
ถาคอนเทนตดี  แพลตฟอรมไหนก็รอด Tech ที่ดีตองเปน Tech ที่คนใช  โดยไม รูตัว  

   วารสารศาสตร นิเทศศาสตร สื่อสารมวลชนไมตาย แตตองเพ่ิมทักษะใหมหลายดาน ใหเปน    

      Multi Skill   มีความรูดาน Business Model/ Marketing และทักษะการเลาเร่ืองใหมๆ ที่  

      สอดคลองกับเทคโนโลยีและแพลตฟอรม  ถึงจะอยูรอด  ดาน กสทช. เปดวิสัยทัศน ใชหลัก 5E 

คือ Economy/ Evidence/  Ethic/ Environment/ Equality เพ่ือสื่อสารมวลชน สังคม และประเทศชาติและ

ประชาชนไดประโยชนรวมกัน  

นายพีระวัฒน โชติธรรมโม นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ขอขอบคุณผูสนับสนุนและวิทยากรทุก

ทาน ที่ใหการสนับสนุนและใหเกียรติเขารวมเปนวิทยากรในเวทีเสวนา “โลกเปลี่ยน สื่อตองปรับ รับมือ METAVESE” เมื่อ

วันเสารที่ 30 เม.ย.2565 และกลาวความเปนมาของเวทีเสวนาฯ “เกิดข้ึนจากสิ่งที่คณะกรรมการสมาคมฯ เห็นวาโลกของ

คอนเทนต หลาย ๆ กลุมของคนที่ออกไปทำคอนเทนต สรางคอนเทนตบนแพลตฟอรมอิสระ หรือกลายเปนสื่ออิสระ

ประสบปญหาหลาย ๆ เร่ือง ไมวาจะเปนเร่ืองของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนเร่ืองอัลกอริทึมของ

แพลตฟอรมตาง ๆ ที่มีความเฉพาะเจาะจงและเปลี่ยนเร็วมาก ขณะเดียวกัน 2 ปของสถานการณโควิด โลกไดเอาเร่ือง

ดิจิทัลเขามาอยางรวดเร็ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่สื่อจะตองรู ตองรับมือ ตองปรับ และตองรูทันของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

เปนเร่ืองสำคัญ เราไมอาจจะเรียกตัวเองวาเราเปนสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ สื่อออนไลนไดเพียงอยางเดียว เรา

ยังจำกัดความวาเราเปนคนผลิตคอนเทนต แตการจะผลิตคอนเทนตใหเปน King of Content  เราตองปรับตัวเองใหทัน

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ถาคอนเทนตคือคิง แพลตฟอรมคือควีน แลวอะไรที่จะไกดใหคิงกับควีนเจอกัน มันคือ 

Tech  เพราะฉะนั้นวันนี้ไมวาจะเปนชวงเชา ซึ่งเราไดเชิญผูที่เร่ิมตนสรางคอนเทนตดิจิทัล 4 ทานมาเลาถึงประสบการณ 

มาบอกเลาสิ่งที่คนทำคอนเทนตจะตองปรับ มาบอกเลาสิ่งที่ Tech กำลังจะไป เพื่อใหคนทำคอนเทนตเขาใจและไดเห็น

ทิศทางมากยิ่งข้ึน ชวงบายยิ่งสำคัญใหญ เพราะคนที่ดูแลแพลตฟอรมโดยตรงจะมาบอกเลาเร่ืองราวนี้ใหฟง อยากใหสิ่งที่

จัดข้ึนในวันนี้เปนประโยชนกับคนทำสื่อ เด็กนิเทศศาสตร นักขาวรุนใหม รวมถึงคนที่อยากจะออกไปทำแพลตฟอรมของ

ตัวเอง” 

เวทีเสวนาฯ เร่ิมดวย  4 ขุนพล Digital Content  คือ นายกาวโรจน สุตาภักดี  Associate Director Digital 

Media TNN 16 /นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผูอำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล องคการกระจายเสียงและแพรภาพ สาธารณะ

แหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) / นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล ผูอำนวยการฝายสื่อใหม สถานีโทรทัศน PPTV HD 36  และ นาย

ระวี ตะวันธรงค  กรรมการผูจัดการ เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนต และ นายกสมาคมผูผลิตขาวออนไลน รวมแชรประสบการณ

ผูสรางผูบุกเบิกมาแลวทุกแพลตฟอรม ผูดำเนินรายการสนทนาชวงนี้คือ นางสาว  อรชพร ชลาดล ผูประกาศขาว

สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี 

 เนื้อหาโดยสรุปคือ “ทำคอนเทนตอะไรก็ไดที่ทำใหมีชีวิตรอด สื่ออยางพวกเราโดนมาหมด จนตองมาหาทางเอา

ตัวรอดในดิจิทัลมีเดีย ทุกเวอรชั่น ที่เกิดข้ึนเราไปมาหมด อยากบอกวาเวลาทำงานแลวอยากรอดตองวัดผลใหเปน อะไรที่

วัดผล มันประสบผลสำเร็จเสมอ เชน คลิปที่ทำ ตั้งเปาไว 1 ลานวิว แตรูหรือยังวาคลิปที่ไดลานวิวเขาทำกันอยางไร 



วารสารศาสตร นิเทศศาสตร สื่อสารมวลชนไมตาย เรียนไปเถอะ แตอาจจะตองเติมในเร่ืองของทักษะ

แพลตฟอรม แพลตฟอรมตาย แตกระบวนการสื่อสารไมมีวันตาย คิดวาเรียนสื่อสารมวลชนไมไดตกงาน แตอาจจะตอง

เติมทักษะใหม ๆ อาจจะตองเติมในเร่ือง Marketing และทักษะอ่ืน ๆ ใหเปน Multi Skill  ใหไดมันถึงจะอยูรอด 

วิธีการเลาเร่ืองใหม ๆ ไอที หรือแมกระทั่ง Business Model ถาคุณเปนวารสารศาสตรอยางเดียวคุณตาย แตถาคุณ

ได Multi Skill อยางไรก็อยูรอด หลักสูตรเขาเปลี่ยนไปเยอะแลวเหมือนกัน ยิ่งถาได Multi Skill ตองการคนครบเคร่ือง 

ถานอง ๆ จบมาแลวไมหยุดเรียนรู จะเปนยุคที่เฟองฟูสำหรับเขามาก ๆ ซึ่งมันก็จะมีชองวางหางข้ึนเร่ือย ๆ กับคนที่ทำเทา

เดิม 

“ไมเฉพาะแคนักศึกษา เพราะคนทำองคกรสื่อเยอะ ทำเองสวนตัวเยอะ เวลาเราทำสื่อที่ผานมาเราจะมีหนวยงาน

แคไมก่ีหนวยงาน โปรดักชั่น ฝายขาว ฝายขาย การตลาด ผมเคยเชื่ออยางหนึ่งวาคอนเทนตมันจะเปนตัวโฆษณาเราเอง 

ถาเราทำคอนเทนตดีมันจะโฆษณาตอประชาชน แตปจจุบันมันไมไดงายอยางนั้น หนวยงานองคกรสื่อหลาย ๆ ที่ขาด

บุคลากร ที่เปน Media Digital Strategy คือคนที่เรียนการตลาดและเขาใจแพลตฟอรม และทำคอนเทนต งานขาวที่เรา

ทำ ยากกวาการขายน้ำหนึ่งขวดที่จะคิดดิจิทัล มีเดีย กลยุทธ เพราะงานขาวเรามี Product ออกใหมทุกชั่วโมง เราตองคิด

ทุกวันวาเราจะทำอยางไรใหขาวขายได บนพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรม ผมวาองคกรสื่อขาดคนที่เขาใจคอน

เทนตจริง ๆ”  

“ในฐานะผูดำเนินรายการวันนี้ จากที่นั่งคุยกันมา พูดถึงวา “โลกเปลี่ยน สื่อตองปรับ รับมือ Metaverse” รูสึก

วาที่เราจะทำได ณ ตอนนี้ ปรับทัศนคติ สื่อทุกวันนี้ไมใชองคกรแลว สื่อคือคน คนที่จะทำหนาที่ในการสื่อสาร สารคือคอน

เทนต เพราะฉะนั้นปรับวิธีคิดกอนวาสื่อคือใคร สารคืออะไร และเปาหมายคือใคร สอง วิธีการทำงาน คิดวิธีการวัดผลหรือ

ยัง ลองปรับกลยุทธในการทำงานใหมหรือยัง ที่เราจะตองรับมือกับสิ่งที่มันจะวิ่งไปขางหนาตลอด โดยที่เราจะไมหยุดนิ่งอยู

