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นิตยสาร 4PM ของสวส. ฉบับปฐมฤกษ์ต้อนรับ
ปีใหม่ 2557 นี้นับเป็นความพยายามของสถาบันวิชาการ
สื่อสาธารณะที่จะเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชา
การและเกร็ดน่ารู้น่าสนใจสำ�หรับเพื่อนร่วมวิาชีพสื่อสาร
มวลชน คนสื่อสาธารณะ สำ�หรับเล่มแรกด้วยวาระพิเศษที่
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย หรือ ส.ส.ท. มีอายุครบ 6 ปี และก้าวเข้าสู่การทำ�งาน
ในปีที่ 7 ซึ่งเป็นเลขดีและทั้งเลขอาถรรพ์เพราะเข้าสู่ช่วงจุด
เปลี่ยนสำ�คัญสู่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ดิจิตัล
นิตยสาร 4PM มีแนวคิดมาจากการรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารทางด้านวิชาการ เกร็ดความรู้ และข่าวสารของสถา
บันวิชาการสื่อสาธารณะ ตลอดจนบทสัมภาษณ์และเนื้อหา
ประจำ�เล่มที่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงสำ�คัญในวงการสื่อสา
รมวลชน ด้วยความหวังว่ามันจะนำ�ทางผู้อ่านสู่หน้าต่าง
ความรู้และโลกทัศน์ใหม่ๆ ของคนทำ�งานสื่ออย่างสร้างสรร
ค์และเปี่ยมคุณภาพ
4PM ผลิตออกมาในรูปแบบของ E-Magazine
ด้วยความตั้งใจดีของทีมงานสวส. หวังว่าจะได้รับการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเพื่อนพี่น้องชาวสื่อสาธารณะ
ไทยพีบีเอส และจากมิตรรักผู้อ่านทั่วไปโดยพบพานตาม
โอกาสต่างๆ
ขอสวัสดีปีใหม่ 2557 ขอให้เป็นปีแห่งความ
สร้างสรรค์คนทำ�งานสื่อสาธารณะ
		

บรรณาธิการ E-Magazine ( สวส.)
ธาม เชื้อสถาปนศิริ
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“บริหารสนทนา”
อาทิตย์วันใหม่

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

การบริหารอารมณ์:
คุณลักษณะจำ�เป็นของผู้นำ�
บริหารสนทนา เป็นคอลัมน์ที่เขียนขึ้นเพื่อแลก
เปลี่ยนความเห็นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ไม่
ว่าจะเป็นการบริหารคน บริหารงาน บริหารการใช้จ่ายงบ
ประมาณ และการบริหารตนทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อสร้าง
ความพร้อมในการเป็นผูน้ � 
ำ ซึง่ 4PM ฉบับนีเ้ ป็นฉบับปฐมฤกษ์
และจะขอเริม่ ด้วยการกล่าวถึงเรือ่ งการบริหารตนเองทางด้าน
อารมณ์ เนื่องจากพบว่าในปัจจุบันผู้คนมีการแสดงออกทาง
ด้านอารมณ์ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่ง
ตัวอย่างหนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เช่นในกรณีความวุน่ วายทางการเมือง
ในช่วงหลายเดือนทีผ่ า่ นมาทีท่ ำ�ให้ผคู้ นมีความคิดเห็นทีแ่ ตก
ต่างมากมาอยู่ จนบางครัง้ นำ�ไปสูค่ วามแตกแยก แม้แต่ในหมู่
เพื่อนฝูงที่สนิทสนมกันมาเป็นเวลานานก็ยังได้ยินว่ามีการ
แสดงออกทางอารมณ์ที่เกิดจากความเห็นต่างทางการเมือง
ถึงขนาดเลิกคบหากันไปเลย
มีนกั คิดนักเขียน รวมถึงนักวิชาการได้ท�ำ การศึกษา
และเสนอแนะทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นำ�ที่ดีไว้มากมายมา
เป็นเวลานาน เพราะผู้นำ�มักเป็นบุคคลที่ผู้คนทั้งหลายไม่
ว่าจะระดับใดต่างแสวงหา โดยเฉพาะในยามทุกข์ยากร้อน
ใจที่ผู้คนทั่วไปต่างต้องการผู้ชี้แนะนำ�ทางเพื่อความอยู่รอด
ปลอดภัยหรือเป็นที่พึ่งพิงทางด้านจิตใจ
ในความเป็นจริง ผู้นำ�อาจมีคุณลักษณะพิเศษอีก
มากมายนอกเหนือจากที่เขียนไว้ในตำ�ราหรือทฤษฎีต่างๆ
ที่สำ�คัญคุณลักษณะแต่ละข้อย่อมเหมาะสมกับสถานการณ์
และช่วงเวลาหนึง่ ๆทีแ่ ตกต่างกันออกไป คุณสมบัตทิ เี่ คยเป็น
ทีช่ นื่ ชมยกย่องในช่วงเวลาหนึง่ ๆ อาจไม่ได้รบั ความนิยมหรือ
เสน่หาเมือ่ เวลาเปลีย่ นแปลงไป หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึง่ ได้
ว่า ยังไม่มรี ปู แบบผูน้ �ำ สำ�เร็จรูปใดทีเ่ ป็นสากลใช้ได้กบั ทุกคน
ทุกที่ ทุกเวลา

คุณลักษณะใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับวิวัฒนาการของ
สังคมถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จำ �เป็นมากสำ�หรับผู้นำ�ในยุค
ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปัญหาที่ท้าทาย
ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งกำ�ลังเกิดขึ้นอย่างมากมาย
ภายใต้สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ ทำ�ให้ผู้นำ�ต้องมี
ทักษะและสมรรถนะใหม่ตามไปด้วย เช่นผู้นำ�ต้องมีความ
ฉับไวในการรับรู้ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมข้าม
ชาติไร้พรมแดน ต้องมีการเรียนรูว้ ทิ ยาการใหม่ๆ ด้วยตนเอง
มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการและการคิดเชิง
ซับซ้อน ตลอดจนต้องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันยุคทันสมัย
ยังมีคณ
ุ สมบัตผิ นู้ �ำ อีกประการหนึง่ ทีม่ ผี กู้ ล่าวถึงกัน
มากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นั่นก็คือ ความสามารถในการ
บริหารอารมณ์ หรือที่คุ้นเคยกันภายใต้คำ�ย่อว่า E.Q ซึ่งมา
จากคำ�ว่า Emotional Quotient หรือบางทีก็เรียกว่าเชาว์
อารมณ์ (Emotional Intelligence)
การบริหารอารมณ์ หรือเชาว์อารมณ์ หมายถึงความ
สามารถในการวิเคราะห์ รู้เท่าทันในท่วงทีความรู้สึกของทั้ง
ตนเอง และของผูอ้ นื่ ซึง่ จะก่อให้เกิดแรงจูงใจในตนเอง และ
การบริหารจัดการอารมณ์ตนเองเพือ่ ให้สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม สามารถคิดหรือควบคุม
ตนเองได้มากขึน้ และกระทำ�การต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลมาก
ขึ้น พร้อมๆ กับลดความผิดพลาดให้น้อยลง
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ในระยะหลังๆนี้ ผู้ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้นำ�
เป็นจำ�นวนมากเห็นว่า การบริหารอารมณ์ ซึ่งบางทีก็มีการ
ใช้คำ�อื่นๆ เช่นสติอารมณ์ ปัญญาทางอารมณ์ ความเฉลียว
ฉลาดทางอารมณ์ วุฒภิ าวะทางอารมณ์ หรือปรีชาทางอารมณ์
ฯลฯ มีความสำ�คัญยิง่ กว่าความเฉลียวฉลาดทางด้านสติปญั ญา
ในการแก้ไขปัญหา หรือที่รู้จักคุ้นเคยกันภายใต้คำ�ย่อว่า I.Q
หรือ Intelligent Quotient
ประเด็นทีน่ า่ สนใจอีกประการหนึง่ คือ E.Q ถือว่าเป็น
เรือ่ งทีฝ่ กึ กันได้ โดยอันดับแรกต้องฝึกทีจ่ ะมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี รูจ้ กั สร้างและรักษาสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ตนเองและผูอ้ นื่ ต้องฝึก
ตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจสงบ นิ่ง เย็น และสามารถรักษา
อารมณ์ของตนเองให้เป็นปกติอย่างรวดเร็ว แม้ต้องเผชิญ
กับความเครียด หรือแรงกดดันมากๆ
ปัญญาทางอารมณ์จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องฝึกคิดและ
วิเคราะห์สงิ่ ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็นกลางและยุตธิ รรม รวมทัง้
ต้องมีความสามารถในการอ่านความรูส้ กึ และความต้องการ
ของผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

การใช้ค�ำ พูดก็ถอื ว่ามีสว่ นสำ�คัญในการฝึกเชาว์อารมณ์
เช่นกัน โดยควรฝึกใช้ค�ำ พูดทีอ่ อ่ นโยนกับทุกคน ไม่วา่ จะเป็น
ผู้ที่เหนือกว่า เสมอกัน หรือด้อยกว่า ในขณะเดียวกันก็ต้อง
มีความสามารถในการโน้มน้าวผูอ้ นื่ ได้ดว้ ยคำ�พูด และโดยไม่
ต้องใช้ก�ำ ลัง ทีส่ �ำ คัญคือควรคิดก่อนพูด และแสดงอารมณ์ได้
อย่างถูกต้องกาลเทศะ สมวัย สมตำ�แหน่งและฐานานุรูป
มาถึงจุดนี้ หวังว่าท่านผู้อ่านคงไม่เกิดความรู้สึก
เครียดเกินไปกับการฝึกปรีชาทางอารมณ์ตามประเด็นข้าง
ต้น ความเครียดนับเป็นอุปสรรค์ที่สำ�คัญประการหนึ่งของ
การฝึกฝน และผู้ที่สามารถสร้างและใช้อารมณ์ขันได้อย่างมี
ไหวพริบและถูกกาลเทศะเท่านัน้ ทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จใน
เรื่องการบริหารอารมณ์
พบกันใหม่ฉบับหน้าและหากท่านผูอ้ า่ นมีขอ้ เสนอ
แนะใด หรือมีประเด็นทีอ่ ยากจะแลกเปลีย่ นแบ่งปัน สามารถ
ส่งมาได้ที่ Anothaiu@thaipbs.or.th ครับ
   .....................................................................................
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“เป้าหมายระยะยาว
ของไทยพีบีเอส
คือ การเป็นสื่อ
สาธารณะที่ชัดเจน”

คุณสมชัย สุวรรณบรรณ
ผู้อำ�นวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

เรื่องเด่นจากปก
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กองบก.

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ท่ามกลางความท้าทายจากการ
เปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล และการนิยามความเป็นสื่อสาธารณะในรูปแบบ
ของ กสทช. ส่งผลให้ไทยพีบีเอสต้องปรับตัวให้เท่าทันตั้งแต่ระดับนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ตามมาตรา 29 แห่ง พรบ.ส.ส.ท กำ�หนดให้มีการจัดทำ�แผน
บริหารกิจการองค์การเพือ่ ใช้เป็นกรอบการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร 4PM
ฉบับปฐมฤกษ์นี้ จะพาคุณผู้อ่านไปทำ�ความรู้จัก และสร้างความเข้าใจกับ
แผนบริหารกิจการฉบับใหม่ ซึ่งถือเป็น “คัมภีร์” สำ�หรับก้าวต่อไปของสื่อ
สาธารณะ...จากนี้สู่อนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า
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คุณศิริชัย สาครรัตนกุล
ประธานกรรมการนโยบาย
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แผนบริ ห ารกิ จ การส.ส.ท.
ประจำ�ปี 2557-2559

แผนบริหารกิจการส.ส.ท. เป็นกรอบการปฏิบัติงานของ
ส.ส.ท.ซึ่งมีการทบทวนทุกๆ 3 ปี โดยแผนฯฉบับล่าสุดคือ
แผนประจำ�ปี 2557-2559 ซึ่งมีที่มาจากนโยบายของคณะ
กรรมการนโยบาย ปี 2556 ซึ่งมีสาระสำ�คัญ 8 ด้าน ได้แก่
ด้านสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคม ด้านการมีส่วนร่วม
และความเป็นเจ้าของ ด้านข่าวและรายการ ด้านธรรมาภิบาล
องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านการเข้า
ถึงและใช้ระโยชน์ของคนทุกกลุ่ม ด้านฐานข้อมูล และด้าน
เทคโนโลยี รวมถึงยุทธศาสตร์ 5P+1R ของคณะกรรมการ
บริหาร
คุณสมชัย สุวรรณบรรณ ผอ.ส.ส.ท. ระบุว่า “การจัดทำ�แผน
บริหารกิจการของ ส.ส.ท. ปี 2557-2559 นี้ เป็นการวางแผน
รองรับการดำ�เนินงานท่ามกลางสภาพการเปลีย่ นแปลงต่างๆใน
อุตสาหกรรมสือ่ โดยเฉพาะการเปลีย่ นผ่านจากระบบอนาล็อกไป
สู่ระบบดิจิตอล โดยแผนฉบับปรับปรุงใหม่นี้ ได้ทำ�การทบทวน
สภาพแวดล้อมการดำ�เนินงานของ ส.ส.ท.ทัง้ ภายในและภายนอก
องค์การ รวมถึงการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของ ส.ส.ท.”
แผนบริหารกิจการฉบับนี้ ระบุถึง จุดมุ่งหมายของไทย
พีบีเอสที่ชัดเจนที่ต้องการบรรลุถึงในปี 2559 ในการเป็นผู้นำ�ที่
สร้างมาตรฐานคุณในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภายใต้กรอบการดำ�เนินงาน 4 ด้านของ ได้แก่ ด้านการขยายฐาน
ผู้ชมและการยอมรับของสังคม ด้านการเงิน ด้านกระบวนการ
ผลิต และ ผลผลิต ด้านการบริหาร การเรียนรู้และพัฒนา โดยมี
เป้าหมายและกลยุทธ์ทีสำ�คัญในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านการขยายฐานผู้ชมและการยอมรับของสังคม มี
เป้าหมายในการพัฒนาจำ�นวนความนิยมของผู้ชมทั้งทางหน้า
จอโทรทัศน์และการเติบโตของผู้รับสื่อใหม่ของไทยพีบีเอส การ
ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนผลก
ระทบในทางบวกต่อสังคม โดยมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
6 กลยุทธ์ ได้แก่
• กลยุทธ์ Multi-platforms  เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังสามารถ
เลือกรับชมและฟังข่าวสารและรายการของ
ไทยพีบีเอสได้ทุกช่องทาง
• กลยุทธ์ Positioning กำ�หนดตำ�แหน่งที่ชัดเจนในใจ
ของผู้ชม
• กลยุทธ์ Program Slot การจัดผังรายการให้สอดคล้อง
กับความสนใจของผู้ชมแต่ละช่วงเวลา
• กลยุทธ์ Marketing Communicationใช้เครื่องมือ
การสื่อสารทางการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ โดยต้องมีการวิจัย
ทางการตลาดและวางแผนการตลาดอย่างจริงจัง
• กลยุทธ์ Participation & Ownership ใช้กระบวนการ
มีสว่ นร่วม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับสือ่ สาธารณะ
ชุมชน สร้างความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม
• กลยุทธ์การดำ�เนินการตาม “ยุทธศาสตร์ด้านต่าง
ประเทศ”เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันด้าน
การสื่อสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้านการเงิน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปีจากช่อง
ทางต่างๆ นอกเหนือจากเงินบำ�รุงองค์การจากภาษีบหุ รีแ่ ละสุรา
โดยมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 4 กลยุทธ์ ได้แก่
• กลยุทธ์การสร้างรายได้จากความเป็นเลิศขององค์กร
(Organzational Excellent) ด้วยการให้บริการ ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และ สิ่งอำ�นวยความสะดวก
• กลยุทธ์สร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
• กลยุทธ์การลดการใช้ทุนขององค์กร โดยการเพิ่ม
ผลผลิต จากความร่วมมือกับองค์กรอื่น
• กลยุ ท ธ์ ก ารลดค่ า ใช้ จ่ า ยด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้านกระบวนการผลิตและผลผลิต เพื่อให้มีข่าวและ
รายการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงอย่างเพียงพอ ผูช้ มผูฟ้ งั สามารถรับชมรับ
ฟังได้อย่างคมชัดและทั่วถึง ในทุกช่องทาง (Platforms) ด้วย
กระบวนการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการแพร่
ภาพภาคพื้นดินระบบ HD 2 ช่อง และการให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน และการได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISAS BCP ภายในปี 2558 โดยมี 8 กลยุทธ์ในการ
บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

ด้านการบริหาร การเรียนรูแ้ ละพัฒนา เพือ่ ให้องค์การ
และบุคลากรของ ส.ส.ท. มีความพร้อมตอ่อการเปลี่ยนแปลง
และสามารถนำ�พาองค์การเปลีย่ นผ่านสูย่ คุ ทีวดิ จิ ติ อลได้อย่าเข้ม
แข็งในฐานะผูน้ �ำ สือ่ สาธารณทัง้ ในประทศและระดับภูมภิ าค โดย
องค์กรจะมีวฒ
ั นธรรมทีเ่ ข้มแข็งจนเป็นอัตลักษณ์และเป็น Happy Work Place โดยมี 4 กลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
• กลยุทธ์ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบ
บริหารจัดการให้กระชับมีประสิทธิภาพ
• กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ในกระบวนการหลัก
ให้มีทักษะเพียงพอสำ�หรับการปฏิบัติงานที่หลากหลาย (Multi
Skills Transformation) สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) มีความชำ�นาญใน
การปฏิบัติงาน หลายหน้าที่โดยมีการใช้ระบบการหมุนเวียนสับ
เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ (Rotation)
• กลยุทธ์การส่งเสริมให้พนักงานมีความภูมิใจในความ
เป็นไทยพีบีเอสจนเป็นอัตลักษณ์ของ ส.ส.ท. (Cultural Transformation)
• กลยุทธ์การส่งเสริมการนำ�นวัตกรรมการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ (Innovation Management and Technology Applied)ความสำ�คัญกับการนำ�เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว
และการค้นคว้าและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการดำ�เนินงาน เพือ่ ก่อให้เกิด
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน”

• กลยุทธ์การจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ
• กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานด้านข่าว ให้สามารถผลิตข่าวได้ถูกต้อง รวดเร็ว
และหลากหลายรูปแบบ
• กลยุทธ์การเพิม่ ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรใน
การผลิตข่าว
• กลยุทธ์การเพิ่มสัดส่วนจำ�นวนข่าวต่างประเทศ
• กลยุทธ์การผลิตรายการเองเพิ่มมากขึ้น
• กลยุทธ์การเพิม่ ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรใน
การผลิตรายการ
• กลยุทธ์การเพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านทาง
เทคนิคเพื่อสนับสนุนการผลิตข่าวและรายการ
• กลยุทธ์การให้ความสำ�คัญกับการควบคุมคุณภาพและ
การบริหารความเสี่ยงในกระบวนการผลิต กระบวนการวัดผล
และกระบวนการ Feedback ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อ
กำ�หนด ISAS (การกำ�หนดมาตรฐานการทำ�งานองค์กรสื่อในระ
คุณผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดแผนบริหาร
ดับสากล)
กิจการ ฉบับเต็มได้จากระบบอินทราเน็ต http://

intranet.thaipbs.or.th/main/contents/files/
news-20131227-184831-646119.pdf แล้วมา
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ไปพร้อมกัน
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ยุทธศาสตร์ 5P+1R
(1) Place มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานทั้งในด้านกายภาพ ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการทำ�งาน
การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ เอื้อให้เกิดการ
ทำ�งานทีโ่ ปร่งใสมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญและกำ�ลังใจพนักงาน
ให้มีความเชื่อมั่น รักและศรัทธาในองค์กร
(2) People มุ่งเน้นการสร้างเสริมขีดความสามารถ
การทำ�งานเป็นทีม ปรับทัศนคติของพนักงาน ระบบบริหารงาน
บุคคลและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสื่อสาธารณะด้วยการยก
ระดับมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ
(3) Program มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การผลิตข่าวและรายการให้มที ศิ ทางและมาตรฐานงานเนือ้ หาให้
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ จริยธรรมวิชาชีพและนโยบายของไทยพี
บีเอส
(4) Platform มุ่งปฏิรูปช่องทางการสื่อสารทุกช่อง
ทางทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ โดยเฉพาะโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล รวมทั้งช่องทางออนไลน์และนิวมีเดีย ให้สะดวก
ในการนำ�เนือ้ หาข่าวสารของ ส.ส.ท.ไปเผยแพร่แก่ผใู้ ช้บริการทัง้
ในประเทศและต่างประเทศในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งการ
ได้อย่างรวดเร็วและมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและเผยแพร่ ข่าวสาร
ของ ส.ส.ท.
(5) Participation มุ่งขยายแนวร่วมและยกระดับ
คุ ณ ภาพการมี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยภาคพลเมื อ งในการ
สนั บ สนุ น ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ไทยพี บี เ อส ทั้ ง ในเรื่ อ งของ
มาตรฐานงานสื่อสารมวลชน ขยายฐานผู้ชมผู้ฟังและเพื่อการ
หาโอกาสใหม่ๆ ในการขยายฐานการผลิตและระดมทุนทางสังคม
(6) Revenues มุ่งเน้นการหารายได้จากช่องทางที่
หลากหลายเพิ่มเติมจากรายได้ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาษี
สรรพสามิตโดยเน้นรายได้ทใี่ นรูปตัวเงินให้มากขึน้ พร้อมทัง้ การ
บริหารจัดการด้านรายจ่ายอย่างโปร่งใสและคุ้มค่า
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เรื่องเด่นจากปก
กองบก.

