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นิตยสาร 4PM ของ สวส. ฉบับเดือนเมษายน 2557
ยังคงอยู่ที่เรื่องทีวีดิจิทัล เช่นเดิม หลังจากวันที่ 1 เมษายน
เป็นต้นมา สถานีโทรทัศน์ช่องธุรกิจแต่ละช่องก็ได้เปิดตัว
รายการหน้าจอไปเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และทุกช่อง ต้องออก
อากาศจริงภายในเดือนพฤษภาคม 2557 นี้
ดังนัน้ จึงน่าจะเป็นโอกาสทีด่ ขี องผูช้ มโทรทัศน์ทจี่ ะ
ได้มโี อกาสเพิม่ มากขึน้ ในการรับชมรายการโทรทัศน์ทหี่ ลาก
หลายเนื้อหามากขึ้น
        นิตยสาร 4PM เดือนนีน้ ำ�พาท่านเข้าสู่การเตรียม
ความพร้อมขององค์กรเข้าสู่การเป็นทีวีดิจิทัล ในแง่การ
กำ � หนดการแข่ ง ขั น ด้ า นการออกแบบเนื้ อ หาการผลิ ต
รายการโทรทัศน์ ซึ่งผู้ทำ�งานสื่อที่อยู่ในวงการจะพลาด
ไม่ได้
เมษายน คือการเปิดศักราชใหม่ทีวีดิจิทัล กับ
ความพร้อมใหม่ ไทยพีบีเอส HD ที่ช่อง หมายเลข 3
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บริหารสนทนา
โดย อาทิตย์วันใหม่

สื่อสาธารณะกับการแข่งขันในยุคดิจิทัล

เดือนเมษายนนี้ ผู้ชมโทรทัศน์ทั่วประเทศต่างมีประเด็นให้ได้สนทนากันมากพอสมควรทีเดียวเกี่ยวกับ
การเริม่ ทดลองออกอากาศในระบบดิจทิ ลั และการเปิดตัวของสถานีโทรทัศน์ฟรีทวี อี กี 24 ช่อง ทัง้ ทีเ่ ป็นการขยาย
กิจการจากช่องเดิม และที่เป็นสถานีใหม่ ซึ่งในจำ�นวนนี้แบ่งออกเป็นสถานีประเภทต่างๆ ได้แก่ รายการข่าว 7
สถานี รายการเด็ก 3 สถานี รายการทั่วไป 7 สถานี และรายการทั่วไปที่ออกอากาศในระบบความคมชัดสูงอีก
7 สถานี ขณะเดียวกันก็มีสถานีที่เรียกว่าสื่อสาธารณะอีก 11 ช่องนอกเหนือจากไทยพีบีเอส ซึ่งหมายความว่า
ไทยพีบีเอส แม้จะเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกในประเทศไทย แต่จะไม่ใช่แห่งเดียวอีกต่อไป
ประเด็นที่สำ�คัญสำ�หรับผู้บริหารขณะนี้ก็ คือ
ไทยพี บี เ อสจะต้ อ งมียุทธศาสตร์ในการแข่งขัน กั บ
สถานีต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายอย่างไรซึ่งการหา
คำ�ตอบก็คงต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน
ไทยพีบีเอส ได้นำ�เสนอภาพลักษณ์ในฐานะ
เป็นสถานีท่ีมุ่งเน้นในการนำ�เสนอรายการข่าว สาระ
บันเทิง สาระประโยชน์ เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างสรรค์
สังคมองค์ความรู้และสังคมที่เป็นธรรมรายการที่จัด
ว่ามีนิยมพอสมควรในปัจจุบันคือรายการข่าวและ
วิเคราะห์ประเด็นข่าว รายการสาระประโยชน์ โดย
เฉพาะรายการสารคดีจากต่างประเทศ และรายการ
เด็ก แต่รายการเหล่านี้กำ�ลังมีคู่แข่งจากฟรีทีวีที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสดใหม่น่า
สนใจทั้งสิ้น
ความเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกที่มีแนวทาง
การดำ�เนินงานสอดคล้องกับหลักการสากลและเป็น
ที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ น่าจะเป็นจุดแข็ง
ที่ ไทยพีบีเอสใช้เป็นกลยุทธในการคงอยู่และแข่งขัน
กับสถานีต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มโทรทัศน์สื่อ
สาธารณะทั้งหมด 12 ช่อง (ซึ่งรวมไทยพีบีเอสช่อง
ที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นใหม่อีกหนึ่งช่องในอนาคตอันใกล้)
เพราะเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว จะพบว่าช่อง

สื่อสาธารณะต่างๆ ยังขาดความชัดเจนอยู่มาก ซึ่งคง
ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าทีจ่ ะดำ�เนินการในฐานะ
สื่อสาธารณะได้
อย่างเต็มที่....
และนี่คือ “โอกาส”
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การดำ�เนินงานในฐานะสือ่ สาธารณะไม่ใช่เรือ่ ง
ง่าย ประสบการณ์ทสี่ ะสมมานานถึง 7 ปีนา่ จะเป็นจุด
เด่น หรือจุดแข็ง ทีช่ ว่ ยส่งเสริมความเป็นผูน้ �ำ ของไทย
พีบีเอสในกลุ่มสื่อสาธารณะได้เป็นอย่างดี
แต่แน่นอน การแข่งขันไม่ได้ดทู ปี่ ระสบการณ์
และอายุการทำ�งานเพียงอย่างเดียว ยิ่งผู้ชมมีทาง
เลือกมาก สมาธิในการรับชมช่องใดนานๆ ยิ่งน้อย
ลง และพร้อมที่จะกดรีโมทหนีไปชมช่องอื่นๆ ได้
ตลอดเวลา การแข่งขันจึงเริ่มด้วยความน่าสนใจที่จะ
ให้ผู้คนเปิดมารับชม ส่วนจะติดตามมากน้อยแค่ไหน
ต้องตัดสินกันด้วยคุณภาพ และประโยชน์ที่ผู้ชมรู้สึก
ว่าตนเองได้รับจากเนื้อหาสาระรายการว่าตรงตาม
ความต้องการหรือไม่
เทคโนโลยีดิจิทัล ยังเอื้ออำ�นวยให้เกิดบริการ
ใหม่ๆ อีกมากมาย เช่นการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันของทุกกลุ่มในสังคม ซึ่ง
รวมถึงคนพิการทีไ่ ม่สามารถรับชมรายการโดยวิธกี าร
ทั่วไปได้ ดังนั้นการนำ�เสนอรายการที่ผู้ชมสามารถ
เลือกบริการคำ�บรรยายอักษรสำ�หรับคนหูหนวก หรือ
เสียงบรรยายภาพสำ�หรับคนตาบอดจึงถือเป็นเรื่อง
จำ�เป็น

ในขณะที่โทรทัศน์หลายช่องอาจจะยังไม่ได้ให้
ความสนใจกับการให้บริการสำ�หรับคนพิการมากนัก
แต่ในฐานะสื่อสาธารณะแล้ว ไทยพีบีเอสไม่ควรมอง
ข้ามประเด็นเหล่านี้ และควรดำ�เนินการให้ผชู้ มสามารถ
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารได้อย่างทัว่ ถึงจริงจัง...เพือ่ ความเป็น
ผูน้ �ำ ในการสร้างสรรค์สงั คมทีเ่ ป็นธรรม และเป็นสือ่ ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
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เล่าเรื่องใหม่ในโลกใบเดิม
สุวิทย์ สาสนพิจิตร์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักรายการ Thai PBS
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คำ�ถามและความสงสัยต่างๆ มากมายเกิดขึน้ พร้อมๆ
กับการทำ�นายทายทักและการมองอนาคตของสือ่ ในยุค
ดิจิทัลภายหลังการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสื่อสู่
ยุคดิจิทัลและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อการประมูล
คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ฯ
ของสื่ อ ภาคธุ ร กิ จ เสร็ จ สิ้ น ลง การแข่ ง ขั น ไม่ ว่ า
จะเป็ น เรื่ อ งบุ ค ลากร ส่ ว นแบ่ ง ผู้ ช ม โฆษณา และ
เนื้ อ หารายการข่ า วสารต่ า งๆ จึ ง เริ่ ม ต้ น และ
ทวี ค วามร้ อ นแรงเพิ่ ม มากขึ้ น อยู่ ทุ ก ขณะ ทั้ ง ใน
สื่ อ ภ า ค ธุ ร กิ จ ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ ไ ม่ มี
ประสบการณ์ รวมไปถึ ง สื่ อ สาธารณะอย่ า ง
สถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อส ที่ ถึ ง แม้ จ ะไม่ ต้ อ ง
แย่ ง ชิ ง เม็ ด เงิ น จากการโฆษณาเช่ น เดี ย วกั บ สื่ อ
ประเภทอื่ น ๆ แต่ ส่ ว นแบ่ ง ผู้ ช มก็ ยั ง คงเป็ น ที่
ต้ อ งการ ด้ ว ยหวั ง ว่ า หากมี ผู้ ช มไทยพี บี เ อส
มากขึน้ การรับชมรายการทีม่ ปี ระโยชน์กม็ ากขึน้ ดังนัน้
การยกระดับคุณภาพทางสังคมตามเจตนารมณ์ของ
สถานีก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกัน
สวส. ได้มโี อกาสนัง่ พูดคุยสนทนากับคนทำ�สือ่ เบือ้ ง
หลังหน้าจอไทยพีบีเอส คุณสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ ผู้บริหาร
ทางด้านรายการของไทยพีบีเอส ทำ�ให้ได้พบแง่มุมที่แตก
ต่างจากสิ่งที่เป็นคำ�ถามและความวุ่นวายของสังคมอยู่ใน
ขณะนี้ รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมเนื้อหารายการให้
ตอบสนองความต้องการ และสอดรับต่อพฤติกรรมการรับ
ชมของผู้บริโภคสื่อในยุคดิจิทัล
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Q: ภาพรวมของสื่อกับความเปลี่ยนแปลงใน
ยุคดิจิทัลเป็นอย่างไร?

Q: “ดิจิทัล” เข้ามีบทบาทอย่างไรกับชีวิต
เราบ้าง?

จริงๆ เราเป็นดิจทิ ลั กันมานานแล้ว เพียงแต่
โทรทัศน์เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิทัล
ภาคพื้ นดิ น มั นเลยทำ�ให้สังคมเกิดความวุ่ น วาย
อยู่ อ ย่ า งทุ ก วั น นี้ ทำ � ไมผมถึ ง พู ด แบบนี้ รู้ ไ หม?
นั่ น เ ป็ น เ พ ร า ะ เ ร า เ ป็ น ดิ จิ ทั ล ม า ตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม
มี ค อมพิ ว เตอร์ (Computer) ยกตั ว อย่ า งเช่ น
ชายคนหนึ่ ง เกิ ด ที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี พ่ อ มี อ าชี พ
ทำ�นา ทั้งชีวิตของชายคนนี้ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย
เกี่ยวกับดิจิทัล แต่ชีวิตของเขาเกี่ยวพันกับดิจิทัล
มาตัง้ แต่เกิด เพราะเมือ่ แรกเกิดชือ่ ของเขาถูกบันทึก
เข้าไปในคอมพิวเตอร์สรู่ ะบบทะเบียนราษฎร์ ซึง่ จะ
สามารถค้นหาตัวเขาได้ภายใน 1 ส่วน 1,000 วินาที
และเมื่อเขาโตขึ้นต้องทำ�บัตรประจำ�ตัวประชาชน
ซึ่ ง สามารถไปทำ � ที่ เ ขตหรื อ อำ � เภอก็ ไ ด้ ด้ ว ยเวลา
สั้นๆ ไม่นานเขาก็จะได้รับบัตรประจำ�ตัวแบบสมาร์
ทการ์ด (Smart Card) พร้อมตัวเลขจำ�นวน 13 หลัก
ทีร่ ะบุตวั ตนของเขา ซึง่ สามารถนำ�ไปยืน่ ทำ�ธุรกรรม
ต่างๆ รวมถึงการรักษาพยาบาลได้

ดิ จิ ทั ล เปลี่ ย นแปลงแทบทุ ก เรื่ อ ง แต่ ที่
สำ�คัญและเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยสังเกตว่าดิจิทัลทำ�ให้
เปลี่ยนไป นั่นคือ “Speed of life หรือความ
ช้าเร็วในชีวิต” โลกดิจิทัลเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยน
ความช้าเร็วในเรื่องต่างๆ ของชีวิต ปัจจุบันคนเรา
ใจร้อนมากขึ้น ถ้าเป็นสมัยผม ผมโตมาพร้อมกับ
คอมพิวเตอร์ ในช่วงที่เรียนหนังสือก็มีคอมพิวเตอร์
ใช้กันแล้ว สมัยก่อนจะเป็นเครื่องขนาดใหญ่ท่ีเรียก
ว่า “Main Flame” ซึง่ เวลาลงทะเบียนเรียนจะต้อง
เอาบัตรไปเจาะเพือ่ ให้อา่ นค่าได้ หรือในยุคแรกทีเ่ ริม่
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ขนาดเราเขียนไม่กี่บรรทัด
ยังต้องใช้เวลานานในการรอบันทึกไฟล์ หรือช่วง
แรกที่มีอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งความเร็วและ
ความเสถียรไม่มากนัก เราต้องใช้เวลานานมากใน
การดาวน์โหลด (Download) ข้อมูลหรือรูปภาพ
ต่างๆ แต่เรารอก็ได้ เทียบกับปัจจุบันนี้คนเรามักมี
อาการที่เรียกว่า “รอไม่ได้”

นี่คือความเกี่ยวเนื่องระหว่างชีวิตกับดิจิทัล
เพียงแต่ตัวเขาไม่รู้ว่าเกี่ยวอย่างไร แต่สิ่งที่เขารู้
เกีย่ วกับระบบดิจทิ ลั คือ เรือ่ งของโทรศัพท์ วิทยุ หรือ
โทรทัศน์ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อบอกว่าโทรทัศน์จะมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการออกอากาศเป็นแบบ
ดิจิทัลเกิดขึ้น ผู้คนจึงเกิดความตื่นเต้น เมื่อเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสื่อ จึงทำ�ให้
เกิดความตื่นตระหนกและสั่นไหวสังคมเป็นวงกว้าง
กลายเป็ น ความวุ่ ย วายที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ผู้ บ ริ โ ภคและ
ผู้ผลิตสื่อด้วย