กับที่และถอยหลังลงไปเร่ือย ๆ สาม ปรับเร่ืองของวิธีการรับมือ บางทีการรับมือเราอาจจะไมตองแอคทีฟตลอดไปก็ได 4 

ทานที่นั่งอยูตรงนี้รับมือดวยการแอคทีฟมาตลอด ลมลุกคลุกคลานมาตลอด แตสุดทายเรียนรูวา Passive บางก็ได ตั้งรับ 

ศึกษา ทำความเขาใจ แลวหาจังหวะเวลาเหมาะ ๆ ที่เราจะสามารถแอคทีฟใหถูกจุด สามปรับนี้หลาย ๆ คนนาจะเอาไป

ปรับใช และลองดูวาเราจะเปนสื่อที่ทำคอนเทนตหรือสารแบบไหน เพื่อใหมันประสบความสำเร็จ” อรชพร ชลาดล ผู

ประกาศขาวสถานีโทรทัศนไทยรัฐทีว ี

 

ตอดวยเวทีภาคบายดวย เปดวิสัยทัศน กสทช.  โดย ศาสตราจารย พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ดานกิจการ

โทรทัศน  

“วิสัยทัศนทีจ่ะพูด ขอใชหลัก 5 E /  E แรกคือ Evidence ก็คือขอเนนวามาจากโครงการวิชาการเพราะฉะนั้น

ในแงของการกำกับดูแลตั้งแตตอนที่แสดงวิสัยทัศนกับทางคณะกรรมการสรรหาก็พูดวามันตองเปน Evidence based 

regulation ถือวาเปนการกำกับดูแลที่อยูบนทางของหลักฐานเชิงประจักษ ที่เราสามารถที่จะศึกษาไดแลวก็ประเมินได 

แลวก็ไดที่สรุปทบทวนได ตั้งแตเร่ิมตนก็คือตั้งแตการออกแบบการกำกับดูแลนั้นตองไปดูกอนวาความตองการคืออะไรแลว



สิ่งที่เปนกฎระเบียบที่รางข้ึนมาดีไซนออกมาสอดคลองตรงกับความตองการของสาธารณะในภาคสวนตาง ๆ นั้นก็คือทั้งตัว 

Industry ตั้งแตผูชม ผูดู ผูฟง ประชาสังคมอะไรตาง ๆ มองวายังไงมันทำไดจริงหรือเปลานั้น ก็จะลดชองวางดวยเพราะวา

ตั้งแตการออกแบบแลวก็ทำใหเห็นวาวัตถุประสงคมันคืออะไร วิธีการคืออะไรแลวถาเอาไปทำจริงมันจะเกิดผลกระทบ

อะไรหรือเปลา ในแงของการออกแบบเสร็จแลวก็ตองมีการตัดสินใจจริงวาตกลงจะเอาไปใชอะไร ซึ่งตรงนี้ก็ตองดูเร่ืองของ

ตนทุน เหมือนกันวาออกแบบการกำกับดูแลมา กลายเปนข้ีชางจับตั๊กแตนคือวาเร่ืองที่มันไมควรจะลงทุนขนาดนั้นก็ไป

ลงทุน แตเร่ืองที่ควรจะลงทุนไมลงทุนอะไรตาง ๆ ก็คือ ความคุมคา ก็ตองดูเหมือนกัน แบบเดียวกันพอเอาไปใชจริงแลว 

ตัดสินแลวมาเอานี้ลองไปใชดูก็ตองมีการประเมินนะที่เราเรียกกันวา RIA หรือ  Regulatory Impact Assessment ก็คือ

วาพอไปใชจริงมันตองมีชวงที่เปน trier period เหมือนกัน ไมใชวาใชไปแลว ผลเสียเกิด industry ผลเสียเกิดกับสังคม

โดยรวมอะไรตางๆ ไมไดแกปญหา ก็ตองทบทวนใหม เปนกระบวนการที่เรียกวา Evidence stage  

 E แรกก็คือวากำกับดูแลโดยมีหลักฐาน อยางชัดเจนในทุกขั้นตอนในแงของการออกแบบการตัดสินใจเลือก

วิธีการแลวก็การทบทวน ถามันไมดีก็ตองปรับเปลี่ยน  

 E ที่ สอง คือ Economy นี้สำคัญมากในแงที่วาเราคงจะยอมรับวาเราเกิด Disruption ข้ึนมาอยางนอยใน 

industry ของ ทั้ง broadcast ทั้ง telecom อะไรตาง ๆ ซึ่งการถูก Disruption ไมใชแคทางเทคโนโลยีเทานั้น ตอนนี้

