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จาก FT.com ถึง Manager Online
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมอานหนังสือพิมพ Financial Times ทาง Internet จนหลงเขาใจวาเปน ‘สินคา
ไรราคา’ (Free Good) เพราะสามารถอานไดทุกซอกทุกมุมในหนังสือพิมพนั้น โดยไมตองเสียสตางค
และแลววันหนึ่งเมื่อตนป 2545 เสรีภาพในการทองไปใน FT.com ก็ถกู จํากัด เพราะเจาของหนังสือ
พิมพขอเก็บสตางคสํ าหรับรายงานขาวและบทวิเคราะหขาวบางประเภท ขอเขียนของคอลัมนิสต
บางคนเปดอานมิได เวนแตจะจายเงินเสียกอน
ผมสนองตอบตอนโยบายราคาของ Pearson Group ดวยการพึ่งบริวารของ BBC
(www.bbc.co.uk) มากขึ้น สวนหนังสือพิมพ Financial Times ผมอานจากหนังสือพิมพกระดาษ
ในหองสมุดปวย อึง๊ ภากรณ เพียงแตลากวาปกติ 2-3 วัน
ที่จริงแลว ผมมิควรประหลาดใจที่ Pearson Group เริ่มเก็บเงินจากผูอานทาง
Internet เพราะการแตกสลายของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูกระทบตอธุรกิจสารสนเทศโดยตรง บรรดา
วิสาหกิจทีป่ ระกอบธุรกิจผาน Internet พากันลมหายตายจากทีละบริษัทสองบริษัท และตอมานับสิบ
นับรอยบริษทั จนหนังสือพิมพบางฉบับเปดคอลัมน “Dot.com Graveyard” เพื่อรายงานขาวการกาวสู
หลุมฝงศพของธุรกิจ Dot.com “จาก Dot.com ไปสู Dot.gone” เปนชือ่ บทความที่ผมเขียนในเดือน
เมษายน 2544 (นิตยสาร ผูจัดการรายเดือน)
ผมเปนแฟนของ The New York Times มิใชเพราะติดรายงานขาว หากแตเปน
เพราะติดคอลัมนิสตบางคน ดังเชน Paul Krugman ในประการสําคัญ ผมรูสึกตื่นตาตื่นใจในการ
ทองไปในโลกหนังสือของ www.nytimes.com The New York Times เคยเปนแหลงสารสนเทศ
เกีย่ วกับนักเขียนและวรรณกรรม อันเปนขุมความรูสําคัญ Featured Authors จัดเรียงขอมูลนักเขียน
และปญญาชนตามลําดับอักษร เมื่อเขาไปคนนักเขียนหรือปญญาชนแตละคน จะพบประวัติและ
ผลงาน บทวิจารณหนังสือที่นักเขียนหรือปญญาชนผูนั้นเปนผูเขียน บทสัมภาษณหนังสือพิมพ และ
รายงานขาว ขอเขียนหรือรายงานขาวบางเรื่องยอนหลังไป 30-40 ป อยูมาวันหนึ่งในป 2544
www.nytimes.com ดึงขอมูลนักเขียนและวรรณกรรมออกจาก website แตยังคงคอลัมน Featured
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Authors ไว คราวนีใ้ หขอ มูลนักเขียนหรือปญญาชนเพียงหนึ่งคน บางครั้งนานนับสัปดาห บางครั้งนาน
นับเดือน หากผูอานตองการขอมูลนักเขียนหรือปญญาชนคนอื่นก็ตองจายเงินซื้อ
ผมสนองตอบตอนโยบายราคาของ The New York Times ดวยการหันไปพึ่งขอมูล
ของ www.booksunlimited.co.uk ซึง่ มิไดมฐี านขอมูลกวางขวางเทา www.nytimes.com
ในยุคสมัยที่เศรษฐกิจฟองสบูเบงบาน Financial Websites ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด
ธุรกิจประเภทนีต้ องการขายขาวและบทวิเคราะหเศรษฐกิจและการเงินผานทาง Internet ผูซื้อตองการ