ผมว่า “ดิจิทัลไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนในเรื่อง
ของความสะดวกสบาย หรือการหลอมรวมหลาย
สือ่ หลายๆ อย่างเอาไว้ดว้ ยกันเพียงเท่านัน้ แต่มนั
ได้เข้ามาเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของเรา ทำ�ให้เราช้าไม่เป็น
คิดเร็ว ทำ�เร็ว และรอไม่ได้”
แล้วความเปลี่ยนแปลงนี้เกี่ยวกับเรื่องของ
สื่ออย่างไร?
เรื่องนี้มันเกี่ยวกับสื่อด้วยเพราะ สมัยก่อน
เราทำ � รายการ เราจะรู้ ว่า รายการแบบนี้ต้องช้า
หรือต้องเร็ว อย่างเช่น ข่าว เราสามารถรอได้เป็น
วัน สมัยก่อนเราใช้การส่งสารแบบเทเลกซ์ (Telex)
เมื่อ 20 – 30 ปีมาแล้ว กว่าจะได้ข่าวมารายงาน
1 เรื่อง มันใช้เวลารอนานมากแต่เราก็รอกันได้
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“Content ทุกอย่างบนโลกใบนี้
มันคืออันเดียวกัน”
ต่ า งจากปั จ จุ บั น นี้ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ก็ ก ลายเป็ น สิ่ ง
ล้าสมัยไปแล้ว เพราะสิ่งที่เราอ่านในหนังสือพิมพ์
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อ 48 ชั่วโมงที่แล้ว
เหมื อ นเรามองไปบนท้ อ งฟ้ า แล้ ว เห็ น เนบิ ว ลา
(Nebula) หรือกลุ่มของก๊าซและฝุ่นผงที่รวมตัวกัน
อยูใ่ นอวกาศ ซึง่ มันสลายตัวไปแล้วหลายหมืน่ ล้านปี
แต่แสงพึง่ เดินทางมาถึงตัวเรา ทำ�ให้เราเห็นเนบิวลา
ดังกล่าว หรือที่เราเห็นดาวฤกษ์ปรากฎอยู่ในยาม
ค่ำ�คืนนั้น ในความเป็นจริงดาวฤกษ์เหล่านั้นอาจจะ
ไม่มีมาตั้งหลายล้านปีแล้วก็เป็นได้
สิ่งที่เราพบเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ คือ
สิ่งที่เกิดมาแล้ว 48 ชั่วโมง สิ่งที่เราพบเห็นบน
หน้าจอโทรทัศน์คอื สิง่ ทีเ่ กิดมาแล้ว 12 ชัว่ โมง แต่
สิง่ ทีเ่ ราเห็นในอินเตอร์เน็ต หรือในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) คือ สิ่งที่เกิดเมื่อ
สักครู่ วิถชี วี ติ มันเปลีย่ นไปทันที สือ่ โทรทัศน์ไม่ใช่
สื่อที่เร็วที่สุด วิทยุไม่ใช่สื่อที่ทันสมัยที่สุดอีกต่อไป
ปัจจุบนั การฟังวิทยุเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ได้รบั ความสนใจ หรือ
พูดง่ายคือ “ไม่รจู้ ะฟังไปทำ�ไม” เพราะเดีย๋ วนีม้ สี อื่ ที่
ทำ�ให้เราได้ยนิ เสียง เห็นภาพ และสามารถโต้ตอบ กับ
เรื่องราวนั้นๆ ได้ทันทีและตลอดเวลา ซึ่งกลายเป็น

โลกของเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ไ ปเรี ย บร้ อ ย
แล้ ว ในอนาคตโครงสร้ า งของวงการสื่ อ มวลชน
ก็ อ าจต้ อ งเปลี่ ย นไป เพื่ อ ให้ “ปรั บ รั บ ทั น ”
ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
เราอาจเหลือหน่วยงานภายในเพียง 2-3 ฝ่ายเท่านัน้
ในการทำ�งาน ได้แก่ ฝ่ายเนื้อหา (content), ฝ่าย
ช่องทางการสื่อสาร (platform) และฝ่ายบริหาร
(management)
“Content ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันคืออัน
เดียวกัน” เพราะเนื้อหาที่ผลิตอยู่ในรูปแบบ VDO
ก็ต้องสามารถนำ�ไปใช้ในการถ่ายทอดผ่านสื่อทุก
ชนิดได้ เดี๋ยวนี้ถ้ายังคิดว่าผู้บริโภคเลือกรับสื่อแบบ
เป็นส่วนๆ เหมือนแต่ก่อน อาจจะทำ�ให้ส่งสารผิด
พลาดได้ ยกตัวอย่าง ในการทำ�รายการโทรทัศน์
เราใช้ ก ารถ่ า ยทำ � เพื่ อ เอื้ อ ต่ อ การออกอากาศบน
หน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งภาพที่เราถ่ายออกจอโทรทัศน์
นั้น คือ ภาพที่เหมาะสำ�หรับผู้รับชมที่จะต้องนั่งดู
จากโทรทัศน์เท่านั้น ซึ่งเมื่อเราดูรายการดังกล่าว
ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ เราก็สามารถเห็นภาพและ
รายละเอียดได้อย่างชัดเจน แต่คำ�ถามคือ ปัจจุบันผู้
บริโภคใช้เวลานั่งดูโทรทัศน์นานแค่ไหน?

14 AIPM

คำ�ตอบคือ อาจไม่ถึง 4 ชั่วโมงด้วยซ้ำ� มี
ผลวิจัยจากหลายสถาบันฯ พบว่า “สิ่งแรกที่คนเรา
ทำ�เมื่อตื่นลืมตาคือ การเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์
มือถือ, สมาร์ทโฟน (smartphone) หรือแท็บเล็ต
(tablet) ข้างๆตัว เพื่อที่จะเปิดตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวของโลกออนไลน์ คุณจะหยิบสิ่งเหล่านี้
ขึน้ มาเป็นลำ�ดับแรกๆของการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน”
ยกตัวอย่าง คุณเดินทางมาทำ�งานโดยรถโดยสาร
สาธารณะ คุณก็ดเู รือ่ งราวต่างๆ ผ่านจอโทรศัพท์มอื
ถือ โดยใช้ระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาทีค่ ณ
ุ นัง่ อยูบ่ น
รถโดยสารดังกล่าว อาจจะประมาณ 2 ชัว่ โมง พอมา
ถึงทีท่ �ำ งาน แม้คณ
ุ จะทำ�งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
แต่เมื่อมีเวลาว่างคุณก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
เล่น หรือบางครั้งเปิดหน้าจอเล็กๆบนคอมพิวเตอร์
เพื่อเข้าเฟสบุ๊ค (facebook) หรือซื้อของออนไลน์
พอตอนเที่ยงคุณไปกินข้าว คุณก็ใช้โทรศัพท์มือถือ
กลับบ้านคุณก็ใช้มันอีก เดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าชีวิตเราไม่
ได้อยูก่ บั หน้าจอโทรทัศน์มากนัก บางครัง้ เวลาคุณดู
โทรทัศน์ ในมือของคุณก็อาจมีการใช้งานเจ้าหน้าจอ
ขนาดเล็กด้วยตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่า ต่อไปนี้
ในเวลาหนึง่ ๆ คนเราจะดูหรืออยูก่ บั หน้าจอมากกว่า
1 จอ หรือที่เรียกว่า second screen หรือ third
screen เพราะจอเล็กเหล่านี้สามารถพกพาไปไหน
ก็ได้ สะดวกทุกที่ทุกเวลา แต่จริงๆมันก็เป็นมาสัก
พักแล้ว อย่างปีก่อนอาจจะไม่สามารถสร้างความ
สะดวกได้มากนัก เพราะยังไม่มีอินเทอร์เน็ต 3G
แต่พอมี 3G ขึ้นมา และยิ่งปลายปีนี้มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็ว 4G ที่มีความเร็วสูงขั้นนั้น จะยิ่งเพิ่มความ
สะดวกให้ชวี ติ เรา โดยเฉพาะทำ�ให้เราสามารถดูหนัง
ได้อย่างไม่สะดุด

ถ้ า เรายั ง เป็ น มนุ ษ ย์ ส มั ย โบราณที่ คิ ด ว่ า
คนดู แ ต่ โ ทรทั ศ น์ เราก็ จ ะทำ � ภาพของรายการที่
เหมาะสม กับการดูในจอโทรทัศน์เท่านั้น แต่พอ
ต้องดูในจอที่มีขนาดเล็กลง จะทำ�ให้เรามองไม่เห็น
ดูไม่ชัดสุดท้ายเราก็จะอดทนดูได้แค่ไม่ถึง 10 นาที
ดังนัน้ ในอนาคตละครทีอ่ อกอากาศทางโทรทัศน์อาจ
จะต้องมีการตัดทอนลดระยะเวลาต่อตอนลงเหลือ
ประมาณ 10 นาทีสั้นๆ หรือหมายความว่า อาจ
ต้องถูกทำ�เป็นอีกหนึ่งชุด (version) หรือ รายการ
เพลง ปกติ ถ้ า เราดู ใ นโทรทั ศ น์ ที่ มี ก ารนำ � เสนอ
ประมาณ 10 เพลง และมีพิธีกรพูดดำ�เนินรายการ
เพื่อความต่อเนื่อง ในอนาคตถ้ารายการเพลงเหล่า
นั้ น ต้ อ งถู ก นำ � มาเผยแพร่ เ พื่ อ ให้ ค นที่ ดู ผ่ า นหน้ า
จอเล็กๆ สามารถดูได้อย่างเหมาะสม อาจต้องถูก
ตัดทอนลงเหลือเป็นรายเพลง ซึ่งผู้ชมสามารถเลือก
รับชมได้เป็นรายเพลงที่สนใจ โดยปราศจาคพิธีกร
ดำ�เนินรายการ ส่วนภาพที่จะเห็นก็อาจเป็นภาพ
ที่ไม่เหมือนบนหน้าจอโทรทัศน์ เพราะว่าจอขนาด
5-6 นิ้ว ก็อาจต้องมีกล้องอีกหนึ่งชุด ที่ถูกเตรียม
พร้อมไว้สำ�หรับการถ่ายภาพเพื่อลงบน Second
screen หรือทีโ่ ลกสมัยใหม่เรียกว่า “storytelling”
storytelling   หมายถึง คือการนำ�เสนอ
เนื้อหาเรื่องเดียวกัน ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน
เช่ น เมื่ อ เราดู ก ารรายงานข่ า วเรื่ อ งเครื่ อ งบิ น ที่
หายไป เราอาจจจะอยากรู้รายชื่อของผู้โดยสาร
เครือ่ งบินลำ�ดังกล่าว แต่ในรายงานข่าวทางโทรทัศน์
ไม่ ไ ด้ บ อกรายละเอี ย ดเอาไว้ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งเปิ ด
ดู ข้ อ มู ล จากจอเล็ ก ๆอี ก หนึ่ ง จอที่ อ ยู่ ใ นมื อ ของ
คุณ ซึ่งได้มีรวบรวมรายชื่อของผู้โดยสารทั้งหมด
เอาไว้ ซึ่ ง มั น จะมี ข้ อ มู ล มากขึ้ น หมายความ
ว่า “เรื่องเดียวกัน แต่การเล่าเรื่องราวแตกต่างกัน
จอขนาดใหญ่เล่าแบบหนึง่ ส่วนจอขนาดเล็กก็เล่า
อีกแบบหนึง่ ” นีค่ อื สิง่ ใหม่ทเี่ กิดขึน้ ในโลกยุคดิจทิ ลั   

15 AIPM

ความเปลี่ยนแปลงในแง่มุมอื่นมีอีกหรือไม่?
ความเปลีย่ นแปลงของผูร้ บั สารและผูส้ ง่ สาร
ในโลกดิจิทัลจะเข้ามาเปลี่ยนให้ผู้รับสารกลายเป็น
ผู้ทำ�หน้าที่ส่งสารด้วยในขณะเดียวกัน หรือที่เรียก
ว่า “crowd sourcing” ซึ่ง crowd sourcing ไม่
ได้ทำ�หน้าที่ แค่ส่งข่าวเท่านั้น แต่ยังทำ�หน้าที่อื่นๆ
อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น แมวที่บ้านของเราหายไป
เราต้องการตามหาแมว เราจึงโพสรูปแมวที่หาย
พร้อมระบุสถานที่ที่แมวหายไปไว้บนโลกออนไลน์
เพื่ อ หาข้ อ มู ล ว่ า ใครเห็ น แมวของเราบ้ า งหรื อ ไม่
และเมื่ อ มี ค นเห็ น และสนใจเรื่ อ งนี้ ก็ จ ะส่ ง ข้ อ มู ล
เข้ามา เพื่อแจ้งเบาะแสว่าเห็นตรงนั้น เห็นตรงนี้
จนในที่สุดเราก็สามารถหาแมวของเราจนเจอได้
หรื อ เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ที่ เ คยฟั ง จากรายการทาง
วิทยุ มีคนโทรศัพท์เข้ามาที่ จส100 แจ้งเหตุรถยนต์
หาย และเมื่อได้มีประกาศแจ้งเรื่องราวออกไป ก็มี
ผู้ที่พบเห็นรถยนต์คันดังกล่าวร่วมกันแจ้งข้อมูลเข้า
มา และสุดท้ายการช่วยเหลือในเรื่องข้อมูลก็ทำ�ให้
สามารถรถคันดังกล่าวจนพบ นี่คือการทำ�หน้าที่
crowd sourcing
โลกดิจิทัลได้เปลี่ยนผู้รับสารเป็นผู้ส่งสาร
ข้อมูลมีมากขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาคือ ความน่าเชื่อ
ถือของข่าวสารนั้นมีมากน้อยเพียงใด เพราะในโลก
ความเป็นจริงเราไม่มจี ริยธรรมทีจ่ ะควบคุมผูร้ บั สาร
ส่งสารเหล่านี้ได้ทั้งหมด จนบางครั้งกลุ่มคนเหล่า
นี้อาจถูกชักจูงจนกลายเป็นเครื่องมือการแข่งขัน
ทางสังคมได้ ดังนั้นจึงมีคำ�ที่ถูกพูดกันอยู่เสมอว่า
“เราต้องมีวจิ ารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร”
โลกมันเปลีย่ นไปขนาดนี้ โดยเฉพาะ Speed
of life พอความเร็วของชีวิตเปลี่ยน ความเร็วใน
การอยากรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารก็ จ ะเปลี่ ย นตามไป
ด้วย ปัจจุบันคุณไม่จำ�เป็นต้องรอดูข่าวหรือละคร
ตอนสองทุม่ คุณไม่จ�ำ เป็นต้องดูละครทีถ่ ูกเซ็นเซอร์

