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       หนังสือคูมือ ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล Journalists’ Survival 

Guide in Digital Age เลมน�้ คณะกรรมการและคณะทำงานหลักสูตรฯ 

จากภาควิชาการและภาควิชาชีพส่ือไดรวมกันศึกษาคนควาวิจัยวิเคราะห 

ขอมูลกลั�นกรองเรียบเรียงเพื่อมุงพัฒนาบุคลากรดานสื่อ และภาควิชา         

การใหมีความรูในเชิงบูรณาการ และมีทักษะท่ีหลากหลาย (Multi-skills) 

ทั้งที่เปนทักษะดานความรูความเชี่ยวชาญ  (Hard Skills) เกี่ยวกับสื่อ 

และการผลิตขาวหรือเน�้อหาและทักษะทางอารมณ และ ความสัมพันธ  

ที่ครอบคลุมถึงทักษะการคิดวิเคราะห (Soft Skills) และการมีความคิด 

สรางสรรคเพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะที่ไดจากการ 

ฝกอบรมเพ่ือสรางและใชส่ือไดอยางมีจิตสำนึกทางสังคมและสรางสรรค

รวมถึงสามารถปรับตัว และเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของนิเวศสื่อ

 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ในฐานะผูรับผิดชอบ 

โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดานสื่อและภาควิชาการ 

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค มีความเชื่อ 

มั�นวาผูเขารวมโครงการหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลัง 

คนดานสื่อปลอดภัยและสรางสรรค  โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพ 

กำลังดานสื่อและภาควิชาการและภาคประชาสังคม รวมทั้งประชาชน 

ทั�วไป จะไดรับประโยชนจากหนังสือคูมือเลมน�้ทั้งทางตรงและทางออม 

อยางแนนอนในการเสริมศักยภาพบุคลากรดานสื่อทั้งในภาควิชาชีพ 

และภาควิชาการใหมีความรู ความเขาใจ เทคนิคกลยุทธ และ ทักษะที่ 

หลากหลายในการผลิตส่ือปลอดภัยและสรางสรรค อีกท้ังไดแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อปลอดภัยและสรางสรรค  รวมถึงการ 

บทนำ 



สรางเครือขายบุคลากรดานส่ือและภาควิชาการ และ เม่ือบุคลากรดาน 

ส่ือภาควิชาชีพ และ วิชาการ สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณการ 

เปลี่ยนแปลงของนิเวศสื่อในบริบทปจจุบันได “ยอมไปสูการผลิตสื่อที่ 

ปลอดภัยและสรางสรรค”

  สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ขอขอบคุณนักวิชาการ 

ดานส่ือและนักวิชาชีพส่ือสารมวลชนท่ีรวมกันจัดทำคูมือ ทักษะนักขาว 

ในยุคดิจิทัล Journalists Survival Guide in Digital Age ซึ�งเปน 

ประโยชนตอการพัฒนางานดานวิชาการและวิชาชีพส่ือใหมีประสิทธิภาพ 

ยิ�งขึ้นตอไป

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

,



 “ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล Journalists’ Survival Guide in 

Digital Age” เปนหนังสือคูมือ “หลักสูตรการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

กำลังคนดานสื ่อปลอดภัยและสรางสรรคโครงการวิจัยการพัฒนา 

ศักยภาพกำลังคนดานสื่อและภาควิชาการ” ดำเนินการโดย สมาคม 

นักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไดรับการสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาส่ือ 

ปลอดภัยและสรางสรรค ที่มุงหวังพัฒนาศักยภาพคนทำงานดานสื่อใน 

ภาควิชาชีพและภาควิชาการ ในการเพิ�มพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ 

และมุมมองความคิด เพ่ือนำไปสูเปาหมายในการยกระดับความรู ความ 

สามารถ ทักษะ ประสบการณ และมุมมอง ความคิดใหเทาทันภูมิทัศน 

และระบบนิเวศสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  

 “ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล Journalists’ Survival Guide in 

Digital Age” เปนผลมาจากการพัฒนาและออกแบบรวมกันของ 

บุคลากรดานสื่อทั้งในภาควิชาชีพและภาควิชาการเพื่อใหไดหลักสูตร 

ที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณสื่อในปจจุบัน รวมถึง 

เปนหลักสูตรที่บุคลากรดานสื่อสามารถทำการอบรมไดทั ้งในแบบ 

ออฟไลนและออนไลน โดยเน�้อหาของหลักสูตร จำแนกออกเปน 6 

หมวดวิชา ประกอบดวย 1.การตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact-Checking) 

2.ขอมูล (Data)  3.บริบท (Context) 4.ผูชม (Audience)  5.การเลาเร่ือง 

(Storytelling) 6.กลยุทธและการขาย (Strategy and Selling) และ   

7.จริยธรรมใหมความรูสึกรวม และ ความรับผิดชอบตอสังคม (New 

Ethics ,Empathy and Social Responsibility) 

 “ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล Journalists’ Survival Guide in 

Digital Age” ประกอบดวยเน�อ้หา 6 ดาน ดังน� ้ดานแรก “Fake News - 

Fact Checking - Fact Checkers” จะมุงเนนแนวคิดเร่ืองการตรวจสอบ 

บทนำบรรณาธิการ



ขอเท็จจริง โดย ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ไดนำแนวความคิดการ 

ตรวจสอบขอเท็จจริง มาตรวจสอบขาวปลอม ในบทบาทของนักตรวจ 

สอบขอเท็จจริง หรือ ท่ีเรียกกันวา Fact Checker พรอมกับพาไปดูการ 

ทำงานของ Fact Checker หองขาวตางประเทศ กับการตรวจสอบขาว 

ปลอมและการโตกลับขาวปลอม วาเขามีกระบวนการทำงานอยางไร 

ทายสุด กลับมาดูการทำงานของ Fact Checker หองขาวโทรทัศนไทย 

กับการตรวจสอบขาวปลอม

 ดานสอง “การสรางสรรคคอนเทนตดวยขอมูล” โดย ผศ.ดร.จารุวัส 

หนูทอง พาผูอานไปพบกับการผลิตคอนเทนต เพื่อการสื่อสารในยุค 

ปจจุบัน การใหความสำคัญกับขอมูล เพื่อสรางเน�้อหาที่ตรงตามความ 

ตองการสวนบุคคลท่ีหลากหลายดวยขอมูลท่ีหลากหลาย สงตรงถึงผูรับ 

อยางรวดเร็ว แมนยำและวัดผลได พรอมชี้ใหเห็นวา น��คือ การเปลี่ยน 

แปลงของการสรางคอนเทนตในอนาคตท่ีไมเหมือนเดิมอีกตอไป ต้ังแต 

การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ทั�วโลก ที่สงผลใหพฤติกรรมการปรับ 

ตัวของคนในสังคมปรับเปล่ียนไปอยางรุนแรง โดยเฉพาะรูปแบบการส่ือ 

สารและปฏิสัมพันธของคนในสังคม ไดเปลี่ยนผานไปยังทางออนไลน 

อยางเต็มรูปแบบ เมื่อชองทางในการสื่อสารเปลี่ยนไป

 ดานสาม “สื่อขาวอยางสรางสรรคเทาทันโลก” โดย อาจารย 

ดร.เจษฎา ศาลาทอง จับประเด็นท่ีเปนปรากฏการณรวมสมัย คือ พลโลก 

ทามกลางการปะทะของ Globalization VS Deglobalization โดยชี้ให 

เห็นวาผูรับสารทุกคน คือ พลโลก ตองการขาวสารที่มีความเชื่อมโยง 

กับโลกดวยเหตุน�้นักขาวจึงตองมีความเขาใจทั้งเรื่องของพลโลกรวม 

ถึงมีความเปนพลโลกในตัวเองจึงจะสามารถรายงานขาวที่อยูในมิติ 

ของพลโลกออกไปไดอีกทั้งการรายงานขาวที่ไมทิ ้งใครไวขางหลัง 

โดยรายงานขาวที่เขาถึงคนทุกกลุมอยางเทาเทียมกันและรายงาน 

ขาวความขัดแยงอยางละเอียดออน (Conflict Sensitive Report) และ



คุณธนานุช สงวนศักดิ์ กับประเด็น “เพศสภาพกับงานขาว” โดย 

ชี้ใหเห็นถึงสื่อมวลชนมีบทบาทอยางมาก ในการประกอบสรางถาย 

ทอดความหมาย ตอกย้ำ เรื่องเพศสภาพ (Gender) รวมไปถึงคานิยม 

อคติทางเพศที่มีตอผูหญิง  

 ดานสี่ “ผูรับสาร : แนวทางการศึกษาและใชประโยชนสำหรับ 

หองขาวยุคดิจิทัล” โดย ผศ.ดร.นิษฐา หรุนเกษม ชวนผูอานใหเห็นถึง 

ความสำคัญของผูรับสาร โดยชี้ใหเห็นวา ผูรับสารลวนเปน “Active 

players” ในการแปลความหมายตอสิ�งที่ไดรับมาจากสื่อ นำไปสูการใช 

ตำแหนงถอดรหัสที่แตกตางกันสามตำแหนง ทั้งคลอยตาม ตอรองตอ 

ความหมายท่ีไดรับจากส่ือและเห็นตางในทิศทางท่ีตรงกันขามกัน พรอม 

กับคลี่ใหเห็นถึงการประยุกตใชแนวทางการศึกษาผูรับสารในงานขาว 

และชี้ขอคำถามอยางนาสนใจวา “ผูรับสาร” เปนสวนหนึ�งของสมการ 

สื่อท่ีสำคัญ นักขาว/ส่ือ ตองรูวาผูรับสารของตนเองเปนใครและรูขอมูล 

ของผูรับสารใหมากท่ีสุด ดังนั้น โจทยที่ยากและทาทายสำหรับสื่อคือ 

สื่อจะเขาถึงผูรับสารไดและเขาถึงไดถูกกลุมไดอยางไร

 ดานหา “การเลาเรื่อง STORYTELLING” โดย อาจารย 

ดร.ปรัชญา เปยมการุณ พาผูอานไปรูจักการเลาเรื่อง โดยชี้วา ผูเขียน 

เปรียบเปนยานพาหนะที่จะพาผูอานทุกคนไปทำความรูจัก และสราง 

ความเขาใจในเครื่องมือที่เรียกวา การเลาเรื่อง (Storytelling) ในแบบ 

ฉบับรวบรัดเขาใจงาย พรอมหยิบจับนำไปใชงานตอไดในมิติตาง ๆ ของ 

การทำสื่อ การสื่อสาร การตลาด ดวยการเลาเรื่องผาน Storytelling 

Framework ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใหเห็นภาพกวางของแนวทางในการ 

เลาเรื่อง เปนการผสมผสานมาจากหลักการแนวคิดและกรณ�ศึกษาจริง 

เพื่อที่ใครก็ตามสามารถหยิบจับไปปรับประยุกตใชในการสรางเรื่องเลา 

ท่ีจะนำไปสูการเลาเร่ืองในแบบฉบับของตัวเอง และเกิดประสิทธิผลมาก 

ท่ีสุดโดยใน Framework น� ้ต้ังจากคำถาม 3 ขอ คือ Why- How- What  



       ดานหก “กลยุทธเชิงเน�้อหาเพื่อการปรับตัวของกองบรรณาธิการ  

ขาว” โดย ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม ชวนองคกรสื่อดานขาวมาทำ 

ความรูจักกับกลยุทธเน�้อหา สรางคุณคา ความแตกตางและโอกาสการ 

อยูรอดขององคกรโดยเจาะลึกไปที่ “กลยุทธเชิงเน�้อหา” เพื่อหาจุด 

Positioning ของกองบรรณาธิการที่แตกตาง และ ทำงานกับคนใน 

สังคมใหใกลชิดมากขึ้น โดยการกำหนดน�้ มีผลจากการกำหนดทิศทาง 

ของกองบรรณาธิการ นโยบายการบริหาร การปรับวิธีคิด ดึงจุดแข็งใน 

องคกร ทำงานกับกลุมผูรับสารเฉพาะกลุม หรือ แบงกลุมยอย ๆ เปน 

segment ท่ีชัดเจน พรอมกับพาไปรูจักการออกแบบและจัดการเน�อ้หา 

ขามสื่อ (Transmedia Content Strategy) เปนกระบวนการสื่อสารที่ใช 

การเลาเร่ือง การใชส่ือ และการสรางประสบการณใหกับผูรับสารเพ่ือให 

เกิดการเดินทางไปยังเน�้อหาจำนวนมากที่สรางขึ้นอยางมีแกนเรื่อง 

เชื่อมโยงกัน 

 ดานเจ็ด “จริยธรรมใหมความรูสึกรวม และความรับผิดชอบตอ 

สังคม” โดย อาจารย ดร. สิขเรศ ศิรากานต  ทบทวนแนวคิดจริยธรรม 

ใหมแหงวารสารศาสตรดิจิทัล ทามกลางความพลิกผันของภูมิทัศน และ 

นวัตกรรมสื่อใหมพรอมกับชวนไปดูแนวทางการปฏิรูปจรรยาบรรณ 

วิชาชีพและการพัฒนาแนวปฏิบัติของบรรษัทแพรภาพกระจายเสียง 

อังกฤษ-บีบีซี จบที่ความทาทาย “จริยธรรมใหม” ยุคนวัตกรรมสื่อสาร 

ปญญาประดิษฐ 

 หวังเปนอยางยิ�งวา หนังสือ “ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล   

Journalists’ Survival Guide in Digital Age” จะเปนประโยชนตอคน 

ทำงานดานสื่อในภาควิชาชีพและภาควิชาการ นักนิเทศศาสตร และ 

ผูสนใจทั�วไปที่จะนำแนวคิดและการประยุกตใชจากเน�้อหาแตละดาน 

ไปเสริมศักยภาพใหมีความรู ความเขาใจ เทคนิค กลยุทธและทักษะที่ 

หลากหลายในการผลิตสื่อปลอดภัยและสรางสรรคและสามารถปรับตัว 

ใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของนิเวศสื่อในบริบทปจจุบันได

 



       ทายน� ้ขอขอบพระคุณ กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค 

ในฐานะผูใหการสนับสนุน ผูทรงคุณวุฒินักวิชาการดานส่ือ รศ.ดร.กุลทิพย 

ศาสตระรุจิ, ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน, ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ 

ผศ.ดร.วลักษณกมล จางกมล และ ผศ.ดร.พรชัย ฉันตวิเศษลักษณ 

ผูทรงคุณวุฒินักวิชาชีพดานสื่อ ดร.สุดารัตน ดิษยวรรธนะ จันทรา 

วัฒนากุล, คุณพีรพล อนุตรโสตถิ, คุณสุกรี มะดากะกุล, คุณพุทธิฉัตร 

จินดาวงศ,  คุณชลธิชา รอดกันภัย,  คุณวีระยุทธ  วิริยะสัจจะจิตร, 

คุณทศพล ชัยสัมฤทธิ์ผล และ คุณชัยวัฒน จันทิมา รวมวิพากษและ 

เสนอแนะรางหลักสูตร “โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดาน 

สื่อและภาควิชาการ” คุณพีระวัฒน โชติธรรมโม นายกสมาคมนักขาว 

วิทยุและโทรทัศนไทย คุณธนานุช สงวนศักดิ์ และ คุณนันทสิทธิ์  

นิตยเมธา เปนแรงผลักดันในการทำงานโครงการน�้ คุณนิรมล 

ประสารสุข ผูประสานงานและขับเคลื่อนที่สำคัญจนงานลุลวง ทายสุด 

ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, ผศ.ดร.จารุวัส  หนูทอง, อาจารย ดร.เจษฎา 

ศาลาทอง, ผศ.ดร.นิษฐา หรุนเกษม, อาจารย ดร.ปรัชญา เปยมการุณ 

ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม และ คุณพิภพ  พานิชภักด์ิ รวมรางหลักสูตร 

ต้ังแตตนจนออกมาเปนหนังสือ “ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล Journalists’ 

Survival Guide in Digital Age”

        

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
        กรุงเทพมหานคร  มีนาคม 2564
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 ทามกลางสงครามขอมูลขาวสารที่โหมกระหน่ำบนโลกโซเชียล     

มีเดีย ตลอดป 2563 ที่เกิดปรากฏการณ  Infodemic การแพรระบาด 

ของขอมูลเท็จในวิกฤตโควิด-19 ในขณะที่เชื้อโคโรนาไวรัส  2019 หรือ 

โรคโควิด-19 กำลังแพรระบาดใน 180 ประเทศทั�วโลก (ปริตตา 

หวังเกียรติ,2563) รัฐบาลตองประสบกับการแพรกระจายของขาวลวง 

(Fake news) และขาวลือ (Rumor) ที่สรางความตระหนก และความ 

สับสน รวมทั้งเปนอุปสรรคตอการทำงานของเจาหนาที่สาธารณสุข 

      ปรากฏการณน�้เรียกกันวา  “การแพรระบาดของขอมูล”  หรือ  

“Infodemic” ซึ�งพบทั้งขอมูลเท็จ ที่ปลอยมาอยางตั้งใจหรือไมตั้งใจ 

(Misinformation) ไดแก ขาวลือและขาวเลนตลก ซึ�งผูปลอยไมมีเจตนา 

สรางความเสียหายและขาวบิดเบือนท่ีปลอยอยางต้ังใจ (Disinformation) 

เชน ขอมูลใหราย โฆษณาชวนเชื่อ หรือขาวลวงที่ตั้งใจกอใหเกิดความ 

เสียหาย ไมวาจะเปนใน Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp 

ไปจนถึง Line ตางพบวา ขอมูลเท็จในหลายโพสตมียอดเอ็นเกจเมนทสูง 

กวาขอมูลถูกตองที่มาจากผูเชี่ยวชาญทางการแพทยและภาครัฐเสียอีก 



สวนแรก

สวนสอง

สวนสาม

สวนสี่

สวนหา

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
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ขาวปลอมคืออะไร

 รายงานวารสารวิชาการ กสทช. ประจำป 2561 เรื่อง “ขาว  

ลวง : ปญหาและความทาทาย” ไดกลาววา ปจจุบันยังไมมีการนิยาม 

ความหมายของ “ขาวปลอม” “Fake News” หรือ “ขาวลวง” อยาง 

แนชัด แตเปนที่ยอมรับโดยทั�วกัน ดังน�้

 พจนานุกรมออกซฟอรด (Oxford dictionaries) ใหนิยามความ 

หมายของ “Fake” หมายถึง ปลอม / หลอกลวง (Spurious) เทียม / 

ปลอมแปลง (Counterfeit) หรือเลียนแบบ / หลอก (Sham)

 คณะกรรมมาธิการยุโรป (European Commission) ใหนิยาม 

ขาวลวง หมายถึง ขอมูลชุดหนึ�งท่ีทำข้ึนมาโดยมีเจตนาจะบิดเบือนและ 

โจมตีบุคคล กลุมคน หรือองคกร และในบางครั้งขาวปลอมยังมีความ 

หมายรวมถึงการเขียนขาวในเชิงลบ การโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) 



ท่ีมา : Tambini, D. (2017). Fake News : Public Policy Responses. Media Policy Brief 20.
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ประเภทของขาวปลอม
 ขาวปลอม ในปจจุบันมีมากมายหลายประเภท บางประเภทผสม 

ผสานกันไปและหลากหลายรูปแบบ โดย Tambini (2017) ไดแบงขาว 

ปลอมออกเปน 6 ประเภท ผานปรากฏการณที่แตกตาง ไดแก

ทางการเมือง  และ รูปแบบโฆษณาที่ชวนใหเขาใจผิดจากทัศนคติของ  

ผูรับสาร รวมไปถึงการรายงานในรูปแบบเสียดสีและมีการใสขอมูลท่ีผิด 

โดยเจตนาโจมตีทางไซเบอร เมื่อนิยามอยางแคบนั้น ขาวปลอมหรือ 

ขาวลวงเปนขาวที่ถูกสรางขึ้นในการรายงานขาว ซึ�งรวมถึงสำนักขาว 

นักการเมือง และ บริษัทผูผลิตแพลตฟอรม (European Commission, 

2017)

 ภายหลัง 4 - 5 ป ที่ผานมาน�้ หลายคนไดใหความสำคัญกับเรื่อง 

ของขาวปลอมหลังจากเหตุการณการเลือกต้ังประธานาธิบดีของประเทศ 

สหรัฐอเมริกาเม่ือป ค.ศ. 2016 ทำใหส่ือหลายแหงและประชาชนต่ืนตัว 

ตระหนักและระมัดระวังในเรื่องของขาวปลอมมากขึ้น กลาวโดยสรุป 

ไดวา ขาวปลอม หมายถึง ขาวที่มีเน�้อหาอันเปนเท็จ หลอกลวง หรือ 

ขาวสรางสถานการณ รวมถึงการเขียนขาวที่ไดรับการสนับสนุนอยาง 

ปดบังหรือแอบแฝง ซึ�งนำเสนอในสื่อสังคมและแพลตฟอรมออนไลน 

อื่นๆ  (Lazer et al., 2018)

ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล 



 1. การจงใจท่ีจะแพรกระจายขอมูลท่ีผิด โดยยกตัวอยาง กรณ�อดีต 

ประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด ทรัมป มีขาวปลอมโดยถูกกลาวหาวามีการ 

แทรกแซงจากตางประเทศ ในการเลือกต้ังภายในประเทศสหรัฐอเมริกา

 2.โฆษณาเกินเลยความจริง การตรวจสอบจำนวนมากยืนยันวา 

รูปแบบโฆษณาแบบใหม ๆ เปดโอกาสในการสรางรายไดจากการขาย 

ขาวปลอม

       3.ลอเลียนและเสียดสี ความแปลกใหมอยางหนึ�งของขาวโซเชียล 

มีเดียคือความเฟองฟูคร้ังใหมของขาวการเมืองลอเลียนและเสียดสี และ 

มากไปกวาน้ัน ผูคนจำนวนมากเช่ือวาการลอเลียนเหลาน�เ้ปนเร่ืองจริง

 4.ส่ือสารมวลชนไมดี โดยTambini ใชคำวา Bad journalism ท่ีมี 

การสรางขาวปลอม พรอมเลาวา ในประวัติศาสตรของการส่ือสารมวลชน 

มีกรณ�ที ่นาอับอายของนักขาวมากมายที ่สรางขาวปลอมขึ ้นมา 

โดยเฉพาะอยางยิ�งในเร่ืองซุบซิบดารา นักขาวมักสนใจเร่ืองการสมคบคิด 

กับเรื่องเลาที่หิวโหยในการเผยแพร เพื่อตอบสนองความหิวโหยของ 

สาธารณชนสำหรับเร่ืองราวท่ีมีนอย โดยไมคำนึงถึงความจริง เปนหนาท่ี 

สื่อมวลชนตองดูแลอยาเผยแพรเรื่องที่ไมถูกตองและทำใหเขาใจผิด

 5.ขาวท่ีไมตรงกับอุดมการณ ยกตัวอยาง การนำเสนอขาว โดนัลด  

ทรัมป ใน “สื่อกระแสหลัก” อยาง New York Times และ CNN ใน 

การแถลงขาวในชวงเดือนแรกของการดำรงตำแหนงประธานาธิบดี 

โดยใหเวลาสวนใหญเพื่อ "เรียกรอง" สิ�งที่ โดนัลด ทรัมป อธิบายวา 

เปนขาวปลอม

 6.ขาวท่ีทาทายอำนาจด้ังเดิม Tambini อธิบายวา ความพยายาม 

ในการนำเสนอขอเท็จจริงและเหตุการณจากมุมมองที่ไมไดตั้งอยูบน 

สมมติฐานที่ใชรวมกัน อาจถูกมองวาเปนของปลอม

 ขณะเดียวกันจากรายงาน “คูมือภาคปฏิบัตินักตรวจสอบขอเท็จ 

จริง” โดย นายพีรพล อนุตรโสตถ์ิ (2562)  หัวหนาทีมศูนยชัวรกอนแชร  
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย



สำนักขาวไทย อสมท รวมกับ ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารยประจำภาค 

วิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ ไดกลาวเกี่ยวกับการ 

แยกประเภทของ “ขอมูลเท็จ” ออกไวท้ังหมด 7 ประเภทดวยกัน ไดแก

 1.ขาวปลอม หมายถึง การกุเรื่องมั�วทั้งหมด มุงหลอกลวงหรือ 

หวังราย

 2.ชี้นำ หมายถึง จัดฉากขอมูลเพ่ือช้ีนำ มุงจุดประเด็นหรือใสราย

 3.โยงมั�ว หมายถึง ไมสัมพันธกันระหวาง ภาพ คลิป หรือ 

คำบรรยายประกอบ อาจทำใหความหมายของการสื่อสารผิดไป

 4.ผิดบริบท หมายถึง เปนขอมูลจริง แตนำมาใชผิดบริบท

 5.ลอเลียน หมายถึง เน�อ้หาเสียดสีใหเกิดความตลกขบขัน ไมมุง 

ใหเกิดอันตรายแตอาจทำใหบางคนเชื่อวาเปนความจริง เพราะเน�้อหา 

ที่ลอเลียนอาจจะมีความจริงในบางสวน เชน การลอเลียนหรือเสียดสี 

ทางการเมือง อาจทำใหประชาชนเกิดความสับสนได
 6.สวมรอย หมายถึง ปลอมตัวสวมรอยใหขอมูล เพื่อหลอกลวง 
หรือหวังราย โดยขอมูลเท็จน�้อาจทำใหผูไมหวังดีกออาชญากรรมทาง 
ออนไลนไดอยางงายมากขึ้น
 7.หลอกลวง หมายถึง สรางขอมูลเพื่อหลอกลวงโดยเฉพาะ
 ขาวปลอมแตละประเภทเหลาน� ้ สรางความทาทายใหกับคนทำขาว 
ในระดับพื้นฐานที่เปนสิ�งสำคัญคือ จะสรางสมดุลระหวางผลประโยชน 
สาธารณะในการไหลเวียนของขาวสารอยางเสรี และผลประโยชนของ 
องคกรสื่อภายใตจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมอยางไร  
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ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล 



MYTHSFACTS

1

  ในคูมือฉบับน�้ The Debunking Handbook 2020 ทีมผูเขียนจะไมใชคาวา Fake News แตจะใชคำวา Misinformation 
ดังนั้น ในสวนน�้จะใชแทนวาขอมูลเท็จ แทนคำวา ขาวปลอม อานเพิ�มเติมการหักลางขาวปลอม ไดที่ บรรณนิทัศน บท 
สะทอน : The Debunking Handbook 2020 ปที่ 14 ฉบับที่ 1 (2021) : มกราคม - เมษายน ฉบับ : “ปอป หวีด สยอง” 
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/246672

1   

“ความจริงที่เที่ยงตรงมีความสำคัญนอยกวาความคุนเคยเรามีแนวโนมที่จะเชื่อ   
ความเท็จเมื่อความเท็จถูกกลาวถึงซ้ำๆ บอยๆ ” (Lewandowsky, 2020)
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ทำไม..เราตองหักลางขาวปลอม



 ขอมูลเท็จสรางความเสียหาย (Misinformation cando damage)  

 ขอมูลเท็จเปนขอมูลท่ีผิดท่ีถูกแพรกระจาย ไมวาจะโดยเขาใจผิด 

หรือต้ังใจท่ีจะนำไปสูความเขาใจผิด ขอมูลเท็จมีศักยภาพถึงข้ันทำราย 

ปจเจกบุคคลและสังคม ดังน้ันจึงจำเปนอยางยิ�งตองปกปองหรือชวยกัน 

สนับสนุนคนท่ีตอตานขอมูลเท็จ เร่ืองน� ้บานเรามีศูนยชัวรกอนแชร ชอง 

9 อสมท. ท่ีนำเสนอขอมูลท่ีเปนเท็จท่ีแพรกระจายในส่ือสังคมออนไลน 

และในสวนของภาคประชาสังคมมีการรวมตัวทำงานทั้งนักวิชาการ   

นักวิชาชีพ และ นักขับเคลื่อนสังคมในนาม Cofact

 คูมือฉบับน�้ ระบุตั้งแตประโยคน�้เมื่อเขาสูเน�้อหาวา “ขอมูลเท็จ 

ทำลายสังคมในหลายทาง” พรอมกับอธิบายวา มันเปนการงายมากที่ 

เราจะเขาใจผิด เพราะความรูสึกของความคุนเคยกับความจริงมันเช่ือม 

โยงกันบอย ๆ พวกเราดูเหมือนที่จะเชื่อสิ�งที่ไดยินมากอนแลวหลาย ๆ 

ครั้งมากกวาขอมูลใหม พรอมกับเนนย้ำที่ประโยคน�้วา

      “ความจริงที่เที่ยงตรง มีความสำคัญนอยกวาความคุนเคย เรามี 

แนวโนมที่จะเชื่อความเท็จ เมื่อความเท็จถูกกลาวถึงซ้ำ ๆ บอย ๆ”

 โดยเรียกปรากฏการณน� ้วา “ผลกระทบความจริงที ่ลวงตา” 

(illusory truth effect) พรอมกับสรุปวา ยิ�งคนเผชิญกับขอมูลเท็จมากเทา 

ไหร ขอมูลเท็จเหลาน้ันดูเหมือนเปนความจริง และยิ�งติดหนึบในตัวเรา 

ทั้ง ๆ ที่มีแหลงที่มาชี้ชัดวาไมนาเชื่อถือ และขอมูลเท็จมักมากับภาษา 

ที่เราอารมณ และ ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจ พรอมกับแพร 

กระจายในขาวสารปจจุบันบนออนไลน

 
 ขอมูลเท็จติดเหน�ยวทนทาน (Misinformation can be sticky)

       การตรวจสอบขอเท็จจริง (Fact Checking) สามารถลดความเชื่อ 

ของประชาชนในขอมูลที่ผิด อยางไรก็ตาม ขอมูลเท็จยังคงมีอิทธิพล 

ตอความคิดของประชาชน แมวาหลังจากนั้นจะไดรับทราบขอมูลที่ถูก 

ตองแลวก็ตาม โดยผูเขียนคูมือฉบับน�้เรียกอาการวา “ผลกระทบอิทธิ 

พลตอเน��อง” (continued influence effect) 
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 “ถึงแมวาการแกไขขอเท็จจริงนั้นดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพ     

บอยคร้ังท่ีคนมักจะเช่ือกับขอมูลเท็จในบริบทอ่ืนๆ” เปนอาการประหนึ�ง 

ขอมูลเท็จน�ติ้ดหนึบในตัวเรา กลายเปนความเช่ือ (belief) อยางไรก็ตาม
ผูเขียนบอกวา แมวาขอมูลเท็จเหลาน�้จะติดในตัวเรา พวกเรามีโอกาส 
ที่จะตอบโตได พวกเราสามารถปองกันขอมูลเท็จ จากการถอนราก 
ตั้งแตครั้งแรก

 การปองกันการติดเหน�ยวจากขอมูลเท็จ  
 (Prevent misinformation from sticking if you can)
 การปองกันขอมูลเท็จที่จะมาติดหนึบในตัวเรา ดวยวิธีการปอง 
กันดวยตัวเราเองเหมือนการฉ�ดวัคซีนเขาไปตัวเรา ดวยการมีความรู 

ท่ีเทาทันเทคนิคตาง ๆ ของขอมูลเท็จ และปองกันการไมเปนผูเผยแพร 

ขอมูลเท็จเอง ซึ�งในคูมือฉบับน�้ใชคำวา “inoculation”

 พรอมกับเตือนวา “บางคร้ัง ส่ือไมไดเช็คขอเท็จจริงกอนตีพิมพ 

เผยแพรทำใหขอมูลท่ีนำเสนอกลายเปนขอมูลเท็จ”

     โดยผูเขียนนำเสนอวิธีการงาย ๆ ที่จะนำไปสูการรูเทาทันสื่อที่   

ยิ �งใหญ คือ 1.ประเมินขอมูลที่ไดรับอยางมีเหตุมีผล ชวยลดการรับ 

ขอมูลเท็จ 2.ใหความรูแกคนอานเก่ียวกับกลยุทธเฉพาะท่ีจะชวยในการ 

ประเมินอยางมีเหตุมีผล ซึ�งผูเขียนบอกวา วิธีการน�้ชวยพัฒนานิสัยที่ 

สำคัญ เชน กลยุทธในการระวังการซ้ือ การใชคำในการโฆษณาและกอน

แชรขอมูลอะไร ใหเช็คแหลงที่มาหลายที่ เพื่อประเมินความนาเชื่อถือ

ของเวบไซต โดยผูเขียนเตือนวา ถาทุกคนทำเชนน�ผ้ลกระทบของขอมูล 

เท็จจากแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือนอยสามารถถูกทำใหนอยลง 

    หักลางขอมูลเท็จอยางเหมาะสมและเสมอๆ (Debunk often 

and properly)

    ในคูมือแนะนำวา หลังจากที่เรามีภูมิคุมกันขอมูลเท็จแลว เรา       

ตองมีความพรอมปฏิบัติการหักลางขอมูลเท็จเหลาน�บ้อยๆ  และเพ่ือให 
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การหักลางมีประสิทธิภาพ  เราตองใหขอมูลรายละเอียดในการหักลาง  

ขอมูลเท็จนั้น โดยการอธิบายที่ชัดเจนวา ขอมูลนั้นเท็จอยางไร และที่

ถูกตองเปนอยางไร ทำใหขอมูลเท็จเหลาน้ันไมสามารถติดหนึบในผูท่ี 

รับขอมูลเท็จนั้นได แตถาเราไมสามารถหักลางรายละเอียดได ขอมูล 

เท็จนั้นยังคงติดอยูในผูรับทั้ง ๆ ที่มีความพยายามที่จะแกไขใหถูกตอง

 ในหนังสือ The Debunking Handbook 2020 ไดนำเสนอ 

กระบวนการหักลางขอมูลเท็จ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน�้

 FACT นำดวยขอเท็จจริงที่ชัดเจน แหลมคมและหนักแนนดวย 

ประโยคที่งาย ๆ มั�นคงและเปนไปได ที่สำคัญคือ ตองเขากับเน�้อเรื่อง

 WARN ABOUT THE MYTH เตือนกอนลวงหนาที่ขอมูลเท็จ 

(ภาพลวงตา) จะถูกกลาวถึงในทันทีทันใด หลีกเล่ียงการกลาวซ้ำขอมูล 

เท็จเพราะการทำซ้ำ ๆ ทำใหขอมูลกลายเปนจริง

 EXPLAIN FALLACY อธิบายวาขอมูลเท็จน�้นำไปสูความเขาใจ 

ผิดอยางไร ชี้ใหเห็นวาทำไมขอมูลเท็จจึงถูกเชื่อวาเปนจริงครั้งแรก 

ชี้ใหเห็นวาเปนเท็จอยางไร และ ถูกตองอยางไร

 FACT จบดวยการเสริมขอเท็จจริงหลายๆ คร้ังท่ีเปนไปได แนใจ 

วาใหการอธิบายที่เปนทางเลือกอยางงาย ๆ ไมตองซ้ำซอนและใชการ 

อธิบายที่สัมพันธเดียวกันกับขอมูลเท็จเดิม  
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ที่มา: The Debunking Handbook 2020
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 เมื่อสังคมไทยกาวเขาสูยุคดิจิทัล นอกจากการสื่อสารรวดเร็ว 

ฉับไว ไรพรมแดน จะขับเคล่ือนเปดทางใหเกิดโอกาสตอยอดทางธุรกิจ 

สังคมและการศึกษาเรียนรูอยางกวางขวางใหแกประชาชนทุกกลุม 

แลวในทางตรงกันขาม  เทคโนโลยีเหลานั้น ยังเปดชองใหกับการ  

จุดประเด็นปญหาใหมในสังคมไทยรวมถึงสังคมโลก นั�นคือ การแพร 

กระจายอยางรวดเร็วของขอมูลเท็จ ซึ�งมีกรณ�เชิงประจักษมากมายที่ 

สะทอนวา “ขอมูลเท็จ” เหลานั้น กอใหเกิดปญหาตั้งแตระดับสวนรวม 

ถึงระดับปจเจก สงผลเสียหายตอประเทศและประชาชนในดานความรู 

ความคิด ความมั�นคง ไปจนถึงชื่อเสียง และอาจถึงแกชีวิต และยังเปน 

สิ�งสะทอนที่ชัดเจนถึงความจำเปนที่ประชาชนจะตองมีความรูเทาทัน 

สื่อในดานตาง ๆ มากยิ�งขึ้น ไมวาจะเปนการรูเทาทันสื่อดานสุขภาพ  

สื่อดานเศรษฐกิจ สื่อดานสังคม หรือแมกระทั�งสื่อดานการเมือง

 ขอมูลเท็จหรือขาวปลอม (Fake news) เปนประเภทของการ 

สื่อสารมวลชน หรือ การโฆษณาชวนเชื่อ ซึ�งประกอบดวยขอมูลที่ไม 

ใชขาวจริง หรือเปนขอมูลที่หลอกลวง แพรกระจายผานการพิมพแบบ 

ด้ังเดิมและเผยแพรขาวหรือส่ือออนไลนทางสังคมออนไลน Fake news 

เขียนขึ้นโดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงเพื่อสรางความเสียหายแกสังคม 

แกหนวยงานหรือหวังผลทางการเมือง รวมทั้งการสราง Fake news 

เพื่อเปนการโฆษณาสินคาและบริการแฝงไปกับขาว เพื่อเพิ�มจำนวน 

ผูอานหรือการแชรออนไลน และรายไดจากการคลิกผานอินเทอรเน็ตซึ�ง 

เปนโฆษณาที ่สรางขึ ้นจากกิจกรรมโดยไมคำนึงถึงความจริงของ 

เรื่องที่ตีพิมพ แมวิกฤติ Fake news จะทำลายความถูกตองแทจริงของ 

เน�้อขาว แตสื่อมวลชนบางประเภทก็ยังอาศัย Fake news บางลักษณะ 

ในการหารายไดเพื่อประคับประคองสถานะของสื่อสารมวลชนในยุคที่ 

เกิดการแขงขันของสื่อใหม 

2

อานเพิ�มเติมหัวขอน�้ไดที่ หนังสือ Fake News Fighter 

Fact Checker กับการตรวจสอบขาวปลอม

2 
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 ในการตอสูกับสถานการณการแพรกระจายของขอมูลเท็จ หรือ 

ที่หลายคนมักเรียกแทนดวยคำวา “ขาวปลอม” นั้น โจมตีสรางความ 

เสียหายโดยตรงตอความเชื่อถือไววางใจได (Trust) อันเปนหัวใจสำคัญ 

ของวิชาชีพสื่อสารมวลชน ดังนั้น หนึ�งในภาคสวนสำคัญที่เกี่ยวของ 

โดยตรง คือ บุคลากรในวงการสื่อสารมวลชนซึ�งเปรียบเสมือน นักรบ 

แถวหนา ที่จะตองเผชิญและตอสูกับภัยขาวปลอมดวยทักษะในการ 

ตรวจสอบขอเท็จจริง  (FACT-CHECKING) โดย “นักรบ” เหลาน�จ้ะทำ 

หนาที่ตั้งแตการจับตาเฝาระวัง ปองกัน กำจัด และตอสูกับขอมูลเท็จ 

ตาง ๆ ซึ�งมีแนวโนมเพิ�มปริมาณขึ้น และสรางความเสียหายมากขึ้น 

เรื่อย ๆ

  Fact Checker หองขาวตางประเทศกับการตรวจสอบขาวปลอม
 แตละประเทศ มีการตั ้งคำถามตอขาวปลอมที่แตกตางกัน    

นอกจากน้ันในแตละประเทศ ยังมีการรับมือกับปญหาขาวลือขาวปลอม 

ที่แตกตางกันอีกดวย เชน ในประเทศเยอรมัน ยุคนาซี ที่มีการจัดตั้ง 

หนวยงานในการเผยแพรขาวลือโดยเฉพาะ (กระทรวงโฆษณาการ) แต 

ในปจจุบันการเผยแพรขาวปลอมขาวลือ มีวิธีการแยบยลมากกวาเดิม 

ไมไดทำแบบโจงแจงแบบแตกอน ท้ังน� ้การเขามาของส่ือสังคมออนไลน 

ไดทำใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได สามารถลงขาวตีพิมพ 

ขอมูลของตนเองได สิ�งเหลาน�้ถือเปนสิ�งใหม ดังนั้นผูมีสวนไดสวนเสีย 

ในระบบนิเวศสื่อ จึงตองหากลไกในการตอสูกับขาวปลอม โดยเฉพาะ 

คนทำสื่อที่มีหนาที่ในการกระจายขอมูลขาวสารในรูปแบบ “ขาว” ที่ 

ขายความนาเชื่อถือ ดังน้ัน คนขาวมีการรับมือหรือมาตรการเชิงรับกับ 

ขาวปลอมอยางไร



 กรณ�ศึกษา :  Lucille S Sodipe : VERA Files, the Philippines
 ฟลิปปนสไดทำการเก็บขอมูลจากระบบออนไลน เมื่อป 2018 

โดยทำการตรวจสอบความจริงของขอมูลที่ปรากฏในระบบออนไลน 

จำนวนราว 200 เคส จากการสำรวจ พบวา ขอมูลสวนใหญเปนเรื่อง 

เก่ียวกับการเมืองมากท่ีสุด รองลงมาเปนเร่ืองสุขภาพและเกมออนไลน 

โดยที่นักการเมืองมักจะโดนปลอมแปลงขอมูลอยูเสมอ โดยฝายที่ถูก 

ปลอมแปลงขอมูลสวนใหญจะอยูในพรรคฝายคานหรือวุฒิสภา มีเพียง 

บางสวนเทานั้นที่เปนฝายรัฐบาล โดยมีนักการเมืองหลายคน ตกเปน 

เหยื่อจากกระบวนการสรางขาวเท็จ แมกระทั�ง ประธานาธิบดีก็ตกเปน 

ผูเสียหาย โดยผูสรางขาวเท็จจะดูแมกระทั�งพฤติกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ 

ของผูเสียหายเพื่อใชในการโจมตีและสรางขอมูลเท็จ ตัวอยาง เชน 

Bam Aquino นักการเมืองชาวฟลิปปนส มักจะโดนขาวโจมตีวาเขา 

อางความดีของคนอื่นมาเปนของตน ฉกฉวยความดีของคนอื่นใหมา 

เปนของตัวเอง

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะปรากฏขอมูลเท็จ หรือขาวปลอม  

จำนวนมากหากไปอานคอมเมนตจะเห็นไดวาชาวฟลิปปนสเชื ่อ    

ขาวลวง รวมถึงชาวฟลิปปนสท่ีอยูตางประเทศก็เช่ือแบบน้ันเชนเดียวกัน 

Facebook เปนสื่อที่สามารถนำเสนอเน�้อหาเหลาน�้ โดยสามารถนำ 

เสนอไดหลายมุมมอง ทำใหเห็นวาการสื่อสารทั้งหมดน�้เปนการแบง 

ขั้วทางการเมือง โดยตองการแบงแยกออกเปนสองฝายอยางชัดเจน

3

 ขอมูลสวนน�้จากการเก็บขอมูลในงาน International Conference on Fake News เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 
ที่ผูเขียนเปนผูดำเนินรายการ

3 
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 สวนใหญแลว การเกิดขาวลวง เกิดขึ้นจาก 3 เทคนิค ประกอบ 

ดวย 1.เทคนิคการแตงเรื่องขึ้นมาใหมทั้งหมด 2.เทคนิคการใหขอมูลที่ 

บิดเบือน และ 3.เทคนิคการใชเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง สถานการณจริง 

แตใหขอมูลใชหัวขอหรือภาพที่ไมตรงกับเหตุการณนั้น ๆ  มีขาวลวง 

จำนวนมากเกิดขึ้นในลักษณะของคลิปวีดีโอที่เผยแพรผานชองทาง 

YouTube และแพรกระจายตอ ๆ กันหรือแชรตอกันใน Facebook โดยมี 

ท้ังขาวลวงท่ีสรางข้ึนมาใหม หรือ การใชฟุตเทจหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

จริงนำมาเปล่ียนแปลงหัวขอตัดแตงใหผิดเพ้ียนไปจากความจริง

 จากการทำการศึกษาพบวา 80% ของขาวลวงเกิดขึ้นมาจาก 

เว็บไซตเดียวกัน และถูกเผยแพรตอไปยังอีก 60 เว็บไซต แสดงใหเห็น 

วาขาวลวงสวนใหญมาจากในแหลงเดียวกัน ซึ�งขอมูลน�้ สามารถตรวจ 

สอบไดจากรหัสผูใช (code) ท่ีเปนผูเผยแพรขาวน้ัน ท้ังน� ้ขอสังเกตจาก 

ป 2018 มีผลลัพธที่ไมตางจากป 2017

28

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย



 Lucille S Sodipe ไดแนะแนวทางสำหรับการทำการตรวจสอบ 

ขอมูล โดยมีลักษณะการทำงานคลายกับการทำงานของวัคซีน คือการ 

ฉ�ดวัคซีน จะทำใหสามารถสรางภูมิคุมกันได เชนเดียวกันกับการมีความ 

รูในเร่ืองของ Fake News เม่ือผูรับสารมีความรูในเร่ืองของ Fake News 

แลวไดรับขาวปลอมก็จะมีภูมิคุมกันในตัวเอง ไมตกเปนเหย่ือในการรับ 

ขอมูลขาวสาร

 การโตตอบขาวลวงของ VERA Files คือ ใหขอมูลที่ถูกตองให 

ชัดเจน เชน ในสวนเฮดไลน (Headline) ตองระบุวาเกิด Fake News  

ในเรื่องน�้  ในสวนของเน�้อหาใหตอกย้ำวาขอมูลที่แชรกันนั้นเปนเท็จ 

อยางไร โดยใสขอเท็จจริงและใสแหลงอางอิง รูปภาพ หรือขอความ 

ตางๆ เชน อางอิงรูปภาพแตละรูปวาเกิดปใด มาจากแหลงภาพใด 

ภาพใดเปนภาพจริง ภาพใดเปนภาพเท็จ หากภาพใดท่ีไมปรากฏในส่ือ 

สังคมออนไลนแลวก็ตองแจงใหผูอานทราบ การทำเชนน�้ทำใหผูอาน 

การโตตอบขาวลวงของ VERA Files
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ไดเห็นภาพเปรียบเทียบภาพจริง และ ภาพลวง ไดอยางชัดเจน ทั้งน�้ 

อาจจะทำการชี้แจงขอเท็จจริงโดยการทำอินโฟกราฟกเพื่ออธิบาย 

เทียบเคียงภาพลวงกับภาพจริง เปนการอธิบาย “ความจริง” ใหเปน 

“ภาพ” (Visualize facts) และ อาจใหขอมูลดวยวา เหตุใดขอมูลเท็จน�้ 

จึงถูกโพสต

 กระบวนการตรวจสอบขอมูลของ VERA Files เปนดังน�้  1.ทีม 

งานชวยกันมอนิเตอรขาว 2.ผูสื่อขาวสืบคนขอมูล 3.ผูสื่อขาวตรวจ   

สอบและเขียน 4.เพื่อนรวมงานในทีมชวยกันตรวจสอบขอมูล (fact 

checking) และเรียบเรียงขาว (first editing) โดยใหเพื่อนรวมงานชวย 

กันวิพากษวิจารณ ซึ�งขั้นตอนน�้ชวยลดการผิดพลาดลงไดมาก และ 

5.การตรวจสอบคร้ังสุดทาย  (finalise) โดย บรรณาธิการอาวุโส  3 ทาน   

จากนั้นจึงเผยแพร

    อยางไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบขอมูลหลายขั้นตอน เปน 

สวนหนึ�งท่ีทำใหการทำงานลาชา แตเม่ือทำงานไปเร่ือยๆ ก็สามารถทำ 

ใหเร็วข้ึนไดโดยมิไดลดกระบวนการทำงานลง โดยใชเวลาเพียง 1 วัน 

(จากเดิมใชเวลา 3 วัน) สวนการเขาถึงแหลงขอมูล โดยเฉพาะขอมูล 

ของภาครัฐจะใชเวลานานมาก ไมใชเพราะวารัฐบาลไมอยากใหขอมูล 

แตอาจเปนเพราะระบบฐานขอมูลของรัฐบาลยังไมดีมากพอ
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ชวยกัน
มอรนิเตอร

ขาว

ผูสื่อขาว
สิบคนขอมูล

ผูสื่อขาว
ตรวจสอบ
และเขียน

ทีมชวยกัน
ตรวจสอบ

บรรณาธิการ
อาวุโส3คน
ตรวจสอบ



อีกประเด็นหนึ�งที่ตองระมัดระวัง   คือ การเขาถึงเว็บไซตตาง ๆ  ที่เปน 

แหลงของ Fake News ซึ�งมักจะมีไวรัส หรือ malware ดังนั้น การ 

เขาถึงขอมูลเหลาน�้ จำเปนตองใชคอมพิวเตอรเครื่องอื่นเพื่อปองกัน 

ไวรัสที่จะเขาถึงขอมูลของเรา

 นอกจากน�้ Lucille S Sodipe ยังไดเสริมวาการทำการตรวจสอบ 

ความจริง (Fact Checking) จะตองเขาถึงตนตอ หรือ Primary source 

ใหได ซึ�งอาจจะทำใหการทำงานชาแตจำเปนอยางยิ�งที่จะตองทำ

 ขอมูลสวนน�้จากการเก็บขอมูลในงาน International Conference on Fake News เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 
ที่ผูเขียนเปน ผูดำเนินรายการ

กรณ�ศึกษา: Nur-Azna Sanusi : Thomson Reuters

4

4
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 ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนั้น ผูตรวจสอบจะตอง 

จัดระเบียบขั้นตอนการวิเคราะห คาดการณเวลาเกิดเหตุการณ และจะ 

ตองพยายามหาตนตอวา ใครเปนคนแรกท่ีถายภาพน้ันออกมา ถายออก 

มาจากมุมใด จะทำใหเราสามารถเทียบเคียงภาพอื่น ๆ ในบริเวณนั้น 

หรือเวลานั้นได

 การที่เราสามารถหาตัวผูถายภาพได จะเปนประจักษพยานที่ 

ชัดเจนและมีความสำคัญมากที่สุดนาเชื่อถือไดมากกวาขอมูลจากผูที่ 

ไมไดอยูในเหตุการณ โดยปกติธรรมชาติของมนุษย เม่ือเราเอารูปภาพ 

ลงสื่อสังคมออนไลนจะไมไดใหขอมูลที่มีทั้งหมด เมื่อตองการทราบ 

ขอมูลที่แทจริง จึงตองนำภาพและขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาเปรียบ 

เทียบและประกอบเขาดวยกัน

 

 Thomson Reuters ใชขอมูลจาก UGC (Users Generate 

Content) 2 รูปแบบ คือ 1. ติดตอบุคคลผานเครือขายของ Thomson 

Reuters เอง และ  2.ผานโซเชียลมีเดียท่ีมีคนโพสตไว ซึ�งตองไดรับการ 

ตรวจสอบอยางถี่ถวนเสียกอน

 สื่อสังคมออนไลนประเภทตาง ๆ เปนประโยชนตอการหาตนตอ 

ของแหลงขาว โดยสื่อสังคมออนไลนแตละประเภทก็มีขอดีและขอเสีย 

ที่แตกตางกันออกไป เชน Twitter เปนส่ือท่ีใชงานไดงายสามารถคนหา 

ขอมูลไดดวยการใส keyword และ สามารถใสตัวเชื่อมหรือคำเชื่อมได 

นอกจากน�้ Twitter ยังเรียงขอมูลกอน - หลังใหดวย   Facebook เปน    

สื่อที่คอนขางยากในการหาตนตอของขอมูล แตสามารถตรวจสอบ 

location ได ปจจุบันมีการ live ซึ�งวิธีการน�้คอนขางมีความนาเชื่อถือ 

อยางไรก็ตาม ก็อาจมีการนำ live ของคนอ่ืนมาเผยแพรเปนของตนเอง 

เชนกัน Instagram เปนส่ือท่ีไดรับความนิยมในหมูวัยรุน เปนชองทาง 

การสื่อสารที่ดีเยี ่ยมสำหรับการตรวจสอบขอมูลจากสถานที่ตางๆ    

ทั�วโลก โดยสามารถคนหาไดจาก hashtag หรือ location ซึ�งจะทำให 
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เราสามารถเห็นเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นทุกมุมโลกได  SnapMap เปน 