“การผลิตรายการ การให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิงที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยยึดถือผลประโยชน์
สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสำ�คัญ” คือพันธกิจหลักที่ Thai PBS ยึดถือและปฏิบัติในฐานะสื่อมวลชนที่เรียกตัวเอง
ว่า “สื่อสาธารณะของประเทศไทย”
และกว่า 6 ปี ที่ผ่านมา Thai PBS ได้ทำ�หน้าที่และเข้าไปมีบทบาทสำ�คัญในการนำ�เสนอเรื่องราว ข้อเท็จจริง
ต่างๆ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมตลอดมาทั้งในทางตรงและทางอ้อม อาทิ เหตุการณ์ การชุมนุมทางการ
เมืองเมื่อปี 2553, เหตุการณ์วิกฤตมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 และในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบัน
ซึ่ง Thai PBS ได้รับทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และคำ�ติชมในการดำ�เนินงานมาโดยตลอด และสิ่งเหล่านั้นเองที่เป็นพลัง
สำ�คัญที่ขับเคลื่อนและพัฒนางานของ Thai PBS เพื่อให้ตอบรับและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง
ในโอกาสที่ Thai PBS จะก้าวสู่ปีที่ 7 ของการทำ�งานภายใต้ความคาดหวังและความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 4PM ขอนำ�เสนอเรื่องราวและแรงบันดาลใจในการทำ�งานของเพื่อนๆ Thai PBS ภาย
ใต้บุคลิกภาพอันโดดเด่นของสถานีฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำ�ลังใจ และสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำ�งานให้กับทุกคน

Creative
ความคิดสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจแห่งพลังความคิด (Creative)
คุณเทินพันธ์ แพนสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายจัดหารายการโทรทัศน์ // สำ�นักรายการ
นิยามความคิดสร้างสรรค์คืออะไร ?
สำ�หรับผมความคิดสร้างสรรค์ คือ “การหยิบจับ
สิง่ ของทีอ่ ยูร่ อบๆตัวเรา มาบวกกันแล้วทำ�ให้เกิดสิง่ ใหม่ การ
ทำ�ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อาจไม่ได้เกิดขึน้ จากสิง่ ทีอ่ ยูไ่ กล
ตัว หากแต่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัว ในความคิด หรือ
อยู่ในวิถีชีวิตของเรา เพียงแต่ต้องหาวิธีในการหยิบจับ วิธี
การสร้างจนเกิดเป็นสิง่ ใหม่ ซึง่ ตัวแปรสำ�คัญส่วนหนึง่ ในการ
สร้างสรรค์ นั่นคือ ประสบการณ์ของแต่ละคน”
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แรงบันดาลใจในการทำ�งานสร้างได้อย่างไร ?
คนส่วนใหญ่ชอบค้นหาแรงบันดาลใจจากที่อื่น แต่ผม
กลับมองว่า “ทำ�ไมเราไม่คน้ หาแรงบันดาลใจจากตัวเราเอง” การ
สร้างแรงบันดาลใจสำ�หรับผมเริม่ ต้นง่ายๆ ด้วยการทำ�รายการสิง่
ที่เราทำ�ได้ดีที่สุด หรือสิ่งที่เราอาจจะยังทำ�ได้ไม่ดีนักมากสัก 10
ข้อ แล้วให้เลือกสิ่งที่เราทำ�ได้ดีที่สุดมา 1 ข้อ จากนั้นลองพัฒนา
สิ่งที่เราคิดว่าทำ�ได้ดีที่สุด ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นี่คือวิธีการสร้างแรง
บันดาลใจให้กับตัวเองอย่างหนึ่ง ผมเชื่อว่า “ตัวเราเองสามารถ
เป็นแรงบันดาลใจให้กบั ตัวเราเองได้ ถ้าเราเชือ่ มัน่ ว่าทำ�สิง่ นัน้ ได้
ดี มันจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำ�สิ่งอื่นๆ ต่อไปได้เช่นกัน”
“การคิดเชิงบวก” เป็นหลักการสำ�คัญในการทำ�งาน
ทัว่ ไป โดยเฉพาะผูท้ เี่ ป็น creative หรือมีหน้าทีใ่ นการสร้างสรรค์
งานต่างๆ แม้วา่ สิง่ ทีก่ ำ�ลังเผชิญอยูน่ นั้ คือสิง่ ทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ก็ตาม
แต่เราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างในเชิงบวกก่อนเสมอ เราจึงจะ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆได้อย่างสร้างสรรค์
สำ�หรับผม “มีแต่น้ำ�ที่นิ่งเท่านั้นที่จะสะท้อนภาพทุกๆ
อย่างได้อย่างชัดเจน มีแต่ใจคนทีส่ งบนัง่ เท่านัน้ ทีจ่ ะหยัง่ รูโ้ ลกได้
อย่างแท้จริง” ความหมายคือ ถ้าเรานิง่ หรือทำ�จิตใจให้สงบมาก
ขึน้ มีสมาธิกบั อะไรบางอย่างทีเ่ ราเชือ่ มัน่ ว่ามันมีอทิ ธิพล แล้วเรา
จะยิง่ เข้าใจสิง่ นัน้ อย่างลึกซึง้ มากข้น เราจะทำ�สิง่ ๆนัน้ ได้ดมี ากยิง่
ขึ้น ซึ่งวิธีคิดแบบนี้สามารถใช้ได้กับทุกงาน

Professional
ความเป็นมืออาชีพ
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สื่อมวลชนมืออาชีพเป็นอย่างไร ?
“ความเป็นมืออาชีพ” สำ�หรับทฤษฎีความเป็น
มืออาชีพนั้น เราคงพบเจออยู่ในหนังสือต่างๆตามหลัก
นิเทศศาสตร์ แต่ในทางปฏิบัติการตีความและการนิยามคำ�
ดังกล่าวของแต่ละคนอาจมีความแต่ต่างกันไป โดยเฉพาะ
ในปัจจุบันที่มีเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองเข้ามาเป็น
ตัวแปรสำ�คัญ “ความเป็นมืออาชีพของสื่อมวลชน” จึงเป็น
สิ่งที่สังคมตั้งคำ�ถามถึงความหมายและการทำ�หน้าที่ของ
สื่อมวลชนค่อนข้างมาก
เราอาจเคยได้ ยิ น ว่ า ความเป็ น มื อ อาชี พ ของ
สื่อมวลชนควรทำ�หน้าที่เป็น “กระจก” หรือ “ตะเกียง”
สือ่ มวลชนควรทำ�หน้าทีแ่ ค่เพียงเป็นกระจกทีส่ ะท้อนข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆสู่การรับรู้ของสังคม หรือควรทำ�ตัวเช่นตะเกียง
ที่เป็นแสงสว่างนำ�ทางสังคมสู่ทางออก สำ�หรับผมเราไม่
สามารถทำ�หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตายตัว หากแต่ขึ้น
อยู่กับสถานการณ์ของสังคม ในบางสถานการณ์สื่อมวลชน
อาจต้องเป็นดังเช่นตะเกียง แต่ในบางสถานการณ์สอื่ มวลชน
อาจเป็นเพียงกระจกส่องสะท้อนเท่านัน้ ก็พอ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั เป้า
หมายที่เรามุ่งหวังในการสื่อสารให้กับคนในสังคม
แรงบันดาลใจในความเป็นมืออาชีพ ?
สำ�หรับผม แรงบันดาลในการทำ�งานก็คือ “ผู้ชม”
เวลาที่เรารายงานข่าวใดๆออกไป แล้วมีปฏิกิริยาจากผู้ชม
ไม่วา่ จะเป็นการวิพากษ์วจิ ารณ์ คำ�ตำ�หนิหรือคำ�ชืน่ ชมก็ตาม
แต่นนั่ คือสิง่ ทีท่ �ำ ให้ผมเห็นว่า คนในสังคมยังมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันอยู่ ซึ่งยิ่งทำ�ให้มีแรงผลักดันที่จะต้องเพิ่มหรือคง
ความเป็นมืออาชีพนัน้ ไว้  เพือ่ นำ�เสนอเรือ่ ราวต่างๆต่อไป ถึง
แม้บางครัง้ งานบางชิน้ อาจมีปญ
ั หา แต่ยงั มีคนชืน่ ชม หรือใน
ทางกลับกันมีคนตำ�หนิทงั้ ๆทีเ่ ราคิดว่างานนัน้ สมดุลรอบด้าน
แล้วก็ตาม ทั้งหมดนี้ผมคิดว่ามันคือ “เสน่ห์ในการทำ�งาน”
ที่พอมีปฏิกิริยาจากผู้ชมกลับมา จะช่วยทำ�ให้เรารู้ตัว ผลัก
ดันให้เรายิง่ ต้องพัฒนาตัวเองเพือ่ คงความเป็นมืออาชีพนัน้ ไว้

แรงบันดาลใจของคนมืออาชีพ (Professional)
คุณวราวิทย์ ฉิมมณี
ผู้สื่อข่าว – ผู้ประกาศ // สำ�นักข่าว
โดยส่วนตัวผมมีหลักคิดในการทำ�งานว่า “ในการ
รายงานข่าว เราจะทำ�อย่างไรให้อคติส่วนตัวไม่ลงไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือแต่งเติมในเนื้อข่าว” นี่คือวิธีการที่ผมพยายาม
จะทำ�ให้ได้มากทีส่ ดุ พยายามจะกลัน่ กรองให้ได้มากทีส่ ดุ ในสมัย
ก่อนเรามักจะพูดถึงอำ�นาจรัฐ อำ�นาจทุน หรือผู้บริหารสถานี ที่
จะเข้ามามีส่วนแทรกแซงในการรายงานข่าว แต่ในปัจจุบันผม
คิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับ “อคติ” ที่อยู่ในใจของคน
ทำ�งานข่าว ซึ่งบางครั้งอาจที่ไม่สามาถแยกแยะออกจากการทำ�
หน้าที่ของตนเองได้

Lively
ความมีชีวิตชีวา

แรงบันดาลใจของความมีชีวิตชีวา (Lively)
คุณสุรพงษ์ เพื่อช่อ // โปรดิวเซอร์สื่อดิจิทัลสำ�นักมัลติมี
เดียฯ // รับผิดชอบดูแลงานส่วนวิทยุออนไลน์
เป้าหมายของงานวิทยุออนไลน์ Thai PBS คืออะไร ?
จากการทีไ่ ด้ท�ำ งานวิทยุออนไลน์ Thai PBS มาโดย
ตลอด แม้ส่วนงานวิทยุออนไลน์จะเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ
แต่สำ�หรับผม “หน่วยเล็กๆหน่วยนี้ ก็มีความสำ�คัญในฐานะ
ช่องทางสื่อสารช่องทางหนึ่งของสื่อสาธารณะ ที่จะเติบโต
และก้าวเดินไปพร้อมๆกับหน้าจอโทรทัศน์ เราเป็นเหมือน
ส่วนเติมเต็มของเนื้อหาต่างๆจากหน้าจอ เพราะบางสิ่งบาง
อย่างพื้นที่ในการนำ�เสนอผ่านทางหน้าจออาจจะมีไม่เพียง
พอ วิทยุออนไลน์กน็ �ำ มาต่อยอด และนำ�เสนอทางวิทยุฯ เพือ่
ให้ประชาชนได้สาระและประโยชน์ต่างๆได้อย่างเต็มที่”
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แรงบันดาลใจและสิ่งสำ�คัญในการทำ�งาน ?
“ความชอบส่วนตัว” คือ แรงผลักดันสำ�คัญในการ
ทำ�งานวิทยุออนไลน์ของผม แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผม
มีความสุขในการทำ�งาน นั่นคงเป็นเพราะแนวทางของผมและ
องค์กรไปด้วยกันได้ ตรงที่ว่า “วิทยุออนไลน์ Thai PBS ต้อง
เป็นสถานีวทิ ยุทนี่ �ำ เสนอเรือ่ ราวอะไรก็ได้ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผู้
ฟัง” เช่น ในการนำ�เสนอรายการเพลง เราต้องสอดแทรกความ
รู้เกี่ยวกับดนตรี ทำ�นอง ศิลปิน ที่มาที่ไปและเกร็ดความรู้ต่างๆ
ด้วย เพือ่ ให้ผฟู้ งั ได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการต่อยอด
ความคิดที่ไม่ใช่เพียงการฟังจบแล้วผ่านไป ต้องสามารถนำ�ไป
ปฏิบตั ไิ ด้จริง และเกิดการเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของผูฟ้ งั ได้ไม่มาก
ก็น้อย
สำ�หรับคนทำ�งานวิทยุสิ่งสำ�คัญที่สุด คือ   “เสียง” ที่
สามารถบ่งบอกความรูส้ กึ ได้เป็นอย่างดี ผูฟ้ งั สามารถรับรูอ้ ารมณ์
และความรูส้ กึ ของเราได้ผา่ นทางเสียงทีเ่ ขาได้ยนิ ดังนัน้ เราต้องมี
ความสุข แล้วพูดกับผู้ฟังด้วยรอยยิ้ม แม้ในระหว่างนั้นเราอาจมี
ปัญหาต่างๆมากมาย แต่เมื่อเราอยู่ในระหว่างจัดรายการ “เมื่อ
เราทำ�หน้าที่ เรากำ�ลังแบก Thai PBS ไว้บนบ่า ดังนั้นเราจง
วางปัญหา วางอคติ และวางตัวเป็นกลางให้มากทีส่ ดุ และทำ�
หน้าที่ของเราออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้”
“สำ�หรับผมในการทำ�งานทุกวัน เราต้องทำ�ด้วยความสุข
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบตรงส่วนใด จงทำ�สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบให้
เต็มที่ แม้เราอาจจะเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ แต่กม็ คี วามสำ�คัญ
ต่อสื่อสาธารณะเช่นกัน”
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Caring
ความเอาใจใส่

แนวคิดสำ�คัญของรายการสถานีประชาชน ?
รายการสถานีประชาชน เป็นรายการหนึ่งของ Thai
PBS ที่แสดงออกถึงความเป็นมิตร เป็นที่พึ่งพาให้กับประชาชน
ได้เป็นอย่างดีในยามเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ โดย
ส่วนตัวพีค่ ดิ ว่า สโลแกนของรายการทีว่ า่ “ทุกปัญหามีทางออก”
เป็นที่สิ่งที่บอกเล่าแนวคิดและจุดประสงค์ของรายการได้พอ
สมควร เพราะไม่วา่ ปัญหาทีค่ ณ
ุ กำ�ลังเผชิญอยูน่ นั้ จะเป็นปัญหา
ใหญ่หรือเล็ก ล้วนแล้วแต่มคี �ำ ตอบซึง่ เป็นทางออกของทุกปัญหา
อยูแ่ ล้ว รายการสถานีประชาชนทำ�หน้าทีเ่ พียงเปิดช่องทางหรือ
เวทีให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความอยุติธรรม
ในสังคม อาทิ ความเดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่ สาธารณูปโภค
ข้อกฎหมาย หรือคดีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสถานีประชาชนจะทำ�
หน้าที่ในการเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และนำ�ไปสู่แนวทาง
ในการช่วยเหลือแก้ไขอย่างถูกวิธี หรือเป็นเหมือนตัวกระตุ้นที่
ช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
แรงบันดาลใจในการทำ�งานเพื่อประชาชน ?
แรงบันดาลใจสำ�หรับพีค่ งเป็นเพราะ “พีอ่ ยากช่วยชาว
บ้าน” นัน่ เป็นสิง่ แรกๆสำ�หรับทีท่ �ำ งานตรงจุดนี้ รายการประเภท
นี้เสน่ห์ของานอยู่ที่ เมื่อเรารับรู้เรื่องราวการร้องเรียนหรือชาว
บ้านมาแล้ว เราต้องคัดกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงของเรื่องราว
เพราะบางครั้งรายการประเภทนี้อาจเป็นดาบ 2 คม ทั้งมีผลดี
แต่กม็ ผี ลเสียในเวลาเดียวกัน ผลดีคอื ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อนได้
รับความช่วยเหลือหรือแก้ปญ
ั หา แต่ในทางกลับกันผลเสียทีเ่ กิด
ขึน้ เมือ่ เราให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ชาวบ้านเหล่านัน้ อาจมี
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองน้อยลง เพราะคิดว่า
มีช่องทางและมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

แรงบันดาลใจกับความเป็นมิตร (Caring)
คุณญาณิณ วงศ์ประโคน // ผูช้ ว่ ยโปรดิวเซอรข่าว สำ�นักข่าว
// รับผิดชอบรายการสถานีประชาชน
นอกจากนี้เวลาที่เราทำ�รายการประเภทนี้ เราอาจ
ไม่ได้ชว่ ยเพียงแค่ชาวบ้านกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ กลุม่ เดียวเท่านัน้
หากแต่เราได้ช่วยสร้างและแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ
คนกลุ่มอื่นๆที่มีลักษณะของปัญหาคล้ายคลึงกันด้วย พี่คิด
ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการต่อยอดของงานที่พี่กำ�ลังทำ�อยู่ เพื่อลด
ความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมลํ้าในสังคม

Independent
ความอิสระ
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และกล้าที่จะแหวกกฎออกไป แต่ในฐานะคนทำ�งานก็ควรที่จะ
มีความรับผิดชอบด้วย ไม่ใช่ว่าพอมีอิสระแล้วจะนำ�เสนออะไร
ก็ได้ ผมมีหลักคิดในการทำ�งานว่า “การนำ�เสนอข่าวให้รอบด้าน
มากทีส่ ดุ คือหัวใจของการทำ�งาน” ทำ�ให้คนดูเห็นได้วา่ มีความน่า
เชือ่ ถือ รอบด้าน เมือ่ มีการกล่าวหาอีกฝ่ายหนึง่ ฝ่ายทีถ่ กู กล่าวหา
ต้องได้รบั โอกาสในการชีแ้ จงในสิง่ ทีถ่ กู กระทำ� สำ�หรับไทยพีบเี อ
สนั้น ข่าวภาคใต้ถือเป็นวาระของสถานี มีการลงไปทำ�ข่าวอย่าง
ต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าการนำ�เสนอข่าวสารเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
สร้างความเป็นธรรม พูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พยายาม
สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยไทยพีบีเอสเองพยายาม
นำ�เสนอถึงแนวทางการแก้ปญ
ั หาว่าไม่ควรใช้ความรุนแรง ซึง่ ผม
หวังว่าข่าวที่นำ�เสนอไปจะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม

แรงบันดาลใจกับความเป็นอิสระ (independent)
คุณเสริมสุข กษิติประดิษฐ์
บรรณาธิการอาวุโส // สำ�นักข่าว
แนวคิดสำ�คัญของการทำ�หน้าที่สื่อมวลชนอย่างมีอิสระ ?
สำ�หรับคนที่ทำ�งานด้านสื่อสารมวลชนนั้น การทำ�งาน
อย่างมีอิสระโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือไม่ถูกกำ�หนดทิศทางนับได้ว่า
เป็นความปรารถนาของคนทำ�งานสือ่ แต่ในสือ่ ของเมืองไทยค่อยข้าง
มีข้อจำ�กัด ซึ่งอย่างตัวผมเองโตมาในสายหนังสือพิมพ์ ถ้าเจ้าของ
กิจการมีผลประโยชน์รว่ ม ก็จะทำ�ให้ขาดความมีอสิ ระในการนำ�เสนอ
ในฐานะสื่อสาธารณะ ผมว่าคนที่เข้ามาก็มีความคาดหวัง
หมายความว่าเมื่อเป็นองค์กรอิสระการเข้ามาอยู่ก็ทำ�งานได้อย่างมี
อิสระ มีทิศทาง ผมว่าสิ่งที่ท้าทายคนทำ�งานคือ ความกล้าที่จะนำ�
เสนอในสิง่ ทีร่ อบด้าน สะท้อนภาพความเป็นตัวตนของสือ่ สาธารณะ
คือนำ�เสนออย่างรอบด้านให้สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง

แรงบันดาลใจในการทำ�งานในฐานะสื่อมวลชน ?
“แรงบันดาลใจหรับผมคือความรูส้ กึ กระตือรือร้น อยาก
ทีจ่ ะทำ�งาน” ซึง่ บางครัง้ ควรจะทำ�ข่าวทีแ่ ตกต่างและผมคิดว่านัน่
คือความท้าทายของคนทำ�งานสื่อ ทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์
กล้าที่จะทำ�ข่าวในประเด็นที่แตกต่าง ทุกวันนี้ผมเองถึงแม้จะ
มาเป็นบรรณาธิการแล้ว แต่ผมก็ยังคงสนุกกับการลงไปทำ�งาน
ซึ่งไทยพีบีเอสก็ให้อิสระในการทำ�งานตรงนี้ และการลงพื้นที่จะ
ทำ�ให้เราได้รับข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนและผมก็มีความสุขที่ได้
ทำ�แบบนัน้ และหลักการทำ�งานของผมคือยึดการนำ�เสนอให้รอบ
ด้าน ให้ทุกฝ่ายมีโอกาสได้พูด ซึ่งผมเชื่อว่าคนดูก็สามารถที่จะ
สรุปได้จากข่าวที่ออกมาในชิ้นนั้นว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
ผมอยากฝากไปยังเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาค
ใต้วา่ การต่อสูใ้ นสิง่ ทีเ่ ขาเชือ่ มัน่ ควรจะต้องยึดในแนวทางทีไ่ ม่ใช่
ความรุนแรงเพื่อสร้างความชอบธรรม ส่วนของไทยพีบีเอสกับ
การทำ�ข่าวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราคาดหวังว่า
งานที่ออกมาจะมีส่วนในการเปลี่ยนความคิด หรือให้เยาวชนใน
พื้นที่ตระหนักว่าการแก้ปัญหาต้องไม่ใช้ความรุนแรง เพราะการ
ใช้ความรุนแรงจะไม่จบสิ้น และเห็นชัดเลยว่าตลอดเวลาที่ผ่าน
มามีแต่ความสูญเสีย และผมคิดว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ผมได้ไป
สัมผัสก็มองเห็นถึงจุดนี้ ต้องไม่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้
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Modern
ความทันสมัย

ความทันสมัยของคนทำ�งานกราฟฟิค ?
ถ้าจะพูดถึงความทันสมัยสำ�หรับคนทำ�งานกราฟฟิค
แล้ว เทคโนโลยีต่างๆ ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในการทำ�งาน เพราะ
การออกแบบงานแต่ละชิน้ ผ่านโปรแกรมช่วยให้ชนิ้ งานถูกนำ�ไป
ใช้ได้อย่างสะดวกเร็วและประหยัดเวลาในการแก้ไขชิ้นงาน รวม
ถึงการเค้นหาแรงบันดาลใจหรือไอเดียการออกแบบใหม่ๆ จาก
อินเทอร์เน็ต ทำ�ให้พบแนวคิดใหม่ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ถึงแม้ว่าจะต้องอาศัยการเรียนรู้และปรับตัวอยู่บ้างใน
การเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ แต่เมื่อใช้บ่อยๆ ก็จะ
เกิดความคุน้ เคย ถือเป็นการเก็บเกีย่ วประสบการณ์ ซึง่ การเรียน
รู้สิ่งใหม่ก็คือการพัฒนาความสามารถของตนเอง
แรงบันดาลใจและสิ่งสำ�คัญในการทำ�งาน ?
สนุกกับงานทีท่ � 
ำ เพราะเรารูจ้ กั งานทีท่ �ำ มานาน มีความ
คุ้นเคย ผมคิดว่าสิ่งนั้นคือการทำ�งานอย่างมีความสุข
ผมจะบอกน้องๆ เสมอว่า “เราทำ�งานตอบแทนค่าจ้าง
เพราะฉะนัน้ อย่าเอาเปรียบองค์กร ต้องทำ�งานให้เต็มที่ เต็มความ
สามารถ”

แรงบันดาลใจของความทันสมัย (Modern)
สัมภาษณ์: คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล
ผู้จัดการฝ่ายสื่อดิจิทัล // รก.ผอ.โครงการสื่อดิจิทัล