บนหน้าจอโทรทัศน์ แต่คุณก็สามารถจะดูในจาก
ช่ อ งทางอื่ น ได้ อยากดู เ มื่ อไหร่ คุณ ก็ ดูไ ด้ “Any
Time Any Way” ดิจทิ ัลเข้ามาเปลี่ยนโลก เปลี่ยน
ผู้รับสาร เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากขึ้น อยู่ตลอดเวลา
มีผลวิจัยพบว่าปัจจุบันคนที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี
อยู่กับสื่อดิจิทัลมากกว่า 8-9 ชั่วโมงต่อวัน ส่วน
ผู้ ที่ มี อ ายุ ม ากขึ้ น ระยะเวลาที่ ใช้ ไ ปก็ จ ะน้ อ ยลง
ผูใ้ หญ่กอ็ าจจะอยูก่ บั สิง่ เหล่านีต้ ลอดเวลาเหมือนกัน
แต่ความใส่ใจอาจจะไม่ได้มีให้ตลอดเวลา
“หลายคนบอกว่า ปัจจุบันคนดูโทรทัศน์
น้อยลงกว่าแต่ก่อน สำ�หรับผมผู้บริโภคเนื้อหา
ไม่ได้น้อยลง แต่เขาเลือกที่จะรับชมผ่านช่องทาง
(platform) อื่นๆ มากขึ้นต่างหาก”

Q: ทั ศ นะ มุ ม มองเกี่ ย วกั บ “Content
สื่อสาธารณะ”?
มีคนพยายามอธิบายความเป็นสือ่ สาธารณะ
ในแบบต่างๆ ทั้งแบบ conservative ที่สื่อต้องใช้
สำ�หรับการเปลี่ยนแปลงสังคม เปลี่ยนแปลงโลก
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงคน แต่ ใ นอี ก แบบหนึ่ ง คื อ
liberal ก็เห็นว่าสื่อไม่ควรมานั่งชี้บอกว่าสิ่งไหนผิด
สิง่ ไหนถูก สือ่ ต้องเปิดกว้างอย่างเสรี ให้ผรู้ บั ชมเลือก
เองว่าสิ่งที่เราบอกนั้นผิดหรือถูก
ไทยพี บี เ อสเกิ ด ขึ้ น มาท่ า มกลางความ
แตกต่ า งและการต่ อ สู้ กั น ระหว่ า งความคิ ด แบบ
conservative และ liberal จึงเกิดมุมมองที่แตก
ต่าง สำ�หรับ conservative มองว่าสื่อสาธารณะ
ต้องทำ�ตัวเป็นปราชญ์ เป็นครูบาอาจารย์ และจะ
เข้าไปยุ่งกับเรื่องไม่ดีไม่ได้ ต้องตั้งตนอยู่ในความ
ถูกต้องชอบธรรมเท่านั้น จนบางครั้งขั้วความคิด
ตรงข้ามอาจมองว่า “สือ่ สาธารณะกำ�ลังทำ�ตัวเป็น
พวกคุณพ่อรู้ดี ชอบเป็นสื่อที่สั่งสอน”
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สำ�หรับผม...

“คำ�ตอบของคนดู”

คือคำ�ตอบคำ�ว่า...

“Content is a King”

King ไม่ King วัดที่ content จริงหรือ?
Content is the king หมายความว่า ไม่ว่า
คุณจะดูรายการมากขึ้นหรือน้อยลง ความ สำ�คัญอยู่
ทีเ่ นือ้ หา เพราะต่อให้คณ
ุ มีโทรทัศน์มากกว่า 20,000
ช่อง คุณก็ตอ้ งการเนือ้ หา คุณไม่สามารถใช้โทรทัศน์ใน
การถ่ายทอดภาพนิง่ ของกรุงเทพฯ แล้วนัง่ ดูตลอดทัง้ วัน
ได้ มันต้องมีเนือ้ หา มีเรือ่ งราว มีจดุ มุง่ หมายว่าคุณกำ�ลัง
จะนำ�เสนออะไร ถ้าถามว่า “content ไหนเป็น is the
king” สำ�หรับผมมันคือคำ�ตอบของคนดู เพราะฉะนั้น
ในอนาคตสื่อใดที่ไม่ใช่ king ก็คือสื่อที่คนดูไม่ต้องการ
ไม่ ส นใจและไม่ ส ามารถจรรโลงชี วิ ต ให้ มี ค วาม
สุข ช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิต หรือเป็นสื่อที่เขาคิด
ว่าไร้ประโยชน์สำ�หรับเขา แต่สำ�หรับสื่อที่เรามอง
ว่าไร้ประโยชน์ หรือให้เพียงความบันเทิงนั้น แต่
มั น อาจช่ ว ยทำ � ให้ เขาสนุ ก มี ค วามสุ ข เขาอาจ
จะมองว่าสิ่งเหล่านั้นคือ king ก็สามารถเป็นไป
ได้ ถ้าเรามองแบบไม่เข้าข้างตัวเอง ถ้าเราเอาตัว
เองไปยืนในฝั่งของคนดูจริงๆ แล้วพิจารณา king
ก็คือสิ่งที่เป็นที่ต้องการสำ�หรับเขา เนื้อหาใดก็ตาม
ที่เขาต้องการดู คนดูชอบแบบไหน แบบนั้นเรียก
ว่า king สำ�หรับสื่อสาธารณะ เนื้อหาบางส่วนก็อาจ
ไม่มีคนสนใจติดตามรับชม ความบันเทิงหรือความ
เป็นตลาดทีน่ อ้ ยกว่าเมือ่ เทียบกับช่องธุรกิจ ส่งผลให้
จำ�นวนคนดูนอ้ ย แต่แน่นอนว่า ก็ตอ้ งมีคนทีส่ นใจรับ
ชมอยู่เช่นกัน คนที่ต้องการเนื้อหาสาระก็มีอยู่ค่อย
ข้างมาก ถ้าเมือ่ ไหร่เราสามารถกินพืน้ ทีผ่ ชู้ มส่วนนีไ้ ด้
เพิ่มขึ้น เราก็อาจกลายเป็น king ของผู้ชมกลุ่มนี้ก็ได้
“อาหารที่ มี คุ ณ ค่ า มั ก มี ร สชาติ ที่ ไ ม่ อ ร่ อ ย”
ดังนั้นคนจึงบริโภคอาหารประเภทนี้ค่อนข้างน้อย
ก็เหมือนเวลาที่เรากินนำ�้ตาล ถ้าเรากินมากไปก็ไม่
ดีต่อสุขภาพ แต่ถ้าเรากินน้อยเกินไปอาหารก็จะมี
รสชาติไม่กลมกล่อม และไม่อร่อย จริงไหม?

17 AIPM

Q: ที่ ผ่ า นมาไทยพี บี เ อสมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข อง
รายการบนเส้นทางสือ่ สาธารณะเป็นอย่างไร?
การวัดผลสัมฤทธิ์มีหลายรูปแบบ แต่โดย
ภาพรวมที่ผ่านมา สำ�หรับการวัดผลของสถานีเรา
ทำ�ได้ค่อนข้างลำ�บาก เพราะสถานีเรามีลักษณะ
(character) เป็ น แบบบลู ก ครึ่ ง หมายความว่ า
ครึ่งหนึ่งเราถูกเน้นไปทางด้านข่าว อีกครึ่งหนึ่งเป็น
ด้านที่ไม่ใช่ข่าว
ข่าวคือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง ถ้าเปรียบกับ
สมองของมนุษย์ก็คงเป็นสมองซีกเหตุผล ในขณะ
ที่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ข่าว เปรียบเป็น
สมองซีกที่เน้าเรื่องของอารมความรู้สึก เป็นเรื่อง
จิ น ตนาการ แม้ ว่ า ในจิ ต นาการนั้ น จะมี จุ ด ยื น ที่
ค่อนข้างมีเหตุผลก็ตาม แต่กย็ งั ถือว่าเป็นคนละเรือ่ ง
อยู่ ดังนัน้ ผูช้ มของไทยพีบเี อสทีส่ นใจดูขา่ วก็ไม่คอ่ ย
สนใจรายการ และเช่นเดียวกับคนที่ชอบดูรายการ
ก็จะไม่ชอบดูข่าว จนบางครั้งอาจมีข้อเสนอแนะ
ที่ แ ตกต่ า งกั น บ้ า งก็ ว่ า ทำ � ไมช่ ว งนี้ จึ ง มี ข่ า วน้ อ ย
เกินไป บ้างก็ว่าทำ�ไมข่าวถึงมาอยู่ในช่วงเวลาที่ควร
มีละคร
ซึ่ ง ถ้ า ถามความสำ � เร็ จ ในความคิ ด ผม
“ที่ผ่านมาโดยแบรนด์ของไทยพีบีเอสยังไม่ได้รับ
การตอบรับและผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เพราะการ
บริหารจัดการบนความเป็นลูกครึง่ ระหว่างข่าวกับ
รายการนัน้ ทำ�ยาก แต่ถา้ มองเป็นแต่ละรายการผม
ว่า บางรายการมีผลสัมฤทธิ์ที่น่าพอใจ” อย่างเช่น
ผลสำ�รวจทีร่ ะบุวา่ คนดูไทยพีบเี อสส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย และสูงวัยนั้น นั่นก็เป็นเพราะเรามีสัดส่วนข่าว
ที่มาก ซึ่งผู้ชายมักเป็นเพศที่ชอบติดตามข่าวสาร
มากกว่าผู้หญิง และผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนสูงวัยนั้น ก็มี
พฤติกรรมทีช่ อบความถูกต้อง หรือความเป็นเหตุผล
(rational) มากกว่า ในขณะที่ละครที่ออกอากาศ

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และช่อง 7 มีผู้ชมที่เป็น
ผู้หญิงมากกว่า เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ให้ความ
สนใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก (emotion)
มากกว่า ความแตกต่างของคนดูมีผลต่อการเลือก
รับชมรายการของสถานี ในผู้ที่มีความเป็นเหตุผล
สูง ก็มกั จะไม่สนใจเรือ่ งของอารมณ์มากนัก ในขณะ
เดียวกันผู้ที่สนใจเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมาก
ก็จะไม่ค่อยสนใจเหตุผลเท่าที่ควร และที่สำ�คัญ
ความสนใจทั้งสองส่วนที่กล่าวมา ไม่ค่อยจะมีอยู่
ในคนๆเดียวกัน ดังนัน้ ผมถึงบอกว่า “คนทีด่ ขู า่ วจะ
ไม่ดูรายการ และคนที่ชอบดูรายการก็จะไม่ดูข่าว”
นอกจากนีโ้ ลกดิจทิ ลั จะทำ�ให้ผชู้ มแบ่งออก
เป็นส่วนๆ (segments) ผู้บริโภคสามารถเลือก
รั บ ชมรายการตามความต้ อ งการของตนเองได้
ในอนาคตช่องข่าวอาจมีแต่ผู้ชายดูก็เป็นไป เพราะ
เราสามารถเลือกรับชมรายการได้ตามความชอบ
ของเรา แต่ส�ำ หรับไทยพีบเี อส มันจะเห็นผลชัดเจน
ก็ต่อเมื่อเราแยกเนื้อหาด้านรายการและข่าวออก
จากกัน เพราะเราสามารถสร้างภาพลักษณ์ (Brand)
ได้ชัดเจนขึ้น ความสามารถในการดึงคนดูสูงขึ้น
ไม่ แ น่ ว่ า ไทยพี บี เ อสช่ อ งใหม่ ที่ กำ � ลั ง จะเปิ ด ตั ว
อาจมีผู้ชมที่เป็นผู้หญิงมากขึ้น ช่องข่าวมีผู้ชาย
รับชมมากขึ้นก็ได้ ซึ่งตรงจุดนี้ก็อยู่ที่เราออกแบบ
Brand personal ว่าควรเป็นไปในทิศทางใด
ที่ ผ่ า นมาผมเชื่ อ ว่ า “บางรายการของ
ไทยพีบีเอสก็ดี บางรายการก็ได้รับความนิยม
แต่บางรายการก็ยงั ไม่ชดั เจนเท่าทีค่ วร” ส่วนหนึง่
ก็มาจากความผิดพลาดของเราด้วย เพราะความไม่
ชัดเจนของ Brand ส่งผลให้ผผู้ ลิตออกแบบรายการ
ไปตอบโจทย์ Brand ได้ไม่ดนี กั หรือทีเ่ รียกว่า “หลุม
พลางของการกำ � หนดตำ � แหน่ ง ของรายการ”
(position trap) หมายความว่ า การกำ � หนด
ตำ�แหน่งการนำ�เสนอรายการผิดที่ผิดทาง ทำ�ให้
รายการที่ ดี มี ป ระโยชน์ บ างรายการถู ก วางผิ ด ที่
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ถูกนำ�ไปไว้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้คนดู
ไม่เห็น สำ�หรับผม “คนไม่ดูกับคนไม่เห็นมีความ
แตกต่างกัน”
คนที่ไม่ดูรายการ หมายความว่า เขาเคย
ดู ร ายการนั้ น ๆแล้ ว แต่ เขาไม่ ช อบ แต่ สำ � หรั บ
คนที่ไม่เห็น หมายความว่า รายการนั้นอาจจจะ
ดีต่อเขา แต่เขาไม่รู้จะดูได้อย่างไร เพราะฉะนั้น
จึงทำ�ให้บางรายการมีการติดตามรับชมย้อนหลัง
มากกว่าการดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์ นั่นคือผลของ
หลุมพลางที่ผมพูดถึง แต่ถ้าเรามีช่องรายการที่
เป็นเอกเทศ จะทำ�ให้เราสามารถวางแผนได้อย่าง
ชั ด เจนว่ า รายการแบบใดควรวางตำ � แหน่ ง ใด
บนผังรายการจึงจะมีความเหมาะสม การมีพื้นที่
เพียงพออาจสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวนี้ได้ ความ
ชั ด เจนในการจั ด ผั ง รายการให้ ต อบสนองความ
ต้องการและพฤติกรรมการรับชมจะดีขึ้น
ไทยพี บี เ อสมี แ ผนงานการเปิ ด ตั ว ช่ อ ง
หมายเลข 4 ไว้อย่างไร?
ในเรื่ อ งของรายการที่ จ ะออกอากาศใน
ช่องใหม่ หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว นั้น
อยู่ระหว่างทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ ในความ
เป็นจริง สถานีเรามีรายการ หรือเนือ้ หาในการออก
อากาศค่อนข้างมาก บางรายการเป็นรายการที่
ทำ�แล้วหยุดไป บางรายการเป็นรายการที่ไม่มีพื้นที่
ลงที่เหมาะสม ผมคิดว่ารายการเหล่านั้นสามารถ
นำ�มาใช้งานได้ แต่ความพร้อมอาจขึ้นอยู่กับความ
คิดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับทรัพยากร
และงบประมาณลงทุนด้วย รวมถึงกระบวนการ
จัดสรรและบริหารจัดการที่สอดคล้อง คล่องตัว
ยืดหยุ่น และความสามารถในการแข่งขัน ไม่ใช่
คิดว่าจะมีอีกช่องแล้วจะทำ�อะไรก็ได้ “มันไม่ใช่”
แต่มันต้องมีการแข่งขัน มีการดึงส่วนแบ่งผู้ชม เรา
ต้องไม่ลืมว่า “เราอยู่ในอุตสาหกรรมสื่อเช่นเดียว

