเล่าเรือ่ งราวให้กบั ชาวบ้านรูอ้ ย่างทุก
แง่ทกุ มุม แล้วการทีเ่ ราใช้คำ� ว่า “Solution Journalism”
เราคิดเสมอว่าอะไรทีจ่ ะเป็นทางออกของเรือ่ งนี้ อะไรทีน่ ำ�
ไปสูค่ วามส�ำเร็จ เราก็พยายามทีจ่ ะหา พยายามทีจ่ ะพูดคุย
โดยที่ไม่สร้างความสับสนให้มากเกินไป ผมใช้ค�ำนี้คือมัน
มีข้อมูลเยอะมาก ถ้าจะบอกไม่สับสนก็เป็นไปไม่ได้ แต่ให้
มันมีน้อยที่สุด ข้อมูลต้องผ่านการพิจารณากัน กลั่นกรอง
กันอย่างเต็มที่ อันไหนที่มันเร่งด่วนต้องรีบรายงานก็อาจ
ต้องบอกว่ามันมีข้อมูลเบื้องต้น ณ ขณะนั้น หลายกรณี
ข้อมูลที่มี เราพิจารณาแล้วปรากฎว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะที่
จะน�ำไปเปิดเผย หรือเปิดเผยแล้วเกิดความวุน่ วายมากขึน้
เราก็อาจใช้การรายงานของผู้สื่อข่าวเล่าว่าก�ำลังเกิดอะไร
ขึ้นโดยที่ ไม่มีคลิปข่าว ซึ่งมันก็จะไม่เกิดผลกระทบกับ
ใคร ไม่เกิดผลกระทบต่อการท�ำงาน ไม่เกิดค�ำถามตาม

มาว่าที่หวงห้ามนั้นได้คลิปมาอย่างไร เราต้องท�ำงานที่มัน
หนักมากขึ้น ทั้งเวลาและความรวดเร็วด้วย ต้องเร็วต้อง
ทันด้วยก็ทุกส่วน
รูปแบบการตัดสินใจตอนนั้นก็คือ เหตุการณ์มันใหญ่
ขึ้นแล้วควรมีการปรับผัง แต่การที่มีเวลารายงานเยอะๆ
มันจะเป็นผลกระทบต่อเหตุการณ์ และผลกระทบต่อเรา
เราจะหาอะไรมารายงาน ซึ่งเราคิดว่าเราท�ำได้ เราขยาย
ได้ เราพูดซ�้ำได้ทั้งวัน แต่ทั้งหมดแล้วจะส่งผลอย่างไร
ต่อสถานการณ์ อันนี้เป็นสิ่งที่เราคิด เราคิดว่าถ้ามันส่ง
ผลกระทบต่อสถานการณ์มากเกินไป เราก็ไม่ท�ำแบบนั้น

แต่เราคิดแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องคน 13 คน ติดอยู่
ในถ�้ำ  แต่เป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์ ความเป็นมนุษย์
ของผู้คนที่เป็นห่วง อยากจะให้เขารอด ไม่อยากให้เขา
สูญเสียไป ทั้งๆ ที่ 13 คนนั้นก็ไม่ใช่ลูกหลาน เพื่อนก็ไม่ใช่
ใครก็ไม่รู้ยังไม่เห็นหน้าด้วยซ�้ำไปในตอนนั้น แต่ปรากฏ
ว่าสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจ
ต่างพยามยาม ทุม่ เททุกอย่างทีม่ าช่วย มากไปกว่านัน้ ก็คอื
ว่าคนทีช่ ว่ ยในถ�ำ้ ไม่ได้กช็ ว่ ยอย่างอืน่ ช่วยทุกอย่างเท่าทีจ่ ะ
ช่วยได้  มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่คน 13 คนติดอยู่ในถ�้ำแล้ว
มันเป็นเรื่องการแสดงออกถึงความห่วงใย ความเมตตา
กรุณา ที่มีต่อกันของเพื่อนมนุษย์ มันก็ยิ่งใหญ่นะ เพราะ
ทุกคนทุ่มเทโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน ไม่ได้หวังอะไรเลย
นี่แหละคือสิ่งที่พอมีความชัดเจนตรงนั้น เราถึงคิดว่ามัน
ก็มีมากกว่าจะรายงานว่า 13 คนจะรอดแล้วจะช่วยด้วย
หนทางไหนก็เลยคิดว่าควรต้องเพิ่มเวลาเข้าไป
การท� ำ งานในช่ ว งนั้ น ผมว่ า ที ม ท� ำ ได้ ดี ดู จ ากสิ่ ง ที่
ออกมา มันอาจจะมีจุดเล็กๆ ที่พลาด ที่หลุดไปบ้าง เช่น
ช่วงเวลาส�ำคัญที่เข้ามา แล้วสัญญาณไม่ขึ้น มันก็เกิดขึ้น
แบบปัจจุบันทันด่วนก็แก้ไปที่สถานการณ์ เป็นต้น การ
ท�ำงานใหญ่แบบนี้ไม่มี complete 100% แต่เมื่อพลาด
แล้วเราท�ำยังไงกับมัน เราใช้มันเป็นบทเรียนแก้ไข ตรงนี้
เราชัดเจนว่าเราแก้ชั่วข้ามวัน การท�ำงานในภูมิประเทศ
แบบนั้น ผมไปอยู่ 3 – 4 วัน ก็รู้เลย ว่ามันไม่ง่าย แค่ก้าว
เท้าเดินก็ยากมากแล้ว เพราะว่าโคลนมันเหมือนกับกาวดูด
ทีร่ องเท้า กว่าจะยกออกมากว่าจะก้าว กว่าจะอะไรออกไป
ยาก ก็เลยไม่รวู้ า่ แล้วการเข้าออก การวางจุดอะไร มันเป็น
เรือ่ งทีล่ ะเอียดทัง้ สิน้ เจ้าหน้าทีก่ ม็ าไล่ไม่ให้ ต้องแก้ปญ
ั หา
เฉพาะหน้าเยอะ แต่เรามีแรงบันดาลใจที่จะท�ำงานนี้ให้ดี
ที่สุดก็ทุ่มเทก็ลุยกัน ส่วนเรื่องของการสนับสนุนของเรา
สุดยอดอยู่แล้ว การท�ำให้ผู้ที่ท�ำงานท�ำได้แบบไม่ต้องมีข้อ
กังวลใดคือเอื้ออ�ำนวยให้เกิดการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
ใส่อะไรได้ก็ใส่ไปเต็มเหนี่ยวเลย ไม่มีข้อจ�ำกัดเลย
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สื่อมวลชนกับกฎกรอบทางจริยธรรม
บทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Q: มุมมองแรกต่อเหตุการณ์นี้