แรงบันดาลใจของความทันสมัย (Modern)
สัมภาษณ์: คุณวสันต์ วชิราชัย
ผู้จัดการฝ่ายกราฟฟิค // สำ�นักโทรทัศน์และวิทยุ
ความทันสมัยของคนไอที ?
“..เรื่ อ งของความทั น สมั ย ทั น โลก ทั น กั บ สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงไปรอบตัว ไม่ได้ถูกจำ�กัดด้วยเพศ วัย ตำ�แหน่งงาน
หรือแม้แต่อายุงาน ไม่วา่ เราจะอยูใ่ น Position ไหน การกระหาย
ที่อยากจะพัฒนา เรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เรายังไม่รู้ จะเป็น
หนทางของการเติบโต และก้าวไปข้างหน้า ยิ่งถ้าอยู่ในสายงาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีเทคโนโลยี และเทรนด์ต่าง ๆ ที่
ถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็ยิ่งเป็น
สิ่งจำ�เป็น เพราะเมื่อรอบตัวเราเปลี่ยนเร็วเท่าไหร่ ถ้าเราหยุด ก็
เหมือนกับถอยหลัง หรือในบางครั้ง ถึงจะเดินก็อาจกลายเป็น
ถอยหลังไป เพราะปรากฎว่าคนอื่นเขากำ�ลังวิ่งกันอยู่ก็เป็นได้
และเดี๋ยวนี้ “ความรู้” หาได้ง่าย หลากหลายวิธีมาก ที่สำ�คัญ!..
ถ้าอยากได้ก็ต้องวิ่งเข้าหา”
เคยมีค�ำ แนะนำ�ว่า อยากรูว้ า่ ตัวเองพัฒนาไปมากแค่ไหน
ก่อนเข้านอนให้ลองเขียน 3 สิ่ง ว่าวันนี้คุณได้รู้อะไรเพิ่มจากเมื่อ
วานบ้าง? วิธีนี้จะช่วยให้เราทบทวนตัวเองและสนุกกับการเติม
ความรู้ใหม่ ๆ ให้ชีวิต

Trustworthy
ความน่าเชื่อถือ
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พัฒนา และเมือ่ รูว้ า่ ต้องรับผิดชอบรายนี้ จึงรูเ้ ลยว่าแค่ความ
คิดสร้างสรรค์ไม่เพียงพอ ทีส่ �ำ คัญกว่านัน้ คือความปราณีตใน
การพูดถึงแต่ละเรื่อง โดยทำ�หน้าที่ของสื่อสาธารณะที่ต้องมี
ความเป็นกลาง ต้องมีวธิ พี ดู ความจริงในแต่ละสถานการณ์ให้
ชาวบ้านเข้าใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมาก
เวทีส าธารณะถือ เป็ นเวที ที่ไ ด้รั บความไว้ ใจและ
ความเชื่อถือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้าน โดย
มีทั้งมิติในด้านเนื้อหาและองค์ประกอบของเวที ซึ่งถือได้ว่า
เป็นพืน้ ทีค่ ลืค่ ลายความทุกข์ในใจของชาวบ้าน สามารถทีจ่ ะ
ระบายออกมาได้ และสะท้อนให้ผู้ชมได้เห็น ซึ่งถึงแม้ว่าจะ
เนื้อหาจะมีความหนัก แต่สามารถอาศัยเทคนิคหรือวิธีการ
ถ่ายทอดช่วยให้น่าสนใจและน่าติดตาม
สามารถเป็นห้องเรียนประชาธิปไตยพื้นฐานของ
ประชาชน และเป็นเวทีทหี่ ลายฝ่ายให้ความเชือ่ ถือ ให้มาเป็น
พื้นที่ในการสนทนากัน ด้วยเหตุและผล ด้วยความรู้ โดยผู้
ดำ�เนินรายการทำ�หน้าที่เพียงผู้ดูแลให้บทสนานั้นดำ�เนินต่อ
ไปได้
แรงบันดาลใจในการทำ�งานเพื่อประชาชน ?
เมื่อเวทีไหนสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ สิ่งที่ได้คือ
ความรู้สึกอิ่มเอิบใจ เพราะปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิด
ขึ้นกับเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เหตุการณ์จริง ซึ่งสุดท้ายแล้ว
เราสามารถช่วยแก้ไขให้เขาได้ รวมทัง้ ทุกๆ ตอนทีอ่ อนแอร์ใน
“เวที ส าธารณะ คือห้องเรีย นประชาธิ ป ไตยภาค
วันเสาร์ เป็นเสมือนหลักหลักไมล์ในการเดินทาง ที่ทำ�ให้เรา
ประชาชน และเป็ น พื้ น ที่ ก ลางของพลเมื อ งในปั ญ หา
ทำ�งานละเอียดขึน้ ประณีตกับความรูส้ กึ ของคน และรายการ
สาธารณะ”
ก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
แรงบันดาลใจกับความน่าเชื่อถือ (Trustworthy)
สัมภาษณ์: คุณเอกชัย เอื้อธารพิสิฐ
สำ�นักข่าว // รับผิดชอบรายการเวทีสาธารณะ

แนวคิดสำ�คัญของรายการเวทีสาธารณะ ?
เมือ่ รูต้ วั ว่าจะต้องมาดูแลรายการเวทีสาธารณะ ทำ�ให้รู้
เลยว่าสิง่ ทีแ่ บกไว้ในฐานะผูน้ �ำ เสนอนัน้ มีความสำ�คัญมาก เพราะ
โดยคอนเซ็ปของรายการ ไม่ใช่แค่การนำ�เสนอให้นา่ สนใจ แต่จะ
มีเนือ้ หาสาระทีเ่ ป็นเรือ่ งของความอยูร่ อด ความทุกข์ยากของคน
เล็ก คนน้อยที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะหรือการ

7 แนวคิดนีเ้ ป็นบุคลิกภาพเชิงยุทธศาสตร์ทสี่ ถานี
โทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อสกำ � หนดให้ เ ป็ น เป้ า หมายของการ
พัฒนาคนทำ�งานสื่อ และแรงบันดาลใจคนทำ�งานนี้ คือ
สิ่งที่เป็นไฟฟืนให้แรงกายแรงใจคนทำ�งานสื่อสาธารณะ
เพื่อพัฒนาและผิตงานสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์ของ
สังคมทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และนำ�ไปสูก่ าร
สร้างสังคมที่ดีต่อไป
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“message is the medium”
ธาม เชื้อสถาปนศิริ

นักวิจัยชำ�นาญการ I สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

สื่อมวลชน
ในสถานการณ์ความขัดแย้ง

ตลอดสิบปีที่ผ่านมานี้ สื่อทั้งหมดต่างตกเป็นผู้กระทำ�และผู้ต้องหาต่อสภาพปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมทีเ่ กิดขึน้ ยังไม่นบั ว่า ปัญหาการเมืองไทย ทีเ่ ป็นต้น
ตอสำ�คัญของนักการเมือง ทีเ่ ล่นการเมืองจนทำ�ลายประเทศ สูญเสียหลักการความดี
งาม เอาแต่ผลประโยชน์พวกพ้องตนเอง เล่นการเมืองแบบล้ำ�เส้น ฝ่าฝืนกฎหมายและ
กติกาต่างๆ และยังเอาสื่อมาเป็นเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองเสียอีก
ผู้เขียนขออนุญาตสรุปปัญหาแวดล้อมสื่อดังนี้

2. “สื่อของพรรคการเมือง”

1. “เอนเอียง อคติ เพราะผลประโยชน์ทางการ
เมือง”
วันนี้สื่อมวลชนส่วนมากได้เลือกข้างทางผล
ประโยชน์ทางการเมืองต่างตอบแทน มากกว่าเลือก
เพราะอุดมการณ์ทางการเมือง ธงนำ�หรือบทบาทของ
สื่อในเชิงนำ�พาสังคมถูกบิดเบือนทิศทางด้วยผลกำ�ไร
เงิน และการแอบอิงระบอบอุปภัมภ์ทางการเมือง
มากกว่าที่ยึดมั่นความอิสระทางวิชาชีพ
บางรายสมยอมขายวิญญาณนักข่าวให้การ
เมือง กลายเป็นนักสร้างวาทกรรมและทนายแก้ต่าง
ทางการเมืองมากกว่าขายข่าวให้ประชาชน

องค์กรสื่อหลายแห่งมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิด
ทางการเมือง มีทุนสัมพันธ์กับพรรคการเมือง และ
นักการเมืองเป็นเจ้าของสื่อซึ่งผิดหลักความอิสระ
ปัญหานี้ไม่ได้ถูกแก้ไขแต่แรกตั้งแต่สมัยฟรี
ทีวี เพราะไม่มีองค์กรกำ�กับดูแล แถมองค์กรกำ�กับ
ดูแลทางวิชาชีพยังอ่อนแอมาก กสทช. ปัจจุบัน ก็
ไม่ฟันธงแก้ปัญหา เช่นช่องการเมือง เอเชียอัพเดท
เอเอสทีวี ว๊อยซ์ทีวี และบลูสกายที่มีพรรคการเมือง
หนุนหลัง  กลายเป็นว่าต่างคนก็ต่างทำ�ผิดกฎหมาย
กันทั้งคู่
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3. “เป็นกลางแบบมักง่ายและเอาตัวรอด”
ปัญหาทีผ่ มไม่เข้าใจคือ คนสือ่ ส่วนหนึง่ ใช้ค�ำ
ว่าเป็นกลางในการปกปิดความบกพร่องของการทำ�
หน้าที่ของตนเอง หลงผิดคติยึดถือความเป็นกลาง
แบบพรำ�เพรื่อ ไม่เข้าใจ เพื่อหลอกตนเองและผู้ชม
ว่าเป็นเกราะคุ้มครองการทำ�หน้าที่แบบหูไปนาตา
ไปไร่ เพิกเฉยข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับจริตตนเอง

“ความขัดแย้ง”
เมื่อต้องรายงานข่าวในความขัดแย้ง
กองบรรณาธิการมีหนังสือมาแนะนำ�สำ�หรับนักข่าว
เมื่ อ ต้ อ งรายงานข่ า วในสถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง
ทางการเมืองที่กำ�ลังเกิดขึ้นนี้

สือ่ รุน่ ใหม่ไม่เข้าใจหลักการวัตถุวสิ ยั กับการ
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด นั่นทำ�ให้พวกเขาใช้ความเป็น
กลาง อย่างเข้าใจผิดไปว่า การอยู่เฉยๆ หรือการนำ�
เสนอสิ่งที่ทุกฝ่ายพูดออกไปอย่างเท่าเทียมทั้งสอง
ฝ่าย คือการได้ท�ำ หน้าทีเ่ รือ่ งความเป็นกลางแล้ว ซึง่
ถือว่าเข้าใจผิดไปอย่างมาก เพราะความเป็นกลางไม่
ได้หมายความเช่นนัน้ แต่หมายถึงว่าก่อนทีส่ อื่ จะนำ�
เสนอสิ่งที่ไปค้นหามา สื่อต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
อื่นๆ ที่ขัดแย้งหรือคัดง้างความจริงที่อาจตรงกัน
ข้ามกับสิ่งที่นักการเมืองแต่ละฝ่ายพูด และรายงาน
ข้อเท็จจริงทุกด้าน (ทั้งด้านที่พิสูจน์ว่านักการเมือง
พูดจริง และด้านที่พิสูจน์ว่านักการเมืองคนนั้นพูด
เท็จด้วย)
การนำ�เสนอข้อมูลคำ�พูดของคูข่ ดั แย้งกันทัง้
สองฝ่าย มิได้เรียกว่าเป็นกลาง แต่เรียกว่าสื่อไม่ได้
ทำ�การบ้านเลยต่างหาก
4. “สื่อรัฐครอบงำ�โดยรัฐบาล”
ทุ ก สมั ย รั ฐ บาลเข้ า มาแทรกแซงล้ ว งลู ก
สื่อโดยอำ�นาจการเมืองและเม็ดเงินโฆษณา สื่อ
หนังสือพิมพ์คุณภาพบางค่าย ไม่รักษาบทบาทและ
ระยะห่างตนเองว่าต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล
แต่กระทำ�ตนเป็นนายหน้าค้าข่าวไขข่าวให้รัฐบาล
เสียเอง โดยแลกกับเม็ดเงินโฆษณาภาครัฐมหาศาล
กระทั่ ง รั บ จั ด งานออแกไนเซอร์ ป ระชาสั ม พั น ธ์
โครงการต่างๆของรัฐบาล

การสือ่ ข่าวทีไ่ หวรูต้ อ่ ความขัดแย้ง

ผู้แต่ง  รอส โฮเวิร์ด ผู้แปล  วลักษณ์กมล  จ่างกมล
โรงพิมพ์   คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีพิมพ์ พศ. 2551
ดาว์นโหลดได้ที่ : http://goo.gl/04j7DG

23 AIPM

อีกเล่มทีแ่ นะนำ�ในสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยเฉพาะ
พืน้ ทีภ่ าคใต้ซงึ่ มีความสลับซับซ้อนของปัญหาค่อนข้าง
มาก เล่มนี้ผลิตโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

คู่มือการรายงานข่าวเพื่อสลายความขัดแย้ง
:กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้
ผู้แต่ง  ธาม เชื้อสถาปนศิริ,นิดา หมอยาดี ภัทราภรณ์
สุวรรณโชติ, เสริมศิริ นิลดำ� กองบรรณาธิการ
โรงพิมพ์   หจก.ภาพพิมพ์ ปีพิมพ์ พศ. 2556
ดาว์นโหลดได้ที่ : http://goo.gl/vmfYFN

5. “อุดมการณ์เลือนหาย กำ�กับกันเองไม่ได้”
สื่อหลายเจ้า ถูกแปรเปลี่ยนพันธกิจองค์กร
ไปอย่างน่าเศร้า สื่อสาธารณะโดนครอบงำ�ทาง
อำ�นาจการเมือง การทหารและทุน กระทั่งนักข่าว
ที่มีอุดมการณ์ที่แทนจะต่อสู้กับรัฐบาล กลับต้องมา
เหนื่อยในการทำ�สงครามสื่อกับคนวิชาชีพสื่อด้วย
กัน ทำ�ให้เกิดความขัดแย้ง การเปรียบเทียบความ
ก้าวหน้าทางวิชาชีพ เกิดการแบ่งชนชั้นนักข่าว
ระหว่างฝ่ายระหว่างสีต่างๆ
มิหนำ�ซำ�้การกำ�กับกันเองทางวิชาชีพสื่อที่
ผ่านมา แทบจะไม่มีสภาพบังคับใดๆ เลย สมาชิก
ถูกตักเตือนอย่างไรก็ยังคงทำ�ผิดซำ�้ซาก และหาก
ไม่พอใจที่ถูกตักเตือน ก็ลาออกจากการเป็นสมาชิก
แนวปฏิบัติ จริยธรรม เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับตัวใครตัว
มัน ไม่มีสภาพบังคับ ไม่มีแนวปฏิบัติ
6. “สังคมข่าวสารมุขปาถะ”
สิบปีที่ผ่านมา พฤติกรรมการเสพสื่อของ
ประชาชนถูกทำ�ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางเสียนิสัย
เสียภูมิคุ้มกัน ด้วยรายการประเภทคุยข่าวเล่าข่าว
ที่กลายเป็นกระแสนิยม คนชอบเพราะมันง่ายและ
ถูกจริต รายการเล่าข่าวผุดขึน้ มากเป็นดอกเห็ด เอา
ดารา ตลก ดีเจ นักร้องมาอ่านข่าวพร้อมขายลีลา
มากกว่าข้อเท็จจริงและความน่าเชื่อถือ
ผู้ ค นในสั ง คมติ ด กั บ ดั ก ความเป็ น กั น เอง
ง่ายๆ สนุกสนาน ลีลาน่าดู ความชอบนำ�มาซึ่ง
ความเชื่ อ ข่ า วที วี เ อาหนั ง สื อ พิ ม พ์ ม าอ่ า น ข่ า ว
หนังสือพิมพ์กำ�หนดประเด็นข่าวจากข่าวทีวี กลาย
เป็นวารสารศาสตร์แบบโง่ลงเรื่อยๆ ลอกข่าวกัน
ข่าวโดนชี้นำ�ความเห็นกันจนไม่ใช่รายการข่าว และ
กสทช. หรือองค์กรวิชาชีพก็ไม่เคยจะแก้ปญ
ั หาอะไร
นี้ได้
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7. “สื่อสารกันด้วยความเกลียดชัง”
ปัญหาสำ�คัญคือเนื้อหาสื่อเริ่มรุนแรงมาก
ขึ้น ภาษา ภาพข่าว การพาดหัว กระทั่งรายการ
วิทยุชุมชนที่ยุแยง ปลุกปั่น และสร้างความเกลียด
ชังแตกแยกในต่างจังหวัด ก็เป็นปัญหาสะสมที่ปลุก
เร้าอารมณ์ของผูค้ นให้เกลียดชัง แบ่งเขาแบ่งเรามาก
ขึ้น

และอีกเล่มสำ�หรับนักข่าวทีต่ อ้ งรายงานข่าวภาคสนาม
โดยเฉพาะเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง การ
ประท้วง จลาจล หรือภาวะสงคราม

8. “ข่าวสารการเมืองเร้าอารมณ์ ฉาบฉวย เป็น
ละครดราม่า”
สิบปีมานี้ ลีลาข่าวโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
หัวสีนนั้ เร้าอารมณ์มากขึน้ ข่าวการตรวจสอบทุจริต
เชิงลึกน้อยลง ข่าวคอร์รัปชั่นน้อยลง มีแต่ข่าวเรื่อง
นักการเมืองขัดแย้ง นักข่าวทำ�แต่ข่าวปิงปอง ไม่
ทำ�ข่าวสืบสวน ไม่อดทนยืนหยัดต่อการนำ�เสนอ
ข่าวสารที่จำ�เป็น ที่ประชาชนต้องรู้ รายงานข่าว
เหมือนละคร คือเน้นความขัดแย้ง สร้างภาพตัว
ละครฝ่ายดี ฝ่ายร้าย และมีปมทางการเมืองมากกว่า
แก่นแท้ปัญหาทุจริต
นักข่าวบ้านเราชอบถามนักการเมืองว่า
คิดรู้สึกอย่างไร แต่ไม่ค่อยถามว่าท่านจะทำ�อะไร
ทำ�อะไร หรือทำ�อย่างไร
9. “แมลงวันไม่ตอมแมลงวัน แต่แข่งกันบินเร็ว”
ข่าวความขัดแย้งทางการเมือง กลายเป็น
สินค้าข่าวขายดีที่แต่ละฉบับแต่ละช่องพยายาม
แข่งขันกันสูง แต่เพราะด้วยเทคโนโลยี และความ
สะดวก ทำ�ให้นักข่าวเน้นแข่งกันที่ความเร็ว สื่อใหม่
ทำ�ให้ขา่ วถูกตรวจสอบน้อยลง เพราะยังต้องแข่งกับ
สื่อออนไลน์ สื่อพลเมืองอีก
คนสื่ อ เดี๋ ย วนี้ ทำ � ข่ า วเร็ ว จนลดความ
รอบคอบ คนแชร์ข่าวก็เร็ว พลาดไปด้วย ไม่มีใคร
ตรวจสอบใคร ต่างคนต่างรีบเป็นผู้นำ�ข่าว

การรายงานข่าวในสถานการณ์รนุ แรง
จั ด ทำ � โดย สมาคมนั ก ข่ า วนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย, ออนไลน์ 2551
ดาว์นโหลดได้ที่ : http://goo.gl/t50ZpD
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10. “ชีวิตนักข่าว เสี่ยงภัยสูง ค่าตอบแทนน้อย”
นักข่าวภาคสนามต้องเสี่ยงภัยสูงจากความ
ขัดแย้งในสนามข่าว การบาดเจ็บ เสียชีวิตในการ
ชุมนุมประท้วง องค์กรยังไม่มนี โยบายและมาตรการ
หรือแนวทางสนับสนุนนักข่าวอย่างพอเพียง ยังขาด
องค์ความรู้ด้านการรายงานข่าวในสถานการณ์ขัด
แย้ง
มอบหมายภาระงานข่ า วสู ง เน้ น ข่ า ว
สถานการณ์ เกาะติด บางครั้งก็ขัดแย้งกันเองใน
กองบรรณาธิการณ์ข่าวเพราะบก.กับนักข่าว และ
ช่างภาพถือสีแบ่งฝ่ายกัน  เสี่ยงภัยสูง แต่ได้ค่าตอบ
แทนน้อย มาตรฐานสนับสนุนทางวิชาชีพ โครงการ
อบรมต่างๆ ก็นอ้ ย ไปเรียนรูก้ นั ในสนามข่าวเอาเอง
เป็นปัจจัยที่มาจากปัญหาการเมือง ภายใน
องค์กร ผู้บริหารสื่อ ตัวผู้ทำ�งานสื่อ คนดูสื่อ และ
เทคโนโลยี ตลอดจนสภาพสังคมทั้งหมดที่ล้วนส่ง
ผลให้สื่อกำ�ลังเผชิญอยู่ในปัญหาที่ยากจะหลุดออก
จากวงจรอุบาทว์นี้ได้
จะเห็ น ว่ า ปั จ จั ย ข้ า งต้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้ า ง
กรอบจำ�กัดและกลายเป็นต้นตอและสภาพปัญหา
แวดล้ อ มคนทำ � งานสื่ อ ที่ ต้ อ งตกอยู่ ท่ า มกลาง
สถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ซึ่ ง ทำ � ให้ ส รุ ก ได้ ว่ า
อาชีพสือ่ สารมวลชนนัน้ ไม่ได้งา่ ยเลยทีจ่ ะเอาชนะ
สภาพจำ�ัดของความขัดแย้งนี้ได้
การกำ�กับกันเองทางวิชาชีพก็เป็นความ
หวังหนึ่งที่จะช่วยให้สื่อหลุดพ้นจากสภาพวังวน
ของปัญหานี้ได้ สักวัน
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“สื่อสาธารณะ”
ธาม เชื้อสถาปนศิริ
นักวิจัยชำ�นาญการ I สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

ใครคือเจ้าของสื่อสาธารณะ

ไทยพีบเี อส?
ช่ ว งนี้ สื่ อ สาธารณะไทยพี บี เ อสโดน
วิพากษ์วจิ ารณ์มากจากหลายฝ่าย โดย
เฉพาะเสียงหลักๆ จากฝั่งประชาชน ผู้
ดูผู้ชมรายการ ซึ่งสะท้อนผ่านเข้ามา
ในช่องทางอินเตอร์เน็ต (เฟซบุ๊ค ทวิ
ตเตอร์) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะ
เท่ากับว่าไทยพีบีเอสมีผู้ชมผู้ฟังที่ใส่ใจ
ในเรื่องนี้