กั บ ก ลุ่ ม สื่ อ ภ า ค ธุ ร กิ จ ถึ ง แ ม้ เร า จ ะ เ ป็ น
สื่ อ สาธารณะก็ ต าม แต่ ค นดู ข องสื่ อ ทุ ก ภาค
ส่ ว นเป็ น คนกลุ่ ม เดี ย วกั น เราไม่ ไ ด้ เซตกลุ่ ม
ผู้ชมขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษสำ�หรับช่องสาธารณะ”
ส่วนเรื่องงบประมาณ ถ้าลองคิดง่ายแบบ
ไม่ต้องมีข้อมูลอะไรมาก เทียบกับการผลิตรายการ
แบบที่เราทำ�อยู่ เราต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
ปัจจุบันเรามีพื้นที่รายการอยู่ 50% ของเวลาออก
อากาศทั้งหมดของสถานี ซึ่งเราใช้การผลิตรายการ
ใหม่ 40% ที่เหลืออีก 10% เป็นรายการประเภท
ฉายซ้ำ� (rerun) ถ้าเกิดมีช่องใหม่ขึ้นมา มีเวลาออก
อากาศเต็ม 100% เราต้องผลิตรายการเพิ่ม อาจ
ต้องผลิตรายการใหม่ 70% และฉายซ้� 
ำ 30% แค่คดิ
เท่านี้ ก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตรายการ
มันเพิม่ ขึน้ เท่าตัว ซึง่ ก็อาจต้องไปคิดกลยุทธ์ในเรือ่ ง
งบประมาณการผลิต การสนับสนุนการผลิต และการ
ร่วมผลิตรายการกับหน่วยงานอื่นๆต่อไป ดังนั้นจึง
มีเรือ่ งทีเ่ ราต้องศึกษาและวางแผนงานค่อนข้างมาก
สำ�หรับรายการประเภทฉายซ้� 
ำ (rerun) ผม
พยายามจะทำ�ให้การ Rerun เป็นการออกอากาศ
สองเวลา ยกตัวอย่างเช่น รายการทีอ่ อกอากาศช่วง
กลางคืนของเมื่อวาน พอวันนี้เช้าเราก็ออกอากาศ
ซ้ำ�  สำ�หรับคนที่พลาดดูเมื่อคืน ไม่ใช่รอให้รายการ
ออกอากาศจบไปแล้ว แล้วนำ�มาฉายซ้ำ�ทั้งรายการ
อีกรอบ ผมเรียกว่า

“การเพิ่ ม โอกาสให้ ค นดู
สื่อสาธารณะต้องทำ�แบบนี้
เราต้องเพิ่มโอกาสให้คนดู
เข้าถึงรายการมากที่สุด”
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Q: ช่ อ งสื่ อ สาธารณะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จุ ด ยื น
เพื่ อ ความเป็ น สาธารณะของไทยพี บี เ อส
มีทิศทางอย่างไร?
สำ�หรับผมคิดว่า “จุดยืนของเราชัดเจน
และใกล้ เ คี ย งกั บ สื่ อ สาธารณะที่ ค นคาดหวั ง
พอสมควร” เพราะถ้ า ระยะเวลาที่ ทำ � งานมา
ตลอด 5-6 ปี แล้วเรายังหาจุดยืนและตัวตนของ
ตัวเองไม่เจอก็แสดงว่าเราหลงทางแล้ว เพียง
แต่ผมมองว่าท่าที หีบห่อ (package) หรือการนำ�
เสนอ (presentation) อาจต้องมีการปรับปรุง
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราลองนึกถึงคุณครูเจ้าระเบียบ
เรามั ก จะนึ ก ถึ ง อะไร? คุ ณ ครู ที่ แ ต่ ง ตั ว แบบ
conservative แต่ ง ตั ว เรี ย บร้ อ ย ถ้ า เป็ น ครู
ผู้หญิงก็ต้องมีทรงผมเชยๆ ใส่แว่นหนาๆ ท่าทางดุ
นั่นคือสิ่งเรานึกถึง
แต่ ผ มกำ � ลั ง จะบอกว่ า ถ้ า เราพาครู ค น
เดิ ม คนนั้ น ไปเปลี่ ย นการแต่ ง ตั ว ให้ ดู ดี ทั น สมั ย
มากขึ้น มีสีหน้าท่าทางใหม่ มีบุคลิกใหม่ แต่ยัง
คงคุ ณ ภาพเนื้ อ หาเดิม ผมว่า นั่นคือทิศทางของ
ไทยพี บี เ อส เราต้ อ งหาวิ ธี ก ารใหม่ ท่ี เ รี ย กว่ า
“นวัตกรรม” มาใช้ เพราะวิธีส่งสารเดิมที่มีความ
จริงจัง ด้วยท่าทีใหม่ๆ เข้ามาอาจช่วยให้เกิดความ
น่าสนใจมากยิง่ ขึน้ ก็ได้ ในช่วงแรกๆของการทำ�งาน
ของไทยพีบีเอส มีการตั้งคำ�ถามถึง “ดารา” ซึ่ง
ถือว่าเป็นแม่เหล็กในการดูดผูช้ มและความน่าสนใจ
ของรายการ มาร่วมงานกับสถานีได้หรือไม่ หลาย
คนอาจไม่เห็นด้วย  แต่ผมคิดว่า “ดาราทีฉ่ ลาด ไม่มี
ภาพพจน์ที่เลวร้าย ไม่ได้ถูกใช้งานแบบซ้ำ�ไปซ้ำ�มา
มากจนเกินไป เป็นบุคลิกภาพใหม่ๆ หรือเราเป็น
ผู้ออกแบบบุคลิภาพในเขาใหม่ ซึ่งเราได้พิสูจน์มา
แล้วว่า ดาราบางคนยอมทีจ่ ะให้เราออกแบบให้เป็น
ไปตามสื่อสาธารณะ แต่ต้องไม่เป็นการหลอกลวง

ผู้ชม ว่านำ�ดาราดังๆ มาเรียกความนิยมทั้งที่ข้าง
ในกลวง สำ�หรับผมมันไม่ใช่ ข้างในของเขาต้อง
แน่น แล้วเราแค่ออกแบบการนำ�เสนอในแบบสื่อ
สาธารณะให้เขาเท่านั้น ซึ่งจะทำ�ให้รายการน่าดู
มากยิ่งขึ้น” ซึ่งต้องยอมรับว่าแรกๆ เราเกิดความ
สับสนกับส่วนนี้ค่อนข้างมาก แต่ด้วยประสบการณ์
และการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น เราเรียนรู้ว่าคนดูชอบ
อะไร ไม่ชอบอะไร ส่วนไหนดี ส่วนไหนแย่ เราเก็บ
ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น มากเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒนาใน
ถูกต้องและถูกใจคนดูมากยิ่งขึ้น

“ผมเชื่อมั่นว่าต้องดีขึ้น”
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ในอนาคตเราอาจไม่ใช่สอื่ สาธารณะเพียง
ช่องเดียว ตรงจุดนีม้ ผี ลกับเรือ่ งของเนือ้ หาหรือไม่?
ไทยพีบีเอสมีแผนการจัดทำ�รายการที่ระบุ
แนวทางของสื่อสาธารณะตามหลักการของยูเนส
โก 5 ข้อ และแนวทางทีเ่ รามีการสังเคราะห์ขนึ้ อีก 3
ข้อ รวมเป็น 8 ข้อหลัก ซึ่งนี่คือ ขอบเขตของเนื้อหา
หลักในการทำ�รายการของไทยพีบีเอส และถ้าเรา
มองแนวทางการทำ � รายการเพื่ อ กลุ่ ม เป้ า หมาย
โดยเน้นว่าทุกคนต้องได้ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเขา
ซึ่งนั่นหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายของเราไม่ได้มี
การแบ่งตามสายสื่อธุรกิจ ที่จะแบ่งเป็นกลุ่มๆ เช่น
เนื้อหารายการที่เหมาะกับกลุ่มผู้หญิงวัยทำ�งาน
อายุราว 20-30 ปี หรือ กลุ่มผู้ชาย ทำ�งานราชการ
วัยกลางคน เป็นต้น สือ่ สาธารณะไม่ได้แบ่งแบบนัน้
เราต้องให้ทุกคนได้ดู เรามีผู้ชมที่เป็นผู้ชาย ผู้หญิง
คนข้ามเพศ แม่บ้าน พ่อบ้าน คนทำ�งานโรงงาน
ภาคเกษตรกรรม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ซึ่งในส่วน

ของผู้ พิ ก ารก็ มี ม ากมาย เช่ น ผู้ พิ ก ารทางการ
มองเห็น ผู้พิการทางการได้ยิน หรือผู้พิการซ้ำ�ซ้อน
เป็นต้น ถ้าเราลองเอาจำ�นวนผู้ชมเหล่านี้ นำ�ไป
คูณกับแนวทางการผลิตรายการของเราทั้ง 8 ข้อ
เราจะได้จ�ำ นวนเนือ้ ทีม่ ากมายมหาศาล ยกตัวอย่าง
เราแบ่งกลุ่มผู้ชมได้ทั้งหมด 10 กลุ่ม เมื่อนำ�ไป
คูณกับหลักการทัง้ 8 ข้อ เราจะได้เนือ้ หาทีต่ อ้ งผลิต
สำ�หรับคนเหล่านั้นถึง 80 หัวข้อ ซึ่งเรายังไม่เคย
นำ�เสนอได้ครบถ้วนเลย เช่น รายการสำ�หรับคนพิการ
อาทิ รายการเมืองใจดี รายการหัวใจยังเต้น รายการ
Blind Date เป็นต้น ถ้าสังเกตุจะเห็นว่ารายการ
ประเภทนีจ้ ะมาเป็นช่วงๆ เพราะอะไรรูไ้ หม? เพราะ
เราไม่สามารถมีพื้นที่ที่จะนำ�เสนอเรื่องราวแบบนี้
ได้ตลอดเวลา เราไม่มีพื้นที่เพียงพอ เราสามารถ
เน้นได้บางเรื่อง ในบางเวลา เช่น เรื่องการทุจริต
คอรัปชัน่ เรือ่ งอาเซียน การเมือง และความยุตธิ รรม
แต่ ใ นบางเรื่ อ งเราแทบจะยั ง เข้ า ไปไม่ ถึ ง ด้ วยซ้ำ� 
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ทิ้งท้ายสำ�หรับคนไทยพีบีเอส
สำ�หรับผม การก้าวสู่โลกดิจิทัลนั้นเป็นเรื่องที่
ไม่ได้เปลีย่ นแปลงชีวติ ทีเ่ ป็นอยูท่ กุ วันนีม้ ากนัก
เพราะทุกคนมีสิ่งที่เชื่อมต่อกับดิจิทัลอยู่แล้ว
เรามี facebook, E-mail, smart phone หรือ
tablet และอื่นๆ มากมาย มีความทันสมัยอยู่
กับตัว เพียงแต่เรายังไม่รจู้ ะนำ�มาปรับประยุกต์
ใช้กับงาน หรือการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไร
เท่านั้นเอง เราจะชอบพูดกันว่า “เรื่องนี้ยังไม่รู้
เรื่องนั้นยังไม่ทัน เรื่องโน้นเรายังไม่ได้พัฒนา”
ถ้าเราใช้เวลาอยู่กับการพูดเรื่องเหล่านี้แล้วเรา
จะพัฒนาทันกับความเร็วของการเปลีย่ นแปลง
ในสังคมหรือไม่ แล้วถามต่อว่าจะรออะไร ทุก
วันนีค้ ณ
ุ สามารถหาข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับเรือ่ ง
ราวต่างๆได้ง่ายมาก เพียงแค่เข้า “Google”
คุณจะสามารถหาเจอเกือบทุกสิ่งที่คุณอยาก
จะรู้ แค่นี้คุณก็ได้ใช้เทคโนโลยีในโลกดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์กับงานของคุณ ส่วนหน่วยงาน
ที่ทำ�หน้าที่ในการสนับสนุน สิ่งที่คุณสามารถ
ช่วยสนับสนุนคนทำ�เนื้อหาและการผลิตได้นั้น
คือ การอำ�นวยความสะดวกที่รวดเร็ว ไม่ซับ
ซ้อน เพราะ

