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เรียกว่ากำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลในขณะนี้ สำหรับคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ยูทูบที่ชื่อว่า ข่าวสั้น ภาคค่ำ
เป็นคลิปวิดีโอเด็กนักเรียน 2 คน ที่ใช้ชื่อว่า เตเต้ และ ปันปัน อ่านข่าวล้อเลียนผู้ประกาศอย่างสนุกสนาน
จนชาวเน็ตแห่แชร์คลิป และต่างพากันชื่นชมในความสามารถของเด็กนักเรียนทั้งสอง
งานนี้ สายตรวจโซเชียล ไทยรัฐออนไลน์ ไม่รอช้าจะพาไปทำความรู้จักเด็กนักเรียนทั้งสอง ถึงคลิปวิดีโอดังกล่าว
ว่ามีที่มาอย่างไร พร้อมกับจัดทำคลิปวิดีโอรายงานข่าวพิเศษมาให้แฟนๆ ไทยรัฐออนไลน์
ให้ชมกันจะสนุกสนานแค่ไหน ตามไปชมกัน
-แนะนำตัว ชื่อ-นามสกุล/ชื่อเล่น/อายุ/การศึกษา
นายเอกรัตน์ ห้วยจันทร์ (เตเต้) อายุ 17 ปี และนายปัญญา อุทัย (ปันปัน) อายุ 17 ปี
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
-จุดเริ่มต้นและไอเดียที่ทำคลิปวิดีโอ ข่าวสั้น ภาคค่ำ เกิดจากอะไร?
เตเต้ : พอดีได้ดูและติดตามคลิปของพี่เคธี่และพี่แอนนี่ในเว็บไซต์ยูทูบ พี่เขาทำเหมือนผู้ประกาศข่าวออกทีวีจริงๆ
ประกอบกับพวกหนูสองคนชอบพูดอยู่แล้ว เพราะเป็นสาวประเภทสองชอบพูดจากันเสมอ
บุคลิกของพวกหนูก็เป็นคนฮาอยู่แล้ว ไปที่ไหนก็มีแต่เสียงหัวเราะ เป็นคนชอบพูดเรื่องตลก พวกหนูก็เลยคิดว่า
ถ้าพวกเราชอบพูด แถมยังเป็นพิธีกรประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ก็น่าลองทำคลิปดู แต่จะออกแนวตลก
ก็อย่างในคลิปแรกคือ จำได้ว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นงานปลูกต้นไม้แห่งชาติ
เราก็เขียนข่าวก็มาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเอามาประยุกต์
ปันปัน: เราอยากมีรายการข่าวของตัวเอง พอทำออกมาแล้วกระแสออกมาดี ก็เลยทำต่อไปมาเรื่อยๆ
อย่างคลิปข่าวแรก ก็เป็นข่าวที่พวกเราไปปลูกต้นไม้ในงานวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ก็คือ มีผู้กล่าวเปิดงาน
เขาเป็นคนอีสาน เขาพูดกล่าวเปิดงานสำเนียงเพี้ยนเป็น กิจกรรมปลูกต้นไม๊แห่งชาติ เราก็เอามาล้อเลียน
กับอีกเรื่องในกลุ่มเพื่อนเรา มีเพื่อนดัดฟัน เราก็เอามาแต่งเรื่องขึ้นมา เอาฟันไปเฉาะต้นไม้ คือเรื่องที่เราเขียนขึ้นมา
เราไม่ได้จำกัด อย่างวีคสองเราก็พูดถึงเรื่องผลไม้ แต่งขึ้นมาเหมือนกัน

(คลิปวิดีโอรายงานข่าวพิเศษจาก เตเต้-ปันปัน)
-ใครเป็นคนเขียนสคริปข่าวให้? ได้ไอเดียมาจากไหน? ใครถ่าย-ตัดต่อทำให้?