ดร.วรัชญ์: ผมเริ่มติดตามข่าวนี้ก็น่าจะพร้อมๆกับทุกคน โดยส่วนตัวตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของ
เด็กหลงธรรมดา ก็ไม่ได้คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
Q: มุมมองต่อภาพรวมของสื่อต่อการน�ำเสนอเรื่องนี้
ดร.วรัชญ์: ก็มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ต้องปรับปรุง ซึ่งค�ำว่า “สื่อมวลชน” มันก็เป็นค�ำเรียกรวมๆ
มันมีทั้งที่สื่อรวมๆ ที่ท�ำดีแล้วก็ท�ำพลาด และก็มีสื่อบางสื่อที่ท�ำไม่ดีเลย และสื่อบางสื่อก็ท�ำดีมาก
ซึ่งคิดว่าน่าจะต้องแยก ไม่สามารถเหมารวมได้ในภาพรวมว่าเป็นอย่างไร เพราะมันมีบางส่วนที่ไม่ใช่
การกระท�ำของกลุ่มๆเดียวหรือทั้งหมด เพราะแต่ละที่แต่ละค่ายก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน และตัว
ที่มาแยกความแตกต่างของสื่อแต่ละค่ายได้นี้ ก็คือเรื่องของจริยธรรม “code of ethics”, “code
of conduct”
ซึง่ เหตุการณ์นไี้ ม่ใช่เหตุการณ์ปกติธรรมดา แต่เป็นเหตุการณ์ระดับโลกและระดับชาติ และมีการจัดการ
เพราะฉะนัน้ มันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ มันอาจจะไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของสือ่ ได้ทงั้ หมด แต่มนั ก็ทำ� ให้
เราเห็นว่า ถ้าเรามีการจัดการจะส่งผลแตกต่างจากการทีไ่ ม่มกี ารจัดการอย่างไร ผมหมายถึงการจัดการสือ่
ในช่วงแรกเราก็ทำ� ข่าวไปตามปกติกอ่ นทีจ่ ะมีการตัง้ ศูนย์อำ� นวยการร่วมค้นหาผูส้ ญ
ู หาย ในวนอุทยานแห่ง
ชาติถำ�้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย (ศอร.) ซึง่ ตอนนัน้ สือ่ ก็ทำ� หน้าทีข่ องตัวเองตามปกติที่
เคยท�ำ คือการไปคุย้ แคะ สอดส่อง พยายามเข้าไปในถ�ำ 
้ ไม่มกี ารควบคุม เขาก็ทำ� ปกติทเี่ คยท�ำ ดังนัน้ จึงเกิด
ความวุน่ วาย และพยายามเข้าไปล้วงข้อมูลของทางการ แต่พอเหตุการณ์นเี้ ริม่ เป็นข่าวใหญ่และเริม่ มีการจัด
ตัง้ ศูนย์ น่าจะเป็นครัง้ แรกๆทีม่ กี ารจัดการสือ่ แบบจริงจัง หมายถึงการจัดการสือ่ นอกสถานที่ เป็นครัง้ แรก
ทีม่ กี ฎระเบียบชัดเจน ซึง่ อันนีก้ ต็ อ้ งชมผูว้ า่ ฯ ณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ำ� นวยการ ศอร.
ในขณะนัน้ เพราะค่อนข้างชัดเจนว่าอะไรท�ำได้และอะไรท�ำไม่ได้ และจัดให้มกี ารแถลงข่าว ไม่ใช่ปดิ ข่าวไปเลย
เพราะคนอยากรู้ เขาก็แถลงข่าว เพราะฉะนัน้ มันก็จะมีการจัดระเบียบว่าสือ่ อยูเ่ ฉพาะตรงนีน้ ะ ไม่ให้ลงไปในถ�ำ 
้
พอเป็นแบบนีส้ อื่ ก็จะรูแ้ ล้วว่าตัวเองควรท�ำอย่างไร แต่กจ็ ะมีบางส่วนทีย่ งั จะไม่ยอมอยู่ แต่เหตุการณ์นไี้ ม่ใช่
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ แล้วจบไป มันมีระยะเวลายาวนาน ซึง่ มันก็มโี อกาสในการปรับกระบวน เพราะฉะนัน้ ผูว้ า่
ก็จะออกมาต�ำหนิสอื่ พอต�ำหนิแล้ว ตัวทีม่ นั แตกต่างก็คอื ตัวทีก่ นั หรือคุมสือ่ จริงๆ ซึง่ ไม่ใช่ตวั ผูว้ า่ ฯ ตัวผูว้ า่ ฯ

เป็นแค่คนระบุหรือก�ำหนดกรอบทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ แต่ตวั ทีค่ มุ สือ่ จริงๆ ก็ไม่ใช่กฎหมายด้วย เพราะตอนนัน้ ยัง
ไม่มกี ฎหมาย แต่มนั คือการควบคุมโดยประชาชน เหตุการณ์ครัง้ นีเ้ ราเห็นภาพประชาชนเป็นผูค้ วบคุมสือ่
ตัวโซเชียลมีเดีย ซึง่ เป็นผูจ้ ดุ กระแส แล้วคนก็เข้าไปแสดงความเห็นด้วย จากนัน้ ก็มนี กั วิชาการออกมาพูดอะไร
ต่างๆ ดังนัน้ สือ่ ก็จะไม่กล้าออกนอกกรอบ ซึง่ มันแสดงให้เห็นว่าถ้าประชาชนตืน่ ตัวกับเรือ่ งอะไรจริงๆ ก็จะ
สามารถควบคุมสือ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นัน่ ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายคุมไม่ได้ แต่หมายความว่าการคุม
หรือการกดดันด้วยประชาชนถ้ามันเป็นเรือ่ งใหญ่ ทีม่ นั เป็น agenda, national agenda จริงๆ มันสามารถ
ท�ำได้ เพราะว่าเรือ่ งนีท้ กุ คนเอาใจช่วยเด็ก
ดังนัน้ มันก็เป็นบทเรียนให้กบั สือ่ ว่า สิง่ ทีป่ ระชาชนต้องการจริงๆ มันไม่ใช่ขอ้ มูลข่าวสารทีร่ วดเร็วทีส่ ดุ
หรือลึกที่สุด แต่ในเหตุการณ์ที่มันเป็น crisis หรือวิกฤตแบบนี้ ประชาชนจะต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง
และไม่ไปขัดขวางเป้าหมายของเรือ่ ง ซึง่ เป้าหมายของเรือ่ งนีก้ ค็ อื เด็ก ดังนัน้ ถ้าการท�ำอะไรทีจ่ ะไปขัด
กับเป้าหมาย หรือไม่ทำ� อะไรให้ลดประสิทธิภาพลงไป เขาก็จะไม่ตอ้ งการ เขาก็จะวิจารณ์และต่อต้าน
แต่สอื่ มวลชนต้องรูต้ วั เอง ไม่ใช่วา่ ใช้ขอ้ อ้างว่าฉันมีหน้าทีท่ ำ� ข่าว ฉันต้องท�ำข่าวให้ลกึ ทีส่ ดุ คือคนต้องการ
ข่าวแน่นอน แต่เป็นอันดับรองจากการันตีว่าท�ำอย่างไรให้เด็กปลอดภัยที่สุด  
Q: มุมมองต่อการท�ำงานของไทยพีบีเอส
ดร.วรัชญ์: ไทยพีบีเอสเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ตรงนั้นต้องถามว่ามันเป็น
ประโยชน์กับสาธารณะหรือไม่อย่างไร คือถ้าเกิดเป็นน�้ำท่วม ภัยพิบัติที่เกิดผลกระทบกับประชาชนเป็น
จ�ำนวนมาก อันนี้มันก็เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นและเข้าใจได้ แต่อันนี้เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลย มันก็เป็นแค่เรื่อง
ของเด็กกลุ่มหนึ่งไปติดถ�้ำ  ซึ่งมันไม่ได้ท�ำให้เราอันตราย หรือว่าต้องป้องกันตัว เพราะฉะนั้นในแง่ของ
การตอบวัตถุประสงค์หรือภารกิจของไทยพีบีเอส ก็ถ้าไปล้มผัง 100% แล้วน�ำเสนอแค่เรื่องนี้ ซึ่งผม
ก็ไม่ได้ว่ามองว่ามันดีหรือไม่ดีนะ คือมันดีในแง่การตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่มันก็
ไม่ได้เป็นไปตามภารกิจของสถานีอย่าง 100% เพราะว่าเราก็ต้องมีข่าวอื่นๆ ที่มันจะเป็นประโยชน์กับ
ชาวบ้านจริงๆมากกว่านี้ แต่ถามว่าประชาชนไม่สามารถหาข่าวเรื่องนี้จากแหล่งอื่นได้หรือ ถ้าเกิดใช่เรา
ก็จะตอบสนองตรงนี้ แต่ถ้ามันเป็นข่าวเดิมๆที่ทุกคนก็เข้าถึงได้ ที่อื่นก็รายงาน ในช่วงที่หน้าถ�้ำมันก็ไม่มี
เหตุการณ์อะไร มันก็อาจจะแค่อปั เดทก็ได้ ซึง่ อันนีผ้ มก็ไม่รวู้ า่ เราล้มผังมากน้อยแค่ไหนนะ อันนีพ้ ดู เฉพาะ
การล้มผัง แต่ไม่ได้พูดถึงวิธีการหาข่าว หรือรายงานข่าว
Q: ในส่วนของการรายงานข่าวเป็นอย่างไรบ้าง
ดร.วรัชญ์: ไทยพีบเี อสต้องได้เปรียบอยูแ่ ล้วในแง่ทวี่ า่ มีเกณฑ์มกี รอบอยูแ่ ล้ว มีคมู่ อื อยูแ่ ล้วว่าต้องปฏิบตั ิ
อย่างไร เพียงแต่อนั นีม้ นั ยังไม่ใช่อาชญากรรม มันยังไม่มคี นตาย แล้วก็ยงั ไม่มกี ารทีล่ ว่ งละเมิด แต่วา่ ล่วง
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ละเมิดนีก่ ม็ นี ดิ นึง ก็คอื ว่าได้เปรียบตรงทีเ่ ราจะรูว้ า่ เราจะท�ำหรือไม่ทำ� อะไร อย่างเช่นตอนทีเ่ ด็กออกมา
ไทยพีบเี อสน่าจะไม่ได้รายงานชือ่ เด็ก ก็จะไม่มขี า่ วนัน้ เราจะระมัดระวังกว่าทีมอืน่ ช่องอืน่ แล้วพอระมัดระวัง
แล้วเราก็จะไม่ตอ้ งไปเสียเวลาคุย้ หานูน้ นีน่ นั่ ก็นา่ จะมีเวลาในการมาท�ำสกูป๊ ท�ำอะไรให้มนั มากขึน้ แต่เท่าที่
เห็นเราไม่ได้ทำ� ผิดอะไร เรารายงานตามรูปแบบของเราทีไ่ ม่มกี ารวิจารณ์ใดๆ แต่เพียงว่าในช่วงนีส้ งิ่ ทีท่ ำ� ได้
มากขึน้ ในการเตรียมการครัง้ ต่อไป เพราะเราไม่ตอ้ งไปลงข่าว sensational อิทธิฤทธิต์ า่ งๆ เราก็นา่ จะมีการ
ให้สาระท�ำสกูป๊ เตรียมไว้ เรือ่ งของถ�ำ 
้ หรือว่าการจะใช้กราฟิกอธิบาย หรือว่ามีรายงานเชิงลึกในแง่ทมี่ นั เป็น
edutainment ทีม่ นั น่าสนใจด้วย ไม่นา่ เบือ่ ไม่วชิ าการมากเกินไป ซึง่ อันนีท้ ำ� ได้ เพราะว่าเราไม่ตอ้ งไปตาม
สัมภาษณ์พอ่ แม่เด็ก อันนีก้ ส็ ามารถทีจ่ ะเพิม่ ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปได้
ช่วงหลังจากทีเ่ ด็กออกจากถ�ำ้ แล้ว มันก็เป็นระยะๆ มันก็ไม่มอี ะไรมากมาย ตอนนัน้ ทุกคนก็ระวังหมด
ทุกคนก็เตรียมการกันหมด ยังเคยมาสัมภาษณ์ผมก่อนหน้านีว้ า่ ถ้าเอาออกไปแล้ว จะต้องระวังอะไรบ้าง
อันนีก้ ถ็ อื ว่าให้ความตระหนักและท�ำหน้าทีเ่ ป็นหนึง่ ในผูท้ จี่ ะคอยเตือนด้วยกัน เป็นการจุดกระแสว่าอันนี้
ต้องระวังนะ แสดงว่าให้ความส�ำคัญในมารยาทสือ่ พอหลังออกไปแล้วก็คดิ ว่าไม่ได้มปี ระเด็นอะไร ก็คอื ไป
ตามต่อ สุดท้ายเรือ่ งนีก้ จ็ บไป
ไทยพีบีเอสมีคู่มือในการท�ำงานในลักษณะนี้อยู่แล้ว เช่น ภัยพิบัติ อันนี้ก็อาจจะเป็นการอัปเดต
ในกรณีทมี่ ี คือไม่ได้เป็นภัยพิบตั แิ บบกระทบคนแต่มนั เป็นลักษณะนี้ เช่นว่าในอนาคตจะมีการไป rescue