ขาวและบทวิเคราะหเพื่อเปนฐานการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจและในการซื้อขายหุน Financial
Websites มีรายไดจาก 2 แหลงใหญ อันไดแก รายไดจากคาสมาชิก และรายไดจากการโฆษณา
ดวยเหตุที่มีการแขงขันคอนขางรุนแรง แตละ Website จะตองพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อแยงชิง
ลูกคา หากไดธนาคาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย และบรรษัทระหวางประเทศเปนลูกคา ก็จะมี
ฐานลูกคาที่คอนขางมั่นคง ขนาดของฐานลูกคาเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดรายไดจากการโฆษณา
อีกทอดหนึง่ เพราะคงไมมีวิสาหกิจเอกชนใดที่ตองการโฆษณาผาน Financial Websites ทีม่ ีลูกคา
นอย
ธุรกิจ Financial Websites เบงบานในสหรัฐอเมริกามากกวาในยุโรปตะวันตก
มิพกั ตองกลาวถึงภูมิภาคอื่น เพราะรายไดจากการซื้อขายหลักทรัพยมีความสําคัญสําหรับคนอเมริกัน
มากกวาผูคนในยุโรป ดวยเหตุดังนั้น ชาวอเมริกันจึงตองการสารสนเทศทางการเงินมากกวาผูคน
ในภูมิภาคอื่นๆ
หนังสือพิมพทขี่ ายสารสนเทศดานเศรษฐกิจและการเงิน ดังเชน The Wall Street
Journal, Financial Times และ The Economist ลวนแลวแตมี Websites ของตนเอง และประกอบ
ธุรกิจดุจเดียวกับ Financial Websites โดยทัว่ ไป โดยที่มีความไดเปรียบในดาน Economies of
Scope เพราะเพียงแตนําขาวและบทวิเคราะหที่มีอยูแลวขึ้น Websites ในขณะที่ Financial Websites
โดยทัว่ ไปตองเริม่ ตนจากการผลิตขาวและบทวิเคราะห เนื่องจากไมมีฐานสารสนเทศและบทวิเคราะห
ทีส่ รางขึ้นจากธุรกิจหนังสือพิมพของตนเอง
หนังสือพิมพยักษใหญโดยทั่วไปลวนมี Websites ของตนเอง เมื่อหนังสือพิมพ
ฉบับหนึ่งสราง Website หนังสือพิมพฉบับอื่นๆก็ตองเจริญรอยตาม มิฉะนั้นอาจถูกทิ้งหางในการ
แขงขัน ในระยะแรกหนังสือพิมพตางๆ เปดใหอาน Website ของตนโดยไมคิดสตางค เพราะตองเปด
โอกาสใหลูกคาไดสํารวจตรวจสอบคุณภาพของ Website รายไดจากการเก็บคาสมาชิกหรือจากการ
ขายสารสนเทศจึงมีนอย โดยทีร่ ายไดหลักมาจากการโฆษณา
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เมือ่ ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูถึงกาลแตกสลาย ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจคืบคลานมา
แทนที่ รายไดจากการโฆษณาตกตํ่าลงอยางนาใจหาย Financial Websites จํานวนมากตองปดมาน
การประกอบการ หลายตอหลายบริษัทกาวลงสูหลุมฝงศพ หนังสือพิมพที่ประกอบธุรกิจ Information
Online เริม่ หารายไดจากผูอานมาทดแทนรายไดจากการโฆษณาที่ตกตํ่าลง Financial Times จัดอยู
ในกลุมนี้
Pearson Group มิไดเปนเจาของ Financial Times เทานั้น หากยังถือหุนสัดสวน
สําคัญใน The Economist สํานักพิมพ Penguin สํานักพิมพ Dorling Kindersley (DK) สํานักพิมพ
National Computer Systems (NCS) และ RTL Group ซึ่งประกอบธุรกิจวิทยุกระจายเสียง
รายไดของ Financial Times เริม่ ตกตํ่าลงตั้งแตป 2544 อันเปนผลจากภาวะถดถอย