การอยู่ในโลกดิจิทัล ไม่ใช่เพียงการเชื่อ
ต่ อ สื่ อ สารเท่ า นั้ น แต่ ดิ จิ ทั ล ยั ง หมาย
ถึงการรวมกัน การช่วยกัน (engagement) เพือ่ ความคล่องตัวในการพัฒนา
ในอนาคต
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เปิดโลกวิจัย

ฝ่ายวิจัย ประเมินผล และพัฒนา
ภาพจาก www.thornleyfalis.ca/

ฉีกกฎเก่า เล่ากฎใหม่

สร้างเนื้อหาโดนใจยุคดิจิทัล

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผนวกกับการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสือ่ ในยุคดิจทิ ลั ตลอด
จนการเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟนส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
สิน้ เชิง จนสังคมปัจจุบนั กลายเป็นสังคมทีใ่ ครๆก็สามารถสะท้อนความเห็น สามารถเข้าถึงและผลิตเนือ้ หา
ได้ด้วยตนเอง (user generated content) นอกจากนี้ผู้รับสารหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังสามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความสนใจของตนเองได้เพียงปลายนิ้ว ก่อให้เกิด
วัฒนธรรม “การมีส่วนร่วม” ในเรื่องต่างๆอย่างแพร่หลาย

สถานการณ์เว็บไซต์และการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ทั่วโลกมีผู้ใช้จำ�นวนเพิ่มขึ้น ซึ่งชาวไซเบอร์ทั้ง
หลายก็มีเรื่องราวที่อยากรู้ อยากได้รับข้อมูลและแชร์
ประเด็นทีแ่ ตกต่างกันไปตามความสนใจ ทำ�ให้สนิ ค้าและ
แบรนด์ต่างๆ รวมถึงสื่อสารมวลชนต้องให้ความสำ�คัญ
กับการสื่อสารสู่ผู้บริโภคและแข่งขันกันด้วยเนื้อหาที่
แตกต่าง อีกทัง้ ยังต้องคำ�นึงถึงหลักการตลาดในยุคดิจทิ ลั
ซึ่งมีประเด็นเรื่อง การตลาดเชิงเนื้อหา หรือContent
Marketing เป็นหนึง่ ในเทรนด์ส�ำ คัญ ทีแ่ บรนด์ตา่ งๆต้อง
มีเนือ้ หาตอบสนองความต้องการด้านประสบการณ์ให้กบั
ผู้ชมและเชื่อมโยงสู่แพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงแบรนด์ให้มากที่สุด
Ann Handley และ C.C.Chapman ผู้เขียน
หนังสือ “Content Rules” ระบุว่า การสร้างสรรค์
เนื้อหาให้เป็นที่โดนใจแก่ผู้รับสารในยุคโซเชียลนั้น มีกฎ
ใหม่ 10 ประการ ที่แบรนด์และผู้ผลิต สามารถประยุกต์
ใช้เพื่อสร้างแบรนด์ให้มัดใจและเข้าถึงแฟนพันธุ์แท้ ดังนี้

1. สร้างความแปลกใหม่ เรื่องสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับ

ตลาดยุคดิจิทัลคือองค์กรต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะและ
ภารกิจของตนเองให้ลกึ ซึง้ เพือ่ ทีจ่ ะสือ่ สารเรือ่ งราวเกีย่ ว
กับแบรนด์สู่ลูกค้าหรือผู้รับสารให้ชัดเจน ตลอดจนการ
ศึกษากลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าหลักของตนเอง ในด้าน
ความต้องการ เพื่อสร้างสรรค์ว่าแบรนด์ของคุณจะช่วย
ให้ลูกค้าสะดวกสบายในชีวิตประจำ�วันได้อย่างไร
2.สื่อสารอย่างตั้งใจ เป้าหมายต้องชัดเจน เนื้อหา
ที่ดีต้องมีเป้าหมายชัด ตลอดจนความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
สร้างสรรค์ เพื่อนำ�ไปสู่การกระทำ�หรือการปฏิบัติ หรือ
การใช้งานได้อย่างแท้จริง
3.สื่อสารอย่างเป็นกันเอง สื่อสารภารกิจ คุณค่าและ
ปรัชญาของแบรนด์ด้วยภาษาและศัพท์แสงที่เข้าใจง่าย
ใช้ภาษาที่คนทั่วไปพูดกันเพื่อสร้างความรู้สึกที่ใกล้ชิด
ระหว่างแบรนด์และผูบ้ ริโภค ใช้น�้ำ เสียงทีเ่ ป็นกันเองและ
สะท้อนอารมณ์ที่แท้จริง ไม่นำ�เสนอในเชิงธุรกิจหรือเป็น
ทางการมากเกินไป
4.สร้างสรรค์สิ่งใหม่มิใช่รีไซเคิล เนื้อหาที่ดีคือเนื้อหา
ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ อย่างจงใจและตั้งใจให้เหมาะสมกับ
รูปแบบและแพลทฟอร์มต่างๆ ไม่ใช่เพียงการนำ�เนื้อหา
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เก่ามาเล่าใหม่หรือน�ำเสนอซ�้ำเท่านั้น
5.สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ เนื้อหาที่ดีอาจไม่จำ�เป็น
ต้องพยายามขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แม้เพียงแต่น้อย
แต่ต้องสร้างสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือของแบรนด์
ทำ�ให้ให้ผชู้ มหรือผูบ้ ริโภคเห็นว่าแบรนด์ของคุณมีคณ
ุ ค่า
สามารถช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น
6.เสนอข้ อ ดี ข องแบรนด์ เนื้อหาที่ดีไม่จำ�เป็นต้อง
ขายของกันตรงๆ แต่ควรอธิบายถึงข้อดีของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ผา่ นกรณีศกึ ษาหรือประสบการณ์ของผูบ้ ริโภค
มาบอกเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความยาก
ง่ายในการใช้และสิง่ ทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า
และความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าโดยตรง
7.สร้างสรรค์ในสิง่ ทีค่ าดไม่ถงึ ธุรกิจในปัจจุบนั จำ�เป็น
ต้องนำ�เสนอสิง่ ทีส่ ร้างความประหลาดใจให้กบั ลูกค้าเพือ่
ให้เกิดการพูดถึงและบอกต่อในสังคมและโลกออนไลน์
รวมถึงการปรับบุคลิกภาพขององค์กรหรือแบรนด์ให้ดขี นึ้
8.จุดประกายความสนใจ เนื้อหาที่ดีต้องจุดประกาย
ความสนใจให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างแบรนด์และลูกค้า สร้างการสนทนาโต้ตอบเพื่อ
รับความรู้สึกของผู้บริโภค
9.โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ สร้างเนื้อหาของตนเองให้มี
เอกลักษณ์และมุมมองที่โดดเด่นเพื่อทำ�ให้เนื้อหานั้นถูก
แบ่งปันและพูดถึงข้ามสื่อ
10.ส่งเสริมจุดแข็งของแบรนด์ให้เด่นชัด แบรนด์อาจ
ไม่จำ�เป็นต้องสร้างคอนเทนต์เพื่อนำ�เสนอในทุกๆแพลท
ฟอร์ม แต่จงเลือกแพลทฟอร์มและเนื้อหาที่เป็นจุดแข็ง
ของตนเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งและนำ�เสนอให้ดีที่สุด
การสร้างสรรค์เนือ้ หาในยุคดิจทิ ลั ให้ได้รบั ความ
นิยมผูช้ มหรือผูบ้ ริโภคนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่กไ็ ม่ยากเกิน
ความสามารถของผู้ผลิตแบรนด์และองค์กรสื่อ โดยสิ่ง
ที่เน้นย้ำ� คือ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผู้ฟัง คิดนอก
กรอบและฉีกกฎการสือ่ สารเดิมๆซึง่ จะช่วยให้ผเู้ ล่นทัง้
รายใหม่และรายเก่าในสนามดิจิทัลครองใจผู้ชมได้
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ในเดือนเมษายนนี้ ชาวไทยส่วนหนึ่งจะได้มีโอกาสสัมผัสความคมชัดของช่องโทรทัศน์ดิจิทัลที่
ส่งตรงถึงหน้าจอ ขณะที่วงการโทรทัศน์ไทยก็ถือได้ว่าคึกคักและเฟื่องฟูสุดๆ องค์กรสื่อหลาย
ค่ายต่างงัดกลยุทธ์เด็ดทั้งในด้านคอนเทนต์ เทคโนโลยีและบุคลากรหน้าจอที่โด่งดังคุ้นหน้าคุ้น
ตาผู้ชมเพื่อโกยเรทติ้งให้มากที่สุด โดยเฉพาะช่องข่าวซึ่งเริ่มมีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงความเป็น
ที่หนึ่งกันอย่างดุเดือด
4 PM ฉบับนี้ได้มีโอกาสนั่งคุยกับ คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ รักษาการผู้อำ�นวยการ
สำ�นักข่าว เกีย่ วกับแผนงานข่าวสือ่ สาธารณะ โดยเฉพาะกลยุทธ์ส�ำ หรับช่องข่าวไทยพีบเี อส HD
หมายเลข 3 ซึ่งกำ�ลังจะออกอากาศในอนาคตอันใกล้
รุกปรับและพัฒนาข่าวสื่อสาธารณะ
คุณก่อเขต เผยว่า การทำ�งานในวงการโทรทัศน์
ไม่ ว่ า จะเป็ น การออกอากาศในระบบอนาล็ อ กหรื อ
ดิจิทัล หัวใจสำ�คัญของงานสื่อ คือ คอนเทนต์ หรือ
เนื้อหา จากข้อคำ�ถามว่าสำ�นักข่าว ไทยพีบีเอสจะ
เปลี่ยนแปลงอะไรในยุคที่จะมีช่องทีวีดิจิทัลกว่า 48
ช่องซึง่ มีทงั้ ช่องข่าวเป็นหลักและช่องวาไรตีส้ าระบันเทิง
ต่างๆที่มีข่าวเป็นส่วนประกอบ แนวคิดหลักของไทยพี
บีเอส คือการ “ปรับปรุง” และ “พัฒนา” โดยจะเพิ่ม
ความเข้มข้นในเนื้อหาสาระและความน่าสนใจให้มาก
ขึน้ กว่าเดิม เนือ่ งจากข่าวของไทยพีบเี อสนัน้ มักถูกมอง
ว่าเป็นข่าวที่หนัก แข็ง วิชาการ ยากที่จะเข้าใจ ยากที่
จะเข้าถึง ซึ่งสำ�นักข่าวก็จะปรับโดยไม่ทำ�ให้อัตลักษณ์
เดิมสูญเสียไป
เนื่ อ งจากไทยพี บี เ อสถู ก จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม สื่ อ
สาธารณะ ซึ่งมีความคาดหวังจากสังคมค่อนข้างสูง
และจะต้องเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มคนที่ไม่มีพื้นที่สื่อ จึง
อาจทำ�ให้ผู้ชมที่รับสื่อรูปแบบเดิมมากว่า 20-30 ปี ไม่
คุ้นเคยกับเรื่องที่ไทยพีบีเอสหยิบยกมานำ�เสนอ อีก
ทั้งไทยพีบีเอสมีเนื้อหาใหม่ๆ เช่น นักข่าวพลเมืองที่
รายงานด้วยภาษาถิ่น มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนชายขอบ
ไทยพีบเี อสจึงถูกมองว่าเป็นช่อง NGO หรือเชิงวิชาการ

ซึ่งแม้จะดำ�รงตามแนวเดิมไว้แต่ไทยพีบีเอสจะ
ต้องทำ�งานหนักมากยิ่งขึ้น เพราะมีโจทย์ว่าทำ�
อย่างไรให้คอนเทนต์ดงั กล่าวมีความน่าสนใจและ
ให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้มากขึ้น
โดดเด่นด้วยคุณค่า กระชับฉับไว
คุณก่อเขต กล่าวว่า ไทยพีบีเอสไม่ได้มองว่าทีวี
ดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเป็นคู่แข่งหรือไทยพีบีเอสต้อง
แข่งขันกับผู้อื่น แต่เราคิดว่าเราจะทำ�ทุกๆอย่างเพื่อ
ให้หน้าที่สื่อของเรานั้นดีที่สุด ซึ่งไม่ได้หมายความว่า
ไทยพีบีเอสไม่สนใจโลกรอบข้าง งานโทรทัศน์นั้นมี 2
อย่าง คือเนื้อหาและการนำ�เสนอ แต่จุดหลักสำ�คัญ
ของงานข่ า วก็ คือเนื้ อ หา ซึ่ ง จะต้ องมี คุณ ค่าและน่า
สนใจ ส่วนการนำ�เสนอเป็นการทำ�ให้คนเข้าถึงข่าวทีเ่ รา
เชื่อว่ามันมีคุณค่าและเป็นสิ่งที่สังคมอยากจะรู้มากขึ้น
ขณะที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยอาจเน้นความยิ่งใหญ่
อลังการ ไทยพีบีเอสอาจไม่ไปสู่ตรงนั้น แต่เราทำ�งาน
ด้วยแนวคิดหลักของความเป็นสือ่ สาธารณะ สิง่ ทีเ่ ราจะ
ให้ผู้ชมคือความลุ่มลึก ครอบคลุม โดดเด่น มีคุณค่า
อย่างกระชับ กระทัดรัดแต่ครบถ้วนด้วยเนื้อหา หาก
สังเกตหลายช่องในช่วงนี้อาจมีการระดมผู้ประกาศ
ข่ า วจำ � นวนมากในการรายงานข่ า วช่ ว งใดช่ ว งหนึ่ ง
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แต่ของไทยพีบเี อสจะมีผปู้ ระกาศข่าวหลักเพียงคนเดียว
เท่านัน้ ซึง่ ไม่แน่ใจว่าผูอ้ า่ นจะตีความว่านีค่ อื หนึง่ ในการ
แข่งขันหรือไม่
เมื่อต่อข้อคำ�ถามถึงกลยุทธ์ในด้านเวลาและผัง
รายการออกอากาศ คุณก่อเขต กล่าวว่า ไทยพีบีเอส
ให้ความสำ�คัญกับเวลาข่าวมามากกว่า 70% นับตั้งแต่
เริ่มออกอากาศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเพิ่มเวลาเพื่อ
นำ�ไปสู่การเป็นสถานีข่าวในช่องหมายเลข 3 ซึ่งจะเริ่ม
เห็นชัดเจนในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป โดยไทยพีบีเอส
จะมี “ข่าวและรายการข่าว” รวมราว 80% ของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด และสำ�นักข่าวยังมีแผนในการทำ�
ข่าวเพื่อป้อนให้กับช่องเด็กและเยาวชน ครอบครัวของ
ไทยพีบเี อสอีกช่องหนึง่ ซึง่ ต้องขอให้ผชู้ มรอดูในอนาคต
สำ�หรับด้านเทคโนโลยีงานข่าวและการออก
อากาศนั้น ไทยพีบีเอสมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจ ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ให้คุ้มค่าและสอดคล้องกับความสนใจ
ของคนดูมากขึ้น โดยยืนยันว่า “รูปแบบการนำ�เสนอ
หรือไอเดียจากสมองของคนทำ�งานจากสำ�นักข่าวทุก
ส่วนนั้น   คือสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้งานข่าวของไทยพีบี
เอสมีคุณค่าและน่าสนใจอย่างที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้หรือ
ไม่” ส่วนเทคโนโลยีต่างๆเป็นช่องทางที่จะทำ�ให้สิ่งที่
คนทำ�งานสร้างสรรค์ขึ้นมาสู่สายตาประชาชนเท่านั้น