สภาพแวดลอมเร่ืองของโควิดอะไรตาง ๆ ก็ Disruption ทุกคนและทุกคนที่อยูใน industry และนอก Industry ไปกัน

หมด ในเชิงของ กสทช. สิ่งที่สำคัญมากคือเรากำกับดูแลการสื่อสารในทุก Layer เร่ิมตั้งแต Infrastructure telecom 

ตอเนื่องมาถึงเร่ืองของ Device อุปกรณเชื่อมตออะไรตาง ๆ ตอเนื่องมาถึงคอนเทนต ตอเนื่องมาถึงแอพพลิเคชั่นซึ่งบางที

เคาเรียก OTT ในการเขาถึงตอนนี้ก็แอพพลิเคชั่นตาง ๆ เพราะฉะน้ันนิเวศวิทยาของการสื่อสารมันมีความเกี่ยวของ

มากกวาการสรางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจตรงน้ีก็คิดวาหนาที่สำคัญอันหน่ึง ก็

คือวาก็ตองดูแล  ดูแลภาคสวนที่เกี่ยวของ industry แนนอนตอนน้ีก็บอบช้ำอะไรตาง ๆ เน่ียวาเราจะทำยังไงที่การ

สงเสริมไมอยากเรียกวาอุตสาหกรรมโทรคมอุตสาหกรรมบรอดแคสติ้งเทาน้ัน อยากจะใชคำวาอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของกับการสื่อสาร หรือถาเกิดจะเนนก็คงเปนเร่ืองของทางคอนเทนตอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ซึ่งอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมเน่ียคงไมไดมีแค Audient Visual เร่ืองที่เกี่ยวกับ Broadcast แตจริง ๆ มันเชื่อมโยงไปหมด ตอนที่เกาหลี

เกิด 1997 ใครดู Twenty Five Twenty One หนังเกาหลีซึ่งตอมามีบริบททางประวัติศาสตรที่ชัดเจน มีบริบทที่เห็น

ชัดเจนตาง ๆ  กลับมาเร่ืองของเรารูวาในหนังในบริบทของเกาหลีเนี่ยเกิดกิมจิเราเกิดตมยำกุง แตวาเกาหลีสามารถที่จะ

สรางวิกฤติใหเปนโอกาสโดยการหาจุดแข็งของเขาได ซึ่งก็มองวาตรงนี้ก็เหมือนกันทำไมเราไมมองวิกฤตใหเปนโอกาสแลว

หาจุดแข็ง เกาหลีเติบโตจากสูตรที่เปน 3 ประสานระหวาง 3 สวนภาค 3 สวนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเศรษฐกิจ 

Digital Economy หรือวา Creative Economy เร่ืองของ 3 ประสานคือเร่ืองของภาคการศึกษา ภาครัฐแลวก็

ภาคอุตสาหกรรม  

 ภาครัฐมีธงวาจะดึง Soft power ตรงนี้ข้ึนมาสรางการเติบโตจากภายใน แตพอมองเห็นวานี่ คืออนาคตการ

เติบโตจากภายในเปนสิ่งที่ เกาหลีมีของตัวเองกอสรางตรงนี้ โดยใหโจทยกับทางการศึกษาใหทำโมเดลรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมแลวสุดทายเกาหลีก็ไดสูตรที่ Winning เปน Winning Formula  เมื่อกอน Model Asian อยูที่ญี่ปุน



อยางหนังญี่ปุนซีรียญี่ปุนเนี่ยคือ Model Asian ซึ่งมันใกล ๆ กับคนเอเชียอะไรตาง ๆ แตมันแพง ก็เปนวินนิ่งฟอรมูลาก็

เลยมองวาตรงนี้คือถา กสทช. จะทำอะไรไดในแงของ Culture Content Creative  Industry จะเรียกวาอะไรก็ตามก็คือ

วาอยากจะชวยเปนสวนหนึ่งของการสรางเสริมศักยภาพ กสทช.ก็เปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ แลวเปนองคกรที่พูดกันตรง ๆ วาก็มีทุนสูงที่สุดมีทุนสูงที่สุดไมใชทุนในเงิน License ฟรีจากผูประกอบการ 

แตทุนในแงคนดวย มีคนเปนพันนะ แลวก็มีนักเรียนนอกเยอะแยะมากมายควรจะใชตนทุนตรงนี้ใหไดประโยชนที่สุด แลว