หรือกูภ้ ยั ใครสักคน จากเกาะร้าง จากติดเขา มันควรจะมีรปู แบบอะไรได้บา้ ง ซึง่ ก็นา่ จะมี workshop
พูดคุยกับภายในและอาจจะท�ำออกมาเป็นคูม่ อื อีกเล่มหนึง่ ก็ได้ หรือออกมาพูดเป็นสกูป๊ ถึงผูช้ มเองหรือว่า
ใช้โซเชียลมีเดียว่าเมือ่ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ เราไม่ควรแชร์ในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ทีท่ ำ� ให้กระทบกระเทือนกับเด็ก
bully เด็ก ไปเอารูปเด็กมาแล้วก็มาล้อเลียน ซึง่ มีบางช่องท�ำ เอาข่าวมาแล้ว ก็บอกว่าน่าเอ็นดู น่าสงสาร
จังลูก แล้วก็ให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็น เราสามารถต่อยอดในแนวนีไ้ ด้ โดยทีไ่ ม่ให้ไปละเมิดสิทธิเด็ก
Q: คิดว่าสื่อต้องเพิ่มอะไรอีกบ้างในอนาคต
ดร.วรัชญ์: เฉพาะตัวสื่อ คือต้องรู้ว่าในภาวะวิกฤต หรือในภาวะที่ประชาชนเขาใจจดจ่ออยู่กับอะไร
บางอย่าง อันนีภ้ าพรวมของสือ่ สือ่ ต้องรูต้ วั เองว่า ประชาชนจะใส่ใจกับเรือ่ งจริยธรรมมากเป็นพิเศษ
ซึ่งเขาจะท�ำอะไรเดิมๆ ในสิ่งที่เขาเคยท�ำได้ ถ่ายอะไรมั่วๆ มีอะไรก็ส่งออกมาเป็นข่าว เพราะประชาชน
จะจับจ้องคุณเป็นพิเศษ โดยเฉพาะชาวเน็ตทีม่ ลี กั ษณะพิเศษทีไ่ วกับเรือ่ งของความรูส้ กึ ของศีลธรรม หรือ
ว่ามารยาท เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวเขาเองนะ ตัวเขาเองจะศีลธรรมมากน้อย ลักษณะของ
อินเทอร์เน็ตมันเป็นโลกของการวิพากษ์วจิ ารณ์อยูแ่ ล้ว เพราะในการวิพากษ์วจิ ารณ์คนอืน่ มันง่าย เพราะ
ฉะนัน้ อะไรทีเ่ ขาสามารถวิพากษ์วจิ ารณ์ได้ เป้าทีเ่ ห็นได้ชดั ในเหตุการณ์นกี้ ค็ อื สือ่ มวลชน ตัวสือ่ เองก็ตอ้ ง
ระมัดระวัง แล้วจะท�ำยังไงในเมื่อมันมีหลายค่าย หลายช่อง หลาย บก. ก็ต้องมาพยายามคุยกัน สมาคม

วิชาชีพก็เป็นหนึ่งในคนกลางในการพูดคุยได้ ถ้ายังไม่มีการจัดการจัดตั้งศูนย์อะไรขึ้นมา สมาคมวิชาชีพ
จะต้องมีบทบาทที่อาจจะออกมาล่วงหน้าในการบอก หรือไทยพีบีเอสเองก็ต้องประชุมกับคนที่จะส่งไป
ว่าเรามีมาตรฐานแบบนี้ อะไรที่ควรท�ำไม่ควรท�ำโดย บก. หรือผู้บริหาร สมาคมวิชาชีพเองก็ไม่ใช่ออก
เฉพาะแถลงการณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่สื่อท�ำผิด ควรจะต้องออกมาเลยว่านัดคุย หรือมีตัวแทนลง
ไปที่นั้น เพื่อคุยว่าประชาชนเขาแบบนั้นแบบนี้ เราควรจะท�ำอะไร ซึ่งมันควรจะต้องเป็นระดับ บก. นะ
เพราะสื่อแค่ 1 เจ้ากระท�ำผิด โดนเหมารวมทุกช่อง ไม่ว่าคุณจะท�ำดีหรือไม่ดี เช่น รูปนี้ถึงได้มาเราก็ไม่
ลงนะ เพราะไม่เช่นนัน้ มีคนลงทีห่ นึง่ เจ้าของจะโทรมาละว่าท�ำไมช่องเราไม่ได้ลงรูปนี้ มันต้องมีฉนั ทามติ
ร่วมกัน ถ้าเกิดเป็นระดับประเทศแบบนี้ แล้วคนทีจ่ ะไปในระหว่างนีท้ สี่ มาคมวิชาชีพเขาถอดบทเรียน หรือ
ไทยพีบเี อสเอง ก็ตอ้ งคุยกัน นัด workshop กัน ก่อนทีว่ กิ ฤตครัง้ หน้ามันจะเกิดขึน้ เพราะเท่าฟัง บางคน
เท่าที่เคยได้คุย เมื่อรู้ตัวว่าจะต้องถูกส่งไปนี่มีเวลาเตรียมตัว 1 – 2 ชั่วโมง ขึ้นเครื่องไปละ มันก็ไปถึงแล้ว
ก็แบบไปเอามาสิ ไปเอาข่าวมา ไปเอาภาพมา มันก็ไม่รู้จะท�ำไง ก็ไปจ่อหน้าถ�้ำ ยื่นไมค์ใส่ก้อนหินต้นไม้
ก็ว่า ถ้าอย่างน้อยมีคู่มือว่าเมื่อไปถึงแล้วเราควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพราะบางคนช่วงแรกๆ กลุ่มแรกๆ ที่
ไปน่าจะเป็นนักข่าวเด็กๆ ก่อน เช่น ตอนแรกก็อาจเป็นสตริงเกอร์ก่อน พอข่าวเริ่มใหญ่ก็ส่งนักข่าวส่วน
กลางลงไป รุ่นเด็กก่อน หลังจากนั้นก็ค่อยเป็นรุ่นใหญ่ลงไป ซึ่งรุ่นใหญ่อาจจะท�ำผิดก็ได้นะ อาจจะรู้สึก
ว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ น่าจะท�ำนู้นนี่นั่นได้ ถ้ามีคู่มือ หรือมีการคุยกัน ระดับ บก. ต้องมีบทบาทมากกว่านี้
อาจจะคุยกันที่กรุงเทพฯ ก็ได้ คุยกันใหม่มติแล้วว่าอย่างน้อย เช่น ดิจิทัลทีวีในกลุ่มนี้เราจะปฏิบัติตามนี้
ถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ใช่เรา ถ้าคุณจะแบนก็ไปแบนให้ถูก หรือต�ำหนิก็จะได้ต�ำหนิให้ถูกว่ากลุ่มสื่อที่ไม่ใช่
กลุ่มนี่ แล้วระหว่างนี้ก็เตรียมไว้เลยว่าจะเติมเต็มช่วงเวลาอย่างไรในระหว่างที่ยังหาข่าวไม่ได้ เพราะมัน