รูปแบบของสื่อสังคมออนไลนที ่เปนที่นิยมในหมูวัยรุ นฝงประเทศ  

ตะวันออกกลาง โดยมีความคลายคลึงกับ Story ของ Instagram แต 

เราสามารถคนหาขอมูลไดจากทางภูมิศาสตร โดย SnapMap เปน 

แอพที่ผสมผสานการคนหาทางภูมิศาสตรเขากับสิ�งที่กำลังฮอตในโลก 

ใบน�้  (Heat map) Heat ในที่น�้ หมายถึงมีวิดีโอที่มีคนโพสตมาก ๆ  อยู 

ตรงไหนของแผนที่โลก ซึ�งเมื่อคลิกเขาไป ก็จะเห็นภาพวามีอะไรเกิด 

ขึ้นในพื้นที่นั้น Geosearch เปนสื่อที่ใชซอฟตแวร SAM ในการตรวจ 

สอบความถูกตองของภาพ ทำใหทราบวาตนตอของภาพน้ันมาจากท่ีใด 

สามารถคนหาโพสตท่ีมีการแท็กสถานท่ีอยางเฉพาะเจาะจง (a specific 

location) ที่โพสตในโซเชียลมีเดียตางๆ

 Thomson Reuters ตรวจสอบขอมูลความถูกตองโดยใชวิธี 
เปรียบเทียบภาพจากส่ือสังคมออนไลนตางๆ เชน เปรียบเทียบ IG และ 
IG Story กับภาพที่ไดจาก Twitter และ Facebook เชน ดูภาพถาย 
จากหลายมุมหลายที่มา วาตึกเหมือนกันไหม ตนไม ใบไม อยูในฤดู 
เดียวกันไหม เวลาท่ีเกิดเหตุเปนเวลาเดียวกันไหม คนท่ีปรากฏในภาพ 
เหมือนกันไหม เปนตน และตรวจสอบอีกครั้งดวยซอฟทแวร SAM

 

การโตตอบขาวลวงของ Thomson Reuters
 Nur-Azna Sanusi ชี้ใหเห็นวา ในการตรวจสอบ (Verification) 
จะตองตรวจสอบท้ังแหลงท่ีมา (Source) และ ตรวจสอบเน�อ้หา (Content) 
ดวย ทั้งน�้ Thomson Reuters มีเพื่อนรวมงาน และเครือขายอยู 
ทั�วโลก ทำใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได กอนที่จะ 
เผยแพรขาว จะตองผานการตรวจสอบอยางถี่ถวนแลววาเปนขอมูลที่ 
ถูกตองเชื่อถือได
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  Fact Checker หองขาวโทรทัศนไทยกับการตรวจสอบขาวปลอม
    งานวิจัย Newsroom Alert : การตรวจสอบขาวปลอมของ 

หองขาวไทย (วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2564) ไดทำการสำรวจ “กอง 

บรรณาธิการขาวไทยมีกลไกในการตรวจสอบขาวท่ีไดมาวาขาวน้ันเปน 

ขาวจริงหรือขาวปลอมหรือไมและอยางไร” และ “ในกองบรรณาธิการ 

มีตำแหนง Fact Checker หรือไม ที่ทำหนาที่ตรวจสอบขาวปลอม” 

พบวา กองบรรณาธิการขาวของทั้ง 7 สถาน�โทรทัศน ไมมีตำแหนง 

Fact Checker สำหรับคอยตรวจสอบวาเปนขาวจริงหรือขาวปลอม 

แตละสถาน�มีกระบวนการตรวจสอบขาวปลอมแตกตางกันออกไป 

ดังน�้

         Nur-Azna Sanusi ยกตัวอยางเวิรคโฟลวของการตรวจสอบ 
ขอเท็จจริง (Verification Workflow) ของ Fergus Bell จาก
Twitter@fergb ดังน�้
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Fact Checker Fact Checkingสถาน�โทรทัศน

กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมจะ 
ใชวิธีการโทรศัพทสอบถามจากผูที่ 
เกี่ยวของผูที่มีความรูความเชี่ยว 
ชาญในเรื่องนั้น ๆ

ไมมีตำแหนง Fact Checker
โดยเฉพาะ แตในการผลิตรายการขาว 
ทั้ง 3 รายการ ผูที่จะตองตรวจสอบ 
ขาวเปนอันดับแรก ก็คือ ตัวนักขาว

นักขาวตองมีทักษะของการตรวจสอบ
ที่มาของขอมูล 
ทักษะการตรวจสอบขอมูล

ไมมีตำแหนง Fact Checker 
แตมีรายการ “ชัดกอนแชร”

ขาวหนึ�งชิ้นที่ไดมาจากโซเชียลมีเดีย 
จะผานการกลั�นกรองจากบรรณาธิการ 
หัวหนาขาว จนถึงรีไรทเตอร

ทุกคนในกองบรรณาธิการมีหนาที่
ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนนำเสนอ
ทุกครั้ง

สิ�งแรกคือ ตรวจสอบไปที่ตนทาง 
ของตัวเหตุ

X

X

X

X

X

X

X
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กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของ สถาน�โทรทัศนชอง 7

 บรรณาธิการขาวสถาน�โทรทัศนชอง 3 เลาวา สำหรับตำแหนง 
Fact checker น้ัน ทางชอง 3 ยังไมมีตำแหนงน�้โดยเฉพาะ แตผูท่ีอยูใน 
กองบรรณาธิการทุกคน ต้ังแตบรรณาธิการจนถึงนักขาวมีหนาท่ีชวยกัน 
ตรวจสอบขาวปลอม ท่ีตรงกับสายงานของตัวเอง
 “ไมมีตำแหนง Fact checker ผูที่อยูในกองบรรณาธิการทุกคน 
มีหนาที่ชวยกันตรวจสอบขาวปลอม”
      นางเฉลิมศรี ปรีงาม
       บรรณาธิการขาวสถาน�โทรทัศนชอง 3

 รองผูจัดการฝายขาว 2 ทีวีชอง 7 เลาถึง กระบวนการตรวจสอบ 
ขาวปลอมของสถาน�โทรทัศนชอง 7 วา Fake news จากสังคมออนไลน 
ที่มีมากมาย สื่อโทรทัศนในปจจุบันมักจะนำขาวเหลาน�้มาตอยอดและ 
ทำใหเปนประเด็นใหญโดยไมตรวจสอบใหดีกอนวาเปนขาวปลอม   
หรือไม สวนใหญแลวมักจะเปนในรูปแบบของคลิปวิดีโอ หรือ ขอมูลท่ี 
สงตอ ๆ กันมา เพราะฉะน้ันนักขาวของชอง 7 จะตองตรวจสอบกอนวา 
ขาวนั้นมีขอเท็จจริงมากนอยแคไหน และตอมาจึงจะเปนหนาที่ของ 
รีไรทเตอร เม่ือตรวจสอบแลวจะตองสงขาวไปยังบรรณาธิการเพ่ือยืนยัน 
อีกครั้งวา ขาวใดเปนขาวจริง ขาวใดเปนขาวปลอม
 “ชอง 7 น้ันไมมีตำแหนง Fact Checker โดยเฉพาะ แตวาในการ 
ผลิตรายการขาวทั้ง 3 รายการน�้ ผูที่จะตองตรวจสอบขาวเปนอันดับ 
แรกก็คือตัวนักขาวเอง”
      จุติวดี ทองนาค 
      รองผูจัดการฝายขาว 2   
      สถาน�โทรทัศนชอง 7

ทุกคนในกองบรรณาธิการ ชวยกันตรวจสอบขาวปลอม

นักขาวตรวจสอบขอเท็จจริง รีไรเตอรตรวจสอบ บรรณาธิการยืนยัน

กระบวนการตรวจสอบขาวปลอม ของ สถาน�โทรทัศนชอง 3 
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กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของสถาน�โทรทัศนไทยพีบีเอส

กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของสถาน�โทรทัศน PPTV

 บรรณาธิการกลุมขาวสืบสวน ไทยพีบีเอส มองวาหนาที่ในการ 
ตรวจสอบขาวปลอมเปนหนาที่ปกติของผูสื่อขาว และ เปนหนาที่ปกติ 
ของผูผลิตขาว ผูผลิตหมายถึง ทุกตำแหนงในกองบรรณาธิการขาวหรือ 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิตขาว จะตองทำหนาที่ในการตรวจสอบ 
ขาวปลอม หากมีเร่ืองเทคนิคเขามาเก่ียวของ เชน คลิปวิดีโอ หรือ 
ภาพตัดตอ จะตองใหผูเช่ียวชาญดานวิดีโอหรือผูเช่ียวชาญในดานน้ัน ๆ 
ชวยตรวจสอบ
    “หนาที่ในการตรวจสอบขาวปลอมเปนหนาที่ปกติของผูสื่อขาว”
      นายคณิศ บุณยพานิช   
      บรรณาธิการกลุมขาวสืบสวนไทยพีบีเอส

 บรรณาธิการบริหารสถาน�โทรทัศน PPTV กลาววา หนาท่ีในการ 

ตรวจสอบขาวปลอมนั้นจะเปนหนาที่ของกองบรรณาธิการทุกคน ซึ�ง 

วิธีการทำงานของกองบรรณาธิการท่ีเก่ียวกับขาวปลอม คือ1.ตรวจสอบ 

ขอมูลเบ้ืองตน 2.เช่ือมโยงขอมูลกับบรรณาธิการสวนอ่ืนๆ บรรณาธิการ 

จะมีหนาท่ีตรวจดูเน�อ้หาขาวท้ังหมด รวมถึงขาวปลอมและนำขอมูลไป 

ตรวจสอบกับแหลงขาวตาง ๆ เมื่อระดมขอมูลทั้งหมดครบถวนแลวจึง 

ผลิตเปนหนึ�งรายการขึ้นมา ขอมูลเหลาน�้ก็จะกลายเปนฐานขอมูลของ 

กองบรรณาธิการวามีขาวใดบางที่เปนขาวปลอม

ทุกตำแหนงในกองบรรณาธิการมีหนาที่ในการ
ตรวจสอบขาวปลอม

เรื่องเทคนิคสงให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

หนาที่ทุกคน
ตรวจสอบ
ขาวปลอม

ตรวจสอบ
ขอมูลเบื้องตน
เชื่อมโยงขอมูล
กับบรรณาธิการ

สวนอื่นๆ

บรรณาธิการ
ตรวจดูเน�้อหา

ทั้งหมดนำขอมูล
ตรวจสอบกับ

แหลงขาวตางๆ

ขอมูลกลายเปน
ฐานขอมูลของ

กองบรรณาธิการ
เกี่ยวกับ
ขาวปลอม
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 นอกจากน�้ จะมีการตั้งกองขึ้นมา เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบขาว 

ปลอมและผลิตรายการโดยเฉพาะ ทั้งโปรดิวเซอร บรรณาธิการ และ 

พิธีกรเองก็ตองตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลวามาจากที่ใด เชน ขาว 

ที่บอกวาใหหายใจถี่ๆ ลึกๆ หากหายใจไดคลอง แสดงวาไมไดติดไวรัส 

ก็ตองตรวจสอบโดยการโทรศัพทหาแหลงที ่มาซึ �งเปนตนตอของ 

ขอมูลเหลาน�้ นอกจากน�้ทางรายการยังมีการติดตอกับแอดมินเพจ 

เฟซบุคตางๆ เชน หมอแล็บแพนดา เปนตน เพราะวาเขาจะมีเครือขาย 

ที่เปนผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน พิจารณา 

รวมกับแหลงขาวของ PPTV เชน บรรณาธิการดานสาธารณสุข เปนตน

 “PPTV ไมมีตำแหนง Fact Checker แตมีรายการ“ชัดกอนแชร”

      เสถียร วิริยะพรรณพงศา   

      บรรณาธิการบริหาร 

      สถาน�โทรทัศน PPTV

 บรรณาธิการขาว หนา 1 สถาน�โทรทัศนไทยรัฐทีวี เลาวา สถาน� 

โทรทัศนไทยรัฐทีวี ไมมีตำแหนงผูตรวจสอบขอเท็จจริงของขาวโดยตรง 

แตในกองบรรณาธิการจะมีตำแหนง บรรณาธิการ รีไรทเตอร ผูสื่อขาว 

หัวหนาขาว ตามปกติของโครงสรางแบบแผนของสำนักขาวทั�วไป 

ของไทยที่เคยเปนมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ขาวหนึ�งชิ้นที่ไดมาจาก 

โซเชียลมีเดีย จะผานการกลั�นกรองจากบรรณาธิการ หัวหนาขาว จนถึง 

รีไรทเตอร  ดังนั้น ขาวหนึ�งชิ้นจะประกอบไปดวยหลายสวนที่ทำ เชน 

กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของ สถาน�โทรทัศนไทยรัฐทีวี

ขาวโซเชียลมีเดีย
ผานการกลั�นกรองเน�้อหา 

จากบรรณาธิการ 
หัวหนาขาว รีไรเตอร

แผนกโซเชียลตรวจสอบ
เรื่องเทคนิค คนรุนใหม
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ผูส่ือขาวลงพ้ืนท่ี แลวสงขาวมาใหรีไรทเตอรตรวจสอบรอบแรก จากน้ัน 

สงตอไปท่ีบรรณาธิการ เชนเดียวกับการทำงานของหนังสือพิมพ ตางกัน 

ตรงที่ขาวทีวีจะรวดเร็วกวา โดยรวมแลวทุกตำแหนงตองชวยกันตรวจ 

สอบจะผิดพลาดไมได มันหมายถึง ความนาเชื่อถือของผูชม

 ปจจุบัน ส่ือยุคใหมมีแผนกโซเชียลมีเดีย เช่ือมโยงกับการทำงาน 

ขาวออนไลน แตดานเน�อ้หายังตองทำงานเช่ือมโยงกัน เชน ไดขาวจาก 

โซเชียลมีเดียมาหนึ�งชิ้น บรรณาธิการยังไมสามารถตรวจสอบไดวา 

จริงหรือไม ก็จะสงตอใหแผนกโซเชียลมีเดียชวยตรวจสอบซึ�งแผนก 

น�้จะเปนคนรุนใหม อายุระหวาง 20-30 ป เพราะตองยอมรับวาคนรุน 

ใหมจะรูเทาทันตอเรื่องโซเชียลมีเดีย ซึ�งเปนเรื่องในเชิงเทคนิคมาก 

กวานักขาวรุนเกา กลาวคือ เสริมจุดแข็งจุดออนซึ�งกันและกัน เพราะ 

นักขาวรุนเกาอาจเชี่ยวชาญเรื่องเน�้อหาประเด็นขาวมากกวา เพราะมี 

ประสบการณมากกวา แตเรื่องเทคนิคในเรื่องโซเชียลมีเดีย คนรุนใหม 

หรือนักขาวรุนใหมจะเชี่ยวชาญกวา ขาวปลอมที่ใชเทคนิคขั้นสูง สวน 

มากเปนขาวในทวิตเตอรที่เปนแรงกระแสตอเรื่องใดเรื่องหนึ�งของคน 

จำนวนมากเทานั้น ยังพอแยกแยะออกวาเปนขาวปลอมหรือขาวจริง

     “ขาวหนึ�งชิ้นที่ไดมาจากโซเชียลมีเดีย จะผานการกลั�นกรองจาก 

บรรณาธิการ หัวหนาขาว จนถึงรีไรทเตอร”

      นายวรวรรธน ขุนทอง  

      บรรณาธิการขาว หนา 1

      สถาน�โทรทัศนไทยรัฐทีวี 
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 บรรณาธิการบริหารขาวชองวัน 31 เลาวา ทุกคนที่อยูในกอง    

บรรณาธิการขาวมีหนาที่มอนิเตอรขาวทุกชิ้นอยูแลว หมายความวา 

ระหวางที่กำลังจะทำขาว เราจะมอนิเตอรผานชองทางโซเชียลมีเดีย 

ตางๆ ทุกคนจะเขาไปมอนิเตอรขาว หากพบขาวที่นาสนใจก็จะสงเขา 

มาที่กองบรรณาธิการ จากนั้น กองบรรณาธิการจะมีหนาที่ในการคัด 

เลือกวาขาวน�้ควรจะนำเสนอแบบไหน หรือไมควรนำเสนอ หรือตอง 

การมากกวาสิ�งที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย ก็จะสงนักขาวลงพื้นที่เพื่อ 

หาขอมูลเพิ�ม

 ในเรื่องการตรวจสอบขอเท็จจริงเชิงเทคนิค เชน ภาพหรือคลิป 

วิดีโอที่ผานการตัดตอแตงเติมถึงขั้นตองใชผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคมา 

ตรวจสอบยังไมมี เพราะสิ�งที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย เชน คลิปวิดีโอ 

จะเปนภาพจริงที่เกิดขึ้นและเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในตัวเองอยูแลว 

ทางสำนักขาวจะเลือกขาวหรือคลิปที่มีขอเท็จจริงบงชัดอยูในตนเอง 

ชัดเจน

 อยางขาวไอโอ เราจะตรวจสอบวาสิ�งที่เขาพูดถึงมีคนแชรกัน 

เยอะแคไหน กรณ�ท่ีเปน ไอโอ สวนใหญจะเจอในชองทางทวิตเตอรเราจะ 

เขาไปดูวาคลิปดังกลาวเปนอยางไร แลวพยายามหาตนคลิปใหเจอหา 

เจาของคลิปใหได ถาขาวใดตรวจสอบแลวหาท่ีมาท่ีไปไมเจอ ขาวน้ัน 

จะไมถูกนำเสนอ เพราะวาขาวชิ้นหนึ�งกวาจะถูกนำเสนอไดตองผาน 

กระบวนการตรวจสอบหลายฝายหลายขั้นตอนกอนออกอากาศตอง 

ผานการประชุมกองบรรณาธิการขาววา ขาวชิ้นน�้ในโลกออนไลนมี 

ตนตอมาจากใคร มีที่มาอยางไรเปนตน กลาวคือการตรวจสอบมีความ  

เขมขนสูงสำหรับขาวที่จะนำเสนอในแตละวัน

กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของ สถาน�โทรทัศนชองวัน 31

ทุกคนในกองบรรณาธิการ
มอนิเตอรขาวผาน

โซเชียลมีเดีย

ทุกคนในกองบรรณาธิการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง
กอนนำเสนอทุกครั้ง

ถาขาวใดตรวจสอบแลว
หาที่มาที่ไปไมเจอ 
จะไมถูกนำเสนอ
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 “อันดับแรก คือติดตอกลับไปยังเจาของโพสตวาคลิปหรือขอมูล 

ดังกลาวเปนจริงหรือไม สามารถเปดเผยไดหรือไม ถาเปดเผยไดก็ขอ 

อนุญาตบันทึกเสียงมาออกอากาศ ถาเปนไปไดหรืออยูใกลเราก็สง   

นักขาวลงไปสัมภาษณเพิ�มเติมไปเก็บขอมูลในที่เกิดเหตุ โดยสรุปก็คือ 

ขาวชองวัน 31 ไมมีตำแหนงผูตรวจสอบขอเท็จจริงของขาวโดยตรง 

แตทุกคนในกองบรรณาธิการมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนนำ 

เสนอทุกครั้ง” 

             บัญชา แข็งขัน    
                     บรรณาธิการบริหารขาวชองวัน 31

กระบวนการตรวจสอบขาวปลอมของ สถาน�โทรทัศนอมรินทรทีวี

หัวหนาขาวและกองบรรณาธิการ
ตรวจสอบความถูกตองและที่มาที่ไป

ถาไมมีที่มาแนชัด ไมนำเสนอ 
โดยเฉพาะขาวโซเชียล

 รองผูอำนวยการฝายขาว สถาน�โทรทัศนอมรินทรทีวี เลาวา 
สำนักขาวอมรินทรทีวีไมมีตำแหนงผูตรวจสอบความถูกตองของขาว 
โดยตรง ดังนั้น วิธีการตรวจสอบคือยอนกลับไปที่ตนตอของขาวนั้น 
เชน กรณ�ขาวในโซเชียลมีเดีย ตองตรวจสอบไปยังผูโพสตเร่ืองราวหรือ 
เจาของโพสตดังกลาว เพ่ือคนหาท่ีมาของเหตุท่ีเกิดข้ึนหรือขาวน้ันๆ วา 
มีความเปนมาอยางไร เกิดข้ึนท่ีไหน ใครเปนผูเผยแพร เปนตน หากเปน 
เรื่องเกี่ยวของกับคดีความก็จะตรวจสอบไปยังเจาหนาที่ตำรวจที่เกี่ยว 
ของหรือเจาของพ้ืนท่ี แตหากเปนเร่ืองเก่ียวกับภาพนิ�งหรือ วิดีโอ จะให 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคชวยตรวจสอบ

 “สำนักขาวอมรินทรทีวี ไมมีตำแหนงผูตรวจสอบความถูกตอง 

ของขาวโดยตรง ดังนั้น วิธีการตรวจสอบ คือ ยอนกลับไปที่ตนตอของ 

ขาวนั้น”
สัมพันธ ชะเอม     
รองผูอำนวยการฝายขาว    

สถาน�โทรทัศนอมรินทรทีวี

ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล 
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 คำกลาวขางตนเปนของ ศาสตราจารย ชาลี เบกเกตต จาก 
วิทยาลัยเศรษฐศาสตร และรัฐศาสตรแหงลอนดอน ถึงสิ�งที่นาจะถือได 
วาเปนขอดีของวิกฤต “ขาวปลอม” สำหรับวงการขาว
 ชาลี เบกเกตต ไดอธิบายถึงขาวปลอมวา ขาวปลอมคือนกขมิ้น 
ในเหมืองถานหินดิจิทัล เปนอาการของความทาทายเชิงระบบที่กวาง 
ขึ้นเกี่ยวกับคุณคาและความนาเชื่อถือของขอมูลและวิธีที่เราทั้งทาง 
สังคมการเมืองเศรษฐกิจ กำลังจัดการกับภัยคุกคาม และ โอกาสของ 
เทคโนโลยีการสื่อสารใหม ๆ พรอมกับระบุวา นักขาวควรมีคุณสมบัติ 
ตอขาวปลอม  ดังน�้  :
 เชื่อมตอ - สามารถเขาถึงและนำเสนอไดบนทุกแพลตฟอรม
 ดูแลจัดการ - ชวยใหผูใชเขาถึงเน�้อหาที่ดีไดทุกที่
 มีความเกี่ยวของ - ใชภาษาของผูใชและ "ฟง" อยางสรางสรรค  
กับขอมูล
 เปนผูเชี่ยวชาญ - เพิ�มคุณคาความเขาใจประสบการณบริบท
 มีความจริง - การตรวจสอบขอเท็จจริงความสมดุลความถูกตอง
 เปนมนุษย - แสดงความเห็นอกเห็นใจความหลากหลายสราง 
สรรค
 ความโปรงใส – แสดงแหลงที่มามีความรับผิดชอบอนุญาตให 
วิจารณ

 “ขาวปลอมเปนสิ�งที่ดีที่สุดในรอบหลายสิบปที่ผานมา เพราะมัน 
เปดโอกาสใหวงการขาวกระแสหลักที่มีคุณภาพไดแสดงใหเห็นวา 
คุณคาของการทำขาวนั้น มาจากความเชี่ยวชาญจริยธรรมหนาที่ และ 
ประสบการณ เปนการปลุกใหสื่อทำงานดวยความโปรงใสตรงประเด็น 
มากยิ�งขึ้น และ เพิ�มคุณคาใหกับชีวิตของประชาชน สื่ออาจจะพัฒนา 
ตนแบบทางธุรกิจขึ้นมาใหมเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงสยบขาวลือ และ 
สรางตัวเองใหเปนทางเลือกที่ดีกวาขาวที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา”
(Beckett,C.,2017)

บทสงทาย : หลักวารสารศาสตร
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 ในหนังสือ “การเสนอขาว ขาวลวง และขอมูลบิดเบือน” (Ireton, 

Cherilyn, Posetti, Julie, 2020) ระบุถึงหลักวารสารศาสตร 7 ประการ 

ไวดังน�้

      1.ความถูกตอง นักขาวไมสามารถรับประกัน ‘ความจริง’ ได 

เสมอไป แตการใหขอมูลที่ถูกตองแมนยำ ยังคงเปนหลักการที่สำคัญ 

ที่สุดของวารสารศาสตร

     2.ความเปนอิสระ นักขาวตองเปนเสียงที่เปนอิสระ หมาย 

ความวาตองไมเปนตัวแทนของผลประโยชน ไมวาจะเปนทางการ หรือ 

ไมเปนทางการ   และ ไมกลาวสิ�งใดที่อาจกอใหเกิดการขัดกันของผล 

ประโยชนเพื่อความโปรงใส

   3.ความยุติธรรม การรายงานขอมูลเหตุการณ แหลงขาว 

และคำใหการของแหลงขาวดวยความยุติธรรม ประกอบดวยการกลั�น 

กรองการชั�งน้ำหนัก และการประเมินคาของขอมูลดวยการเปดใจกวาง 

และไตรตรองดวยสติปญญา การใหบริบทท่ีมาท่ีไปและนำเสนอมุมมอง 

ที่แตกตางเปนสิ�งที่ชวยสรางความเชื่อถือ และ ความมั�นใจใหกับการ 

รายงาน 

   4.การรักษาความลับ หลักการพ้ืนฐานประการหนึ�งของการ 

ทำขาวเชิงสืบสวน คือ การปกปองแหลงขาว (ดวยขอยกเวนท่ีนอยท่ีสุด) 

ซึ�งมีความสำคัญตอการรักษาความไวใจของแหลงขาว รวมถึงผูที่นำ 

ขอมูลลับที่เกี่ยวกับการกระทำมิชอบขององคกรเผยแพรสูสาธารณะ 

และในบางกรณ�ก็เปนการรักษาความปลอดภัยของแหลงขาวดวย

   5.มนุษยธรรม สิ�งที่นักขาวเผยแพร หรือ ออกอากาศนั้น 

สรางความเจ็บปวดได (เชน ความอับอายท่ีนักการเมืองทุจริตตองเผชิญ 

เม่ือถูกเปดโปงจากการทำขาวเชิงสืบสวน) ทวาก็ตองคำนึงถึงผลของ 

การเสนอขาวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผูอื่นอีกมากมายดวยเชนกัน ซึ�งใน 

กรณ�น�้สามารถนำหลักการเพื่อประโยชนของสวนรวมมาใชเปนแนว 

ทางได นอกจากน� ้มนุษยธรรมยังหมายถึงการพิจารณาปญหาของกลุม 
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ที่เปนฝายเสียเปรียบดวย  แมวาอาจไมจำเปนตองถึงขนาดใชการทำ 

ขาวที่เนนความเปนธรรมทางสังคมเพียงอยางเดียว

   6.การแสดงความรับผิดชอบ คือ สัญญาณของความเปน 

มืออาชีพและจริยธรรมวารสารศาสตร ไดแก การแกไขขอผิดพลาด 

อยางทันทวงที ชัดเจน และ ดวยความจริงใจ การรับฟงและตอบสนอง 

ตอความวิตกกังวลของผูรับขาวสาร การปฏิบัติเชนน�้ อาจกำหนดไวใน 

บันทึกแนวทางปฏิบัติขององคกรขาวและหนวยงานกำกับดูแลตนเอง 

ที่ใหแสดงความรับผิดชอบดวยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดยสมัครใจ

   7.ความโปรงใส ในทางปฏิบัติเปนการสนับสนุนการแสดง 

ความรับผิดชอบและชวยในการพัฒนา และดูแลรักษาความเชื่อถือใน 

วงการขาว
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วิไลวรรณ จงวิไลเกษม และ พัทธธีรา นาคอุไรรัตน. สื่อชายแดนใตใน  
 กระบวนการสันติภาพ : การลดทอนอคติและความเกลียดชังตอพื้น  
 ที่และผูคนในชายแดนใต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัย  
 แหงชาติ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2562.
กุลทิพย ศาสตรรุจิและวิไลวรรณ จงวิไลเกษม. การจัดการขอมูลขาวสาร  
 เชิงประเด็นสูสาธารณะในโครงการการเต็มใจจายเพื่อพื้นที่ปาไม  
 ของชาวกรุงเทพฯ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุน  
 การวิจัย, 2560.
ศรัณยธร ศศิธนากรแกวและวิไลวรรณ จงวิไลเกษม. นิสิตติดดิน คิด  
 เขียนสรรสรางเพื่อสื่อชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุน  
 สนับสนุนการวิจัย, 2560.
วิไลวรรณ จงวิไลเกษม. การเมืองของความทรงจำในสถานการณความ  
 รุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต. กรุงเทพมหานคร :   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2558.
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ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, ศรัณยธร ศศิธนากรแกว และวิไลวรรณ จงวิไลเกษม.  
 รายงานผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปฏิรูปสื่อ ในความคิดเห็น  
 ของผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีตอสื่อมวลชนไทย.   
 กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
 ทุนสำนักนายกรัฐมนตรี, 2554
วิไลวรรณ  จงวิไลเกษม. จิตสำนึกสาธารณะ : อำนาจแหงเรื่องเลา  
 บานทรายขาว กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2551.  
วิไลวรรณ จงวิไลเกษม.อิทธิพลพาดหัวขาวการเมืองตอเสถียรภาพ  
 รัฐบาล.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2549.  
วิไลวรรณ จงวิไลเกษม.วิถีชีวิตและเครือขายการสื่อสารเพื่อชุมชนเขมแข็ง  
 ของชาวเกาะเกร็ดและชาวนวนคร ในชวงวิกฤต และ ชวงปจจุบัน.  
 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2546.  

ความเชี่ยวชาญ
 ภูมิทัศนและนิเวศสื่อดานขาวสื่อกับการขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อ 
ลดทอนอคติและความเกลียดชังในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต  การตรวจ 
สอบขอเท็จจริงในงานขาว (Fact-Checking) 
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โครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพกำลังคนดานสื่อและภาควิชาการ

ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล
Journalists’ Survival Guide in Digital Age



จารุวัส หนูทอง

การสรางสรรคคอนเทนตดวยขอมูล



การสรางสรรคคอนเทนตดวยขอมูล

 การสรางสรรคคอนเทนตเพ่ือส่ือสารในยุคดิจิทัล มีปรับเปล่ียนไป 

อยางรวดเร็ว การเผยแพรขอมูลขาวสาร เริ�มขยายสูแพลตฟอรมตาง ๆ 

ท่ีเช่ือมตอคนจำนวนมากเขาหากัน หรือ Social Network ซึ�งเปนชอง 

ทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลที่มากมายมหาศาลในปจจุบัน 

พฤติกรรมการรับรูคอนเทนตปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยน 

แปลง ตองการรับรูขาวสารเน�้อหาที่ตรงตามความตองการสวนบุคคล 

มากยิ�งข้ึน มีความตองการขอมูลที่หลากหลาย ที่สามารถสงตรงถึงผู 

รับไดอยางรวดเร็วแมนยำ และวัดผลได 

 การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19 ทั�วโลก เปนตัวเรงใหการ 

ส่ือสารในสังคมเปล่ียนผานไปสูออนไลนเต็มรูปแบบ คอนเทนตยุคใหม 

ตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับพฤติกรรมการรับรู คอนเทนตที่  

เปลี่ยนไปสงผลใหการสรางสรรคคอนเทนตในอนาคตจะไมเหมือนเดิม

อีกตอไป   
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      รูปวิธีการสื่อสารในโลกออนไลน จะแสดงพฤติกรรรมการมีสวน 

ผานการ Click, Chat, Like, Comment, Share, Follow ซึ�ง 

พฤติกรรมตาง ๆ เหลาน�้ สามารถนำมาวิเคราะหความตองการของผู 

บริโภคหรือ Consumer Insigh ซึ�งเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางมาก 

สำหรับผูผลิตคอนเทนต เน��องจากขอมูลประเภท Insight จะสามารถ 

อธิบายพฤติกรรมการรับชมคอนเทนตของผูบริโภคคอนเทนตอยาง 

ชัดเจน ผูผลิตคอนเทนตสามารถนำขอมูลดังกลาวมาออกแบบวางแผน 

การนำเสนอคอนเทนตใหครอบคลุม Touch Point เพื่อใหสื่อสารไปถึงผู 

บริโภคไดมีประสิทธิภาพ  ซึ�งทำไดไมยาก หากผูผลิตคอนเทนตเปดใจ 

ยอมรับ เรียนรู ท่ีจะใชประโยชนจากขอมูลเปนเคร่ืองนำทาง เพ่ือสราง 

สรรคคอนเทนตที่มีคุณคาใหกับผูบริโภค นั�นเอง 

 ในยุคท่ีขับเคล่ือนไปดวยเทคโนโลยีและขอมูลท่ีมากมายมหาศาล 

โดยขอมูล Digital Thailand : 2021จากเวปเซต www.datareportal.com 

พบวา ในป  2021 คนไทย 98.9 % มีสมารทโฟน ในป 2021 คนไทย 
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ใชงานอินเทอรเน็ต วันละ  8 ชั�วโมง 44 นาที  โดยตนป 2021 คนไทย 

ใชอินเทอรเน็ตบนมือถือกวา 5 ชั�วโมง 7 นาที ซึ�งสูงกวาการใชงานบน 

คอมพิวเตอร และ กวา 78.8% ของคนไทยในป 2021 ใช Social Media 

และขอมูลในป 2021 พบวา พฤติกรรมการดูคอนเทนตประเภท Online 

Video สูงถึง 99 % ซึ�งขอมูลไดสะทอนพฤติกรรมการรับชมคอนเทนต 

ของคนบนโลกออนไลนในปจจุบัน

 ผูคนสวนมากใช Smart Phone เพ่ือเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ต 

พฤติกรรมการรับชมคอนเทนตประเภทวิดีโอเพิ �มขึ ้นอยางรวดเร็ว 

การใหความสนใจคอนเทนตจะสัมพันธกับแพลตฟอรมที่ใชงานการ 

ผลิตคอนเทตสมัยใหมจะตองตอบสนองความตองการที่แตกตาง และ 

มีความหลากหลายมากยิ�งขึ้น การใชความคิดสรางสรรค ความรูสึก 

ประสบการณเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอสำหรับการสรางสรรคส่ือ 

ในยุคปจจุบัน จึงเปนความทาทายของผูผลิตคอนเทนตยุคใหม ท่ีตอง 

ส่ือสารไดชัดเจน รวดเร็ว ถูกตองกับกลุมเปาหมาย มีการวางกลยุทธการ 

ส่ือสารมาเปนอยางดี ต้ังแตหัวขอ เน�อ้หา  สาระสำคัญ ขอมูลสนับสนุน 

https://datareportal.com/reports/digital 2021-thailand
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การนำเสนอท่ีนาสนใจ ตรงตามความตองการท่ีแตกตางกัน รวมถึงการ 

ประเมินประสิทธิภาพการนำเสนอคอนเทนต เชน การทดสอบการนำ 

เสนอคอนเทนตโดยใชวิธี AB Testing เพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพของ 

คอนเทนต เปนระยะเวลาส้ัน ๆ ดวย Website analy tics tools เพ่ือนำ 

ขอมูลมาวางกลยุทธการส่ือสารใหเกิดความสนใจท่ีตอเน��อง อัตราการมี 

สวนรวมในคอนเทนตสูงขึ้น ขอมูลจะชวยใหเห็นภาพในอดีตทำให      

สามารถคาดการณสิ�งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดนั้นเอง

 การจะนำขอมูลมาใชงานใหเกิดประโยชน และคุณคาสูงสุด เริ�ม 

จากการมี Data Mindset หรือ ความตั้งใจที่จะนำขอมูลมาชวยในการ 

ตัดสินใจ การนำขอมูลมาชวย คนหา คนควา เพื่อคนพบประเด็นที่นา 

สนใจ และนำทางไปสูคำตอบท่ีตองการใชเปนแนวทางในการสรางสรรค 

คอนเทนตที่มีคุณภาพ เพิ�มการรับรูการมีสวนรวม และ ตรงความตอง 

การของผูชมอยางแทจริง  

ภาพแสดงขอมูลสัดสวนการคนหา Keyword “วัคซีนโควิด” บน Social Media 
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 ขอมูล คือ ขอเท็จจริงซึ�งใชเปนพ้ืนฐานสำหรับการอธิบายเหตุผล 

ที่อยูในรูปแบบตาง ๆ  อาจเปนคาของตัวเลข สัญลักษณตัวอักษร เสียง 

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ซึ�งแบงเปน 2 ประเภท 

 1. Internal Data คือ ขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บเอง  และ เปนของ 

ผูจัดเก็บขอมูล ซึ�งใชเวลาในการจัดเก็บ รวบรวม ดวยวิธีการ หรือเคร่ืองมือ 

ตาง ๆ เชน การลงทะเบียนใชบริการ การจดบันทึกขอมูลการใหบริการ 

การสังเกต การสัมภาษณ การสอบถาม เปนตน โดยมากขอมูลประเภทน� ้

จะเปนขอมูลระดับบุคคล ผูผลิตคอนเทนตจะนำขอมูลประเภท Internal 

Data มาใชวิเคราะหความตองการ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา 

เน�้อหารูปแบบวิธีการสื่อสารดวยคอนเทนตที่ตอบสนองความตองการ 

ในระดับพ้ืนท่ี หรือ Localization และความตองการในระดับบุคคล หรือ 

Personali zation ขอมูลประเภท Internal Data จะชวยวิเคราะหความ 

ตองการของผูบริโภคไดอยางแมนยำ  เชน การวิเคราะหขอมูลของ 

สมาชิก โดยใช  Website analytics เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการรับชม 

เน�้อหาผานผูเผยแพรคอนเทนต เปนตน

 2. External Data คือ ขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกที่ผูใชงาน 

ไมไดเก็บเอง ซึ�งอาจจะเปนแหลงขอมูลประเภท Public Data ที่ไดจาก 

หนวยงานตางๆ เชน ขอมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเวปไซต 

กรมควบคุมโรค หรือ ขอมูล Social Data ท่ีไดจากการใชเคร่ืองมือ 

ประเภท Social Listening Tools ที่รวบรวมมาจากสื่อสังคมออนไลน 

ตางๆ หรือแมกระทั�งขอมูลจากผูใหบริการ Data Provider ก็ถือวาเปน 

ขอมูลประเภท External Data โดยขอมูลประเภทน�จ้ะไมสามารถระบุ 

ตัวบุคคลไดหรือท่ีเรียกวา Anonymous โดยเม่ือนำขอมูล External Data 

มาวิเคราะหจะชวยใหเห็นรายละเอียดท่ีครอบคลุมยิ�งข้ึน เชน พฤติกรรม 

การกลาวถึงประเด็นวัคซีนโควิด-19 ในมิติตางๆ เชน ปริมาณผูชมเน�อ้หา  
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ขอมูลคืออะไร



ชองทางการรับชม อันดับหัวขอ เน�้อหาท่ีผูชมใหความสนใจมากท่ีสุด 

ระยะเวลาที่ผูชม ใชรูปแบบการนำเสนอเน�้อหาผานแพลตฟอรมตางๆ 

เมื่อวิเคราะหขอมูลโดยละเอียด จะชวยใหผูผลิตคอนเทนตเขาใจ   

พฤติกรรมของผูชมไดชัดเจนยิ�งขึ้น ชวยใหนำเสนอคอนเทนตได 

ตรงตามความตองการและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ภาพแสดงขอมูล External Data บน Social Media หัวขอ “วัคซีนโควิด”
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 ขอมูลจะชวยสนับสนุน ชวยนำทางในการคนควา คนหา คนพบ 

แนวทางของคำตอบท่ีตองการ สรางสรรคคอนเทนตจะเกิดจากนำความ 

รูประสบการณสวนบุคคล หรือ Personal Experience ผสมผสาน 

ขอมูลที่หลากหลายของคนสวนใหญ เพื่อทำใหคนหาคำตอบที่แมนยำ 

มีความนาเช่ือถืออยูในความสนใจของผูชม  รวมถึง การคนพบประเด็น 

ใหมเพ่ือนำมาใชสรางสรรคทำคอนเทนตแบบมีช้ันเชิง ชวยสรางการมี 

สวนรวมกับเน�อ้หา และ วิเคราะหประสิทธิภาพ ซึ�งมีขั้นตอนดังตอไปน�้ 

ประกอบดวย 1.การตั้งคำถาม 2.กำหนดประเภทขอมูล 3.การรวบรวม 

ขอมูล 4.การวิเคราะหขอมูล และ 5.การนำเสนอขอมูล โดยใชเคร่ืองมือ 

ในการสืบคน คนหารวบรวม เชน การ Research Keyword เพ่ือคนหา 

ประเด็นในการสรางคอนเทนตซึ�งองคประกอบหลักท่ีสำคัญ คือ Keyword 

ซึ�งหมายถึง คำท่ีคนทั�วไปใชในการคนหาคอนเทนต ในปจจุบันสำหรับ 

นักผลิตคอนเทนตสามารถคนหา Keyword เพ่ือคนหาปริมาณของการ 

คนหาหรือ Search Volume โดยขอมูลจะสะทอนความตองการในปจจุบัน 

ประเด็นที่กำลังเปนกระแสเพื่อใชเปนขอมูลตั ้งตนในการนำเสนอ 

คอนเทนต 

      1.การตั้งคำถาม หมายถึงการกำหนดประเด็นปญหาที่ตอง 

การใหขอมูลเขามาชวยอธิบายหรือนำทางไปสูคำตอบ การต้ังคำถามจะ 

ชวยกำหนดเปาหมายกำหนดวัตถุประสงค แนวทางในการใชขอมูล  

เพ่ือคนหาคำตอบ การตั้งคำถามที่ดี ชวยใหการกำหนดแหลงขอมูล 

เลือกใชขอมูลท่ีไดเหมาะสมทำใหสามารถกำหนดทิศทางในการวิเคราะห 

ขอมูลไดตรงตามเปาหมาย และ วัตถุประสงคที่กำหนดไว เชน การตั้ง 

คำถามวา คนใหความสนใจขอความพาดหัวขาว ยาตานไวรัสโควิด-19 

แบบไหน ชวงเวลาท่ีคนรับรูขาวสารโควิด-19 ผานแพลตฟอรมออนไลน 

มากที่สุด เปนตน  

การใชขอมูลเพื่อการสรางสรรคคอนเทนต
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     2.กำหนดประเภทขอมูล เปนข้ันการกำหนดรูปแบบประเภท  

ของขอมูลที่จะสามารถนำมาใชอธิบายคำตอบในการผลิตคอนเทนต 

เชน กำหนดคำสำคัญ (Keyword) ท่ีเช่ือมโยง สัมพันธ กับหัวขอ เน�อ้หา 

และรายละเอียดในมิติตาง ๆ ของยาตานไวรัสโควิด-19 ใน รูปแบบคำ 

กลุมคำ ประโยคท่ีเก่ียวของท่ีคนทั�วไปใชในการคนหา พูดถึง และมีสวน 

รวมบนโลกออนไลน จะสะทอนปริมาณของการมีสวนรวม เชน กำหนด 

คำสำคัญ  (Keyword) โควิด-19, วัคซีนโควิด, ซินโนแวค, กรมควบ 

คุมโรค, ไวรัสโคโรนา,แอสตราเซเนกา, หมอยง, กลุมเสี่ยงโควิด-19, 

แพวัคซีน, วัคซีนโควิด19ถึงไทย, เยียวยาโควิด, ฉ�ดวัคซีนโควิด, ภูมิ 

คุมกันกลุม เพ่ือใชเปนประเภทขอมูล สำหรับสืบคนในขั้นการรวบรวม 

ขอมูล

     3.การรวบรวมขอมูล หรือ การคนหาขอมูล โดยใชวิธีการ 

ตาง ๆ ไมวาจะเปนวิธีการท่ีทำดวยคนหรือการใชเทคโนโลยีหรือเคร่ือง 

มือในการรวบรวมขอมูล  โดยการรวบขอมูลจะตองกำหนดขอบเขต 

เพื่อใหไดขอมูลที่มีประโยชน สามารถนำไปใชในการวิเคราะหคำตอบ 

การรวบรวมขอมูลสำหรับการผลิตคอนเทนต ในปจจุบันสามารถทำได 

โดยการใชเครื่องมือสืบคน ประเภท Search Engine tools หรือ เครื่อง 

มือทางการตลาด Marketing Technology ที่เรียกวา MarTech ในการ 

รวบรวมขอมูล  เชน การคนและเปรียบเทียบคำสำคัญ (Keyword) ดวย 

Google Trend เพื่อรวบรวมขอมูลสัดสวนปริมาณใชสืบคนคำสำคัญ  

(Keyword) ในชวงเวลาที่กำหนดการใช Social Listening Tools ของ 

Mandalasystem เพ่ือรวบรวมขอมูล จากส่ือสังคมออนไลน Facbook, 

Youtube, Instagram, Twitter ในอดีตยอนหลัง จะทำใหเราไดขอมูลคำ 

สำคัญ (Keyword) หัวขอ (Topic) ท่ีกำหนดเพ่ืออธิบายเขาใจพฤติกรรม 

การมีสวนรวมกับคอนเทนตผาน  Social Media เปนตน   
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ภาพแสดงชวงเวลาที่มีการคนหา Keyword “วัคซีนโควิด” Google Trend

ภาพแสดงประเภทคำถามที่มีตอ Keyword “วัคซีนโควิด” บน Social Media
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      การใชเครื่องมือรวบรวมขอมูลสำหรับผลิตคอนเทนต 
 ในการผลิตคอนเทนต เครื่องมือประเภท สืบคน เปรียบเทียบคำ 

สำคัญ หรือ Keyword research tool ถือเปนเครื่องมือพื้นฐานในการ 

รวบรวมขอมูล สำหรับคนหาคำที่ตองการ เครื่องมือประเภทน�้จะทำ 

หนาที่รวบรวมขอมูล จากคำสำคัญ  (Keyword) รวมถึงการจัดลำดับ 

เปรียบเทียบ แนะนำขอมูลใกลเคียงเพิ�มเติม รวมถึงการแสดงผลของ 

ขอมูลในรูปแบบ Visualization สำหรับนำไปใชงาน เชน Google 

Trends, Ahrefs, Keyword Tool.io, neilpatel เปนตน

 

 การใชงาน Google Trend สำหรับวิเคราะหคำสำคัญ
 (Keyword)
 Google Trend เปนเวปไซตของ Google ที่ใชในการคนหา 

วิเคราะหปริมาณคำสำคัญ (Keyword) ที่ผูใชเปนผูกำหนดคำสำคัญ 

(Keyword) สำหรับคนหา ผูใชสามารถกำหนดชวงเวลา หมวดหมู 

ประเภทพื้นที่ ที่ตองการการคนหาขอมูลได ผูใชสามารถเปรียบเทียบ 

คำสำคัญ (Keyword) หลายๆ คำพรอมกันเพ่ือดูแนวโนมความนิยมของ 

การคนหา การใชงาน Google Trend เริ�มตนจากคำสำคัญ (Keyword) 

ท่ีไดมาจากข้ันการต้ังคำถาม และกำหนดประเภทขอมูล โดยแนะนำให 

ใชกำหนดคำสำคัญ (Keyword) ทั้งคำที่มีความหมายกวางและคำที่ 

เฉพาะเจาะจง   รวมถึง คำท่ีระบุสวนขยาย เพ่ือคนหาหัวเร่ือง เน�อ้หา 

เหตุการณ สำหรับนำมาวิเคราะหตอยอดจนทำใหพบเจอรองรอยของ 

ขอมูลที่นาสนใจ หรือ ความเขาใจใหม ๆ เชน การใช Google Trend

เพื่อคนหาความสนใจเรื่อง “วัคซีนตานโควิด -19” เริ�มตนดวยคำสำคัญ 

(Keyword) โควิด 19, วัคซีน, วัคซีนตานโควิด - 19, วัคซีน + โควิด, 

วัคซีน+แพ  โดยระบุเปนขอความ หรือ หัวขอหลังจากสืบคน Google 

Trend จะแสดงขอมูล Search data ในรูปแบบของกราฟ เพื่อที่แสดง 

ปริมาณขอมูล  Google จะแนะนำ keyword หมวดหมู ขอมูล คำคนหา 

ตาง ๆ มาใหอัตโนมัติ  เปนตน
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 ขอมูลจะแสดงสัดสวนปริมาณขอมูลที่สัมพันธกับชวงเวลา ทำ 

ใหทราบชวงเวลาที่คนใหความสนใจ และ มีการคนหาขอความที่เกี่ยว 

กับ “วัคซีนตานโควิด-19” ซึ�ง  Google Trend  แสดงผลในเชิงเปรียบ 

เทียบกับคำสำคัญ  (Keyword) อ่ืน ๆ ในการแสดงผลจะแสดงปริมาณ 

การสืบคนสูงที่สุดเปน 100 แลวคอย ๆ ลดหลั�นลงมาตามสัดสวนของ 

ขอมูล  สำหรับ Google Trend จะแสดงขอมูลที่ผูใชระบุคำคนลงไปใน 

ระบบเทานั้น ขอมูลที่ไดจึงเปนไดเพียงขอมูลเบื้องตน ที่ชวยใหผูผลิต 

คอนเทนต สามารถคาดการณคาดความสนใจเน�้อหาของ “วัคซีนตาน 

โควิด-19” ดังนั้น การใช Google Trend ใหมีประสิทธิภาพ ผูใชงานจะ 

ตองอาศัยขอมูลในสวนขอมูลเกี่ยวของ  Related topics มาวิเคราะห 

ควบคูกับขอมูลที่ไดจากการสืบคนโดยตรง 

ภาพแสดงการเปรียบเทียบคำสำคัญ “วัคซีนโควิด” โดยใช Google Trend  
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   เครื่องมือประเภท Social Listening Tools เปนเครื่องมือที่มี 

ความสามารถในการคนหา รวบรวมขอมูล จากผูมีสวนรวมบน Social 

Media บนแพลตฟอรม Facebook, Youtube, Instagram, Twitter 

โดย Social Listening Tools จะรวบรวมกิจกรรมการมีสวนรวมตาง ๆ 

บน Social Media เชน Search, Click, Like, View, Comment, 

Share, Follow ซึ�งขอมูลที่ได จะสามารถสะทอนความตองการของผู 

คนท่ีใชงาน Social Media ซึ�งเปนแหลงขอมูลขนาดใหญ ซึ�งเปนขอมูล 

ท่ีมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากสำหรับการผลิตคอนเทนต ในปจจุบัน 

Social Listening Tools เปนเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูล เชิงอารมณ ความ 

รูสึก ความตองการ รูปแบบ การนำเสนอคอนเทนตเชิงลึกของผูบริโภค 

การใช Social Listening Tools สามารถกำหนดขอบเขตในการสืบคน 

ไดละเอียดกวาการใช Search Engine และ Keyword research tool 

แตการใชงานอาจมีคาบริการ ในการผลิตคอนเทนตเราสามารถสืบคน 

ขอมูลเบื้องตนดวย Keyword research tool และเพื่อใชเปนขอมูล 

ตั้งตน Social Listening Tools เพื่อทำคัดกรอง และ วิเคราะหดวย 

ขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือหาประเด็นความสัมพันธสำหรับศึกษาขอมูล 

เพื ่อทำนายแนวโนมและพฤติกรรมการมีส วนรวมของกลุ มคน 

สวนใหญ การนำเสนอเน�้อหาของคูแขงประเภทเน�้อหาที่คนใหความ 

สนใจ ชองทางการนำเสนอเน�อ้หา เวลาท่ีใชในการนำเสนอเน�อ้หา ตาม 

ขอบเขตขอมูลที่ผูใชกำหนด  ซึ�งขอมูลดังกลาว จะชวยตอบคำถามใน 

บริบทตาง ๆ สำหรับใชในการตัดสินใจวางแผนวัดประสิทธิภาพ รวมถึง 

กำหนดกลยุทธในการสื่อสาร เพื่อสรางการมีสวนรวมกับคอนเทนต    

ที่ตรงกับความตองการของผูชมมากที่สุดนั�นเอง  
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      การใชงาน Social Listening Tools ของ Mandala 
 เน��องจาก Social Listening Tools สวนมากจะมีคาบริการ โดย 