เสริมความแกร่งคนข่าวสื่อสาธารณะ
ในช่วงที่วงการโทรทัศน์ไทยกำ�ลังเฟื่องฟูเช่น
นี้ ก่อให้เกิดการโยกย้ายบุคคลจำ�นวนมากในตลาด
แรงงานทั้งคนหน้าจอและคนหลังจอ ซึ่งคุณก่อเขต
ระบุวา่ สำ�นักข่าวไทยพีบเี อสมีแนวคิดหลักคือการปรับ
บุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัจจุบนั เริม่ มีงาน
เพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาอุปสรรคการทำ�งานที่พบก็คงไม่
แตกต่างจากที่ผ่านมา อีกทั้งงานเฉพาะหน้าที่มีเพิ่ม
มากขึน้ อาจะทำ�ให้เราไม่สามารถทำ�บางสิง่ ทีอ่ ยากทำ�ได้
ชัดเจน คนข่าวของไทยพีบีเอสแต่ละตำ�แหน่งมีการ
กำ�หนดทักษะและบทบาทหน้าทีไ่ ว้อย่างชัดเจนอยูแ่ ล้ว  

แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นคือ ความทุ่มเทและความ
เข้ ม ข้ น ในเนื้ อ หาให้ ม ากขึ้ น ในทุ ก ส่ ว น แม้ จ ะอยู่ ใ น
ตำ�แหน่งที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับเนื้อหาก็ตาม โดยเฉพาะ
เรือ่ งความเข้าใจในเนือ้ หา เพราะจะทำ�ให้การนำ�เสนอมี
ความน่าสนใจมากขึ้นและต้องพร้อมที่จะทำ�งานหนัก
มากขึ้นด้วย
“สิง่ สำ�คัญทีจ่ ะต้องพัฒนาคือความทุม่ เท ความ
เข้มข้น ความเข้าใจในเนื้อหา ผมเน้นที่เนื้อหาเพราะว่า
ความเข้าใจในเนื้อหาจะทำ�ให้การนำ�เสนอมีความน่า
สนใจมากขึน้ เช่น โปรดิวเซอร์ทตี่ อ้ งประสานกับผูก้ �ำ กับ
หรือสำ�นักโทรทัศน์ หากมีความเข้าใจในเนื้อหา ย่อม
ทำ�ให้การนำ�เสนอการตัดกล้องสอดคล้องกับประเด็น
และอารมณ์ข่าวมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความน่าสนใจผ่าน
หน้าจอ”
เมื่อต่อข้อคำ�ถามถึงบุคคลหน้าจอซึ่งเปรียบ
เสมื อ นแบรนด์ ข องสถานี คุ ณ ก่ อ เขต ยอมรั บ ว่ า
การผลักดันผู้ประกาศรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เป็นที่รู้จักนั้น
อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง แต่ด้วยความเป็นสื่อ
สาธารณะที่เน้นเนื้อหา ไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคล เพราะ
เนื้อหาจะทำ�ให้ตัวบุคคลนั้นๆเป็นที่ยอมรับและกลาย
เป็ น แบรนด์ ข องช่ องเอง ซึ่ ง ในที่ นี้ ไ ม่ ไ ด้ บ อกว่าไทย
พีบีเอสเน้นเนื้อหาอย่างเดียวโดยไม่สนใจการตลาด
ของช่อง แต่ไทยพีบีเอสจะไม่ปั้นใครเพื่อให้คนๆนั้น
เป็ น ที่ รู้ จั ก โดยที่ เ นื้ อ แท้ ไ ม่ ไ ด้ เชี่ ย วชาญ ไม่ ร อบรู้ ใ น
งานข่าว หรือไม่มีทักษะในการเล่าเรื่องตามวิชาชีพ
แบรนด์แอมบาสเดอร์ของไทยพีบีเอสจะเกิดขึ้นเมื่อ
มี ผู้ ป ระกาศที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น ตั ว แทนของ
ช่อง เราจะทำ�ให้คนของเราเป็นที่รับรู้ว่า เขาเป็นคน
ที่รอบรู้ เชี่ยวชาญ และเชื่อใจได้ มีความเป็นอิสระ
ถ้าเขาคนนัน้ ได้เล่าเรือ่ งอะไรกับคุณผ่านหน้าจอของเรา

“สิ่งที่เราจะให้ผู้ชมคือ
ความลุ่มลึก ครอบคลุม
โดดเด่น มีคุณค่า
อย่างกระชับ
กระทัดรัด
แต่ครบถ้วน
ด้วยเนือ้ หา”
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกช่องทาง
การพั ฒ นาทางเทคโนโลยี ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ชมผู้ฟังอย่า งต่อ เนื่ อ ง
คุณก่อเขต ระบุว่า ปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลก
มีการบริโภคข้อมูลข่าวสาร 3 จอ ได้แก่ จอที่ 1 คือ
โทรทัศน์ ซึ่งเริ่มได้รับความสนใจน้อยลง จอที่ 2 คือ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งยังเป็นที่สนใจอยู่ และ จอที่ 3 คือ
โทรศัพท์ ซึ่งได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ สำ�นักข่าว
ไทยพีบีเอส มีกลยุทธ์การในการสร้างการเข้าถึงและ
การมีส่วนร่วมของผู้ชมในทุกช่องทาง โดยเพิ่มเติม
การนำ�เสนอในหน้าจอที่ 2 และจอที่ 3 เช่นกันและ
มากไปกว่านั้นจะมีการเชื่อมโยงคอนเทนต์ข้ามแพลท
ฟอร์ม ด้ ว ย เช่ น อาจมีการสกัดประเด็นสำ�คัญ ของ
รายการใดรายการหนึ่งมานำ�เสนอเป็นคลิปในเว็บไซต์
และส่งไปยังสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อที่จะนำ�ผู้ชมกลับ
เข้ามาสู่การรับชมเนื้อหารายการฉบับเต็ม อีกทั้งผู้ชม
สามารถรับชมย้อนหลังได้และส่งเสริมให้ผู้ชมมีส่วน
ร่วมกับสถานี สะท้อนความเห็น ส่งภาพและเป็นส่วน
หนึ่งในการส่งข่าว เรียกได้ว่าเพิ่มช่องทางให้มากขึ้น
ไทยพีบเี อสนัน้ สนับสนุนอุปกรณ์ให้กบั พนักงาน
แล้ว สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือการสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องนำ�เสนอคอนเทนต์ใน
หลากหลายช่องทาง ซึ่งการนำ�เสนอนั้นจะช่วยให้การ
ทำ�งานข่าวของเรามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

สื่อสาธารณะที่ “อิสระ”
รักษาการ ผอ.สำ�นักข่าว ระบุว่า ด้วยบริบท
ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในปัจจุบนั มีการแข่งขันกันสูง
และไทยพีบเี อสเองแม้ไม่ได้แสวงหากำ�ไรแต่กอ็ ยูใ่ นการ
แข่งขันนั้นด้วย เราอาจมีข้อดีข้อด้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับคนอื่น ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่ไทยพีบีเอสมี
อย่างมาก คือ ความเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติ
รัฐและทุน เรามีคนทำ�งานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่

“อิสรภาพเอื้อต่อ
การทำ�งานและ
การนำ�เสนอที่ตอบ
โจทย์การรับใช้
ประชาชนและสาธารณะ
อย่างแท้จริง”
เพราะไม่มพี นั ธนาการด้านรายได้ทจี่ ะต้องผูกติดอยูก่ บั
ธุรกิจ การเมือง หรือธุรกิจการเมือง เนือ่ งจากองค์กรได้
ถูกออกแบบมาเช่นนั้น อิสรภาพจึงเอื้อต่อการทำ�งาน
และการนำ�เสนอที่ตอบโจทย์การ “รับใช้ประชาชน
และสาธารณะ” อย่ า งแท้ จ ริ ง ที่ เ หลื อ ขึ้ น อยู่ กั บ
ไทยพีบีเอสว่าจะทำ�สิ่งที่อยู่ในมือได้มากน้อยเพียงใด
โดยส่วนตัวเชื่อว่าที่ผ่านมาไทยพีบีเอสสามารถ
พิสูจน์ตัวเองได้ แม้เราอาจไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนที่
รับข้อมูลข่าวสารแบบดั้งเดิม แต่คำ�ถามคือบางเรื่อง
บางประเด็นหากไทยพีบีเอสไม่นำ�เสนอแล้วใครจะนำ�
เสนอ ด้วยสถานการข่าวที่ไม่ได้มีใครสนใจ แต่ไทยพี
บีเอสเป็นปากเป็นเสียง และเป็นพื้นที่ให้กับคนที่ไม่
เคยได้พื้นที่สื่อมาก่อน เพราะองค์กรได้ถูกออกแบบ
มาเพือ่ ประชาชนเช่นนีจ้ งึ ทำ�ให้เราทำ�สิง่ ทีแ่ ตกต่างได้
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1 เมษายนนี้

ชมไทยพีบีเอส ในระบบดิจิทัล
ที่ช่องหมายเลข

HD สมบูรณ์แบบ

3

VDO
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“จริยธรรมสื่อ”
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

แนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไล
องค์กรสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส มิใช่จะนำ�เสนอข้อมูลรายการข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์และ
วิทยุเท่านั้น แต่ยังใช้ส่ือใหม่ หรือสื่อสังคมออนไลน์ในการนำ�เสนอข่าวด้วยเช่นกัน เพราะ
คำ�นึงถึงความสำ�คัญของโลกข้อมูลข่าวสารทีเ่ ปลีย่ นเวียนผ่านไปรวดเร็ว ประกอบกับสภาพ
สังคมปัจจุบนั ทีเ่ ร่งรีบ ข่าวสารไหลบ่าท่วมท้น นักข่าวต้องทำ�งานแข่งขันกับคนธรรมดาทัว่ ไป
ที่กลายมาเป็นสื่อ ที่ทุกวันนี้ใครๆ ก็เป็นนักข่าวพลเมืองได้ แต่ความเร็วและโลกสื่อออนไลน์
นัน้ ก็กลายเป็นสนามข่าวอันตรายทีส่ อื่ มวลชนต้องระมัดระวังตนเองในการนำ�เสนอข่าวได้เช่น
กัน เพราะความเร็วอาจถูกทำ�ลายความน่าเชื่อถือได้ด้วยความผิดพลาด
ด้วยความตระหนักและถือเป็นนโยบายของไทยพีบเี อส และ ส.ส.ท. ให้มแี นวทางสำ�หรับสือ่ มวลชนทีจ่ ะใช้สอื่
อออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบ จึงได้มีการก่อตั้งคณะทำ�งานพัฒนากรอบแนวทางคู่มือการใช้สื่อออนไลน์
ในกิจการของ ส.ส.ท. เพื่อเป็นแนวทาการปฏิบัติงานด้านสื่อที่รอบคอบ
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ลน์ (Social Media)
แนวปฏิบตั กิ ารใช้สอื่ สังคมออนไลน์ (Social Media) ในกิจการของ ส.ส.ท.
ที่มาและเหตุผล
เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อมวลชนใน
ประเทศไทยแขนงต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน์ และเว็บไซต์ข่าวสารต่าง ๆ ได้ใช้
ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ทัง้ ในด้านข้อมูลข่าวสาร การนำ�เสนอ และการแสดงความ
คิดเห็น หรือการเผยแพร่การทำ�งานขององค์กรข่าว ซึ่งมี
ทั้งการใช้ประโยชน์ในระดับองค์กร ตัวบุคคล และผสม
ผสาน เป็นจำ�นวนมาก
และด้ ว ย ส.ส.ท. เป็ น องค์ ก รสื่ อ สาธารณะที่
ให้การสนับสนุนการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ และเคารพสิทธิ
เสรีภาพในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพนักงาน บนพื้น
ฐานของความรับผิดชอบ และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้
อื่น  ดังนั้น ส.ส.ท. จึงควรมีแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในกิจการ ส.ส.ท. ให้เป็นไปในทางถูกต้อง และ
สร้างสรรค์ เป็นไปตามภารกิจและข้อบังคับด้านจริยธรรม
ของวิชาชีพ ส.ส.ท.