คือมองในแงวาเงินที่หลอเลี้ยงกสทชมา Industry ก็ควรจะ Play back ทุกคนจะมี Return ใหกับ Industry ในแงของการ

คือมองไปถึงวา กสทช ก็จะเปน Think thank ในเร่ืองของ broadcast ทั้ง Telecom เวลาที่จะมี Industry forecast ก็

แคการทำนายอุตสาหกรรมอะไรตาง ๆ มันควรจะมาจาก กสทช. ทุกวันนี้มันไมใช เรายังตองพึ่งอุตสาหกรรมเปนผู Read 

เรามากกวาดวยซ้ำนี่ก็เปน E ที่สอง Economy 

 E ที่ 3 คือเร่ือง Ethic  อันนี้สำคัญมาก Ethic คือถึงแมวาสื่อจะเปลี่ยน Platform จะเปลี่ยนคนที่สรางเนื้อหาจะ

เปลี่ยนแตสิ่งที่สำคัญที่สุดเพียงทำชวยพยุงใหสังคมมันดำเนินไปไดอยางยั่งยืนก็คือจริยธรรมคือในทุกสวนจริง ๆ มันไมใช

แคเร่ืองของสื่อ นักการเมือง ครูบาอาจารยอะไรตาง ๆ ก็ตองมี Ethic ทั้งนั้น แตวาคาสวนนี้เนี่ยเปนเรียกวาอะไรเปนตัว

คูณแลวกัน เพราะวาการแพรภาพออกอากาศหรือวาการเปนแพลตฟอรมในการที่แพรกระจายเนื้อหาตาง ๆ ที่คนสื่อสาร

ถึงกันไดเนี่ยมันคือมา Multiplier มหาศาล เพราะฉะนั้น Ethic สำคัญมาก แลวเราก็คุยกันไดรับรู Innovation ใหม ๆ วา

ควรจะมีเร่ืองของการใชเทคโนโลยีเขามาแทนที่จะใชคนหรืออะไรตาง ๆ  

แทนที่จะรอใหสังคมมาชวยตรวจสอบ องคกรวิชาชีพ กับองคกรกำกับดูแลทำงานดวยกันไหมโดยเนนเร่ืองของ

จริยธรรมแลวก็พยายามลดการใชกฎหมายทุกคนที่อยูในภาคอุตสาหกรรมโทรทัศนวิทยุคงรูจักมาตรา 37 ของพรบ.กิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน ก็เปนมาตราที่วาดวยเนื้อหาที่ตองหามไมใหออกอากาศจริง ๆ มีอยู 4 ขอซึ่งจริง ๆ แลวเนี่ย

มันตองตามกฎหมายจริงก็ตองปรูฟ วาเนื้อหาเนี่ยจะกอใหเกิดผลตาม 4 ขอนี้อยางรายแรงจริง ๆ แตที่ผานมาเราจะเจอวา

มัน Over used แลวกันนะ มันถูก Over used  มาตรา 37 อันนี้ไมแนใจ  

 เพราะฉะนั้นก็ Ethic ก็จะเปนสิ่งที่ขอมุงเนน แลวก็ไมใชมุงเนนในแงที่วาเอากฎหมายกับไปกำกับจริยธรรมแตวา

จะเสริมแรงทำงานรวมกับองคกรวิชาชีพองคกรสื่อกับคนในวิชาชีพสื่อเพื่อทำให Ethic    เกิดผลจริง  ๆ เพราะ กสทช. ไม

มีทางรูเทากับคนทำงานอยูแลว วาเนื้อหากระบวนการออกมายังไงถาเกิดเราจะทำใหเกิด ethic เนี่ยมันก็ตรงไหน นั่นตรง

ชองวางเดิม ๆ ที่แบบเปนลักษณะสั่งการควบคุมเรียก Command  control  regulation ของอดีตเนี่ยควรจะตองลดลง

แลวก็ทำยังไงใหเปนลักษณะที่รวมมือกันมากข้ึน ยิ่งขอมูลจากทาง industry จากผูประกอบการจากวิชาชีพมากข้ึนเนี่ย 

กสทช. ก็ทำงานไดดีข้ึนในการการใช Ethic อีกเร่ืองหนึ่งคือ  

 E ที่  4 -Environment ที่ เปนนิ เวศวิทยาของการสื่ อสารก็ คือเนนวาคนอยูดวย Device ก็ คือ Media 

environment หรือวา Online environment เปนสิ่งที่แวดลอมคนมากที่สุด ทีนี้เราจะทำยังไงในสวนที่เราเก่ียวของ 