สามารถทดลองใชงาน Social Listening ของ www.Mandalasystem 

.com ซึ�งเปดใชฟรี แบบมีขอจำกัดการใชงาน ซึ�งมีขั้นตอนการใชงาน 

ดังตอไปน�้ 

   1.กำหนดคำสำคัญ (Keyword) สำหรับรวบรวมขอมูลไดแก   

โควิด-19, วัคซีนโควิด, ซินโนแวค, กรมควบคุมโรค, ไวรัสโคโรนา, 

แอสตราเซเนกา, หมอยง, กลุมเสี่ยงโควิด-19, แพวัคซีน, วัคซีนโควิด

19 ถึงไทย, เยียวยาโควิด, ฉ�ดวัคซีนโควิด, ภูมิคุมกันกลุม 

   2.กำหนดชวงระยะเวลาของขอมูล เชน ชวงวันที่ 26 

กุมภาพันธ 2564 ถึง 8 มีนาคม 2564 

   3.กำหนดแหลงขอมูลท่ีตองการ โดยกำหนดใหแหลงขอมูล   

จาก Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube เปนตน 

    4.กำหนด DATA TIME FRAME เพื่อเลือกชวงในการดู 

ขอมูล เพื่อใหระบบ Mandala analytics แสดงผลในสวนของ Data 

Timeline ที่มีความละเอียดขึ้นกวาเดิม

   5.ปรับปรุงขอมูลโดยการวิเคราะห คัดเลือก คำสำคัญที่ไม 

เกี่ยวของออกจากขอมูล โดยระบุเปน  Exclude Keyword  โดยเมื่อทำ 

การปรับปรุงขอมูลแลว Mandala analytics จะวิเคราะหขอมูล และ 

แสดงรายละเอียดของขอมูลในรูปแบบ  Visualization เพื่อใหผูใชงาน 

ทำการวิเคราะหขอมูลในประเด็นที่สนใจ รวมการเปรียบเทียบขอมูลที่ 

ไดจาก Social listening tool กับ Google Trends เพ่ือหาความสอดคลอง 

ของขอมูลตรวจสอบความสอดคลองของขอมูล ประเด็นเช่ือมโยง และ 

ความสัมพันธเพื่อหาคำตอบจากขอมูล 
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รูปภาพแสดงขอมูล ความสัมพันธของการคนหา Keyword 
กับชวงเวลา บน Social Media 

 4.การวิเคราะหขอมูลเพื่อการนำเสนอคอนเทนต การวิเคราะห   

ขอมูลจะเปนกระบวนการสำรวจศึกษารูปแบบของขอมูลเพื่ออธิบาย 

คำตอบท่ีตองการผลการวิเคราะหทำใหทราบสิ�งที่เกิดขึ้น, รูที่มาของสิ�ง 

ที่เกิดขึ้น, มองเห็นแนวโนมของสิ�งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต, โดยผูผลิต 

คอนเทนตสามารถวิเคราะหขอมูลเบื้องตนตามแนวทางดัง ตอไปน�้

   1.ศึกษารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงตามเวลา (Change 

Overtime) เปนการวิเคราะหการเพิ�มข้ึน หรือลดลงตามเวลา ตามเพ่ือดู 

Tends ของขอมูล, การศึกษาตำแหนงขอมูลจุดสูงสุดหรือต่ำสุด หรือ 

Outliers, ตรวจสอบคนหาการเกิดข้ึนของขอมูลแบบซ้ำ ๆ หรือ Patterns 

เพื่อหาจุดรวมและคาดการณแนวโนมในอนาคต

   2.ศึกษาการเรียงลำดับของขอมูล (Ranking) เปนการ 

วิเคราะหการจัดอันดับขอมูลเพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพ โดยการเปรียบ 

เทียบกับชุดขอมูลอื่น หรือ การวิเคราะหขอมูลยอนหลัง   

64

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย



     3.ศึกษาเปรียบเทียบขอมูล (Comparison) เปนการเปรียบ 

เทียบในมิติตางๆ เปนการวิเคราะหขอมูลที่หาความสัมพันธของขอมูล 

ในมิติตาง ๆ เพื่อใหทราบทิศทาง ขอบเขต ความสัมพันธของขอมูลใน 

มิติตาง ๆ 

   4.การหาความสัมพันธ (Relation) เปนการศึกษาขอมูล 

หลากมิติ โดยใชขอมูลมากกวา 1 ชุดมาเปรียบเทียบความสัมพันธ ความ 

เชื่อมโยง ความตอเน��อง เพื่อดูทิศทางของการผสานกันของขอมูลที่ 

เกี่ยวของ

   5.กลุมขอมูล (Cluster) เปนการศึกษารูปแบบ กลุมกอน 

การกระจายตัวของขอมูล เพื่อดูปริมาณสัดสวน ความเกี่ยวของ  

เชื่อมโยง ความสัมพันธกันของขอมูล ที่สนใจศึกษา

          ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากระบบ Social listening tool 

จะมีความสามารถในการแสดงขอมูลในรูปแบบ Visualization หรือการ 

แปลงขอมูลใหเปนรูปภาพเพ่ืออธิบายองคประกอบตาง ๆ ของขอมูลให 

เขาใจไดงายยิ�งขึ้น ซึ�งมีรายละเอียดดังตอไปน�้ 

      1.ความสนใจของผูคนสวนใหญโดยรวม (Overall) เปนขอมูล 

ที่แสดงปริมาณความสัมพันธในการคนหาโดยทั้งหมด ที่แสดงใหเปน 

ภาพรวมที่เกี่ยวของ และสัมพันธกับคำสำคัญ (Keyword) ที่กำหนดไว 

โดยจากขอมูล พบวา คำสำคัญ (Keyword) วัคซีนโควิด มีการกลาวถึง 

มากท่ีสุดในชวงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2564 และ กำลังมีแนวโนมความ 

สนใจในชวง วันท่ี 8 มีนาคม 2564 และหากทำคอนเทนตเพ่ือใชในการ 

เผยแพรควรใชคำสำคัญ โควิด-19 และ กรมควบคุมโรคควบคูไปดวย จะ 

ทำใหอัตราการมองเห็นคอนเทนตเพิ�มขึ้นเปนอยางมาก

             2.คำสำคัญ (Keyword) และคำหรือประโยคคนหา (Hashtag) 

ใชสำหรับแสดงผลการเปรียบเทียบขอมูลคำสำคัญทั้งหมด ทั้งใน 

รูปแบบ ปริมาณ สัดสวน ประเด็นที่นาสนใจ หัวขอ และคำสำคัญที่ 

65

ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล 



เกี่ยวของ ที่ใชสำหรับดูแนวโนมและวางแผนการนำเสนอคอนเทนต  

โดยพบวา ชองทางที่มีการปฏิสัมพันธสนใจมากที่สุดผาน Youtube, 

ชองที่คนใหความสนใจ คือ “อนุวัตจัดให” และ มีการพูดคำสำคัญ 

(Keyword) โดยมี คือ ซินโนแวค,ฉ�ดวัคซีนโควิด,วัคซีนโควิด มากที่สุด

   3.การกลาวถึง (Top Mentions) เปนขอมูลที่แสดงใหเห็น 

อัตราการมีสวนรวมผานชองทางตาง ๆ ของผูคนในสังคมออนไลนเปน 

ขอมูลสำหรับใชในการวางแผนการนำเสนอเน�้อหา การวางจุดสนใจ 

เน�้อหา ประเด็นที่คนใหความสนใจที่แทจริงบนโลกออนไลน โดยหาก 

ตองการนำเสนอคอนเทนต “วัคซีนตานโควิด-19” เน�้อหาที่นำเสนอ 

ควรใชคำสำคัญ (Keyword) ซินโนแวค, ฉ�ดวัคซีนโควิด, วัคซีนโควิด   

ในคอนเทนตดังกลาว นาจะทำใหแนวโนมอัตราการมีสวนรวมของ    

คอนเทนตเพิ�มมากขึ้นเปนตน

ภาพแสดงขอมูลความสัมพันธของคำสำคัญกับชองทางการเผยแพรขอมูล 
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      4.ที่ชวงเวลา (Time) แสดงรายละเอียดของ วัน เวลา ที่ 

สัมพันธกับปริมาณของการคนหา และ รับชมเน�้อหา การแสดงความ 

รูสึกตอประเด็นดังกลาวในชวงเวลาตางๆ เพื่อใชในการคาดการณ และ 

วางแผนเผยแพรเน�้อหา โดยในขอมูลพบวา เวลาที่คนใหความสนใจ 

เน�้อหาตามคำสำคัญ คือ ชวงเวลา 12.00 โดยสถิติ ที่สะทอนการกลาว 

ถึงแสดงเปนขอมูลในรูปแบบ Visualization พบวา ความสนใจประเด็น 

วัคซีนโควิด จะมีแนวโนมความสนใจ วันศุกรชวงกลางวัน และ เพิ�มขึ้น 

มากท่ีสุดในวันอาทิตย ในชวงเชาถึงเท่ียง และคอย ๆ ลดลงในวันจันทร 

โดยชองทางที่คนใหความสนใจมากที่สุด คือ ThaiPBS เปนตน

ภาพแสดงขอมูลความสัมพันธของเวลาสืบคนขอมูลกับชองทางการเผยแพรขอมูล
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      5.ความรูสึกท่ีมีตอคำสำคัญ (Sentiment) แสดงรายละเอียด 

ของความรูสึกของคนท่ีมีตอประเด็นเน�อ้หา ท่ีมีท้ังดานบวกและดานลบ 

ที่สามารถแยกเปนระดับ ตามชวงเวลา ทำใหผูใชสามารถนำเสนอ 

คอนเทนตที่สอดคลองกับความรูสึกของกลุมคนที่รับสื่อผานชองทาง 

ออนไลน

   6.ขอคำถาม (Questions) และการกลาวถึง (Type of   

Mentions) เปนขอมูลท่ีแสดงถึงประเภทของคำถามท่ีมีการกลาวถึงใน   

หัวขอที่คนหาที่ชวยในการกำหนดวางรูปแบบประเด็นในการนำเสนอ 

เน�้อหาที่มีความเชื่อมโยงและนำเสนอตรงความตองการที่แทจริงของ 

ผูคนในสังคมซึ�งสามารถดูไดจาก Question Relationship, Word Cloud, 

Hashtag  Cloud โดยใน Visualization แสดงใหเห็นคำสำคัญ และ 

      ภาพแสดงขอมูลความสัมพันธของเวลาสืบคนขอมูล

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
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ประโยคสำคัญคือ #โควิด19 # วัคซีนโควิด # กรมควบคุมโรค และมี 

การกลาวถึงในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเรียกรอง ในประเด็นวัคซีน     

โควิด เปนตน 

       5.การนำเสนอขอมูลและการประเมินผล หลังจากผูผลิต 

คอนเทนตวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาองคประกอบตาง ๆ การมี 

ทักษะ Data Thinking เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลในมิติตางๆ การใชขอมูลเปรียบ 

เหมือนจุดต้ังตน การคนหา ประเด็นมุมมองที่นาสนใจ แลวจึงนำขอคน 

พบดังกลาวมาใชเปนขอมูลประกอบการสรางสรรคและการนำเสนอ 

คอนเทนต โดยใชเทคนิคการเลาเร่ืองหรือ Storytelling ซึ�งการเลาเร่ือง 

ขอมูลใหนาสนใจ จะประกอบดวยองคประกอบดังตอไปน�้

      1.เรียบงาย (Simple) เปนการนำเสนอที่ สั้น กระชับ ตรง 

ประเด็นนำเสนอใจความสำคัญ โดยนำขอมูลมาแสดงใหเห็นสิ�งท่ีสำคัญ 

ที่สุดเพื่อนำเสนอขอมูลเพียง 1 ประเด็น

     2.เหน�อความคาดหมาย (Unexpected) เปนการนำเสนอ 

โดยการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประเด็น  วิธีการเชื่อมโยงประเด็นที่    

ภาพแสดงขอมูล Hashtag Cloud และ Type of Mentions Relationship 
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แตกตางที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในมุมมองตางๆ เพ่ือสรางการนำ 

เสนอประเด็นที่คาดการณไมถึง เพราะประเด็นที่แปลกใหมเหน�อความ 

คาดหมายมักจะซอนอยูในขอมูล และสรางความนาสนใจและการมี 

สวนรวมไดมากขึ้น 

   3.จับตองได (Concrete) เปนการนำเสนอขอมูล ใหผูชม 

สามารถรับรูเปรียบเทียบเชื่อมโยงดวยเน�้อหาที่ใกลตัวใชภาษาที่เขา 

ใจงาย เปรียบเทียบไดเห็นภาพ มีความเขาใจตรงกัน ตีความไดทันที 

จะชวยใหการนำเสนอขอมูลไดรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ 

    4.นาเชื่อถือ (Credible) เปนการนำเสนอแหลงที่มาของ 

ขอมูลที่เชื่อถือได เปนที่ยอมรับและสามารถอางอิงได ขอมูลจะตอง     

ผานการตรวจสอบ คัดกรอง ความถูกตองของขอมูลกอนการนำเสนอ 

ขอมูล 

   5.สะทอนภาพลักษณของผูผลิตคอนเทนต (Corporate 

Brand) เปนการนำเสนอคอนเทนตที่สอดคลองกับภาพลักษณของผู 

ผลิตคอนเทนต ผานรูปแบบ วิธีการนำเสนอ การใชสี ตัวอักษร สัญลักษณ 

ที่สรางการจดจำใหกับผูชม เพื่อสรางการรับรูคอนเทนตแบบตอเน��อง 

และรวมกับผูผลิตคอนเทนต 
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   ในยุคที ่พฤติกรรมของผู บร ิโภคปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา       

มีพฤติกรรมการรับรูขาวสารที่รวดเร็ว การนำขอมูลมาสนับสนุนการ 

ผลิตคอนเทนต จะมีกระบวนการท่ีตอเน��อง ไมส้ินสุด หลังจากผูผลิตทำ 

เผยแพรคอนเทนตผานชองทางตางๆ การจัดเก็บขอมูลที่เกิดจากการ 

เผยแพรคอนเทนตการมีสวนรวมกับคอนเทนตที ่เก็บโดยเจาของ 

คอนเทนตเพื่อใชเปน Internal Data เพื่อนำขอมูล Insight สำหรับนำ 

มาวิเคราะหหาความตองการของผูชม เพื่อสรางแบบกลยุทธการนำ 

เสนอเน�อ้หาท่ีสามารถสรางการมีสวนรวมกับคอนเทนต เชน การใช 

เคร่ืองมือ Google Analytic รวมกับการกำหนด UTM เพ่ือใชตรวจสอบ 

การคลิกลิงคจากชองทางตาง ๆ เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมกับคอนเทนต 

ผานแพลตฟอรมและลิงคที่เผยแพรคอนเทนต การใชเครื่องมือขอมูล 

ของ Facebook Business สำหรับวัดประเมินการเขาถึงเน�อ้หาท่ีนำเสนอ 

ผาน Facebook Page, บริการ bitly.com เพ่ือจัดเก็บขอมูลการคลิกลิงค,  

ภาพแสดงขอมูลการใช คำสำคัญ(Keyword) ในการนำเสนอคอนเทนต
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หรือการใช Social listening tool เพ่ือตรวจสอบขอมูลของการนำเสนอ 

คอนเทนตบน Social Media รวมถึง การทดสอบประสิทธิภาพการเผย 

แพรเปนประจำ เพ่ือนำเสนอคอนเทนตใหครอบคลุม Touch Point ของ 

ผูชมนั�นเอง

                  การนำขอมูลมาใชในงานขาว 
 1.ใชตั้งคำถาม เพื่อใหขอมูลคนหาทางเลือกชวยในการตัดสิน 

ใจเลือกคำตอบของการนำเสนอขาว เชน ขอความพาดหัวขาว “ยาตาน 

ไวรัสโควิด -19” แบบไหน ท่ีมีผลตอการมีสวนรวมกับขาวใน Facebook 

 2.กำหนดประเภทขอมูลสำหรับงานขาว จะใชขอมูลสำหรับการ 

ตั้งตนประเด็น เพื่อมองหาประเด็นมุมมอง ขอเท็จจริงที่ซอนอยูใน 

ขอมูล เชน กำหนดคำสำคัญ  (Keyword ) โควิด-19, วัคซีนโควิด, 

ซินโนแวค,  กรมควบคุมโรค, ไวรัสโคโรนา, แอสตราเซเนกา, หมอยง, 

        ภาพแสดงขอมูลการกลาวถึง “วัคซีนโควิด” บน Social Media
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กลุมเสี่ยงโควิด-19, แพวัคซีน, วัคซีนโควิด19ถึงไทย, เยียวยาโควิด, 

ฉ�ดวัคซีนโควิด, ภูมิคุมกันกลุม เพื่อใชเปนขอมูลสะทอนจำนวนการ 

พูดถึง “ยาตานไวรัสโควิด-19” บน Social Media

 3.การรวบรวมขอมูล สำหรับงานขาว เพื่อหาคำตอบของคำขอ 

ความพาดหัวขาว “ยาตานไวรัสโควิด-19”  โดยใชเครื่องมือ Google 

Trend เพื่อเปรียบเทียบหัวขอขาวที่ผูสื่อขาวกำหนดขึ้น โดยขอมูลจะ 

เปรียบเทียบ และแสดงใหเห็นความสนใจตอขอความหัวขอขาว หรือ 

การใช Social Listening Tools รวบรวมขอมูลการมีสวนรวมในอดีต 

ของคน กับคำสำคัญ (Keyword) โควิด-19, วัคซีนโควิด, ซินโนแวค  

กรมควบคุมโรค, ไวรัสโคโรนา, แอสตราเซเนกา, หมอยง, กลุมเสี่ยง 

โควิด-19, แพวัคซีน, วัคซีนโควิด19 ถึงไทย, เยียวยาโควิด, ฉ�ดวัคซีน 

โควิด, ภูมิคุมกันบน Social Media 

       4.การวิเคราะหขอมูลสำหรับงานขาว เม่ือนักขาวทำการวิเคราะห 

ขอมูลที่ไดจาก Social listening tool ซึ�งอยูในรูปแบบ Visualization 

นักขาวจะทำหนาที่วิเคราะหขอมูล เพื่อหาคำตอบ เชน การมีสวนรวม 

ของคนบน Social Media กับ คำสำคัญ  (Keyword)  ซินโนแวค, ฉ�ด 

วัคซีนโควิด, วัคซีนโควิด มากที่สุดบน Facebook การนำเสนอเน�้อหา 

ในประเด็นดังกลาวนาจะทำใหแนวโนมอัตราการมีสวนรวมของคนกับ 

ของคอนเทนตบน Facebook เพิ�มขึ้น

 5.การนำเสนอขอมูลและการประเมินผล เมื่อไดขอมูล ของคำ 

สำคัญ (Keyword) ท่ีอยูในความสนใจ นักขาวจะใชวิธีการทำขาวโดยใช 

คำสำคัญ (Keyword) เปนจุดเริ�มตนในการทำขาว รวมถึงวางแผนและ 

ทดสอบการนำเสนอขาว เชน การทดความนิยมของหัวขอขาว โดยใช 

วิธีการทำ AB Testing เพื่อเลือกหัวขอขาว วัคซีนโควิด-19 ในรูปแบบ 

ตางๆ โดยใช Website analytics tools ซึ�งขอมูลจะชวยใหเห็นอัตรา 

การมีสวนรวมของการนำเสนอขาว เพื่อใชในการวางแผนการนำเสนอ 

ขาว และ คาดความสนใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดนั�นเอง
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     ประวัติผูเขียน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวัส  หนูทอง
 อาจารยประจำ / อดีตรองคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กิจการ 
พิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดาน Digital Video & Post Production, การผลิต 
สื่อออนไลน  การสอนออนไลน 
 ผูตรวจประเมินเครื่องมือ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิ 
วิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 
 ผูตรวจประเมินองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน 
อาชีพ (Assessor) กลุมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องคการ มหาชน)
 นักวิชาการดานวิชาชีพ เจาของเพจ Facebook : VDOinfo by Dr.Wat
 เชี่ยวชาญดาน Digital Media, Digital Video, Post - Production, Color    
Grading DaVinci Resolve  “Train the Trainer” Color Correction in  DaVinci 
Resolve 

,
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สื่อขาวอยางสรางสรรคเทาทันโลก
เจษฎา ศาลาทอง



 เม่ือกลาวถึงคำวา “สรางสรรค” ในภาษาไทย คนสวนใหญจะนึก  

ถึงความหมาย “มีลักษณะริเริ�มในทางดี” ดังที่ พจนานุกรมฉบับราช 

บัณฑิตยสถาน ไดกลาวไว (ราชบัณฑิตยสถานเว็บไซต) ซึ�งจะสอดคลอง 

กับคำวา “Creative” ในภาษาอังกฤษ แตจริงๆ แลวยังมีอีกคำที่มักถูก 

แปลวาสรางสรรค คือคำวา “Constructive” ความหมายของทั้งสองคำ 

ในภาษาอังกฤษ คอนขางแตกตางกันอยู “Creative” นั้น จะมุงไปที ่  

การริเริ�มสรางสิ�งใหมจากทักษะ จินตนาการ และความคิด ในขณะที ่   

“Constructive” จะมุงไปท่ีผลของการสรางสรรค หรือทำอะไรข้ึนมาโดย 

ไมกอใหเกิดผลในเชิงลบ หรือเรียกงาย ๆ วาคิดหรือทำสิ�งใด “เพ่ือกอ” 

เม่ือพิจารณาความหมายในมิติท่ีกลาวมาแลว การสรางสรรคจึงไมใชแค 

การทำอะไรใหดูแปลกใหมไมซ้ำใคร แตยังตองคำนึงถึงผลท่ีจะตามมา 

ดวยวามีผลในทางลบหรือบวก การส่ือขาวอยาง “สรางสรรค” ก็เชนกัน 

ในยุคปจจุบัน ที่มีการแขงขันอยางสูงในการดึงความสนใจของผูบริโภค
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ขาวสาร แตละสถาน�แตละสำนักขาว ตางแขงขันกันหาวิธีการใหมๆ ใน 

การนำเสนอท่ีแปลกแหวกแนว เรียกความสนใจเรียก เรตต้ิง และยอดวิว 

ใหได ทั้งในเชิงรูปแบบและเน�้อหา แตนั�นอาจจะเรียกวา “สรางสรรค” 

ไดไมเต็มปากนัก หากละเลยที่จะคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ไมไดมีการ 

พิจารณาวาเปนการสื่อขาว “เพื่อกอ” หรือไม ในบทน�้เราหวังวาผูอาน 

จะไดเห็นภาพที่กวางขึ้นของการสื่อขาวอยางสรางสรรค ที่ไมไดเนน 

แคความแปลกใหมแตระมัดระวังและไหวรูกับคุณคาท่ีโลกในยุคปจจุบัน 

ใหความสำคัญ เหมือนเปนวัคซีนปองกัน “ทัวรลง” และตองมาขอโทษ 

ทีหลังเพราะความ “รูเทาไมถึงการณ”

     พลโลกทามกลางการปะทะของ 
           Globalization VS Deglobalization
 
 ปฏิเสธไมไดวา สถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส   

COVID-19 ทำใหเราประสบกับวิกฤตแบบท่ีเราไมเคยมีมากอน โลกท้ังใบ 

ก็ตองเผชิญกับความทาทายคร้ังใหญรวมกัน เปนปรากฏการณท่ีกอใหเกิด 

การเปล่ียนในทุกมิติ และทำใหเราต้ังคำถามถึงกระบวนการโลกาภิวัตน 

(Globalization) เพราะ COVID-19 ทำใหเราตองใชชีวิตอยูโดยเช่ือมโยง 

กับคนอื่นนอยลง ทั้งในระดับปจเจกและรัฐชาติ ถึงกับมีคนกลาววา

COVID-19 เปนโรคที่เกิดขึ้นมาเพื่อ Deglobalize โลก หรือ หมุนโลก 

ทวนกระแสโลกาภิวัตน

 ทวา ทามกลางการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กระแส   

โลกาภิวัตน ก็ยังคงดำเนินตอไปในฉากหลัง เรายังตองเสพขาวจากรอบ 

โลก แมกระทั�งในชวงเวลาที่ตองกักตัวหลายคนก็ใช  Zoom  Meeting 

  

 ในยุคที่ผูคนสามารถแสดงความเห็นตอขาวไดผานโซเชียลเน็ตเวิรค “ทัวรลง” 

คือการที่ผูคนจำนวนมากเขามาใหความเห็นในเชิงตอวา

1

1
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ในการประชุมกับตางประเทศ การเรียนคอรสออนไลนจากมหาวิทยาลัย 

ช้ันนำจากตะวันตก รวมถึงเขารวม Clubhouse เพ่ือรวมตัวกันในประเด็น 

ท่ีสนใจแมจะอยูคนละซีกโลก COVID-19 ผลักโลกใหตกลงสูอางใบใหญ 

ทามกลางกระแสน้ำวนอันเชี่ยวกรากของโลกาภิวัตน(Globalization) 

และการทวนโลกาภิวัตน (Deglobalization) แบบที่ไมเคยเปนมากอน 

 คำวา Globalization หรือที่รูจักกันในคำวา โลกาภิวัตน เปนคำ 

ที่เริ�มใชกันมา ตั้งแตในป ค.ศ. 1960 เปนตนมา ซึ�งมาถูกใชอยาง   

แพรหลายในชวงป ค.ศ. 1990 สำหรับคำวา โลกาภิวัตนน�้  (William    

I.Robinson, 2004) Ludger Pries (2001) นักวิชาการไดใหความหมาย 

แกคำวา โลกาภิวัตน วาประกอบดวยนิยามจำกัดความ 2 ประการดวยกัน 

ประการแรก โลกาภิวัตนหมายถึงการหายไปของมิติทางภูมิศาสตร เม่ือ 

ภูมิศาสตรของโลกแคบลงผูคนจึงสำนึกถึงการเปนสวนหนึ�งของโลก 

มากยิ�งขึ้น เหตุการณจากมุมหนึ�งของโลกถูกบอกเลาสูอีกมุมหนึ�งของ 

โลกไดอยางรวดเร็ว และประการท่ีสอง โลกาภิวัตน คือ ยุคความสัมพันธ 

ทางสังคมขยายใหญ ความสัมพันธของผูคน มิไดจำกัดอยูแตในหมูบาน 

ของตน แตขยายความสัมพันธกลายเปนระดับโลก 

 ความรูสึกของการเปนสวนหนึ�งของโลกน�เ้อง ท่ีนำพามนุษยชาติ 

เขาสูโลกสมัยใหม คนรุนใหมไมเพียงแตใฝรูแสวงหาขาวรอบ ๆ ตัว 

เทานั้น แตกระหายที่จะใครรูเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ตางแดนอันไกล 

โพน สำนึกของความเปนพลเมืองโลกไดถูกปลูกถายลงสูวิธีคิดของคน 

รุนใหมใหใสใจความเปนไปของโลก ในฐานะสวนหนึ�งของโลกใบน�้รวม 

ถึงการนับตนเองในฐานะมนุษยคนหนึ�ง เปน “พลเมืองโลก” (Global  

Citizen)   

  ในบางที่ใชคำวา Cosmopolitanism หรือ “จักรวาลทัศนิยม” หมายถึง คนที่มองวาการกระทำในทองถิ�นของตนสงผล 

ตอโลกทั้งใบและยอมรับวาพวกตนมีความรับผิดชอบในการรวมกันกระทำการเพื่อสภาวะที่ดีขึ้นของโลก และของผูคน 

ทั�วทั้งโลก (เชษฐา พวงหัตถ, 2016)

2
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 Arjun Appadurai (1996) นักมานุษยวิทยา ไดเสนอวา “พลเมือง 

โลก” หมายถึง ผูพลัดถิ�น นักเดินทางผูแสวงหาสิ�งใหม โดยไมยึดติดกับ 

อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่ติดตัวมา กับชีวประวัติของตนเองหรือ 

วัฒนธรรมของตนเอง ซึ�งในโลกยุคปจจุบัน ความเปนพลเมืองโลกน้ันคือ 

การกาวพนรัฐประชาชาติ มีจริตของการเปนสวนหนึ�งของโลก ยกยอง 

พหุวัฒนธรรมและเปดรับตอการทดลองทางวัฒนธรรมอยางใหม เปด 

รับตออัตลักษณลูกผสม และ ยอมรับการถายเททางวัฒนธรรม 

 อยางไรก็ตาม นับต้ังแตป ค.ศ.1990 เปนตนมา โลกก็ตองเผชิญ 

กับความทาทายใหมของการไรซึ�งพรมแดน Arjun ไดใหความเห็น 

เพิ�มเติมวา โลกาภิวัตน ทำใหเกิดความไมแนนอน ไมหยุดนิ�ง และลื่น 

ไหลของอัตลักษณและชาติพันธ ซึ�งสรางความหวาดวิตกใหกับการดำรง 

อยูของบุคคล (Arjun Appadurai, 1998) เชนเดียวกับท่ีนักมานุษยวิทยา 

Francis Fukuyama (1989) มองวา โลกกำลังถูกทาทายดวยความ 

รุนแรงจากชาติพันธุ ลัทธิชาตินิยม และชาติพันธชาตินิยม

 

  Stuart Hall (1993) กลาวถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural identity) วา เปนวัฒนธรรมรวมในกลุมคนที่แบงปน 
ประสบการณประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรมรวมกัน นอกจากน�้ อัตลักษณทางวัฒนธรรมยังหมายถึงสิ�งที่หลอหลอมให 
เกิดเปนคน ๆ นั้น ซึ�งไมเพียงจะเชื่อมโยงกับอดีตที่เกี่ยวของกับคน ๆ นั้น แตยังรวมไปถึงอนาคตของเขาดวยโดยใน 
ความหมายน�้ อัตลักษณทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นมาจากบางสิ�งที่มีประวัติศาสตรและหลีกเลี่ยงไมได กับการเปลี่ยนผาน 
ที่ตองเกิดขึ้นในอนาคต เปนสิ�งที่มีวิวัฒนาการอยูตลอดเวลา  
ขณะที่ กาญจนา แกวเทพ (2544) กลาววาอัตลักษณทางวัฒนธรรมคือลักษณะเฉพาะตัวของแตละวัฒนธรรมซึ�งกอตัว 
มาจากการใชวาทกรรมและปฏิบัติการตางๆในสังคมโดยอัตลักษณทางวัฒนธรรมจะเปนองคประกอบที่บอกวา 
“เราเปนใคร” ทั้งน�้ เอกลักษณทางวัฒนธรรมน�้มีผลมาถึงเรื่องการสื่อสารดวยโดยภาษามีบทบาทเปนตัวบงชี้ที่สำคัญ 
มากในการกำหนดอัตลักษณทางวัฒนธรรมและสรางความแตกตางจากผูอื่น 

3

3

80

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย



 ในขณะที่ Deglobalization หรือ การทวนกระแสโลกาภิวัตน 

เปนแนวคิดยอนศรกับ Globalization ซึ�งไมไดหมายถึงการถอยรนออก 

จากระบบเศรษฐกิจระดับโลก    แตหมายถึง การมุงใหทุกประเทศเรง 

พัฒนาตนเองและพยายามพึ�งพาตัวเองใหมากข้ึน โดยใหหวงโซอุปทาน 

(Supply chain) จบในประเทศเทานั้น (Bello, 2005) การทวนกระแส 

โลกาภิวัตน จึงเปนสิ�งนาสนใจที่เปดประเด็น ตั้งคำถามกับมนุษยชาติ    

ถึงการใชชีวิตภายใต  วิถีปกติใหม  (New normal) เพราะที่ผานมา

กระแสโลกาภิวัตน ทำใหผูคนทั�วโลกติดตอกันอยางกวางขวาง เทคโนโลยี 

ตางๆ ทำใหคนเชื่อมโยงเขาหากัน สำนึกการรับรูมิติทางภูมิศาสตรถูก 

ทำใหพราเลือน เกิดเปนสายสัมพันธแสนพิเศษประหนึ�งผูคนท้ังโลกคือ 

ครอบครัวเดียวกัน แตเม่ือเกิดการแพรระบาดของ COVID-19 มนุษยชาติ 

ตองปองการดรักษามาตรการระยะหางทางสังคมเพื่อรักษาชีวิตเปน 

สำคัญ การไปมาหาสูระหวางประเทศ จึงเปนเร่ืองท่ีถูกพับเก็บลงไปเปน 

เรื่องแรกๆ โลกทั้งใบกำลังเดินยอนศร หันหลังใหกับเสนทางที่ดำเนิน  

ภาพของ QAnon Shaman หนึ�ง ในมอบสนับสนุน โดนัลด ทรัมป บุกรุกอาคารรัฐสภากลางกรุง 
วอชิงตัน ดี. ซี. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา เพื่อพยายามขัดขวางสภาคองเกรสรับรองชัยชนะการ 
เลือกตั้งประธานาธิบดีของ โจ ไบเดน ในชวงตนป 2021

81

ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล 



ตอเน��องมาหลายทศวรรษ ทุกประเทศตองแสวงหนทางรอดใหมดวย 

การยืนหยัดดวยตนเองใหไดมากท่ีสุด ลดการแลกเปล่ียนสินคาระหวาง 

ประเทศ และหันมาพึ�งพาหวงโซอุปทานภายในประเทศของตน โดย   

ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดการทวนกระแสโลกาภิวัตนก็คือ   

แนวคิด “อเมริกามากอน” หรือ America First ของอดีตประธานาธิบดี 

โดนัลด ทรัมป ท่ีมุงเนนการผลิต รวมถึงผลักดันใหเกิดหวงโซอุปสงค 

อุปทานภายในสหรัฐอเมริกาใหมากที่สุดผานนโยบายกำแพงทางภาษี 

 ผูรับสารทุกคนคือพลโลก ตองการขาวสารที่มีความเชื่อมโยง 

กับโลก ดวยเหตุน� ้นักขาวจึงตองมีความเขาใจทั้งเรื่องของพลโลก รวม 

ถึงมีความเปนพลโลกในตัวเอง จึงจะสามารถรายงานขาวที่อยูในมิติ 

ของพลโลกออกไปได

          การพัฒนาอยางยั�งยืน พิมพเขียวสูโลกที่ยั�งยืน
            “เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว”
 

 กระแสโลกาภิวัตน ไมไดมีสาระสำคัญเพียงแคขอมูลขาวสารและ 

การใชชีวิตเทานั้น แตยังรวมไปถึงแนวคิดของการพัฒนาอยางยั�งยืน 

ดวยเชนกัน นั�นก็เพราะภายใตกระแสโลกาภิวัตน ที่โลกทั้งใบหดเล็กลง 

น้ัน ปญหาหนึ�งท่ีเกิดข้ึนในอีกซีกโลกหนึ�ง เรียกรองใหเกิดความรวมมือ 

ของทุกคนในทุกประเทศ จึงจะสามารถกาวขามความทาทายของ 

กระแสโลกาภิวัตนได เชนเดียวกับที่ Greta Thunberg ที่สามารถปลุก 

ใหผูคนทั�วโลก หันมาใสใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผาน 

สื่อสังคม 

 ที่ผานมาโลกตองเจอกับปญหาสิ�งแวดลอมตาง ๆ ทำใหมีการต้ัง 

คำถามถึงการพัฒนาในรูปแบบเดิม ๆ ท่ีมองวาไมกอใหเกิดความยั�งยืน 

และสงผลเสียตอการใชชีวิต และสิ�งแวดลอม ดวยเหตุน�้จึงมีการเสนอ 

แนวคิดการพัฒนาอยางยั�งยืนขึ้นมา โดยนิยามท่ีมีการยอมรับกันอยาง 

แพรหลาย คือ Brundtland Commission (1992)  
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 “การพัฒนาอยางยั�งยืน คือ การพัฒนาเพื่อตอบสนองความตอง 

การของคนยุคปจจุบันโดยไมลดทอนโอกาสของผูคนในวันขางหนา” 

 “Sustainable development is development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs”

  แนวคิดการพัฒนาอยางยั�งยืน เชื่อวา การตอบสนองความตอง   

การของคนในยุคปจจุบันที่ผานมานั้น ลวนหยิบยืมทรัพยากรของผูคน 

ในวันขางหนามาใชทั้งสิ้น แนวคิดน�้เริ�มตนขึ้นในป ค.ศ. 1992 ณ การ 

ประชุมโลก (Earth Summit) นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล มี 

ประเทศมากกวา 178 ประเทศ เขารวมการประชุมในครั้งน�้ เพื่อรวม 

กันรางแผนงานปฏิบัติการสรางความรวมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนา

อยางยั�งยืน และตอมาไดมีการออกเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 

Millennial Development Goals (MDGs) ที่มุง “ลดความยากจน เพิ�ม 

สิ�งจำเปนพื้นฐานในประเทศที่ยากไร” ที่ประกอบดวยเปาหมาย 8 ดาน 

ดำเนินการมาอยางตอเน��องตั้งแต ค.ศ. 2000-2015 จึงไดมีการกลับ 

มาทบทวนเปาหมายของโลกอีกครั้ง โดยมองไปอีก 15 ป จนถึงป ค.ศ. 

2030 ซึ�ง Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเปา 

หมายการพัฒนาอยางยั�งยืน ไดถูกตอยอดเพื่อรับไมตอจาก MDGs 

ประกอบดวยเปาหมาย 17 ดาน   ไดแก 

   1. ไมมีความยากจน 

   2. ความหิวโหยเปนศูนย 

   3. สุขภาพและความเปนอยูที่ดี 

   4. การศึกษามีคุณภาพ

   5. ความเทาเทียมทางเพศ   

   

4

4

ขอมูลจาก : https://sdgs.un.org/goals
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   6. น้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรค

   7. พลังงานสะอาดเขาถึงได     

   8. การจางงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

   9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสรางพื้นฐาน 

          10. ลดความไมเทาเทียม 

          11. เมืองและชุมชนยั�งยืน 

          12. การผลิตและบริโภคอยางรับผิดชอบ 

          13. ปฏิบัติการทางสภาพอากาศ 

          14. สิ�งมีชีวิตในแหลงน้ำ 

          15. สิ�งมีชีวิตบนบก 

          16. สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันเปนปกแผน 

          17. ความรวมมือเพื่อบรรลุเปาหมาย

 หากเราวิเคราะหแลว แนวคิดการพัฒนาใน  17  ดาน ถูกวางอยู 

บนพื้นฐานของ 3 มิติ ซึ�งถือเปนแกนหลักของแนวคิดการพัฒนาอยาง 

ยั�งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดลอม ตามรูปประกอบดานลาง
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 ในปจจุบัน SDGs ไดกลายมาเปนแผนการพัฒนาที่ทุกประเทศ 

ทั�วโลก ยึดถือเปนแผนแมบท และพยายามผลักดันเปาหมายหนวยงาน 

และองคกรของตนใหสอดคลองไปกับ SDGs เพื่อเปนสวนหนึ�งของ 

การขับเคลื่อนโลกไปสูความยั�งยืน สื่อเองก็มีบทบาทในการนำ SDGs 

มาเผยแพรได เพื่อสงเสริมใหการพัฒนาอยางยั�งยืนสามารถเกิดขึ้น  

ไดจริง เมื่อสื่อเปนกระบอกเสียง มวลชนจึงไดเห็นความสำคัญของ 

ประเด็นเหลาน� ้

    

    การรายงานขาวที่ไมทิ้งใครไวขางหลัง
 
 เราอาจเห็นไดวาสถานการณของโลก ณ ปจจุบันน้ัน เร่ืองราวของ 

“การถูกทำใหเปนคนชายขอบ” (Marginalization) ปรากฏในพ้ืนท่ีขาวอยู 

บอยครั้ง เชน “Black Lives Matter” ที่กลายเปนประเด็นรอนประทุขึ้น 

มาหลังจากชายผิวสี จอรจ ฟรอยด ไดเสียชีวิตลงจากความรุนแรงโดย 

เจาหนาท่ีตำรวจผิวขาวหรือประเด็น “Me Too” ท่ีปลุกกระแสใหเพศหญิง 

ผูคนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา ออกมาแสดงจุดยืนตอตานการเหยียดผิว 
จนประเด็นดังกลาวถูกหยิบยกมาพูดถึงทุกมุมโลก
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รวมถึงเพศอื่น ๆ ลุกขึ้นมาพูดถึงปญหาการเลือกปฏิบัติทางเพศที่ไม 

ยุติธรรมในโลกสมัยใหม หรือประเทศไทยเรา ก็ไดเห็นกรณ�ของคนท่ีถูก 

ผลักใหอยูชายขอบไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียม เชน ชาวกะเหร่ียง 

คนพิการ ผูมีความหลากหลายทางเพศ เปนตน แตทายที่สุดแลวไมมี 

ใครอยากถูกผลักใหอยูชายขอบอีกตอไป บนโลกน�้พวกเขาก็ตองการ 

พื้นที่เพื่อสงเสียง และ แสดงการมีตัวตน     

 “การนับรวมทุกคน” หรือ  Inclusiveness เปนหนึ�งในแนวคิด 

หลักของ SDG อันสะทอนถึงการนับรวมทุกคน หรือ การไมทิ้งใครไว 

ขางหลัง  ซึ�งถือเปนมิติที่มีความสำคัญขอหนึ�งของการพัฒนาอยาง 

ยั�งยืน การนับรวมทุกคน มีนิยามหมายถึง การสรางเสริมชองทางเพื่อ 

คนที่สูญเสียโอกาสจากอัตลักษณของตนเอง ใหสามารถเขารวมเปน 

พลเมืองสวนหนึ�งของสังคมได โดยมีความเทาเทียม ทั้งในดาน โอกาส 

และสิทธิเสรีภาพ ทุกคนสามารถเขาถึงอำนาจตามกฎหมาย เพ่ือมีสวน 

รวมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยางเสมอภาค โดยไมถูกเลือก 

ปฏิบัติ (World Bank,2013,pp.3-4)

 หากมองยอนกลับมาที่สถานการณสื่อไทย บอยครั้ง ที่ยังมีการ 

กีดกัน (Discrimination) คนบางกลุมออกไปจากการใชวาทกรรมบาง 

อยางออกไปอยางไมระมัดระวัง อยางไรก็ดี ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

ในปจจุบัน ท่ียึดมั�นในหลักการความเสมอภาคและเทาเทียม เราจึงไม 

อาจเพิกเฉยตอการสื่อสารที่กอใหเกิดการกีดกันคนบางกลุมไดอีก 

ตอไป การตรวจสอบความถูกตองทางการเมือง (Political correctness) 

ใหรอบคอบกอนสื่อสารออกไป จึงเปนเรื่องสำคัญ ที่จำเปนตองกระทำ 

ทุกครั้ง เพื่อปองกันไมใหสารที่ไมถูกตอง ถูกสงออกไปสูสังคม 

 อยางไรก็ตาม นอกจากวิธีการในการนำเสนอขาวแลว ทีมขาว 

ควรประกอบขึ้นบนความแตกตางเพื่อสะทอนถึง สีผิว เชื้อชาติ  หรือ 

วัฒนธรรมที่หลากหลาย   สื่อที่นาเชื่อถือ จำเปนตองมีความแมนยำ 

ดุลยภาพ และความรับผิดชอบเปนอยางสูง ซึ�งนักขาวควร “ตาบอดสี”  
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กลาวคือ ไมควรเห็นวาวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา รวมถึงความเชื่อ 

และแนวคิดทางการเมือง มีผลกระทบในการรายงานขาว 

       ไมนาเชื่อวาในโลกปจจุบัน ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่ขับเนน 

ใหทุกคนมีคุณคาเทาเทียมกัน เรายังสามารถพบเห็นกิจกรรมท่ีขาดการ 

ตระหนักถึงความถูกตองทางการเมือง สงผลให ยังมีกลุมคนบางประเภท 

ถูกผลักไสใหกลายเปนกลุมคนชายขอบ   จากการทบทวนวรรณกรรม 

กลุมคนที่ถูกผลิตซ้ำภาพมายาคติกดทับในไทยบอยครั้ง มีดวยกัน 7 

กลุม ไดแก

 1.เพศทางเลือก และคนขามเพศ

 จากรายงาน Being LGBT in Asia (2020) ไดสรุป สถานการณ 

LGBT หรือ กลุมผูมีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยเอาไววา 

แมวาสังคมไทยจะไมไดกลั�นแกลงคนท่ีเปน  LGBT อยางชัดเจน แตก็ 

ยังไมไดยอมรับความหลากหลายทางเพศไดทั้งหมด   สังคมยังคงมี 

ทัศนคติท่ีดีตอกลุม LGBT ตราบเทาท่ีพวกเขาอยูภายใตกรอบบางอยาง 

ของสังคม  ความชิงชังอาจแฝงตัวอยูภายในจิตใจ และ คนบางสวนใน 

สังคมก็ยังไมไดแสดงความคิดเห็นออกมาอยางเปดเผย 

 สำหรับสถานการณทางดานส่ือมวลชน  ส่ือมวลชนไทยโดยทั�วไป 

มักกลาวถึง LGBT ในเชิงลบ ในรูปแบบขาวและภาพขาว ดานสื่อที่ 

ไมใชขาว   LGBT ก็มักเปนตัวละครตลกในรายการโทรทัศน เชน ละคร 

บางเรื่องที่นำเสนอภาพตัวละครผูมีความหลากหลายทางเพศใหมีภาพ 

ของคนที่ชอบยุงเรื่องชาวบาน และ บาผูชาย หรือ ตัวละครเพศชายท่ี 

แสดงออกถึงการรังเกียจคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยางเปดเผย 

ซึ�งเปนการลดทอนคุณคาของผูมีความหลากหลายทางเพศสอดคลอง 

กับงานวิจัยเรื่องสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง  : การทำงานรวมกับสื่อใน

ประเด็นเพศวิถีอัตลักษณทางเพศ สถานะการแสดงออก และลักษณะ  

5

5 การศึกษาทบทวนและวิเคราะหกฎหมาย และสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เกี่ยวของกับองคกรภาคประชาสังคมและ 
บุคคลที่เปน Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) ดวยกระบวนการมีสวนรวม 
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ทางเพศในประเทศไทย โดย กังวาฬ ฟองแกว  และ  คณะ (2560) 

อาจารยคณะภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่พบวา 65% 

ของรูปแบบการนำเสนอขาวในหนังสือพิมพ ตลอดเวลา 1 ป (2557- 

2558) มีลักษณะที่กระตุนอารมณ โดยเฉพาะขาวบันเทิง ซึ�งมาจาก 

แหลงขาวภายในประเทศท้ังหมด และไมเกิดความสำคัญใด ๆ ตอสังคม 

ขณะท่ีอีกเพียงแค 35% น้ัน พบวาเปนขาวจากตางประเทศ ท่ีใหขอมูล 

เก่ียวกับสิทธิของคนหลากหลายทางเพศ ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา 

และยังมีเน�้อหาของขาวและการพาดหัวขาวเพื่อเชิญชวนผูเสพสื่อ 

พบวา ส่ือบางสวนไดตีตรา และ สรางภาพตัวแทนเก่ียวกับคนหลากหลาย 

ทางเพศ เชน ดนตรีไทย ลดตัวคบทอม สายเหลือง ระเบิดสวม เปนตน 

  ละครวาย มาจากคำวา Yaoai ในภาษาญ่ีปุน หมายถึง ละครชายรักชาย เลาเร่ืองราวของตัวละครท่ีรูสึกวาตนเปนชาย 

แตรักเพศชายดวยกัน

6

6

ภาพลักษณทั�วไปของตัวละคร LGBT มักปรากฏในละครไทย

 ปจจุบัน ถึงแมจะเห็นตัวแสดงนำเปนชายรักชายมากขึ้น เชน    

ละครวาย ซึ�งสวนใหญ จะเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรัก แตสื่อก็ยัง 

ละเลยที่จะพูดถึงประเด็นอื่น ๆ เชน การคุกคาม การเลือกปฏิบัติ และ 

ความรุนแรงท่ีมีตอกลุม LGBT ตลอดจนสิทธิในการแตงงานเพศเดียวกัน
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 2.คนพิการ

 ความพิการมีนิยามท่ีหลากหลาย องคการอนามัยโลก หรือ WHO 

(1976) ใหคำนิยามของคำวา “ความพิการ” (Disability) ไววาเปนขอ 

จำกัด หรือ การขาดซึ�งความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ของ   

บุคคลทั�วไป เน��องจากความบกพรอง หรือองคการสหประชาชาติ (UN) 

ไดใหคำนิยามของคำวา “คนพิการ” ไวในปฏิญญาสากล ไววาหมายถึง  

บุคคลซึ�งไมสามารถสรางหลักประกันใหแกตนเองในดานสิ�งจำเปน        

ตอการดำรงชีวิตในสวนหนึ�งของสังคมทั�วไป (1975) ขณะท่ีพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหคำนิยามท่ีแคบกวา วา “พิการ” 

หมายถึง เสียอวัยวะ มีแขน มีขา เปนตน (ราชบัณฑิตยสถานเว็บไซต)

 ปจจุบัน ความพิการในสังคมวัฒนธรรมไทย ไดเปลี่ยนแปลงไป   

ในทิศทางที่ดีขึ้น เห็นไดจากการสนับสนุนแนวทางการจัดการคนพิการ 

ดวยการสงเคราะหตาง ๆ ตามหลักมนุษยธรรม อยางไรก็ตาม การ 

สงเคราะหกลับแฝงไปดวยความนาสงสารของคนพิการ อีกท้ังคนพิการ 

ยังถูกมองวาเปนภาระสังคมดวย  จนกระทั�งเขาสูยุคการเติบโตของ 

สิทธิมนุษยชนของคนพิการ คนพิการไดรวมกลุมกันเพื่อเคลื่อนไหว 

เรียกรองสิทธิและสวัสดิการตาง ๆ  ความพิการจึงถูกผูกโยงกับเรื ่อง 

สิทธิมากยิ�งขึ้น (ถนอมนวล หิรัญเทพ 2551) 

 ในดานสื่อมวลชน คนพิการ มีการปรากฏใหเห็นนอยมากในสื่อ 

ไมวาจะเปนส่ือบันเทิงหรือในขาวท่ีมีนอยจนกลายเปนกลุมคนชายขอบ 

หากจะมีภาพ ก็จะเปนภาพของความเวทนา ที่ตองการการสงเคราะห 

และความชวยเหลือ รวมถึง กลายเปนตัวตลก แปลกแยก ไมเต็มคนและ 

ถูกลดทอนความเปนมนุษย ผานการลอเลียน รวมถึง การสรางภาพของ 

ความพิการใหเปนสิ�งเลวราย ตัวอยางเชน ในละครฉากจบของนางราย 

หากจะใหสะใจตองทำใหพิการในตอนจบ เพราะความพิการ เลวรายยิ�ง 

กวาความตาย

       ปจจุบัน การนำเสนอขาวเพ่ือเรียกรองของสิทธิคนพิการ ยังมีการ 

พูดถึงในสื่อนอยมาก เชน  เรื่องของการเรียกรองใหเกิดอารยสถาปตย 
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หรือการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design) หรือการสนับสนุนให 

คนพิการสามารถอยูไดดวยตนเอง การสงเสริมคนพิการใหดูแลตนเองได

ไมเพียงเพิ�มศักด์ิศรีความเปนมนุษยเทาน้ัน แตยังหมายถึง การลดคนท่ี 

ตองดูแลซึ�งเปนประเด็นสำคัญในยุคสังคมสูงวัย (Aging society) ท่ีการ 

ขาดแคลนแรงงานจะกลายมาเปนปญหาท่ีสำคัญประการหนึ�ง หรือ เร่ือง 

ความจำเปนของการไดรับความชวยเหลือในชวง COVID-19  

 3.ผูหญิง

 บทบาทของผู หญิงในทางสังคมมักจะถ ูกต ีกรอบไปดวย   

มายาคติที ่สะทอนถึงความสัมพันธที ่ไมเทาเทียมกันระหวางชาย  

และหญิงโดยเฉพาะอยางยิ�งในสังคมไทย มีการสรางมายาคติเกี่ยวกับ  

การเปนผูหญิงไทยที่ดี ที่จะตองรักนวลสงวนตัว ไมควรมีเพศสัมพันธ 

กับชายใดกอนแตงงาน ตองควบคุมรางกายและความปรารถนาทาง 

เพศของตนเอง เมื่อแตงงานแลวตองมีความสัมพันธทางเพศกับสามี 

เพียงคนเดียวและไมควรมีความสัมพันธกับชายอื่น (ปณิธี สุขสมบูรณ 

2554,122) เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของผูหญิงก็ไดมีการ 

ปรับเปล่ียนไปดวย โดยเห็นไดชัดจากงานศึกษาเก่ียวกับสรางวาทกรรม 

ภาพของความเปนหญิงในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ของ อาทิตยา 

จารุจินดา (2556) ที่พบวาในสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นั้น 