เสียงวิพากษ์์ก็มาจากทั้งฝ่ายเสื้อเหลือง ฝ่ายเสื้อ
แดง ทั้งฝ่ายม็อบเสื้อขาว ฝ่ายม็อบกปปส. และ
ปรากฎการณ์ช่วงการชุมนุมที่ผ่านมาในรอบเดือน
ก็พบว่ามีตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง 2 ฝ่าย เข้ามาแวะ
“เยีย่ มเยียน“ ทีส่ �ำ นักงานทำ�การขององค์การส.ส.ท.
โดยหลักๆ มาเรียกร้องว่า ขอให้ไทยพีบเี อสทำ�หน้าที่
นำ�เสนอข่าวอย่างยึดมั่นในความเป็นกลาง

ถือเป็นความอบอุน่ อบใจของคนทำ�งานส.ส.ท./ไทย
พีบเี อส ถ้าหากว่าผูช้ มุ นุมประท้วงไม่ได้มาด้วยความ
รุนแรง การทำ�ร้าย หรือใช้วาจาพูดข่มขู่คุกคาม
มองในมุมทีด่ ี คือ การมาขอความหวัง ความ
ช่วยเหลือ เรียกร้องให้ทำ�งานดีขึ้น มองในมุมร้าย
คือ มาข่มขู่คุกคามสื่อ แต่ถ้ามองในมุมจริงๆ คือ
ประชาชนทุกฝ่ายมีสิทธิมีเสียง ทำ�ได้ครับ
มี ค นอาจสงสั ย ว่ า ไทยพี บี เ อสเป็ น สื่ อ
ประเภทไหน? เขียนอธิบายสักหน่อยว่า ไทยพีบี
เอส คือ สื่อสาธารณะ (public media) ซึ่งหมาย
ถึงสื่อที่มีเป้าหมายเพื่อบริการสาธารณะ คำ�นึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ และเป็นของประชาชนทุก
คน
(1) บริการสาธารณะ ก็หมายถึง เพื่อให้
บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง ที่มี
คุณค่า ที่เป็นประโยชน์ ที่สนุกสนานหรรษาแก่
สาธารณะ
คล้ายๆ ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เหมือน ประปา ไฟฟ้า - แต่นี่คือ ข่าวสารความรู้
ความบันเทิง - ข้อมูลสารสนเทศ
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(2) ผลประโยชน์สาธารณะ ก็หมายถึง
เพื่อปกป้อง คุ้มครอง เสริมสร้างผลประโยชน์ของ
ประชาชน ทั้งกลุ่มมาก ทั้งกลุ่มน้อย ทั้งกลุ่มหลัก
ทั้งกลุ่มรอง
ฉะนัน้ อะไรทีเ่ ป็นผลประโยชน์สาธารณะ ก็
ต้องทำ�ทั้งหมด ทั้งข่าวสารความรู้ ความบันเทิง
ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายถึง ผล
ประโยชน์ของชาติ ของส่วนรวม ของประเทศเป็น
สำ�คัญนะครับ
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของสื่อสาธารณะ ไม่ว่า
จะที่ไหนๆ ของโลกจะไม่ได้ทำ�เพื่อปกป้องรัฐบาล
หรือนักการเมืองหรือผลประโยชน์ของกลุม่ การเมือง
ใดการเมืองหนึ่ง เพราะรัฐบาลไม่ใช่ชาติ แต่ปกป้อง
ประชาชน เพราะประชาชนเป็นตัวแทนชาติ
ถ้าสื่อสาธารณะปกป้องรัฐบาล แบบนั้นเขา
เรียกสื่อรัฐบาล โฆษณาชวนเชื่อท่าเดียวละครับ
(3) เป็นของประชาชนทุกคน ไทยพีบีเอส
ได้เงินภาษีสรรพสามิตจากประชาชนโดยการจัดสรร
ให้โดยกระทรวงการคลัง เป็นเงิน 2,000 ล้านบาท
ต่อปี ซึ่งอาจจะเพิ่มอีกได้เมื่อครบ 5 ปี โดยจะ
พิจารณาจากความจำ�เป็นและอัตราเงินเฟ้อ เพราะ
ฉะนั้น เจ้าของไทยพีบีเอส ก็คือประชาชนทุกคน
เงินเดือน ค่านำ�้ ค่าไฟ ค่านำ�ม้ นั ค่าสัญญาณ
ดาวเทียม ค่าผลิตรายการ เป็นเงินภาษีของท่าน
ประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของ เจ้านายของเรา
ประชาชนในที่นี้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ดื่มเหล้า สูบ
บุหรี่นะครับ คือทุกๆ คน ทั้งผู้ใหญ่ ผู้เฒ่า ทั้งเด็ก
เยาวชน กระทั่งคนวัยทำ�งาน และทั้งคนไทยส่วน
มาก ทั้งชนกลุ่มน้อย ทั้งพุทธ  คริสต์ อิสลาม ฯลฯ
หมดแหละครับ

เพราะฉะนั้นสื่อสาธารณะจะต้องไม่ตกอยู่
ภายใต้อทิ ธิพลทางการเมือง ไม่ใช่ของคนฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งทางการเมืองแต่อย่างใด
ทุกคนมีสิทธิมาประท้วงแหละครับว่าง่ายๆ
ไทยพีบีเอส เป็นหน่วยงานแบบไหน?
องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ (ส.ส.ท.) เป็น
นิติบุคคล มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Public
Broadcasting Service” เรียกโดยย่อว่า “TPBS”
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นองค์การสือ่ สาธารณะด้านวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ดำ�เนินการภายใต้ทุน
ทรัพย์สิน และรายได้ขององค์การ
จึงเป็นองค์กรสาธารณะทีม่ ปี ระชาชนทุกคน
เป็นเจ้าของ
ส่วนไทยพีบีเอสนั้นก็คือช่องสถานีโทรทัศน์
ที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น มาด้ ว ยข้ อ กำ � หนดว่ า ต้ อ งอิ ส ระจาก
อำ�นาจรัฐบาล อำ�นาจทุน อำ�นาจการเมืองและกลุม่
กดดันต่างๆ ทางการเมือง
ไทยพีบีเอสไม่ใช่บริษัทเอกชน ไม่ใช่บริษัท
มหาชนด้วย เพราะวัตถุประสงค์ขององค์กร (ตาม
กฎหมาย พรบ.องค์การสื่อสาธารณะ 2551) ให้
องค์การมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ดำ�เนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคม ที่มี
คุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็น
ไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบ
ด้านสมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
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(๒) ผลิ ต รายการทางด้ า นข่ า วสาร สาร
ประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง ที่
มี สั ด ส่ ว นอย่ า งเหมาะสมและมี คุ ณ ภาพสู ง เน้ น
ความหลากหลายในมิติต่างๆ โดยมุ่งดำ�เนินการ
อย่างปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์
เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็น
สำ�คัญ
(๓) ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนให้
ก้าวหน้าทันการเปลีย่ นแปลงของโลกเพือ่ ประโยชน์
ทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น ผ่ า นทางการให้
บริการข่าวสารและสาร ประโยชน์อื่น
(๔) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรูข้ า่ วสารเพือ่
สร้างสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมกัน
(๕) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำ�หนดทิศทางการ
ให้บริการขององค์การเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(๖) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อนื่
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ องค์การมีอ�ำ นาจ
หน้าที่หลัก คือ
(๑) ให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานี
วิทยุโทรทัศน์ หรือเผยแพร่รายการในระบบอื่น
หรือเทคโนโลยีทนั สมัยอืน่ โดยมีเครือข่ายให้บริการ
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศหรื อ ให้ มี ส ถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์เพิ่มเติมเป็น
เครือข่าย ไม่เก็บค่าสมาชิกและไม่หารายได้จาก
การโฆษณา เว้นแต่การสนับสนุนจากผู้สนับสนุน
องค์การ

(๒) ให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ หรือบริการ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศอื่น หรือบริการอื่นใดที่
เกีย่ วข้องหรือเป็นประโยชน์ตอ่ การเผยแพร่รายการ
(๓) ให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
และการสร้ า งสรรค์ ก ารผลิ ต รายการของผู้ ผ ลิ ต
รายการอิสระ
(๔) ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ภาคเอกชน ชุมชน หรือหน่วยงานต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือสถานีวิทยุหรือ
สถานีโทรทัศน์ขององค์การสื่อสารสาธารณะของ
ต่างประเทศ ในการผลิตรายการอันเป็นการส่งเสริม
ความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะหรือ สร้างความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกัน
(๕) กระทำ�การอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือ
เนื่องในการจัดการให้สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ
ด้วยหน้าทีแ่ ละพันธกิจเช่นนี้ จะเห็นว่าไทย
พีบีเอสมีหน้าที่เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะ
และเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
การวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ก ารทำ � หน้ า ที่ ข อง
สื่ อ สาธารณะไทยพี บี เ อส เปรี ย บเสมื อ นสิ ท ธิ
ของเจ้าของประเทศ เจ้าของสื่อสาธารณะทุก
คนที่สามารถกระทำ�ได้ และเป็นสิ่งที่คนทำ�สื่อ
สาธารณะต้องรับฟัง ต้องให้คุณค่าและจะปฏิเสธ
เสียงของประชาชนฝ่ายใดไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้น ไทยพีบีเอส มีประชาชนทุก
คนในประเทศไทยเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับ!
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“รู้เท่า-รู้ทันสื่อ”
ธาม เชื้อสถาปนศิริ
นักวิจัยชำ�นาญการ I สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

3 คำ�ปัญหาในวิชาข่าว!

‘เป็นกลาง เลือกข้าง จุดยืน’
บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์สนามวิจารณ์ 7 มกราคม 2557

สิบปีที่ผ่านมา การถกเถียงที่ชวนปวดหัวมากที่สุดของสื่อมวลชน คือคำ�ถามเรื่อง ความ
เป็นกลาง การเลือกข้างและจุดยืนของสื่อ ผ่านคำ�ถามถึง การมีอยู่ของความเป็นกลาง
ข้างที่ควรจะเลือก และสื่อควรยืนตรงไหนดี? ท่ามกลางความขัดแย้งของสังคม
เถียงกันมาหลายปี จนไม่เข้าใจว่าคนทำ�งานสื่อหลงลืม
หน้าที่และหลักการตนเองไปหรืออย่างไรกัน? ผมขอ
สรุปคำ�อธิบายสั้นๆ เพื่อตอบคำ�ถามเหล่านั้น และเพื่อ
คนธรรมดาที่ไม่ได้เรียนวิชาข่าว อ่านกันดังนี้
(1) ความเป็นกลางมีหรือไม่?
ตอบ: จริงอยูว่ า่ ความเป็นกลางของความดี ความ
เลว คือ โลกสีเทา คุณอาจเป็นคนดีในเรือ่ งหนึง่ เป็นคนเลว
ในเรื่องหนึ่ง หรือความเป็นกลางระหว่าง เลข -1 กับ +1
คือ ศูนย์ หรือความเป็นกลางระหว่างความขัดแย้ง คือ เป็น
คนที่ไม่มีส่วนได้หรือส่วนเสียกับเรื่องนั้นๆ
แต่ความเป็นกลางในสื่อมวลชน มีหรือไม่? คำ�
ตอบคือ “มี” แต่มันถูกอธิบายกำ�กับควบคุมด้วยคำ�ว่า
“รายงานข่าวตามสภาพข้อเท็จจริง ความจริง อย่างตรง
ไปตรงมาของเรือ่ งราว ของเหตุการณ์นนั้ ๆ โดยไม่เอาอคติ
ความรูส้ กึ นึกคิด ความเห็น ของนักข่าวสอดแทรกลงไปใน
ข้อคิดเห็น และรายงานข่าวนั้นอย่างสมดุล รอบด้าน เป็น
ธรรม เที่ยงตรง” ซึ่งเป็นคำ�อธิบายถึงคุณภาพของข่าวที่ดี
ที่นักข่าวพึงทำ�

(2) สื่อมวลชน ควรเลือกข้างหรือไม่?
ตอบ: สื่อมวลชนไม่ควรเอนเอียง ฝักใฝ่ทางใด
ทางหนึ่ง ตามหลักการความไม่เอนเอียง (impartiality) หลักการนี้ อธิบายและกำ�กับสื่อ “เฉพาะตอนที่สวม
หมวกนักข่าว ตอนที่เป็นช่างภาพ” ณ ห้วงเวลาที่กำ�ลัง
ทำ�หน้าที่ความเป็นสื่อมวลชน หลักการนี้ มิได้กำ�หนดขึ้น
เพื่อปกป้องตัวคนทำ�งาน แต่ปกป้องตัวเนื้อหาข่าวสาร ใน
ฐานะ “ข้อเท็จจริงทีถ่ กู รายงาน” อย่างตรงไปตรงมา ตาม
หลักวัตถุวิสัย (objectivity)
ส่วนเขาคนนั้น “นักข่าว/สื่อมวลชน” เมื่อถอด
หมวกความเป็นนักข่าว แต่สวมหมวกความเป็นประชาชน
พลเมือง ย่อมสามารถเอนเอียงเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ทางการ
เมือง กระทั่งความดีชั่วเลวทรามตามแต่ที่ตนต้องการ
หลักการ “ไม่เลือกข้าง” กำ�หนดเฉพาะห้วงเวลา
ขณะจิตผลิตงานข่าวเท่านั้น! เพื่อปกป้องคุ้มครองความ
อิสระของข่าว มิใช่เพือ่ เป็นเกราะกำ�บังตัวนักข่าวจากความ
ขัดแย้งทางการเมืองไม่
ความดี ความชั่ว อยู่ที่ “ตัว” ของนักข่าว มิได้อยู่
ที่ตัวของข่าว เพราะฉะนั้น ข่าวต้องเป็นข่าว
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หากนักข่าว/ผู้สื่อข่าวใส่ความคิดเห็น หรือสอด
แทรกอคติชนี้ � 
ำ หรือทัศนคติสว่ นตัวลงไป นัน่ ย่อมมิใช่ขา่ ว
ส่วนคำ�พูดทีว่ า่ ต้องเลือกข้างความถูกต้อง ความ
ดี นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ระดับสามัญสำ�นึกความเป็นคน มนุษย์ ตัว
ตนของสื่อมวลชนคนนั้นเอง เพราะหน้าที่ของนักข่าวคือ
แสวงหาความจริง (seeking the truth) เท่านั้น ถ้าไม่
แสวงหาความจริงแต่เอาความเท็จ ความลวงมานำ�เสนอ
เช่นนั้นไม่ใช่นักข่าว แต่เป็นนักโกหกลวงโลก
เพราะฉะนั้นแล้ว ข้างที่นักข่าวมีสิทธิเลือก คือ
“ข้างความจริง” (truth) เท่านั้น นักข่าวไม่มีสิทธิเลือก   
ข้างอื่นๆ นอกจากความจริง
(3) จุดยืนของนักข่าว?
ตอบ: จุดยืนของนักข่าว สื่อมวลชน ในวิชาข่าว
มิได้หมายถึงจุดยืนทางการเมือง นั่นเป็นสิ่งที่วิชาข่าวไม่
ได้สอน แต่ที่สอนกันจริงๆ เรื่องจุดยืน คือ “จุดที่เท้าสอง
เท้าของนักข่าว ไปยืนในที่เกิดเหตุ” เพื่อสัมผัสเรื่องราว
เหตุการณ์ เห็นด้วยตาตนเอง
และในวิชาข่าว ก็บอกว่านักข่าวควรเอาจุดยืน
ของตัวเองไปยืนหลายๆ ที่หลายๆ ด้านเพื่อที่จะได้มอง
เห็นความจริง ได้ยินความจริงรอบด้าน (นั่นคือเหตุผลว่า
ทำ�ไมข่าวต้องคงไว้ซงึ่ ความรอบด้าน) เพราะการทำ�หน้าที่
เป็นกระจกปัญหามิได้อยู่ที่ขนาดบานใหญ่หรือเล็ก แต่อยู่
ที่มุมส่องสะท้อนที่รอบด้านต่างหาก
จุดยืนของนักข่าว คือ ในสนามข่าว เท่านั้น ส่วน
จุดยืนเรือ่ งอืน่ ๆ ของนักข่าว เป็นเรือ่ งส่วนตัวใน ฐานหมวก
หลายใบของความเป็นพลเมือง ประชาชนทัว่ ไป จุดยืนของ
ตัวเองต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะสามารถแสดงออกมาได้ก็
ด้วยผ่านบทความ ข้อเขียน คอลัมน์ส่วนตัวเท่านั้น ห้าม
นำ�เสนอผ่านรูปแบบข้อเขียนข่าวโดยเด็ดขาด
เพราะฉะนั้นแล้ว ช่วงเวลาของการรายงานข่าว
นำ�เสนอข่าว นักข่าวก็ควรจะเป็นผู้ที่วางใจเป็นกลาง ต่อ
เรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อนำ�มันมาบอกเล่าตามความจริง
สรุป (1) ความเป็นกลางในงานข่าว? มีจริง และ
มันคือการบอกเล่าเรือ่ งราวอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จ
จริง (2) การเลือกข้างของสื่อมวลชน? เลือกได้เพียงข้าง
เดียว คือ ข้างความจริง (3) จุดยืนของนักข่าว? มี จุดยืน
เดียว คือ ยืน ณ ที่สนามข่าว ณ จุดเกิดเรื่องราวเหตุการณ์
นัน้ ๆ ด้วยสายตา หู และประสาทสัมผัสของตนเองเท่านัน้ !

หน้าที่ของนักข่าว
คื อ แสวงหาความ
จริง ถ้าไม่แสวงหา
ความจริง แต่เอา
ความเท็จ ความ
ลวงมานำ � เสนอ
เช่นนั้นไม่ใช่นักข่าว
แ ต่ เ ป็ น นั กโ ก ห ก
ลวงโลก
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ที่สุดแล้ว เป็นตัวนักข่าวเอง ที่จะเรียนรู้ถูกรู้ผิด
ก็ขึ้นอยู่กับระดับสามัญสำ�นึกแห่งวิชาชีพตนเอง ไม่อาจ
บังคับกันได้ เพราะจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นเครื่องมือ
ที่ต้องใช้ความสมัครใจในการยึดเหนี่ยวตนเอง แต่สิ่งหนึ่ง
ที่นักข่าวควรจะเข้าใจก็คือ “ข่าวคือข้อเท็จจริง ความถูก
ผิดคือกรอบมาตรฐานศีลธรรม กฎหมายของสังคมหนึ่งๆ
ในการวัด และจุดยืนของนักข่าว คือจุดที่ยืนในสนามข่าว
เท่านั้น ไม่มีจุดยืนอื่น”
ผมเคยได้ยินคำ�ถามในวิชาเรียนข่าว จากเพื่อน
ร่วมชั้นคนหนึ่งว่า “นักข่าวควรเป็นคนดี คนเลือกข้าง
ความถูกต้องหรือไม่? ถ้าเขาเลือก เขาก็ไม่ควรเป็นนักข่าว
นะสิ?”
.......
ไม่มีคำ�ตอบ มีแต่คำ�ถามกลับจากใครอีกคนว่า
“ก็ ถ้ า นั ก ข่ า วผู้ ซึ่ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ข่ า วเหตุ ก ารณ์
ข่าวนั้นๆ และได้พิสูจน์ข้อเท็จ ข้อจริง เข้าถึงความ
จริงด้วยตัวเอง และได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นอย่างถี่ถ้วน
ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน และนำ�เสนอมันไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงไปตรงมามากทีส่ ดุ แล้ว หากเขายัง
ไม่รู้อีกว่าอะไรคือความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม
เขาจะยังเหมาะสมที่จะยังเป็นนักข่าวได้อีกละหรือ?”

เป็นคำ�ถามที่รอคำ�ตอบ!

หมายเหตุ* คอลัมน์สนามวิจารณ์เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำ�หรับการ
แสดงความคิดเห็นด้านสังคม ไลฟ์สไตล์ ศิลปวัฒนธรรม บันเทิง
ส่งบทความของคุณมาได้ที่ jud.entertain@gmail.com
เกี่ยวกับผู้เขียน ธาม เชื้อสถาปนศิริ เป็นนักวิชาการ
สื่อ ประจำ�สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ติดต่อเขาได้ที่
timeseven@gmail.com
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“จริยธรรมสื่อ”
กองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิจัย ประเมินผล และพัฒนา I สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

ถอดบทเรียน.....

นัม็อกบ ข่การเมื
าวในสนามข่
า
ว
อง และความขัดแย้ง
* เนื้อหาจากรายการทางออกประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ธัันวาคม 2556 เวลา 17.30-18.00 น.