เตเต้ : ก็ตอนพวกหนูว่าง ก็จะมาคุยกันว่า วันนี้จะมีการอ่านข่าว ก็เขียนเดี๋ยวนั้นเลย สดๆ เลย
หนูจะพยายามอัดทุกวันศุกร์ เป็นวีคๆ ก็มีช่วยกันคิดข่าว สมมติว่าวันนี้จะมี 6 ข่าว ให้ต่างคนต่างคิดมา คนละ 3
ข่าว แบ่งกันคิด ก็จะมีเพื่อนเป็นตากล้องให้ ก็ใช้โทรศัพท์มือถือของเพื่อนถ่ายเลย ส่วนซาวด์ก็เปิดจากอีกเครื่องหนึ่ง
ตอนแรกก็เทคเดียวผ่าน แต่พอหลังๆ มา ก็ 2-3 เทคถึงจะผ่าน ตอนแรกก็คิดว่า เราอ่านบ่อยๆ
เราจะชินกับการอ่านข่าว แต่มันกลับกลายเป็นว่า ยิ่งอ่าน ยิ่งหัวเราะ เกือบจะจบแล้วก็เผลอหลุดกัน ก็ต้องหลายเทค
ส่วนที่เลือกซาวด์ช่อง 3 คือจริงๆ หนูดูข่าวสารในทุกๆ ช่อง แต่ให้เพื่อนหาซาวด์ให้ เพราะซาวด์ช่อง3 ค่อนข้างยาว
ปันปัน : อย่างสถานที่ถ่ายทำ ตอนแรกก็ดูว่า เราจะเอาตรงไหน ตรงไหนแสงสวย มุมไหนสวยเราก็เอาตรงนั้น
ซึ่งถ้ากระแสตอบรับออกมาดี เราก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆ
-เริ่มโด่งดังในโลกโซเชียลตั้งแต่เมื่อไหร่? รู้สึกอย่างไรหลังจากโด่งดังในโลกโซเชียล?
เตเต้ : หลังจากที่อัพคลิปแรกลงไป ก็ไม่มีผลตอบรับอะไร ก็มีเพื่อนในยูทูบ แต่หลังจากนั้นก็มาวีค 2 ไม่มีผลอะไร
แต่พอยูไลค์เอาคลิปไปลง ก็มีกระแสตอบรับไปเรื่อยๆ คือที่ลงยูไลค์ได้ เพราะเพื่อนเป็นคนเอาเฟซบุ๊กหนู
ไปโพสต์ในยูไลค์ ตอนนั้นอัพคลิปวีค 2 แล้ว แต่เขาเอาวีค 1 ไปลง หลังจากนั้นเพื่อนอีกคน เขาเห็นแชร์มาให้ดู
หนูก็ตกใจ ทำไมไวขนาดนี้ อัพ 2 ชั่วโมง ไลค์เป็นพัน คนในโรงเรียนก็มาแสดงความยินดี
ปันปัน : ตอนแรกที่เอาคลิปแรกลง เราแชร์จากยูทูบโพสต์ลงไทม์ไลน์เท่านั้น แต่จำได้ว่า วันนั้นเป็นวันศุกร์ตอนเย็น
ยูไลค์ก็เอาคลิปไปโพสต์ ก็ดังมาเรื่อยๆ
-ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไหมหลังจากโด่งดังในโลกโซเชียล
เตเต้ : ก็มีคนรู้จักมากขึ้น ตอนนี้ที่ศรีสะเกษ ก็มีคนทัก ก็มีกระแสตอบรับดีขึ้น
ทางโรงเรียนจะให้หนูเป็นผู้ประกาศอ่านข่าวให้โรงเรียน คือพวกหนูเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนกันอยู่แล้ว
หนูเป็นประธานนักเรียนด้วย และก็เป็นพิธีกรกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง
ส่วนปันปันก็จะรับหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีข่าวประกาศในโรงเรียน
ปันปัน : ก็มีคนทัก มีคนขอถ่ายรูป อย่างเช่นไปอบรมที่โรงเรียนอื่น ก็มีเด็กโรงเรียนอื่นขอถ่ายรูปด้วย
และคุณครูก็มีวางแพลนที่จะให้อ่านข่าวของโรงเรียน ทำเป็นไฮไลต์นำเสนอโรงเรียนให้กับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน
-เคยเรียนอ่านข่าวมาก่อนมั้ย? ฝึกสำเนียงในการอ่านข่าวอย่างไร?