ความเปนหญิงกับการสรางชาติไดถูกนำมาโยงเขาดวยกัน “สตรีมีความ 

สำคัญในการฐานะผูรวมสรางชาติ” ถูกตอกย้ำผานวาทกรรมหลายรูป 

แบบและมีการทำใหเปนรูปธรรมโดยผานสำนักวัฒนธรรมฝายหญิง 

และการโฆษณาโดยสื่อมวลชน 

 อยางไรก็ตาม ภาพของความเปนหญิงท่ีปรากฏในนวนิยายสมัยน้ัน 

ยังคงนำไปโยงกับ คานิยม ขนบประเพณ� ความเปนกุลสตรีแบบด้ังเดิม 

รวมถึงในสังคมหญิงยังเปนผูถูกกระทำมากกวาชาย สงผลมาถึงละคร 

ในปจจุบันที่ผูหญิงยังคงตกเปนเหยื่อ เชน การทำแทงที่ผีมาปรากฏให 

เห็นเฉพาะแตฝายหญิงเทานั้น หรือการใชคำทำนองตีตราผูหญิงใน 

ลักษณะท่ีกลาวโทษ เชน แมใจยักษ หรือแมใจแตก ลวนเปนการตอกย้ำ
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ความผิดที่มีผูหญิงเปนเหยื่อ   รวมถึง ภาพของผูหญิงที่ตองรักนวล 

สงวนตัว ตอกย้ำวัฒนธรรมชายเปนใหญอยางไมมีที่สิ้นสุด  ดังนั้นสื่อ 

ที่มีความทันตอยุคสมัย จึงจำเปนตองหยุดผลิตภาพซ้ำเหลาน�้ รวมถึง 

สงเสริมภาพของผูหญิงที่สามารถพึ�งพาตนเองใหปรากฏผานขาว หรือ 

ละครมากยิ�งข้ึนเพ่ือลบลางคานิยมและชุดความคิดแบบเดิม ๆ ที่กดทับ 

ผูหญิง

 4.คนไรสัญชาติ และแรงงานตางดาว

 กระทรวงมหาดไทย ไดแบงประเภทของคนไรสัญชาติ เปน 4 

กลุมใหญ คือ 1.ชนกลุมนอย  2.คนไรรากเหงาหรือคนที่ไมมีสถานะ 

ในทะเบียนราษฎร 3.แรงงานขามชาติจากสามประเทศเพื่อนบาน และ 

4.ผูอพยพลี้ภัย (กฤตยา อาชวนิจกุล 2011) 

 ใน 2 กลุมแรก คือ บุคคลไรสัญชาติ ซึ�งตามนิยาม หมายถึงคนซึ�ง 

ไมมีสัญชาติของรัฐใดเลย ภายใตกฎหมายวาดวยสัญชาติของรัฐท่ีมีจุด 

เกาะเก่ียวโดยแทจริงกับบุคคลน้ัน รวมถึง สิทธิโอกาส การเขาถึงบริการ 

อยางเสมอภาคและเทาเทียมของบุคคลไรสัญชาติที่ควรจะไดรับใน 

ฐานะเปนพลเมืองของรัฐหรือประเทศที่ไดมาอาศัยอยูอยางถูกตอง  

ตามกฎหมาย ปญหาคนไรสัญชาติจะรุนแรงมากขึ้น หากบุคคลไมได 

รับการยอมรับให “สิทธิอาศัย” โดยรัฐใดเลย ในทุกประเภทของโลก 

บุคคลในลักษณะน�้จึงตกเปน “คนไรรัฐ” (Stateless) โดยสิ้นเชิง 

(พันธุทิพย  กาญจนะจิตรา สายสุนทร 2547)

 ในสวนของกลุมหลัง คือ แรงงานตางดาว หมายถึงกลุมแรงงาน 

จากตางประเทศที่เขามาทำงานในราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะอยาง 

ยิ�งงานประเภท “3D”  คือ Dirty Difficult และ Dangerous  ซึ�งนับวัน

ประเทศไทย ก็ยิ�งมีความตองการแรงงานประเภทน�สู้งยิ�งข้ึน โดยเฉพาะ 

ในสังคมที่เขาสูสังคมสูงวัย  ซึ�งก็ตองยอมรับวาการเขามาของกลุม   

7

7 สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาสคนพิการและผูสูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั�นคงของมนุษย (พม.)
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แรงงานตางดาวที่มากขึ้นนั้น มีเพียงบางสวนเทานั้นที่เขามาอยางถูก 

กฎหมาย ในขณะที่นอกเหน�อจากน�้ อาจเขามาผานกระบวนการคา 

มนุษยท่ีผิดกฎหมาย และนำมาสูการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอก 

สองในชวงตนป พ.ศ. 2564 ที่ผานมา

  หากมองจากฝายความมั�นคงแลว  คนไรสัญชาติ และแรงงาน 

ตางดาว มักผูกติดอยูกับเร่ืองอธิปไตย และความมั�นคงของชาติ สงผลให 

คนกลุมน�้ถูกเลือกปฏิบัติจากรัฐ ทำใหเกิดความไมเทาเทียมและไม 

เสมอภาคทั้งในทางโครงสรางและทางกฎหมาย ในทางเดียวกันภาพ 

ของคนไรสัญชาติและแรงงานตางดาวในสื่อไทย ก็ปรากฏใหเห็นอยู 

นอยมาก หรือหากมี ก็มักเปนตัวตลกที่พูดไมชัด ตองวนเวียนอยูกับ 

มุกรองเพลงชาติไทยซ้ำแลวซ้ำเลา

 เราอาจสรุปไดวา มุมมองตอคนไรสัญชาติ ยังมีความสัมพันธกับ 

ชาตินิยมและอคติตอความแตกตางทางชาติพันธุ ดังน้ัน การแกไขปญหา 

คนไรสัญชาติจึงจำเปนตองคำนึงถึงแนวทางเชิงกฎหมายควบคูไปกับ 

แนวคิดวาดวยความหลากหลายทางชาติพันธุและความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม ดวยเปล่ียนแปลงนโยบายใหม ใหเก่ียวกับคนท่ีไมมีบัตร 

ประชาชน ไมใชแรงงานตางดาว ส่ือจึงมีบทบาทสำคัญท่ีจะตองผลักดัน 

ใหเกิดมุมมองและภาพจำตอคนเหลาน�้ใหม  รวมถึง รวมตอสูยืนหยัด 

เคียงขางกลุมคนเหลาน�เ้พ่ือใหไดมาเพ่ือสัญชาติหรือสิทธิและสวัสดิการ 

อันพึงมี

 5.คนมุสลิม

 ในสังคมไทยที่มองวา ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจำชาติ   

ชาวมุสลิม กลายเปนชนกลุมนอยของสังคมมาโดยตลอด ทำใหการนำ 

เสนอขาวสารท่ีเก่ียวของกับชาวมุสลิม ตองประสบปญหาในการเขาถึง 

ส่ือหลักของสังคมและมักถูกลงขาวในแงลบมีอคติ หรือกลาวอีกนัยหนึ�ง 

คือส่ือมวลชนเบ่ียงเบนเชิงลบในการสะทอนภาพมากกวาเชิงบวก สงผล   
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ใหการรับรูของผูอานตลอดจนภาพในใจที่มีตอคนกลุมน�้ผิดไปจาก 

ความเปนจริง (ธีระยุทธ ลาติฟ 2542)

 ภาพของชาวมุสลิมในสื่อไทย มักถูกเชื่อมโยงกับความรุนแรง 

โดยเฉพาะชาวมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต เชน การใชคำวา“โจรใต” 

ซึ�งสะทอนถึงภาวะความหวาดกลัวตอชาวมุสลิม  (Islamo phobia) ใน 

ขณะที่สื่อที่ไมใชขาวก็แสดงภาพของคนมุสลิมนอยมาก ทำใหสังคม  

ไทยเขาใจมุสลิมนอยมาก ดังนั้นสื่อควรนำเสนอมุมมองที่ลดความเปน 

อื่นกับชาวมุสลิมและสงเสริมใหภาพของมุสลิมปรากฏขึ้นในสื่ออื่น ๆ 

ที่ไมใชขาวดวย

 6.ผูสูงอายุ

 ในสังคมสมัยใหม บอยครั้ง ที่ภาพลักษณของผูสูงอายุมักถูกนำ 

เสนอในดานลบนำไปสูการเลือกปฏิบัติและการรังเกียจ อันเน��องมาจาก 

อายุ หรือ ท่ีเรียกวา “วยาคติ” ทำใหถูกมองวาเปนคนไมทันโลก ตองมี 

แนวคิดทางการเมืองอยางใดอยางหนึ�ง หรือเปนภาระ นารำคาญ เชน 

คำเรียกวา มนุษยปา หรือ มีม OK Boomer เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ในสังคมสูงวัยในยุคปจจุบัน คนสูงอายุก็ยัง 

สามารถเปนกำลังสำคัญของเศรษฐกิจในประเทศ สื่อ จึงมีบทบาทที่จะ 

เปลี่ยนภาพผูสูงอายุที่ยังทำงานได หรือ Active aging ใหเห็นวาคนสูง 

วัยยังทำอะไรไดอีกมาก โดยเฉพาะ ภาพลักษณเชิงบวก จะมุงเนนไปที่

ความมีคุณคา เชน ความมีประสบการณและการถายทอดภูมิปญญาสู 

คนรุนหลัง ซึ�งควรถูกนำมาใช เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติของคนในสังคม 

ตอผูสูงอายุและผูสูงอายุตอตัวเอง (รศรินทร เกรย และคณะ 2556) 

รวมถึง Life-long learning ที่ไมหยุดที่จะเรียนรูเปดรับเรื่องราวตาง ๆ
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 หลายๆ คร้ัง ท่ีคนในส่ือ กลายเปนเปาของดรามา เพราะวามีการ 

นำเสนอขาวดวยสุมเสียง หรือ คำพูดท่ีเหยียดหรือสะทอนถึงอคติ หรือ 

มายาคติที่ตัวเองมี กอใหเกิดความไมพอใจ ไมสบายใจตอคนฟง       

ยกตัวอยาง เชน การใชคำพูดถึงชาติพันธอ่ืนในเชิงลบอยาง ลาว เขมร 

กะเหรี่ยง สะทอนใหเห็นถึงความไมเขาใจและไมเคารพถึงความหลาก 

หลายทางชาติพันธ  ซึ�งผูสื่อขาว จำเปนจะตองมีความเขาใจในสองสิ�ง 

เพ่ือหลีกเล่ียงสิ�งท่ีเกิดข้ึน คือ “ความถูกตองทางการเมือง” และ “ความ 

ออนไหวตอวัฒนธรรม”

  “ความถูกตองทางการเมือง”  (Political correctness)  สถาบัน 

ภาษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดใหความหมายไววา “Political    

correctness หรือ ความถูกตองทางการเมือง คือ ทัศนคติ นโยบาย 

หรือพฤติกรรมที่ไมกอใหเกิดความรูสึกวาเปนการเหยียดเชื้อชาติ เพศ 

สติปญญา ความบกพรองทางรางกาย ฯลฯ โดยหลีกเลี่ยงการใชคำที่ 

อาจกอใหเกิดความรูสึกดังกลาว” 

 สำหรับสื่อมวลชนในยุคปจจุบัน การตรวจสอบความถูกตองทาง 
การเมืองไมเพียงเปนสิ�งสำคัญท่ีควรทำ แตเปนสิ�งท่ีจำเปนตองทำ การ 
รายงานขาวในปจจุบันตองคำนึงถึงคนทุกกลุม ไมกีดกันคนกลุมใด 
ออกไป รวมถึงสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมในสังคม ท่ีสำคัญการราย 
งานขาวหรือการพูดท่ีไมมีการตรวจสอบความถูกตองทางการเมือง อาจ 
สงผลใหเกิด “ทัวรลง” อีกท้ังยังสงผลตอความนาเช่ือถือของตัวนักขาว 
ไดอีกเชนกัน ตัวอยาง เชน  Piers Morgan  พิธีกรรายการ Good 
Morning Britain ทางชอง ITV ของอังกฤษ ท่ีถูกโจมตีอยางรุนแรงหลัง 
ออกมากลาววา “ไมเช่ือ” จากกรณ�  Meghan Markle ออกมาพูดถึงการ 
เหยียดผิวของสถาบันกษัตริยอังกฤษจนทำใหเธออยากฆาตัวตาย การ 
แสดงออกของเขาสวนทางกับแนวคิดของสังคมอังกฤษ และ นโยบาย 
ของชองที่ระมัดระวังอยางยิ�งกับปญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะผูที่มี 
ภาวะซึมเศรา 

94

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย

รายงานขาวอยางเขาใจ ทัวรไมลง



จากกรณ� Meghan Markle ออกมาพูดถึงการเหยียดผิวของสถาบันกษัตริยอังกฤษ จนทำใหเธอ     
อยากฆาตัวตาย Piers Morgan พิธีกรรายการ Good Morning Britain ถูกโจมตีอยางรุนแรง หลัง 
ออกมาแสดงความเห็นวา “ขอโทษนะครับ แตผมไมเชื่อสิ�งที่เธอพูดแมแตคำเดียว”

 อีกทักษะที่นักขาวในปจจุบันตองมี นั�นคือ “ความออนไหวตอ 

วัฒนธรรม” หรือ Cultural sensitivity มีความหมาย คือ ตระหนักรู ยอม 

รับและความระแวดระวัง ตอวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  (Kubokawa, 2009) ความ 

ออนไหวตอวัฒนธรรมนั้น เปนสิ�งที่จำเปนตอมนุษยในศตวรรษที่ 21

เปนอยางยิ�ง เน��องจากโลกปจจุบันมีความซับซอนและความหลากหลาย 

ทางดาน เช้ือชาติ ศาสนา สังคม วัฒนธรรม เพศ และบรรทัดฐานแตละ 

สังคม ความไมเหมือนกันเหลาน�้ คือ ชนวนชวนคนทะเลาะกัน ซึ�งนับ 

วันยิ�งบอยและรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ สื่อมวลชนจึงตองตระหนักเสมอ 

วาโลกใบน�้ ไมไดมีแคเราคนเดียว หรือสังคมเดียว แตยังมีกลุมคนที่มี

อัตลักษณ และ ความเชื่ออันแตกตางจากเรา ดังนั้น การรายงานขาว 

จึงตองคำนึงถึงเร่ืองเหลาน�เ้ชนกัน การท่ีเรารายงานขาวเปนภาษาไทย 

ไมใชวาคนตางภาษาจะไมเขาใจ เพราะดวยเทคโนโลยีในปจจุบัน การ 

แปลภาษาเปนเรื่องที่ใครๆ ก็ทำได และ นั�นอาจทำใหมี “ทัวรลง” จาก 

ตางประเทศหากเราไมระมัดระวังพอ
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8

   การรายงานขาวความขัดแยงอยางละเอียดออน 

           (Conflict Sensitive Report)

 

 สำหรับสื่อสารมวลชนการรายงานขาวแตละครั้งเพื่อมิใหขัดกับ 

ความถูกตองทางการเมืองนั้น เปนเรื่องสำคัญที่จะตองใหความระมัด 

ระวังเปนอยางมาก โดยเฉพาะการรายงานในสถานการณที่มีความขัด 

แยงของแนวคิดทางการเมือง วัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือ ศาสนา อาจมี 

เรื่องของอัตลักษณของกลุมคนเขามาเกี่ยวของ ทำใหบางครั้งคานิยม 

สวนตัวของนักขาว ก็อาจกอใหเกิดอคติขึ้นในการรายงานขาว Ross 

Howard นักสื่อสารมวลชนไดอธิบายถึงเรื่องดังกลาวในคูมือ Conflict 

Sensitive Journalist เอาไววา ไมมีนักขาวคนใดสามารถมองโลกอยาง 

อัตวิสัยไดอยางหมดจด เพราะนักขาวก็คือคนทั�วไป ที่ยึดถือคานิยม 

จากศาสนา เชื้อชาติ และบานเกิดของตนเอาไว ดวยเหตุน�้เอง นักขาว 

มืออาชีพจึงมีมาตรฐานในการรายงานขาว คือ รายงานขาวอยางตรงไป 

ตรงมาไมเลือกขาง และมีความรับผิดชอบเพื่อขจัดคานิยมและอคติ 

ของตนออกไป  ซึ�งเปนเรื่องที่ทาทายมาก ทามกลางแรงกดดันทั้งจาก    

องคกรสื่อเอง ความคาดหวังจากสังคม และการแขงขันกับสื่อตาง ๆ

 Howard ยังไดเสริมเพิ�มเติมเอาไววา นักขาวจำเปนตองเขาให 

ถึงอีกฝงหนึ�งของเร่ืองราวโดยสิ�งท่ีสำคัญท่ีสุด คือ การขจัดการเหมา 

รวม (Stereotype) และการคาดเดาดวยตนเองออกจากขาว เน��องจาก 

ในทุก ๆ  คร้ัง ท่ีมีการเหมารวม จะนำไปสูการนำเสนอสิ�งท่ีบิดเบือนออก 

จากความเปนจริง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา 

หรือชนชั้น Howard ทิ้งทายไวอยางนาสนใจวา “จงถามตนเองเสมอ 

วาเชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชั้น นั้นสำคัญเพียงใดตอการรายงานขาว   

ถาไมก็ตัดทิ้งเสีย”  

อางอิงจาก:https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-csj-handbook   -2004.pdf
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 สำหรับ การรายงานสถานการณขาว ความขัดแยงอยางละเอียด 

ออนนั้น Howard ไดใหรายการเช็คลิสต สำหรับตรวจสอบเพื่อตอตาน 

อคติในการรายงานขาวเอาไว โดยปรับบางสวน มาจากหนังสือพิมพ 

The Sunday Times of South Africa มีดวยกันดังน�้

   ขาวดังกลาวจำเปนหรือไม ?

   อะไรคือความสนใจของสาธารณะในการรับฟงรายงาน ?

   เรื่องราวเหลาน�้เปนขาว เพียงเพราะนำเสนอเรื่องของคน  

   บางกลุมใชหรือไม ?

   แมวาเรื่องเหลาน�้ คือขอเท็จจริง การรายงานน�้จะนำไปสู  

   อคติหรือไม ?

   สามารถรายงานไปในแนวทางอื่นไดหรือไม ?

   มีความเห็นอื่นมากเพียงพอ สำหรับการรายงานขาวชิ้นน�้  

   หรือไม ?

   มีความเห็นในมุมมองอื่นจากนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญ  

   แลวหรือยัง ?

   มีถอยคำหรือประโยคในการรายงานที่กอใหเกิดความไม  

   พอใจตอบุคคลหรือสรางอคติ หรือไม ?

   มีขอความถกเถียง สนับสนุนเทากันทั้งสองฝงหรือไม ?

   ในขาวอาชญากรรม เรากำลังพูดถึงเชื้อชาติ หรือศาสนา  

   ของเหยื่อและผูกอเหตุอยูหรือไม ?

   ขอมูลดังกลาวมีความจำเปน และ อยูในความสนใจของ  

   สาธารณะชน หรือไม ? เพราะเหตุใด ?

  

97

ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล 



  การชี้แนะสาธารณะ หรือ การเรียกรองประเด็นผานสื่อเปนแนวทางในการใชสื่อมวลชนในเชิงยุทธศาสตร เพื่อผลักดัน 

ใหเกิดการริเริ�มใหม ๆ ในเชิงนโยบายดานสังคม หรือ นโยบายสาธารณะ (Wallace et al., 1993) ทั้งน�้ การชี้แนะ 

สาธารณะผานสื่อตางจากการรณรงค เน��องจากการรณรงคสวนใหญ มักมุงเนนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล 

และระดับพฤติกรรมขณะที่การชี้แนะสาธารณะผานสื่อใหความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและระดับโครง 

สรางสังคม โดยมองวาปญหาสาธารณะตางๆ มิใชเปนปญหาสวนบุคคล แตเปนปญหาในเชิงสังคมการกระตุนใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลงที่แทจริง จึงจำเปนตองดำเนินการผานการช้ีแนะประเด็นผานส่ือตาง ๆ ควบคูไปกับการกระตุนใหชุมชน 

เขารวมในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรือการขับเคลื่อนนโยบายโดยหัวใจของการชี้แนะสาธารณะผาน 

สื่ออยูที่กระบวนการกำหนดวาระ (agenda -setting process) และ การวางกรอบประเด็น (framing) เพื่อแสวงหาแนว 

ทางในการทำใหวาระหนึ�งๆ กลายเปนวาระในสื่อมวลชน (media agenda) วาระในหมูสาธารณชน (public agenda)และ 

วาระเชิงนโยบาย (policy agenda) (ปาริชาต สถาปตานนท 2551)

 โดยสรุปแลว แมวาภาวะโลกาภิวัตนจะกำลังเดินสวนทางกับการ 

เปล่ียนแปลงที่ผานมา แตสำนึกของผูคนจำนวนมากกลับเปลี่ยนแปลง 

ไปสูการเปนพลเมืองของโลกที่ใหคุณคากับสิทธิเสรีภาพ และความ 

เสมอภาคเทาเทียมกัน สอดคลองกับความเปนสากล ตามแนวคิดเปา 

หมายการพัฒนาอยางยั�งยืน (SDGs) ที่ทั้งโลกใหความสำคัญรวมกัน 

โดยเฉพาะในดานของความยุติธรรม และความเทาเทียม 

 แตท่ีผานมา เห็นไดชัดวาในสังคมไทยยังมีการกีดกันผลักคนบาง 

กลุมใหกลายเปนคนชายขอบ แมกระทั�งจากสื่อเอง เน��องจากคานิยม 

ที่มีพื้นเพมาจากวัฒนธรรม ทำใหเกิดมายาคติและบดบังความเปนจริง 

ของสังคมเอาไว   อีกทั้ง การที่สื่อไทยไมมีการตรวจสอบความถูกตอง 

ทางการเมืองอยางระมัดระวัง ทำใหวาทกรรมเหลาน�้ถูกผลิตซ้ำแลว 

ซ้ำเลา ออกสูสาธารณะโดยเรื่อยมา สื่อมวลชนจำเปนตองเปนตัวอยาง 

อันดี ที่มีความรับผิดชอบประเด็นทางดานความเทาเทียม โดยสงเสริม 

ใหเกิดเปนมาตรฐานใหมของการส่ือสารมวลชน และไมเพียงแตรณรงค 

เทาน้ัน แตควรรวมไปถึงการช้ีแนะสาธารณะผานส่ือ (Media and policy 

advocacy) เพื่อใหประเด็นดังกลาวเปนวาระอันสำคัญ สำหรับสื่อมวล 

ชนและสาธารณชน เพ่ือปรับใหเปนนโยบายท่ีไมกีดกันใครสรางสังคม 

ท่ีนับรวมทุกคน

 สำหรับการส่ือสารขาวท่ีละเอียดออน ท่ีกอใหเกิดความขัดแยงได 

สื่อมวลชนควรตรวจสอบความถูกตองทางการเมือง  โดยตั้งคำถามอยู 

9

9
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เสมอวาการรายงานขาวของตนทุกครั้งนั้น มีความตรงไปตรงมาไม 

เลือกขางและรับผิดชอบหรือไม ? รวมถึงยอนกลับมามองทีมขาวของ  

ตนอีกคร้ังวาประกอบข้ึนบนความหลากหลายหรือไม ท้ังน� ้ ก็เพราะการ 

สรางความหลากหลายของอัตลักษณในการทำขาว จะนำไปสูขาวที่ 

สะทอนความเปนจริงออกมาได

 สุดทาย ถึงแมวาในอนาคตอันใกลน�้ เมื่อสถานการณการแพร 

ระบาด COVID -19 สิ้นสุดลง ก็มิไดหมายความวา ความทาทายของ 

ชาวโลก ไดหมดสิ้นลงแลว แตโดยกลับกัน สถานการณการแพรระบาด 

ของ COVID-19 นั้น อาจเปนอีกบทพิสูจนย้ำเตือนใหมนุษยชาติ เห็น 

ถึงความสำคัญของการรวมมือกันระหวางนานาประเทศ หลังจากน�้ยัง 

มีบทพิสูจนท่ีทาทายกวาเดิมอยูมาก เชน วิกฤตการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ การแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมหาอำนาจ หรือ 

ความขัดแยงระหวางชนกลุมนอย ซึ�งประเด็นเหลาน�้ตองอาศัยอำนาจ 

ของการสื่อสารเปนอยางมาก เพื่อใหอำนาจประชาชน ในการรับเลือก 

ขอมูลขาวสาร รวมถึง กระตุนใหภาคประชาสังคม ประชาชนและภาค 

สวนตางๆ ดำเนินกิจกรรมที่เปนไปเพื่อขับเคลื่อนโลกตอไปอยางยั�งยืน 

ซึ�งการสื่อขาวอยางสรางสรรคจะมีบทบาทสำคัญอยางยิ�งยวด และเปน 

ทางรอดทางเลือกของสื่อมืออาชีพอีกดวย
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ธนานุช สงวนศักดิ์

เพศสภาพกับงานขาว



 “เราไมไดเกิดมาเปนหญิง หากแตเราไดกลายมาเปนผูหญิงเมื่อ 

ภายหลัง” (One is not born, but rather becomes, a woman) 

ประโยคอันลือลั�น ของ ซีโมน เดอ โบวัวร (Simonde de Beauvoir) 

นักสตรีนิยม ชาวฝรั�งเศส จากสำนักอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) 

ที่ไดกลาวไวในหนังสือ The Second Sex บางคนกลาววา น��ถือเปน 

จุดเริ�มตนของการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแนวคิดสตรีนิยม (Feminist)   

ในปจจุบัน แตโบวัวรไดปฏิเสธคำกลาวน� ้โดยกลาววานักสตรีนิยมไดคน 

พบเหตุผลจากประสบการณในชีวิตของพวกเธอเอง ไมใชจากหนังสือ 

ของเธอ อยางไรก็ตามคำกลาวของโบวัวรไดสะทอนใหเห็นความจริงท่ี 

สำคัญท่ีมากไปกวาน้ันวา แทจริงแลว แมผูหญิง และ ผูชายมีความแตก 

ตางกันทางสรีระ เปนสิ�งท่ีธรรมชาติกำหนดมาในลักษณะท่ีเรียกวาเปน 

“เพศทางธรรมชาติ” หรือ “เพศทางกายภาพ” (Biological sex) โดยมี 

อวัยวะเพศเปนสิ �งกำหนดความแตกตางวาเปนผู หญิงหรือผู ชาย     

ถือเปนขอกำหนดทางชีวภาพ (Bio logical determinism) หากแต 

ความสัมพันธระหวางผูหญิงและผูชาย/บทบาทหญิง - ชายเปนสิ�งท่ีสังคม 

และวัฒนธรรมไดประกอบสรางขึ้น (Social and cultural constructed)  

เรียกวา “เพศสภาพ” หรือ “บทบาทหญิง -ชาย” (Gender) 
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 นักมานุษยวิทยา ชาวอเมริกัน Gayle Rubin เสนอมโนทัศน 

ระบบเพศ - เพศสภาพ (Sex-gender system) โดยไดอธิบายวา เปน 

“ระบบความสัมพันธทางสังคมกฎเกณฑ และ ประเพณ�ที่เปลี่ยนเรื่อง 

เพศธรรมทางกายภาพ  (Biological sexuality) มาเปนผลผลิตของกิจ 

กรรมมนุษยท่ีมีการแบงแยกประเภทอยางชัดเจนระหวางชายและหญิง” 

(Brouns,1988, pp.39 - 40 อางถึงใน จารุภา พานิชภักด์ิ, 2549, น.15) 

ในขณะที่ Anthony Giddens นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ ไดใหนิยาม 

คำวา เพศสภาพ (Gender) ท่ีชัดเจนมากข้ึนไปอีกวาเปน “ความแตกตาง 

ระหวางหญิงและชายในทางจิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรม” (Wodak, in 

Wodak, ed.,1997,p.3 อางถึงใน จารุภา พานิชภักดิ์,2549,น.15) เมื่อ 

เพศสภาพเกิดจากการประกอบสรางของสังคมและวัฒนธรรมนั�น 

หมายความวา เพศสภาพ ยอมมีความแตกตางกันไปในแตละสังคมและ 

แตละยุคสมัยในวัฒนธรรมหนึ�ง อาจประกอบสราง / กำหนด ใหผูหญิง 

ออนแอเจาอารมณ ในขณะที่บางวัฒนธรรม กำหนดใหผูหญิงเขมแข็ง 

กลาหาญ  (กาญจนา แกวเทพ, 2544, น. 474) การถกเถียง เรื่อง เพศ 

สภาพความสัมพันธหญิง-ชาย ความเปนหญิงความเปนชายเริ�มกอตัว 

มากขึ้นในชวง ป 1960s ทำใหเกิดนักคิด นักทฤษฎี นักเคลื่อนไหวที่ 

พยายามต้ังคำถามเก่ียวกับการกดข่ีระหวางเพศ และ ความไมเทาเทียม 

ระหวางเพศ ซึ�งถูกเรียกขานในนามกลุม “สตรีนิยม” (Feminist) (จารุภา 

พานิชภักดิ์ 2549, น. 16) กาญจนา แกวเทพ  (ใน กาญจนา แกวเทพ 

และ พริศรา แซกวย,รวบรวม, 2547 น. 3) กลาววา สตรีนิยมพยายาม 

แยกมายาคติที่มีมาอยางยาวนานวา เพศสรีระ (sex) ซึ�งเปนเรื่องเพศ 

ในเชิงชีวภาพ และ เพศสภาพ (gender)  ซึ�งเปนเรื่องเพศในเชิงสังคม 

และวัฒนธรรมออกจากกัน

 สำหรับเพศสภาพ หรือ บทบาทหญิงชาย (Gender) (บางครั้ง 

ใชคำวา เพศสภาวะ) เปนสิ�งท่ีสังคมและวัฒนธรรมไดประกอบสรางข้ึน 

น้ัน สังคม/วัฒนธรรมจะประกอบสราง  “ความเปนหญิง” (Femininity) 
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และความเปนชาย (Masculinity) ผานกระบวนการตางๆ ท้ังกระบวน 

การสังคม กระบวนการทางวัฒนธรรม โดยอาศัยสถาบันตางๆ ท่ีมีอยูใน 

สังคมทำหนาท่ีเปนกลไกในการประกอบสราง ถายทอด ผลิตซ้ำ เริ�ม 

ตั้งแตหนวยยอยที่สุดคือสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา 

สถาบันการศึกษา รวมทั้ง สถาบันสื่อมวลชน ฯลฯ สำหรับสื่อมวลชน 

(Mass media) มีหนาที่ในหลายดาน โดยทั�วไปสื่อมวลชนมีหนาที่ใน 

การใหขอมูลขาวสารความรู ความบันเทิง ตลอดจนความคิดความเห็น 

ตางๆ ในขณะที่อีกดานหนึ�งนั้นสื่อมวลชนไดทำหนาที่ในการถายทอด 

ความคิด ทัศนคติ คานิยม อุดมการณ  (Ideology) ชุดตางๆ ใหกับสังคม 

รวมถึงอุดมการณเพศสภาพ (Gender ideology) ดวย ดังที่ ระวีวรรณ 

ประกอบผล (ใน กาญจนา แกวเทพ, รวบรวม, 2535,น. 2-3) กลาววา 

 แทจริงแลวสื่อมวลชนมีสัมพันธภาพแบบ 2 ทาง กับสังคมและ 

ความเปนจริง  สัมพันธภาพแรกก็คือ การสะทอนสิ�งที่มีอยูและเปนอยู 

สัมพันธภาพหลังก็คือ การสรางภาพแหงความเปนจริงของสังคมขึ้น 

มาใหม ทั้งน�้ โดยการเลือกวาจะเสนอเน�อ้หาใดและการใหความหมาย 

ของสิ�งตางๆ ของส่ือ เทากับเปนการสรางความเปนจริงใหมใหเกิดใน 

สังคมดวย    ในดานที่เก่ียวกับผูหญิง ส่ือมวลชนจะทำหนาท่ีคัดเลือก 

ตอกย้ำคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับผูหญิง

  

         
        สื่อกับการประกอบสรางเรื่องเพศสภาพ
 

 สื่อมวลชน มีบทบาทอยางมากในการประกอบสราง ถายทอด    

ความหมาย ตอกย้ำเร่ือง เพศสภาพ (Gender) หรือ เร่ือง บทบาทหญิง- 

ชาย/ความสัมพันธหญิง-ชายไปสูสังคม และ เราในฐานะสื่อมวลชน ใน 

ฐานะนักขาว หรือ ผูท่ีเก่ียวของกับกระบวนการขาวเองก็ความจำเปนท่ี 

จะตองสนใจเร่ืองการประกอบสราง การถายทอดความหมาย เน��องจาก 

“ความหมาย”  จะเปนตัวที่มากำหนดความจริง การสรางความหมาย 
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เปนเบาหลอมของความจริงนั�นเอง ดังท่ี กาญจนา แกวเทพ (ในกาญจนา 

แกวเทพ, นันทกา สุธรรมประเสริฐ, เอกธิดา เสริมทอง, 2554,น.296) 

กลาววา “ในเรื่องเพศสภาพก็เชนเดียวกันวา สื่อจะประกอบสรางให 

ผูหญิงผูชายความสัมพันธระหวางหญิง-ชายเปนอยางไร ก็ยอมแลวแต 

เจตนารมณของผูประกอบสราง” ซึ�งในฐานะที่ผูเขียนเปนนักขาวคน 

หนึ�งผูเขียนไมสามารถพูดแทน หรือ ตัดสินนักขาวท้ังหมดไดวานักขาว 

มีเจตนารมณอยางไรในการประกอบสรางความหมายในขาว แตสิ�งที่ 

ผูเขียนตองการชี้ใหเห็น ก็คือ เราปฏิเสธไมไดวานักขาว และ ผูที่เก่ียว 

ของกับกระบวนการขาวทุกคนลวนอยูในสังคม ทุกคนเปนสมาชิกของ 

สังคม และเมื่อตองมาปฏิบัติงานในหองขาว ในสนามขาว นักขาว 

ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในกระบวนการขาวตางก็นำพา คานิยม ทัศนคติ 

มายาคติ อุดมการณตาง ๆ ซึ�งก็รวมถึงอุดมการณเพศสภาพ ที่สังคม 

ประกอบสรางผานกลไกตาง ๆ ติดตัวมาดวยเสมอ

 อุดมการณเพศสภาพแบบไหนท่ีสังคมประกอบสรางข้ึน ? ในที่น�้ 

สิ�งท่ีตองทำความเขาใจ คือ ระบบปตาธิปไตย (Patriarchy) (ระบบพอ 

เปนใหญ/ระบบชายเปนใหญ) ซึ�งเปนโครงสรางความสัมพันธเชิงอำนาจ 

ระหวางหญิง-ชาย เสนาะ เจริญพร (2548,น.298-299 อางถึงใน สรยา 

รอดเพชร, ทัศน�ย ทานตวาณิช, นัทธนัย ประสานนาม, 2561,น.56) 

กลาวถึงระบบปตาธิปไตยไววา

 ปตาธิปไตย (patriarchy) เดิมหมายถึง “อำนาจของบิดา” แตใน 

ปจจุบันหมายถึง “ระบบชายเปนใหญ” โดยอาศัยอำนาจของบิดาเปน 

รากฐานของเพศชายโดยรวม  ปตาธิปไตย เปนอำนาจที่แฝงเรนอยูกับ 

สิ�งอื่นๆ เชน การเมือง เศรษฐกิจ หรือกฎหมาย มีอำนาจครอบคลุม 

บทบาท พฤติกรรม วิธีคิดทั้งของเพศหญิงเพศชาย และ เพศอื่นๆ 

 อุดมการณ ชายเปนใหญ นำมาซึ�งความเชื่อที่วา ความแตกตาง      

ทางรางกาย ทำใหเกิดความแตกตางในเรื่องบทบาททางเพศ ผูชายมี 
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ความเหน�อกวา ผูหญิงมีความดอยกวา (Kate Millet อางถึงใน วารุณ� 

ภูริสินสิทธิ์, 2545, น. 13) เมื่อ ปตาธิปไตย/ระบบชายเปนใหญ ใช 

เกณฑเร่ืองเพศมาเปนปจจัยกำหนดสถานภาพของบุคคล ใหอำนาจแก 

ความเปนชายเหน�อกวาความเปนหญิง  ดังนั้น อำนาจของพอ รวมทั้ง 

เพศชายโดยรวมจึงอยูในแทบทุกพื้นที่ของชีวิต ดังที่ สรยา รอดเพชร, 

ทัศน�ย ทานตวาณิช, นัทธนัย ประสานนาม (2561, น. 58 ) กลาววา  

“ระบบชายเปนใหญ ใหอำนาจแกผูชายในการปกครอง ในขณะท่ีผูหญิง 

มีบทบาทของผูตามท่ีดีและเช่ือฟงผูชาย แนวคิดน� ้ดำรงอยูในทุกสถาบัน 

ของสังคมไมวาจะเปนสถาบันการเมือง สถาบันศาสนา  และ สถาบัน 

ครอบครัวที่พอมีอำนาจมากที่สุดในบาน” การควบคุม ครอบงำ และ 

อำนาจเหน�อของฝายชายปรากฏในลักษณะดังตอไปน� ้(1) ควบคุมแรงงาน 

การผลิตของผูหญิง (Women’s productive labour power) (2) ควบคุม 

การใหกำเนิดและการเลี้ยงดูเด็กของผูหญิง (Women’s repro duction) 

(3) การควบคุมเร่ืองเพศวิถีของผูหญิง (Control over women’s sexuality) 

(4) ควบคุมสถานภาพหรือการเคล่ือนไหวทางสังคมของผูหญิง (Women’s 

mobility) (5) ควบคุมดานสินทรัพยและแหลงที่มาทางเศรษฐกิจของ 

ผูหญิง (Property and other economic resources) (Bhasin 1993, pp. 

6-9, 2003, p. 21 และ Wallby 1990, pp. 20-21 อางถึงใน 

พระเมษชัย ใจสำราญ, 2559, น. 2)

 ท้ังน� ้ระบบปตาธิปไตย/ระบบชายเปนใหญ มีรายละเอียดแตกตาง 

กันในแตละสังคมแตละวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน ก็ไมไดหยุดนิ�งตายตัว 

แตจะลื่นไหลไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นตามบริบท 

ของสังคมและวัฒนธรรม ทุกวันน�แ้นวคิดปตาธิปไตยในสังคมวัฒนธรรม 

ตางๆ เปล่ียนแปลงจากอดีตสูปจจุบัน ในลักษณะท่ีมีความเขมขนรุนแรง 

ลดลง (ณรงคกรรณ รอดทรัพย, 2555,น.44) สังคมไทยก็เชนกัน ปจจุบัน 

ผูหญิงจำนวนมาก ตางมีบทบาทหนาที่มีความกาวหนา ทั้งในแวดวง 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งในแวดวงสื่อสารมวลชนดวย กลาว 
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เฉพาะในแวดวงขาวที่แตเดิมยุคเริ�มตนเปนอาชีพของผูชาย ทุกวันน�้ 

นักขาวหญิงมีจำนวนเทา ๆ กับนักขาวชาย ในขณะที่บางสายขาวมี 

ปริมาณนักขาวหญิงมากกวานักขาวชายดวยซ้ำไป กลาวไดวา ปญหา 

เรื่อง เพศสรีระ จึงไมปรากฏเดนชัดเหมือนในอดีต  

 อยางไรก็ตาม ในอีกดานหนึ�งน้ันบรรดาคานิยม อคติทางเพศท่ีมี 

ตอผูหญิงยังคงดำรงอยู โดยมีสื่อมวลชนเปนสถาบันหนึ�งที่สำคัญที่มี     

บทบาทในการถายทอดประกอบสรางบทบาทหญิง-ชายอุดมการณ 

แนวคิดชายเปนใหญ (Patriarchy)ใหดำรงอยูดังท่ี ระวีวรรณ ประกอบผล 

กลาววา “ปญหาอุปสรรคสำคัญก็คือ ทัศนคติที่ฝงรากลึกของผูหญิง 

และผูชายในสถานภาพเดิมของคนท้ัง 2 เพศ อันเปนผลมาจากรูปแบบ 

ทางวัฒนธรรมซึ�งเปนตัวกำหนดความคิดความรูสึกของคนในสังคม 

ตาง ๆ และทัศนคติความรูสึกนึกคิดตางๆ น�ก็้ถูกปลูกฝงถายทอดโดยสื่อ 

ตางๆ” (ระวีวรรณ ประกอบผล,ใน กาญจนา แกวเทพ, รวบรวม, 2535,  

น.1) 

 ลองพิจารณา ขาวน�้ “7 โจแกงเตะบอล ลากสาว 18 ขึ้นรถ หวัง 

รุมโทรมคาถนนขาวตัง” ( 7 โจแกงเตะบอล ลากสาว 18 ขึ้นรถหวังรุม 

โทรมคาถนนขาวตัง, (22 เมษายน 2560). กรุงเทพธุรกิจ. สืบคนจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/751470) น��เปน 

พาดหัวขาว จากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับออนไลน ประจำวันที่ 

22 เมษายน พ.ศ.2560 เม่ือเขาไปอานเน�อ้ขาว มีพาดหัวรองวา “ผูการ 

พิจิตร สั�งลา 7 โจแกงเตะบอล ลากสาว 18 นุงสั้นเสื้อยืดเอวลอยขึ้นรถ 

หวังรุมโทรมคางานสงกรานตถนนขาวตัง” ขาวน�้บงบอกอะไรกับเรา ? 

เราเห็นอะไรกันบางจากขาวน� ้ ? ขาวน�ส้ะทอนอะไรเก่ียวกับผูหญิง ? 

และขาวน�้ประกอบสรางบทบาทหญิง - ชายไวอยางไร ? 

 เม่ือพิจารณาท่ีพาดหัวขาวรองของขาวน� ้ ซึ�งเขียนวา“ผูการพิจิตร 

สั�งลา 7 โจแกงเตะบอลลากสาว 18 นุงสั้น เสื้อยืดเอวลอยขึ้นรถหวัง  

รุมโทรมคางานสงกรานตถนนขาวตัง”  จะเห็นวาพาดหัวขาวรองน�้ 
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สะทอน (Reflection) ใหเห็นอยางชัดเจนวา เปนภาพที่ติดลบของเพศ 

หญิงเปนเหยื่อของการถูกลวนลามทางเพศ ซึ�งเปนการสะทอนเหตุ 

การณ/สิ�งท่ีเกิดข้ึนในโลกแหงความเปนจริง นอกเหน�อจากการทำหนาที่ 

เปนภาพสะทอนแลว  ขาวน� ้ยังทำหนาท่ีประกอบสราง (Construction) 

ดวยโดยการสรางมายาคติที่เปนนัยยะหลบซอนอยูเบื้องหลังเหตุการณ

น�้ดวย กลาวคือ สรางมายาคติวา เหตุผลที่สาววัย 18 ถูกลวนลามนั้น 

เปนเพราะตัวผูหญิงเองที่เปนตนเหตุของปญหา  อันเน��องมาจากเธอ 

แตงตัวไมเหมาะสมเพราะเธอนุงสั้นใสเสื้อยืดเอวลอย นอกจากนั้นแลว 

ยังประกอบสราง (Construction) ใหสังคมเห็นวา ผูหญิง (ผูหญิงอายุ   

18ป) เม่ือประพฤติตนไมเหมาะสม (นุงส้ันเส้ือยืดเอวลอย) เพราะฉะน้ัน 

เธอจึงตองถูกลงโทษเพราะเธอทำแบบน�้ /ประพฤติตัวแบบน�้ เธอจึงได 

รับผลแบบน� ้ (โดนลากข้ึนรถเพ่ือท่ีจะรุมโทรม) กาญจนา แกวเทพ (2543, 

น.83) อธิบายไวอยางนาสนใจวา ส่ือมวลชนไดถายทอดจริยธรรม เรื่อง 

หลักการประพฤติตน (Code of conduct) ที่บอกวา เมื่อเกิดเปนหญิง 

ควรทำตัวอยางไรใหกับสังคมโดยตลอด ในที่น�้คือการชี้วา เปนผูหญิง 

ควรแตงตัวใหเหมาะสม เปนผูหญิงจะตองไมนุงสั้น ไมใสเสื้อเอวลอย 

นอกจากน�้แลว ยังสรางมายาคติวา ผูหญิงเปนคนออนแอที่ปลอยให 

ผูชายคุกคามทางเพศได รวมท้ัง มายาคติในเร่ืองของความโงเขลาของ 

ผูหญิงเน��องเพราะเธอแตงตัวโปจนนำพาตัวเองไปเจอกับเหตุการณรายๆ

 พาดหัวขาวรองน�้ ยังไดสรางภาพลักษณใหกับผูชายที่พยายาม 

จะขมขืน/รุมโทรม โดยในเน�้อขาว ระบุวาวัยรุนชาย 7 คน ไดลวนลาม 

และไดลากผูหญิงวัย 18 เขาไปขางในรถกระบะ 4 ประตู และ ถอด 

กางเกงผูหญิงเพื่อพยายามจะขมขืน แตยังไมทันขมขืนวัยรุนที่อยูนอก 

รถไดเคาะกระจกรถบอกกลุมวัยรุนชายวา จะมีการแจงตำรวจท่ีอยูภาย 

ในงานสงกรานต โดยเรียกกลุมวัยรุนชาย ท้ัง 7 คน ท่ีเปนผูลวนลามถูก 

เรียกวาเปน “แกง” อันมีความหมายท่ีบงช้ีไปถึงกลุมคนท่ีเปนอันธพาล 

หรือคนไมดี ท้ังๆ ท่ีเปนกลุมวัยรุนท่ีเตะบอลดวยกัน แตแนนอนวาพวก 
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เขาอาศัยชวงเวลา ตอนค่ำ ราวๆ 20.00 น. ที่มีผูคนมากมาย เลนน้ำ 

สงกรานต ประกอบกับการเปดเครื่องเสียงอึกทึกครึกโครม และไฟก็ไม 

สวางมากนักทำใหวัยรุนชาย อาศัยสถานการณดังกลาว ทำการลวนลาม 

ผูหญิง สอดคลองกับท่ี สุวรรณ� กัลยาณสันต  (2536) ท่ีศึกษาเร่ือง “การ 

วิเคราะหเน�อ้หาขาวขมขืนกระทำชำเรา” ไดสรุปวา วิธีการรายงานขาว 

ทำหนาที่เปนกลไกในการธำรงรักษามายาคติ  (Myth) ที่เกี่ยวกับการ 

ขมขืนโดยใหภาพของผูชายท่ีขมขืนเปนคนชั�ว บากาม ซาดิสต อารมณ 

เปลี่ยว นั�นหมายความวา ผูชายที่กระทำการขมขืนนั้น ไมใชคนปกติ 

ธรรมดา การท่ีผูหญิงคนใดคนหนึ�ง ตองไปเจอกับผูชายที่ลวนลาม/ขม 

ขืนก็คือเธอไปเจอกับผูชายที่ไมปกติ (ชั�ว เลว บากาม ซาดิสต อารมณ 

เปล่ียว โหดเห้ียม) ผูชายดี ๆ  จะไมมีพฤติกรรมแบบน� ้เพราะฉะน้ันการที่ 

ผูหญิงคนใดไปเจอเหตุการณแบบน�้ ตองถือเปนคราวเคราะห หรือเปน 

โชคไมดีของผูหญิงคนนั้นจริงๆ หรืออาจเปนเพราะตัวผูหญิงเองท่ีไป 

อยูผิดที่ผิดทางจริงๆ จึงประสบกับเหตุการณเชนนั้น และ แนนอน 

ผูหญิงดี ๆ จะไมมีพฤติกรรมเชนนั้น  ในขณะท่ีในความเปนจริงน้ันเปน 

ที่ประจักษวาการลวงละเมิดทางเพศ คุกคามทางเพศ ท่ีเกิดข้ึนมากมาย 

เกิดจากผูกระทำที่เปนคนปกติธรรมดา บางครั้งก็เปนคนใกลตัวเปน 

คนที่ผูถูกกระทำไวใจเชน นายจาง หัวหนางาน เพื่อน แฟน ญาติ หรือ 

คนในครอบครัว หรือเปนบุคคลที่ไดขึ้นชื่อวาเปนคนดีดวยซ้ำไป 

อยางเชน เมื่อไมนานมาน�้ มีขาวเรื่องผูอำนวยการโรงเรียนลวงละเมิด 

ทางเพศเด็กนักเรียนหญิง ซึ�งปรากฏวาชาวบานไมเชื่อ เพราะมองวาที่ 

ผานมาผูอำนวยการโรงเรียนดังกลาวเปนคนดี ดังนั้นสิ�งที่นักขาวและ 

ผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการขาวตองทำความเขาใจ คือ เบื้องหลังของ 

ฐานคิดที่กอใหเกิดเหตุการณเหลาน�้ได ก็คือ เรื่องของการใชอำนาจที่ 

เหน�อกวาของผูกระทำที่มีตอผูถูกกระทำ โดยอาศัยการฉกฉวยจังหวะ 

สถานการณ ที่เอื้อใหเกิดการกระทำนั้นได 
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นักขาวกับความเขาใจเรื่องเพศสภาพ

               

 ผูเขียนเห็นวา หากนักขาวและผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการขาว 

มีความรูความเขาใจเร่ืองเพศสภาพ/บทบาท หญิง-ชาย จะทำใหนักขาว 

ทำขาวไดดีขึ้น เพราะจะสามารถกลับไปรื้อฟนปรัชญาพื้นฐานของการ 

ทำขาวที่วา“หนาที่ของนักขาวคือการแสวงหาขอเท็จจริง/การทำความ 

จริงใหปรากฏ” ไดอยางแทจริง เพราะจะเปนการทำขาวท่ีปราศจากอคติ 

คานิยม อุดมการณทางเพศ ที่ฝงแนนอยูในตัวเราในฐานะสมาชิกของ 

สังคม ซึ�งปจจุบันไมไดมีเฉพาะเพศหญิงเทานั้น หากแตยังมีเพศ 

สภาพอื่น ๆ อีก เชน เมื่อมีเหตุการณละเมิดทางเพศ /การคุกคามทาง 

เพศเกิดขึ้น นักขาวก็จะไมประกอบสรางความหมายขาวในเชิงการตั้ง 

คำถาม กลาวโทษ หรือลงโทษวา เปนความผิดของผูหญิงเองวาทำตัวไม 

เหมาะสม แตงตัวโป /เปนคนไมดี/เปน เพราะผูหญิงไปหาเขาเอง ฯลฯ 

ทั้งน�้ เพราะมีขอเท็จจริงมีบริบทที่เหน�อไปกวานั้น นั�นคือเปนเรื่อง 

ของการใชอำนาจที่เหน�อกวาของฝายหนึ�ง  กระทำตออีกฝายหนึ�ง                                                                  
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ขณะเดียวกันการใชอำนาจที่เกิดขึ้นนั้นก็เปนปญหาเชิงโครงสราง 

ไมใชเรื่องของปจเจกชนอยางที่สังคมไดประกอบสรางขึ้นมาเทานั้น 

ในขณะเดียวกันก็จะทำใหในการทำขาวแตละครั้งของนักขาว มีเกราะ 

กำบังวาขาวที่ตนเองไดประกอบสรางถายทอดออกไปจะไมผลิตซ้ำ 

(Reinforce) อุดมการณเพศสภาพ  (Gender ideology) ที่เต็มไปดวย 

คานิยม ทัศนคติ ท่ีสงผลดานลบตอบทบาทหญิง-ชายในสังคม หรือเพศ 

ใดเพศหนึ�งในสังคม

 ทายท่ีสุด ผูเขียนเห็นวาความรูความเขาใจของนักขาว เก่ียวกับ 

เพศสภาพ / บทบาทหญิง-ชาย ไมไดพุงเปาไปที่การทำขาวในประเด็น 

ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ เชน ขาวความรุนแรงทางเพศ การละเมิดทางเพศ 

ความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ เทาน้ัน หากแตความเขาใจในมิติเพศ 

สภาพของนักขาวจะชวยสรางความหลากหลายใหกับขาวอ่ืนๆ ดวยท้ังใน 

แงของตัวแหลงขาว (News source) และในแงเน�้อหา (Content) เน��อง 

จากที่ผานมางานวิจัยทั้งในและตางประเทศไดขอคนพบไปในทิศทาง 

เดียวกันวา ในการนำเสนอภาพผูหญิงในส่ือ ไมวาจะเปนส่ือประเภทใด 

(ยกเวนสื่อเฉพาะของผูหญิง เชน ละครโทรทัศน หรือ นิตยสาร) จะพบ 

วาภาพของผูหญิงท่ีนำเสนอในส่ือจะมีนอยกวาเพศชาย ภาพของผูหญิง 

ท่ีส่ือนำเสนอบิดเบ้ียว (Distorted) ไมตรงกับความเปนจริง เปนภาพสรุป 

เหมารวม  (Stereotype) ภาพของผูหญิงยังคงต่ำกวาเพศชาย และยัง 

คงตองพึ�งพารวมทั้งตองขึ้นอยูกับเพศชาย (กาญจนา แกวเทพ ใน 

กาญจนา แกวเทพ, 2554, น. 279) กลาวไดวาภาพสะทอนของผูหญิง 

ไทยในส่ือมวลชนยังเปนภาพของ แม เมียและวัตถุทางเพศ ฯลฯ เทาน้ัน 

ซึ�งไมตรงกับโลกแหงความเปนจริงในยุคปจจุบันเทาใดนัก

 สำหรับพื้นที่ของ “ขาว” (News) ซึ�งเปนผลผลิตของสื่อมวลชน 

(Media product) ที่จัดอยูในประเภทเรื่องจริง (Non-fiction) ภาพ 

สะทอนของผูหญิง บทบาทหญิง - ชาย ในขาวมีสภาพไมตางไปจาก  

สื่อมวลชนประเภทอื่นๆ รัชราพร น�รนาทรังสรรค ไดศึกษาเรื่อง “บท 
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นำเสนอในขาวหนาหนึ�ง คือ ภาพของผูหญิงท่ีถูกทำรายในหลายๆ รูป 

แบบ ไมวาจะเปนการ ถูกทุบตี ถูกขมขืน ถูกจี้ปลน (รัชราพร น�รนาท 

รังสรรค, 2529, น. 3 -12 อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2543, น. 