ของรายไดจากการโฆษณา ดวยเหตุที่ธุรกิจ Information Inline มิไดใหกําไร Pearson Group จึงเริ่ม
เขมงวดในการเก็บเงินจากผูอาน ซึ่งในสภาวะปกติมีประมาณ 2.7 ลานคน ขณะเดียวกัน ก็มีการ
เปลีย่ นตัวบรรณาธิการใหญจาก Richard Lambert มาเปน Andrew Gowers
ในขณะที่ Financial Websites ทัว่ โลกกําลังเผชิญภาวะถดถอย Manager Online
กลับอยูในสภาพคึกคักยิ่ง ผมเพิง่ ทราบวา หนังสือพิมพ ผูจัดการ มี Website ของตนเองเมื่อปเศษ
ทีแ่ ลว ผมพานพบนักศึกษาคนหนึ่ง download บทความที่ผมเขียนจาก www.manager.co.th ผมรูสึก
ประหลาดใจอยางยิ่ง เพราะมิไดรับรูมากอน ในเวลานั้น www.manager.co.th คอนขางดอยพัฒนา
ตรงกันขามกับ www.gotomanager.co.th (Website ของนิตยสารผูจัดการรายเดือน) ซึง่ กาวหนา
กวามาก
เมือ่ ประมาณเดือนเศษที่ผานมา เพื่อนรวมสํานักทาพระจันทรคนหนึ่งใหความเห็นวา
www.manager.co.th เปน Website หนังสือพิมพภาษาไทยที่ดีที่สุดในปจจุบัน ความเห็นดังกลาวนี้
ทําใหผมตองเขาไปตรวจสอบ และพบความกาวหนาอยางชัดเจน www.manager.co.th มิไดมีเฉพาะ
ขาวและบทวิเคราะหที่ปรากฏในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน เทานั้น หากยังมีรายงานขาว
บทวิเคราะห และทัศนวิจารณของทีมงาน Manager Online แยกตางหากจากผูจ ดั การรายวันอีกดวย
ดวยเหตุดังนี้ ผูอาน www.manager.co.th จึงไดประโยชนสองเทา ทั้งจากผูจัดการรายวัน และ
Manager Online
ขอที่บงชี้วา www.manager.co.th กําลังพัฒนาสูบรรทัดฐานสากลมีอยูอยางนอย
2 ดาน
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ดานหนึ่ง ไดแก การสรางเครือขายสารสนเทศ (Information Link) รายงานขาวหนึ่งๆ
จะถูกเชื่อมโยงไปยังรายงานขาวเดียวกันหรือชุดเดียวกันในอดีต บทความหนึ่งๆจะถูกเชื่อมโยงไปยัง
บทความอื่นๆ ของผูเขียนคนเดียวกัน หรือถูกเชื่อมโยงไปยังรายงานขาวในกลุมเดียวกัน เพียงแต
กรอบเวลาแหงการเชื่อมโยงคอนขางสั้น เนื่องจาก www.manager.co.th เพิ่งกอเกิด ตางจาก
www.bbc.co.uk ทีส่ ามารถเชื่อมโยงไปสูขาวชุดเดียวกันเมื่อกวาครึ่งทศวรรษที่แลว
ดานที่สอง ไดแก การเปดโอกาสใหผูอานแสดงความเห็นทายบทความหรือทายบท
ทัศนวิจารณ เสมือนหนึง่ การเปดเวที ‘ประชาพิจารณ’ บทความและขอเขียนนั้นๆ ผมมีโอกาสอาน
ความเห็นของผูอานที่มีตอบทความของผม และพบวา เมื่อผมเขียนบทความดานการเมืองคราใด
มักจะมี ‘พลปน’ ยิง cyberbullets ใสผมครานั้น
www.manager.co.th ใจดีทใี่ หผูอานแสวงหาสารสนเทศจากผูจ ัดการรายวัน ทุกซอก
ทุกมุม มิหนํ าซํ้ ายังเชื่อมตอไปยังผูจัดการรายสัปดาห และผูจัดการรายเดือน อีกดวย ในแงนี้
www.manager.co.th มิไดแตกตางจาก Newspaper Online ในยุคแรกเริ่มที่มิไดเก็บเงินจากผูอาน
แต www.manager.co.th จะอยูรอดทางการเงินไดอยางไร เพราะนอกจากไมมีรายไดจากผูอานแลว
ยังเกือบไมมีรายไดจากการโฆษณาอีกดวย
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