คำ�จำ�กัดความและความหมาย  
“องค์กร” หมายถึง องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
“พนักงาน” หมายถึง ผู้บริหาร และพนักงาน
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้แก่
1. ชื่อผู้ใช้งานในนามองค์กร
2. ชื่อผู้ใช้งานที่กำ�กับด้วยชื่อองค์กร
3. ชือ่ ผูใ้ ช้งานทีไ่ ม่มชี อื่ องค์กรกำ�กับ แต่เป็นทีร่ จู้ กั
หรือเป็นที่รับรู้ว่าเป็นพนักงานขององค์กร
“ผูเ้ กีย่ วข้อง” หมายถึง บุคคลหรือองค์กรทีม่ สี ว่ น
เกี่ยวข้องในการดำ�เนินงานร่วมกับส.ส.ท.
“สื่อสังคมออนไลน์” (Social Media) หมายถึง
ช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ และโปรแกรมประยุกต์
บนสื่ อ ใดๆ ที่ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง ผู้ ใช้
สามารถสื่อสารเนื้อหา อาทิ twitter.com, facebook.
com, youtube.com, weblog ต่าง ๆ
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แนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไ

“กิจการของ ส.ส.ท.”  หมายถึง การสื่อสาร
การให้ความคิดเห็น การให้ข้อมูล ข่าวสาร การตอบ
คำ�ถาม การให้คำ�แนะนำ� ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ และ
การดำ�เนินงานองค์กร

1. พนักงาน พึงตระหนักว่าพื้นที่บนสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่ใช่พื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่ง
ข้อมูลที่มีการรายงานจะถูกบันทึกไว้และอาจมีผลทาง
กฎหมาย   ถึงแม้จะเป็นการแสดงความคิดเห็นในนาม
ชื่อบัญชีส่วนตัว พึงตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กับองค์กรได้ และพึงระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์ใน       
เชิงพาณิชย์
2. การนำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร การแสดงความ
คิดเห็น ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ต้องเป็นไปตามจริยธรรม
วิชาชีพ และแนวปฏิบัติจริยธรรมของพนักงาน ส.ส.ท.
3. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  
พึงระมัดระวังการใช้ถ้อยคำ�และภาษาที่อาจเป็นการดู
หมิน่ ยุยง ท้าทาย หรือเป็นการละเมิดต่อบุคคลอืน่ กรณี
บุคคลอืน่ มีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง พึงงดเว้นการโต้ตอบ
ด้วยถ้อยคำ�รุนแรง
4. พนักงาน พึงระมัดระวังกระบวนการหาข่าว
หรือภาพจากสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการตรวจสอบ
อย่างถี่ถ้วน รอบด้าน และควรอ้างอิงแหล่งที่มาเมื่อนำ�
เสนอ เว้นแต่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงจากแหล่ง
ข่าวได้โดยตรง
5. พนักงาน สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเครื่องมือในการรายงานข่าวในนาม
ของบุคคลธรรมดาได้ แต่ควรแสดงให้ชดั เจนว่า ข้อความ
ใดเป็น “ข่าว” ข้อความใดเป็น “ความคิดเห็นส่วนตัว”

6. พนักงานที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) เป็นเครือ่ งมือสือ่ สารข้อมูลในกิจการขององค์กร
หรือชือ่ บุคคลทีท่ �ำ ให้เข้าใจได้วา่ เป็นบุคคลในสังกัด  ควร
แสดงภาพ และข้อมูล ให้ถกู ต้องชัดเจนในข้อมูลโปรไฟล์
(Profile) และพึงใช้ดว้ ยความสุภาพ และมีวจิ ารณญาณ
7.  ในการสือ่ สารข้อมูลในกิจการขององค์กรทาง
สือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) ห้ามแสดงสัญลักษณ์
พรรคการเมือง กลุ่มกดดันรณรงค์ทางสังคม กลุ่มลัทธิ
ทางศาสนา และพึงระมัดระวังการใช้สัญลักษณ์ที่ก่อให้
เกิดความเข้าใจผิด และไม่ควรนำ�รูปบุคคลอื่น มาแสดง
ว่าเป็นรูปของตนเอง
8.  การส่งต่อข้อมูลในสือ่ สังคมออนไลน์ (Social
Media)  
- พึงละเว้นการส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จ ข่าวลือ
ข่าวไม่ปรากฎทีม่ า เป็นเพียงการคาดเดา หรือส่งผลเสีย
หายกับบุคคลหรือสังคม

ไลน์ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

- พึงระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลในสถานการณ์
ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ , การก่ อ การร้ า ย, การจลาจล,
วินาศกรรม หรือภาวะสงคราม
- พึงระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลเรื่อง บุคคลเสีย
ชีวิต,  เด็กและเยาวชน, ผู้สูญหาย, ผู้ต้องหา เว้นเสียแต่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ
- พึงระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลทีก่ ระทบต่อสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
9. พนั ก งานพึ ง ตระหนั ก ในการตั้ ง ค่ า ความ
ปลอดภั ย ของการใช้ ง านสื่ อ สั ง คมออนไลน์ และ
ระมัดระวังการถูกนำ�ข้อมูลจากชื่อบัญชีไปใช้โดยไม่
เหมาะสม ผิดวัตถุประสงค์ และลักษณะการแอบอ้าง
โดยบุคคลอื่น
10. หากการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารหรือการ
แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกิดความผิด
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พลาด จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กร
อื่น ทางองค์กรหรือพนักงานที่รับผิดชอบข้อความนั้น
ไม่วา่ จะเป็นการส่งข้อความเองหรือรับส่งข้อมูลต่อ ต้อง
ดำ�เนินการแก้ไขข้อความที่มีปัญหาโดยทันที พร้อมทั้ง
แสดงถ้อยคำ�ขอโทษต่อบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับความ
เสียหาย ทั้งนี้ ต้องให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีโอกาส
ชี้แจงข้อมูลข่าวสารในด้านของตนด้วย
โดยสรุ ป สิ่ ง ที่ แ นวปฏิ บั ติ ก ารใช้ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ของพนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องในกิจการส.ส.ท.
นี้คำ�นึงถึงก็คือการปกป้องความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่ า วสาร ตั ว ผู้ รั บ สาร และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
องค์กร ผู้ปฏิบัติงานยังคงมีสิทธิ เสรีภาพเต็มที่ใน
ขอบเขตบริบทของการใช้งานสื่อออนไลน์ในกิจการ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่หากเป็นการใช้งานเพื่อผล
ประโยชน์ขององค์กรแล้ว ก็จำ�เป็นที่ต้องยึดถือตาม
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“BIASED”
อคติของสื่อมวลชน

อคติของผู้อ่าน
“message is the medium”
ธาม เชื้อสถาปนศิริ
นักวิจัยชำ�นาญการ I สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนเห็นพิธีกรเล่าข่าวคุยข่าวชื่อดังโพสต์ข้อความลงสื่อ
ออนไลน์ ในทำ�นองโต้ตอบกลับที่โดนผู้ชมท่านหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์การทำ�หน้าที่
สื่อมวลชนที่ไม่ตรงไปตรงมา เอนเอียง อคติและไม่เป็นกลาง จนพาลไม่อยากจะดู
พิธีกรข่าวโต้กลับว่า คนดูเองก็ช่วยดูข่าวชิ้นนั้นให้จบครบตอนความด้วย มิใช่ด่า
ว่าเอาแต่เฉพาะส่วนที่เดียว
เป็นโพสต์ที่น่าสนใจ ว่าด้วยปัญหาเรื่อง “อคติ”
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ข่าวสารทุกวันนี้ถูกตั้งคำ�ถามเรื่องความเอนเอียงอคติ
ค่อนข้างมาก นักข่าว นักหนังสือพิมพ์โดนข้อครหา
วิพากษ์ถึงความเป็นกลางในการทำ�หน้าที่รายงานข่าว
มองในมุมกลับ นักข่าว สื่อมวลชนก็ตั้งคำ�ถามกลับต่อ
ตัวผู้ชม ผู้ดู ผู้อ่านว่าใช้อคติในการเลือกเสพรับข้อมูล
ข่าวสารเช่นเดียวกัน ฉะนัน้ ต่างฝ่ายก็ควรทำ�หน้าทีข่ อง
ตนเองให้ดีที่สุด
ไม่ควรมากล่าวหาวิพากษ์วิจารณ์กัน เรื่อยไป
จนถึงข้อสรุปชวนหงุดหงิดใจว่า “อยากดู อยากอ่านที่
ตรงใจก็มาทำ�เอง” - นี่คือเสียงบ่นแบบรำ�คาญ จากคน
ทำ�สื่อ ซึ่งก็โดนโต้กลับจากคนดูคนอ่านว่า “ก็เป็นคน
อ่านคนดู ถ้าไปทำ�ได้เองก็จะไปทำ�แล้ว เป็นสื่อก็ต้อง
รู้จักรับคำ�ตำ�หนิ วิพากษ์วิจารณ์”
ฐานความคิดในเรื่องนี้ ก็คือ “อคติ”
ผู้อ่านมักมีสมมติฐานสงสัยว่า “ความสัมพันธ์/
ความใกล้ชดิ ” ของนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ทีม่ อบความ
นิยมชมชอบกับพรรคการเมือง นักการเมือง หรือกลุ่ม
ทุนการเมือง ซึง่ นัน่ อาจจะมาจากความนิยมชมชอบส่วน
ตัว หรือจากการตกลงผลประโยชน์ในเชิงการเมืองและ
เม็ดเงินธุรกิจโฆษณาที่รัฐบาลสนับสนุนก็ได้
ส่วนสื่อมวลชนก็มีสมมติฐานสงสัยว่า “วิธีการ
เลือกรับสาร” ของผู้ดูผู้อ่าน ว่ามีความหลากหลายจริง
หรือไม่ ในเชิงพฤติกรรมการรับสื่อ และตัวผู้อ่านนั้น
เองที่ใช้ความคิดความชอบของตนเองมาตัดสินว่าข่าว
สารนัน้ ๆ เอนเอียงอคติไปจากทีต่ นรูส้ กึ โดยนำ�ไปเปรียบ
เทียบกับ “ความพึงพอใจ” หรือ “จุดยืนของตน” ต่อ
เรื่องนั้นๆ
พู ด ง่ า ยๆ ว่ า ถ้ า สื่ อ รั ก ษาระยะห่ า งระหว่ า ง
ตนเองกับแหล่งข่าวได้ และกันเอามุมมองความชอบ
ส่วนตัวออกไปจากเนื้อหาข่าวได้ ข่าวสารนั้นก็ดูพอจะ

รับได้ในความเป็นกลาง ส่วนสื่อก็จะเชื่อใจและพอฟัง
คำ�วิจารณ์จากผู้รับสารได้ ถ้ารู้ว่าผู้รับสารเองเปิดรับสื่อ
จากช่องทางที่หลากหลายจริง ฟังความรอบด้าน และ
มิได้ใช้ความคิดจุดยืนของตนเองมาตัดสินชิ้นข่าวนั้นๆ
(หรือตัดสินได้ดีโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลจากช่องอื่นๆ
ฉบับอื่นๆ)
เชื่อว่าหากทั้งสองฝ่าย ต่างทำ�หน้าที่ของตนเอง
เช่นนี้ ก็คงจะทำ�ให้เราอยู่ในวัฒนธรรมคนอ่านวิพากษ์
สื่อ และคนสื่อพิทักษ์จริยธรรมตนเองได้อย่างแข็งขัน
กันทั้งสองฝ่าย
เมือ่ แปรเหตุผลเช่นนี้ ก็ยอ่ มทำ�ให้ “วิวาทะ” ใน
ทำ�นองว่า “แน่จริงมาทำ�ข่าวเองสิ แน่จริงก็ไปดูช่องอื่น
สิ” หรือ “ติติงไม่ได้ วิจารณ์ไม่ฟัง” หรือ “หันไปดูไป
อ่านช่องอื่นฉบับอื่นดีกว่า” นั้น ลดน้อยลงไป
ปัจจัยทีท่ �ำ ให้นกั ข่าวไม่คอ่ ยเป็นกลางคือ “อคติ”
(media bias) เป็นคำ�ที่ใช้อธิบายนักหนังสือพิมพ์และ
นักข่าวที่มีความเอนเอียงอย่างจงใจ เป็นการรายงาน
ความเป็นจริงไปตามสิ่งที่นักหนังสือพิมพ์หรือนักข่าว
ต้องการจะให้เป็นเช่นนั้น
อคติของผู้อ่าน/ผู้ชมนั้น มักมีจุดเริ่มที่ “อคติใน
การเลือก” (selection bias) คือ เลือกดูช่องที่ตนเอง
ชอบ ชม เชื่อ ตรงใจตนเองมากกว่า นั่นเป็นพื้นฐาน
มาจากจิตวิทยาที่ว่า เรามักจะเชื่อในสิ่งที่เราชอบหรือ
ฝังใจ/ปักใจเชื่อ ดังนั้นเราจึงจะเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เพื่อ “ยืนยัน” ความเชื่อของเราเอง ซึ่งทำ�ให้เรารู้สึกว่า
ปลอดภัยในความคิดความเชื่อของเราเอง
และสาเหตุที่ยิ่งทำ�ให้ตนเองอยู่ในกับดักหลุม
อคตินั้นมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ เมื่อรู้ว่ามีสื่อทางการเมือง
ฝ่ายการเมืองที่ตนเองชื่นชอบมากมายเกิดขึ้นมา จึง
เลือกที่จะเสพสื่อนั้นตามที่ตนเองเชื่อ
แต่ขอ้ สรุปนีก้ ด็ จู ะเหมารวมเกินไป ถ้าจะไปบอก
ว่า คนทุกคนทีด่ สู อื่ ช่องใดๆ นัน้ ถูกหลอก หรือถูกความ
เชื่อของตนนำ�พาชักจูงไปเลือกรับสื่อนั้นๆ เพราะต้อง
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ยอมรับข้อหนึ่งว่า สื่อการเมืองนี้มิใช่สื่อแท้ แต่เป็นสื่อ มองในส่ ว นคนทำ � สื่ อ ปั ญ หาอคติ นั บ ว่ า เป็ น ปั ญ หา
โฆษณา/กระบอกเสียงทางการเมืองเท่านั้น เนื้อหาสื่อ ต้นทาง
นั้นๆ มีฐานคิดทางการเมืองและผลประโยชน์รวมอยู่
อคติของสื่อ อาจหมายความไปถึงการละเมิด
ในนั้น
จรรยาบรรณ หรือ มาตรฐานของนักหนังสือพิมพ์ (the
standards of journalism) อคตินี้รวมไปถึงการไม่
เรื่องยากก็คือ ฐานการเมืองและผลประโยชน์ สามารถรักษาความเป็นกลางได้ด้วย
นั้น เป็นไปเพื่อของกลุ่มก๊วนตนพวกพ้องตนเองหรือ
โดยทั่วไป เราสามารถแบ่งประเภทของอคติ
เพื่อประเทศชาติกันแน่
(Types of bias) ออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้
และอี ก เหตุ ผ ลคื อ ผู้ ดู ผู้ อ่ า น ผู้ ฟั ง อาจมี
(1) อคติทางชาติพนั ธ์ หรือ เชือ้ ชาติ รวมถึงการ
ประสบการณ์มากเพียงพอแล้ว ที่จะตัดสินใจ “เลือก เหยียดผิว และลัทธิชาตินิยม
ได้ว่า” สื่อไหนสื่อใดพูดความจริงที่ตรงไปตรงมา, อาจ
(2) อคติที่เกิดจากการมีจุดยืนร่วมกัน มีผล
ไม่ใช่ความจริงทีพ่ วกเขาเชือ่ อยากจะเชือ่ แต่เป็นความ ประโยชน์ทับซ้อน หรือ การเป็นไปเพื่อการโฆษณา
จริงที่ยากจะจริงแต่เป็นจริง - ผู้ดูผู้ชมเช่นนี้ถือว่าเป็นผู้
(3) อคติทางชนชั้น การแบ่งแยกสถานะทาง
ดูผู้ชมที่หลุดพ้นอคติตนเอง คือ เสพสื่อที่อาจนำ�เสนอ สังคม
สิ่งที่คัดค้านกับความเชื่อตนเอง แต่เป็นเพราะต้องการ
(4) อคติทางการเมือง โดยเลือกจะสนับสนุน
แสวงหา เข้าถึงความจริงนัน้ อย่างใกล้ชดิ ตรงไปตรงมา หรือ ต่อต้าน ผู้แทน นโยบายของพรรคการเมืองใด
จึงเลือกเสพสือ่ นัน้ ๆ หลังจากใคร่ครวญไตร่ตรองดีแล้ว พรรคการเมืองหนึ่ง โดยไม่สนใจองค์ประกอบอื่น ๆ ที่
แต่กย็ งั ไม่ปดิ กัน้ ตัวเองทีจ่ ะยังคงรับข่าวสารจากสือ่ อืน่ ๆ เป็นสาระอย่างแท้จริง เช่น ในสังคมอเมริกนั จะมุง่ สนใจ
ไปด้วย
เฉพาะพรรครีพับลิกัน หรือ เดโมแครต โดยมองข้าม
นี่เป็นผู้รับสารที่รู้เท่าทันสื่อ ที่ควรเข้าใจ รับฟัง เสรีภาพทางความคิด และการยึดประโยชน์ของสังคม
และสังคมต้องส่งเสริมให้มีคนดูคนอ่านแบบนี้มากๆ เป็นหลัก