202-203) ซึ�ง กาญจนา แกวเทพ (2543, น. 22) สรุปวา เปนภาพ 

ของผูหญิงในลักษณะ Masochist (ผูที่ชอบเขาไปอยูในสถานการณที่ 

ตองถูกทำราย/เจ็บตัว/ยากลำบาก) กลาวคือ ผูหญิง จะอยูในขาวหนา 

หนึ�งก็ตอเมื่อเปนผูถูกทำราย ในขณะที่ภาพลักษณและทัศนคติที่มีตอ 

ผูหญิงซึ�งแฝงอยูในเน�้อหาขาวเปนไปในแงลบ ภาพลักษณที่ผูหญิงถูก

นำเสนอมากท่ีสุดคือความออนแอ และความเห็นแกตัวของผูหญิง เชน 

ในขาวขมขืนมักจะแสดงวาผูหญิงโงเขลาหลงเช่ือ (กาญจนา แกวเทพ,  

2543, น. 23) ตอมา ชนัญชี กาญจนอุไรโรจน  (2538) ไดศึกษาวิจัย 

ในหัวขอ “การศึกษาภาพลักษณของสตรีในหนังสือพิมพรายวันในชวง 

ป 2528-2537” ซึ�งนาจะเปนการศึกษาท่ีตอเน��องมาจากการศึกษาของ 

รัชราพร การศึกษาไดขอสรุปวาปริมาณการนำเสนอภาพของผูหญิง 

มีมากขึ้นในหนังสือพิมพ โดยเฉพาะอยางยิ�งในหนากีฬา ซึ�งสะทอน 

ภาพจากความเปนจริงวาผูหญิงมีบทบาทมากขึ้น ในพื้นที่สาธารณะ 

แตอยางไรก็ตาม ภาพสะทอนของผูหญิงที่ถูกนำเสนอก็เปนภาพของ 

ความงาม มีการนำเสนอภาพของผูหญิงทำงานในนัยยะของการเปน 

ผูหญิงยุคใหม ท่ีเหลือคือภาพของเมีย สัตวโลกแสนสวย รวมท้ังผูหญิง 

ที่เปนเหยื่อของความรุนแรงประเภทตางๆ

 เมื่อเจาะลึกลงไปที่ “ขาวโทรทัศน” (Television news) ของไทย 

สายสุรี จุติกุล และ กาญจนา แกวเทพ ไดสำรวจขาวโทรทัศน ในชวง 

เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2542 รวมระยะเวลา 2 เดือน (กาญจนา 

แกวเทพ, สมสุข หินวิมาน, กำจร หลุยยะพงศและรุจน โกมลบุตร, ใน 

อมรา พงศาพิชญ, 2548, น.245) ผลสำรวจพบวา ในจำนวนขาว 1,026  

ช้ิน มีขาวผูหญิง 12 ช้ิน เทาน้ัน นับเปนปริมาณที่นอยมาก สวนผูชาย

ไดปรากฏตัวในขาว มากกวาผูหญิงเกือบ 5 เทา  ลาสุดการศึกษาของ    
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ชเนตตี ทินนาม (2558) เรื่อง “นโยบายความเสมอภาคทางเพศใน 

องคกรสถาน�โทรทัศนไทย” ไดขอคนพบที่ไมแตกตางออกไปจากการ 

ศึกษาในอดีต ผลการศึกษาพบวา การสัมภาษณผูชายในฐานะของการ 

เปนผูเช่ียวชาญดานตางๆ มากกวาการสัมภาษณผูหญิง ผูชายจะปรากฏ 

อยูในสื่อในฐานะของแหลงขาว มากกวาผูหญิง ทั้งขาวการเมือง 

เศรษฐกิจ สงคราม ความขัดแยง วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ กีฬา 

โดยที่จำนวนการปรากฏตัวที่มากกวาของผูชายมีมากกวาผูหญิงใน 

เกือบทุกประเภทขาว ยกเวนขาวกีฬาและวัฒนธรรม ที่ไมมีความแตก 

ตางในเชิงปริมาณเทาใดนัก

 ขอมูลเชิงประจักษเหลาน�้ ลวนชี้ใหเห็นวา ในชวงที่ผานมาใน 

พื้นที่ขาวยังขาดความหลากหลาย ทั้งในแงของเน�้อหา และ ในแงของ 

แหลงขาว แมวาปจจุบันสถานการณจะคอย ๆ  ดีข้ึนมาบาง อยางไรก็ตาม 

หากสื่อมวลชนนักขาว และ ผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการขาว มีความรู 

ความเขาใจในเร่ืองเพศสภาพ บทบาทความสัมพันธหญิง-ชาย ก็เช่ือได 

วาจะมีความหลากหลายปรากฏข้ึน ท้ังในแงของเน�อ้หาขาว และ ตัว 

แหลงขาว ทั้งน�้ เพราะการเขาใจออนไหวตอเพศสภาพ ไมใชการตัดสิน 

วาเพศใดเหน�อหรือดีกวาเพศใด หากแตเปนการเขาใจเพื่อที่จะอยูรวม 

กันอยางสันติ เทาเทียม เคารพศักด์ิศรี ไมเอารัดเอาเปรียบซึ�งกันและกัน 

ไมวาจะอยูในเพศใดก็ตามซึ�งความเขาใจพื้นฐานเหลาน�้ จะนำไปสูการ 

คนพบเรื่องราว และ ผูคนที่หลากหลายในที่สุด
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นิษฐา หรุนเกษม 

ผูรับสาร : แนวทางการศึกษาและใชประโยชน
 สำหรับหองขาวยุคดิจิทัล



 “ไมวาสื่อจะผลิตอะไรออกมา ทุกคนจะบริโภคสิ�งนั้น” ประโยคน� ้

เปนจริงหรือไม และ ในปจจุบันน�เ้ปนเชนดังประโยคน้ันหรือไม

 หนึ�งในทฤษฎีส่ือสารมวลชนใน ยุคแรก เชน Magic Bullet Theory 

มีความเช่ือในเร่ืองศักยภาพ และ พลังอันมหาศาลของสื่อมวลชน วาจะ 

สามารถยิง “กระสุน” หรือ “เน�อ้หาขาวสารแบบหนึ�ง” ไปยังกลุมผูรับสาร 

ทุกกลุม และกอใหเกิดผลลัพธอยางฉับพลันและโดยตรงไดอยางท่ีผูสงสาร 

ต้ังใจเอาไว เน��องจากผูรับสารสวนใหญไมมีอำนาจท่ีจะใชเหตุผลตานทาน 

พลังของกระสุนขาวสารดังกลาวได อยางไรก็ตาม การปรับเปลี่ยน 

กระบวนทัศนใหมไดแสดงใหเห็นวาสื ่อสามารถสรางผลกระทบได 

อยางจำกัด ท้ังน� ้ในการสรางผลกระทบกับผูรับสารน้ัน ส่ือมวลชนไมได

เปนสาเหตุหลักของการกอใหเกิดผลกระทบ หากแตเปนเพียงปจจัย 

เสริมหรือตัวแปรแทรกเทาน้ัน โดยตัวแปรท่ีเขามาเก่ียวของคือลักษณะ 

บุคลิกภาพของผูรับสารเองวาเปนคนอยางไร หรือ เปนผูมีปริมาณ 

การใชสื่ออยางไรและการเลือกของผูรับสารเปนอยางไร รวมถึงการ 

 

ผูรับสาร: แนวทางการศึกษาและใชประโยชน
สำหรับหองขาวยุคดิจิทัล
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เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนจากแนวคิดการสื่อสาร จากมุมมองของ 

นักวิชาการ S. Hall ที่มีความเชื่อวาผูรับสารลวนเปน “Active players” 

ในการแปลความหมายตอสิ�งที่ไดรับมาจากสื่อ นำไปสูการใชตำแหนง 

ถอดรหัสที่แตกตางกันสามตำแหนง ทั้งคลอยตาม ตอรอง ตอความ 

หมายที่ไดรับจากสื่อและเห็นตางในทิศทางที่ตรงกันขามกัน (กาญจนา 

แกวเทพ, 2543 ;  Meijer & Kormelink, 2018; Robinson, 2019)

 นอกเหน�อจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนที ่เกี ่ยวของกับ 

พลังอำนาจของสื่อมวลชนแลวนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่ 

สงผลตอการเกิดข้ึนของ “แพลตฟอรม” ใหม ๆ ประกอบกับภูมิทัศนส่ือ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ยังสงผลอยางสำคัญตอพฤติกรรมการ 

“เสพสื่อ” ของผูรับสาร  ตัวอยางเชน “ ขอมูล” พฤติกรรมผูบริโภค และ 

อุตสาหกรรมสื่อไทยในป พ.ศ.2562 โดยการสำรวจของสำนักงานคณะ 

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

แหงชาติ (กสทช.) รวมกับ ทีมวิจัย จากสถาบันอาณาบริเวณศึกษา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย พบวาพฤติกรรมการบริโภคสื่อในประเทศไทย มีความ 

แตกตางกันระหวางกลุมอายุ หรือ ที่เรียกวา “ความเหลื่อมล้ำระหวาง 

เจเนอเรชัน”  (Generation Divide) และ ชองวางระหวางวัย  (Generation 

Gap) ในขณะที่กลุมสูงวัย ยังคงติดตามขอมูลขาวสารจากสำนักขาว 

ท้ังผานหนังสือพิมพ รายการทีวี รายการวิทยุ และเว็บไซตของสำนักขาว 

ตาง ๆ  มากท่ีสุด แตสำหรับคนรุนใหมกลับนิยมติดตามขอมูลขาวสารจาก 

การแชรของเพื่อนในสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด รองลงมาคือ ติดตาม 

จากบัญชีผูใชของนักขาว บนทวิตเตอร เฟซบุก หรือ อินสตาแกรม  

ในสวนของส่ือสิ�งพิมพ พบวา กลุมคนรุนใหมหันไปบริโภคหนังสือพิมพ 

ในรูปแบบออนไลนมากกวา (Brandbuffet, 2562)

 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนเกี่ยวกับสื่อ และ พัฒนาการของ 

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเน��อง นอกจากจะสงผลอยางสำคัญ 
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ถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ  “ผูรับสาร” ในหลากหลายมิติแลวนั้น  

ยังสงผลอยางสำคัญถึงความพยายามที่จะรูจักและเขาใจถึงแนวโนม 

พฤติกรรมของ “ผูบริโภค” หรือ “ผูรับสาร” ในยุคดิจิทัลอีกดวย โดยเฉพาะ 

ความพยายามในการศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมของผูรับสารใน   

รูปแบบตาง ๆ ดวยวิธีการใหม ๆ หรือดวยเคร่ืองมือใหม ๆ รวมถึงการ 

เปดโอกาสใหผูรับสารไดมีสวนรวมในกระบวนการสื่อสารอยางไรก็ตาม 

ยังคงมีความยากท่ีจะวิเคราะหผูรับสารไดท้ังหมด เน��องจากพฤติกรรม 

ของผูรับสารมีความเปล่ียนแปลงอยูเร่ือย ๆ สลับซับซอน และคาดเดา 

ไดยากขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมของผูรับสารในยุคดิจิทัลยังมีลักษณะของ 

“ผูแสวงหาขอมูลโดยเสรี” (ศุภศิลป กุลจิตตเจียวงศ, 2560)

  พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน       

สื ่อที่สงผลใหโลกออนไลนและออฟไลนเชื ่อมตอเขาหากันแทบจะ 

ตลอดเวลานั้น ยังกอใหเกิดโอกาสในการสรางความสัมพันธระหวาง 

“องคกรสื่อ” และ “ผูรับสาร” ไดอยางเปดกวางและในทิศทางที่ลึกขึ้น 

อีกดวย  ดังนั้น นักขาว และ/หรือ องคกรสื่อมวลชนจึงจำเปนตองใช 

วิธีการตาง ๆ ในการคนหาและวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Insight) ของ 

“ผูรับสาร” และ ใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวนั้น คิดคนเปนกลยุทธ 

ตาง ๆ ในการดำเนินการเพ่ือใหผูรับสาร เปนผูรับสารท่ีติดตามขอมูล 

การรายงานขาวอยางตอเน��องและสม่ำเสมอ หรือคลิกดูขอมูลมากขึ้น 

หรือใชเวลากับเรื่องราว (กับสื่อ) ใหมากข้ึน ท้ังเพ่ือภารกิจในวิชาชีพส่ือ 

ถึงคุณคาของขาวและเรื่องราวที่ไดนำเสนอนั้น อีกทั้งเพื่อประโยชน 

ทางเศรษฐกิจขององคกรสื่อเอง
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       แนวคิดเกี่ยวกับ “ผูรับสาร”

 ผูรับสาร เปนองคประกอบสำคัญในกระบวนการส่ือสาร เน��องจาก 

ถึงแมวาขาวสารตาง ๆ จะไดรับการตระเตรียมมาอยางพิถีพิถัน ใชผู 

ถายทอดท่ีมีความสำคัญ และความนาเช่ือถือสูงหรือใชส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ 

มากก็ตาม สิ�งตาง ๆ เหลาน้ันก็มิไดรับประกันความสำเร็จของการส่ือสาร  

หากผูรับสารไมเปดรับสารน้ัน ๆ (ศุภศิลป กุลจิตตเจียวงศ, 2560) ความ 

สัมพันธระหวางส่ือและผูรับสาร นับจากรูปแบบการส่ือสารมวลชนด้ังเดิม 

จนกระทั�งเขาสูยุคดิจิทัลไดแสดงใหเห็นวาผูรับสารและสื่อมีบทบาท 

สำคัญซึ�งกันและกันมาโดยตลอด 

 “ผูรับสาร” คือใคร และ “ใคร” คือผูรับสาร

 หากเราจะวิเคราะห “ผูรับสาร” มีคำศัพทมากมายท่ีเก่ียวของกับ 

“ผูรับสาร” ท่ีควรรูจัก ยกตัวอยางเชน คำวา ผูฟง ผูอาน หรือ จุดหมาย 

ปลายทางของการสื่อสาร ซึ�งแตละคำที่ใชเรียกผูรับสารนั้นลวนมีนัยที่ 

สะทอนถึงภาพในใจตอผูรับสารแตกตางกันไป

 สำหรับคำวา “ผูรับสาร” (Receiver) มีความหมายคลายคลึงกับ 

คำวาผูบริโภคขาวสาร (Audience) ในภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตาม  

หลายคนมักจะนึกถึงคำวา “ผูรับสาร” น� ้ในความหมายเชิงลบ เน��องจาก    

ใหความหมายถึงความเฉ��อยชาและรอรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน 

หรือ“Passive audience” ในขณะท่ี “Active audience”จะมีความหมาย 

ในเชิงบวกมากกวา เน��องจากหมายความถึงผูรับสารที่มีความกระตือ 

รือรนเอาการเอางาน มีสวนรวมในกระบวนการส่ือสารและเปนผูแสวงหา 

ขาวสารมากกวารอรับขอมูลขาวสารจากสื ่อแตเพียงอยางเดียว 

นอกจากน้ันแลว ยังมีการใชคำวา “ผูใชส่ือ” หรือ “User” หรือคำใหม ๆ 

ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของสื่อออนไลน เชน “Subscribers” หรือ 

“Viewers” เปนตน

 ในคำที่เกี่ยวของกับ “ผูรับสาร” หรือ “ผูบริโภคขาวสาร” นั้น 

ยังมีอีกคำท่ีเก่ียวของและเปนสวนหนึ�ง  ท่ีสงผลใหเกิดปญหาในกระบวน 
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การสื่อสารขึ้น คือ “Silence audience” หรือ “Absent audience” ใน 

ความหมายถึงผูรับสารท่ีส่ือไมรับรูวามีอยู เน��องจาก ไมเคยแสดงตัวตน 

ในกรณ�ของส่ือสิ�งพิมพ คือ  ไมเคยแสดงความคิดเห็นมาในรูปแบบของ

จดหมายหรือโทรศัพทมายังสื่อ หรือในกรณ�ของส่ือใหม  ไมเคยกดไลก  

ไมเคยแสดงความคิดเห็น หรือกดแบงปนขอมูล เปนตน ในขณะที่สิ�งที่ 

ส่ือตองการ คือผูรับสารท่ี  “รูจักและเห็นหนาคาตา” และพฤติกรรมหรือ 

ปฏิสัมพันธของผูรับสาร (Engagement) ที่ “Read further, click more 

& spend more time” (Robinson, 2019)

 นอกเหน�อจากนั้นแลว ในหนังสือเรื่อง “We the media” ของ 

Dan Gillmore (Meijer & Kormelink, 2018) ยังไดแสดงใหเห็นถึงคำ 

ใหมที่เกี่ยวของกับผูรับสาร คือ คำวา “Produser” ซึ�งควบรวมระหวาง 

คำวา Producers กับ Users / Consumers เพื่อแสดงใหเห็นวาเสนกั้น 

ระหวางการเปนผูผลิตขาวสารโดยฝายเดียวจากสื่อมวลชนและการ 

เปนผูรับขาวสารหรือบริโภคขาวสารแตเพียงฝายเดียวจากประชาชน 

ทั�วไปไดเลือนหายไปแลว เมื่อภูมิทัศนสื่อ ไดเปลี่ยนแปลงเขาสูความ 

เปนดิจิทัลมากยิ�งขึ้น อีกตัวอยางหนึ�งน้ัน คือการเปล่ียนแปลงการใชคำ 

ขององคกรสื่อเพื่อเรียกผูรับสารของตน เชน Dutch news website De 

Correspondent ใชคำเรียกผูรับสารของตนเองวา “Participants” แทน 

คำวาผูอาน (Readers) และใชคำวา “Curious individual” แทนคำวา 

กลุมเปาหมาย (Target groups) (Meijer & Kormelink, 2018)

 อยางไรก็ตาม ในบทความน�้จะใชคำวา “ผูรับสาร” เน��องจากยัง 

เปนคำที่มีชองวาง หลากหลายและเลื่อนไหลในตัวเอง ไมแตกตางจาก 

พัฒนาการของเทคโนโลยี และบริบทตาง ๆ ที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอยาง 

ตอเน��องและไมหยุดนิ�ง

 
 การจำแนกประเภทของผูรับสาร
 เพ่ือใหเขาใจถึงคำวา “ผูรับสาร” อยางกระจางมากยิ�งข้ึน การทำ 

ความเขาใจในลักษณะตาง ๆ ของผูรับสารจึงเปนเรื่องจำเปน  สำหรับ 
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ลักษณะตาง ๆ ของผูรับสารท่ีควรรูจัก โดยการจำแนกตามเกณฑตาง ๆ

ไดแก (1) การใชเกณฑการแปรไปของผูรับสาร (2) การใชเกณฑการ 

เขาถึงสื่อของผูรับสาร (3) การใชเกณฑเจเนอเรชันของผูบริโภค และ 

(4) การใชเกณฑการอยูภายในหรือภายนอกองคกรขาว ดังน�้  

      1.การใชเกณฑการแปรไปของผูรับสารเปนตัวจำแนก

 Nightingale (2003 อางถึงใน กิตติ กันภัย, 2556) ไดแบง 

ลักษณะเดนของผู รับสารโดยใชเกณฑการแปรไปของผู รับสารมา 

จำแนกประเภท ไดแก

   ผูรับสารท่ีเปนการรวมกลุมกันของประชาชน หมายถึง กลุม 

ผูรับสารที่รวมกันเพราะความสนใจในการนำเสนอ หรือผลผลิตของสื่อ 

หนึ�ง ๆ รวมกันในชวงเวลาหนึ�ง ผูรับสารกลุมน�้เปนที่รูจักกันในนาม 

“ผูชม” หรือ “Spectators”

   ผูรับสารท่ีเปนเปาหมาย หมายถึงกลุมคนท่ีถูกคิด / จินตนาการ 

ถึงโดยผูสื่อสาร และ เปนผูไดรับสารที่ถูกออกแบบเพื่อการเขาถึงโดย 

เฉพาะ ผูรับสารประเภทน�้รูจักกันในชื่อ “ผูถูกประทับตราใหชื่อ” หรือ 

“ผูตกเปนผูถูกกระทำ” (Inscribed or Interpellated audience)

   ผูรับสารประเภทข้ึนอยูกับสถานการณ หมายถึงผูรับสารท่ีมี 

ประสบการณการเปดรับสารโดยลำพังหรือรวมกันกับผูอื ่นผานการ 

ปฏิสัมพันธ ในสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตประจำวันขึ้นอยูกับบริบทและ 

สถานที่

   ผูรับสารแบบมีสวนรวม หมายถึง ผูรับสารที่มีประสบการณ 

รวมกับการแสดง หรือการนำเสนอของสื่อ ไมวาจะเปนการมีสวนรวม 

โดยทันที หรือจากพื้นที่หางไกล อยางไรก็ตามการจัดประเภทของ 

ผูรับสารตามเกณฑน�้จะขึ้นอยูกับสื่อที่เกี่ยวของและมุมมองที่ใช

 2 การใชเกณฑการเขาถึงของผูรับสาร

 การจำแนกประเภทของผูรับสารโดยใชเกณฑการเขาถึงสื่อของ 

ผูรับสารมีอยางนอย 6 แนวคิด (กิตติ กันภัย, 2556) ดังน�้
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          ผูรับสารที่พรอม หรือผูรับสารที่มีศักยภาพไดแกผูรับสารที่  

มีทักษะพ้ืนฐาน เชน อานออกเขียนได หรือมีความสามารถในการรับสาร 

    ผูรับสารที่จายเงินซื้อสื่อ ไดแก ผูรับสารที่จายเงินซื้อสินคา 

ส่ือไมวาจะเปนหนังสือพิมพ  ตั�วชมภาพยนตร คาสมัครสมาชิก เปนตน 

    ผูรับสารที่เปดรับเน�้อหาในสื่อ ไดแก ผูรับสารที่ อาน ดูฟง 

ฯลฯ เน�้อหาตาง ๆ ในสื่ออยางแทจริง

    ผูรับสารแบบเจาะลึก ไดแก ผูรับสารท่ีเปดรับเน�อ้หาบางชนิด 

บางประเภทอยางเจาะลึกเปนการเฉพาะ

    ผูรับสารเชิงจำนวน หมายถึง สัดสวนของผูรับสารทั้งหมด 

ที่สื่อพรอมจะเขาถึงไดในระยะเวลาที่กำหนด

    ผูรับสารเปาหมาย หมายถึง สวนแบงของผูรับสารที่มี 

ศักยภาพและแนวโนม ซึ�งถูกแยกออกมาเพื่อการเขาถึงโดยผูสงสาร  

เฉพาะ

  3.การใชเกณฑเจเนอเรชันของผูรับสารเปนตัวจำแนก                  

 การทำความเขาใจถึงพฤติกรรมของผู ร ับสารในยุคดิจ ิทัล   

นอกเหน�อจากการแบงตามเกณฑการแปรไปของผูรับสารในขางตน 

แลวนั้นอาจใชวิธีการทำความเขาใจถึงพฤติกรรมของผูรับสารผาน 

แนวคิดทางการตลาดในการจัดกลุมลักษณะของพฤติกรรมผูบริโภค 

โดยใชเกณฑเจเนอเรชันตาง ๆ  ไดอีกแนวทางหนึ�ง  (ปรีชญา แมนมินทร 

และ นภวรรณ ตันติเวชกุล, 2560) กลาวคือ

 เจเนอเรชัน เบบี้บูมเมอร หมายถึง ผูที่เกิดในชวง พ.ศ. 2489 - 

2507 ชวงปลายสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ลักษณะของคนเจเนอเรชันน�้ 

จะมีความเปนอิสระสูง ชอบแสดงออก มองโลกในแงดี มีทัศนคติเก่ียวกับ 

สังคมในแบบของตน มีลักษณะของการอธิบายตนเองผานอาชีพการงาน 

ทำงานเต็มที่ โดยตองการผลงานที่ชัดเจน ยอมรับผูบังคับบัญชา 

และตองการที่จะอยูในหนวยงานเปนเวลานาน และมีความคุนเคย  

เปนอยางดีกับสื่อมวลชน
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   เจเนอเรชัน X หมายถึง ผูที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2508-2523 

เปนเจนเนอเรชั�นท่ีเกิดมาพรอมความหลากหลายทางวัฒนธรรม และแบบ  

โลกาภิวัฒน เติบโตมากับโทรทัศนและคอมพิวเตอร เปนเจนเนอเรชันท่ี 

ตองการเปนอิสระ เปดรับความแตกตาง และ ช่ืนชม ความเปนเอกเทศ 

ตองการความสมดุลระหวางชีวิต การงาน และครอบครัวมากอนอยางอ่ืน

      เจเนอเรชัน Y หมายถึง ผูที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2524-2543 

มีความเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม  สนใจในเรื่องราวของ 

สังคม และเกิดมาพรอมกับวิทยาการสมัยใหม จึงมีปฏิสัมพันธกับสื่อ 

หลายชนิด สามารถทำกิจกรรมหลายอยางไดในเวลาเดียวกัน มั�นใจใน 

ตัวเอง มีความสามารถดานธุรกิจ เจนเนอเรชั�นน� ้ใจกวาง มองโลกในแง 

ดีมีจุดมุงหมาย และ มีแรงจูงใจในการประสบความสำเร็จ ตองการเปน 

ที่ยอมรับของเพื่อนฝูง และสรางความเปนตัวตนผานภาพลักษณ   

ตองการติดตอสื่อสารกับเพื่อนฝูงและเปนสวนหนึ�งของสังคมรวมทั้ง 

สังคมออนไลน

        นอกเหน�อจากน้ันแลว ขอมูลจากศูนยสรางสรรคงานออกแบบ 

(2559) ยังแสดงใหเห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของคนในเจเนอเรชันอ่ืน ๆ  

นอกเหน�อจากเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร X และ Y ดังน�้

   เจเนอเรชัน MILLENNIALS หรือ เกิดระหวาง พ.ศ. 2525 - 

2547 คนกลุมน�้ใหคุณคากับการพัฒนาตนเอง การจัดสมดุลการงาน 

และชีวิตมากกวาเงินตรา และสถานภาพทางสังคมใหความสำคัญเร่ือง 

การสำรวจและการผจญภัยและยังเปนกลุมที่มองหาประสบการณการ 

ใชเวลาที่มีคุณภาพมากกวาคลั�งไคลในวัตถุนิยม

    เจเนอเรชัน Z หรือ เกิดระหวางป พ.ศ. 2548 - 2552 อาจ 

เรียกไดอีกอยางวากลุม “ไอเจน (iGen)” หรือบางคร้ังถูกเรียกวา Digital 

native คนกลุมน�้ มีความสามารถในการเขาถึงขาวสาร และ รายลอม 

ดวยสื่อดิจิทัลรอบดาน จึงเปนเจเนอเรชันที่เปดกวาง เชื่อมั�นในความ 

เทาเทียมทางเพศ รวมถึงเขาใจความหลากหลายของผูคน
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    เจเนอเรชัน ALPHA GENERATION หรือ เกิดในระหวาง 
ป พ.ศ. 2553 - 2568 กลุมอัลฟาน�้ สามารถปฏิสัมพันธกับเทคโนโลยี 
ตั้งแตยังเล็กมากกวาเจเนอเรชันอื่นๆ คนกลุมน�้ จะไมคิดวาเทคโนโลยี 
เปนเพียงเคร่ืองมือ แตจะรวมเทคโนโลยีเหลาน้ันไวเปนสิ�งเดียวกับการ 
ใชชีวิตดวยเหตุน�้ จึงถูกเรียกวา Screenagers หรือ Generation glass
 4.การใชเกณฑการอยูภายใน หรือภายนอกหองขาวเปนตัวจำแนก 
  Robinson (2019) ไดใชเกณฑการอยูภายใน หรือภายนอกหอง 
ขาวเปนตัวจำแนกลักษณะผูรับสาร โดยแบงออกเปนผูรับสารที่อยู 
ภายในหองขาว และผูรับสารที่อยูภายนอกหองขาวราย ละเอียดดังน�้
    ผูรับสารที่อยูภายในหองขาว ประกอบดวย
    The Institutional Audience ผูรับสารในลักษณะองคกรน�้ 
นอกเหน�อจากความหมายถึงผูบริหารขององคกร (หรือเจาหนาที่ของ 
ธุรกิจสื่อ)แลวนั้น ยังมีความหมายในทางธุรกิจอีกดวย โดยเฉพาะการ 
เปนผูรับสารองคกรที่เปนผูกำหนดมูลคาทางตัวเงินของธุรกิจดวยการ 
โฆษณาหรือดวยผลประโยชนอื่นใด  (Big-Space buyers) ดวยเหตุน�้ 
ผูรับสารในลักษณะองคกรน�้จึงมีอิทธิพลอยางมาก ทำใหนอกเหน�อจาก 
การนำเสนอขาวสารแลว ส่ือยังตองแสดงใหผูรับสารองคกรเหลาน�เ้ห็น 
อีกดวยวา “แมวาคนทั�วไปจะซื้อขาว แตคนธรรมดาเหลาน�้ก็มีกำลังซื้อ 
เพื่อใหผูรับสารองคซื้อโฆษณา”
    Editors บรรณาธิการขาว ในฐานะผูรับสารน�มี้ความสำคัญ 
เน��องจาก“ถาขายงานใหบรรณาธิการได ก็จะขายงานใหคนทั�วไปอานได”  
บรรณาธิการขาวจึงมีความสำคัญในฐานะของผูรับสารดานแรกที่จะ 
“ซื้อ” หรืออานขาวหรือเร่ืองราวน้ัน ๆ ในขณะท่ีนักขาวเองก็พยายามท่ี 
จะเรียนรูและนำเสนอเรื่องราวในลักษณะที่จะทำใหบรรณาธิการขาว 
ตองการซื้องานหรือประเด็นขาวของตน
     Colleagues and Peers เพ่ือนรวมงานและเพ่ือนรวมอาชีพ 
เปนอีกกลุมผูรับสารสำคัญที่กระจายตัวอยูในหองขาว และเปนกลุม 
อางอิงที ่สำคัญกลุมหนึ�งในการทดสอบความนิยมของผูรับสารตอ 
ประเด็นขาว หรือ เรื่องราวที่ตองการนำเสนอได  
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    Sources หรือ “แหลงขาว” นับเปนกลุมผูรับสารที่สำคัญ 

ของส่ือดวยเชนกัน เน��องจากขอมูลขาวสารท่ีไดรับมาจากแหลงขาวน้ัน 

มีผลกระทบโดยตรงตอความสำเร็จของสื่อ โดยเฉพาะในสถานการณท่ี 

ส่ือใหขอมูลท่ีผิดพลาดไปจากขอเท็จจริง และ มี “แหลงขาว” ท่ีรูดีท่ีสุด 

ในเรื่องน�้ไมพอใจกับสิ�งที่สื่อนำเสนอ

    ผูรับสารที่อยูภายนอกหองขาว ประกอบดวย

      Friends and Family คนรูจักใกลชิดที่อยูภายนอก     

หองขาวน�้เปนผูรับสารที่มีอิทธิพลสำคัญสำหรับสื่อเชนกัน โดยเฉพาะ 

เมื่อไดรับขอมูลตอบกลับหรือฟดแบค เน��องจากมีแนวโนมที่สื่อจะให 

ความเชื่อถือและใหความสำคัญกับผูรับสารกลุมน�้มากกวาขอมูลตอบ 

กลับจากคนแปลกหนาหรือคนอื่น ๆ ทั�วไป

    Reader หมายถึง ผูรับสารทั�วไปท่ีมีการ “อาน/ดู/ฟง” และ 

ตอบสนองตอสิ�งที่สื่อสารออกมาในรูปแบบตาง ๆ อาจกลาวไดวา การ 

ตอบสนองของผูรับสารน�้   เปนสิ�งท่ีส่ือตองการมากท่ีสุด เน��องจากการ

ไดรับปฏิกิริยาตอบสนองหรือฟดแบคจากผูอาน/ผูดู/ผูชม ฯลฯ จะเปน 

หลักฐานอยางดีวางานของสื่อนั้นไดสรางผลกระทบในทางใดทางหนึ�ง 

 อาจสรุปขอมูลเกณฑการจำแนกลักษณะตาง ๆ ของผูรับสารไดดังตอไปน�้

ภาพที่ 1 เกณฑการจำแนกประเภทของผูรับสาร
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 ในการผลิตงานขาว หรือ ปฏิบัติการส่ือสารอ่ืน ๆ เราทุกคนมักมี 

“ผูรับสาร” อยูในใจของตนเอง ในขณะที่กำลังเขียนขาว หรือผลิตงาน 

ช้ินน้ัน ๆ แตโดยแทจริงแลว ในขณะท่ีเรากำลังผลิตงานส่ืออยูน้ันเรายัง  

ไมมี “ผูรับสาร” ท่ีแทจริง ดังน้ัน ในการศึกษาขอมูลในแงมุมตาง ๆ ท่ี 

เก่ียวของกับ “ผูรับสาร” จะทำใหส่ือไดขอมูลท่ีสามารถนำมา “ถมชองวาง” 

ของ “ผูรับสาร” ที่เราจินตนาการกับ “ผูรับสาร” ที่แทจริงของเราได

 

       แนวทางในการศึกษาผูรับสาร
 
 พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำใหสื่อมีวิธีการใหม ๆ ที่จะใช 

เช่ือมตอและทำความเขาใจผูรับสาร  โดยวิธีการใหม ๆ  เหลาน� ้สามารถ 

กระทำได 2 ประเภท คือการเรียนรูจากผูคน (ดวยการฟงและพูดคุยกับ 

ผูรับสารโดยตรง) และการเรียนรูจากขอมูล (ดวยการใชการวิจัยและ 

เครื่องมือออนไลนเพื่อสรุปขอมูลเชิงลึกของผูรับสาร) 

 รายละเอียดของแนวทางในการศึกษาผูรับสาร มีดังน�้

 แนวทางที่หนึ�ง การใช “W”-questions

 การใช “W”-questions น�้ เปนการตั้งคำถามที่ประยุกตจาก  

ขอคำถาม  5w1h ในการเขียนขาว และอักษรยอดังกลาวน� ้สามารถใชใน 

การตั้งคำถามเพื่อวิเคราะหผูรับสารไดเชนเดียวกัน ทั้งดวยการฟงและ 

พูดคุย หรือ การสังเกตจากผูรับสารโดยตรง ตัวอยาง เชน  Who - เรา 

เขียนเรื่องน�้ใหกับใครอาน ?  Why - ทำไมเรื่องน�้จึงมีความสำคัญจน 

เขาตองอาน ? หรือ What - อะไรในเรื่องน�้ที่เขาจะใหความสนใจ? โดย 

Johnson-Sheehan (2005) ไดเสนอชุดของขอคำถาม เพื่อหาคำตอบ 

เกี่ยวกับผูรับสาร ตัวอยางเชน
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    Who are they?
    What do they need?
    Where will they be reading?
    When will they be reading?
    Why will they be reading?
    How will they be reading?

 ชุดของขอคำถามท่ีเก่ียวของกับผูรับสารตอไปน�ท่ี้จะชวยกำหนด 

ทิศทางในการเขียนขาวหรือประเภทของเรื ่องราวที่จะนำเสนอได  

(Hansen & Paul, 2015)  เชน

    WHO ใครเปนผูอาน หรือ ผูดู ใครจะสนใจหัวขอน� ้ใครหรือ 

องคกรใดที่ควรจะรับรูในประเด็นน�้?

    WHAT ผูมีโอกาสเปนผูชม ตองการทราบอะไรเกี่ยวกับ  

หัวขอน�้ รายงานประเภทใดที่จะใหขอมูลหรือเปนประโยชนกับผูชม    

มากที่สุด หรือ ผูรับสารรูอะไรเกี่ยวกับเรื่องน�้อยูแลวบาง

    WHERE ผูรับสารที่สนใจในหัวขอน�้จะหาขอมูลไดจากที่ใด 

อีกบาง 

    WHEN จะนำเสนอขาวหรือเร่ืองราวน�้ใหกับผูรับสารในเวลา 

ใดเชน นำเสนอในชวงขาวดวน หรือใชเปนขอมูลในการนำเสนอชวง 

สรุปขาว/สกูปขาว เปนตน

    WHY ทำไมผูรับสารถึงตองรับรูเร่ืองน� ้ หรือทำไมคนดูถึง 

ไมสนใจในเรื่องน�้ 

    HOW จะสื่อสารในเรื่องน�้กับผูรับสารไดดีที่สุดอยางไร  

ภูมิหลังของผูรับสารตองเปนแบบไหนจึงจะเขาใจในสิ�งที่นำเสนอ หรือ  

ผูรับสารจะตอบสนองตอรายงานขาวน�้อยางไร

        คำตอบตอคำถามในขางตนน�้ จะมีผลตอการสรางภาพของ  

ผูรับสารขึ้นในใจ และ มีอิทธิพลตอการจำกัดทางเลือกตาง ๆ กลาวคือ 

หัวขอที่จะเลือกมารายงานขาว วิธีการรายงานขาวหรือวิธีการเลาเรื่อง 

และเรื่องเลาในประเด็นหรือหัวขอที่จะเลือกมาเลา
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 นอกเหน�อจากนั้นแลว ยังมีการใชขอคำถาม 5W1H เพื่อระบุ 

ตัวตนของผูรับสารไดอีกแนวทางหนึ�ง ตัวอยางเชน

    คำถาม WHO คือ การระบุขอมูลตัวตน และลักษณะทาง 

ประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานที่ที่ผูรับสาร      

อาศัยอยู

    คำถาม WAHT คือ การระบุขอมูล ความตองการ ความหวัง 

ความกังวล หรือ แรงบันดาลใจในชีวิตของผูรับสารวาคืออะไร

    คำถาม WHY คือ การระบุขอมูลความสนใจของผูรับสารวา 

ทำไมถึงตองรับรูเรื่องน�้ หรือ สนใจในเรื่องน�้ ตลอดจนปจจัยเงื่อนไข 

ตาง ๆ  ที่อาจสงเสริม หรือ เปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ของผูรับสารวา คืออะไร และ

    คำถาม HOW คือ การระบุขอมูลวาผูรับสารกลุมเปาหมาย 

ของเรานั้นเจอชองรายการหรือเพจของเราไดอยางไร อาน หรือดูขาว 

ของเราจากชองทางไหนบาง ในชวงเวลาใดบาง เปนตน

 

 ภาพที่ 2 การใช W- questions ในการศึกษาผูรับสาร
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 แนวทางที่สอง การใชเครื่องมือการวิจัย

      การใชเครื่องมือในการวิจัย เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลของผูรับสารน� ้

อาจทำไดทั้งการสำรวจผูรับสารโดยทางตรง หรือใชขอมูลทางออม 

เชน ขอมูลจากงานวิจัยอ่ืน ๆ หรือการติดตามในส่ือออนไลนท่ีผูรับสาร 

กลุมเปาหมายใชอยู การทำวิจัยจะทำใหส่ือสามารถทำความเขาใจ และ 

ระบุขอมูลของผูรับสารกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี ตัวอยางเชน  ขอมูล      

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นวา นักขาวโทรทัศนไมได ‘รูจัก’ 

ผูชมของพวกเขาดีเทาที่ควร นักขาวที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยน�้ 

“คิดวาผูชมจะสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ เพศ อาชญากรรม และความ 

รุนแรงมากที่สุด แตผูชมรายงานวา พวกเขาสนใจเรื่องราวที่เกี่ยวของ 

กับเศรษฐกิจบริโภคนิยมและการศึกษามากที่สุด” นอกจากนั้นแลว 

ตัวอยางการใชเครื่องมือการวิจัยดวยการสัมภาษณ และการสนทนา 

กลุมจาก ProPublica ยังไดแสดงใหเห็นอีกดวยวา ผูรับสารกลุมเปา 

หมายของส่ือน้ันไมใช “ทุกคน” หรือ “ประชาชนทั�วไป” ซึ�งขอมูล 

เหลาน�้ไมปรากฏผลออกมาดวยเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ หรือ 

การใชแบบสอบถามแตเพียงอยางเดียว (Robinson, 2019) ดังน้ัน 

การใชเคร่ืองมือ ในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลของผูรับสารจะเปน 

ประโยชนโดยตรงในการไดขอมูลเชิงลึกโดยตรง  (Insight) ของผูรับสาร 

กลุมเปาหมาย นำมาสูการเลือกประเด็น / หัวขอขาว การรายงานขาว 

และกลยุทธการนำเสนอขาว หรือเร่ืองราวน้ัน ๆ ท่ีมีแนวโนมวา “โดนใจ” 

ผูรับสารและนำไปสูพฤติกรรมของผูรับสารที่ตองการได (“Read 

further,  click more & spend more time”)

 สำหรับเครื่องมือวิจัยที่สามารถนำมาใชเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

ของผูรับสารที่บทความน�้เลือกมานำเสนอ ไดแก (1) การสัมภาษณ (2) 

การสนทนากลุม (3) แบบสอบถาม และ (4) Social media metrics มี 

ดังตอไปน�้
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   1.การสัมภาษณ อาจใชวิธีการสัมภาษณแบบตัวตอตัว หรือ 

ทางโทรศัพท หรือ ออนไลน เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกของผูรับสารกลุม 

เปาหมายมากที่สุด  ทั้งน�้ จะตองใชคำถามปลายเปดที่ใหคำตอบโดย 

ละเอียดแทนการใชคำถามปลายปดที่จะตอบแค “ใช” หรือ “ไมใช” 

ในการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณน�้ สื่ออาจใชวิธีการสนทนาทาง 

โทรศัพทกับผูรับสารทั�วไป หรือ “แหลงขาว” ในฐานะของผูรับสารของ 

ตนเองได นอกจากน�้แลว ยังมีวิธีการอื่น ๆ  เชน การพูดคุยผานเฟซบุก 

ไลฟในขณะที่สื ่อกำลังตรวจสอบหรือคนหาขอมูลเพิ�มเติมเพื่อการ 

รายงานขาว เปนตน 

   2.การสนทนากลุม เปนการจัดสนทนากลุมกับผูรับสาร 

กลุมเปาหมายหลาย ๆ  คนรวมกันเพ่ือใหขอมูลความคิดเห็น และปฏิกิริยา 

ของผูรับสารกลุมเปาหมายที่เขารวมการสนทนากลุม ผานทางอวัจน 

ภาษา เชน ภาษากาย หรือ การแสดงออกทางสีหนา เปนตน

   สำหรับการใชเครื่องมือวิจัยในประเภทการสัมภาษณและ 

การสนทนากลุมนั้น ขอมูลจาก Robinson (2019) ไดแสดงใหเห็นวา 

องคกรส่ือหลาย ๆ องคกร ในปจจุบันเริ�มจัดกิจกรรมใหนักขาวไดพบปะ 

กับ “แหลงขาว” หรือผูคนท่ีส่ือกำลังเขียนถึงอยางเปนทางการมากข้ึน 

ตัวอยางหนึ�ง คือ กิจกรรม “ทัวรรถบัส”  "Listening to America" ของ 

Huffington Post เมื่อปพ.ศ. 2560 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรับฟงขอมูล 

และความคิดเห็นโดยตรงจากผูรับสารวามีเรื่องราวอะไรบางที่สำคัญ   

ท่ีสุดสำหรับชาวอเมริกันอีก ตัวอยางหนึ�งน้ันคือการท่ีองคกรส่ือพยายาม  

เก็บรวบรวมขอมูลจากผูรับสารในลักษณะของ “คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ผูอาน” และจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นซึ�งคลายกับการจัดสนทนา 

กลุม เปนตน

   “เปนประโยชนอยางยิ�ง  สำหรับฉันที่ไดรับฟงผูคนจริง ๆ”   

นักขาวกลาว “มันเยี่ยมมาก เพราะพวกเขาชอบ สิ�งที่ฉันคิดไมถึง”  

(Robinson, 2019)
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    3.การใชแบบสอบถาม หมายถึง  รูปแบบของคำถามเปน 

ชุด ๆ ที่ไดถูกรวบรวมไวอยางมีหลักเกณฑและเปนระบบ อาจเปนการ 

เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็น หรือขอเท็จจริง การเก็บขอมูล 

ดวยแบบสอบถามสามารถทำไดดวยการสัมภาษณ ทั้งใหผูตอบดวย 

ตนเองและทำในรูปแบบออนไลนไดอีกดวย

    ขอมูลการสำรวจผูรับสารเยาวชนยุคอินเตอรเน็ททั�วโลก 

จากบทความเรื่อง  The Eight Net Gen Norms ทำใหไดขอสรุปการ 

ศึกษาที่นาสนใจเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตของเยาวชนคนรุนใหม และ 

สื ่อสามารถนำขอมูลเหลาน� ้มาประยุกตใชตอเปนขอมูลผู ร ับสาร 

เยาวชน/กลุม คนรุนใหมได  (อัศวิน เนตรโพธิ์แกว, 2561) กลาวคือ 

    เสรีภาพ เยาวชนคนรุนใหม ใหความสำคัญกับอิสรเสรีภาพ 

มากโดยเฉพาะเร่ืองอาชีพ หนาท่ีการงาน 

    การตามใจฉัน เยาวชนคนรุนใหม ไมชอบรูปแบบมาตรฐาน 

ของโหล แตพอใจในสิ�งที่ดัดแปลงแกไขใหสะทอนตัวตนอัตลักษณได 

มากกวา ซึ�งแสดงวาลำพังคุณคาเชิงอรรถประโยชนของสินคาบริการ 

ไมพอเพียงตอความตองการและความพึงพอใจเพราะไมใชเคร่ืองหมาย 

แสดงความพิเศษของผูใช

    การพินิจพิเคราะห เยาวชนคนรุนใหม เปนผูอยากรูอยาก 

เห็นไมวาในประเด็นไหน เรื่องใด ความกระหายใครรูในยุคน�้สามารถ 

ตอบสนองไดดวยเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย 

    คุณธรรม เยาวชนคนรุนใหม มีความสำนึกในคุณธรรมความ 

ซ่ือสัตยความเมตตากรุณา ความโปรงใส และยึดมั�นตอขอผูกพัน

    ความรวมมือ เยาวชนคนรุนใหม ใหความสนใจกับการรวม 

มือประสานงานสานสัมพันธภาพตอกัน โดยเฉพาะความสัมพันธออน 

ไลนผานอินเตอรเน็ต ซึ�งไมเพียงแตเปนพื้นที่สนทนายามวางเทานั้น 

แตยังมีการปรึกษาหารือเรื่องการเรียน การทำงาน ปญหาสวนตัว  

และ/หรือ ทัศนคติตอสังคมดวย
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    ความบันเทิง  เยาวชนคนรุนใหม ใสใจกับความบันเทิง แม 

ในสถานที่ทำงานหรือบรรยากาศที่เปนทางการ แตความสนุกสนาน 

ผอนคลายไดกลายเปนสวนหนึ�งของวิถีชีวิตการทำงานที่ลดละความ 

เครียดและพยายามสรางสุขและชอบในสิ�งท่ีทำ ทำในสิ�งท่ีชอบ มากกวา 

การแบงงานและการพักผอนออกจากกัน

    ความเร็ว เยาวชนคนรุนใหมเปนคนคิดเร็ว ทำเร็ว และหวัง 

ผลเร็ว เน��องจากสภาพแวดลอมและปจจัยทางเทคโนโลยีทำใหการติดตอ 

ประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว จนทำใหความเช่ืองชา กลายเปน 

เร่ืองนาอึดอัดขัดใจ ไมสอดรับกับความอดทนต่ำท่ีมีอยู ซึ�งท้ังหมดน�เ้ปน 

วิธีชีวิตที่ติดแนนกับคนรุนใหม

    นวัตกรรม เยาวชนคนรุนใหม ใฝหาสิ�งประดิษฐใหม ๆ และ 

ความทันสมัยอยูตลอดเวลา การไขวควาเพื่อใหไดเปนเจาของแสดงถึง 

สถานภาพทางสังคม และภาพลักษณตัวตนเชิงบวก

 4.การวิเคราะหพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของผูรับสาร 

(Social Media Analytics) อาจใชวิธีการวิเคราะหขอมูลของผูรับสารใน 

ส่ือสังคมออนไลน เชนดูการโพสตหรือการโตตอบกับเน�อ้หาเชนการคลิก 

และการแสดงความคิดเห็น หรือ ตอบกลับ ขอมูลการวิเคราะหผูรับสาร 

ในลักษณะน�เ้ปนการเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะ “Engagment” หรือ 

การมีปฏิสัมพันธกับเน�อ้หาขาว/รายการขาวของผูรับสารกลุมเปาหมาย  

(โดยเฉพาะการ clicks, shares, comments, time spent, และ return 

visits) ในการวิเคราะหขอมูลผานสื่อสังคมออนไลนน�้อาจใหขอมูลใน 

เชิงบวก และสื่อสามารถทำไดเปนประจำในแพลตฟอรมของตนเอง  

ในแบบไมเปนทางการไดอีกดวย

      ยกตัวอยาง เชน การใชกูเกิลเทรนด (Google Trends) ซึ�ง 

เปนเครื่องมือของกูเกิล (Google) ที่ชวยในการวิเคราะหแนวโนมคำ 

คนหา  (Keyword) ตาง ๆ โดยนำปริมาณการคนหาคำบนชองทางตาง ๆ

ทางออนไลนมาคำนวณ และแสดงผลของกรมสงเสริมการคาระหวาง  
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ประเทศ กระทรวงพาณิชย ที่ตองการผลักดันการขายสมุนไพรไทยให 

กับนักทองเที่ยว (ณัฐพล มวงทำ, 2563) 

 โจทยของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

คือ ความตองการใหนักทองเท่ียวจากตางประเทศ ท่ีเขามาทองเท่ียวใน 

ประเทศไทยสนใจสมุนไพร ทั้งการซื้อเปนของฝากกลับประเทศ หรือ 

ซื้อไวใชในระหวางการทองเที่ยวอยูในประเทศไทย ดังนั้น กรมสงเสริม 

การคาระหวางประเทศ จึงไดใชกูเกิลเทรนดเพ่ือคนหาขอมูลวา เม่ือพูด 

ถึงประเทศไทยแลวนั้นชาวตางชาติใหความสนใจกับเรื ่องอะไรบาง 

และ คนหาขอมูลเก่ียวกับประเทศไทยดวยคำคนอะไรบางทางออนไลน 

ซึ�งขอมูลท่ีพบ คือ ชาวตางชาติจดจำประเทศไทยไดในฐานะเปนสถานท่ี 

ทองเท่ียวติดอันดับตน ๆ  ของโลก ตอจากน้ัน กรมสงเสริมการคาระหวาง 

ประเทศจึงทำแคมเปญเพ่ือส่ือสารรณรงคการใชสมุนไพรไทย ท่ีมีช่ือวา 

“Wonder of Thai Herbs” โฆษณาสมุนไพรไทยออกมา โดยออกแบบ 

การเลาเรื่องราวใหสอดคลองกับเรื่องที่นักทองเที่ยวสนใจและคนหา 

ขอมูลเก่ียวกับประเทศไทย ตัวอยางเชน เม่ือนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