ไม่ใช่เรื่องที่พูดวนไปวนมา มีการท�ำสาระความรู้อะไรยังไง มีการศึกษากรณีจากต่างประเทศว่าสิ่งที่สาม
รถท�ำได้ เป็นสกู๊ปเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการพลิกตัวข่าวให้มันเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่เล่าไปเล่ามา
และอีกอย่างก็คือที่สื่อควรจะท�ำคือถ้าผิดก็ควรจะต้องยอมรับผิด ต้องไม่เถียง ในสถานการณ์แบบนี้
ถึงแม้ว่าคุณจะถูก คุณจะมีเหตุผล แต่มันก็ฟังไม่ขึ้นหรอก คุณต้องยอมรับผิดอย่าไปดูถูกความคิดของ
ประชาชน สิ่งที่เป็นปัญหาโดยรวมคือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสื่อมันลดลงเรื่อยๆ เขารู้สึกว่าเขาไม่
ต้องพึง่ สือ่ อีกต่อไป แต่จริงๆ ในกรณีนเี้ ขาต้องพึง่ นะ เพราะเขาไปถึงพืน้ ทีไ่ ม่ได้ เพราะฉะนัน้ จะท�ำอย่างไร
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการปูศรัทธาประชาชนในความเชื่อถือ ให้โอกาส  เราก็ต้องให้ข้อมูลที่ดีที่สุด
ที่ไม่ไปท�ำร้ายกระบวนการหรือสังคม
“ปกติคุณค่าข่าวมันจะมีแค่ความรวดเร็ว conflict ความใกล้ชิด ผลกระทบ
แต่ในกรณีที่เป็นวิกฤตเรื่องจริยธรรมเผลอๆ จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง ที่สื่อจะต้องให้ความส�ำคัญ
มากที่สุดมากกว่าความรวดเร็วหรือผลกระทบ เพราะว่าถ้าเกิดคุณผิดจริยธรรมแล้ว
มันจะเป็นผลเสียในภาพรวม มันจะมากกว่าข่าวเร็ว ข่าวลึก”
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บทส่งท้าย: สื่อแห่งความเข้าอกเข้าใจ
ดร. เดชรัต สุขก�ำเนิด
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าอกเข้าใจในเพื่อน
แต่ความพยายามของครอบครัวและเจ้าหน้าที่ส่วน
มนุษย์ เป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับวิวฒ
ั นาการของสังคมมนุษย์ หนึ่งที่เห็นอกเห็นใจน้องๆ และครอบครัว จึงไม่สามารถ
อยู่เฉยได้ แต่ด้วยทรัพยากรเท่าที่มี และความยากล�ำบาก
แต่ในความเป็นจริง ความเห็นอกเห็นใจและความเข้า
ในการช่วยเหลือเท่าที่เรารู้ (ภายหลัง) เราคงทราบดีว่า
อกเข้าใจในใจของมนุษย์เราแต่ละคน มักจะเปิด-ปิด-ติดความพยายามของเจ้าหน้าที่ ชุมชน และครอบครัวในพืน้ ที          ่
ดับ กันบ้างในบางเวลา ในบางเงื่อนไข และสถานการณ์
คงยากที่จะช่วยเหลือน้องๆ ทีมหมูป่าออกมาได้ส�ำเร็จ
หลายครั้ง ความเห็นอกเห็นใจกันสามารถน�ำมาสู่การ
แต่โชคดีที่นอกจากความพยายามของทีมงานในพื้นที่
ระดมสรรพก�ำลัง/ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ ดัง
แล้ว ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่หยุดพยายามเช่นกัน นั่นคือ
นัน้ การสร้างเงือ่ นไขหรือสภาวะทีม่ นุษย์จะเชือ่ มโยงความ
สื่อมวลชน
รู้สึกเห็นอกเห็นใจกันจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก
และเมื่อข่าวสารความพยายามและความห่วงใยของ
ผมจึงสนใจมาตลอดว่า การเปิด-ปิด-ติด-ดับ ของมนุษย์
คนในพื้นที่เริ่มเผยแพร่ออกมา ความเห็นอกเห็นใจของ
เกิดขึน้ ได้อย่างไรบ้าง ในขอบเขตทีก่ ว้างขวางเพียงใด และ
ผู้คน ซึ่งไม่รู้จักน้องๆ เลยจึงเริ่มเปิดขึ้นและขยายตัวกว้าง
สามารถน�ำไปสู่สิ่งใดได้บ้าง
ขวางออกไปตามล�ำดับ
เหตุการณ์นอ้ งๆ ทีมหมูปา่ ติดถ�ำ 
้ เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน
แต่ภาวะการเปิด-ปิด-ติด-ดับ ของความเห็นอกเห็นใจ
2561 เริม่ ต้นด้วยข่าวเล็กๆ ทีอ่ าจจะจบลงด้วยการเป็นข่าว
ของมนุษย์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเสมอไป รวมถึงใน
ภูมิภาคหรือข่าวอุบัติเหตุข่าวหนึ่งเท่านั้น ก่อนที่จะเงียบ
ครั้งนี้ หากมองย้อนกลับไปในกรณีที่ช่วยเหลือทีมหมูป่า
หายไป

เราก็คงจ�ำได้ว่ายังมีกระแสเสียงที่สงสัยว่า ท�ำไมต้องใช้
ในห้วงเวลาที่ทุกคนมีความห่วงใย แต่ยังไม่แน่ใจใน
ทรัพยากรเข้าไปช่วยเหลือเด็กซนๆ กลุ่มหนึ่งด้วย หรือ ทิศทาง บทบาท และขอบเขตของตน ความสับสนจึงเกิด
เด็กๆ ท�ำผิดกฏการเข้าพื้นที่ของวนอุทยานด้วย เป็นต้น ขึ้น และในความวุ่นวายนั้น สื่อมวลชนส่วนหนึ่งก็ตกเป็น
จ�ำเลย จากความห่วงใยทีต่ นเริม่ แบ่งปันและส่งต่อออกมา
แต่การถกเถียงดังกล่าว ก็ค่อยๆ คลี่คลาย เมื่อข้อเท็จ
จริงและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ทยอยน�ำเสนอออกมาอย่าง