37
37 AIPM
AIPM

(5) อคติทางศาสนา หรือ อคติทางวัฒนธรรม
ส่งผลให้คนกลุ่มหนึ่งมีสิทธิพิเศษมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง
(6) อคติทางเพศ อายุ พื้นเพ การศึกษา และ
ภาษา
(7) อคติที่เน้นด้านอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเป็น
ความชอบในสิ่งที่ตื่นเต้น เร้าอารมณ์ และความไม่
ธรรมดา การนำ�เสนอข่าวที่ไม่จำ�เป็น บิดเบือน ใส่สีตี
ไข่เพื่อให้ข่าวน่าสนใจ ขายได้ มักพบในข่าวบันเทิง
(8) อคติที่เกิดจากความสนใจในมุมมองของ
ชนกลุ่มน้อยมากเกินไป การพยายามหาข่าวที่มีความ
แตกต่าง เพือ่ สร้างความยุตธิ รรม หรือ พยายามจะสร้าง
ข่าวที่ทรงคุณค่า
(9) อคติที่เกิดจาการเอื้อประโยชน์ หรือ ความ
สบาย ให้กับนักข่าว โดยไม่จำ�เป็นต้องเสาะหาข่าว
การนำ�เสนอข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าถึง และพบเห็น
ได้จากทุกสื่อ หรือรายงานแต่สิ่งที่มันควรจะเป็น ซึ่ง
มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมากกั บ การรายงานข่ า วแบบ
สืบสวน (investigative journalism)
(10) อคติทเี่ กิดขึน้ โดยบังเอิญ อาจเกิดจากการ
ได้ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือ การที่ผู้ประกาศข่าวตีความ
ข่าวที่รายงานมาจากผู้รายงานข่าวคลาดเคลื่อน

หากเราอยากรู้ว่า สื่อมวลชน สำ�นักข่าว หรือ
หนังสือพิมพ์ฉบับใด มีอคติหรือไม่ อย่างไร ก็มีเครื่อง
มือที่สามารถใช้วัดได้ ซึ่งนักวิชาการสื่ออย่าง Richard
Alan Nelson’s (2003) เคยศึกษาเรื่อง “Tracking
Propaganda to the Source: Tools for Analyzing
Media Bias” โดยใช้เครื่องมือวัด “อคติ” ของสื่อด้วย
12 วิธีการ คือ
(1) การสำ � รวจทั ศ นคติ ท างการเมื อ ง และ
วัฒนธรรมของนักหนังสือพิมพ์ สมาชิก ผูบ้ ริหารองค์กร
สื่อ
(2) ศึกษาไปถึงบุคคลในวงการที่ต้องติดต่อ
สื่อสารกับนักหนังสือพิมพ์
(3) รวบรวมคติ คำ�คม หลักการ จรรยาบรรณ
แนวคิด ที่นักหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันเชื่อยึดถือ และใช้
ในการทำ�งานของพวกเขา
(4) คำ�นวณจากการใช้ คำ� หรือ หัวเรื่อง ว่าบ่ง
ชี้ไปถึงเรื่องราวใดบ้างแล้วจัดประเภท
(5) ศึ ก ษานโยบายที่ นำ � เสนอในเนื้ อ ข่ า ว
บทบรรณาธิการ
(6) เปรียบเทียบการกำ�หนดวาระข่าว ระหว่าง
หนังสือพิมพ์กับสื่ออื่น ๆ
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(7) การวิเคราะห์จุดร่วมที่เป็นด้านดีและด้าน
ลบของข่าวที่นำ�เสนอ
(8) สำ�รวจเชิงปริมาณถึงการกำ�หนดประเด็น
เนื้อหาของสื่อนั้นๆ
(9) เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างเนือ้ หาโฆษณา
ว่ามีอิทธิพลต่อการนำ�เสนอเนื้อหา ทั้งการให้ข้อมูล
ความรู้ และข้อมูลด้านบันเทิง
(10) วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการชวนเชื่อ/
การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล
(11) ศึกษาการคัดเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญของสือ่ และ
บุคคลทีไ่ ม่ถกู เลือก ว่าคนเหล่านัน้ ยึดหลักแนวคิดอะไร
สนใจเรื่องอะไร
(12) ศึกษารายรับ รายจ่ายของนักหนังสือพิมพ์
ว่ามีความเกีย่ วข้องกับองค์กร หรือ การค้าใดทีส่ ามารถ
มีอิทธิพลต่อการนำ�เสนอข่าว
ข้างต้นนั้นคงทำ�ได้ยากในเมืองไทย, ไม่ง่ายที่
จะตามสืบเสาะโครงสร้างผู้ถือหุ้น งบประมาณ รายได้
รายรับเบิกจ่ายของธุรกิจหนังสือพิมพ์ แต่หลายๆ ข้อ
ข้างต้นนั้นก็พอจะเป็นประโยชน์สำ�หรับผู้อ่านที่จะรู้
เท่าทันและตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ได้ทำ�หน้าที่ตรง
ไปตรงมา

อคติ นั้นมีทั้ง 2 ฝ่าย เป็นจริงและเสมอมาในโลกข้อมูล
ข่าวสาร

ปัญหาอคติของผูร้ บั สารแก้ได้ดว้ ยการเลือก
รับสื่อที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ตนเองได้รับรู้
ข้อมูลที่กว้างขวาง ปัญหาอคติของสื่อแก้ได้ด้วย
ความพยายามยึดมัน่ ข้อเท็จจริง ยึดมัน่ ในแนวทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพ ถ้าสองฝ่าย ต่างคนทำ�หน้าที่
รูเ้ ท่า ต่างคนยึดมัน่ รูท้ นั บทบาท จะได้ไม่ตอ้ งมานัง่
ถกเถียงกันว่าใครเอนใครเอียง ใครไม่รอบด้านใคร
ไม่เท่าทัน
ว่าทีจ่ ริงแล้ว ต่างคนต่างโทษกันไปมา จนมอง
ไม่เห็นว่า
ที่จริงแล้ว “อคติของสื่อ คือภาพสะท้อน
อคติของผู้อ่านนั่นเอง”
ในสังคมทีย่ อมรับความจริง แยกแยะผิดถูก
ดีชั่วไม่ได้
ข้อสรุปนี้จริงแท้ ไม่มีอคติเลย!
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1 เมษายนนี้

ชมไทยพีบีเอส ในระบบดิจิทัล
ที่ช่องหมายเลข

HD สมบูรณ์แบบ

3

VDO
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K-Kulture

X-pert Dreamer

สุดยอดแอพพลิเคชัน่ “ดูทวี ยี อ้ นหลัง” ทีต่ งั้ ใจทำ�มาเพือ่
คนไทยโดยเฉพาะ ใช้งานง่าย ไม่เปลืองทรัพยากรเครือ่ ง สามารถ
ใช้งานได้ทั้ง iPad และ iPhone ทุกรุ่นที่ติดตั้ง iOS5 ขึ้นไป

เป็นแอพดูทีวีย้อนหลังตัวแรก ที่รวบรวมรายการย้อน
หลังโดยแบ่งตามหมวดหมู่ เช่น ความรู้ สาระ ละครไทยซิทคอม
ซีรยี ์ การ์ตนู รายการทีวี นอกจากนีก้ ารออกแบบตัวแอพยังเน้น
ความเรียบง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
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สุดยอดแอพดูทวี อี อนไลน์ตา่ งประเทศ รวบรวมช่องสัญญา
ต่างประเทศกว่า 100 ช่อง แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น ข่าวสาร กีฬา
ภาพยนต์ ฟรีทวี ี การศึกษา ไลฟ์สไตล์ คุณภาพช่องคมชัดเพราะทาง
Filmon เป็นผู้ปล่อย Streaming สัญญาณเอง

แอพพลิเคชั่นที่สามารถรับชมได้ทั้งทีวีออนไลน์ และ
รายการย้ อ นหลั ง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาออกอากาศ
สำ�หรับรายการโปรดได้อีกด้วย
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สามารถรับชม ทีวีสดออนไลน์ ย้อนหลัง ซีรี่ย์ต่างประเทศ
การ์ตูน อนิเมะ คลิปออนไลน์ เพลง MV โฆษณา ได้ในโปรแกรม
เดียว และสามารถปรับแต่งให้ใช้งานกับ Tablet ได้สะดวก

ดูทีวีออนไลน์ ทั้งช่องฟรีทีวี และเคเบิ้ลทีวี กว่า 100 ช่อง ดู
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ คลื่นวิทยุ สุดฮิต ทั้ง 95.5 seed 97.5 ฟัง
วิทยุ103.5 และคลื่น ฮิตอีกมากมาย
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แอพดู ที วี อ อนไลน์ , ละครย้ อ นหลั ง , ซี รี ย์ เ กาหลี , รายการที วี
ออนไลน์ทงั้ ไทย และต่างประเทศ อาทิ ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 9, NBT, Voice
TV, Channel V, Green Channel และช่องทีวีออนไลน์อื่นๆ

แอพพลิเคชั่นสำ�หรับดูทีวีย้อนหลัง แบ่งประเภทรายการตาม
หมวดหมู่ ทั้งรายการไทยและรายการต่างประเทศ รับชมง่าย คมชัด
ไม่กระตุก
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Movie Zone
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credit by Oily

ภาพยนตร์สายสื่อสารมวลชน ที่เรียกว่าเป็นหนังระดับตำ�นาน ซึ่งถือเป็น
ตำ�ราของวงการสื่อเลยก็ว่าได้กับ  “All the President’s Men “ เป็นเรื่องราว
ของสองนักข่าวหัวเห็ด บ๊อบวูดเวิร์ด และ คาร์ล เบิร์นสตีน ที่มุ่งมั่นขุดคุ้ยหาความ
จริงในคดี วอเตอร์เกต อันอื้อฉาว และตีแผ่มันออกมาสู่สาธารณชน จนนำ�ไปสู่การ
ลาออกของประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ในท้ายที่สุด
“All the President’s Men”
เป็ น หนั ง เกี่ ย วกั บ การตามพิ สู จ น์ ค วาม
จริง เหมือนพาเราย้อนกลับไปในยุคที่
ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ ยังไม่มีช่องทางใน
การสืบหาข้อมูลข่าวสารได้ง่ายๆ เหมือน
ในปัจจุบัน หากนำ�มาเปรียบเทียบกับ
การรายงานข่าวของสื่อมวลชนในบ้าน
เรานั้น กับเรื่องการขุดคุ้ยตีแผ่ขนาดนี้
คงจะเป็นไปได้ยาก เพราะมีเรื่องอิทธิพล
อยู่มาก แต่จริงๆ ทางต่างประเทศก็มี
เรื่องอิทธิพลอยู่เหมือนกัน
ผิดกันแต่
สิทธิพลเมืองเขาเข้มแข็งกว่า
มีระบบ
ถ่วงดุลอำ�นาจค่อนข้างดี ถึงขนาดที่คน
ธรรมดาไม่กี่คนสามารถล้มรัฐบาลได้ ซึ่ง
นั่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ และ
ข้อมูลข่าวสารมีพลังมหาศาลจริงๆ

ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนมุมมองว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย เพราะยังมีคนเห็นเรื่องจริงแล้วเอา
มาบอกต่อ ซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีสังคมก็ได้ แต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าสังคมของเรายังมีคนที่¬มอง และ
พร้อมจะนำ�เสนอความจริงอยู่บ้าง
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เชิญชวนผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ

สำ�นักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 10210
โทรศัพท์ 0-2790-2421
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