กำลังคนหาเร่ือง มวยไทย สิ�งท่ีเขาจะไดเห็น คือ คลิปโฆษณาที่เปนการ 

สอนรำมวยไทย โดยมีความเช่ือมโยงกับสมุนไพรไทย นั�นคือ ในระหวาง 

การเรียนรำมวยไทยสำหรับมือใหมนั้นอาจจะมีอาการเคล็ดขัดยอก 

หลังเดาะได และวิธีการรักษาและบรรเทาอาการดังกลาวไดก็คือการใช 

สมุนไพรไทย มีชื่อวา Plai หรือ “ไพล” นั�นเอง
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        ภาพที่ 3 แนวทางการศึกษาผูรับสารโดยใชเครื่องมือการวิจัย
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 แนวทางการวิเคราะหขอมูลผูรับสาร

       ในบทความน�้ ไดประยุกตใชแนวทางการวิเคราะหขอมูลผูรับสาร  

ดวย 2 แนวทาง ประกอบดวย  (1) การสราง Persona ของผูรับสาร 

กลุมเปาหมาย และ (2) การสรางเสนทางการซื้อสินคาหรือ customer 

journey ของผูรับสาร รายละเอียดดังตอไปน�้

 (1)  การสราง Persona ของผูรับสารกลุมเปาหมาย

    วิธีการสราง Persona ของผูรับสารกลุมเปาหมาย ซึ�งในท่ีน� ้

จะเรียกวา “Imagined readers” จากแนวคิดดานการตลาดในการสราง 

Persona ของผูซ้ือสินคา (Molek, 2560; Orn Smith, 2563 ; Robinson, 

2019) เพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหผูรับสาร สำหรับสื่อมวลชนใน 

ยุคดิจิทัลการทำ Persona ของผูรับสารกลุมเปาหมายน�เ้ปรียบเสมือนกับ 

การมี “ภาพจำลอง” ของผูรับสารในจินตนาการ (Imagined readers) 

ท่ีมีพฤติกรรมเฉพาะ มีความตองการและความปรารถนา ซึ�งเปนตัวแทน 

ของผูรับสารบางสวนของสื่อที่จะชวยกระตุน และทำใหสื่อสามารถใช 

ขอมูลน�้ในการนึกถึงผูรับสารของตนเองหรือเปนแผนที่นำทางเขาถึง 

“ผูรับสารเปาหมายตัวจริง” ได

    ขั้นตอนการทำ Personaของผูรับสารกลุมเปาหมายมีดังน�้

    1.การสรุปขอมูลผูรับสารกลุมเปาหมาย หรือ “Imagined 

readers” โดยขอมูลที่จะตองสรุปประกอบดวย ขอมูลเชิงประชากร 

ศาสตรของผูรับสาร อาทิ ถิ�นที่อยู อายุ เพศ สถานภาพ ความสนใจ 

เว็บไซตหรือแบรนดท่ีชอบ  อาชีพ การศึกษา รายได ฯลฯ ขอมูลเหลาน� ้

เปนพื้นฐานที่สำคัญอยางมากในการสราง Persona ของผูรับสาร

    2.การตั้งชื่อให Persona ของผูรับสารกลุมเปาหมาย เพื่อ 

ใหสื่อและผูมีสวนรวมในการวิเคราะหผูรับสารรูสึกไดวา Persona หรือ 

“Imagined readers” ที่จะวิเคราะหสังเคราะหขอมูลออกมานั้นคือ   

ขอมูลของคนจริง ๆ ที่สื่อสามารถรับรูความรูสึกเขาใจมุมมองของ    

ผูรับสารกลุมเปาหมายน�้ไดงายมากขึ้น
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    3.การวางตำแหนง Persona เมื่อไดอัตลักษณหรือลักษณะ 

ของผูรับสารเปาหมายหรือ “Imagined readers” ขึ้นมาแลวใหทดลอง 

สรางหรือวางเรื่องราวรอบตัวของ Persona น�้ขึ้นมาจากขอมูล (ที่ได 

จากแนวทางการศึกษาผูรับสาร) วามีชีวิตประจำวันอยางไร ทำงาน 

แบบไหน ทำงานท่ีไหน ทำงานเวลาใดบาง พักผอนเวลาไหน ไปท่ีไหน 

เวลาพักผอนเปดรับส่ือประเภทใด ความตองการเก่ียวกับส่ือเปนอยางไร 

ใชสื่อในเวลาใดบาง ฯลฯ เพื่อใหเขาใจความคิดหรือพฤติกรรมในแตละ 

วันของผูรับสารกลุมเปาหมาย

    4.การสราง Demographic data ของ“Imagined readers”  

โดยใชขอมูลจากขอ (1) การสรุปขอมูลผูรับสาร กลุมเปาหมายเพื่อให 

เห็นภาพชีวิต เห็นเรื่องราวสวนตัว หรือ เปรียบเสมือนกับการสรางตัว 

ละครตัวหนึ�ง หรือ “การถมชองวาง” ของผูรับสารที่ไดจินตนาการไว 

กับผูรับสารที่แทจริง ที่จะทำใหไดรูวาควรจะตองเลือก หัวขอขาว หรือ 

เรื่องราวประเภทใด หรือ จะตองตัดแตงประเด็นและนำเสนอเรื่องราว 

นั้น ๆ อยางไร จึงจะเขาถึงผูรับสารกลุมเปาหมายใน Persona แบบน�้

    5.การต้ังเปาหมายและอุปสรรค สิ�งสำคัญในการวาง Persona 

ของ “Imagined readers” น�้ คือการเขาใจวาตัวละครที่สรางขึ้นมานั้น 

มีความตองการอยางไรในชีวิต มีจุดมุงหมายอยางไร และ ความกังวล 

หรือความรูสึกกลัวของคนกลุมน�้ คืออะไร หรืออะไร คือ “Pain point” 

หรือปญหาของ Persona น�เ้ม่ืออานขาวหรือเร่ืองราวจากส่ืออ่ืน ๆ หรือ 

ขาวเกา ๆ ของส่ือท่ีเคยรายงาน หรือเลาเร่ืองมากอนหนาน� ้และเราจะ 

สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนน�้ไดอยางไร เพ่ือนำเอาขอมูลเหลาน�ม้าสราง 

ประเด็นขาวเรื่องเลา การเขียนขาว หรือ กลยุทธในการนำเสนอเรื่อง 

ราวแบบใหม ๆ ซึ�งขอมูลเหลาน� ้ในกรณ�ท่ีเปนแนวคิดดานการตลาดน้ัน 

จะทำใหนักการตลาดสามารถแกปญหาของผูบริโภคไดอยางถูกจุด 

หรือรับรูไดวาผูบริโภคนั้นกำลังตองการอะไรจากแบรนด
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ภาพที่ 4 ตารางระบุขอมูล Persona ของผูรับสาร

    6.การสรางประเด็นขาว การเขียนขาวและการนำเสนอเร่ือง 

ราวนั้น ๆ เพื่อสื่อสารกับผูรับสารกลุมเปาหมายตัวจริง

 ตัวอยางการทำตารางระบุขอมูล Persona ดังน�้

 การใสขอมูลในตาราง Persona นั้น อาจใชคำตอบจากขอมูล 

คำถาม 5W1H ได ตัวอยางเชน คำถาม WHO คือ การระบุขอมูล 

ตัวตนและลักษณะทางประชากรศาสตร คำถาม WAHT คือการระบุ 

ขอมูลความตองการในชีวิตของผูรับสารวา คืออะไร คำถาม WHY คือ 

การระบุขอมูลความสนใจของผูรับสารวา ทำไมถึงตองรับรูเรื่องน�้ หรือ 

สนใจในเรื่องน�้ และ คำถาม HOW คือ การระบุขอมูลวาผูรับสาร   

กลุมเปาหมายของเรานั้นเจอชองรายการ หรือ เพจของเราไดอยางไร 

อาน หรือดูขาวของเราจากชองทางไหนบาง ในชวงเวลาใดบาง เปนตน

 หรือ ตัวอยางการเขียนขอมูล Persona ในลักษณะของการ 

บรรยาย เชน

  “ผูรับสารคือ คุณเอ เปนเพศหญิง อายุประมาณ 50 ป แตงงาน 

และมีลูกแลว ปจจุบันเปนอาจารยสอนหนังสืออยูที่มหาวิทยาลัยแหง 

หนึ�ง แอพลิเคชั�นที่ใชเปนประจำ ไดแก เฟซบุก อินสตราแกรม Netflix 

และ ยูทูบ สำหรับเน�้อหาขาวที่สนใจจะตองเปนขาวเบา ๆ เรื่องราว  

ไมหนักสมองและไมอิงการเมืองมากเกินไป เปนตน”
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 อีกตัวอยางหนึ�งนั้น คือ ตัวอยางการทำผังขอมูล Persona ของ 

hackastory ซึ�งประกอบไปดวยขอมูลเชิงประชากรศาสตร ของผูรับสาร 

นั้น ๆ และ ชองขอมูลที่เกี่ยวของกับ “บุคลิกภาพ” ของผูรับสารผาน 

การกระทำตาง ๆ กลาวคือ “Do-Think/Feel-Hear-See” (hackastory, 

n.d.) ดังตอไปน�้

 อาจกลาวโดยสรุปไดวาประโยชนสูงสุดของการทำ Persona ของ 

ผูรับสารกลุมเปาหมาย คือ ในระหวางการนำขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

ผูรับสารมาลงในผัง Persona นั้น จะทำใหสื่อ “กลายเปน” ผูรับสาร 

ของตนเอง และเขาใจความรูสึกความตองการของผูรับสารทำใหขอมูล 

ที่ไดรับเปนขอมูลในเชิงลึกมากกวาเพียงแคการอธิบายหรือพูดวา     

ผูรับสารของเราเปนอยางไร (hackastory, n.d.)

ภาพที่ 5 ตารางระบุขอมูล Persona ของผูรับสาร ปรับปรุงจาก hackastory (n.d.)
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  (2)การสรางเสนทางการซื้อสินคาหรือ customer journey ของ 

ผูรับสาร

    นอกเหน�อจากการทำ Persona ของผูรับสารกลุมเปาหมาย 

ดังที่ไดกลาวถึงมาแลวนั้น การประยุกตใช “แนวทางการวิเคราะห  

เสนทางการซื้อสินคา หรือ customer journey ของผูบริโภค” ในทาง 

การตลาดมาใชกับผูบริโภคขาวสารขององคกรสื่อจะทำใหสื่อรับรูและ 

คาดทำนายเสนทางของพฤติกรรมในการอาน ดู หรือติดตามเรื่องราว 

ผานส่ือได เชนเดียวกับการไดขอมูลการซ้ือสินคาของผูบริโภคในยุคดิจิทัล 

วากอนที่จะตัดสินใจเลือกบริโภคหรือซื้อสินคา ผลิตภัณฑ หรือ บริการ 

ของแบรนดใดแบรนดหนึ�งนั้น  ผูบริโภคมีกระบวนการและขั้นตอน 

อยางไรบาง เริ�มตั้งแตกอนซื้อไปจนถึงหลังซื้อ (นฐมน กองธนานนท 

และ คมจักร กำธรพสิน�, 2560)

 

 การประยุกตใช “เสนทางการซื้อสินคา” เพื่อใชในหองขาว
 
 สำหรับขั้นตอนและกระบวนการซื้อ หรือ Customer journey 

ตามแนวทางการตลาดที่สามารถนำมาประยุกตใชในหองขาวไดมี  

รายละเอียดดังตอไปน�้

    1.AWARENESS ข้ันตอนการทำความรูจักสินคา ผลิตภัณฑ 

หรือบริการ ตลอดจนการรูจักแบรนดและองคกร ในขั้นตอนน�้ผูบริโภค 

อาจจะยังไมรูจักหรือไมคุนเคยกับสินคา ดังน้ัน ผูบริโภคจะคนหาขอมูล 

สินคาไปเร่ือย ๆ จากเครือขายสังคมออนไลน ท้ังจากแบรนดท่ีรูจักแลวท่ี 

เคยไดยินช่ือ หรือท่ียังไมเคยรูจัก ในข้ันตอนน� ้ส่ือจะตอง “ทำใหผูบริโภค 

รูจักสินคาผลิตภัณฑ หรือบริการตลอดจนการรูจักแบรนดและองคกร” 

โดยทำการสื่อสารการตลาดหรือการโฆษณา และประชาสัมพันธเพื่อให 

ผูบริโภคไดรูจัก ผานชองทางการสื่อสารดิจิทัลหรือเครือขายสังคม 

ออนไลน เชน ยูทูบ เฟซบุก อินสตาแกรม รวมถึงกูเกิล
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    2. RESEARCH  ขั้นตอนการคนหาขอมูลเพื่อคิดพิจารณา 

เลือกซื้อสินคา ในขั้นตอนน�้เมื่อผูบริโภคไดรูจักกับสินคา ผลิตภัณฑ 

หรือบริการ ตลอดจนการรูจักแบรนดและองคกรแลว หากผูบริโภคสนใจ 

และอยากรูขอมูลของสินคาเพิ�มมากข้ึน ข้ันตอนตอมาท่ีผูบริโภคจะทำ 

คือ “การคนหาขอมูล” ดังนั้น ในขั้นตอนน�้สื่อจะตอง “ทำใหผูบริโภคที่ 

รูจักสินคาแลวสนใจ และตองการซื้อสินคา”

    3. PURCHASE ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือสินคา ในข้ันตอนน� ้

เมื่อผูบริโภคไดรูจักกับสินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการ ตลอดจนการรูจัก 

แบรนดและองคกร รวมถึงไดรับรูขอมูลของสินคาเพิ�มมากขึ้นแลว 

ขั้นตอนตอมาที่ผูบริโภคจะทำคือ “การตัดสินใจวาจะซื้อหรือไมซื้อ 

สินคา” ในข้ันตอนน�ส่ื้อจะตอง “ทำใหผูบริโภคซื้อสินคา” และถายทอด 

เรื่องราวหรือชวยบอกตอผานเครือขายสังคมออนไลนอีกดวย

    4. SHARE ข้ันตอนการบอกตอขอมูลของสินคาในข้ันตอนน�้ 

เมื่อผูบริโภคไดรูจักกับสินคา ไดรับรูขอมูลของสินคา เกิดความสนใจ 

และตองการซื้อสินคาแลว ในขั้นตอนน�้ สิ�งที่สื่อจะตองทำคือ “ทำให   

ผูบริโภคท่ีช่ืนชอบนำขอมูลสินคาไปบอกตอในเชิงบวก” การบอกตอ หรือ 

แบงปนเรื่องราวหรือการแชรขอมูลของผูบริโภคที่ซื้อสินคาจะเปน 

การโฆษณาและประชาสัมพันธอยางเปนธรรมชาติและไดผลมากที่สุด

 สำหรับการสรางเสนทางการซื้อสินคา หรือ Customer journey 

ของผูรับสารที่สามารถนำมาประยุกตใชกับหองขาวไดในขางตนนั้น 

อาจเทียบเคียงไดกับกระบวนในการแกไขปญหาทั�วไป กลาวคือ ขอมูล 

ของผูรับสารจากการศึกษาดวยแนวทางตาง ๆ จะทำใหนักขาว หรือ 

ส่ือ/องคกรส่ือ เขาใจสถานการณท่ีเกิดข้ึนกับผูรับสาร สามารถระบุขอมูล 

หรือสาเหตุท่ีแทจริงไดวา เพราะเหตุใดหรือทำไม ผูรับสารถึงตอบสนอง 

ตอรายการขาวของเราในรูปแบบตาง ๆ อาทิ ดูรายการขาวของเรา 

หรือคลิกดูเพียงคร้ังเดียว แลวไมกลับมาดูอีก หรือไมเคยกดไลก ไมเคย

แสดงความคิดเห็น หรือ กดแบงปนขอมูลเลย และนำขอมูลที่ไดรับมา    
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นั้นเพื่อวางแผนวิธีการแกไขและแผนปฏิบัติการที่แทจริงเพื่อทำให    
ผูรับสารมีพฤติกรรม หรือปฏิสัมพันธของผูรับสาร (Engagement) 
ที่ตองการไดแก  “Read further, click more & spend more time” 
ดังนั้น สิ�งสำคัญท่ีสุดของกระบวนการวิเคราะหน� ้ จึงอยูท่ีแนวการศึกษา 
ท่ีจะทำใหขอมูลและพฤติกรรมตาง ๆ  ของผูรับสารเปนขอมูลดิบท่ีวัดผล 
ไดและวิเคราะหไดนั�นเอง
 
       การประยุกตใชแนวทางการศึกษาผูรับสารในงานขาว
 
 ถึงแมวาขาวสารตาง ๆ จะไดรับการตระเตรียมมาอยางพิถีพิถัน 
ใชผูถายทอดที่มีความสำคัญและความนาเชื่อถือสูง หรือใชสื่อที่มี 
ประสิทธิภาพมากก็ตาม หากผูรับสารไมเปดรับสารน้ัน ๆ ไมเปดอานใน 
สิ�งท่ีนักขาวเขียน ขาวสารหรือเร่ืองราวเหลาน้ันก็จะไรความหมาย จาก 
จุดน�้เอง “ผูรับสาร” จึงเปนสวนหนึ�งของสมการสื่อท่ีสำคัญ นักขาว/ส่ือ  
ตองรูวาผูรับสารของตนเองเปนใคร และ รูขอมูลของผูรับสารใหมาก 
ท่ีสุด ดังน้ัน โจทยท่ียากและทาทายสำหรับส่ือ คือ ส่ือจะเขาถึงผูรับสาร 
ไดและเขาถึงไดถูกกลุมไดอยางไร ทั้งน�้ ขอควรตระหนักสำหรับสื่อ คือ 
งานที่แตกตางกันในหองขาวเปนตัวกำหนดใหผูรับสารกลุมเปาหมาย 
มีความแตกตางกันไป นอกจากนั้นแลว แนวความคิดที่ใหใชวิธีการ 
เขียนขาวแบบ "clickbait" เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายและเพิ�มจำนวน 
ยอดผูอาน/ผูชม ไดนั้นเปนแนวคิดที่ผิด (Higgerson, 2015) 
 บทความน�้ไดนำเสนอแนวทางการศึกษาผูรับสารเพ่ือใหไดขอมูล 
ในแงมุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ “ผูรับสาร” ที่สื่อจะสามารถนำขอมูล 
ดังกลาวมา “ถมชองวาง” ของ “ผูรับสาร” ท่ีเราจินตนาการกับ “ผูรับสาร” 
ที่แทจริงของเราได ดวยวิธีการวิเคราะหผานการสราง Persona ของ 
ผูรับสารกลุมเปาหมาย หรือ “Imagined readers” และการประยุกตใช
“เสนทางการซื้อสินคา” เพื่อใชในหองขาวไปแลว ดังนั้น ในสวนน�้ 
จะแสดงใหเห็นวา นักขาว/สื่อ จะประยุกตใชขอมูลของผูรับสารในงาน 
ขาวไดอยางไร
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 สำหรับขั้นตอนการใชประโยชนจากขอมูลของผูรับสารในงาน     

ขาวน�้ ไดปรับประยุกตตัวอยาง และ รายละเอียดจากขั้นตอนการแกไข 

ปญหาโดยการใชผังตนไมของ เคน วาตะนาเบะ (2552) รายละเอียด 

ดังตอไปน�้

 ข้ันตอนท่ี 1: ระบุสาเหตุของปญหาท่ีนาจะเปนไปไดท้ังหมด

 การระบุสาเหตุของปญหาที่นาจะเปนไปไดทั ้งหมดโดยอาจ 

เริ�มตนจากคำวา “ทำไม” เชน ทำไมคนถึงไมอานงานเขียน/งานขาว 

ของเรา ทำไมไมดูรายการของเราและสรางกรอบของปญหาขึ้นมาเพื่อ 

จัดกลุมของปญหาและจำแนกกลุมคน ตัวอยางเชน

    ผูรับสารรูจักเพจ/รายการ/ฯลฯ ของเราหรือไม

    ผูรับสารเคยเขาชม/อาน/ดูเพจ/รายการ/ฯลฯ ของเราหรือไม

    ผูรับสารเขาชม/อาน/ดูเพจ/รายการ/ฯลฯ ของเราเปนประจำ 

หรือไม

 จากสาเหตุของปญหาในขางตน สิ�งที่สื่อตองทำตอมา คือการตั้ง 

คำถามตอ แลวพิจารณาวาคำถามนั้นจะมีคำตอบอยางไร คำตอบนั้น 

ใชหรือไมใช สามารถนำไปสูคำอธิบายของเรื่องราวทั้งหมดไดหรือไม 

หรือนำไปสูคำถามตอไป ตัวอยางเชน 

    ทำไมผูรับสารถึงไมรูจักเพจ/รายการ/ฯลฯ ของเรา

    ทำไมผูรับสารถึงไมเคยเขามาชม/อาน/ดูเพจ/รายการ/ฯลฯ 

ของเรา ทั้งๆ ที่รูวาเพจ/รายการ/ฯลฯ ของเรามีอยู

    ทำไมผูรับสารถึงไมเขามาชม/อาน/ดูเพจ/รายการ/ฯลฯ ของ 

เราอีก (หรือทำไมเลิกติดตาม)

 ขั้นตอนที่ 2 : ตั้งสมมุติฐานและระบุสาเหตุที่แทจริงของปญหา

 สมมุติฐานของสาเหตุท่ีนาจะเปนไปได คือการคาดคะเนถึงคำตอบ 

ลวงหนาวาจะเปนอยางไร จากน้ันรวบรวมขอมูลเพ่ือทดสอบ/ตรวจสอบ 

วาสมมุติฐานที่ไดตั้งไวถูกตองหรือไม

 
149

ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล 



  การตั้งสมมุติฐาน

  ตัวอยางของการตั้งสมมุติฐาน เชน การที่ผูรับสารยังไมรูจัก 

เพจ/รายการ/ฯลฯ ของเราเพราะเรายังไมไดประชาสัมพันธเพจ/รายการ/ 

ฯลฯ ของเราใหมากพอ เพราะหากวาผูรับสารไดรูจักเพจ/รายการ/ฯลฯ 

ของเราก็จะเขามาชม/อาน/ดู อยางแนนอน เปนตน

 การรวบรวมขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน

 กรณ�ที่ 1 มีคนมากแคไหนที่รับรู

    สื่ออาจเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของผูรับสารดวย           

การใชเครื่องมือวิจัยประเภท “แบบสอบถาม” เพื่อคนหากลุมคนที่รับรู 

หรือรูจักเพจ/รายการ/ฯลฯ ของเรา โดยการจัดหมวดหมูกลุมคน เพื่อ 

ความสะดวกในการวิเคราะหขอมูล เชน (1) กลุมคนที่ไมรูจักเพจ/  

รายการ /ฯลฯ ของเรา (2) รูจักเพจ/รายการ/ฯลฯ ของเราแตไมเคยเขามา 

ชม/อาน/ดู (3) เคยเขามาชม/อาน/ดูเพจ/รายการ/ฯลฯ ของเราเพียง 

แคครั้งเดียว และ (4) เขามาชม/อาน/ดูเพจ/รายการ/ฯลฯ ของเราเปน 

ประจำ

 กรณ�ที่ 2 ทำไมคนที่รูจักแตไมชม/อาน/ดู

    สื่ออาจเลือกใชวิธีการหาคำตอบวา เพราะเหตุใด ผูรับสาร 

ที่รูจักเพจ/รายการ/ฯลฯ ของเราจึงไมเขามาชม/อาน/ดู ดวยการใช 

เครื่องมือวิจัยประเภทการสัมภาษณหรือการสนทนากลุม โดยตั้งตน 

จากขอมูลที่ไดรับในกรณ�ที่  (1) กลุมผูรับสารที่รูจักเพจ/รายการ/ฯลฯ 

ของเรา แตไมเคยเขามาชม/อาน/ดู ในการสัมภาษณ หรือสนทนากลุม 

น�้อาจใชชุดของขอคำถาม  5W1H เขามาประยุกตใชเพื่อตั้งประเด็นใน 

การเก็บรวบรวมขอมูลได

 การวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ

 เปนการตรวจสอบผลลัพธที่แทจริง จากการเก็บรวบรวมขอมูล 

วาสมมุติฐานที่ไดตั้งไวถูกตองหรือไม ยกตัวอยาง เชน กรณ�ที่ผูรับสาร 

ที่รูจักเพจ/รายการ/ฯลฯ ของเราแลว แตไมเขามาชม/อาน/ดู อาจได 

คำตอบมากมายหลายแบบ เชน 
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 ขั้นตอนที่ 3 : คิดคนวิธีการแกปญหา และ จัดลำดับความสำคัญ 

ในแผนปฏิบัติการ

 ขอมูลที่ไดรับมาในขางตน จากการตั้งสมมุติฐาน และ รวบรวม  

ขอมูลน้ัน ส่ือจะตองนำมาวิเคราะหตอ ท้ังน�อ้าจใชวิธีการสราง Persona 

ของผูรับสารกลุมเปาหมาย หรือ “Imagined readers” ประกอบได

เชน ขอมูลของผูรับสาร A ที่แสดงใหเห็นวาเพจอื่น ๆ ก็ รายงานขาว 

เรื่องน�้เหมือนกัน หรือขอมูลของผูรับสาร B ที่ใหขอมูลวารายการของ 

เรานำเสนอขาวแตแบบเดิม ๆ ดังน้ัน สิ�งท่ีส่ือจะตองทำคือการเพิ�มความ 

แปลกใหมใหกับขาวหรือเพจ/รายการของเราเปนตน หรือตัวอยางของ 

แผนปฏิบัติการในการใชประโยชนจากการศึกษาขอมูลของผูรับสาร  
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  ไดยินขาวเรื่องเพจ/รายการ/ฯลฯ ของเรา แตก็ไมรูวาถาจะ 
คลิกเขาไปอานขาวจากเพจของเราแลว จะไดประโยชนแคไหน เพราะ 
เพจอื่น ๆ ก็รายงานขาวเรื่องน�้เหมือนกัน
  ก็อยากดูรายการขาวของเราเหมือนกัน แตเวลาไมวางเลย 
ที่จะตามดูรายการแบบยาว ๆ 
  ไมไดสนใจขาวทำนองน�้ เลยไมไดคิดจะติดตามเลย แลว 
จะเขาไปอานขาวในเพจทำไม
  ฯลฯ
 หรืออีกตัวอยาง เชน กรณ�ที่ผูรับสารที่รูจักเพจ/รายการ/ฯลฯ 
ของเราแลวเขามาชม/อาน/ดูแลวแตไมสม่ำเสมอ หรือเขามาชม/อาน/ 
ดูแลวแตเลิกติดตามไป คำตอบท่ีไดรับจากการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 
  คลิกเขาไปอานขาวแลว ไดขอมูลเชิงลึกดีมากขอมูลแบบน� ้
เพจนั้นไมเสนอหรอกนะ แบบน�้ดี จะตามตอแนนอน
  รายการขาวก็นำเสนอแตแบบเดิม ๆ ตลอดพาดหัวก็แปลกๆ 
เหมือนจะมีอะไรใหตาม แตพอคลิกเขามาแลว ไมมีอะไรเลย
  ไมชอบสีของฉากหลังเลย มันแสบตามากอยางอื่นดีหมด 
เลยนะ แตฉากสีแสบตาเกินเลยเลิกดู
  ฯลฯ



 นอกเหน�อจากนั้นแลว ขอนาสนใจอีกประการในการศึกษา  
ผูรับสาร คือ เม่ือกลาวถึงขาวประเภทท่ีใหอารมณความรูสึกทันทีทันใด  
เชน ขาวบันเทิง ขาวอาชญากรรม ขาวแปลกประหลาด จะพบวาผูรับสาร 
เองก็มีความคิดเห็นแยกเปน 2 กลุม กลาวคือ กลุมหนึ�งเห็นวาขาว 
ประเภทน�้ยังคงเสนอตอไปได เพราะกระตุนอารมณ ชวนติดตาม และ
ชวยในการเฝาระวังภัย สวนอีกกลุมหนึ�งเห็นวาเรื่องเหลาน�้ไมควรนำ 
เสนอเพราะทำใหเกิดความรุนแรง หดหูใจ หรือพฤติกรรมเลียนแบบ 
(ศศิธร ยุวโกศล, 2545)  ดังนั้น หากสื่อมีการตั้งสมมุติฐานและเก็บ 
รวบรวมขอมูลก็อาจจะทำใหไดขอมูลวา กรณ�ท่ีผูรับสารท่ีรูจักเพจ/ราย 
การ/ฯลฯ ของเราแลวเขามาชม/อาน/ดูแลว แตก็เลิกติดตามไป อาจเปน 
เพราะผูรับสารเห็นวาเพจ/รายการของเรา มีการนำเสนอในเรื่องที่ผูรับ 
สารเห็นวาไมควรนำเสนอก็เปนได  
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เชน การเพิ�มข้ึนของกลุมเน�อ้หารายการในลักษณะของ “Infotainment” 
ซึ�งเปนการผสมผสานอยางชัดเจนของทั้ง "ขอมูล"และ "ความบันเทิง" 
ในรายการขาว เพื่อดึงดูดความสนใจของผูรับสาร
 อีกตัวอยางหนึ�งเปนงานวิจัยของ ศศิธร ยุวโกศล (2545) ซึ�ง  
ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวา ผูรับสาร มีความตองการในประเด็นคุณภาพ 
ขาวที่มากไปกวาเดิม กลาวคือ นอกเหน�อจากเรื่องความถูกตองแลว 
ประเด็นดานมาตรฐานทางวิชาชีพเปนอีกแงมุมหนึ�งที่ผูรับสารสนใจ 
องคประกอบดานมาตรฐานทางวิชาชีพน�้ แสดงถึงความตองการใน 
เชิงลึกของเน�้อขาว อันไดแก การวิเคราะห ความชัดเจน ความมีเหตุผล 
การไมใสความคิดเห็นสวนตัวของนักขาว รวมไปถึงความตอเน��องใน 
การรายงานขาวจากขอมูล ผลการศึกษาผูรับสารดังกลาวน� ้ สิ�งท่ีนักขาว 
/สื่อจะตองวางแผนปฏิบัติการ คือ การวางตัวเปนกลางในการนำเสนอ 
เร่ืองราวโดยปราศจากความรูสึกสวนตัว ในขณะที่สถานการณปจจุบัน 
นั้นการรายงานขาวอาจเปนไปในทิศทางที่ตรงกันขามกับสิ�งที่ผูรับสาร 
ตองการ นั�นคือมีการรายงานขาวดวยลักษณะการตีความ ชี้ผิดชี้ถูก  
สอดแทรกความคิดเห็นของตนเองมากกวาการรายงานขอเท็จจริง         
อยางตรงไปตรงมา เปนตน



 อาจกลาวโดยสรุป ไดวา ขั้นตอนการใชประโยชนจากขอมูลของ 
ผูรับสารในงานขาวน�้จะชวยนักขาวหรือสื่อสามารถนำเสนอเน�้อหาขาว 
หรือวิธีการเลาเรื่องหรือรูปแบบของรายการที่ปรับเปลี่ยนให เหมาะสม 
กับผูรับสารแตละคนและแตละกลุมได เน��องจาก การศึกษาผูรับสารจะ 
ทำใหสื่อไดสิ�งที่ตองการ คือ “ผูรับสารที่รูจักและเห็นหนาคาตา” และ 
นำมาสูการสรางปฏิสัมพันธกับผูรับสาร (Engagement) จนกระทั�งเกิด 
พฤติกรรม “Read further, click more & spend more time” ตามที่ 
ตองการได 
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        ขอควรคำนึง
 แมวาสื่อจะมี “ภาพจำลอง” หรือ Persona ของผูรับสารใน 
จินตนาการ (Imagined readers) ที่จะทำใหสื่อสามารถใชขอมูลน�้เปน 
แผนที่นำทางเขาถึง “ผูรับสารเปาหมายตัวจริง” ไดแลวนั้น สิ�งที่ควร 
ระวัง คือ ขอมูลท่ีไดมาน้ันจะถูกนำมาใชอยางไร และ มากนอยแคไหน 
เน��องจากความเปนวิชาชีพของสื่อที่จะตองรายงานขอมูลขาวสารใน 
สิ�งที่ผูรับสารควรรู “สำคัญ” และจำเปนจะตองรูแตขอมูลของผูรับสาร 
ที่ไดรับมานั้นอาจจะทำใหการรายงานขาวของสื่อเปลี่ยนไปเปนการ 
เลาเรื่องที่ผูรับสาร อยากจะรูและ “สนใจ” ที่จะรูแทนก็เปนได
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ปรัชญา เปยมการุณ

การเลาเรื่อง STORYTELLING



 ถาเปรียบคำวา “การสื่อสาร” เปนเสมือนอาวุธในการทำลาย   

เปาหมาย  “การเลาเร่ือง” ก็คือ กระสุนอันทรงพลังท่ีมีอานุภาพรุนแรง 

กวานั�นเอง ประโยคเปรียบเทียบน�้นาจะทำใหเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น 

ซึ�งความตั้งใจในบทความน�้ ผูเขียนเปรียบเปนยานพาหนะที่จะพาผู 

อานทุกคนไปทำความรูจักและสรางความเขาใจในเครื่องมือที่เรียกวา 

การเลาเรื่อง (Storytelling) ในแบบฉบับรวบรัด เขาใจงาย พรอมหยิบ 

จับนำไปใชงานตอไดในมิติตางๆ ของการทำสื่อ การสื่อสาร การตลาด 

ดวยการเลาเรื่อง ผาน Storytelling Framework 

STORYTELLING
การเลาเรื่อง

The human mind is a story processor, not a logic processor
Jonathan Haidt, Social Psychologist (Brent Dykes, 2020)
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 Storytelling Framework ถูกออกแบบมาเพื่อใหเห็นภาพกวาง 

ของแนวทางในการเลาเร่ือง เปนการผสมผสานมาจากหลักการ แนวคิด 

และกรณ�ศึกษาจริง เพ่ือท่ีใครก็ตามสามารถหยิบจับไปปรับประยุกตใช 

ในการสรางเรื่องเลา ที่จะนำไปสูการเลาเรื่องในแบบฉบับของตัวเอง 

และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยใน Framework น�้ ตั้งจากคำถาม 3 

ขอคือ Why – How – What  เปนไอเดียที่ไดมาจาก  The Golden 

Circle ที่ปรากฏในหนังสือเรื่อง Start with Why โดย Simon Sinek 

ซึ�งนำมาประยุกตใชและแบงองคประกอบไวทั้งหมด 4 สวน โดยใน 3 

สวนแรกจะเปนการต้ังคำถาม 3 ขอท่ีวามา และ สวนสุดทายจะเปนเร่ือง 

ของการทำความเขาใจปลายทาง คือ  Audience หรือ ผูรับสาร ผูชม 

ผูฟง ที่ถือเปนสวนสำคัญที่สุด โดยในที่น�้จะนำเสนอไปทีละสวน เพื่อ 

สรางความเขาใจไปทีละขั้นตอน 
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             กอนเริ�มเรื่อง
 หากจะพูดถึง “การเลาเรื่อง” หรือที่คุนชินในภาษาอังกฤษ     

วา “Storytelling” ท่ีซึ�งหลายคนอาจยังไมสามารถหาคำนิยามไดอยาง 

ชัดเจนและตรงตัว  แตในความเปนจริงแลว การเลาเรื่องนั้นถือเปน 

กระบวนการหนึ�งที่อยูภายใตอาณาจักรของ “การสื่อสาร” หรือ  

“Communication” นั�นเอง เมื่อเปนแบบนั้น เราก็จะสามารถเขาใจได 

วาการเลาเร่ือง ก็คือการส่ือสารรูปแบบหนึ�งท่ีมีความเปนธรรมชาติท่ีสุด 

ของมนุษย และมนุษยเอง ก็ใชวิธีการเลาเร่ืองน�ม้าโดยตลอดอยางเปน 

ธรรมชาติ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 แตหากเรามองผานมิติของ “สื่อ” หรือ “Media” ในทุกวันน�้ 

ส่ือเองก็ไดหยิบเร่ืองราวของการเลาเร่ือง มาประยุกตใชในการนำเสนอ 

เร่ืองราว เหตุการณ ผานส่ือในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะ Social Media 

ยิ�งไปกวานั้นในมิติของการสื่อสาร การตลาด การขายสินคา การสราง 

แบรนด รวมไปถึงการทำ Content Marketing หรือการตลาด เน�้อหาที่ 

กำลังไดรับความนิยมในปจจุบัน อันเน��องมาจากการนำเสนอแบบเดิม 

เริ�มไมคอยเห็นผลเหมือนชวงที่ผานมาในเชิงการเขาถึง (Engagment) 

ของผูชม คนดู ลูกคา 

 ดวยเหตุท่ีวา การเลาเร่ือง (Storytelling) สามารถเขาถึงการรับรู 

(Awareness) และสรางการมีสวนรวมของคน  (Participation) ไดงาย 

กวาการสื่อสารประเภทอื่น  โดยเฉพาะในวันน�้ หากถามวาเครื่องมือใด    

เปนเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสื่อสาร เชื่อวาคำตอบที่ไดจะไปใน 

ทิศทางเดียวกันก็คือ Story หรือ เร่ืองราว ซึ�งไมวาเรื่องราวนั้นจะบอก 

เลาผานสื่อใดไมวาจะเปน ละครโทรทัศน ภาพยนตร ซีรีย โฆษณา 

หรือแมแตขาวและเหตุการณ ที่สำคัญและเห็นภาพชัดเจนคือ เมื่อ    

เน�อ้หานั้นนำเสนอผาน Social Media Platform ก็มักจะมี “เรื่องเลา” 

หรือ “เรื่องราว” ผสมอยูดวยเสมอ 
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 ศาสตรของ Storytelling หรือ การเลาเรื่อง จึงกลับเขามามี 

บทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ�งในยุคที่เรียกวา ยุคขอมูลขาวสาร 

ลนโลก ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางมหาศาลแบบที่ไมเคยมี 

มากอน เปนเหตุใหการเลาเร่ืองยิ�งทวีความสำคัญมากข้ึนอยางตอเน��อง 

เพื่อแยงชิงพื้นที่การรับรูขอมูลขาวสาร การเขาถึงเน�้อหาของผูรับสาร 

ใหไดมากที่สุด อีกทั้งเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง แตตนทุนการ 

ผลิตต่ำ

 เม่ือเขาใจนิยาม และ เร่ืองราวของการเลาเร่ืองแลวน้ัน  อีกหนึ�ง 

สวนสำคัญกอนที่จะเขาสูเรื่องราวใน Framework  ใหจินตนาการภาพ 

ของเราในฐานะ “คนเลาเรื่อง” หรือ “Storyteller” กอนเปนลำดับแรก 

ไมวาจะเปนตัวเราเอง ในฐานะผูเลา หรือจะเปนเน�อ้หา ผลงานส่ือ ท่ีตอง 

นำเสนอเรื่องราวในฐานะผูเลา เพราะสวนน�้ถือเปนจุดเริ�มตนที่สำคัญ 

ใหพึงระลึกไวเสมอวา คนเลาเรื่อง เปรียบเสมือนเปนสารตั้งตนในการ 

นำพาเรื่องราวไปสูผูรับสาร เพื่อใหเกิดประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ 

มากที่สุด 

 ในหนังสือ Storyshowing : How to stand out from the      

storytellers โดย Sam Cawthorn ไดเลาไววา หากเรากำลังสวมบทบาท 

เปนนักเลาเร่ือง หรือ คนเลาเร่ือง ท่ีทรงพลังน้ันจะตองเขาใจระดับพลัง 

การสรางผลลัพธหรือ Performance ไวในตอนเริ�มแรก ดังน�้
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 ระดับที่ 1 INFORM : a good storyteller will inform
    นักเลาเรื่องที่ดี จะนำพาขอมูลไปสูผูฟงไดดี
 ระดับที่ 2  PERSUADE : a great storyteller will persuade
    นักเลาเรื่องที่เกง จะสามารถโนมนาวผูฟงไดดี
 ระดับที่ 3  INSPIRE : a perfect storyteller will inspire
    นักเลาเรื่องที่สมบูรณแบบจะสามารถสรางแรง     
    บันดาลใจผูฟงไดดี
 ระดับที่ 4 TRANSFORM : an excellent storyteller will 
    transform
    นักเลาเรื่องที่ยอดเยี่ยม จะนำพาผูฟงไปพรอมกับ  
    เรื่องราวเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลง
    WHY : STORY : เรื่องเลา
 Shawn Callahan ผูเขียนหนังสือ Putting Stories to work : 
Mastering Business Storytelling กลาวถึงนิยามของคำวา STORY 
ไวตอนหนึ�งในหนังสือวา 
    A Story describes what happened.
    A good Story helps you see what happened.
    A great story helps you feel what happened.

163

ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล 



 ผูเขียนไดออกแบบโมเดลน�้ขึ้นมาโดย ใชช่ือวา The 7 questions 

of Storytelling นำเสนอในรูปแบบสามเหลี่ยม โดยที่จะเริ�มจาก ฐาน 

ลางสุดไปสูยอดบนสุด ซึ�งถือเปนคำถามที่สำคัญที่สุด เปนการนำเสนอ 

ชุดคำถามที่นักเลาเรื่องทุกคนควรจะเริ�มถามตัวเองกอนที่จะทำการ 

ออกแบบเร่ืองเลา ซึ�งในสวนน�้ไมไดจำกัดวาเราจะเลาเร่ืองในรูปแบบใด 

อาทิ เลาแบบปากตอปาก หรือ เลาผานสื่อในรูปแบบตางๆ โดยแบงไว 

ดังน�้

 อยางท่ีทราบกันดีวา การเลาเร่ือง มีมาต้ังแตอดีตกาล มนุษยสง 

ตอภูมิปญญา สงตอภาพเหตุการณ หรือ เรื่องราวที่ไปพบเจอมา ผาน 

เรื่องเลาจากปากตอปาก จากรุนสูรุน เปนการสงสารโดยธรรมชาติ    

สวนผูรับหรือผูฟง ก็รับโดยธรรมชาติเชนกัน ในปจจุบันการเลาเร่ืองได    

ถูกประยุกตเปลี่ยนแปลงไปสูในรูปแบบตาง ๆ มากมาย  ในสวนแรกน�้

แนนอนวา กอนที่เราจะทำการเลาเรื่อง หรือ Storytelling นั้น สิ�งแรก 

ที่ตองมี คือเรื่องเลาหรือ Story เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราไมมีเรื่องที่จะ 

เลาไมรูจะเลาเร่ืองอะไรดี   ในสวนน� ้เลยขอนำเสนอชุดคำถามท่ีนักเลา 

เร่ืองควรมีติดไว เพ่ือเปนการตรวจสอบตนเองในฐานะนักเลาเร่ือง
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   1.เราจะเลาเรื่องอะไร คำถามน�้ถือเปนจุดเริ�มตน เพราะ 

เปนการตั้งธงไวกอนวาเรื่องที่เราจะเลานั้นเปนเรื่องอะไร อาทิ เรื่อง 

ของสิ�งที่ไปพบเจอ เรื่องของขาวและเหตุการณ เรื่องราวความรัก 

เรื่องของสัตวเลี้ยง เรื่องราวในการทำงาน ตลอดจนเรื่องราวอื่น ๆ 

ที่เราสามารถหยิบจับมาเลาได

   2.เราจะเลาเรื่องนั้นทำไม คำถามตอมาเราตองตอบใหได 

กอนวา เปาประสงค หรือวัตถุประสงคปลายทางท่ีเราจะเลาเร่ือง เราตอง 

การคำตอบอะไร เราจะเลาเรื่องนั้นไปทำไม   และทำไมเราถึงตองเลา 

เร่ืองน้ัน ถึงแมวาอาจฟงดูงง แตหากผูเลาน้ันมีความชัดเจนกับคำถามน�้ 

ที่เหลือระหวางทางจะชัดเจนทั้งหมด

   3.เราจะเลาเรื่องนั้นดวยมุมมองไหน  เรื่องราวนั้นจะถูก 

ถายทอดดวยมุมมองไหน แงมุมใด อาทิ มุมมองของบุคคลที่ 1 บุคคล 

ที่ 2 หรือมุมมองของบุคคลที่ 3 ซึ�งถือเปนอีกสวนหนึ�ง ที่สำคัญเสมือน 

เปนตัวกำกับบทบาทของผูเลาเรื่อง รวมถึงผูฟงเอง จะเขาใจเรื่องราว 

เขาใจมุมมอง และตรงตามวัตถุประสงคมากยิ�งขึ้น 

   4.ใครเปนคนเลาเร่ืองน้ัน ในท่ีน�ห้มายความวา คนท่ีเลาเร่ือง 

จะมีสวนสำคัญมากในการกำหนด เน�้อหา อารมณ ตลอดจนทิศทาง 

ของเน�้อหา  ซึ�งจะนำพาอิทธิพลและทำใหเรื่องราวนั้นทรงพลังมาก 

ยิ�งขึ้น รวมทั้งเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับเรื่องเลานั้นอยางเห็น 

ผลชัดเจน เร่ืองเลาเดียวกัน แตคนเลาตางกัน ปลายทางของเร่ืองเลาน้ัน 

ก็ตางกัน

   5.ใครเปนคนฟง เร่ืองน้ันแนนอนท่ีวา เม่ือมีผูเลา ตองมีผูฟง 

ผูฟงเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่จะทำใหเรื่องเลานั้นมีความสมบูรณ 

และเกิดประสิทธิภาพ เพราะเมื่อใดก็ตาม หากเราไมรูวาเราจะเลาเรื่อง 

นั้นใหใครฟง เราจะไมสามารถออกแบบเรื่องเลา เน�้อหา ภาษาที่ใช 

รวมถึงออกแบบอารมณความรูสึกในเร่ืองเลาน้ัน เพราะผูฟงจะเปนคน 

สำคัญที่กำหนดทุกอยางมาใหเรา 
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   6.เราจะเลาเร่ืองน้ันดวยอารมณความรูสึกไหน ยกตัวอยาง 

ใหเห็นภาพงายๆ เลยก็คือ เรื่อง  เศรา เหงา สนุก ตื่นเตน สยองขวัญ 

หรือแมแตเรื่องราวความรักในแตละเรื่อง แตละอารมณ มันสามารถ 

สะทอนออกมาเปนเรื่องเลาที่ตราตรึงใจผูฟงไดเปนอยางดี ที่สำคัญ 

เมื่อเราไดเรื่องเลาแลว เราก็ตองเลาเรื่องนั้นดวยอารมณความรูสึก 

เดียวกับเรื่องราว เพื่อสงอารมณนั้นตรงไปยังผูฟง

   7.เรื่องอะไรที่เรายังไมไดเลา  สวนสุดทายที่อยูชั้นบนสุด 

และมีความสำคัญที่สุด ก็คือ เมื่อใดก็ตามที่เราจะตองเลาเรื่อง ถาเรื่อง 

เลาของเรานั้นเปนเรื่องเลาที่ยังไมไดถูกเลา หรือ ไมเคยมีใครเลามา 

กอน Untold Story รวมถึงเรื่องราวที่ยังไมมีใครหยิบจับแงมุมน�้มาเลา 

มันจะนำมาซึ�งความนาแปลกใจ ตื่นตาตื่นใจ และ เรียกความสนใจของ 

ผูฟงไดเปนอยางดี เรื่องเลาของเรานั้นก็จะมีความสดใหมนาสนใจ  

ที่สำคัญผูฟงเองก็จะยิ�งตื่นเตน

 ท่ีกลาวมาท้ังหมดในสวนน� ้ ถือเปนองคประกอบของการเลาเร่ือง 

ที่เปรียบเสมือนจิ๊กซอวในการนำมาปะติดปะตอใหเรื่องเลานั้นสมบูรณ

และทรงพลัง ในฐานะนักเลาเร่ืองท่ีสมบูรณแบบ มีความจำเปนจะตอง 

ทบทวนหัวขอหรือประเด็นตาง ๆ เพ่ือสรางใหการเลาเร่ืองน้ันมีประสิทธิ 

ภาพมากท่ีสุด ไมวาจะเปนตัวนักเลาเร่ืองเอง เร่ืองท่ีเราจะเลา วิธีการใน 

การเลาเร่ือง รวมไปถึงคนฟงเร่ืองเลาของเรา ซึ�งขาดมิติใดมิติหนึ�งไป 

ไมได  ทุกองคประกอบลวนมีความสำคัญในตัวของมันเอง และ ตอง 

พึ�งพิงกัน เรื่องเลานั้นถึงจะสมบูรณ

     HOW : TELLING : เลาเรื่อง
 
      ในสวนตอมา เปนเร่ืองของ How เราจะเลาเร่ืองน้ันอยางไร นั�นก็ 

คือวิธีการ Telling the Story เราจะเลาเรื่องนั้นอยางไร ก็จะเปนเรื่อง 

ของวิธีการในการเลาเร่ือง ซึ�งในปจจุบัน ก็มีมากมายหลากหลายวิธีการ 

แตหากลองสังเกตดี ๆ หรือถากลับไปสืบคนอยางจริงจัง แลวเราสามารถ 
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แบงวิธีการในการเลาเร่ืองไดเปน 2 แบบหลัก ๆ เทาน้ัน คือการเลาเร่ือง 

ดวยคน (Human) และ การเลาเรื่องดวยสื่อ (Media)

   1.การเลาเร่ืองดวยคน หรือ การเลาเร่ืองดวยปาก (Human / 

Word of Mouth)  การเลาเรื่องแบบแรกน�้ ถือเปนการเลาเรื่องในแบบ 

ท่ีเปนธรรมชาติท่ีสุดของมนุษย เพราะเปนเพียงการพูดท่ีไมมีเคร่ืองมือ 

ส่ือใดเขามาชวยในการเลาเร่ือง สาเหตุท่ีบอกวาเปนธรรมชาติก็คือ จาก 

ในอดีต มนุษยสงตอเรื่องราว สงตอเหตุการณที่พบเจอมา จากคนหนึ�ง 

ไปสูอีกคนหนึ�งดวยวิธีการเลาดวยปาก ดวยวาจา ซึ�งในปจจุบันก็มีการ 

ปรับเปลี่ยนมาในรูปแบบของการพูดในที่สาธารณะ (Public speaking) 

เชน ในลักษณะของเวที Ted Talks หรือแมแตบทบาทของผูประกาศ 

ขาว คนรายงานขาว พิธีกร ท่ีตองมีการนำเสนอเร่ืองราวไอเดีย ประเด็น 

ตางๆ ในรูปแบบของการพูดที่ไมผานสื่อ ซึ�งจะเห็นไดวา การเลาเรื่อง 

ในลักษณะแบบน�จ้ะมีความนาสนใจ และ เปนธรรมชาติกวาการเลาเร่ือง 

ในรูปแบบอื่นๆ เพราะเปนพื้นฐานของมนุษยอยูแลว เพียงแตวาเมื่อใด 

ก็ตามท่ีการเลาเร่ืองในลักษณะแบบน� ้ ท่ีตองมีความเปนทางการมากข้ึน 

ก็อาจจะตองมีการนำโครงสรางการเลาเรื่องมาใช เพื่อเสริมใหเรื่องราว 

หรือเรื่องเลานั้น มีความนาสนใจและทรงพลังมากยิ�งขึ้น

      2.การเลาเรื่องดวยสื่อ (Media) การเลาเรื่องลักษณะแบบน�้ 

เปนการหยิบจับเครื่องมือสื่อมาชวยในการเลาเรื ่องใหเหมาะสมกับ 

รูปแบบความตองการของมนุษยมากยิ�งขึ้น โดยในอดีตก็จะเปนการ 

เลาเร่ืองผาน Traditional Media หรือ ส่ือด้ังเดิม ไมวาจะเปนภาพยนตร 

วิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน หรืออื่นๆ ที่เปนสื่อในลักษณะดั้งเดิม   

แตในปจจุบันดวยความที่รูปแบบสื่อมีเพิ�มขึ้นอีกมากมายที่กระจายอยู 

บน Social Media ซึ�งในแตละ Platform น้ันก็จะมีความแตกตางในวิธีการ 

นำเสนอและธรรมชาติความสนใจของคน (Audience) ซึ�งตรงน�้เองใน 

ฐานะนักเลาเรื่อง จำเปนจะตองมีความเขาใจในธรรมชาติของสื่อแตละ 

ประเภท  ธรรมชาติของผูรับสารแตละกลุมท่ีอยูในแตละแพลตฟอรมให 
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มากท่ีสุด เพื่อที่สามารถนำมาออกแบบเรื่องเลาและวิธีการเลาเรื่องให 