ที่จะสราง environment ตรงนี้เนี่ยใหมันดีที่สุด โดยเฉพาะกับคนรุนใหมซึ่งเปนคนที่เปน Consumer หลักของ Device 

เหลานี้ มี Area หนึ่ง ที่รูสึกวา กสทช. ก็อาจจะยังไมไดทำเทาไหรหรืออาจจะไมไดเห็นละอาจจะทำก็ไดคือเร่ืองของ 

information  ซึ่ ง  information เนี่ ยมั น เป นสิ่ งที่ เรียกวา เป น  Solution เป น เป นมลภาวะอย างสู งใน  media  



วาใน Communication environment ในปจจุบัน งั้นอันนี้ก็อาจจะเปนอีกสิ่งหนึ่งที่เราก็ยังคงพยายามที่จะทำงาน

รวม กับทั้ งองค กรวิชาชีพแล ว ก็นั กวิชาชีพ ว าจะทำยั งไงให  environment Media หรือวา  Communication 

environment เนี่ย มันนาอยูและยั่งยืนมากข้ึน  

         E สุดทายคือ Equality นี้ก็บอกตรง ๆ วาในอดีตที่ผานมามันอาจจะมีความไมเทาเทียมในแงของความสัมพันธ

เทาไหรระหวางองคกรกำกับดูแลกับภาคสวนที่เก่ียวของจะเปนวงวิชาชีพ อุตสาหกรรมหรืออะไรตาง ๆ ก็เราควรจะทำงาน

ในระนาบที่เปนเพื่อนกัน พูดงาย ๆ แลวก็เลยอยากใหเกิด Equality ตรงนี้นิดนึงแลวก็อยาก จริง ๆ ก็พูดลำบากนะคือ

เดี๋ยวก็ทำงานกันไปแลวก็เจอกันแลวก็เรียนรูซึ่งกันและกันแตวาไมอยากจะ Overcame อยากใหมันเปนภาพที่เปนอยู

ระนาบเดียวกันทำงานดวยกันเพราะจริง ๆ ก็เปาหมายแลวไมนาจะตางกันนะแลวก็คือตองการสราง Environment ที่ดี

นั้นก็คือขอใหมีการทำงานในแง Partnership อันนึงแลวก็อีกอันก็คือวาการในแงของสื่ออาจจะมาจากพื้นฐานที่เปน

นักวิจัยดวยก็คือวารูสึกวาเรา Representation เร่ืองของการเปนตัวแทน หรือการเปนตัวแทนของคนกลุมตาง ๆ ในสังคม

เนี่ย เราอยากจะใหสื่อใหพื้นที่กับคนทุกกลุมในสังคมอยางเทาเทียมมากข้ึน ก็จะมีแนนอนมีความไมเทาเทียมอยูในทุกมิติ

แตเปนมิติทางดานกายภาพ ความพิการหรือเร่ืองของ Gender เร่ืองของเพศสภาวะ หรือ วาเร่ืองของชนกลุมนอยหรือ

อะไรตาง ๆ มีเยอะมากนะแลวก็หรือแมแตเร่ืองของทั้งทางการเมือง ก็เหมือนกันนั่นก็เปนจุดที่แบงนั้นก็คือวาอยากจะให

สื่อเนี่ยทำงานรวมกันแลวก็มี Eco Representation for all ก็เปน 5 E ที่คิดไวนะอาจจะไมครบทั้งหมดก็อยากพอ

นำเสนอเพื่อเร่ิมตน Equality 

  นอกจากนี้ “ศาสตราจารย พิรงรอง รามสูต กสทช. ดานกิจการโทรทัศน  ไดใหสัมภาษณสื่อมวลชนหลังข้ึนแสดง

วิสัยทัศน บนเวที "โลกเปลี่ยน สื่อตองปรับ รับมือ Metaverse"  วา การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน เปน

สวนสำคัญในการทำงานดานสื่อในทุกแพลตฟอรม โดยเฉพาะการทำงานของสื่อโทรทัศน ซึ่งที่ผานมาพบวาผูประกอบการ

ของสื่อโทรทัศนซึ่งเปนสื่อหลัก ปรับตัวไดอยางดีมาตลอด โดยเฉพาะการนำเนื้อหาลงสูแพลตฟอรมออนไลนเพื่อใหเขาถึง