ไทยพีบีเอส ได้ส่งผู้สื่อข่าวและทีมงานลงพื้นที่การชุมนุมต่างๆ เพื่อติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของ
การชุมนุมอย่างเกาะติดและต่อเนื่องมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นการชุมนุม ซึ่งรายการทางออกประเทศไทยได้
เชิญผู้สื่อข่าวเหล่านั้นมาสัมภาษณ์ถอดบทเรียนประสบการณ์และมุมมองต่างๆ ในการทำ�งานข่าวภาคสนาม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในรายการ “ทางออกประเทศไทย” ดำ�เนินรายการ
โดยคุณจีรชาตา เอี่ยมรัศมี และคุณพิมพิมล ปัญญานะ
การสนทนาเป็นไปอย่างน่าสนใจเพราะนี่คือสิ่งที่ไม่ได้ถูกบอกเล่ารายงานลงไปในข่าว จากนักข่าวภาค
สนามของไทยพีบีเอสมาร่วมรายการ 7 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นนักข่าวที่คลุกคลีกับสนามข่าวม็อบราชดำ�เนินและ
กลุ่มผู้ชุมนุมนับมาตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง โดยมี ผู้ร่วมพูดคุย คือ 1. ภัทราพร ตั๊นงาม,
2. วิลาศิณีย์ ศุภรส, 3. ธัญญธร สารสิทธิ์, 4. เบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง, 5. พงศ์เมธ ล่องเซ่ง, 6.
อมฤต สุวรรณเกต และ 7. สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา
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กว่า 6 ปีที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ทำ�หน้าที่สื่อ
สาธารณะ นำ � เสนอประเด็ น ข่ า วสาร และเรื่ อ งราวที่
น่าสนใจให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับทราบ ทั้งประเด็น
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม การศึ ก ษา และความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวม
ไปถึงเหตุการณ์ชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ อาทิ การ
ชุมนุมของกลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบ
อาชีพ การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตร หรือ
การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) เมื่อปี 2553 เป็นต้น และการชุมนุม
ที่กำ�ลังเป็นที่จับตามองของคนในสังคมอย่างการชุมนุม
ของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์อนั มีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุข หรือที่รู้จักกันดีในนาม “กปปส.”
สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา หนึ่งในนักข่าว
สถานการณ์มอ็ บทีเ่ กาะติดเวทีการชุมนุมมาอย่างยาวนาน
เล่าว่า ประเด็นเริ่มต้นของการชุมนุมมาจากการชุมนุม
คัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่จุดติดจาก
กระแสในโซเชียลมีเดียค่อนข้างจะแรงมาก ซึง่ แกนนำ�แทบ
ไม่ต้องทำ�อะไรเลย เพียงแค่ขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ก็จะมีคนเข้ามาร่วมในการชุมนุมเพิ่มขึ้น
มากมาย แต่การชุมนุมคัดค้าด พรบ.นิรโทษกรรมน้ัน มัน
มีเงื่อนเวลาที่ต้องให้ ข้อสังเกตของผมเองคิดว่าเป้าหมาย
ของการชุมนุมน่าจะมีมากกว่านัน้ รึปา่ ว? และคิดว่าผูช้ มุ นุ
มหลายๆ คนก็สังเกต
ส่วนตัวมองว่า “การขับเคลื่อนมวลชนในจำ�นวน
มากเป็นเรื่องที่ยาก และถ้าเกิดว่าการชุมนุมอยู่นิ่งกับที่

ก็จะโดนกลุ่มผู้ชุมนุมกดดันถึงการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่
ตนเองต้องการ (เมื่อไหร่จะชนะ) การขับเคลื่อนมวลชนเป็น
กระบวนการที่สำ�คัญมาก
ยกตัวอย่างเช่น การที่กลุ่มการชุมนุม นปช. ได้ที่ราช
ประสงค์ กลุ่มพันธมิตรไปที่ทำ�เนียบและสุวรรณภูมิ เป็นต้น
คำ�ถามคือ ทำ�ไม? คำ�ตอบที่ได้คือ มันต้องสะสมชัยชนะไป
เรือ่ ยๆ ซึง่ เป็นพัฒนาการของทุกการชุมนุม เมือ่ มีการยกระดับ
ของเป้าหมาย วิธีการก็ต้องยกระดับตามไปเรื่อยๆ ซึ่งจากการ
เคลื่อนที่การชุมนุมไปหลายๆที่ จนนำ�ไปสู่เป้าหมายคือสิ่งที่
เรียกว่า “การกำ�จัดระบอบทักษิณ” การปิดล้อมสถาทีร่ าชการ
ต่างๆ ซึ่งทางฝั่งรัฐบาลก็ได้มีการแก้เกมมาโดยตลอด ซึ่งไพ่ใบ
สุดท้ายคือการปล่อยให้กลุม่ ผูช้ มุ นุมเข้า บชน. เข้าทำ�เนียบเลย
เพื่อดูว่าจะทำ�อะไรต่อไป”
เมื่ อ ถามถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ก ลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ ม เข้ า ยึ ด สถาน
โทรทัศน์ฟรีทีวีทั้ง 6 ช่อง เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ด้วย
แกนนำ�มีการพูดเสมอว่า ในการปฏิวัติโดยประชาชน การยึด
สื่อหรือสถานีโทรทัศน์เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนและค่อนข้าง
ทำ�ให้เห็นภาพชัดเจนในการยึดอำ�นาจรัฐ / แต่แกนนำ�ก็บอก
ว่าจะไม่ใช้กำ�ลังเข้าคุกคามสื่อ
คุณสถาพรยังบอกว่า ถ้าลองมองย้อนกลับไปในการ
ชุมนุมครัง้ ก่อนๆ จนถึงการชุมนุมครัง้ นีน้ นั้ เราไม่เคยถ่ายทอด
แถลงการณ์หรือคำ�ปราศรัยของแกนนำ�บนเวที เพราะว่าเรา
ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรบ้าง อาจมีคำ�ที่เป็นการกล่าวหา ใส่ร้าย
หรือมีคำ�หยาบซึ่งเราควบคุมไม่ได้ว่าเขาจะพูดอะไรบ้าง ดัง
นั้นการใช้ลักษณะการถ่ายทอดสดมันมีความสุ่มเสี่ยง ที่สถานี
จะถูกฟ้องหรือกลายเป็นอะไรไปด้วย
แต่ทุกครั้งที่มีมติสำ�คัญเราก็จะนำ�มาทำ�เป็นข่าวและ
รายงานให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุด และสำ�หรับข้อโต้แย้ง
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เรื่องแถลงการณ์ของนายกที่ตัดสด   เนื่องจากถ้าแถลง
การร์นั้นเป็นการประกาศยุบสภา เป็นการลาออก หรือ
อะไรก็ตามทั้งการประกาศ พรบ.ความมั่นคง พรก.ฉุกเฉิน
เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ หรือถ้านายกพูดคำ�
หยาบนายกก็ต้องรับผิดชอบอย่างสาหัสสากรรจ์
จากประสบการณ์รายงานข่าวการชุมนุมทางการ
เมืองมายาวนาน สถาพรเชื่อว่า การชุมนุมไม่มีวันหมดไป
แต่สิ่งที่ดีที่พบจากการชุมนุมครั้งนี้คือ ทั้ง 2 ฝ่ายมีการ
ศึกษาบทเรียนจากการชุมนุมเมื่อปี 2553 แล้วนำ�มาปรับ
ยุทธวิธีในการต่อสู้กัน
“อย่างฝ่ายผูช้ มุ นุมก็ใช้วธิ ที ชี่ ดั เจนว่ามีการควบคุม
ใช้แนวทางสันติวธิ ี ถึงแม้จะมีการยึดสถานทีร่ าชการต่างๆ
แต่ไม่ได้ทำ�ให้เกิดความรุนแรงใดๆ ในส่วนของฝ่ายตำ�รวจ
อาวุธที่ใช้ร้ายแรงที่สุดคือ แก๊สนำ�้ตา และกระสุนยาง ซึ่ง
ไม่ได้ก่อให้เกิด อันตรายถึงชีวิต ซึ่งทุกวันนี้เรามีชุดคิด
หรือวิธีคิดอยู่ 2 ฝ่ายใหญ่ๆชัดเจน รอว่าเมื่อไรมีเงื่อนไข
ใหญ่ๆ ขึน้ มาการชุมนุมก็จะเกิดขึน้ มาอีก” คุณสถาพรสรุป
ด้านคุณพงศ์เมธ ซึ่งเป็นนักข่าวภาคสนามอีกคน
ทีป่ ระจำ�การฝัง่ ผูช้ มุ นุมเสือ้ แดงและนปช. เล่าว่าได้ประจำ�
จุดรายงานที่สนามราชมังคลาฯ สังเกตการจัดการมวลชน
ของกลุม่ คนเสือ้ แดง ซึง่ กลุม่ ของ นปช. มีการชุมนุม 2 ช่วง
คือ ช่วง 19.00 น. -20.00 น. และ 24.00 น. ซึ่งเป็นช่วง
ที่ฝั่งราชดำ�เนินระดมพลมากขึ้น

จากการลงปฏิบัติงานในสนามข่าว ผมค้นพบว่า
มวลชนที่มาร่วมชุมนุมของทั้ง 2 ฝ่าย เหมือนจะแตกต่าง
กัน คือ กลุ่ม นปช. ส่วนใหญ่เป็นผู้ชุมนุมจากต่างจังหวัด
ในขณะที่ฝั่งราชดำ�เนิน คือ ชนชั้นกลางในกรุงเทพฯและ
คนต่างจังหวัด
“เรามองเห็นว่าการชุมนุมของกลุม่ นปช. เป็นการ
ชุมนุมในสถานที่ปิด ไม่ได้มีการเคลื่อนพล ไปที่ต่างๆ และ
ในการมาแต่ละครัง้ จะสังเกตได้วา่ กลุม่ ผูช้ มุ นุมจะมีปา้ ยที่
แสดงให้เห็นว่ามาจากที่ใด มากับ ส.ส. คนใด? เขตอะไร?
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็น ส.ส. จากพรรคเพื่อไทย ซึ่งแกนนำ�จะ
มีการพูดเสมอว่าการชุมนุมครั้งนี้มาเพื่อสนับสนุนและ
ปกป้องรัฐบาล พยายามจะไม่เคลื่อนตัวออกไปเพื่อสร้าง
เงื่อนไขให้กับสังคม”
ส่วนที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษ คือการรายงาน
เรื่องตัวเลขผู้ชุมนุม “กลุ่มผู้ชุมนุมจะมองไปที่ตัวเลข และ
การเสนอภาพการผู้ชุมนุม ซึ่งผมได้รับเสียงเรียกร้องจาก
กลุ่ม นปช. ว่ามีแต่การรายงานฝั่งราชดำ�เนิน และบอกว่า
เรามักจะถ่ายช่วงเช้าที่กลุ่มผู้ชุมนุมยังพักอยู่ ยังบางตาอยู่
ผมก็อธิบายว่าผมมี
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มีการรายงานทั้งวัน จนถึงข่าวดึก และพยายามบอกว่า
ตัวเลขของกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีส่วนสำ�คัญ”
ด้ า นคุ ณ อมฤต สุ ว รรณเกต ซึ่ ง เกาะติ ด การ
รายงานข่าวชุมนุมอีกที่ คือ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ซึ่ง
ที่สุดมีสถานการณ์ความรุนแรงในระดับสุ่มเสี่ยงมาก  โดย
เฉพาะตรงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำ�แหงนั้น เป็น
สิ่งที่ประเมินกันแล้วว่าอาจจะมีบางฝ่ายที่ต้องการให้เกิด
การกระทบกระทั่ง และเกิดความรุนแรงตรงจุดนั้น พวก
เราระวังไม่ให้ตกเป็นเครือ่ งมือในการรายงานข่าวทีอ่ าจจะ
ไปมีประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และอีกสิ่งหนึ่งที่ที่ต้อง
ระวังคือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ไม่ได้เป็นคู่ความขัดแย้ง
จะได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะ สื่อมวลชน”
เมือ่ ถูกขอให้เปรียบเทียบการชุมนุมปี 2553 และ
2556 คุณอมฤตมองว่า พัฒนาการของการชุมนุมตั้งแต่
พันธมิตร การชุมนุมของ นปช. จนมาถึงครั้งนี้ ซึ่งแกน
นำ�ประกาศเลยว่าเราจะไม่ใช้ความรุนแรง ไม่เผา ไม่อะไร
เพราะทุกคนมีบทเรียนที่เจ็บปวด เราจะเห็นได้ว่าการ
ปะทะครัง้ นีส้ ว่ นใหญ่เป็นการต่อสูเ้ ชิงสัญลักษณ์ การเข้าไป
ยึดสถานที่ราชการโดยไม่ทำ�ลาย ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้
รุนแรง จะเห็นได้วา่ เรามียทุ ธวิธใี นการเผชิญหน้ากันอย่าง
เบาลงๆ

“เวลาที่ มี แ ถลงการณ์ ข อง
รั ฐ บาลออก สื่ อ ทุ ก ช่ อ ง
จะออกอากาศพร้ อ มกั บ
และให้ เวลาเต็ ม ที่ แต่ ในส่ ว น
แถลงการณ์ของผู้ชุมนุมนั้น
สื่อจะนำ�เสนอเป็นข่าวตามจุด
ที่เรามีการตั้งรายงานเท่านั้น
ส่วนความเป็น กลางก็ต้องดู
จากเนอื้ หาทีแ่ ต่ละช่องมีการนำ�
เสนอ”
“เวลาที่ มี แ ถลงการณ์ ข อง
รัฐบาลออก สือ่ ทุกช่องจะออก
อากาศพร้อมกับ และให้เวลาเตม็
ที่ แต่ในส่วนแถลงการณ์ของผู้
ชุมนุมนัน้ สือ่ จะนำ�เสนอเปน็ ข่าว
ตามจุดที่เรามีการตั้งรายงาน
เท่านั้น ส่วนความเป็น กลางก็
ต้องดูจากเนื้อหาที่แต่ละช่องมี
การนำ�เสนอ”
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ด้านนักข่าวสาว คุณธัญญธร ซึ่งถูกมอบหมายให้
ติดตามการทำ�งานของตำ�รวจ เล่าถึงเหตุการณ์บนความ
รุนแรงของการปะทะของผู้ชุมนุมกับกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง
ที่มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงว่า เหตุความรุนแรงที่บริเวณ
หน้ามหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จนมีเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์การ
ทำ�งานของตำ�รวจที่อยู่บริเวณนั้น ดิฉันได้ทราบข่าวและมี
การสอบถามทางหน้าที่ตำ�รวจ และทราบว่าตำ�รวจยังไม่
ทราบว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อเหตุ ปืน และระเบิดเพลิงถูกใช้ ดัง
นั้นสิ่งที่ตำ�รวจสามารถทำ�ได้ในเวลานั้นคือ การกันกลุ่มผู้
ชุมนุมที่มีแกนนำ�ชัดเจนให้จำ�กัดอยู่ในสถานที่การชุมนุม
ของกลุ่มเสียก่อน และรอดูสถานการณ์

ความเป็นกลาง?
เหยีย่ วข่าวสาวอีกคน คุณวิลาสินี ศุภรส ซึง่ มีขอ้ คิด
เห็นว่าจากการเรียกร้องของกลุม่ ผูช้ มุ นุมในครัง้ นี้ ทีว่ า่ “สือ่
ไม่ได้ให้พื้นที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมมากพอ ไม่มีความเป็นกลาง”
ดิฉันคิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมน่าจะมองว่า เวลาที่มีแถลงการณ์
ของรัฐบาลออก สื่อทุกช่องจะออกอากาศพร้อมกับ และ
ให้เวลาเต็มที่ แต่ในส่วนแถลงการณ์ของผู้ชุมนุมนั้น สื่อจะ
นำ�เสนอเป็นข่าวตามจุดที่เรามีการตั้งรายงานเท่านั้น ส่วน
ความเป็น กลางก็ต้องดูจากเนื้อหาที่แต่ละช่องมีการนำ�
เสนอ
คุณวิลาสินียังเล่าถึงม็อบการชุมนุมอื่นๆ ที่ไม่ใช่
เรื่อง การเมือง เช่นการชุมนุมเรื่องปากท้อง-อาชีพ ที่เรียก
ได้ว่าอาจเกิดขึ้นทุกปี เมื่อมีการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ปากท้อง เรื่องแรงงานต่างๆ ก็จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมา
พิจารณาดำ�เนินการต่างๆ เพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจและ
สลายตัว แต่เมื่อไม่มีการแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องและข้อ
เสนอต่างๆดังกล่าว กลุ่มการชุมนุมนั้นก็จะกลับมาอีกครั้ง
เพือ่ ติดตามผลการเรียกร้อง ซึง่ จะเกิดขึน้ ซ้�ำ ๆ หรืออาจเรียก
ว่าเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นทุกปี เช่น เมื่อหมดช่วงของการทำ�
นากลุ่มผู้ชุมนุมชาวนาก็จะกลับมา หรือเมื่อไหร่ที่พวกเขา
มีปัญหาก็จะมาแสดงตัวและชุมนุมยื่นข้อเสนอต่างๆ ซึ่ง
นั่นมันคือความจำ�เป็นของเขาที่ต้องมาเรียกร้อง โดยใน
การชุมนุมครั้งนี้เราก็พบชาวบ้านที่เคยมาชุมนุมในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไปแล้ว ดังกล่าวการแก้ปัญหานี้คงไม่ใช่เพียงการ
แก้ปัญหาการปกครองเพียงอย่างเดียว แต่ปัญหาในแต่ละ
ประเด็นก็ควรได้รับการแก้ไขด้วยเช่นกัน
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อุปสรรคข่าวม็อบ?
ภัทราพร ตั๊นงาม ซึ่งเป็นนักข่าวที่ใช้ทวิตเตอร์ไวที่สุดของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งภาพข่าวที่ถูกแชร์ต่อกันมาก
การรายงานข่าวสไตล์เดินเกาะติดตามนั้น ทำ�ให้คนที่ตาม
ข่าวย่อมไม่พลาดภาพเหตุการณ์สำ�คัญๆ แต่เธอก็ยังเล่า
ถึงปัญหาและอุปสรรคของการทำ�งานข่าวชุมนุมว่า “ไม่ใช่
เรื่องง่าย”
“ในส่วนตัวปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สาเหตุส�ำ คัญส่วนหนึง่
อาจจะมาจากการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย ซึ่งมีได้หลายภาค
ส่วนทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เป็นต้น ซึ่ง
ถ้าพิจารณาดีๆ จะพบว่าไม่ว่าจะมีการชุมนุมหรือไม่ก็ตาม
การตรวจสอบของสื่อ ก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำ�คัญในการ
ตรวจสอบเชิงคอรัปชั่น ด้วยสังคมปัจจุบันมีปัญหาดังกล่าว
นี้ค่อนข้างเยอะ แต่ถ้ามีการตรวจสอบแล้วองค์กรที่เกี่ยว
ข้องนั้นๆไม่ทำ�หน้าที่ของตัวเอง มันก็จะเกิดปัญหาตามมา
เป็นงูพันหาง แล้วคราวนี้การนำ�ไปสู่การแก้ปัญหา การ
ปฏิรูปประเทศที่มันเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรม จะแก้ไข
กันอย่างไร จะเดินกันไปอย่างไร ตรงนีน้ า่ จะเป็นปัญหาใหญ่
ที่สุด”

ปิดท้ายที่ คุณเบญจพจน์ สรุปว่า การบริหาร
จัดการของตำ�รวจในการชุมนุมครัง้ นี้ จะเห็นว่าผูบ้ ญ
ั ชาการ
เหตุการณ์มีความเข้มแข็งมาก มีการสับเปลี่ยนกำ�ลังพล
ที่ ชั ด เจนและเป็ น การผ่ อ นคลายตำ � รวจที่ จ ะต้ อ งอยู่ ใ น
สถานการณ์กดดันดังลก่าว บางจุดที่ผู้บัญชาการเหตุการร์
อ่อนลง ทางผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก็จะมีการโฮ่รอ้ งบ้าง และถาม
ถึงความยุตธิ รรมสำ�หรับพวกเขาเมือ่ ถูกกลุม่ ผูช้ มุ นุมตอบโต้
อย่างหนักหน่วง

ฟั ง ดู แ ล้ ว จะค้ น พบว่ า งานผู้ สื่ อ ข่ า วนี่ ไ ม่ ใช่
เรื่องง่าย เพราะเมื่อเข้าไปอยู่ในสนามข่าวความขัด
แย้งทางการเมืองแล้ว นักข่าวต้องทำ�งานภายใต้แรง
กดดันสูง และการตัดสินใจทางจริยธรรมที่ต้องยึดถือ
กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพมาก ไม่ยืนอยู่บนความขัด
แย้งทางการเมืองฝ่ายใดโดยเด็ดขาด
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VDO
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“เปิดโลกวิจัย”
อาทิตย์วันใหม่

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

ก้าวย่างแห่งสื่อสาธารณะ...
กับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ในฐานะสื่อสาธารณะที่มีบทบาทและภารกิจที่ส�ำคัญ
ในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ  สร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและเป็นพื้นที่
สร้างสรรค์ประชาธิปไตย โดยมีการด�ำเนินการตามเจตนาหลักของการน�ำเสนอข่าวสารทีเ่ ทีย่ งตรง ลุม่ ลึก
และรอบด้านบนพื้นฐานข้อบังคับทางจริยธรรม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการสื่อในประเทศไทยต้องปรับตัวก้าวตามให้ทัน ความล�้ำสมัยของ
เทคโนโลยีการสือ่ สาร ทัง้ ภูมทิ ศั น์สอื่ ใหม่ ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงวงการโทรทัศน์ครัง้ ใหญ่ทจี่ ะปรับสูร่ ะบบดิจทิ ลั ภายใน 2 ปีขา้ ง
หน้า ซึง่ ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูร้ บั สาร ถือเป็นสัญญาณเตือนให้สอื่ สาธารณะอย่างเช่นไทยพีบเี อส ไม่สามารถก้าว
เดินอย่างช้าๆได้อีกต่อไป แต่ไทยพีบีเอสในวัย 6 ขวบปี อาจต้องเรียนรู้ที่จะ “ก้าวกระโดด” เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น

ค�ำถามคือ ไทยพีบีเอส...พร้อมแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
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ยุทธศาสตร์ 5P ของไทยพีบีเอส ได้มีการรวมเรื่อง Platform
หรือการพัฒนาช่องทางการสื่อสารอย่างรอบด้านและหลาก
หลาย ทั้งในส่วนของวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อใหม่ และสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมถึงการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับการเผยแพร่ใน
ทุกช่องทางสะท้อนให้เห็นว่าไทยพีบีเอสมีความพยายามในการ
“เตรียมตัว” เพื่อออกเดินทางในเส้นทางสำ�คัญนี้

สำ�หรับประเด็นทางการเงิน การเปลี่ยนผ่านเป็นทีวี
ดิจิทัล ส่งผลให้ไทยพีบเี อสจำ�เป็นต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง
โดยคณะผู้ประเมินภายนอกได้ประมาณการว่า ไทยพีบีเอสจะ
สามารถหารายได้จากบริการเครือข่ายได้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 แต่
ก็ยงั คงมีความไม่แน่นอนในแง่ภาระค่าใช้จา่ ยในการยิงสัญญาณ
ภาพ

จากการประเมินผลการดำ�เนินงานไทยพีบีเอส ประจำ�
ปี 2555 โดยคณะผู้ประเมินภายนอกจากศูนย์บริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มกี ารประเมินสภาพ
แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไปและความพร้อมของไทยพีบเี อส โดยระบุวา่
ไทยพีบีเอสมีความพร้อมสูงสุดในด้านกายภาพ โดยเฉพาะใน
เรือ่ งของเทคโนโลยีการออกอากาศ ทีส่ ามารถปรับตัวเป็นดิจทิ ลั
ก่อนสถานีโทรทัศน์ชอ่ งอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังได้มกี ารลงนามกับ กสทช.
ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทโครงข่าย
สิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยัน
ความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านเป็นทีวีดิจิทัลที่สมบูรณ์ได้อย่าง
ไม่ยากนัก

นอกจากนี้ ผลการประเมินพบว่า ไทยพีบเี อสได้มกี ารเต
รียมความพร้อมด้านบุคลากรไว้ในระดับหนึ่งเนื่องจากมีการนำ�
ร่องการออกอากาศในระบบดิจทิ ลั มาเป็นระยะหนึง่ แล้ว และได้
เริม่ มีการสร้างความพร้อมให้กบั บุคลากรในการเรียนรูแ้ ละก้าวสู่
ระบบดิจิทัลไปพร้อมกัน