ตรงจุดและสมบูรณแบบ เพื่อการเขาถึงคนฟงใหไดมากที่สุดเชนกัน

   ในสวนของ Media เราสามารถแบงยอยออกไปไดอีก 2 

สวนก็คือ

   1.Media Form หรือ รูปแบบของสื่อ โดยแบงประเภทได 

เปนขอความ เสียง ภาพถาย กราฟฟค รวมไปถึงภาพเคล่ือนไหวตลอด 

จนรูปแบบของ  Virtual Reality ทั้งน�้  ถานักเลาเรื่องมีความเขาใจใน 

ธรรมชาติของส่ือแตละประเภทเปนอยางดี ก็จะเขาใจวิธีการดึงศักยภาพ 

ของมันออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

   2.Media Platform หรือ ชองทางนำเสนอสื่อ โดยปจจุบัน 

ชองทางยอดนิยมที่สุดจะเปนกลุมของ Social Media Platform อาทิ 

Facebook Instagram Youtube Twitter Tiktok Clubhouse และ อื่นๆ    

ซึ�งความเขาใจที่ลึกซึ้งที่มีตอแพลตฟอรมตาง ๆ นั้น จะสรางประโยชน 

ใหกับเรื่องเลาของเราไดเปนอยางดี เพราะ แตละแพลตฟอรม ก็จะมี 

ธรรมชาติและการเขาถึงสำหรับกลุมคนดูที ่แตกตางกันอยางมาก     

อีกดวย อันจะสงผลไปสูการสราง  Engagement  และ การมีสวนรวม  

(Participation) กับเร่ืองเลาของเรา อาทิ ความแตกตางของการเลาเร่ือง 

ในงานคลิปวิดีโอที่เผยแพรผาน Facebook และ Youtube ซึ�งมีความ 

แตกตางกัน ทั้ง ๆ ที่เปนงานวิดีโอเหมือนกัน 

    WHAT : STRATEGY : กลยุทธ

 โดยปกติเวลาเราชมภาพยนตร ในชวงกอนจบเรื่องนั้น เรื่องราว 

มักจะมีความเขมขนมากขึ้นเรื่อยๆ และถายิ�งเรื่องไหนเราไมสามารถ 

ละสายตาไดเลย แสดงวาเรื่องนั้นมีการวางโครงเรื่องมาอยางนาสนใจ 

และในสวนน�้เองก็จะเปนเรื่องราวของสิ�งที่เรียกวา “กลยุทธ” หรือ 

“Strategy” ซึ�งเปรียบเสมือนเคร่ืองปรุงช้ันดีท่ีจะทำใหเร่ืองเลา หรือการ 

เลาเรื่องของเรานั้นมีความกลมกลอมครบรสมากยิ�งขึ้น กลยุทธในที่น�้  
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ก็ไมตางกับการวางแผนกลยุทธในเชิงธุรกิจ เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีเรามี 

การออกแบบกลยุทธที่ดี ก็จะทำใหเราสามารถออกแบบเรื่องเลาไดดี 

เรื่องเลาของเราก็จะออกมาไมผิดทิศผิดทาง นั�นหมายความวา เรา 

จำเปนจะตองมีหลักการ หรือ โครงสรางการเลาเรื่องที่ดี ที่สามารถ     

สื่อสารออกไปไดอยางสมเหตุสมผล

 สิ�งแรกท่ีเราตองใหความสำคัญในสวนน� ้ ซึ�งเปนหลักการเดียวกัน 

กับการส่ือสาร หรือแมแตการทำส่ือก็คือ เราจำเปนจะตองหา “เร่ืองเลา” 

ใหเจอกอน หรือในบางมิติอาจเรียกแทนในสวนน�ว้า “Content” ท่ีสุด 

แลวก็คือ ความสำคัญหลักของเรื่องนั้นคืออะไร และ อะไรคือใจความ 

หลักที่มีรวมกันในการสื่อสาร เราเรียกสิ�งนั้นวา Key Communication 

Message

 การนำเสนอภาพวงกลม 2 วง ที่มีสวนซอนทับกันในลักษณะ 

แบบน�้ เราคอนขางคุนชินกันดี ซึ�งเปนลักษณะของโมเดลการหาความ 

สัมพันธรวมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ�ง แตสำหรับการเลาเรื่องนั้น เรา 

สามารถแบงออกได  2 ฝง ก็คือ “เร่ืองท่ีเราอยากเลา” และ “เร่ืองท่ีเขา 

อยากฟง” โดยใจความสำคัญจะอยูตรงกลางท่ีคาบเก่ียวกัน ในภาษาการ 

เลาเร่ืองเราเรียกตรงน�ว้า “จุดกลมกลอมของเร่ือง” หรือ Sweet spot 

นั�นเอง
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 การหา Sweet Spot โดยสวนใหญ มักจะเริ�มจากฝงซาย YOU 

“เรื่องที่เราอยากเลา” ตอบคำถามท่ีวา ผูเลา อยากจะเลาเร่ืองอะไร หรือ 

หากฝงน�้เปน แบรนด หรือ สินคา เราอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับสิ�งนั้น 

อาจจะใชวิธีการเขียนประเด็นออกมาใหมากเทาที่จะทำได แลวคอยๆ 

ตัดออกเหลือเฉพาะท่ีเราอยากเลาจริง ๆ  สวนอีกดานหนึ�ง THEM “เร่ือง 

ท่ีเขาอยากฟง” ในสวนน�ห้ากนึกอะไรไมออก อาจจะเริ�มจากการคาดเดา 

เบ้ืองตนแตจะใหลึกกวาน้ันก็จะเปนเร่ืองการหา Insight และ Interest ของ 

คนฟง ซึ�งในสวนน�จ้ะมีการอธิบายไวในชวงทายในเร่ืองของ Audience 

 ในเรื่องเลาเดียวกัน คนเลา และคนฟง อาจมองเรื่องน�้คนละมิติ 

ทำใหการเลาเรื่อง หรือ สิ�งที่สื่อสารออกไปแตละครั้ง สารนั้นอาจไมได 

ถูกสงไปอยางสมบูรณและสรางการรับรูรวมกัน เน��องจากฝายใดฝาย 

หนึ�งใหความสำคัญกับวงของตัวเองมากกวา วิธีการคือ เมื่อเราได 

ประเด็นของทั้งสองฝงออกมาแลว ลองมองหาเรื่องที่เปนจุดสนใจรวม 

กันใหเจอ ซึ�งอาจจะเปน 1 - 2 เรื่อง หรือมากกวานั้น แลวหยิบจับตรง 

นั้นมาพัฒนาตอใหมีความนาสนใจ และเขาถึงไดอยางลงตัวของทั้ง 

สองฝง จุดน�้เองที่เราเรียกวาจุดกลมกลอมของเรื่อง

 กรณ�ศึกษาที่ชัดเจนและใกลตัวก็คือ หากเรากำลังสื่อสาร หรือ 

เลาเร่ืองประเด็นของสถานการณ  Covid-19 ในมิติของการระวังปองกัน 

ตัวเอง โดยฝงท่ีเลาเร่ืองน้ัน จะเปนบุคลากรทางการแพทย หรือ ภาครัฐ

ที่มีสวนเกี่ยวของในการสื่อสารกับประชาชน คนทั�วไป (ในที่น�้รวมถึง 

ตาสีตาสาที่เราเรียกกันดวย) ซึ�งเปนฝงคนฟง หรือ ผูรับสาร การเลา 

เร่ืองในลักษณะแบบน�เ้ช่ือไดวา จุดกลมกลอมของเร่ืองนาจะอยูท่ี How to 

การระวังปองกันตนเอง วิธีการดูแลตัวเองแบบเขาใจงายที่สุด และ สื่อ 

สารดวยภาษาที่ชัดเจนที่สุด แตที่ผานมา ฝงคนเลาเรื่องนั้นมักจะเผลอ 

ใชถอยคำ ภาษา ที่ออกมาแนววิชาการเขาใจยาก และ ยากที่จะเขาถึง 

กลุมคนฟงที่มีระดับการศึกษาไมสูงนัก รวมไปถึงการเลาเรื่องที่ไมตรง 

จุดจากท่ีควรบอกในเร่ืองการระวังปองกัน   แตกลับนำเอาตัวเลขสถิติมา 
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     THE STORY STRUCTURE
 

 ทำไม? การเลาเรื่องถึงตองมีโครงสราง ซึ�งในความเปนจริงแลว 

เรื่องเลาแตละเรื่องที่เราไดฟงนั้น มันมีโครงสรางอยูในตัวเรียบรอย 

แลวเพียงแความันเปนการสื่อสารแบบเปนธรรมชาติของมนุษยตามที่ 

บอกไป เราเลยเขาใจวามันไมมีโครงสราง ซึ�งหากเราถอดออกมาจริงๆ 

เราจะคนพบวา ไมวาเราจะฟงเรื่องเลาจากไหน ดูภาพยนตรเรื่อง 

อะไร ดูขาวและเหตุการณ หรือแมแตเพื่อนคนหนึ�งมานินทาใครสักคน 

ใหฟง ทำไมเรื่องเหลานั้นมันถึงนาสนใจ ชวนติดตาม ก็เพราะเจาตัว 

โครงสรางน��แหละที่เราจะไปหาคำตอบกัน

นำเสนอ จุดน�เ้องท่ีทำใหฝงคนฟงเร่ืองเลาน้ัน ไมอิน (involve) หรืออาจ 

ไปถึงขั้นไมสนใจที่จะฟงเรื่องนั้นตอ เพราะไมใชเรื่องที่เขาสนใจ และ 

อยากที่จะรับรู 

 สรุปไดวา Sweet spot หรือ จุดกลมกลอมของเรื่องนั้น เราควร 

ใหความสำคัญมากที่สุด เพื่อนำไปสูกระบวนการออกแบบเรื่องเลาและ 

เลาเร่ืองน้ันออกไปใหนาสนใจ ตรงประเด็น อันนำไปสูการรับรูและเขาใจ 

ที่สำคัญคือ ถาเรื่องนั้นมันกลมกลอมจริง ๆ มันก็จะเขาไปอยูในใจผูฟง 

ผูฟงเองก็พรอมที่จะเลาเรื่องนั้นตอออกไปดวยขอมูลที่ครบถวนและ 

เปยมไปดวยความรูสึกที่ดีในการเลาเรื่องนั้น  
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 ในสวนของโครงสรางการเลาเร่ืองน้ัน มีมากมายหลายสูตรหลาย 

สำนัก ตามแตเปาหมายปลายทางท่ีเร่ืองเลาน้ันจะไปเพราะวัตถุประสงค 

ในการเลาเร่ืองในแตละคร้ังก็ไมเหมือนกัน แตท้ังน� ้ หากเรารวบรวมมา 

 คร้ังสุดทาย ท่ีเราไดนั�งรถไฟเหาะเม่ือไหร ยังจำเรื่องราวตอนนั้น 

ไดหรือไม ลองจินตนาการวา ขณะท่ีเรากำลังข้ึนรถไฟเหาะอยูน้ัน เริ�ม 

ต้ังแตหยอนตัวลงนั�ง รถเริ�มเคล่ือนขบวน วิ�งไปตามเสนทางผาดโผน 

ตางๆ จนมาสุดท่ีปลายทาง เคากำลังเลาเร่ืองอะไร หรือเราเองคนพบวา 

เรากำลังเขาไปสูเร่ืองราวอะไร เห็นหรือยังวาแมกระทั�งการนั�งรถไฟเหาะ 

ยังมีโครงสรางของการเลาเรื่องในนั้นเพราะในระหวางทางเราจะพบ           

ท้ังการลุนในเปาหมายขางหนา  ความต่ืนเตนกับสิ�งท่ีไดพบเจอ ความ 

หวาดเสียวหรือปญหาระหวางทาง จนไปสูการคล่ีคลายพรอมเขาสูจุดจบ 

ของเร่ืองมากไปดวยอารมณความรูสึกแบบครบรสเลยทีเดียว ซึ�งภาพน� ้

ถูกนำเสนอไวในหนังสือ Design is Storytelling โดย Ellen Lupton  
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 เปนที่คุนตาดี สำหรับภาพโครงสรางการเลาเรื่องแบบนักไตเขา 

ที่ไดเห็นน�้ เปนโครงสรางสากลที่ถูกนำมาใชมากที่สุดแทบจะอยูใน 

ภาพยนตรทุกเรื่อง แตกอนไปถึงตรงนั้น ความตั้งใจของผูเขียนคือ 

อยากจะกรอบใหทุกคนมองภาพใหเหมือนกันกอนวา ในทุกๆ เรื่องเลา 

หรือการเลาเร่ืองน้ัน องคประกอบของเร่ือง ๆ หนึ�งท่ีมักจะมีปรากฏและ 

ขาดไปไมไดก็คือ ตัวละคร ปมปญหา และ เปาหมาย ภายใตบริบทของ 

เวลาเสมอ

 

 

ท้ังหมดคงเปนไปไดยาก เพราะมีผูเขียนนำเสนอออกมามากมาย ท้ังใน 

มิติของการเลาเรื่องในภาพยนตร การเลาเรื่องเพื่อสรางแรงบันดาลใจ 

การเลาเรื่องเพื่อการขายสินคา หรือ แมแตการเลาเรื่องในการนำเสนอ 

ขาวทางโทรทัศน ในจุดน�้ขอนำเสนอเพียงหลักใหญใจความ ที่ถือเปน 

ตนทางในการนำไปปรับประยุกตใชงานไดแบบหลากหลาย และ ไดรับ 

การยอมรับแบบสากลที่สุด ซึ�งตรงน�้เอง ก็จะเปนโครงสรางที่มีความ 

คลายคลึงกับเรื่องราวของรถไฟเหาะ ที่ไดกลาวไวดานบนก็คือ The 

Classic Story Arc
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 กลาวแบบงายๆ คือในทุกเร่ืองเลาจะเริ�มตนจาก “ตัวละคร” เสมอ 

ซึ�งถือเปนตัวดำเนินเร่ืองหลัก ไมวาจะเปนเร่ืองเลาแนวใดก็ตาม ตัวละคร 

ตองการทำภารกิจบางอยางเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไว แตในระหวาง 

ทางมักจะเจอปมปญหา แกปญหา ตอสูกับปญหา จนปญหาคลี่คลาย 

และไปถึงเปาหมายปลายทาง ในการเลาเร่ืองแบบน� ้เราจะเห็นมีปรากฏ 

อยูตามส่ือประเภทตางๆ ไมวาจะเปนภาพยนตร ละครโทรทัศน ซีร่ีย หรือ 

แมแตการนำเสนอขาว และ เหตุการณที่เราเห็นกันอยูทุกวันน�้  

 กลับมาที่ตัวโครงสรางการเลาเรื่อง The Classic Story Arc 

เราจะเห็นองคประกอบตางๆ เปนรูปรางคลายการเดินทางขึ้นภูเขา 

แนนอนวา หากเราจินตนาการวาเรากำลังเดินขามเขาสักลูกนึง สิ�งท่ีเรา 

จะตองพบในระหวางการเดินทางเพื่อไปสูจุดหมายปลายทางนั้น มันจะ 

มีความยากลำบากเพียงใด จะตองพบเจอปญหาและอุปสรรคอะไรบาง 

แลวเราจะผานตรงนั้นไปไดหรือไม การเลาเรื่องในลักษณะแบบน�้มัก 

ไดรับความนิยม เพราะคนดู คนฟง มักจะพรอมลุนไปดวยกัน และเอาใจ 

ชวยตัวละครอยูแลวตามธรรมชาติ เราจะเริ�มอธิบายโครงสรางน� ้โดยสรุป 

ดังน�้

 การแบงโครงสรางจะถูกแบงเปน 3 สวนหลักคือ 

   1. Beginning จุดเริ�มตนเรื่อง

   2. Middle สวนกลางเรื่อง

   3. End จุดจบของเรื่อง  

 โดยมีเปาหมายของเรื่องในการแกปญหา เพื่อนำไปสูทางออก 

ของปญหา Problem - Solution โดยในการดำเนินเร่ืองจะเริ�มตนต้ังแต 

   1.Exposition : จุดเริ�มตนของเรื่องราว เบื้องหลังของตัว 

ละคร มิติของตัวละคร

   2.Rising Action : ตัวละครลงมือทำอะไรบางอยาง ถือเปน 

ฉากที่นาสนใจและสำคัญของเรื่อง เปนการเลาเรื่องเพื่อดันตัวละครไป 

ใหถึงจุดสำคัญของเร่ือง ตัวละครพยายามจะแกปญหาท่ีมีความซับซอน 

และลำบากมากขึ้น
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   3.Climax : ถือเปนจุดเปลี่ยนแปลงภาวะบางอยางที่สำคัญ 

ของตัวละคร เปนสวนสำคัญของเรื่องราวที่ตัวละครเจอกับปญหาที่นำ 

ไปสูความตึงเครียด และ วิตกกังวลมากที่สุด

   4.Falling Action : หลังจากเหตุการณสำคัญจบลง ตัวละคร 

อาจจะแพ หรือ ชนะกับปญหาเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้น หลังจาก Climax 

หรืออุปสรรคท่ีเจอ ตัวละครจะแสดงใหเห็นวาพวกเขาเปล่ียนไปอยางไร 

จากเหตุการณ

   5.Resolution : จุดยืนการยืนหยัดของตัวละคร นำไปสูการ 

จบของเรื่องราว

   หากลองสังเกต ส่ือท่ีผานตาพวกเราในทุกวันน� ้ ยังคงวน 

เวียนอยูภายใตโครงสรางดังกลาว จะผิดเพี้ยนตางกันไปก็ตามแตการ 

สรางปมปญหาของเร่ือง มิติความลึกของตัวละคร รวมไปถึงความทาทาย 

กับการคลี่คลายปมของตัวละคร และอื่นๆ อีกมากมาย เปนตน

   สิ�งหนึ�งที่เปนขอสังเกต จากโครงสรางการเลาเรื่องในสวน 

ใหญที่พบเห็น อีกทั้งยังเปนโครงการที่มักนิยมใชกัน คือ การแบงโครง

สรางของเรื่องเปน 3 สวน  โดยในหนังสือ Design is Storytelling 

เขียนโดย Ellen Lupton ไดใหแนวทางไวสำหรับนักเลาเรื่อง โดยเรียก 

สูตรน�้วา Rule of Threes 

    Rule of Threes เปนเหมือนเลขที่มักปรากฏในชีวิตประจำ 

วันของเราทุกคน  หากนึกไมออกลองนึกถึงเวลาเราจะเริ�มทำสิ�งใด   

คนเราก็มักจะนับ 1….2….3  โดย  Ellen Lupton นิยามกฎน�้วา Three 

is a magic number ที่ถือเปนเครื่องมือหนึ�ง  สามารถนำมาปรับใชใน 

โครงสรางการเลาเรื่องไดเปนอยางดี ไมวาจะไปใชกับการเลาเรื่องรูป 

แบบใด โดยหลักใหญใจความ คือ การแบงโครงเรื่องเปน 3 สวน อาทิ

   Beginning – Middle – End
   Intro – Body – Conclusion 
    Before – After – Bridge
   Problem – Agitate – Solve
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    Features – Advantages – Benefits
   Why – How – What 

 โดยที่ยกมาใหเห็นขางตน เปนเพียงตัวอยางและแนวทางในรูป 

แบบของ Threes - part Structures สามารถศึกษาเพิ�มเติมจากแหลง 

เรียนรูไดทั�วไป หรือจากหนังสืออางอิงที่แนะนำไวทายบทความ

 โดยสรุปแลว โครงสรางการเลาเรื่อง เปนเพียงแนวทางใหเห็น 

ภาพของการสรางเรื่องราวที่นาติดตามการเลาเรื่องแบบสวนใหญที่ 

เปนสากลและเปนที่นิยมของคนหมูมาก แตทั้งน�้ ขึ้นอยูกับตัวเรื่องเลา 

ของเราหรือรูปแบบคอนเทนตตางๆ บางชวงบางตอน เราก็ไมจำเปน 

ตองใชโครงสรางดังกลาวเสมอไป อาทิ งานเลาเรื่องในกลุมของขาว 

และเหตุการณ เราสามารถหยิบจับประเด็นอื่นๆ มาเปนตัวเริ�มเรื่องได 

เชน สถานที่ หรือ เหตุการณ (Location Based Storytelling) ผูเขียน 

มองวา การเลาเรื่อง ไมมีสูตรสำเร็จตายตัว หากแตตองเริ�มจากความ 

เขาใจในตัวเรื่องที่จะเลา คนที่จะเลาใหฟง รวมไปถึงบริบทแวดลอม 

ที่จะสนับสนุนใหเรื่องเลานั้นทรงพลังและมีประสิทธิภาพ 
      

     เขาใจ PLATFORM กอนเริ�มเลาเรื่อง

 เคล็ดลับสำคัญอยางหนึ�งของ “เร่ืองเลา” ท่ีดี และ การ “เลาเร่ือง” 

ที่ดี คือ ผูเลาตองผสมผสานทุกเครื่องมือ ใหทุกคนเขาถึงได เสพงาย 

และมีประโยชน สำหรับยุคน�้ไมมีแลวสำหรับคำวา “สื่อเกา” และ “สื่อ 

ใหม” แตส่ือทุกตัวและทุกแพลตฟอรม สามารถนำมาสรางกระบวนการ 

เลาเร่ืองเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดได

 แพลตฟอรมในสื่อสังคมออนไลน (Social Media Platform) 

ปจจุบันน� ้กลายเปนชองทางในการส่ือสารท่ียอดนิยม นอกเหน�อไปจาก 

ทีวี วิทยุ และ ภาพยนตร สามารถสงตอเรื่องเลาแบบกระจายวงกวาง 

ไดดี ท่ีสำคัญคือ ทุกแพลตฟอรม สามารถวัดผลการรับรูและการเขาถึงได 

นักเลาเร่ืองท่ีอาศัยส่ือเปนชองทางจำเปนจะตองทำความเขาใจธรรมชาติ 
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       ยกตัวอยางเชน Facebook ถือเปนแพลตฟอรมขนาดใหญและมี 

ผูใชงานมากที่สุด เพราะตอบโจทยทุกรูปแบบของคอนเทนต ไมวาเรา 

จะเลาเรื่องดวยขอความ (Text) รูปภาพ (Photo) วิดีโอ (Video Clip) 

และกลุมของงานกราฟฟค (Graphic) ท่ีสำคัญท่ีสุดคือ เปนแพลตฟอรม 

การส่ือสารท่ีตอบโจทยในทุกการเขาถึง มีรูปแบบของการ Engagement 

สรางการมีสวนรวม และ ปฏิสัมพันธระหวางกันผานการ Like, Comment 

และ Share เมื่อเราเขาใจดังนั้น เราก็สามารถออกแบบวิธีการเลาเรื่อง 

ไดอยางเหมาะสม

 ในขณะเดียวกัน แพลตฟอรมอื่น ๆ ก็จะมีความคาบเกี่ยวกันใน 

การใชงาน แตจะมีจุดโดดเดนเปนของตัวเอง มองใหชัดกวาน้ัน หากเรา 

ตองการเลาเรื่องในรูปแบบของคลิปวิดีโอ  ที่ซึ�งเปนที่นิยมที่สุด  และ     

ของแตละแพลตฟอรมเปนอยางดี  เพราะแตละที่มีความแตกตาง 

หลากหลาย ทั้งน�้ ขึ้นอยูกับระบบการใชงาน ประเภทของคอนเทนต 

การเขาถึงผูใชงาน ระบบ Algorithm ตลอดจนปฏิสัมพันธของผูใช และ 

Engagemen ในรูปแบบตางๆ สำคัญท่ีสุด แพลตฟอรมจะเปนตัวกำหนด 

Audience คอนขางชัดเจนวา ใครสื่อสารอยูในนั้นบาง เปนคนกลุมใด 

ชวงวัยใด ทำใหนักเลาเร่ืองสามารถออกแบบเร่ืองเลาไดอยางตรงกลุม 

เปาหมายมากยิ�งขึ้น
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    AUDIENCE : ผูรับสาร ผูชม ผูฟง

       มาถึงในสวนที่สำคัญที่สุด และถือเปนหัวใจหลักที่ทำใหเรื่องนั้น  

ทรงประสิทธิภาพ คือ  Audience  ผูรับสาร คนดู คนฟง เพราะคำถาม 

สำคัญที่นักเลาเรื่องทุกคนตองตอบใหไดคือ“เราจะเลาเรื่องนั้นใหใคร 

ฟง”เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีเรารูจักคนของเราเปนอยางดี เราจะไดคำตอบ 

ในทุกกระบวนการของการเลาเรื่องทั้งหมด

 ประโยคคลาสสิคในโลกการตลาดและการสื่อสารที่คุนเคยก็คือ 

Content is King คอนเทนต คือ พระราชา แตมากไปกวานั้นก็คือ  

Context is God บริบทคือพระเจา แตจากประสบการณของผูเขียนขอ 

ยืนยันอยางหนักแนนวา Audience is Overall  ถือเปนองคประกอบ 

สุดทายที่สำคัญที่สุด  เหน�อสิ�งอื่นใดนั�นเปนเพราะปลายทางสุดทาย 

ของเรื่องเลากำลังจะเดินทางไปสู ผูชม หรือ ผูฟง เปนหลักนั�นเอง

สราง Engagement ไดดีกวาคอนเทนตประเภทอื่น ๆ  ถาคลิปของเรา 

เผยแพรผาน Facebook วิธีการเลาของเราแบบนึง เหตุจากชวงเวลา 

ในการเลนของคลิปนั้นเปนปจจัยหลัก รวมถึงพฤติกรรมของกลุมคนที่ 

ใชแพลตฟอรมท่ีเนนการส่ือสารระหวางกัน แตคลิปเดียวกันน้ัน หากเรา 

ไปเลาผาน Youtube เราก็ตองปรับโครงสรางในการเลาเร่ือง เพ่ือใหตอบ 

โจทยการเขาถึงของแพลตฟอรมและตรงตามการใชงานของ Audience 

ที่กระจายอยูในแพลตฟอรมตาง ๆ
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 การเลาเรื่องเปนเรื่องของการสื่อสารระหวาง “มนุษยถึงมนุษย” 

(Human to Human) ดวยกระบวนการแลว เราเริ�มเลาเร่ือง จาก “คน” 

สุดทายเรื่องเลาของเรา ไมวาจะเลาดวยปากหรือเลาผานสื่อ เรื่องเลา 

น้ันก็ตองไปจบท่ี “คน” นั�นเอง เพราะฉะนั้น สิ�งที่เราตองใหความสำคัญ 

คือ การสรางใหเกิด Human connection หรือการเช่ือมตอกันของมนุษย 

ดวยกันเองในแบบที่เปนธรรมชาติที่สุด การที่เรื่องเลาแตละเรื่องนั้นจะ 

ทำงานไดมีประสิทธิภาพเพียงใด ก็ตามแต บริบทแวดลอม (Context) 

และ สนามแหงประสบการณ  (Field of Experience) ของทั้งสองฝาย

เพื่อเติมเต็มความสมบูรณของเรื่องเลานั้น เพราะฉะนั้น สิ�งสำคัญที่สุด 

กอนที่เราจะเลาเรื่อง คือ เราตองเขาถึงความตองการภายในใจของอีก 

ฝายใหไดมากที่สุด เรื่องเลาของเราถึงจะทำงานไดสมบูรณมากที่สุด

 วิธีการวิเคราะห หรือ หาแนวทางในการทำความเขาใจ Audience 

มีหลายรูปแบบตามแตการนำไปใชงาน แตหลักการพื้นฐานโดยทั�วไป 

เราสามารถแบงไดงายๆ ก็คือ Insight และ Interest 

 โดยในสวนแรก Insight เราสามารถหาไดจากเร่ือง Demographic 

หรือขอมูลทางประชากรศาสตร อาทิ เพศ อายุ รายได สถานภาพทาง 

สังคม เจเนอเรชั�น และอ่ืนๆ หรืออาจหาจาก Data ท่ีอยูในระบบสังคม 

ออนไลนผานเคร่ืองมือ Social Listening หรือแมแต Audience Insight 

ท่ีปรากฏในแตละแพลตฟอรมก็สามารถหยิบจับมาใชไดเชนกัน 

 ในสวนถัดมา Interest ก็คือ เร่ืองความสนใจของพวกเขาเหลาน้ัน 

วามีความชอบ ความสนใจเรื่องอะไร และเรื่องเหลานั้นสอดคลองกับ 

เรื่องเลาของเราหรือไม ความสนใจอาจมาจากกิจวัตรประจำวัน ไลฟ 

สไตลในแตละวัน ซึ�งในสวนน�้อาจตองใชกระบวนการสังเกตเขามามี 

สวนรวม รวมไปถึงขอมูลที่อยูในระบบออนไลนเหมือนในสวนขางบน 

หรืออาจใชวิธีการทำ Audience Persona รวมดวยก็จะชัดเจนมากยิ�งข้ึน

 นอกเหน�อไปกวานั้น หากนักเลาเรื่องที่สนใจขอมูลหรือเกณฑ 

ในการทำความเขาใจ Audience ในเชิงลึกกวานั้น สามารถศึกษาเรื่อง  
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Customer หรือกลุมลูกคาเทียบเคียงไดเชนกัน ซึ�งในสวนน�้แนะนำหา 

ขอมูลเพิ�มเติมไดจาก Marketing 5.0 : Technology for Humanity โดย 

Philip Kotler ในสวนท่ีพูดถึงการแบงกลุมลูกคา Segments - of - One 

Customer Profiling ท่ีวาดวยเร่ือง Individual Customer Persona

 ทายที่สุดเมื่อเราวิเคราะหและเขาใจ Audience ของเราแบบ 

ละเอียดลึกซึ้งแลวนั้น หนาที่ของนักเลาเรื่องที่ดี คือ พัฒนาทักษะการ 

ส่ือสาร (Communication Skills) ใหมากพอสำหรับการเลาเร่ือง ไมวาจะ       

เลาดวยวาจา หรือ เลาผานสื่อ ทักษะสื่อสารสำคัญอยางไร สำคัญตรง 

ท่ีวา ถาคุณเขาใจธรรมชาติและองคประกอบในการส่ือสาร  ซึ�งรวมไปถึง

กลุมผูรับสารแลวน้ัน มันจะทำใหคุณสามารถส่ือสารเร่ืองราวน้ัน สามารถ 

สรางเรื่องเลาและกระบวนการเลาเรื่องนั้นไดอยางนาสนใจ และเกิด 

ประสิทธิผลอยางชัดเจน

 ยกตัวอยางเชน เรื่องเลาเดียวกัน นาย A เลาดวยความนาสนใจ 

มากทั้งสีหนา แววตา ภาษา และอารมณความรูสึก ในขณะเดียวกัน 

นาย B นำมาเลา โดยท่ีไมสามารถดึงศักยภาพของเร่ืองเลาน้ันออกมาได 

เพราะทักษะสื่อสารของตัวเองไมแข็งแรงพอ เลยทำใหเรื่องเลานั้น 

ไมไดมีความนาสนใจเลยแมแตนอย เชนเดียวกัน ถาเปรียบเปนการเลา 

เรื่อง เรื่องเดียวกันใน 2 แพลตฟอรม ความเขาใจเปนเรื่องสำคัญที่สุด
 
      สนามขาว : กับการเลาเรื่อง

 เมื่อไดเรียนรูและเขาใจแนวคิดและหลักการของการเลาเรื่อง        

แลวน้ัน เราสามารถนำมาปรับใชไดกับการส่ือสาร หรือ การทำส่ือในรูป 

แบบตางๆ โดยเฉพาะในมิติของ “ขาว” (NEWS) ที่ดูเหมือนวาไมเก่ียว 

ของเทาใดนัก หากเทียบกับสื่อประเภทอื่น แตหากลองนึกยอนไปใน 

แวดวงของขาวโทรทัศนน้ัน “การเลาขาว” (News Talks) นาจะเปนการ 

นำเสนอขาวที่ไดรับความนิยมมากที่สุดจนถึงปจจุบัน 

 ตอบคำถามวาเหตุอันใด “การเลาขาว” ถึงไดรับความนิยม เน��อง 

ดวยเปนการนำเสนอในรูปแบบของการเลาเร่ืองใหเขาใจงาย ดวยภาษา 
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ที่เปนธรรมชาติในการสื่อสาร หยิบเรื่องยากๆ มาหาแงมุมในการสื่อ 

สารจับมายอยใหกระชับและเลาเรื่องใหมใหนาสนใจ ผูรับชมก็พรอม 

ที่จะคลอยตามและสามารถนำไปเลาตอได บทบาทของ “นักเลาขาว” 

จึงมีความสำคัญและเปนที่นิยมมาก และ ที่สำคัญมีการแขงขันที่สูงทำ 

ใหเกิดปราฏการณชิงตัวนักเลาขาวเกง ๆ เปนที่นิยม และมีฐานแฟน 

คลับไปประจำชอง อันจะนำมาสูเรทติ้ง และ รายไดใหกับทางตนสังกัด 

สวนในฝงของตัวนักเลาขาวเอง ก็มีรายไดหรือคาตัวที่มากขึ้นไปตาม 

ลำดับ

 ในกระบวนของการทำขาวโทรทัศน “การเลาเรื่อง” ถือเปนสวน 

หนึ�งท่ีเราสามารถนำมาเปนตนทาง ในการคิดงาน การนำเสนอขาว แต 

คำถาม คือ เราจะเริ�มเลาเรื่องจากอะไรไดบางในสนามขาวที่วามาน�้ 

ผูเขียนขอฉายภาพใหเห็น ดังน�้

      1.การเลาเรื่องผานคน  (Human / Reperter) เพราะ “คน” 

คือนักเลาเรื่องที่ดีที่สุด เพราะผูชมเองก็ชอบที่จะฟงการนำเสนอ หรือ 

การเลาจากคนเสมอ เน��องดวยเขาถึงงายที่สุด สามารถจับจังหวะใน 

เรื่องของอารมณความรูสึก ขณะท่ีกำลังพูดหรือรายงานขาว คนในสนาม 

ขาวน้ัน ผูเลาเร่ืองอาจประกอบไปดวย นักขาว ผูรายงานขาว ผูประกาศ 

ขาว หรือแมแตคนในเหตุการณท่ีเรานำเสนอขาวน้ัน หากบทบาทของ 

คนไมสำคัญและจำเปน เราคงไมไดเห็นการสัมภาษณแหลงขาวอยูเปน 

ประจำตามหนาจอ เราคงไมตองมีคนรายงานขาวก็ได

   2.การเลาเรื่องผานภาพและเสียง (Visual and Voice) 

สำหรับงานขาวโทรทัศนนั้น ถือวา สำคัญรองลงมาจากคน หนาที่หลัก 

คือถายทอดเรื่องราวบรรยากาศออกมาเปนภาพใหผูชมไดเห็น เสียง 

ประกอบทำใหเขาใจอารมณของเรื่อง กระตุนและเราอารมณผูชมใหมี 

ตอเรื่องราว เหตุการณที่ปรากฏ ยกตัวอยางเชน ภาพและเหตุการณที่ 

เกิดข้ึนแบบสดๆ โดยเฉพาะอุบัติเหตุ เสียงบรรยากาศเวลานั้นและเสียง 

ชาวบานแถวนั้น สิ�งตางๆ  เหลาน�้สรางความนาเชื่อถือไดเลยทันทีโดย 
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ยังไมตองมีคนมาเลาเรื่องดวยซ้ำ ที่สำคัญ มันสามารถเขาถึงอารมณ 

ความรูสึกของคนดูไดแบบชนิดที่เรียกไดวา เอาใจชวย หรือ ลุนไป 

ตาม ๆ กันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น

   3.การเลาเรื่องผานภาพกราฟฟก (Graphic) สำหรับบาง 

สถานการณที่ขาวโทรทัศนไมสามารถไดภาพเหตุการณนั้นมาได หรือ 

อาจตองการเลาเร่ืองในรูปแบบอ่ืนๆ งานในกลุม กราฟฟก อินโฟกราฟ 

ฟก Immersive หรือแมแต Virtual Reality 360 ที่นิยมใชในงานขาว     

โทรทัศนในทุกวันน� ้ถือเปนตัวชวยช้ันดี ท่ีทำใหเร่ืองเลาน้ันเห็นภาพชัด 

ข้ึนมีความสมบูรณในองคประกอบของการเลาเร่ืองมากข้ึน ถึงแมวาจะ 

เปนภาพการจำลองเหตุการณ แตผูชมทุกคนสามารถจินตนาการตอได 

ไมยากนัก 

   จะเห็นไดวาในกระบวนการของขาวโทรทัศนนั้น ยังมีขั้นตอน 

และองคประกอบอีกมากมาย ทุกอยางสามารถหยิบจับมาเปนตนทาง 

ในการเลาเรื่องได และทุกคนในสนามขาวก็สามารถสวมบทบาทเปน 

นักเลาเรื่องไดเชนกัน แตทั้งน�้ ถือเปนกลุมงานสื่อที่ไมอาจสรางเรื่อง 

เลาไดเพียงลำพัง หากแตจะตองมีทีมงาน มีกระบวนการในการทำงาน 

เพ่ือผลลัพธตามท่ีตองการ สำคัญท่ีสุด การเลาเร่ืองในสนามขาวน�มั้น 

คือการเลาเรื่องในลักษณะของ “ขอเท็จจริง” จึงมีความจำเปนจะตอง 

ทำใหการเลาเรื่องนั้น อยูบนความนาเชื่อถือเสมอ ไมบิดเบือนไปจาก 

ความเปนจริง และอยูบนกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณ นำมาซึ�ง 

ความรับผิดชอบตอสังคม

 

     บทสรุป ในฐานะจุดเริ�มตนในการเลาเรื่อง

      ดังท่ีกลาวมาท้ังหมดในเร่ืองราวน�จ้ะสังเกตไดวา ผูเขียนพยายาม 

สรางแผนที่เดินทาง พาไปใหเห็นเรื่องราวระหวางทาง ของ “การเลา 

เรื่อง” ตั้งแตจุดเริ�มตนจนถึงปลายทาง ที่นักเลาเรื่องทุกคนจำเปนตอง 

พบเจอ และทำความเขาใจอยางละเอียดลึกซึ้ง  ใมวาจุดยืนในการเลา 
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เร่ืองอยูตำแหนงใด จนออกไปยืนเลาเร่ืองใหคนอ่ืนฟง หนาหอง บนเวที 

หรือตองเลาผานตัวหนังสือ ทางเสียง รวมถึง ส่ือภาพเคล่ือนไหวในทุก 

รูปแบบ 

 ศาสตรของการเลาเรื่อง ไมใชเรื่องใหม มันคือการสื่อสารในรูป 

แบบเปนธรรมชาติท่ีสุดของมนุษยท่ีมีมาจากในอดีต เพียงแตในปจจุบัน 

ความนิยมในการส่ือสารในรูปแบบน� ้ กลับกลายมามีความสำคัญแทบ 

จะในระดับตนๆ เพียงเพราะชองทางการสื่อสารที่เปลี่ยนไป มีแพลต 

ฟอรมใหม ๆ ไหลเลื่อนเคลื่อนที่เกิดขึ้นมากมาย กลายเปนวาใครจะ 

สามารถแยงชิงพื้นที่ในใจของ คนฟง คนดู ไดมากกวากัน คนนั้นก็จะ 

ประสบความสำเร็จทั้งในเชิงการรับรูการเขาถึงและการจดจำเรื่องราว 

จดจำตราสินคานั้นได ซึ�งก็จะตอยอดไปสูรายไดในเชิงธุรกิจที่มากขึ้น 

 สิ�งสำคัญหลังจากน�้ เมื่อเราเริ�มเขาสูวงจรของ “การเลาเรื่อง” 

โปรดพึงระลึกไวเสมออยางฝงรากแนน ๆ  เลยวา ปลายทางสุดทายของ 

เรื่องเลาของเรา คือ Audience หรือ คนดู คนฟง หนาที่ของเราคือ 

มัดใจเขาใหได แยงชิงพ้ืนท่ีในใจเขาใหอยู ถึงเวลาน้ัน เร่ืองเลาของเรา 

จะทรงพลังมาก อยางที่ไมเคยเปนมากอน            
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     ประวัติผูเขียน
ดร.ปรัชญา เปยมการุณ  

 อาจารยประจำ/อดีตรองคณบดี และประธานหลักสูตรนวัตกรรมการส่ือสาร 

 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 อดีตที่ปรึกษา สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

 กรรมการ พิจารณาและตัดสินรางวัล การประกวดขาวโทรทัศน 

 แสงชัย สุนทรวัฒน และ รางวัลโทรทัศนทองคำ ประเภทขาว

 และเหตุการณ

 นักวิชาการดานสื่อและการสื่อสาร 

 เจาของเพจ Facebook : ทักษะสื่อสารสรางได by ดร.ปรัช  

 อดีตผูผลิตและสรางสรรคสื่อ รายการโทรทัศน ภาพยนตร และอื่นๆ 

 เชี่ยวชาญทางดานสื่อสังคมออนไลน การรูเทาทันสื่อ การสรางสรรค  

 เน�้อหา การเลาเรื่อง และ การสรางแบรนดบุคคล
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ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล
Journalists’ Survival Guide in Digital Age



   สกุลศรี ศรีสารคาม

กลยุทธเชิงเน�้อหาเพื่อการปรับตัว
ของกองบรรณาธิการขาว



 ถามองที่โอกาส เราจะพบวาความ Personalization ตามความ 

สนใจของคนทำใหมีความตองการเน�้อหาขาวสารที่ตอบโจทยความ 

สนใจที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ถึงจะเปนขาวประเด็นทั�วไปที่รายงานกัน 

ทุกสื่อ แตมีคนจำนวนมากที่คนหาขอมูลเรื่องนั้นในทิศทางมุมมองที่ 

ตัวเองสนใจเชนกัน การปรับตัวขององคกรสื่อ จึงมีความพยายามทำ 

ความเขาใจ และกำหนด “กลยุทธเชิงเน�้อหา” เพื่อหาจุด Positioning 

ของกองบรรณาธิการที่แตกตาง และ ทำงานกับคนในสังคมใหใกลชิด 

มากข้ึน การกำหนดน� ้ มีผลจากการกำหนดทิศทางของกองบรรณาธิการ 

นโยบายการบริหาร การปรับวิธีคิด ดึงจุดแข็งในองคกร ทำงานกับกลุม 

ผูรับสารเฉพาะกลุม หรือ แบงกลุมยอย ๆ เปน segment ที่ชัดเจน 

หากวิเคราะหความทาทายที่จะเปนโอกาสไดของการอยูรอดและไปตอ 

ขององคกรส่ือจำเปนตองวิเคราะห Journalism Value Chain ของแตละ 

องคกรเพื่อกำหนดเปาหมายและทิศทางในการสรางคุณคาใหม และ 

รักษาคุณคาเดิมใหแข็งแรง

กลยุทธเชิงเน�้อหา
เพื่อการปรับตัวของกองบรรณาธิการขาว

กลยุทธเน�้อหาสรางคุณคา ความแตกตาง 
และโอกาสการอยูรอด
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 ความทาทายของ 4 ปจจัยน�้ มองใหเปนโอกาส จะพบวามี 

ทิศทางการปรับตัวของสื่อดานวารสารศาสตรที่มีความเฉพาะกลุมมี 

อัตลักษณเฉพาะตัว มีการผูกโยงสรางพันธมิตรกับผูพัฒนาเทคโนโลยี 

และรูปแบบการเลาเรื่อง มีการสรางความผูกพันกับชุมชน เพิ�มมากข้ึน 

เพื่อสราง “ความแตกตาง” บนความชำนาญ เพื่อกลุมเปาหมายที่จะ 

พัฒนาใหกลายเปน “แฟน” ผูสงเสริม ยอมเสียเงิน และ พรอมปกปอง 

องคกรส่ือใหทำหนาท่ี ตามความคาดหวังของเขาได และจาก Journalism 

Value Chain จะเห็นวากลยุทธท่ีสำคัญ เพ่ือควาโอกาสจากหวงโซคุณคา 

และความทาทายของงานวารสารศาสตรในส่ือหลอมรวม (Convergent 

Media) คือ “กลยุทธเชิงเน�อ้หา” ซึ�งไมไดหมายถึงแควาทำเน�้อหาอะไร 

ไปใหผูรับสาร แตตองเกิดจากการวิเคราะห วางแผนและออกแบบ 

กระบวนการอยางเปนระบบ ในการปรับกลยุทธเชิงเน�้อหาสิ�งสำคัญ 3 

อยางที่ตองทำไปพรอมกัน คือ 1.จุดยืนทิศทางของกองบรรณาธิการ 

เลือกความโดดเดน ความชำนาญ เลือกกลุมเปาหมายและเลือกเปาหมาย 

การตอบโจทยความตองการของสังคมใหชัดเจน 2.การบริหารทีมงาน  

และกำหนดกระบวนการทำงานรวมกันหลากชองทางหลากทีมอยางมี  

แผนภาพที่ 1 ความทาทายบนหวงโซคุณคาของวารสารศาสตร
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กลยุทธที่เสริมงานกันและกัน และ 3.การออกแบบและบริหารจัดการ 

เน�อ้หาขามส่ือ ท้ังประเด็น ทิศทาง การเลือกใชหลากแพลตฟอรมอยาง 

มีการวางแผนเปนระบบ                           

 สามสวนน�้ ตองพัฒนาปรับปรุงไปพรอม ๆ กัน ดวยความเขาใจ 

และยอมรับวารูปแบบขององคกรสื่อ ตองเปลี่ยนไปจากที่เคยเปนใน 

ภาวะที่มีตัวเลือกของขอมูลขาวสารจำนวนมาก ความทาทายที่สำคัญ 

และตองตอบโจทยใหสำเร็จเพ่ือสรางกลยุทธท่ีเหมาะสม คือการวิเคราะห 

หา Value Chain เพื่อสรางคุณคาเฉพาะของแตละองคกร

    จุดยืนของกองบรรณาธิการ กับกลยุทธเชิงเน�้อหาที่เลือกใช
 
 กอนจะไปถึงการเอาเทคนิคผูรับสาร การเลาเรื่อง การใชสื่อมา 

ออกแบบเน�อ้หา จุดเริ�มแรกคือจุดยืนของกองบรรณาธิการ ท่ีตองเลือกวา 

คุณจะมีเปาหมายและทิศทางในการทำเน�้อหาที่มากกวา “การบอกเลา 

ขาว” (Inform) ไปอยางไร  ยุคน�แ้คบอกวา อะไรเกิดข้ึน ไมพอสำหรับ 

บทบาทของวารสารศาสตรอีกตอไป เพราะคนเขาถึงขอมูลพ้ืนฐานและ 

เหตุการณที่เกิดขึ้นไดมากและงายขึ้น  ดังนั้น นอกจากจะบอกวาเกิด 

 แผนภาพที่ 2 สามมิติการปรับตัวเพื่อสรางโอกาสจากกลยุทธเชิงเน�้อหา
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อะไร (Inform) ตองสรางมูลคาเพิ�ม ดึงความแตกตางอยางมีกลยุทธ 

เปาหมายที่อาจจะเปน “การสรางการมีสวนรวมใหขาวเปนเรื่องของ 

ทุกคน” หรือ “การอธิบายที่ไมมีใครทำไดเทาเรา” หรือ “การเปน 

ผูมองหาทางออกใหกับเขา” หรือ แมแตเจาะเรื่องบางเรื่องเฉพาะแต 

ทำใหลึกแบบที่หาที่อื่นไมได ลวนเปนสิ�งที่กองบรรณาธิการตองเคาะ 

ออกมาในเชิงนโยบายใหได ซึ�งจะไดมาจาก กลุมผูรับสาร การวิเคราะห 

SWOT องคกร ซึ�งการกำหนดสิ�งน� ้จะมีผลตอทิศทางการทำขาว ความ 

สัมพันธกับผูรับสารและสังคม และ การหารูปแบบของการหารายได 

ใหมๆ ที่มากกวาโฆษณา

 กลยุทธประเภท Co-creation ใหผูอานมีสวนรวม กลยุทธเน�้อหา 

แบบน� ้ คือ เปดพื้นที่ใหคนรวมสรางเน�้อหาสงขอมูลมา และกองบก. 