และเวลานัน้ เองทีก่ ารสร้างความเห็นอกเห็นใจระหว่าง
ต่อเนือ่ ง ทัง้ จากสือ่ มวลชนและสือ่ สังคมออนไลน์ จนท�ำให้ ผู้ที่เฝ้ารอ ผู้ที่ท�ำงาน และผู้ที่ช่วยเชื่อมโยง ทั้งสองฝ่ายเข้า
ความเห็นอกเห็นใจของเพื่อนมนุษย์เริ่มแจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ ด้วยกัน เริม่ พัฒนาก่อรูปขึน้ นับเป็นความท้าทายใหม่ ทีค่ น
พร้อมๆ กับความสนใจและความหวังของผู้คน
ไทยอาจไม่ค่อยคุ้นเคยมาก่อน
ความสนใจและความเห็นอกเห็นใจกันของผู้คน ได้
นั่นคือ การจัดระเบียบการท�ำงานในพื้นที่ และการจัด
น�ำพาทรัพยากรจากทั่วโลก และองค์ความรู้ต่างๆจาก ระเบียบการท�ำงานของสือ่ มวลชน ทีค่ อ่ ยๆ เกิดขึน้ พร้อมๆ
หลากหลายศาสตร์ ทีเ่ ราไม่เคยรูจ้ กั มาก่อน ให้มาเชือ่ มโยง กับการเรียนรู้เรื่องวิธีการท�ำงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ จึง
และท�ำงานร่วมกัน ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย หากความ ค่อยๆ ถ่ายทอดไปสู่สังคมไทยและทั่วโลก
เห็นอกเห็นใจไม่ถูกส่งต่อในตอนแรก และขยายวงออกไป
จากการท�ำงานแบบสหวิทยาการจึงค่อยๆ พัฒนามา
เรื่อยๆ ในล�ำดับต่อมา
เป็นการท�ำงานแบบสหวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลาย
แต่ก็ด้วยกระแสความสนใจของผู้คนนี่เองที่ย้อนกลับ แต่งดงามและเป็นหนึ่งเดียว
มาเป็นความท้าทายของสื่อมวลชนเสียเอง เพราะเมื่อ
ณ ตอนนั้น หลายคนก็คิดว่า สื่อมวลชนคงท�ำงานยาก
กระแสความสนใจของผูค้ นถูกจุดติด สือ่ มวลชนจ�ำนวนไม่
ขึน้ แต่กเ็ หมือนกับทีมช่วยเหลือน้องๆ หมูปา่ นัน้ แหละ เมือ่
น้อยก็เปลี่ยนโหมดจากการน�ำเสนอข่าวธรรมดาข่าวหนึ่ง
วิธีใดไม่เวิร์ค เราก็ต้องหาวิธีใหม่ สื่อมวลชนเองก็เช่นกัน
มาสู่ข่าวเด่นที่มีการขับเคี่ยวแข่งขันกันในเชิงข่าวของสื่อ
รู ป แบบการน� ำ เสนอข่ า วและข้ อ มู ล ต่ า งๆ ค่ อ ยๆ
ส�ำนักต่างๆ ตามมา
ถูกเปลี่ยนไปจากความไว เป็นความกว้าง ความลึก ความ
ความคิดของผู้คนก็เช่นกัน เมื่อกระแสความสนใจ
ถูกต้อง และความเข้าใจในที่สุด
ถู ก จุ ด ขึ้ น พร้ อ มๆ กั บ ความเห็ น อกเห็ น ใจ ความรู ้ สึ ก
การท�ำงานทีย่ ากขึน้ กลับกลายมาเป็นการท�ำงานทีม่ าก
กระวนกระวายใคร่รู้ อยากรู้ข่าวและแชร์ข่าวให้เพื่อนๆ
ทราบโดยเร็ว (และเร็วกว่าใคร) ก็เริ่มเกิดและขยายตัวขึ้น ขึ้น และเพิ่มพูนคุณค่าขึ้นไปจากเดิม
ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว
ความรู้สึกของผู้คนที่อยากรู้ข่าวให้ไวที่สุด จึงค่อยๆ
ภาวะความสนใจและการแข่งขันดังกล่าวได้ท�ำให้การ ถูกแทนที่ด้วยความอยากเรียนรู้และเข้าใจในสถานการณ์
ท�ำงานของสื่อมวลชนเข้มข้นยิ่งขึ้น ในการได้ข่าวให้ไว ให้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจในข้อจ�ำกัด ในวิธีคิด ในการ
ทีส่ ดุ พร้อมๆ กับการเข้ามาของผูค้ นทีเ่ ริม่ เข้ามาช่วยเหลือ วางแผน ที่จะช่วยเหลือน้องๆ ทีมหมูป่า
และเข้ามาตามดูในพืน้ ที่ จนค่อยๆ กลายเป็นความวุน่ วาย          
การเรียนรู้ดังกล่าวได้ค่อยๆ ขยายวงจากความไว    
ในที่สุด
(ของข่าว) ไปสู่ความเข้าใจในภูมิศาสตร์ของถ�้ำหลวง และ
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ขุนน�ำ้ นางนอน ความเข้าใจในวิถชี วี ติ ของผูค้ นทีอ่ ยูบ่ ริเวณ เส้นตรง แต่มนั อาจจะพัฒนาขึน้ (หรือไม่พฒ
ั นา) ขึน้ ๆ ลงๆ
ดังกล่าว ความเข้าใจในการวางแผนให้การเข้าช่วยเหลือ ผ่านปฏิสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันในสังคมนั้นเอง
ความเข้าใจในการวางระบบสนับสนุนการท�ำงานต่างๆ ทัง้
และสือ่ มวลชนก็เป็นผูท้ ที่ ำ� หน้าทีส่ ง่ ผ่านปฏิสมั พันธ์ดงั
ฝ่ายสูบน�้ำ ฝ่ายครัว ฝ่ายแพทย์ ฯลฯ
กล่าว อย่างเลือกสรร และสร้างสรรค์ ภายใต้ความกดดัน
ความเห็นอกเห็นใจจึงค่อยๆ เริ่มขยายตัวสู่การเรียนรู้ ในการท�ำงานและความสนใจใคร่รู้ของผู้คน
และความเข้าใจ
ด้วยการเลือกสรรและการสร้างสรรค์ของสื่อมวลชน
ทั้งหมดนั้นล้วนมีความเกี่ยวพันกับการท�ำงานของ หลายๆ ฝ่ายนัน่ เอง ทีค่ วามเห็นอกเห็นใจได้ถกู ส่งผ่านออก
สื่อมวลชน ทีมช่วยเหลือ และผู้คนไปพร้อมๆ กัน