อย่างไรก็ดี คณะผู้ประเมินได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นตามมาหากไทยพีบีเอสไม่มีการจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดีพอควร อันได้แก่ ความเสี่ยงในแง่บุคลากรที่อาจถูกซื้อตัว
ไปสถานีช่องอื่นๆ ความเสี่ยงในด้านการบริหารผลตอบแทนที่
ได้จากการลงทุน ความเสี่ยงในการสูญเสียความโดดเด่นด้าน
รายการ และการสูญเสียฐานผู้ชมที่จะเกิดขึ้นจากการแข่งขันที่
เมือ่ พิจารณาในความพร้อมของโครงสร้างองค์กร พบว่า เข้มข้นในตลาดโทรทัศน์
ไทยพีบเี อส มีการใช้สอื่ ใหม่ทหี่ ลอมรวม (convergence) ให้เกิด
จากผลการประเมินในข้าต้น จะเห็นได้วา่ แม้ดเู หมือน
ประโยชน์แก่องค์กรและกำ�หนดเป้าหมายในการขยายกลุม่ ผูช้ ม
ผูฟ้ งั ในเว็บไซต์หลัก วิทยุออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ ซึง่ จาก ว่าไทยพีบเี อสจะมีความพร้อมในทุกๆด้านสำ�หรับการก้าวเดิน
การสำ�รวจพบว่ามีผู้ติดตามหน้าเฟซบุ๊คของไทยพีบีเอสกว่า 5 บนเส้นทางโทรทัศน์สาธารณะ แต่หนทางข้างหน้าก็ยังคงมี
แสนราย และยอดผู้ติดตามทวิตเตอร์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพี อุปสรรคอีกมากมายที่รอคอยอยู่ ดังนั้น การยืดถือหลักการ
สากลของ “สื่อสาธารณะ” ที่ทำ�หน้าที่เพื่อประชาชน จึงเป็น
บีเอสนั้นสูงสุดเมื่อเทียมกับสถานีอื่น
สิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้ไทยพีบีเอสก้าวเดินบนเส้นทางนี้ได้อย่าง
มั่นคงบนพื้นฐานความไว้วางใจจากประชาชน
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“K-Kulture”
กชกร ภู่ตระกูล

นักวิจัย I สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

“K-Kulture”

You Who Came From The Star

“มนุษย์ตา่ งดาว” เป็นสิง่ มีชวี ติ หนึง่ ในจินตนาการของ
มนุษย์ ทีอ่ าศัยอยูน่ อกโลก ในจักรวาลทีก่ ว้างใหญ่ ซึง่ ยังไม่มใี คร
สามารถพิสจู น์หรือมีหลักฐานออกมายืนยันว่า “มนุษย์ตา่ งดาว”
มีอยูจ่ ริง มนุษย์มกั จินตนาการว่ามนุษย์ตา่ งดาวมีรปู ลักษณ์แตก
ต่างกันไปตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน บ้างก็มลี กั ษณะ
ผิดแปลกไปจากมนุษย์โดยสิน้ เชิง เช่น มีดวงตาโตใหญ่ ศีรษะลีบ
หรือมีหลายแขน หลายขา ตามแต่จะคิดกันไป
แต่มนุษย์ต่างดาวจากซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง “You who
came from the star” กลับมีลักษณะเหมือนมนุษย์ (หน้าตา
ดี) ทุกประการ ต่างไปตรงที่ มีอายุยนื ยาวกว่ามนุษย์ มีพลังพิเศษ
เช่น หยุดเวลา หายตัวได้ ขยับวัตถุสิ่งของให้ลอยได้ มีพละกำ�ลัง
มากกว่ามนุษย์ปกติ มองเห็นและได้ยินดีกว่ามนุษย์ถึง 7 เท่า!
ซี รี่ ย์ เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ละครโรแมนติ ก ที่ ถู ก แต่ ง เติ ม ด้ ว ย
จินตนาการที่แปลกประหลาดของนักเขียนที่นำ�  เรื่องราวเกี่ยว
กับ การปรากฎตัวและแวบหายไปของวัตถุการบินที่ถูกบันทึก

เอาไว้ ในพงศาวดารของราชวงศ์โชซอน มาเป็นฉากซึ่งจะเล่า
ถึงความรัก ที่เหมือนปาฏิหาริย์ของมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อ โทมิน
จุน (รับบทโดยคิมซูฮยอน) ที่ติดอยู่บนโลกมนุษย์มาตั้งแต่ 400
ปีกอ่ น  ตัง้ แต่สมัยโชซอน ทีเ่ ชือ่ ว่าตนมีโชคชะตาหรือพรหมลิขติ
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ต่อหญิงสาวคนหนึง่ ทีไ่ ด้พบกันเมือ่ ตอนมาถึงโลกมนุษย์ครัง้ แรก
และพรหมลิขิตได้ทำ�ให้โทมินจุนได้มาเจอกับผู้หญิงคนนี้อีกครั้ง
ในยุค 2014 ในชื่อชอนซงอี (รับบทโดยจวนจีฮุน) ดาราเซเลบริ
ตี้ และเจ้าแม่แฟชั่นสุดโด่งดังแห่งวงการบันเทิงเกาหลี ขนาดที่
ว่าชอนซงอีถอื กระเป๋าใบไหน กระเป๋าใบนัน้ จะกลายเป็นเทรนด์
ใหม่ และเป็นแฟชั่นล่าสุดที่ผู้หญิงทุกคนจะไปหาซื้อมาหิ้วทันที
แต่ชอนซงอีก็เข้าถึงยุคตกอับเมื่อเธอเริ่มโดนแฟนคลับ
แอนตีแ้ ละเกิดกระแสในโซเซียลว่าทำ�ให้ฮนั ยูรานักแสดงรุน่ พีฆ่ า่
ตัวตาย แต่ซอนซงอีเก็บ USB ที่เป็นหลักฐานถึงความสัมพันธ์
ของฮันยูรากับคนรักซึ่งเป็นผู้ร้ายและเป็นคนวางแผนฆาตกรรม
ทั้งหมดได้จากกระเป๋าถือที่ฮันยูราลืมไว้ จากหลักฐานนี้เองที่
ทำ�ให้คนร้ายคอยโอกาสที่จะขโมย UBS คืนและวางแผนฆ่าปิด
ปากซอนซงอีเพือ่ ไม่ให้ตนเองถูกเปิดโปงว่าเป็นคนทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง
แผนฆาตกรรม ในขณะเดียวกันโทมินจุนก็พยายามทีจ่ ะช่วยชีวติ
ซอนซงอีจากการถูกลอบฆ่าหลายต่อหลายครัง้ โดยไม่ให้เธอรูต้ วั
จนทำ�ให้คนรอบข้างเริ่มสงสัยถึงความลับเรื่องพลังพิเศษ และ
ของโทมินจุนมากขึ้นทุกที
แม้ว่าซีรี่ย์เรื่องนี้จะถูกสร้างเป็นแนวแฟนตาซี ตาม
จินตนาการของผู้กำ�กับและผู้เขียนบท แต่การร้อยเรียงเรื่องราว
ชีวิตตลอด 400 ปีของโทมินจุนกลับถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่าง
น่าสนใจ ลงตัวและสามารถนำ�เสนอภาพความแตกต่างของแต่ละ
ยุคสมัยได้อย่างสมจริง คาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครมีความน่า
สนใจ มีปมที่ดึงดูดให้ผู้ชมสนใจอยากรู้เรื่องราวต่อ การดำ�เนิน
เรื่องมีลำ�ดับ เข้าใจง่ายแม้ว่าจะมีการตัดฉากสลับไปมาระหว่าง
เหตุการณ์เมื่อ 400 ปีก่อนกับยุคปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่า You who
came from the star เป็นซีรยี่ แ์ นวแฟนตาซีเรือ่ งใหม่ทมี่ เี นือ้ หา
ให้คอยลุ้น คอยติดตามได้ตลอดทั้งเรื่องอย่างแน่นอน

1. อย่าสนใจนำ�เสนอเพียงแค่ในสิ่งที่สงั คมอยากรู้จน
ละเลยข้อเท็จจริงและความจริงของเหตุการณ์นั้น นักข่าวคน
หนึ่งในเรื่องพูดกับเพื่อนชายของนางเอกว่า “คนไม่สนใจหรอก
ว่าความจริงคืออะไร ไม่สนว่านางเอกเป็นสาเหตุทที่ �ำ ให้นกั แสดง
รุ่นพี่ฆ่าตัวตายจริงหรือไม่ คนก็แค่สนุกกับข่าวฉาวของดารา
เท่านั้น”
2. การนำ�เสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว และการรายงาน
เพียงมุมมองใดมุมมองหนึ่งของเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนการ
ชีน้ �ำ ให้ผชู้ มคิด เชือ่ และจินตนาการเรือ่ งราวทัง้ หมดเพียงด้าน
เดียว ซึง่ แน่นอนว่าการกระทำ�เช่นนัน้ บุคคลทีอ่ ยูใ่ นเหตุการณ์จะ
ถูกตัดสินจากภาพหรือคลิปที่ถ่ายทอดเพียงส่วนเดียวเท่านั้น
3. อย่าใช้วธิ สี กปรกในการสร้างโอกาสทีจ่ ะสัมภาษณ์
แหล่งข่าว จากในเนือ้ เรือ่ ง มีนกั ข่าวคนหนึง่ ขับรถเข้าชนท้ายรถ
ของนางเอกที่จอดอยู่เพื่อที่จะบังคับให้นางเอกลงจากรถ โดย
อ้างว่าให้นางเอกลงมาเพื่อเจรจาเรื่องรถชน แต่กลับมีนักข่าว
จากสำ�นักอื่น มาล้อมอยู่รอบรถเพื่อถ่ายภาพและพยายามที่จะ
สัมภาษณ์
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7 ways to get rid of
your ‘Monday Blues’

There are 7 because our very first issue has a theme
of the 7 inspiration of Thai PBS. We just also celebrated our 6th years anniversary on the 15th January 2014 and we are currently in our 7th year. So
By: wicked wander0r
get ready because after you read these 7 ways, your
As I wake up from the annoying beeping Monday blues will be gone by lunch time!
sound that is my iphone’s alarm clock for the
1. Appreciate where you work - Whenever
third time this morning, I get a pang feeling in my
stomach just like the night before. That feelings you get the Monday Blues and started to feel like
that haunts you every Sunday night around 2.30 you didn’t want to come to work just remember,
am when you realized that you should be tucked you sir and madam are a part of one of the greatest
in bed, fast asleep around 4 hours ago because organization in the country! You work for the pubtomorrow you will surely pay for it at work with lic broadcasting service and it doesn’t matter which
3 cups of the strongest expressos your monthly unit you are in because your great contribution helps
salaries can render. What comes after the cof- serve the public interest! You are a part of a very
fee is that guilty feelings that this past weekend, few organization that knows exactly what it stands
you shouldn’t have ignored the vibrations of your for   which is to help improve the society through
phone which suggested that you’ve got mail, ac- media with integrity and justice. We have our strict
tually mails, possibly from work and since you code of conduct and ethics in which everone has
had so gracefully decided to ignore them, Mon- to follow like honesty, human rights and transparency. One of the best thing about Thai PBS is that
day would definitely be Blue.
it is independent and is not influenced or interfered
The thought that came to mind was that since by any political or commercial interests. So instead
this is my first ever article and it’s the first issue of the of feeling like we are a part of an assembly line in a
month after a ‘long’ (5 days to be exact) New Years factory, working day in and day out without a cause,
break, almost everyone would surely have  Monday just remind yourself once in a while of our ideology,
blues. For those of you who aren’t familiar with the remind youself that we are not selling our soul for a
terms, I assure you, you are most definitely familiar big evil corporations and that we do make a difference in help making a better society!
with the feelings.
2. BE GRATEFUL FOR THE THAI PBS FACILITIES This should be the first thing that everyone that
walks into Thai PBS noticed and should be greatful
for. We have one heck of a beautiful building with a
post-modern architectural style that somehow had
placed around it Thai characteristics like the local
Thai plants and the little rivers that signify the lives of
What I came up with is 7 easy ways that you Thai People in the past revolves around water. As if
could try that might get rid of your Monday Blues. the beautiful scenery isnt enough, there’s also a mini

‘Monday Blues’ is a slang or a street term
which means when you go to work really tired and
upset on Monday morning because you had a tiring
and exciting weekends, you stayed up super late and
sometimes come to work with a bad hang over and/
or pounding headaches.
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park for you to come out during one of your Monday,
Tuesday or Wednesday blues to breath in some fresh
air and relax on the park bench before you go back to
work. This would definitely be a great place to come
and just think or simply be yourself in an open space
greenery of nature. So next time the grey concrete
suffocating walls gets too much for you to handle,
come outside for a good 5 minutes, breath in some
fresh oxygen and you will feel brand new.

ing at the screen, there could not be anything better
than to get a chance to stretch your body and sweat
out all those negative energy! There is also a badminton court if you prefer to interact while you work
out, it’s also a chance to meet people and make
new friends, or even make new workout buddies. Exercise would definitely help with your Monday Blues
because when you exercise your body releases endorphines in which help reduce stress, depression
and would improve your sleep as well as make you
3.Value the super speedy internet- This healthy!
one isn’t even going to take that long to elaborate.
3 words for you, Super Speedy Internet. Of course
6. Visit the Friendliest Library - That’s right
one great thing about fast internet is that you can get , there’s also a library within the Academic Institute of
your work done rather fast without having to wait or Public Media at Thai PBS where you can also go and
get upset for waiting around a whole 20 minutes to visit. You can come and take a break from your hectic
just send an email or download one of the sent files. work load or when you are feeling blue and pick up
However, in the case of the Monday Blues, I suggest a book or two. You can even spend the rest of your
that you make good use of the fast internet connec- day in the library or bring your work to the library if
tion and spoil yourself for 10 minutes to some great you feel like you need to work in an open space or
inspirational articals, funny cats meowing in tunes, or if you want to feel like you are stlll young and still in
listen to the beatles ‘Let it be’. Good mood always school. There are also tons of varieties of movies for
produce better results in work and super fast internet you to borrow, all free of charge of course and as if
can help generate a fantastic mood.   
that isnt enough, I can safely say that the librarians
here are some of the nicest and friendliest librarians
4. Eat good food - Thai PBS harbors some of all time. Even if you don’t check out a book or a
of the best lunch you can get and the good thing is movie, you’ll always check out their smiles.
that you don’t even have to go far. There’s no need
to go out and fight for seats or food with people
7. Note to self - And if after those 6 ways
from other companies, just a couple of steps from to get rid of your Monday Blues still doesn’t work,
your building right down to building C and you will just remember that Monday will have to be over
leave the canteen with a happy stomach even be- soon and the rest of the 4 days can’t all be that bad.
fore noon! There are also varieties of food to choose You just simply cannot feel blue everyday, eventufrom like the infamous Moo-tod (fried pork), the just ally your body and your mind will adjust to waking
right tom yum noodles, or the delicately made kow- up early, getting stuck in traffic, and staying up for 8
mun-gai all of which are very reasonbly priced and hours of work. Lastly , if all else fails, just remember
would definitely cure your Monday Blues.
that Friday night light is just around the corner, waiting for you to dress in blue but never to feel blue.
5. Exercise is the key - Get this, Thai PBS has
a gym! After a long day of sitting in a tiny space star-
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SPECIAL REPORT:
Beijing Bound
by MASter pupil

After all the preparations which took over a month;

getting all the team members visa done at the Chinese embassy, booking flights, corresponded with
ABU for the accommodations and beating several
deadlines, I was ready to go to China. Since we were
going to Beijing in November, the weather was cold
(which Bangkok happened to be a month later) It was
a good change of scene of hot and sweats in the
capitol city of Thailand.

My first business trip, the main objective was to give
out the presentation for the program department in
CARE4 Project under the theme ‘I Have a Dream’. It
was a co-production project where it allowed all the
producers from various television stations to show
their ideas of their work and also received some suggestions and recommendations to go with it.
When we got to the airport, I needed to withdraw
more money to exchange it in Yuan. However, once
you were in the duty free area there were ATM but
you can only withdraw in US dollars. I did not get all
the money out of the account before, so my colleages lend me some money first. Always withdraw
all the money you need. Period.

The next lesson I learned was not to panic when
things did not go according to plan. I almost panicked when I brought certain amount of money to
pay for the hotel in cash but the cost was higher than
I expected. The problem was solved by using one
of the team member’s credit card. When I got back
I emailed to ask the organizer regarding the price of
the hotel room why it increased, they replied saying
that the price given was for one person per room and
the additional cost was for another person’s breakfast.    
In Beijing, most people do not speak English, and the
chance of them speaking in Mandarin to you is high
when you look like one! The best bet to go is the imitations and hand gestures; those are your remedy in
communication. Another interesting fact was that the
punctuation is taken quite seriously, as our team was
late for the dinner while important CCTV personals
were already there, of course we were scowled at for
being late in which we apologized for.  
I believed when we have an opportunity to go abroad,
we should try to establish personal connection for
future cooperation with other international organizations. Not just exchanging cards, but look for further
possible projects for collaboration that matches with
Thai PBS’s policies.
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“Drone Quad-Copter Multi-Rotor”
ชัยชาญ สมประสงค์

Drone
Quadrotor
เจ้าหน้าที่โสต ฯ I สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

ผ่านมาแล้วถึง 6 ปีกับสถานีโทรทัศน์สื่อ
สาธารณะกับการสร้างสรรค์รายการต่างๆ เพื่อ
ให้เกิดสังคมคุณภาพที่ผ่านมา ขยับก้าวต่อไปใน
ปีที่ 7 ไทยพีบีเอสมุ่งสู่เทคโนโลยีในการบันทึก
ภาพการออกอากาศที่เพิ่มระดับคุณภาพการรับ
ชมที่มีความชัดในระบบ HD สำ�คัญยังมีการนำ�
เสนอมุมมองภาพที่แตกต่างออกไป กับที่ผ่าน
มาที ม งานไทยพี บี เ อสได้ มี ก ารพั ฒ นาการทั้ ง

บุคลากรและอุปกรณ์การผลิตเพื่อให้การนำ�เสนอ
กับผู้ชมนั้นได้สัมผัสถึงความชัดและมุมมองภาพ
ที่แตกต่างออกไป การนำ�เสนอภาพและรายงาน
ข่าวในสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาไทยพีบีเอสได้
แสดงให้เห็นถึงการทุ่มเทกับการทำ�งานได้สมกับ
การเป็นสื่อสาธารณะได้อย่างคุ้มค่า
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จากเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2553
หรือการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ เป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 มาจนถึงการชุมนุมชัต
ดาวกรุงเทพในปัจจุบัน ไทยพีบีเอสแสดงให้เห็นการรายงาน
ข่าวที่มีความแตกต่างจากสถานีโทรทัศน์อื่นๆ โดยการรายงาน
ข่าวที่ใช้การถ่ายภาพจากมุมสูงโดยใช้อุปกรณ์การทำ�งานด้วย
การบังคับเครื่องบินจำ�ลองเพื่อรายงานข่าวและนำ�เสนอภาพ
ให้ผู้ชมทางภาพได้รับรู้ถึงความรู้สึกร่วมถึงภาพรวมทั้งหมดใน
เหตุการณ์นั้น
ภาพมุ ม สู ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกิ ด จากการบั ง คั บ เครื่ อ งบิ น
จำ�ลองที่ทำ�การติดอุปกรณ์กล้องเข้ากับตัวเครื่องบินจำ�ลองนั้น
เกิดขึ้นและมีที่มาที่ไปจากการผลิตรายการหนูน้อยเจ้าเวหาที่
เป็นรายการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนในเรื่อง
ของกลศาตร์การบินและการสร้างเครื่องบินจำ�ลองด้วยตัวเอง
โดยมี อ.พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำ�ลอง
และวิ ท ยุ บั ง คั บ ที่ ไ ด้ เริ่ ม ต้ น ศึ ก ษาเครื่ อ งบิ น จำ � ลองและวิ ท ยุ
บังคับมาร่วมถึง 12 ปี ได้ถ่ายทอดแนะนำ�ความรู้ที่สั่งสมมาให้
กับเยาวชนในทั่วทุกภาคของสนามแข่งขันเวทีหนูน้อยเจ้าเวหา
ให้เด็กๆหนูน้อยเยาวชน ได้เรียนรู้ประยุกต์ใช้เครื่องบินบังคับ
ให้เกิดประโยชน์กับสังคม
6 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เครื่องบินบังคับแบบปีกแข็งและ
เครื่องบินบังคับจำ�ลองแบบเฮลิคอปเตอร์จนมาถึงเครื่องบิน

จำ�ลองแบบ 4 ใบพัด (Drone Quad-Copter Multi-Rotor)
ใช้งานไปแล้วกับงานหลายๆรายการของไทยพีบีเอสเช่น งาน
แข่งขันเรือยาว การแข่งขันจักรยาน งานถ่ายทำ�สารคดีแม่วงศ์
และใช้ในการรายงานข่าวในปัจจุบัน การใช้เครื่องบินบังในการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวต้องมีการส่งสัญญาณจากกล้องบันทึก
ภาพที่อยู่ด้านบนลงมาที่เครื่องรับสัญญาณภาพเพื่อกำ�หนด
ภาพที่ต้องการ เครื่องบินจำ�ลองแบบ 4 ใบพัด (Drone QuadCopter Multi-Rotor) ได้พัฒนาต่อยอดการใช้งานสามารถบิน
ในระบบ Wifi หรือ 3G ถึง ระยะ 1 กิโลเมตร แต่ถ้าใช้ระบบ
GPRS ผ่านดาวเทียมสามารถไปได้ไกลถึง 10 กิโลเมตร ในการ
ขึ้นบินทำ�การบังคับแต่ละครั้งต้องมีสมาธิที่สูงเพราะแตกต่าง
จากการบังคับบินจากเครื่องที่ไม่มีกล้อง
อ.พิศิษฐ์ ยังแสดงความคิดเห็นการทำ�งานร่วมกับ
ทีมงานไทยพีบีเอสว่ามีศักยภาพการทำ�งานที่ไม่มีขีดจำ�กัดมี
ความคิดสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการผลิตและมองเห็นความสำ�คัญเพื่อพัฒนาการ
นำ�เสนอให้มีคุณภาพอีกด้วย ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
วงการสถานีโทรทัศน์อีกครั้งในการนำ�เสนอภาพในมุมสูงที่มี
ความปลอดภัยประหยัดสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ครับ ที่นี่ที่
แรกที่ไทยพีบีเอส

VDO
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Books Zone
credit by พิกุลแก้ว

เปิดประเดิมคอลัมน์ แนะนำ�หนังสือ
ด้านสื่อสารมวลชนที่น่าสนใจ และ
ด้วยความที่เป็นห้องสมุดเฉพาะด้าน
สื่อสารมวลชนนั้น เราจึงหยิบยก
หนังสือ “คู่มือสื่อใหม่ศึกษา”ซึ่ีง
เป็นงานเขียนของ รศ.ดร.กาญจนา
แก้วเทพ อาจารย์ที่ลูกศิษย์สาย
นิเทศศาสตร์รู้จักกันดี โดยเฉพาะ
ศิษย์จากรั้วจุฬาฯเพราะปัจจุบันท่าน
เป็นอาจารย์ประจำ�คณะนิเทศศาสตร์
ภ า ค วิ ช า ก า ร สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใน
ปี 2548 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิเทศศาสตร์
“คู่มือสื่อใหม่ศึกษา” เป็นหนังสือทีได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการเมธีวจิ ยั อาวุโส
“กระทั ศ น์ ใ หม่ ข องสื่ อ สารศึ ก ษาไทย”
ของ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องสื่อ
ใหม่ได้ตัดตอนคำ�นำ�ของอาจารย์มาดังนี้