ผูรับสารในทุกกลุม  

ยืนยันวา การเปลี่ยนแปลงเขาสูยุค Metaverse โลกเสมือนจริง เหนือจักรวาล ตามความหมายของเทคโนโลยี

นี้ กสทช.พรอมรับมือและใหการสนับสนุนไดหลายสวน โดยเฉพาะผูประกอบกิจการโทรทัศน รวมถึงดานโทรคมนาคม ใน

แงการกำกับดูแล มองวา อะไรที่เกินความจำเปน ก็สามารถลดตนทุนใหเขาถึงดิจิทัลแพลตฟอรมไดงายข้ึน สวนเร่ืองคอน

เทนทหรือเนื้อหา  ก็จะสนับสนุนไมใหถูกมองวา คอนเทนทกระจุกอยูในสื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง ไมใชแค ซีรีส หนัง 

ละคร หรือขาว ทำใหเปนในลักษณะขามแพลตฟอรมได  สื่อทีวี ปรับตัวมาเยอะและเขาสูออนไลนมากข้ึน แตสิ่งสำคัญ

มากกวานั้น คือ ไมควรมองขามเร่ืองความถูกตองของเนื้อหาภายใตจริยธรรม ซึ่งกังวลวา หาก สื่ออยูในโลก Metaverse 

ซึ่งไมมีพรมแดนที่ชัดเจนในคำวาดิจิทัลออนไลน สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือ เพราะบางทีคนในสังคมออนไลนอาจจะ

ปอนขอมูลที่บิดเบือน หรือ Fake News จึงตองอาศัย สื่อทีวี เปนเสาหลักในการตรวจสอบเพื่อความถูกตองและความ

นาเชื่อถือของสื่อเอง  

 



ปดทายเวทีเสวนาฯ ดวย เจาะลึกนวัตกรรมเทคโนโลยีเชื่อมตอกับแพลตฟอรม คอนเทนต รายไดและความ

นาเชื่อถือ ในอุตสาหกรรมสื่อ โดย ผูรูผูเชี่ยวชาญจาก AIS TURE และนักวิชาการดานสือ่สารมวลชน  

AIS : บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด นายอราคิน รักษจิตตาโภค หัวหนาฝายขับเคลื่อนนวัตกรรม  

เอไอเอส  / นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน : ดร. สิขเรศ ศิรากานต /TRUE: บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นาย

อรรถพล สินฉลอง กรรมการผูจัดการ  กลุมธุรกิจ ทรู เวอรชวล เวิลด บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุป จำกัด 

เนื้อหาสาระเร่ืองเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยสรุปคือ ผูใหบริการเครือขาย เตรียมความพรอม มีความพรอมใน

การใหบริการทุกรูปแบบ ไมวาเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคจะเปลี่ยนไปอยางไร ในมุมของสื่อสารมวลชน ผูผลิต 

คอนเทนต  ควรศึกษาแพลตฟอรม พฤติกรรมผูบริโภค สิ่งสำคัญคือ จินตนาการในอุตสาหกรรมสื่อ DATA จากผูใหบริการ

นำมาใชในการสรางคอนเทนตและวางแพลตฟอรม  การทำดาตาเพื่อธุรกิจ ทำ Service ใหกับองคกร Blochian Core 

Immersive +เทคโนโลยี+AI /Storytelling   

“สื่อ+คอนเทนต+เทคโนโลยี สื่อตองรูวา คอนเทนตทำงานรวมกับเทคโนโลยีอยางไร? ถาคอนเทนตดี 

แพลตฟอรมไหนก็รอด ในยุคที่ ใครๆ ก็ เปน  Content Creator , Content Provider และถึงแม วาเทคโน โลยี  

จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากแคไหนภาคอุตสาหกรรมสื่อจะทำอะไร แต  Mindset กระบวนการทางความคิด ยังคงสำคัญที่สุด”

การสรางความรับรูการเขาถึงและใชเทคโนโลยีตองไมใชการ Educate แต “เทคโนโลยีที่ดีตองเปนเทคโนโลยีที่คนใช

โดยไมรูตัว”  

 

ขอขอบคุณผูใหการสนับสนุนเวทีเสวนา “โลกเปล่ียน ส่ือตองปรับ รับมือ METAVESE” 

 

 

 