ไป และต่อเติมด้วยความรูแ้ ละข้อมูลหลากหลายมิติ หลาย
หลากวิธีการท�ำงาน มากมายวิธีการน�ำเสนอ จนค่อยๆ
และในที่สุด สิ่งที่ผู้คนมุ่งหวัง สิ่งที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้
กลายเป็นความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันในที่สุด
ก็ส�ำเร็จลงได้ ท่ามกลางความดีใจของผู้คน ที่ไม่ใช่แค่ทั่ว
ประเทศ แต่เป็นทั่วโลก
แน่นอนว่า เหตุการณ์วิกฤตเช่นนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
แต่ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าอกเข้าใจกันในสังคม
และภายหลังจากความส�ำเร็จจากความร่วมมือร่วมใจของ
ควรเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และพัฒนาไปในทุกๆ ช่วงเวลา
หลากหลายฝ่าย หลากหลายศาสตร์ สังคมไทยเราก็ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมใหม่ หรือมาตรฐานใหม่ของการท�ำงานอีกครัง้
การเลือกสรร และการสร้างสรรค์ของสือ่ มวลชนเป็นสิง่
ทีส่ ำ� คัญยิง่ อย่างทีส่ อื่ มวลชนได้แสดงให้เราดูในเหตุการณ์
นัน่ คือ การปิดภารกิจของเหล่าฮีโร่ทเี่ ดินทางกลับบ้าน
ครั้งนี้
ไปแบบเงียบๆ ไม่เล่น ไม่เลี้ยงกระแสความสนใจของผู้คน
ก่อนที่จะจากไปอย่างเงียบๆ เช่นเดียวกับเหล่าฮีโร่        
นัน่ คงเป็นเพราะสิง่ ทีเ่ หล่าฮีโร่ทกุ คนเห็นว่าเป็นฮีโร่ ไม่ใช่
ทั้งหลาย
ตัวพวกเขา แต่เป็นความเห็นอกเห็นใจและความเข้าอกเข้าใจ
ของผูค้ น ความเห็นอกเห็นใจของผูค้ นทีพ่ าพวกเขาทุกคนมา
ทีข่ นุ น�ำ้ นางนอน และความเข้าอกเข้าใจของทุกๆ ฝ่าย และ
ทุกผูค้ นทีช่ ว่ ยให้เขาท�ำงานทีย่ ากเย็นยิง่ จนส�ำเร็จ
การเดินทางกลับอย่างเงียบๆ กลับส่งเสียงที่ดังก้องใน
ใจของผู้คน เสียงที่บอกว่า ความเห็นอกเห็นใจ และความ
หวังทีไ่ ม่ยอมหยุดของผูค้ น นัน่ มีคณ
ุ ค่ามากมายเพียงใดใน
สังคมมนุษย์
ผมจึงเห็นภาพชัดขึน้ ภาวะเปิด-ปิด-ติด-ดับ ของความ
เห็นอกเห็นใจ ซึ่งพัฒนาต่อมาเป็น ความเข้าอกเข้าใจ           
นั้นไม่มีสูตรส�ำเร็จ และไม่เกิดขึ้นและเพิ่มพูนขึ้นอย่างเป็น
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ผมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคน
ส�ำหรับทุกๆ เรื่องราวที่ช่วยพาจิตใจของเราไปที่นั้น
และอยู่ที่นั้น จนน้องๆ ได้ออกมา
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คณะผูจ้ ดั ท�ำต้องขอบคุณผูเ้ ขียน และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทกุ ท่าน ผูเ้ ป็นตัวแทนทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวและความรูส้ กึ
ที่ได้มีส่วนร่วมในการเกาะติดปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ�้ำหลวง ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

พิภพ พานิชภักดิ์
อนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
ก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์
มณนิตา โกมลวาทิน
คณิศ บุณยพานิช
สันติพงษ์ ช้างเผือก
พิเชษฐ์ ตัณติโรจนกุล
ภัทราพร ตั๊นงาม
สุภาพร เอ็ลเดรจ
โกวิทย์ บุญธรรม
เบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง
จิราพร ค�ำภาพันธ์
ชาติชาย ถุงเงิน
อรวรรณ สุขโข
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี
ผึ้งนภา คล่องพยาบาล
วราวิทย์ ฉิมมณี
พรวดี ลาทนาดี
ธันชนน งามเหลือ  
วันวิสา ทินวัตร์
วีริศ หุ่นเจริญ
จตุรงค์ แสงโชติกุล
ภูมิภัทร มากสวนป่าน
สมชาย เสียงใส
ภาณุมาศ เจนกิจพัฒนะ
ศุลีพร ปฐมนุพงศ์
ปุญชนิกา ช่วยนุกิจ
เฌอศานต์ ศรีสัจจัง  
อธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์
อมรรัตน์ หนุนโต
ชาลินี สังข์เครือ

รองผู้อ�ำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ
รองผู้อ�ำนวยการ ส.ส.ท.ด้านปฏิบัติการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว ด้านวิเคราะห์สถานการณ์ข่าว
บรรณาธิการกลุ่มข่าว
บรรณาธิการข่าว
ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวภูมิภาค (ภาคเหนือ)
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวภูมิภาค (ภาคเหนือ)