คู่มือสื่อใหม่ศึกษา
ผู้แต่ง/ผู้แปล : กาญจนา แก้วเทพ และคณะ
ISBN : 9789743654800
ปีพิมพ์ : 2 / 2556
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก / จำ�นวนหน้า : ปกอ่อน / 344 หน้า
หมวดหนังสือ : การสื่อสารมวลชน

สื่อเก่า สื่อใหม่ ใจเชื่อมร้อย
ผู้แต่ง/ผู้แปล : กาญจนา แก้วเทพ และคณะ
ISBN : 9786165440226
ปีพิมพ์ : 1 / 2554
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก / จำ�นวนหน้า : ปกอ่อน / 463 หน้า
หมวดหนังสือ : การสื่อสารมวลชน

มองสื่อใหม่ มองสังคมใหม่
ผู้แต่ง/ผู้แปล : กาญจนา แก้วเทพ และคณะ
ISBN : 9743460284
ปีพิมพ์ : 1 / 2543
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก / จำ�นวนหน้า : ปกอ่อน / 362 หน้า
หมวดหนังสือ : การสื่อสารมวลชน
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สื่อใหม่ศึกษาคืออะไร?
“การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยัง้ ของสือ่ ใหม่
มีทั้ง ที่มา และ ที่ไป หลายประการ   สำ�หรับ”ที่มา”ของการ
ขยายตัวนั้น ส่วนสำ�คัญน่าจะมาจากการที่สื่อใหม่เป็นธุรกิจที่น่า
บุกเบิกอย่างยิ่งในสายตาของภาคเอกชน รวมทั้งเป็นสื่อใหม่ที่
ภาครัฐมองเห็นโอกาสทีส่ ามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียว
กับสื่อมวลชนแบบเดิมๆ ที่มีอยู่ แต่เริ่มสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ๆ ได้
น้อยลง ในส่วน “ที่ไป” อันหมายถึงผลลัพธ์ ผลกระทบ ผลสืบ
เนื่องของสื่อใหม่นั้น
เริม่ ตัง้ แต่ในพืน้ ทีแ่ รกคือพืน้ ทีข่ องชีวติ ประจำ�วัน เพียงแค่
ลืมตามองดูชีวิตปกติประจำ�วันของคนไทยในกรุงเทพ เราก็แทบ
จะยกนิ้วมือนับไม่ถ้วนแล้วว่า สื่อใหม่นั้นได้กระแซะเข้ามาสนิท
เป็นเนื้อเดียวกับชีวิตประจำ�วันของคนเมืองกรุงมากเพียงใด คน
บางกลุ่มถึงกับเริ่มตั้งแต่ลืมตามา ก็ต้องเปิดเน็ตเช็คเร็ทติ้งตัวเอง
ก่อนเป็นอันดับแรก
ส่วนในพื้นที่ที่สอง คือ การแทรกซึมของสื่อใหม่เข้าไป
ในสถาบันต่างๆ เริ่มตั้งแต่สถาบันธุรกิจ ต่อด้วยสถาบันการศึกษา
การแพทย์และสาธารณสุข การทหาร การเมือง รวมทั้งสถาบัน
การสื่อสารมวลชน ทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต ส่วนพื้นที่
สุดท้ายที่เป็นจุดสนใจของหนังสือเล่มนี้ ก็คือ พื้นที่ทางวิชาการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปะทะสังสรรค์ระหว่างแนวคิดทฤษฎีทาง
วิชาการที่เคยก่อตัวมาในยุคสมัยของสื่อมวลชนแบบเดิม ทฤษฎี
เหล่านั้นเคยทำ�หน้าที่เป็นประดุจประภาคารที่จะส่องแสงสว่าง
ให้แก่ล�ำ เรือแห่งการศึกษาค้นคว้าวิจยั เรือ่ งการสือ่ สารได้แล่นผ่าน
เข้ามาเทียบท่าถึงฝั่งอย่างปลอดภัย มา ณ บัดนี้ ได้เกิดเรือแห่ง
สื่อใหม่ที่แล่นเข้ามาเทียบท่าถึงฝั่งอย่างปลอดภัย มา ณ บัดนี้ ได้
เกิดเรือแห่งสื่อใหม่ที่แล่นเข้ามาในเขตน่านน้ำ�  จึงเป็นปริศนาว่า
ประภาคารแห่งเก่านัน้ ยังจะสามารถส่องทิศทางให้แก่เรือลำ�ใหม่นี้
ได้หรือไม่ นีเ้ ป็นเนือ้ หาของบทความบทแรกเรือ่ ง ทฤษฎีอนั หลาก
หลายในสื่อใหม่ศึกษา โดย กาญจนา แก้วเทพ
อีกบทความของ อ.นิคม ชัยขุนพล ผู้ซึ่งสนใจการใช้
ประโยชน์จากสื่อใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้านคือ ข่าวสาร ความ
บันเทิง การประสานสัมพันธ์และการเรียนรูโ้ ดยทีด่ า้ นสุดท้ายนี้ ใน
ฐานะที่ผู้เขียนมีอาชีพและจิตวิญญาณเป็นครูสอนหนังสือ

อ.นิคมจึงสนใจว่าจะต้อนรับสือ่ ใหม่ให้มาเป็น  คณ
ุ ครู
คนใหม่หรือผูช้ ว่ ยสอนได้หรือไม่ หรือในแง่มมุ ใดบ้าง และอะไร
เป็นหลุมพรางที่ต้องระมัดระวังในการใช้สื่อใหม่นี้ เป้าหมาย
ของหนังสือเล่มนี้ คือ แผนที่ช่วยให้ผู้อ่านเดินทางไปบนถนน
แห่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องของสื่อใหม่ที่ได้ก้าวเข้ามาสู่
สังคมไทยเกือบสองทศวรรษแล้ว และแม้ว่า คู่มือ/แผนที่ นั้น
ไม่อาจจะทดแทนการเดินทางจริงๆ ได้ก็ตาม แต่ทว่าการมี
คู่มือ/แผนที่ก็คงช่วยผ่อนแรงผู้เดินทางไปได้บ้าง”
จากบทคำ�นำ�ทำ�ให้เห็นว่าเนือ้ หาภายในหนังสือเล่มนี้
นัน้ ได้กล่าวถึงทฤษฎีตา่ งๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ “สือ่ ใหม่”  ทีเ่ กิดขึน้
ในยุคสมัยปัจจุบัน โดยมีปัจจัยในการเกิดได้จากหลากหลาย
แหล่ง โดยการอ้างอิงจากการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบ จะ
เน้นหนักไปทางด้านวิชาการ  หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่
สนใจและกำ�ลังศึกษา ในเรื่อง สื่อใหม่ / สื่อสารมวลชน / สื่อ
สาธารณะ  
“คูม่ อื สือ่ ใหม่ศกึ ษา” ถือเป็นหนังสือดีทไี่ ม่วา่ จะเป็น
นักสื่อสารมวลชน หรือบุคคลทั่วไปก็สามารถอ่านได้ และ
ยังมีหนังสือที่น่าสนใจอีก 2 เล่ม คือ “สื่อเก่า สื่อใหม่ ใจ
เชือ่ มร้อย” ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างสือ่ เก่า/
สื่อใหม่ โดยยกระดับจากประเภทของสื่อไปสู่แนวคิดการ
สือ่ สาร และ “มองสือ่ ใหม่ มองสังคมใหม่” เป็นการรวบรวม
บทความบางส่วนมาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ
นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนใจ
แนวทางการวิจัยด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ของการสื่อสาร
ศึกษา ซึง่ หนังสือทัง้ หมดนีจ้ ดั เป็นทรัพยากรทางการสือ่ สาร
ที่สำ�คัญยิ่ง โดยสามารถหาอ่านได้ตามร้านหนังสือทั่วไป
หรือที่ห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
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บอกเล่านิตยสารเด่น

นิตยสาร GM
ฉบับปก ณัฐวุฒิ สกิจใจ ประจำ�เดือนมกราคม 2557

ในโลกยุคปัจจุบันกิจวัตรและความจำ�เป็น
อย่างหนึ่งสำ�หรับชีวิตยุคใหม่นั่นคือ การเสพ
ข่าวสารผ่านช่องทางสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่า
จะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ จนแทบจะกล่าวได้
ว่าข่าวสารคือลมหายใจ

ท่ า มกลางความท่ ว มท้ น ของข่ า วสาร
ที่มีเพิ่มมากขึ้น ก็มีความวิตกกังวลต่อข่าวสาร
เหล่านี้มากขึ้นทุกทีเช่นกัน นี่คงไม่ใช่การมองโลก
ในแง่ร้าย หากแต่เป็นการมองให้เห็นถึงผลร้าย
ของสารที่ อ ยู่ ลึ ก ลงไปในสื่ อ เราไม่ ส ามารถปฎิ
เสธความสำ�คัญของข่าวสารในฐานะกลไกการ
สื่อสารของสังคม แต่เราต้องทำ �ความเข้าใจให้
ถ่องแท้ว่า สื่อสารมวลชนที่ทำ�หน้าที่สื่อข่าวสาร
ดังกล่าวคือ ผลผลิตของสังคมเช่นกัน ดังนัน้ จึงอาจ
จะมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นเท็จ
สื่ อ สามารถสร้ า งความรู้ แ ฝงและความ
จริงเทียม ที่ทำ�ให้ผู้รับสารซึมซับรับรู้เสมือนหนึ่ง
เป็นความจริงหรือประสบการณ์ของตน เราจะ
เห็นได้ชัดเจนจากโฆษณาสินค้าที่ปรากฏเป็นภาพ
และเสียงที่แสนจะน่าเชื่อถือเป็นจริงบนจอโทรทัศน์
ทำ�ให้สาวๆยุคใหม่มีค่านิยมความงามที่จะต้องมีผิว
พรรณ “ขาวอมชมพู” เหมือนอย่างดาราที่มาเป็น
พรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าเหล่านั้น และมีความเชื่อที่
ว่าสามารถมีผิวพรรณขาวอมชมพูได้จริงด้วยสินค้า
ที่ปรากฏในโฆษณา สิ่งที่น่าคิดต่อมาคือ “เรา” ใน
ฐานะ “ผู้รับสาร” จะมีการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารนั้ น อย่ า งไร เสพข่ า วสารเหล่ า นั้ น
อย่างไร ให้ไม่ตกเป็นเหยื่อในโลกของข้อมูลข่าวสาร
เราจึงจำ�เป็นจะต้องสร้างภูมคิ มุ้ กันตนเอง
ด้วย “การรูเ้ ท่าทันสือ่ (Media Literacy)” ผูเ้ ขียน
คิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำ�ๆนี้ แต่อาจจะยังไม่
เข้าใจความหมาย ซึ่งผู้เขียนมีคำ�ตอบมาให้แล้ว
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Magazine Zone
credit by ส้มฉุน

ธาม เชื้อสถาปนศิริ

SURVIVING
SOCIAL MEDIA
OVERLOAD

ผู้เขียนได้อ่านบทสัมภาษณ์ “10 QUESTIONS” ของ คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิจัย
ชำ�นาญการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ใน
นิตยสาร ในนิตยสาร GM ในทุก 10 คำ�ถาม ถือ
เป็นเรื่องใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่าง
มาก โดยการตอบคำ�ถามของคุณธาม ถือเป็นอีกมุม
มองหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว เช่น ประเด็นคำ�ถาม
ที่ว่า “สรุปว่า จะรู้เท่าทันสื่อ ในยุคนี้เราต้องรู้เท่า
ทันตัวเองก่อนใช่ไหม?”   ผู้เขียนได้ตัดทอนใจความ
สำ�คัญของคำ�ตอบ โดยมีเนื้อความว่า “ประเด็น
สำ�คัญของการเริ่มต้น
รู้เท่าทันสื่อต้องรู้เท่าทัน
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเองก่อน จาก
นั้นจึงจะสามารถตั้งคำ�ถามกับสื่ออื่นได้ที่สำ�คัญคือ
อย่าไว้ใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง พยายามเปิด
โอกาสการเสพสื่อให้หลากหลายมากที่สุด เพราะ
มันจะเป็นการฝึกให้คุณเปิดรับข้อมูลหลายทางและ
เอื้อให้คุณได้ใช้วิจารณญาณพิจารณาสื่อมากขึ้นว่า
สื่อใดเท็จหรือจริง”  
ที่เหลืออีก 9 คำ�ถาม ได้มีการอธิบาย
เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ได้
อย่างชัดเจนผ่านมุมมองของนักวิชาการที่กำ�ลัง
เป็นที่จับตามองในช่วงที่ผ่านมา ผู้เขียนจึงอยาก
แนะนำ�ให้ผู้อ่านทุกท่านได้ลองอ่านหรือสามารถ
หาอ่านได้ที่ห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส

52 AIPM

credit by Oily

53 AIPM

V for
Vendetta
เพชฌฆาตหน้ากากพญายม
ท่ามกลางภูมิทัศน์แห่งอนาคตของอังกฤษที่ปกครองด้วยระบบ
เผด็จการ V For Vendetta บอกเล่าถึงเรือ่ งราวของอีวยี่ ์ (Natalie Portman) หญิงสาวผู้สงบเสงี่ยม ซึ่งได้รับการช่วยชีวิตจากสถานการณ์ความ
เป็นความตายโดยชายในหน้ากาก (Hugo Weaving) ที่รู้จักกันเพียงใน
นาม “วี” เขาผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อย่างหาจับตัวได้ยาก กับทักษะที่
ร้ายกาจในการต่อสู้และตบตา วีได้จุดชนวนการปฏิวัติเมื่อเขากระตุ้นให้
เหล่าพลเมืองลุกขึ้นต่อต้านพวกทรราชย์และการกดขี่ เมื่ออีวี่ย์ได้ค้นพบ
Directed: James McTeigue
ความจริงเกี่ยวกับภูมิหลังที่ลึกลับของวี และเธอยังได้พบความจริงเกี่ยว
Cast: Natalie Portman,
กับตนเองอีกด้วย จนกลายมาเป็นสหายทีด่ ไู ม่นา่ จะเป็นไปได้ของเขาเพือ่
Hugo Weaving,
Stephen Rea, John Hurt
การบรรลุถึงแผนการที่จะนำ�มาซึ่งอิสรภาพและความยุติธรรม สู่สังคมที่
ถูกครอบงำ�ไปด้วยความโหดเหี้ยมและคอรัปชั่น
เนื้อหาหลักของหนังเล่าเรื่องแผนการโค่นล้มรัฐบาลของวี สลับ “เราใส่หน้ากากนานเกินไป จนลืมไปแล้วว่าเราเป็น
กับการเล่าเบือ้ งหลังคดีคอรัปชัน่ ของรัฐบาล  และความสัมพันธ์ของวีกบั อี ใคร” นัยหนึ่งคือ เราถูกยัดเยียดความคิดจากคนอื่น
นานเสียจนคิดเองไม่เป็น
วีย่ ์ โดยมีการใช้สอื่ เป็นเครือ่ งมือ เพือ่ กระตุน้ ปลุกจิตสำ�นึกของประชาชน
ในฉากที่ วี บุกเข้าไปในสถานีโทรทัศน์ และปราศรัยออกอากาศ
“ประชาชนไม่ควรกลัวรัฐบาล รัฐบาลสิควรกลัว
แถลงการณ์แสดงจุดยืนถึง “ความถูกต้อง ความยุติธรรม และเสรีภาพ”
ประชาชน” -Vโดยมีเนื้อหาวิจารณ์การทำ�งานของรัฐบาล อย่างตรงไปตรงมา พร้อม
“การปฏิวัติที่ไม่มีการเต้นรำ� เป็นการปฏิวัติที่ไม่ควร
ทั้งเชิญชวนประชาชนออกมารวมตัวเพื่อขับไล่รัฐบาล จากนั้นรัฐบาลรีบ
ให้เกิด” -Vแถลงการณ์แก้ทนั ที โดยได้ให้ขอ้ มูลเท็จว่าได้วสิ ามัญวีไปเป็นทีเ่ รียบร้อย
“ศิลปินใช้คำ�โกหกเพื่อบอกความจริง ในขณะที่
แล้ว นั้นถือเป็นฉากสำ�คัญ ที่แสดงให้เห็นถึง ความมีอิทธิพลของสื่อ
นักการเมืองใช้มันปกปิดความจริง” -Eveyจึงแสดงให้เห็นว่า สื่อ มีอิทธิพลอย่างมากในการดำ�เนินชีวิต
จรรโลงสังคม โดยเฉพาะใช้เป็นเครือ่ งมือทางการเมืองการปกครอง อยูท่ ี่ “เบื้องหลังหน้ากากนี้ไม่ได้มีแต่เลือดเนื้อ แต่มีความ
คิด แล้วความคิดกันกระสุนได้” -Vว่าเมื่อทุกคนมีอำ�นาจในการใช้สื่อแล้ว คุณจะใช้ในแนวทางไหน รูปแบบ
วัตถุประสงค์อย่างไร ก็สดุ แล้วแต่วจิ ารณญาณของแต่ละบุคคล ฉันใดก็ฉนั
“เราถูกสอนให้จดจำ�แนวความคิด
นั้น
		
ไม่ใช่บุคคล” -EveyV For Vendetta ถือเป็นหนังดี ควรค่าแก่การชม ที่คุณไม่ควร
พลาด ยำ�้ ไม่ควรพลาดจริงๆ
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หนึ่งสถานที่ หลากหลายเหตุการณ์
สาระจากภาพสามารถเล่าเรื่องราวของสถานที่ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยในประเทศไทยสถานที่ที่บ่งบอกถึง
เอกลักษณ์การปกครองของประเทศมานากว่า 70 ปี
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กว่า 70 ปี ที่สถานทีอันทรงคุณค่าแห่งนี้   
ถูกใช้เป็นพื้นที่สำ�คัญของการชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง ทั้งการชุมนุมของประชาชนและนักศึกษาใน เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ,การ
ชุมนุมของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535, การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และ
การชุมนุมต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 2556 นั้น แต่ไม่ได้มีเฉพาะเหตุการณ์ทางการเมืองเท่านั้น ยังรวมถึง เหตุการณ์ทางธรรมชาติ
อย่างน้ำ�ท่วมใหญ่ 2485 ที่ได้สร้างความเสียหายทั้งแก่ชีวิต และทรัพย์สิน แต่ไม่ว่าเหตุการ์ต่างๆ จะเกิดอะไรขึ้นอีกสักกี่ครั้ง อนุเสาวรีย์
ประชาธิปไตย ก็ยังคงเป็นอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย จะมีเพียงแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นผู้เลือก ว่าจะต้องปรับตัว เพื่อเลือกเส้นทาง
ใหม่ หรือ ยังคงยึดมั่นเดินบนถนนเส้นเดิม ถนนแห่งลมหายใจของเสรีชน  
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. . . อ นุ ส า ว รี ย์ นี้ จ ะ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง แ ห่ ง ค ว า ม เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ทั้ ง ม ว ล
เ ป็ น ต้ น ว่ า ถ น น ส า ย ต่ า ง ๆ ที่ จ ะ อ อ ก จ า ก ก รุ ง เ ท พ ฯ ไ ป ยั ง หั ว เ มื อ ง ก็ จ ะ นั บ
ต้ น ท า ง จ า ก อ นุ ส า ว รี ย์ นี้ ถ น น ร า ช ดำ � เ นิ น ซึ่ ง เ ป็ น แ น ว ข อ ง อ นุ ส า ว รี ย์ ก็
กำ � ลั ง สร้ า งอาคารให้ ส ง่ า งามเป็ น ที่ เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ ข องประเทศและเป็ น การ
สนองพระราชดำ � ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว พระ
ปิ ย ม ห า ร า ช ที่ ท ร ง ตั้ ง พ ร ะ ร า ช ห ฤ ทั ย จ ะ ทำ � ใ ห้ ถ น น นี้ เ ป็ น ที่ เชิ ด ชู ยิ่ ง . . .