เตเต้ : คือความใฝ่ฝันของหนู อยากจะเป็นนักข่าว อบรมนิดๆหน่อยๆ ในโรงเรียน เรียกว่า เยาวชนประชาสัมพันธ์
เป็นพี่ๆศิษย์เก่ามาให้ความรู้ การฝึกส่วนใหญ่มาจากการดูทีวีกับในยูทูบ คือมันชินแล้ว

เราดูเขาบ่อยจนเราสามารถเลียนแบบเขาได้
ปันปัน : ไม่เคยเรียนมาก่อน หนูเป็นประชาสัมพันธ์โรงเรียน เวลามีข่าวสารอะไร คุณครูจะเรียกใครมาพบ
ก็จะประกาศให้ เป็นคนชอบอ่านชอบพูดอยู่แล้ว เป็นพรสวรรค์อยู่แล้ว

-มีผู้ประกาศ ในดวงใจ ไอดอลมั้ย?
เตเต้ : จริงๆ ของหนูคือ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และที่ชอบรองลงมา คุณกรุณา บัวคำศรี
ปันปัน : ชอบพี่เปรมสุดา สันติวัฒนา พี่เขาเป็นคนที่ฮาๆ รั่วๆ ตลกดี กับพี่ไบร์ท พิชญทัฬห์ พี่เขาอ่านข่าวคล่อง
-อนาคตอยากทำงานในวงการข่าวมั้ย?
เตเต้ : ถือเป็นความฝันสูงสดของหนูเลย หนูอยากเป็นผู้ประกาศข่าว มันเป็นบุคลิกของเรา
มีหลายคนก็ถามว่าโตขึ้นเป็นผู้ประกาศข่าวหรือเปล่า คือไม่ใช่หนูพูดคนเดียว คนอื่นก็พูดด้วย
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ให้เราอยากเป็นผู้ประกาศข่าว ตอนนี้ก็แพลนไว้ว่า จะเข้าเรียนต่อ นิเทศศาสตร์
ประชาสัมพันธ์
ปันปัน : ในอนาคตที่คิดๆ ไว้ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำ ความใฝ่ฝันของหนูอยากจะเป็นดีไซเนอร์
และอยากเป็นผู้รายงานข่าวทำงานในวงการด้วย อยากทำทั้งสองอย่างร่วมกัน ที่คิดไว้ ก็จะสอบแค่สองคณะคือ
ศิลปกรรมศาสตร์ กับนิเทศศาสตร์ค่ะ
-อยากจะฝากอะไรถึงโซเชียล
เตเต้ : ขอขอบคุณทุกๆ คนที่ติดตามผลงานของหนูด้วยความที่หนูไม่มีใช่คนที่โด่งดังมาก
แต่มีกระแสขนาดนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของหนูกับปันปันอย่างยิ่ง อยากจะขอบคุณมากๆ
ที่ได้เพิ่มรอยยิ้มให้กับทุกคน ขอบคุณค่ะ
ปันปัน : ขอบคุณสำหรับคำติชม ทุกคนที่มาให้กำลังใจ ทั้งผู้อยู่เบื้องหน้า เบื้องหลัง ทุกความเห็น ขอบคุณมากค่ะ
สำหรับใครที่อยากให้ทำอะไรเพิ่มเติม เราก็จะมาทบทวน ทำเพิ่มเติมให้ค่ะ

ขอบคุณที่มาจาก ไทยรัฐ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