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว
หัวหน้าผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส
ผู้ประกาศข่าวอาวุโส
รักษาการผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าวอาวุโส
รักษาการผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าวอาวุโส
ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว
ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว
ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว
ผู้ประกาศข่าว/ผู้สื่อข่าว
หัวหน้าผู้ก�ำกับรายการ
ช่างภาพช�ำนาญการ
ช่างภาพข่าวช�ำนาญการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักรายการ
หัวหน้าโปรดิวเซอร์รายการ
ผู้ด�ำเนินรายการ
ผู้ด�ำเนินรายการ
ครีเอทีฟ
ครีเอทีฟ
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

สรัญ ภู่พันธุ์ศรี
อาทิตย์ ผาก�ำเหนิด
ศุภมาส อร่ามกิจโพธา
จักรินทร์ ค�ำราช  
พิมมาดา สุทธะ
กนกพร ประสิทธิผล
ภัทร์พร ศรีไพโรจน์
เชษฐ์ธิดา พิเชษฐไพบูลย์
จุฑาภรณ์ กัณหา
วสันต์ วชิราชัย
สิทธิพร บุญเกลี้ยง
อภิวัฒน์ แพนดี
ปิยะบุตร จรัสอารยะ  
อัจฉราวดี บัวคลี่
คิม ไชยสุขประเสริฐ
สุรพงษ์ พรรณ์วงษ์
เทพชัย หย่อง
ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต

50 ดร. เดชรัต สุขก�ำเนิด

ครีเอทีฟ
โปรดิวเซอร์รายการ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ทีมงานรายการ
ทีมงานรายการ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อใหม่
เจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์ (Social Media)
เจ้าหน้าที่เนื้อหาออนไลน์ (Social Media)
ผู้สื่อข่าว-เว็บไซต์ กลุ่มบริหารข่าวรายวัน
ผู้จัดการฝ่ายกราฟิก
เจ้าหน้าที่กราฟิก
เจ้าหน้าที่กราฟิก
เจ้าหน้าที่กราฟิก
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง
เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง
เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง
ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องราวและความรู้สึกทั้งหมดที่ถูกบันทึกลงในหนังสือเล่มนี้
เป็นเพียงเรื่องเล่าจากส่วนหนึ่งทีมงานจากทีมงานไทยพีบีเอสทั้งหมดกว่าร้อยชีวิต
ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจสื่อในครั้งนั้น แต่ความส�ำเร็จของงานที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
และความทุ่มเทของคนไทยพีบีเอส ผู้มีจิตวิญญาณของสื่อสาธารณะทุกๆ คน
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จากวันนัน้ ...

ที่มาภาพ: เพจเฟซบุ๊ก Thai PBS
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...สู่วันนี้
23 มิถนุ ายน 2561 วันทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของเหตุการณ์
ที่ไม่คาดหมายและท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าจดจ�ำระดับ
โลกอย่างปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย 13 ชีวิตติดถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอน ได้หมุนวนกลับมาครบรอบ 2 ปีเต็ม
เหตุการณ์ทงั้ หมดได้ผา่ นไปแล้ว นักฟุตบอลเยาวชน
ทีมหมูป่าอะคาเดมี พร้อมด้วยโค้ชเอก ปลอดภัยและกลับ
มาใช้ชีวิตได้อย่างเดิม และพวกเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
วนอุ ท ยานถ�้ ำ หลวง-ขุ น น�้ ำ นางนอนได้ รั บ การฟื ้ น ฟู ดู แ ล
และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าไปของ
จังหวัดเชียงราย รูปปัน้ จ่าแซมถูกตัง้ ไว้หน้าถ�ำ้ หลวงเพือ่ เป็น
สัญลักษณ์แห่งความเสียสละของวีรบุรษุ ถ�ำ้ หลวงทีไ่ ม่อาจลืม
เลือน และมีเรือ่ งราวและสารคดีมากมายทีถ่ า่ ยเรือ่ งราวและ
เหตุการณ์ระดับโลกครั้งนี้ในแง่มุมต่างๆ

แต่เชือ่ แน่วา่ ภาพเหตุการณ์ตา่ งๆ ความรูส้ กึ ความร่วมมือของคนทัว่ ทุกมุมโลก
ความเสียสละและความประทับใจยังคงอยูใ่ นหัวใจและความทรงจ�ำของทุกคนตลอดมา
...2 ปี เหตุการณ์ 13 ชีวิตติดถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน...
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