จอมพล ป.พิบูลสงคราม
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โดย ภริดา โกเชก

“ อนาคตสื่อ ”
คอลัมภ์ใหม่ภายใต้ชื่อ “อนาคตสื่อ” ซึ่งเป็น
คอลัมภ์ที่นำ�เสนอเรื่องราว การทำ�ความเข้าใจ มุม
มอง ทางความคิด ภาพสะท้อนประเด็นปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันกับ “สื่อ” ว่า สื่อในวันนี้
จะมีทิศทางในอนาคตต่อไปอย่างไร เราในฐานะผู้
สร้างสื่อและผู้เสพสื่อไปพร้อมๆกันจะมีความรู้เท่า
ทันสื่ออย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากในปีพ.ศ.
2563 คือ หลักไมล์สำ�คัญของอุตสาหกรรมโทรทัศน์
อาเซียน เมื่อภาคีสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน (AEC) มีพันธกรณีร่วมกันในการ
เปลี่ยนผ่านระบบทีวีจากอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลแบบ
เบ็ดเสร็จ ยุติการแพร่สัญญาณภาพและเสียงระบบ
อนาล็อกโดยสิ้นเชิง

              เปิดศักราชปีใหม่ 2557   พร้อมด้วยกระแส
ความแรงแห่งความก้าวล้ำ�ของสื่อในแวดวงดิจิทัล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กระแสของความกลายมาเป็น “โทรทัศน์ดิจิทัล”
ของประเทศไทย การเกิดขึ้นของโทรทัศน์ดิจิทัลจึงเป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงสำ�หรับผู้ประกอบการทีวี ทางเลือก
ที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังเกิดขึ้น
เช่น การพัฒนาระบบออกอากาศ คุณภาพรายการ และ
บริการเสริมเพื่อดึงดูดผู้ชม รวมถึงการเพิ่มช่องทางหาราย
ได้ใหม่ๆ ซึ่งอาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในอนาคต ข่าวคราว
เรื่องการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติในช่วงปลายปี
2556 ยังผลให้ ผู้ผลิตสื่อในแวดวงโทรทัศน์ ได้มีการลงทุน
ในเม็ดเงินจำ�นวนมหาศาลในการเข้าประมูลครั้งนี้ การเตรี
ยมความพร้อมด้านเทคโนโลยี การดึงดูดบุคลากรด้านสื่อ
โทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ เป็นสีสันที่ปรากฎชัดตั้งแต่ช่วงปี
ใหม่ที่เพิ่งผ่านมา แต่ประเด็นสาระสำ�คัญที่สุดคือ “เนื้อหา”
ที่ต้องมีมากกว่า “ความคมชัด” นั่นคือ   ความท้าทายของ

คนในวงการสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล...ที่ต้องพิสูจน์ !!   อาจกล่าว
ได้ว่า จำ�นวนช่องที่เพิ่มมากขึ้นจะเป็นความคุ้มทุนในระยะ
ยาวได้หรือไม่ หรือ เนื้อหาที่หลากหลาย เต็มเปี่ยมไปด้วย
คุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ อะไรจะเป็นเกณฑ์ตัดสินใน
เวที “โทรทัศน์ดิจิทัล” ในอนาคต
          ก่อนที่จะไปสู่การแข่งขันในวงการสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล
จึงขอทำ�ความเข้าใจถึงความเป็น “โทรทัศน์ดิจิทัล” เพื่อ
ให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ของสื่อหน้าใหม่ในสังคมไทยไป
พร้อมๆกัน โทรทัศน์ระบบดิจิทัล หรือ ทีวีดิจิทัล (Digital
Television) คือ การส่งผ่านของเสียงและวิดีโอโดยสัญญาณ
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งความคม ชัดของภาพและเสียง
โดยใช้สัญญาณ
และการประมวลผลในลักษณะเดียวกับ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบเดิม เมื่อ
เทียบในหนึ่งช่องสัญญาณ และมีคุณภาพของภาพและเสียง
ดีกว่าด้วย ซึ่งแตกต่างจากระบบโทรทัศน์ที่เราใช้ในปัจจุบัน
ที่เรียกว่า ระบบอนาล็อก (Analog) ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงเส้น
ทั้งในภาคการส่งสัญญาณและภาครับสัญญาณ ซึ่งภาพและ
เสียงคมชัดได้ในระดับหนึ่ง   ดังนั้น เมื่อระบบคอมพิวเตอร์
ได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางขึ้น จึงมีคนเห็นว่าหากนำ�
เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีของ
โทรทัศน์คงจะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารมากขึ้น   ดังนั้น
เพื่อให้สอดคล้องกันเมื่อคอมพิวเตอร์นั้นใช้ส่งสัญญาณ และ
รับสัญญาณในระบบดิจิทัล ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงโทรทัศน์ให้
ใช้ระบบดิจิทัลด้วย ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจอย่างง่ายๆใน
ขั้นพื้นฐานของสื่อใหม่ในสังคมไทยวันนี้
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หากมองในข้อดีของโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ในภาพรวมคือ
ภาพและเสียงคมชัด เพราะไม่มีคลื่นแทรก หรือการสะท้อน
มีช่องรายการหลากหลายให้เลือกรับชม ควบคุมสัญญาณได้
ง่าย ทำ�ให้เปิดบริการเสริมได้ เช่นเดียวกับระบบเคเบิ้ลราย
เดือน และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้ เช่น การรับชมผ่าน
โทรทัศน์จอกว้าง (WIDE SCREEN) โทรทัศน์ความคมชัดสูง
(HDTV)   รวมทั้งการรับชมผ่านทางสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
ส่วนข้อเสียของระบบดิจิทัล คือ การควบคุมโฆษณาที่เผยแพร่
ผ่านช่องรายการต่าง ๆ ได้ยากขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการซื้อกล่อง
รับสัญญานมาติดตั้ง
และในการเปลี่ยนจอโทรทัศน์เพื่อให้
รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เป็นต้น
           อย่างไรก็ตาม หากเรามีความเข้าใจในเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับ “โทรทัศน์ดิจิทัล” กันแล้ว ประเด็นหลักที่ เรา
ในฐานะ ผู้สร้างและผู้เสพสื่อจะต้องติดตามการทำ�งานของทีวี
ดิจิทัลกันต่อไป ในเชิงของการแข่งขันด้านความเข้มข้น และ
ความหลากหลายของเนื้อหา รูปแบบการนำ�เสนอที่น่าสนใจ
ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่จะ
สามารถก้าวล้ำ�ได้ทันกับเทคโนโลยีดิจิทัลในวันนี้หรือไม่ เพียง
ใด ลำ�พังเพียงแค่ความคมชัด กับจำ�นวนช่องทางที่เพิ่มขึ้น
ในการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ จึงอาจมิใช่เป็นเพียงคำ�ตอบเดียว
ของคำ�ถามถึงความสำ�คัญและความจำ�เป็นในการเกิดขึ้นของ
“โทรทัศน์ดิจิทัล” สื่อใหม่ของเราในวันนี้ ท้ายที่สุด “เนื้อหา”ก็
สำ�คัญกว่าช่องทางการออกอากาศ แม้ผู้ประกอบการจะได้ใบ
อนุญาตทีวีดิจิทัลไปแล้ว หากขาดการเตรียมความพร้อมในการ
แข่งขันด้านเนื้อหา ก็จะเกิดการขาดแคลนเนื้อหาขึ้นมา คำ�ถาม
ที่ตามมาคือมีช่องทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้นมากมาย แล้วจะเอาเนื้อหา
อะไรไปออกอากาศ คำ�ถามต่อมาคือ ถึงแม้จะมี “เนื้อหา” แต่
ก็ต้องลุ้นกันว่าเป็นที่โดนใจผู้ชมหรือไม่ เพราะเท่ากับว่าจะเป็น
รายได้ที่จะนำ�มาหล่อเลี้ยงในสถานีต่อไป เนื่องจากเม็ดเงินใน

การประมูลทีวีดิจิทัลที่สูงมาก เพราะใช้วิธีการประมูลแบบดู
ค่าสัมปทาน มากกว่า การพิจารณาเนื้อหาเป็นหลัก การทุ่ม
เงินเข้าแข่งขันในการประมูล ส่งผลต่อการหารายได้เพื่อความ
อยู่รอดยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น หากการเรียกเรตติ้งยังมีแต่
เนื้อหาไม่ต่างจากฟรีทีวีปัจจุบัน รายการดีๆกลับขายไม่ได้หรือ
ไม่มีคนดู ถึงระบบการออกอากาศจะเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็น
ดิจิทัล แต่เนื้อหาไม่มีการเปลี่ยน คำ�ถามสุดท้ายคือ สังคมไทย
จะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงของวงการสื่อโทรทัศน์ในวันนี้
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อ
สาธารณะของสังคมไทย ที่อยู่ในแนวทางการปรับตัวเข้าสู่
ความเป็นทีวีดิจิทัล โดย คำ�จำ�กัดความของทีวีสาธารณะ
ในการดำ�เนินการนั้นมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่
1.สาระ
ความรู้ 2.เพื่อความมั่นคงของรัฐ และ 3.เพื่อความเข้าใจ
อันดีระหว่างรัฐและประชาชน ในวันนี้การดำ�เนินงานทีวี
ดิจิทัลของช่องธุรกิจมุ่งหาวิธีการเพื่อทำ�ให้ตัวเองอยู่รอดใน
รูปแบบต่างๆ ที่นำ�มาซึ่งผลกำ�ไรจากการประกอบการ ส่วน
ช่องสาธารณะ ถึงแม้ว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทำ�ให้
สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งการแสวงหากำ�ไร แต่ในภาวะ
การณ์ของการแข่งขันกันในวันนี้ แค่อยู่ได้อาจไม่เพียงพอ
“เนื้อหา” ที่นำ�เสนอก็ต้องมีคนดูด้วย เราจึงต้องใช้ระบบ
Beauty Contest ในการพัฒนาคุณภาพรายการ นั่นคือเปิด
โอกาสให้เอกชนที่ต้องการทำ�รายการทีวีสาธารณะนำ�เสนอ
แนวคิด (Concept) รายการที่ตนอยากทำ�เข้ามามากยิ่งขึ้น
รายการไหนที่น่าสนใจ มีความหลากหลายในสาระความรู้
และมีความแปลกใหม่ในการนำ�เสนอ ก็จะได้รับเลือกให้ออก
อากาศในช่องสาธารณะ โดยต้องยึดโยงกับคำ�จำ�กัดความ
ของทีวีสาธารณะ 3 ข้อข้างต้น เพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่
ได้ ท่ า มกลางกระแสการแข่ ง ขั น สู ง ของตลาดที วี ดิ จิ ทั ล ใน
อนาคต
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By ธนพงษ์ ทิพย์สุขุม

การจัดอบรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Change
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบันมี
การเปลีย่ นแปลง และทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ  ดังจะเห็นได้
จากเหตุการณ์ภยั พิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก เช่นสภาพอากาศที่
หนาวจัดทำ�ให้ปกคลุมไปด้วยหิมะและนํา้ แข็ง จากปรากฏการณ์
โพลาร์ วอร์เท็กซ์ ในประเทศสหรัฐ (ดูคล้ายกับภาพยนตร์เรื่อง
The Day after Tomorrow หรือวิกฤตวันสิ้นโลก) อุทกภัย
นํ้าท่วมใหญ่ในประเทศแคนาดา หรือวิกฤตภัยแล้งในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้ได้สร้างความเสีย
หายและส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ ก่ผคู้ นมากมาย และ
คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เป็นกลไกสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดปัญหาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอง โดยหน่วยงาน
Southeast Asia START Regional Center ได้มกี ารคาดการณ์

ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตในอีก 10 – 30 ปี ดังนี้
- อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น
- ฤดูร้อนมีระยะเวลาที่นานขึ้น
- ฤดูหนาวมีระยะเวลาที่สั้นลง
- พายุมีความรุนแรงมากขึ้น
- ความผันผวนของฤดูกาล
ย้อนกลับมาสู่ประเทศไทย ผลกระทบที่ได้รับจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็มีให้เห็นได้อย่างเห็นได้ชัดเจน
เช่นเดียวกัน จากพายุฝนที่มีความรุนแรง และมีปริมาณมากขี้น
รวมทั้งจากภัยพิบัติเหตุการณ์น้ำ�ท่วมใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2554
ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในสั ญ ญาณเตื อ นให้ ต้ อ งมี ค วามพร้ อ มรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์
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ชุมชนบางชัน จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึง่ ในชุมชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จากการลงพืน้
ที่ศึกษาซึ่งมีปัญหา ซึ่งชาวบ้านได้บอกเล่าถึงประเด็นปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ตอ้ งสัญจรทางเรือเป็นหลักเนือ่ งจากมีถนนเข้าถึงแค่หมูบ่ า้ น
เดียว และมีอาชีพหลักในการทำ�ประมง แต่จากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ทำ�ให้อณ
ุ หภูมนิ าํ้ สูงขึน้ ทำ�ให้มปี ญ
ั หาจับสัตว์นาํ้
ได้น้อยลง อีกทั้งการกัดเซาะชายฝั่งก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผล
กระทบในการทำ�นากุง้ แต่ปญ
ั หาสำ�คัญคือเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยปัญหา
นํ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นทำ�ให้ชาวบ้านต้องถอยร่นเข้าไปเรื่อยๆ ซึ่ง
สุดท้ายหากไม่มีพื้นดินให้ถอยแล้วชาวบ้านจะไปอาศัยอยู่ที่ใด
การฟืน้ ฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็นส่วนสำ�คัญ
ทีช่ ว่ ยบรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ให้เบาบางลง แต่นอกเหนือจาก
การดูแลรักษาแล้ว ชุมชนยังต้องเตรียมพร้อมในการตั้งรับ ปรับ
ตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งชุมชนบางชันได้มี
การจัดทำ�วางแผนบริหารจัดการชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
กับผลกระทบ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
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คุยกันประสา POPEYE!

ไทยพีบีเอสก้าวสู่่ ปีที่ 7
กับ Digital TV
ปีม้าปีแห่งการขับเคลื่อนก้าวสู่ Digital television หลังจากที่ไทยพีบีเอสได้ดำ�เนิน
การออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2551 โดยการออกอากาศ
แบบ Analog ที่ครอบคลุมเครือข่ายทั่วประเทศ ในระบบความถี่ย่าน UHF ซึ่งเป็น
สื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ที่อิสระปราศจากกลุ่มทุน และไม่ใช่สื่อเชิงพา
นิช เป็นสื่อเพื่อสาธารณะอย่างแท้จริง มีจริยธรรมองค์การที่ชัดเจน ที่ผ่านมา 6
ปี ไทยพีบีเอสได้พิสูจน์ให้สาธารณชนได้เห็นอย่างชัดเจน กับแนวทางการนำ�เสนอ
ข่าวที่แตกต่างจากสื่อพาณิชย์ทั่วๆ ไป

วันนี้ไทยพีบีเอสได้ก้าวมาสู่ Digital TV พนักงานทุกๆคนต้องเตรียมพร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงจากระบบการออก
อากาศแบบ Analog สู่   Digital TV  ซึ่งจะต้องปรับกระบวนการต่างๆ และวิธีคิดที่ทันสมัย และพร้อมที่จะแข่งขัน กับการก้าว
เข้าสู่ Digital TV ที่มิใช่มีแค่ช่องไทยพีบีเอสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ผู้เขียนอยากจะให้ผู้อ่านทุกท่านเข้าใจถึงคำ�ว่า  Digital TV คืออะไร มาติดตามดูกันสิครับว่าเป็นอย่างไร หมายถึงอะไร
แตกต่างจากระบบเดิมๆ หรือ Analogอย่างไร...? แล้วทำ�ไมจึงต้องเป็น Digital...?
Digital TV คือการส่งผ่านของเสียงและวิดีโอโดย
ส่งสัญญาณ Digital ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งความคมชัด
ของภาพและเสียง การส่งข้อมูลแบบนี้สามารถส่งข้อมูลได้
มากกว่าแบบ Analog ในหนึ่งช่องสัญญาณ จึงเรียกได้อีก
อย่างว่า Multicasting การส่งสัญญาณเป็นแบบดิจิตอลจึง
ทำ�ให้ได้คุณภาพของภาพและเสียงดีกว่าด้วย เช่น
โทรทัศน์ระบบ HDTV ตรงกันข้ามกับ Analog ที่ใช้
กับสัญญาณโทรทัศน์ Analog มีการส่งสัญญาณคล้ายคลึง
กับ Analog แต่ส่งเป็นระบบ Digital โดยส่งสัญญาณตรงๆ
จากสถานีทีวีDigital สามารถควบคุมพื้นที่การให้บริการ
ได้ดีกว่า มีช่องรายการที่แพร่ภาพได้ทั่วประเทศ หรือช่อง
รายการที่แพร่ภาพเฉพาะภูมิภาคหรือบางพื้นที่ได้
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โทรทัศน์ ในประเทศไทย

แต่เดิมใช้ระบบ Analog

ทีวีที่มีอยู่สามารถใช้เสาหนวดกุ้ง หรืออีกอย่าง
ที่ใช้กันมานานมากๆ ที่เรียกกันว่า(เสาก้างปลา) แล้วดูได้  
หรือสมัยก่อนพื้นที่ต่างจังหวัดไกลๆ ผู้เขียนเคยใช้วิธีแบบ
โบราณประยุกต์ คือใช้กะละมังอลูมิเนียมใช้แทนก็รับได้
แต่ต้องยกเสาให้สูงๆ จึงจะสามารถรับภาพได้ผู้เขียนเคย
พิสูจน์มาแล้วครับ ดังนั้นสามารถแก้ไขการรับสัญญาณภาพ
ดิจิตอลได้ โดยใช้ set-top box ต่อพ่วงเข้าไป แต่ทีวีที่มี
อยู่ในไทยตอนนี้ ถึงแม้ว่าบางรุ่นจะรับสัญญาณดิจิตอลได้ก็
จริง แต่ก็มักจะเป็น DVB-Tซึ่งเป็น generation ที่ 1
แต่ ก ารประมู ล เมื่ อ เดื อ นธั น วาคมที่ ผ่ า นมานี้
เป็น DVB-T2 หรือ generation ที่ 2 ที่ใหม่กว่า และ
เป็นมาตรฐานร่วมของอาเซียนด้วย
ดังนั้นก็เลยยังต้อง
ใช้ set-top box มาต่อพ่วงอยู่ดี การส่งสัญญาณทีวี
ด้วยระบบDigital มีความคมชัดมากกว่าระบบ analog  
เนื่องจากการใช้ความถี่มีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว
เพราะมีจำ�นวนช่องมากขึ้น มาตรฐาน Digital TV แบบ
DVB-T2 ที่เมืองไทยเลือกใช้เป็นมาตรฐานใหม่ ที่เหมาะ
สมทำ�ให้สามารถขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวก
และง่ายขึ้น                

ผู้ เขี ย นหวั ง ว่ า ภายในเดื อ นเมษายนปี นี้ ค นไทย
สามารถดู DigitalTV ที่ออกอากาศโดยภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอลในได้บางพื้นที่ตามที่กสทช.ได้กำ�หนดไว้กับผู้
ประกอบการที่ได้รับการประมูลช่องความถี่ไปแล้วนั้น แต่ที่
รวดเร็วและทันใจมากๆ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ท่านผู้ชม
สามารถรับชมได้จากระบบจานดาวเทียมที่มีอยู่แล้วทั้ง 2
ระบบ แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นระบบ C-Band และ Ku-Band
มีข้อแม้ว่าต้องเป็น Mpeg2 และ DVB S1 ดังนั้นในปีแรก
คาดว่าน่าจะมีประมาณ 11 จังหวัดโดยกำ�หนดให้บริการ
ตามลำ�ดับดังนี้ 1 เม.ย. 57 กทม. นครราชสีมา เชียงใหม่
สงขลา 1 พ.ค. 57 อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี ระยอง 1
ม.ย. 57 สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น อุดรธานี   ครอบคลุม
ประมาณ 10 ล้านครัวเรือน ซึ่งถือว่ามากกว่า 50% ตาม
ประกาศ กสทช. ที่กำ�หนดไว้ให้ผู้ประกอบการโครงข่ายจะ
ต้องติดตั้งสถานีให้ครอบคลุมพื้นที่ 50% ทั่วประเทศในปี
แรก จะทำ�ได้หรือไม่..? ติดตามกันต่อไป....ครับ
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มองมุมฝ่ายส่งเสริมฯ

มุ่งสู่เป้าหมาย เดินให้สุดทาง
ปีที่ผ่านมาฝ่ายส่งเสริมความรู้สื่อสาธารณะ
โดย สวส.เรามีกิจกรรมหลายๆอย่าง ที่ฝ่าย
ส่งเสริมฯ ได้ลงมือปฎิบัติงานในช่วง รอบ
ปี 2556 มีทั้งการจัดฝึกอบรมทางวิชาการ
เช่น หัวข้อการประกวดต่าง ๆ การต้อนรับ
คณะมาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาค
เอกชน และราชการ รวมทั้ง องค์ต่างประ
เทศหลายๆประเทศ แม้กระทั่งหน่วยงานจา
กกสทช.ก็มาดูงานสื่อสาธารณะแห่งแรกของ
ประเทศไทยเลยที่เดียวครับ

ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม ฯได้ จั ด อบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก ารการ
รายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง (Conflict Resolution Journalism Workshop)   เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้
กับสื่อมวลชนทั้งภายในและภายนอก ที่สนใจเข้ามาอบรม
กันเนื่องแน่ ส่วนการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรLeading
Editortial Team (BBC)   ก็ได้รับความร่วมมือจากอดีต
ผู้สื่อข่าวจาก BBC มาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำ�

ข่าวของBBC ที่เป็นสื่อสาธารณะ ของประเทศอังกฤษ ว่า
มีความแตกต่างจาก สื่อสาธารณะของไทยพีบีเอสอย่างไร
โดยมีองค์กรสื่อจากสำ�นักต่างๆ แม้กระทั่งหน่วยงานจาก
กระทรวงต่างประเทศก็เข้าร่วมอบรมด้วย จากการอบรม
ที่ผ่านมาทำ�ให้ทุกๆคนที่เข้าร่วมอบรมต่างก็ภูมิใจ และได้
ความรู้ใหม่ๆ สามารถนำ�ไปบริหารจัดการ และพัฒนากับ
หน่วยงานของตนเองให้ดียิ่ขึ้นต่อไปครับ

สนทนาโต๊ะกลม
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การนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารในยุคหลอมรวมเสวนา
แลกเปลี่ยนหัวข้อการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัด
แย้งกรณีศึกษา3จังหวัดชายแดน ภาคใต้และงานท่องโลก
สื่อสร้างสรรค์เยาวชน

ไทยพีบีเอสก้าวสู่ Digital TV

ท้ า ยสุ ด ก็ ไ ด้ จั ด งานเสวนาครบรอบการออก
อากาศครบ 6 ปี ในหัวข้อ  “สื่อสาธารณะในยุคทีวีดิจิทัล
และปีนี้เป็นปีที่ 7 ซึ่งเป็นปีที่ มีการเปลี่ยนแปลงการออก
อากาศจากระบบ   Analog ไปสู่ Digital TV ที่มีการ
แข่งขันกันสูง จากผู้ประกอบการที่ได้รับการประมูลช่อง
ความถี่ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา จำ�นวนมาก
ส่วนปีนี้เป็นปีม้าคึกคัก ฝ่ายส่งเสริมความรู้สื่อสาธารณะ
ไทยพีบีเอส ก็คึกคักไม่น้อยครับ โดยมีโครงการหลายๆ
อย่าง
มานำ�เสนอให้กับผู้อ่านท่านใดที่สนใจสามารถ
ติดตามได้ครับ เช่น เรายังมีโครงการการประกวดรายการ
โทรทัศน์ สำ�หรับเยาวชนระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 5 แล้ว
นะครับ คือการประกวดอนิเมชั่นเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา
แต่ปีนี้อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการนำ�เสนออนิเมชั่นที่ น่า
สนใจกว่าเดิมคอยติดตามดูกันนะครับ และยังมีโครงการ
ความร่วมมือต่างๆอีกมากมายเช่นโครงการส่งเสริมความ
เป็นสื่อสาธารณะในยุคจิติตอล โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฎิบัติงานสื่อสาธารณะ และยังมี โครงการที่น่าสนใจ
มากมายโปรดติดตามกันต่อไปครับ
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มองมุมฝ่ายเลขาและธุรการสำ�นัก

2557
January

ปฏิทินกิจกรรม
เดือนมกราคม

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557. 8.00 - 15.00 น.
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 57 “ด.เด็กคิดดี Thai PBS Kids Day” ปี 3 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
วันพุธ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557. 13.30 - 16.30 น.
จัดงานเสวนาในโอกาสครบรอบ 6 ปี ไทยพีบีเอส  “สื่อสาธารณะในยุคทีวีดิจิทัล” ณ Convention Hall 2
วันศุกร์์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557. 9.30 - 11.00 น.
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจาก มรภ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องสมุดไทยพีบีเอส
วันอาทิตย์์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557. 8.30 - 10.45 น.
ผอ.สวส.รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องจริยธรรมสื่อสาธารณะและกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ
ในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการทำ�หน้าที่วิทยากรกระบวนการเวทีกิจกรรม
ณ โรงแรมเอส เอส บางแสนบีช อ.เมือง จ.ชลบุรี
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