ผสมผสานเขาไปในเน�้อหาดวย คนอานกำหนดทิศทางเน�้อหารวมกับ 

กองบก.ไดการทำแบบน�จ้ะไดมุมมองใหม ๆ จากคนอาน มุมมอง local 

ทำขยายจากสิ�งท่ีนักขาวเขาถึงไมได หรือ ไมรูวามี แตทีมกองบก.ตอง 

ตรวจสอบ และ หาวิธีเลาเรื่องที่ผสมผสานเรื่องเลาจากคนลงไปในขาว 

ท่ีพัฒนาโดยกองบก.ดวย (ไมใชเอาแคจากคนมาลงเทาน้ัน ตองตอยอด 

ผสมผสาน) ตองมีการสรางกระบวนการมีสวนรวมที่เปนรูปธรรมและ 

ใหคนอานรูวางานของเขาเปนสวนหนึ�งของกองบรรณาธิการ ซึ�งผล 

จากการทำกลยุทธน�ข้อง The Guardian คือขาวท่ีมีชีวิตและสีสันมากข้ึน 

ลึกไดมากขึ้น และ engage คนอานใหเปนแฟนคอนเทนตไดดวย

The Guardian (2012), On open journalism. คนวันที่ 7 มีนาคม 2564 จาก https:// www.theguardian.com/
media/series/on-open-journalism

1

1 
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 Local News Content Strategy กลยุทธการให “การทำขาว 
ทองถิ�นเจาะชุมชนใหพลังการมีสวนรวมกับคนในพื้นที่” หรือ กลยุทธ 
ประเภท Community News กลยุทธเน�้อหาแบบน�้คือ 
 •  ทำขาวที่มีพื้นที่เปน Local ที่ชัดเจน เริ�มจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ�ง 
ทำเชิงลึกกับพื้นที่นั้น และ ชุมชนนั้น ทั้งเน�้อหา การมีสวนรวม และ 
บางครั้งตอไปถึงการหารายไดสนับสนุนจากชุมชนดวย
 •  ไมใชแคการรายงานขาวทองถิ�น แตเปน “พื้นที่เสียงของคนใน 
ชุมชน” และทำใหเรื่องนั้นไปถึง “คนสวนใหญนอกชุมชนไดดวย”
 •  ความพิเศษของขาวทองถิ�นคือ “สิ�งที่คนนอกพื้นที่อาจเขาไม 
ถึง” ทำให surprise อยากเรียนรูได = ไดคอนเทนตประเด็นใหม ๆ มุม 
ใหม ๆ ที่ตางจากสื่อกระแสหลัก
 •  ใหความสำคัญกับปญหาในทองถิ�นนั้น ๆ หาทางออกหาทาง 
แกผานงานขาวของกอง บก. (และการมีสวนรวมของคน) ทำใหสำนัก 
ขาวเปนสวนหนึ�งของชุมชน ที่นำเสนอขอเท็จจริง
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 ตัวอยาง The Discourse เปนบริษัทสื่อที่ใชชองทาง Digital 

Media ทำขาวเพื่อชุมชน โดยการสนับสนุนของคนในชุมชน เริ�มตน 

จากนักขาวเพียง 3 คน เมื่อป 2014 เพื่อทดลองรูปแบบของขาวใน 

การรายงานขาวแบบ “มีสวนรวม” (Collaborative journalism) ที่ให 

มุมมองแตกตาง หลากหลาย ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และ 

เปนตัวแทนพื้นที่ของเสียงในชุมชนที่อาจถูกมองขาม พอป 2017 ก็ 

พัฒนารูปแบบ business model ในการรายงานขาวเชิงลึก สำหรับขาว 

ทองถิ�น (Local News) และ เขาสูการเปน startup ที่มีเงินทุนจาก 

partner, นักลงทุน ครอบครัว และคนในชุมชน ที่รวมเปนเจาของดวย 

ระบบ Crowdfunding

  เว็บไซต The Discourse https://thediscourse.ca/our-10-principles

2

2

 editorial and business decisions ที่ทำใหเปนสื่อทองถิ�นที่ 

แตกตาง คือ เนนการเปนสื่อของแคนาดา ที่กำหนดประเด็นการเมือง 

ประเด็นขาว ประเด็นสังคมดวยคนในสังคมที่หลากหลายแตกตาง    

ทำงานเพ่ือคนในชุมชน ไมใชประโยชนของกลุมใดกลุมหนึ�ง "ตอบโจทย 

ชุมชน" ตัดสินใจ ทิศทางประเด็นขาว จากการรับฟงคนในชุมชน และ

ทำงานกับผูเชี่ยวชาญ ใหคนอานมีสวนรวมในกระบวนการทำขาว ตั้ง 

แตเลือกประเด็น คนควา และ การแลกเปลี่ยนพูดคุยเมื่อเผยแพรขาว
แลว เนนการใชเวลากับขาว เจาะลึก วิเคราะห เพื่อใหเกิด impact 

ตอชีวิตคน Editorial agenda ไมใช breaking news หรือ เขียนตาม   
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press release เนนการทำขาวที่ทำไดเชิงนโยบาย และ ทำเชิงลึกกับ 

เร่ืองน้ันใหเกิดผลกับสังคม เนนการพูดคุย แลกเปล่ียน มีสวนรวมเพ่ือ 

ใหหาทางออกของปญหานั้น ๆ ไดจริง "เปนพื้นที่ของการแลกเปล่ียน 

รวมกัน" เนนขาวท่ีเกิด "ผลกระทบ" มากกวา "ยอด Click" ดังน้ัน ขาว 

จะเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากกวาถึงคนจำนวนมาก พยายาม   

ทดลอง หาทางออก และใหคนมีสวนรวมในกระบวนการ และมีความ  

รวมมือกับส่ืออ่ืนๆ เพ่ือผลักดันผลกระทบจากการรายงานขาวไดมากข้ึน

 Explanatory journalism กลยุทธการเปนสื่อ ที่ใหคำอธิบายถา 

เราสูความเร็วของการ Breaking บนโลกออนไลนไมได อีกสิ�งหนึ�งที่ยัง 

ขาดและเปนชองวางใหไปพัฒนาคือ สื่อที่ใหคำอธิบาย ดวยพฤติกรรม 

ของคนเมื่ออานขาว Breaking หรือ ขอมูลที่สงตอกันมาจะมีการคน 

เพื่อหาขอมูลตอ นั�นแสดงวา คนตองการหาคำอธิบาย หาความหมาย 

หรือตองการทำความเขาใจกับสิ�งท่ีเขาไดเห็น ไดอาน ไดเจอ และในเชิง 

เน�อ้หาขาวจุดยืนองคกรขาว การทำกลยุทธลักษณะแบบน� ้ทำใหสามารถ 

ทำงานกับคนกลุมที่ตองการเน�้อหาที่อธิบายบริบทตางๆ ได 
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 กลยุทธเน�อ้หาประเภท Issue-based และ แตกมุมมองท่ีแตกตาง 

เลือกที่จะไมไดทำทุกประเด็นทุกเรื่อง บางสื่อเลือกทำเฉพาะเรื่อง เชน 

ทำกีฬา (Sport Journalism) ทำเรื่องอาหาร (Food Journalism) หรือ 

บางองคกร เลือกเร่ืองท่ีตองการเจาะลึกและเนนทำเร่ืองน้ัน ซึ�งสามารถ 

Partner กับองคกรตางๆ ไดดวย ขอดีของการทำลักษณะน�คื้อ ดึงความ 

ชำนาญมาทำใหลึกที่สุด ไดกลุมแฟนพันธุแทที่ตองการขอมูลเหลาน�้ 

เสมอ สิ�งท่ีตองพัฒนาและทำใหสำเร็จ คือ ใหมุมมองท่ีรอบลึกและหาท่ี 

ไหนไมได

 ตัวอยางเว็บไซต Bleacher Report เปนเว็บไซตท่ีเนนวัฒนธรรม 

การกีฬา และ การกีฬามีสำนักงานใหญอยูในซานฟรานซิสโก และมี 

สำนักงานในนิวยอรกซิต้ี และลอนดอน จุดท่ีสำคัญของกองบรรณาธิการ 

ไมใชเปาหมายแครายงานขาวกีฬา แตเนนกีฬาและวัฒนธรรม ตองการ 

ใหสื่อเปนสื่อกลางในการเชื่อมแฟนกีฬากับเรื่องราวตาง ๆ ในแวดวง 

กีฬาท่ีเขาช่ืนชอบ ท้ังการนำเสนอขาว บทความ สารคดี ทุกแพลตฟอรม 

และทำ e-commerce ดวย ทิศทางการเติบโตของเว็บไซตเปนไปอยาง 

ตอเน��อง ปจจุบันมีคนดาวนโหลดแอพพลิเคชั�นแลวกวา 20 ลาน มีคน 

ติดตาม 10.7 ลานบน Instagram 8.4 ลานในเฟซบุก และ 7.4 ลานผู 

ติดตามในทวิตเตอร การเจาะฐานแฟน และสรางความสัมพันธกับแฟน 

ผานคอนเทนตกีฬาท่ีมีมุมมอง ทำใหสามารถมีไลนธุรกิจในการ partner 

3

3

5

4

  เว็บไซต https://bleacherreport.com/
  Shlomo Sprung (2019). Bleacher Report CEO Howard Mittman Talks Ambitions, Strategies, Gambling 
Content, B/R Live Plans. สืบคนเมื่อ 7 มีนาคม 2564 
จาก https://www.forbes.com/sites/shlomosprung/2019/08/19/bleach
  SAHIL PATEL (2019). Bleacher Report is on track to grow 50% this year, hit $200m in revenue. 
สืบคนเมื่อ 7 มีนาคม 2564 จาก https://digiday.com/media/in-2019-bleacher-report-is-on-track-to-be-a-200- 
million-business/er- report-ceo-howard-mittman-talks-ambitions- strategies- gambling-content-br-live- 
plans/?sh= 40e475be6a9a

4
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 ตัวอยาง เชน VOX.com ที่เนนการทำเน�้อหาเพื่อการอธิบายให 

ผูรับสารเขาใจ อธิบายขอมูลหาคำตอบ ขยายขอบเขตของเน�้อหาไป 

มากกวาการบอกวาอะไรเกิดขึ้นลาสุด



 News Deeply เปนองคกรส่ือท่ีเนนเร่ืองการนำเสนอขาวขอมูล 

โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเลาเรื่อง จุดตางที่เนน คือ "Single    

subject design" คือ อธิบายประเด็นเจาะลึกเฉพาะเรื่องในเชิงลึก โดย 

วิธีการเลาเรื่องที่ engage คนผานเว็บไซต ตอบสนอง Trend ในการ 

ทำขาวแบบ Niche และ เชิงลึก เพื่อเติมชองวางสิ�งที่สื่อกระแสหลักทำ 

ไมไดในการใหขอมูลเฉพาะท่ีเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองอยางรอบดาน แหลง 

รายได : การระดมทุนแบบstartup / การสมัครสมาชิกจากบริษัทตาง ๆ         

/ จัด Live Event / สินคา / Crowdfunding / Sponsorship / External 

project (โปรเจ็คพิเศษ)

เว็บไซต News Deeply https://www.newsdeeply.com/

กับแบรนดในการทำกิจกรรมตาง ๆ มีการลงทุนพัฒนาคลิปวิดีโอที่เปน 

Long - form journalism และขายลิขสิทธ์ิ รายไดจากแอพพลิเคชั�นโตข้ึน 

ทุกป และ ปลาสุด คาดวารายไดรวมขององคกรจะโตข้ึนกวา 50 % จาก 

ปกอนดวยกลยุทธเน�อ้หาท่ีเฉพาะ การพัฒนาแพลตฟอรมของตัวเอง การ 

ขยายรูปแบบการหารายไดจากความชำนาญ  และฐานผูติดตามทำให 

มีเงินที่จะลงทุนกับการพัฒนาเน�้อหาขาวกีฬาเชิงลึก และลงทุนกับการ 

ทำงานของนักขาวมากขึ้น  

6

6
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 หรือจะทำ lifestyle อยางเรื่องอาหาร ใหเปน Food Journalism 

ท่ีมีเน�อ้หาเฉพาะ พูดถึงเร่ืองอาหารและเนน Target audience ท่ีชัดเจน 

คือนักศึกษามหาวิทยาลัย อยาง Spoon University ที่ทำใหคนรูวา 

Food Journalism ก็เปน Journalism startup ได 

 กลยุทธเน�อ้หาประเภทท่ีใชเทคโนโลยี และ AI เขามาชวย ในบาง 

องคกรเลือกที่จะจับมือกับคนเทคโนโลยี เพื่อสรางนวัตกรรมใหม ๆ ใน 

การทำขาว เชน การใช AI ประมวลผลขอมูลและนักขาวพัฒนาเน�้อหา 
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เชิงลึกการใช Chatbot ในการพูดคุยปฏิสัมพันธ และปอนขาวตามที่ 

ผูรับสารตองการในแตละวัน การสรางระบบท่ี Personalize และคัดเลือก 

ขาวใหกับผูรับสารเอง แตจุดเนนคือคอนเทนตที่วิเคราะหใหตอบโจทย 

ผูรับสารแตละกลุมที่แตกตางกัน และการใหเน�้อหาที่เขาไมตองไปหา 

ที่อื่น หรือ หาที่อื่นไมได จุดตางน�้ยังสำคัญ

 เชน  Radar เปนองคกรสื่อ ที่เกิดจากการรวมตัวของคนทำขาว 

ท่ีนำเทคโนโลยี AI มาชวยในการวิเคราะห  Data จำนวนมาก แลว AI จะ 

เขียนเปนขาวแบบพื้นฐาน จากนั้น ใชความชำนาญของนักขาวในการ 

ดัดแปลง ตอยอดประเด็นใหเอา Data นั้นมาเลาเรื่อง อธิบายเรื่องให 

เหมาะกับพื้นที่ และ กลุมเปาหมายที่แตกตางกันโดยเฉพาะ ทำใหเปน 

Local News ที่เหมาะกับแตละพื้นที่ และสามารถปอนใหสำนักขาวที่ 

แตกตางกันจำนวนมาก เปนการพิสูจนวานักขาวกับ AI ทำงานรวมกันได 

และทักษะความชำนาญของนักขาวตอยอดสรางมูลคางานขาวได

 Freia Nahser (2017). Augmenting local newsrooms. สืบคนเมื่อ 7 มีนาคม 2564 จาก https://medium.com 
/startups-for-news/augmenting-local-newsrooms-3aa96c34a38f
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 ทั้งน�้ ตัวอยางเหลาน�้ สามารถเปนแนวทางในการคิดหาจุดแข็ง 

จุดตางของทิศทางกองบรรณาธิการได ท้ังในระดับองคกรส่ือขนาดใหญ 

อาจเริ�มทดลองจากบางกลุม งานบางโตะ เพื่อหาทิศทางที่จะพัฒนา 

กลยุทธ ในสวนขององคกรเล็กๆ หรือ Journalism Startup ท่ีจะเกิดใหม 

ก็ใชเปนแนวทางในการพัฒนาสรางโอกาสได

            การบริหารทีมงานและกระบวนการทำงาน
 

 การออกแบบกองบรรณาธิการ ตองใหความสำคัญกับการสราง  

ระบบ Collaboration คือ การทำงานรวมกันการรวมมือในสวนตาง ๆ  ของ 

องคกร จากท่ีเราเคยคิดวาทุกคนจะตองเปน Multi - skilled Journalists 

ในความเปนจริงเปนไมไดทุกคน แตจำเปนตองมีบางคนท่ีเปนไดเพื่อเปน 

กลุมคนที่เชื่อมการทำงานที่หลากแพลตฟอรม หลากรูปแบบ ในขณะ 

เดียวกัน แตละองคกรยังตองการคนท่ีมีความชำนาญพิเศษเฉพาะเร่ือง  

เพ่ือเจาะทำ และหามุมมองความแตกตาง สรางจุดแข็งท่ี Unique ใหกับ 

กองบรรณาธิการ 

 ในแงของโครงสรางการทำงานที่ตองทำงานหลายชองทางสื่อ 

และตองทำเน�้อหาที่ดัดแปลงและตอยอดสำหรับแตละแพลตฟอรม 

องคกรสามารถเลือกกลยุทธไดหลากรูปแบบ ที่สำคัญ ควรมีทีมงานที่ 

เปน “สะพานเชื่อม” (Bridge team) การทำงานระหวางกลุมคนที่แตก 

ตางระหวางแพลตฟอรม มีคนที่มองเห็น Overview ของการทำงาน 

ขามสื่อ กำหนดทิศทางและการประสานงานระหวางทีมได 

  Srisaracam, Sakulsri 2019. Digital convergence in the newsroom: Examining cross-media news production 
and quality journalism. PhD Thesis, Cardiff University.
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 สิ�งสำคัญ ของการปรับตัวของกองบรรณาธิการ อีกประเด็น คือ 

อยาปลอยใหเปนภาระของนักขาว ที่จะตองทำทุกอยางในการลงพื้นที่ 

ทีมสนับสนุนจากกองบรรณาธิการในที่ตั้ง สำคัญมาก ในการชวยตรวจ 

สอบขอมูล คนขอมูลเพิ�ม กำหนดทิศทางประเด็น ดัดแปลง เตรียมรูป 

แบบวิธีการเลาเร่ือง ซึ�งกระบวนการคิด วางแผนพัฒนาทิศทางขาวจะทำ 

ไปพรอมกับการลงพ้ืนท่ี เพ่ือชวยใหนักขาวทำงานไดรอบดานในภาวะที่ 

ตองแขงกับเวลา และหลากชองทางมากที่สุด

 ในสวนของการออกแบบ  Workflow ของการทำงานมีหลักคิด 

หนึ�งที่อาจนำมาพัฒนาเปนกลยุทธในการทำงานหลากแพลตฟอรม 

และกำหนดลำดับขั้นตอน กระบวนการทำงาน  (Workflow) ของงานได 

ผูเขียนใหชื่อวา “วารสารศาสตรหางยาว” (Long-tail Journalism) คือ 

การตอยอดประเด็น ทำสื่อออกมาหลากชิ้นใหเชื่อมโยงกัน ตอยอดกัน 

ตามลำดับ เพ่ือใหขยายระยะเวลาของการติดตามเน�อ้หา และ ตอบโจทย 

แผนภาพที่ 3 โครงสรางทีมงานกองบรรณาธิการสงเสริมการทำงานขามสื่อ

  Srisaracam, Sakulsri 2019. Digital convergence in the newsroom: Examining cross-media news production 
and quality journalism. PhD Thesis, Cardiff University.
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การเสพเน�้อหาเปนชิ้น ๆ  แตใหเชื่อมโยงกัน จริง ๆ  แลวการพัฒนาขาว 

ตอเน��องเปนหลักและสิ�งที่กองบรรณาธิการขาวทำกันอยูแลวในการ 

พัฒนาความคืบหนาของประเด็นขาว แตออกแบบใหเปนระบบในทุก ๆ 

เน�อ้หา และ วางแผนวาเน�อ้หาใด จะทำงานในชองทางใด ลำดับอยางไร 

เปนสิ�งที่ตองวางกลยุทธใหชัดเจนเมื่อตองทำงานหลากแพลตฟอรม 

เพราะจะสงผลตอการกำหนดกำลังคน 

 โดยในกระบวนการน�้ ใชหลักการพัฒนาเน�้อหา 4 รูปแบบ คือ  

การ ดัดแปลงเน�้อหา (repurpose content) การคอยตอยอดเน�้อหา/ 

สรางเน�อ้หาเฉพาะแตละแพลตฟอรม (Extended / Exclusive Content) 

เน�อ้หาเพ่ือสรางปฏิสัมพันธกับผูรับสาร (Engaging Content) และเน�อ้หา 

เพื่อโปรโมตขามสื่อ (Cross - promotional content) โดยมีการกระจาย 

เน�้อหาที่ตอบโจทย 4 หนาที่น�้ ตั้งแตขั้น Breaking รายการขาว ณ 

เวลาที่เกิดเหตุการณ ขั้น Context พัฒนาบริบท ใหรายละเอียดและคำ 

อธิบายไปสูขั้น In-depth and On demand คือขั้นของการทำเชิงลึก 

ไมวาจะเปนสารคดีขาว สกูป วิเคราะห รวมถึงการทำยอนหลัง การ 

รวบรวมขาวไวในระบบ Database เดียวกันเพ่ือการสืบคนตอยอดเน�อ้หา 

ทั้งหมดน�้ ทำงานระหวางสื่อ Online ไปสู Traditional Media และ 

จบที่ Online และ Traditional Media และระหวางกระบวนการทั้งหมด 

ตองออกแบบกระบวนการปฏิสัมพันธ สรางการมีสวนรวม เชน การ 

สนทนา การระดมขอมูล (Crowdsource) กับผูรับสารดวย หากวางแผน 

การปลอยเน�อ้หาอยางเปนระบบ จะชวยใหเขาถึงผูรับสารแตละกลุมใน 

แตละชองทาง ทีมขาว และ กองบรรณาธิการรูลำดับของ Work flow 

วางแผนการทำงานแตละขั้นตอนได

  Sakulsri Srisaracam (2018) Crafting News Narratives on Social Media,Journalism Practice,12:8, 1081-1090
10  
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 ในวันสำคัญ Nation Geographic วางแผนการทำเน�้อหาที่เกี่ยว 

กับวันน้ัน ท้ังการใหขอมูล การเลาเร่ืองดวยภาพ การทำเน�อ้หาปฏิสัมพันธ 

กับผูรับสาร และกระจายออกทุกชองทาง Social Media ตลอดท้ังวัน 

ผลที่ได คือ Engagement ที่สูง การรับรูและกระแสการพูดคุยเรื่องนั้น 

ซึ�งการทำเน�้อหาลักษณะน�้ทำใหองคกรได Sponsorship จากองคกรที่ 

เกี่ยวของกับวันสำคัญ ๆ ดังกลาวดวย 

  Sakulsri Srisaracam (2018) Crafting News Narratives on Social Media,
Journalism Practice, 12:8, 1081-1090

  The Shorty Awards. NATIONAL GEOGRAPHIC : THE MOMENT. สืบคน วันที่ 7 มีนาคม 2564 
จาก https://shortyawards.com/3rd-socialgood/national-geographic- the- moment?fbclid=I-
wAR103HFd54k6tp0c Hval9gbk40SL9yUVz1o54njfhLrwEd0AYMgBpQF3mV0#
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 การทำ Long-tail journalism เปนการบริหารจัดการ Workflow 

ใหทำงานไดอยางตอเน��อง และ สงผลตอการทำงานขาว ดังน�้

   ขยายเร่ืองราวดวยมุมมองท่ีหลากหลายแบบ “ไมส้ินสุด” แต 

ทำใหคนอยากรูและรูมากข้ึน “รูสึก” Diverse + draw deeper into story 

และเอาสิ�งที่ไดเชื่อมโยงไปใชในชีวิตจริงได Relevant + Extractable 

to use in real life 

   เขาถึงกลุมผูรับสารที่แตกตาง Variety entry points to 

reach different group of audience 

   สรางประสบการณทำใหมีสวนรวมในประสบการณเห็นลึก 

ถึงปญหาและทางออกใหแรงบันดาลใจคนในสังคมไมใชแครูขาวแต 

อยากสรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดไดจริง Participation+ Engagement 

+ Inspire Action toward change

       การออกแบบและจัดการเน�้อหาขามสื่อ 
         (Transmedia Content Strategy)
 

 กลยุทธการเลาเรื่องขามสื่อ หรือ Transmedia Strategy คือ 

กระบวนการสื่อสารที่ใชการเลาเรื่อง การใชสื่อ และ การสรางประสบ 

การณใหกับผูรับสารเพื่อใหเกิดการเดินทางไปยังเน�้อหาจำนวนมาก 

ท่ีสรางข้ึนอยางมีแกนเร่ืองเช่ือมโยงกัน กระบวนการรับส่ือของผูรับสาร 

เปนการประกอบตอ “ประสบการณการรับรู” การเลือกใชสื่อประเภท 

ตาง ๆ เลือกจากเปาหมายการสื่อสารเพื่อใหเกิดกระบวนการ “รูสึก”  

ไปสู “การคิด” และกระตุนไปถึงการ “ลงมือทำ” ตามเปาหมายท่ีตองการ 

ใหเกิดผลจากกระบวนการสื่อสาร 
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    ในการกำหนดกลยุทธเน�้อหาขามสื่อ เราตองเขาใจวาการเลา      

เรื่องขามสื่อ Transemdia Storytelling หัวใจของคำน�้คือการสราง 

เร่ืองราวจำนวนมาก ใหตอรอยเช่ือมโยงกันไดเหมือนตอจ๊ิกซอวท่ีสมบูรณ 

การออกแบบกำหนดเรื่องเลาจำนวนมาก Multiple stories ภายใต  

กลยุทธแบบ Transmedia จะตอบโจทยเปาหมายของการ “ทำสื่อให 

รอบดาน” ไดมากที่สุดเพราะไมใชแคทำสื่อหลาย ๆ ชิ้นไปไวหลาย ๆ 

ชองทาง แตตองมองจากภาพใหญยอยออกมาเปนช้ิน ๆ ท่ีตอรอยกันไป 

สูหัวใจของเรื่องได คนรับสื่อจะตอประเด็นเหมือนตอจิ๊กซอวเพื่อใหเขา 

ใจรับรูและ “มีประสบการณ” ตอเรื่องราวนั้นไดครบถวนที่สุด 

 หัวใจสำคัญอีกอยางของกลยุทธ Transmedia ตามที่ Henry 

Jenkins อธิบายไว คือการเลาเรื่องผานหลาย ๆ  platform ไมใชแคการ 

ใชวิธีผลิตหลายสื่อ หรือนำเสนอผานชองทางท่ีหลากหลาย แตแตละส่ือ 

ตองเลาเร่ืองเสริมกัน โดยเอาจุดแข็งของแตละส่ือมาใช ดังน้ัน ตองเลือก 

ใชชองทาง การวางแผนวาเน�อ้หาใดจะอยูท่ีชองทางใด ในเวลา และเรียง 

ลำดับอยางไร เปนการสราง Audience Journey หรือการเดินทางของ 

ผูรับสาร ใหเกิดประสบการณตอเน�อ้หาโดยใชลักษณะพิเศษท่ีแตละส่ือ 

มีใหเสริมกัน ดังนั้น ภายใตความคิดหนึ�งของ Transmedia คือ ทุก 

แพลตฟอรมยังสามารถมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารได

แผนภาพท่ี 5 อธิบายความหมายและลักษณะของการเลาเร่ืองขามส่ือแบบ Transmedia
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 การกำหนด และเลือกใชส่ือ ใชกรอบคิดสำคัญของกลยุทธ Trans 

media คือ “สรางประสบการณ” ซึ�งจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

และผลิตสื่อกับผูผลิตผานกระบวนการ  Design Thinking ในงานวิจัย  

การพัฒนาทักษะการคิดและรูเทาทันสื่อหลากแพลตฟอรมเพื่อพัฒนา

ผูผลิตสื่อดวยกระบวนการเลาเรื่องขามสื่อ (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2562) 

เราพบวา ประสบการณสามารถถอดรหัสออกไดเปน 3 สวน ท่ีตองใชคิด 

ในการออกแบบเน�อ้หากับสิ�งท่ีจะเกิดกับผูรับสาร คือ “ความรูสึก” คือ 

เน�อ้หาทำใหคนรูสึกตอเร่ืองราวน้ันอยางไร เม่ือรูสึกแลวทำให “คิด” ตอง 

คิดหาคำตอบ คิดวิเคราะห วิพากษ คิดใหรอบ คิดอยากทำบางอยางกับ 

ประเด็นเร่ืองราวน้ัน เม่ือประสบการณของการรูสึกและคิดถูกเติมดวย 

เน�อ้หาท่ีทำให “ลงมือทำ” บางอยาง ท้ังตอเน�อ้หารวมกับผูผลิตส่ือและ 

รวมกับคนอื่นๆ ในสังคม จะเกิดกระบวนการ “ประสบการณรวม” ทำให 

ประเด็นที่ตองการสื่อสารใกลชิดกับผูรับสารเปนเร่ืองสำคัญ และในบาง 

เร่ืองไปสูการทำใหเกิดพฤติกรรมตอประเด็นได

 ในกระบวนการน�้ เราจะทำความเขาใจกับกระบวนการ 3 สวน 

คือ หนึ�ง การออกแบบเร่ืองเลาใหมีความหลากหลาย (Multiple Stories) 

สอง ออกแบบการใชส่ือท่ีหลากชองทาง (Multi-platforms) และ ออก 

แบบการปฏิสัมพันธการมีสวนรวม และ พฤติกรรมตอเน�้อหาและตอ 

ประเด็นสื่อสาร (Audience Experience & Engagement) 
 
Step 1 : Narrative & Participation สรางเร่ืองหลากหลาย ท่ีทำใหเกิด 
ประสบการณในการรูท่ีครบถวน“Journalismprovidea whole picture”

 เปาหมายสำคัญหนึ�งของการทำขาว คือ “การทำใหคนรูเรื่องนั้น 

รอบดานที่สุด” แตอุปสรรคสำคัญของยุคน�้ คือการเลือกรับเฉพาะสิ�งที่ 

ตัวเองสนใจ (Personalization) และ การใชชองทางสื่อสังคม (Social 

Media) ท่ีเราตองเจอกับการ filter ขอมูลตามความสนใจ ทำใหบางคร้ัง 

แมสื่อบอกวา พยายามจะนำเสนอใหครบทุกดานทุกมุม แตคนกลับรับ

รูไมรอบดาน  เพราะเขาอาจสนใจเฉพาะบางเรื่อง และเมื่อเขามารับรู 
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ในสิ�งที่สนใจ เน�้อหาไมไดพาเขาไปไหนตอ หรือ ทำใหรูมากขึ้น เพราะ  

ลักษณะของการทำเน�้อหาหลาย ๆ ชิ้น และ หลากชองทางในปจจุบัน 

มีลักษณะกระจายอยูบนออนไลน ไมตอรอยกัน ดังน้ัน สิ�งแรกท่ีตองทำ 

คือ เริ�มจาก Whole Picture ของเรื่องน�้ มันตองประกอบดวยอะไรบาง 

และผูรับสารแตละกลุม ทำงานกับแตละกลุมที่เฉพาะเจาะจง มีความ 

สนใจ ตองการรูในแตละประเด็นที่แตกตางกัน เพ่ือสราง “Entry Point” 

ประตูเขาสูเน�อ้หาตามความสนใจอยากรูของแตละกลุม แตมีแกนเช่ือม 

ดีไซนการเชื่อมเน�้อหาจากจุดสนใจหนึ�ง ไปอีกเรื่องหนึ�ง ดวยการทำให 

รูสึก “คนหาคำตอบ” หรือ “ดึงประสบการณตอเรื่องนั้น” ตอไปยัง 

มุมมองอื่น ๆ ของประเด็นเพื่อใหเขาตอภาพไดสมบูรณมากที่สุดตาม 

ที่เราวางแผนเน�้อหาไว

  หลักสำคัญของการทำ Entry point ก็คือ เน�้อหาที่ตอบโจทย 

ความสนใจของคนแตละกลุมที่แตกตางกันการคิด entry point หลายๆ 

เรื่องมีโอกาสทำใหเรื่องที่จะเลาไปถึงคนหลายกลุม “แกนเรื่องเดียวกัน 

แตเลาแตกตางมุมตามแตละความสนใจ” 

 เชน จะบอกเร่ืองความมั�นคงทางอาหารวัตถุดิบจะเพียงพอหรือไม 

การพูดเร่ืองน�้ในมุมเดียวคือวัตถุดิบ อาหาร การลดลงของวัตถุดิบ ความ 

ขาดแคลน ปญหา ไมอาจเขาถึงคนทุกกลุมได แตถาเราใชแกนเร่ืองวัตถุ 

ดิบของอาหาร แตแตกเรื่องออกไปตามความสนใจ  เชน  อาหารกับ

แผนภาพท่ี 6 การแตกประเด็นสราง Worldbuilding เน�อ้หา
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วัฒนธรรม อาหารกับการรีวิวท่ีกิน อาหารกับเมนูทำอาหาร อาหาร 

กับเศรษฐกิจ อาหารกับเกษตรกรรม ก็จะไดความสนใจที่แตกตางของ 

ผูรับสารแตละกลุม แตสิ�งสำคัญคือแกนหลักตองเชื่อมเรื่องทั้งหมดไว 

และการออกแบบใหเน�อ้หาชวนใหไปคนหาตอ คนหาเพิ�ม ใหเขาใจเพิ�ม 

จนเดินทางไปที่ประเด็นมุมมองอื่น ๆ ของเรื่องราว ก็จะชวยใหโอกาส 

ของการรับรูขอมูลที่รอบดานของผูรับสารมีเพิ�มขึ้น

 ตัวอยาง Project “The Future of Food” ของ  National     
Geographic เปน Transmedia Journalism ที่เผยแพรเน�้อหาตอเน��อง 
ดวยแกนหลักที่ตองการใหคนเขาใจเกี่ยวกับสถานการณของอาหาร 
และวัตถุดิบอาหารในโลกน�้  National Geographic ใชทุกชองทางสื่อ 
ของเขาในการนำเสนอเน�้อหากวา 1000 ชิ้น ในทุกชองทางรวมกัน 
การสราง Entry point ท่ีสำคัญคือ การทำประเด็นอาหารทุกมุม ต้ังแต 
ตนน้ำไปปลายน้ำ ครอบคลุมถึง Lifestyle และ วัฒนธรรม แตทุกอยาง 
จะโยงกลับมาที่เรื่องของอาหาร ใชการพูดคุย ชวนใหแลกเปลี่ยนการ 
co - create เน�้อหารวมกับ National Geographic เชน สงภาพ 
สงเร่ือง สงคลิป เขามารวมพูดคุยใหเปนกระแสผาน hashtag #Future 
Of Food ชวยกระตุนการอยากรูทำใหคนติดตามจากเน�้อหาหนึ�งไปอีก 
มุมมองหนึ�ง และ เขาสูแกนของเรื่อง “อาหาร” ไดโดยขยายจากมุมที่ 
สนใจและรูรอบดานมากขึ้นได “A whole picture ของเรื่องราว”  
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 กลยุทธของ The Future of Food เกิดผลที่สำคัญ คือ สามารถ 

เขาถึงคนไดจำนวนมากในหลายกลุม ท่ีสำคัญคือ การสรางความรวมมือ 

แบบ Partnership ในการขยายประเด็น และ ในแตละจุดของเน�้อหามี 

มูลคาในการหารายได แมกระทั�งภาพถายเกี่ยวกับอาหารที่อยูใน 

โปรเจ็ค ยังถูกรวบรวมใหเปนชุดนิทรรศการเพ่ือเชาซ้ือนำไปจัดนิทรรศ 

การในประเทศตาง ๆ ไดดวย และที่สำคัญคือการสราง Impact ตอการ 

ขยายประเด็นการรับรูในเรื่องน�้

 การแตกประเด็น Multiple stories มีหลักใหคิดงาย ๆ จากการ 

แตกประเด็น 3 มิติของเร่ืองราว โดยประเด็นเร่ืองราวเลาควรมี มิติกวาง 

คือรอบดาน นำประเด็นไปเชื่อมโยงกับหลาย ๆ มุมมอง เพื่ออธิบาย 

สิ�งนั้นในมุมที่หลากหลาย และตอบความสนใจที่แตกตางกันได มิติยาว 

คือพัฒนาการของเรื่อง มีระยะเวลาที่สำคัญของเรื่องราวแตละชวงจาก 

อดีต ปจจุบัน และ อนาคต และ มิติลึก คือลึกเขาไปในความรูสึกและ 

มุมมองของคนที่เกี่ยวของกับเรื่องราว

 บางคนอาจตั้งคำถามวาถาจะทำ Transmedia ตองทำ project

ใหญใชเวลานานเพียงอยางเดียวหรือไม ? จริง ๆ  แลว กองบรรณาธิการ 

สามารถนำเอาแนวคิดไปปรับใชกับงานไดหลายรูปแบบ โดยนำกลยุทธ 

การเชื่อมโยงตอจิ๊กซอวเน�้อหา ดวยการ “สรางโลกเน�้อหา” น�้มาใชกับ 

งานประจำวันไดเชนกัน เพื่อขยายประเด็นตอเน��อง โดยตองเขาใจวา 

การนำเสนอขาวมีลักษณะของการรายงานสิ�งท่ีตอเน��อง และตองพัฒนา 

เน�้อหาตอยอดความเขาใจอยูแลว   แตจะทำอยางไรใหการนำเสนอ

แตละชิ้นมีแกนรวมกัน คนอาจเห็นเน�้อหาเราจากเน�้อหาที่ตางกัน แต 

เดินทางไปยังเน�้อหาเกี่ยวกับเรื่องนั้นในหลาย ๆ มุมไดครบถวน

 อีกตัวอยางของ Channel 4 ประเทศอังกฤษ ที่ทำสารคดีขาว 

เกี่ยวกับเรื่อง “บานรางใน UK” ปญหา คือ คนใน UK ยังตองการเปน 

เจาของที่อยูอาศัย ในขณะที่จำนวนบานรางไมไดใชงานก็มีจำนวนมาก 

ทำไมคนถึงไมสามารถครอบครองอสังหาเหลาน้ันได ?  ก็เพราะปญหา 
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เร่ืองเงินและการเขาถึง การทำโปรเจ็คน� ้เนนการมีสวนรวมของคนเพ่ือ 

ขับเคลื่อนไปสูการกระตุนใหรัฐบาลตองหาทางแกไขปญหาน�้ 

   การออกแบบเน�้อหาใชทั้งชองทางหลักคือ สารคดีทางโทรทัศน 

แตไมไดเริ�มตนท่ีโทรทัศน เริ�มท่ีส่ือออนไลน การใชเว็บไซตเปน Database 

ของขอมูล ทั้งการใหขอมูลและปฏิสัมพันธกับผูรับสาร การพัฒนา 

Application The Empty Homes Spotter app ที่ใหคนสามารถมีสวน 

รวมในการถายภาพบานราง ใหขอมูลบานรางสงกลับมาท่ีทีมงาน เพื่อ 

ทำงานตอ การเสวนา สัมมนา การนำเสนอขอมูลตาง ๆ นำไปสูการรวบ 

รวมรายชื่อ กระแสดังกลาวทำใหรัฐบาลอังกฤษหาทางออกของปญหา 

กระตุนประเด็นในสังคม สูการแกไขเชิงนโนบาย..เร่ืองน� ้ถูกผลักดันเขา 

สูสภา และมีการอนุมัติงบประมาณ และมาตรการเพื่อใหคนที่หาบาน 

ไดบานในราคาท่ีเหมาะสม และลดจำนวนอาคารรางท่ีไมไดใชประโยชน

 สิ�งสำคัญของตัวอยางเหลาน�้ คือ เรื่องที่แตกออกไปจำนวนมาก 

ไมไดกระจัดกระจายและแยกจากกัน แตกลับเสริมและออกแบบการตอง 

การรูและคนหาเพิ�มสราง ACTION ในการเดินทางขามระหวางเน�้อหา 

สามารถ Checklist ตามหลัก Transmedia ของ  Henry Jenkins ได 

ดังน�้

  Jenkins, H. (2009). The Revenge of the Origami Unicorn: Seven Principles of Transmedia Storytelling (Well, 
Two Actually. Five More on Friday). http://henryjenkins.org/blog/2009/12/the_revenge_of_the_origami_uni.html

12

12
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Step 2 : Distribution Strategy & Audience Journey เชื่อมเรื่องให 
คนเดินทางขามสื่อ
 หัวใจของการสรางแรงจูงใจใหเกิดปฏิสัมพันธ คือ "ความ  
ตองการที่ตรงกับประสบการณของผูรับสาร" โดยจากการศึกษาของ 
Rutledge (2015) สรุปประเด็น ที่เปนแรงกระตุนใหคนมีพฤติกรรมทำ 
กิจกรรมและตัดสินใจทำบางอยางกับเน�อ้หาทรานสมีเดีย วาเสนทางการ 
ปฏิสัมพันธแบบผูกพันของ ทรานสมีเดีย คือ เริ�มจากการรับรูเรื่องราว 
โดยตรงน�้ทำใหรูสึกมีความคาดหวัง และอยากรู ตอจากนั้นนำไปสูการ 
ปฏิสัมพันธในรูปแบบตางๆ โดยผูสรางเน�้อหามีทิศทางชัดเจนจะทำให 
เกิดปฏิสัมพันธรูปแบบใดในโลกของเน�อ้หา การปฏิสัมพันธ นำไปสูการ 
มีประสบการณรวม มีประสบการณบางอยาง ที่ตรงกับความตองการ
และประสบการณที่เชื่อมโยงโลก เน�อ้หากับชีวิตเขาได จะทำใหเขาเดิน    

13

  Rutledge. P. (2015). The Transmedia Trip: The Psychology of Creating Multi-Platform Narrative Engagement 
for Transmedia Migration. Transmedia Storytelling Conference. สืบคนจาก https://www.psychologyto-
day.com/sites/default/files/2017-01_-8_rutledge_transmedia_trip_.pdf

13
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แผนภาพท่ี 7 Transmedia Experience Canvas ใชวางแผนการเลาเร่ือง
สรางประสบการณ

แผนภาพท่ี 8 ปจจัยการตองการมีสวนรวมเพ่ือกำหนดปฏิสัมพันธ

ทางสำรวจไปตอในเน�้อหาอื่น ๆ ในชองทางอื่น ๆ ที่โลกเน�้อหาทรานส 
มีเดีย สรางไว

 Rutledge (2015) ย้ำวา Transmedia Storytelling จะประสบ 
ความสำเร็จได “คนตองอยากเดินทางไปตอในเน�้อหาหลายรูปแบบที่ 
สรางไวให” เพราะทุกสิ�งจะสรางประสบการณ  และ นำไปสูพฤติกรรม
บางอยางตามเปาหมายของการส่ือสาร ผูผลิตจึงตองคำนึงวา คนใชสื่อ 
เพื่อตอบสนองความตองการและเปาหมายบางอยางและความตองการ 
อาจไมไดชัดเจน ไมไดมาจากเหตุผล แตมาจากอารมณ ความรูสึก และ 
ประสบการณ และจึงตามมาดวยเหตุผล ผูผลิตตองหาจุดที่เปนแรงขับ 
เคลื่อนการมีปฏิสัมพันธแบบผูกพัน (Engagement) ใหเจอ และ ทำให 
เกิดการเชื่อมโยงกันทั้งโลกของเน�้อหา 
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      จากเร่ืองเลา และการกำหนดประสบการณท่ีจะสรางใหกับผูรับสาร 

ในมิติของการทำงานขาว สามารถนำไปออกแบบกลยุทธของเน�้อหา 

ซึ�งการเลือกส่ือท่ีจะนำเสนอ และรูปแบบการเลาเร่ืองใหเหมาะกับแตละ 

สื่อจะถูกออกแบบใหสอดคลองกับการสรางประสบการณ การรับรู 

เน�้อหาและเปาหมายในการปฏิสัมพันธ การเลือกสื่อตองคำนึงถึงการ 

ใชแพลตฟอรมใหไดประสิทธิภาพ คำนึงถึงการเชื่อมโยงใหเกิดการ 

เดินทางระหวางเน�อ้หา ท่ีสำคัญตองใชแกนของเร่ือง และเปาหมายของ 

การส่ือสารรอยทุกเน�อ้หาเขาหากัน 

แผนภาพท่ี 9 ตัวอยางการวางแผนส่ือกับประเด็นเน�อ้หา

 เมื่อไดเน�้อหา เปาหมาย และ สื่อที่ตองการสรางประสบการณ 

การรับรูแลว ขั้นตอนสุดทายของกลยุทธการบริหารจัดการเน�้อหาคือ 

การวาง Audience Journey ใหเห็นวา ผูรับสารจะเดินทางรับรูเน�้อหา 

ตางๆ ภาพในโลกเน�้อหาที่สรางขึ้นในแบบที่ “ตอยอด” กันอยางไร การ 

วางแผนเปนการทำ Media Plan ใหรูลำดับของการนำเสนอเน�้อหา 

การตรวจสอบความเชื่อมโยงและสงเสริมกัน อาจมี Link มีการ Cross 

- promote มีการใชกลยุทธใหคนหาและติดตามตอ ท่ีสำคัญคือ การทำ 
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ใหมีกระบวนการมีสวนรวมการพูดคุยเพ่ือ Engage คนไวในโลกเน�อ้หา 

และสำหรับงานดานวารสารศาสตร สิ�งสำคัญ คือ การใชขอมูล อางอิง 

ความหลากหลายของแหลงขาวมุมมอง และเช่ือมประเด็นไปสูชีวิตจริง 

ใหคนใชประโยชนจากขอมูลไดดังตัวอยาง Audience Journey ในภาพ

 กลยุทธเชิงเน� ้อหาคือการวางระบบตั ้งแตนโยบายของกอง 

บรรณาธิการ การจัดกระบวนทัพของทีมงาน การกำหนดกระบวนการ 

ทำงานที่สงเสริมการขามสื่อ และสุดทายคือการออกแบบเน�้อหา การ 

เลาเรื่อง การเผยแพรเน�้อหา และ การบริหารจัดการปฏิสัมพันธกับผู 

รับสาร หากทำไดจะเปนการพัฒนากองบรรณาธิการ เพื่อใหเกิดโอกาส 

ทั้งในการทำงานตามบทบาทเปาหมายของการ “ใหขอมูลรอบดาน” ที่ 

เกิดประโยชนตอสังคม และ ในแตละขั้นตอนของกลยุทธเน�้อหา สิ�ง 

สำคัญ คือการหารูปแบบการหารายไดใหม ๆ  ท้ังการ Sponsorship การ 

Partner ทำโปรเจ็ค การเพิ�มมูลคาเน�้อหาใหมีสินคาลิขสิทธิ์ การจัด 

กิจกรรม บางองคกรมีถึงขั้นใชความชำนาญตอยอดเปนการอบรม 

หลักสูตรการเรียน การจัดกิจกรรมการตาง ๆ การทำ Content Strategy 
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ดวยหลักคิด Transmedia ไมไดทำใหคนขาวตองไปหารายไดเอง แต 

ทำใหฝายขาย Marketing และ business unit มองเห็นโอกาสของ 

การหารายไดจากโลกเน�้อหานั้นได    

   สุดทาย ใหมองโอกาสและความทาทาย กลาท่ีจะเส่ียงท่ีจะแตก 

ตางและหาทิศทางกองบรรณาธิการที่ตอบโจทยผู รับสารในแบบที่ 

เติมเต็มสวนที่ยังขาดอยูในสังคม การเขาใจผูรับสาร เขาใจคุณคา      

วารสารศาสตรตามบทบาทหนาที่ และ เขาใจธุรกิจและรูปแบบการหา 

รายไดท่ีหลากหลาย จะชวยใหองคกรส่ือปรับตัวเพ่ืออยูรอด และ ยังทำ 

บทบาทหนาที่อันพึงประสงคตอสังคมไดตอไป
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การปฏิรูป 
"จริยธรรมใหม" แหงวารสารศาสตรดิจิทัล

NEW ETHICS OF DIGITAL JOURNALISM
สิขเรศ ศิรากานต 



 เม่ือโลกกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 พรอมกับปรากฏการณแหงความ 

เปลี่ยนแปลงพลิกผันที่หลากหลาย สงผลกระทบอยางตอเน��องนับสอง 

ทศวรรษ (ค.ศ.2000 - 2020) กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนทางระบบความ 

คิดความเชื่อของปจเจก รูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของ 

มนุษย โครงสรางและสถาบันทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ 

วัฒนธรรม อันเปนผลจากการพัฒนาอยางกาวล้ำทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรระบบสารสนเทศ การเปล่ียนผานระบบการสื่อ 

สารจากแอนะล็อกสูดิจิทัล พลังการขับคล่ืนของวิศวกรรมโทรคมนาคม 

จากยุค 2G สู 5G  ผสานกับอัตราการยอมรับ และใชงานนวัตกรรมส่ือ 

ใหมและเครือขายสังคมออนไลนของประชาชนทั�วโลกที่พุ งทะยาน 

อยางตอเน��อง การถือกำเนิดเกิดขึ้นและเติบโตของแพลตฟอรมดิจิทัล  

ท่ีหลากหลาย ประกอบกับความทาทาย ณ ชวงรอยตอสงทายทศวรรษ 

เกาพรอมกับการอุบัติขึ้นของวิกฤตการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

การปฏิรูป "จริยธรรมใหม" แหงวารสารศาสตรดิจิทัล
NEW ETHICS OF DIGITAL JOURNALISM
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 การเปลี่ยนแปลงพลิกผันยังคงดำเนินตอเมื่อสังคมโลกเคลื่อน 

ตัวสูทศวรรษใหม ทศวรรษท่ีสามแหงศตวรรษท่ี 21 ทศวรรษท่ีไดรับการ 

ขนานนามวา เปนทศวรรษของอินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ�ง (IOTs-Internet 

of Things) และ ทศวรรษแหงนวัตกรรมปญญาประดิษฐ (AI-Artificial 

Intelligent Innovation) อุตสาหกรรมสื่อทุกภาคสวนถูกขับเคลื่อนอยู 

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากปจจัยที่กลาวมาในเบ้ืองตน 

โดยที่ความพลิกผันดังกลาวสงผลกระทบตอโครงสรางกิจการสื่อทั้ง 

ระดับนานาชาติ ระดับชาติ และ ภาคสวนตาง ๆ ของอุตสาหกรรมสิ่ือใน 

ประเทศกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิถีใหมตลอดทั้งหวงโซ 

กิจการสื่อสาร  ตั้งแตระดับนโยบาย การบริหารจัดการสื่อโครงสราง 

องคกร การบรรณาธิการและควบคุมการผลิต กระบวนการสำรวจแสวง 

หาสืบคนขอมูลขาวสารและการนำไปใช ขั้นตอนเทคนิคการออกแบบ 

และผลิตรายการ รูปแบบการเผยแพรกระจายขาวสารสาระบันเทิง 

ระบบธุรกิจและนวัตกรรมทางการตลาดของสื่อสมัยใหม โดยที่การปรับ 

ตัวของอุตสาหกรรมสื่อ ตลอดชวงสองทศวรรษที่ผานมา (ค.ศ.2000 - 

2020) มีเปาหมายสำคัญ คือ การปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของบุคลากร 

และองคกร ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาปรับกระบวนทัศนสูระบบนิเวศ 

และภูมิทัศนสื่อใหม

 ระหวางเสนทางแหงการปรับตัวเพื่อเปาหมายสำคัญดังกลาว 

วิถีปฏิบัติของนักวิชาชีพและองคกรสื่อ ในบริบทของ "จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณ" นับเปนประเด็นสำคัญท่ีไดรับการหยิบยกข้ึนมาถกเถียง 

วิพากษวิจารณอยางเขมขนมาโดยตลอด ทั้งจากผูไดรับผลกระทบโดย 

ตรง จากภาคประชาชนผูรับสาร (Audience) และ ควบคูอีกสถานภาพ 

รวมสมัยในฐานะพลเมืองผูสรรสรางสาร (Citizen Journalist / UGC : 

User-generated Content) เสียงเรียกรอง และขอคิดเห็นจากเครือขาย 

การวิพากษผานส่ือสังคมออนไลน จากสถาบันและเครือขายประชาสังคม 

องคกรพัฒนาเอกชนภาควิชาการ องคกรกำกับดูแลกิจการส่ือ และหนวย 

งานตาง ๆ ของรัฐ ตลอดจนสมาคมวิชาชีพสื่อเอง เปนตน
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 แนวคิดการปฏิรูป "จริยธรรมสื่อ" ทามกลางความพลิกผัน

                ของภูมิทัศนและนวัตกรรมสื่อใหม 

 เมื่อพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของกิจการ 

ส่ือสารท้ังระบบ โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของวิถีปฏิบัติใหมในอุตสาหกรรม 

สื่อสาร ในชวงทศวรรษ 2000s เปนตนมา อาทิ วิถีใหมในกระบวนการ 

ผลิต เทคนิควิธีการเผยแพรขาวสารสาระบันเทิง วิธีการเลาเรื่องแบบ 

ใหมโดยบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร  ทั้งอิมเมอรซีฟกราฟค 

(Immersive Graphics) การสรางภาพเสมือนจริงแบบวีอาร และ เออาร 

(VR-Virtual Reality/AR-Augmented Reality) การเปล่ียนผานเทคโนโลยี 

ส่ือสารจากแอนะล็อกสูดิจิทัล การอพยพสู/ผสาน/ขาม/บูรณาการแพลต 

ฟอรมส่ือด้ังเดิม-ส่ือใหม-ส่ือสังคมออนไลน การปรับเปล่ียนภูมิทัศนส่ือ 

พฤติกรรมผูบริโภคสื่อวิถีใหม ฯลฯ ลวนเปนปจจัยสงผลกระทบทั้งใน 

ระดับบริษัทผูผลิต องคกร สมาคมส่ือ และในระดับกองบรรณาธิการ 

บุคลากรสายงานการผลิตและสนับสนุน ทั้งในสตูดิโอ และ ทีมงานภาค 

สนาม รวมถึงฝายงานการตลาดและการโฆษณา เปนตน

 วิถีปฏิบัติและกระบวนการขั้นตอนใหมสงผลกระทบและความ  

เปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม   ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการผลิต 

การผลิต ขั้นตอนหลังการผลิต  การเผยแพร ประกอบกับเมื่อพิจารณา 

รายละเอียดเน�อ้หาสารผานเทคนิควิธีการเลาเร่ืองแบบใหม ในหลายกรณ� 

กลายเปนประเด็นการวิพากษสาธารณะสะทอนใหเห็นวา"จริยธรรมส่ือ" 

กำลังตกอยูในสภาวะท่ีทาทาย และกอใหเกิดการต้ังคำถามวา 

 แนวคิดแบบประเพณ�นิยมตามกรอบจรรยาบรรณเดิม ยังคง   

สามารถยึดถือเปนแนวปฏิบัติไดจริงหรือไม ? ผนวกกับขอทวงติงโตแยง 

ในการนำชุดความคิดหลักการ และ ทฤษฎีจริยธรรมสื่อดั้งเดิม มาใช 

อธิบายภาคปฏิบัติในสภาพการณและระบบนิเวศสื่อที่เปลี่ยนไป 

 "หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อตามวิถีแอนะล็อกกำลังถูก 

ดิสรัปต  จากความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รุดหนา 
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เชนเดียวกับบริบทอ่ืนๆ ของระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 

และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม ที่หลักการแนวคิด อุดมคติ และ 

แนวปฏิบัติกำลังถูกทดสอบและเขาสูวิถีแหงการปฏิรูป" 

 ในประเด็นสำคัญน�้ ศาสตราจารย ดร.สตีเฟน เจ. เอ. วอรด  ได 

นำเสนอแนวคิดเชิงวิชาการดานปรัชญาจริยธรรมวารสารศาสตรที ่

สำคัญไวในหนังสือ "Disrupting Journalism Ethics : Radical Change 

on the Frontier of Digital Media" (2019) ซึ�งสามารถสรุปสาระสำคัญวา 

ในสถานการณแหงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนำมาซึ�งความ 

พลิกผันในระบบกิจการสื่อสาร วิวัฒนาการของภูมิทัศนและวิถีใหมใน 

อุตสาหกรรมสื่อ รวมถึงบทบาทหนาที่ปรับเปลี่ยนไปของนักวิชาชีพสื่อ 

จากการใชนวัตกรรมสื่อใหม นับเปนสัญญะแหงกาลเวลาเหมาะสมที่  

ผูมีสวนรวมในทุกภาคสวนของกิจการสื่อสารควรพิจารณาวา 

 "จริยธรรมวารสารศาสตรและการส่ือสารน้ัน จำเปนตองไดรับการ 

ปฏิรูปแนวคิดใหมเพ่ือตอบสนองพันธกิจหนาท่ีรวมสมัย พัฒนาแนวคิด 

ใหมีหลักการใหมที่ทันสมัยเทาทันความเปลี่ยนแปลง นำไปสูหลัก 

ปฏิบัติและกรอบการประเมินการทำหนาที่ของสื่อไดอยางเปนรูปธรรม

และมีประสิทธิภาพ กรอบแนวคิด "จริยธรรมใหม" ตองบูรณาการมุม 

มองใหมที่เปยมดวยความเขาใจอยางถองแทถึงบทบาทหนาที่และ 

ความรับผิดชอบขององคกรส่ือ บุคลากร และ วิชาชีพในวิถีใหมแหงโลก 

ดิจิทัล"

 มองใหมที่เปยมดวยความเขาใจอยางถองแทถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบขององคกรสื่อบุคลากรและวิชาชีพ 

ในวิถีใหมแหงโลกดิจิทัล"

1

1
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 โดยแนวทางในการพัฒนาและปฏิรูปจริยธรรมและหลักจรรยา 

บรรณสื่อที่ประมวลองคความรู จากการศึกษาถอดบทเรียนเชิงประวัติ 

ศาสตรในบริบทสำคัญ คือ การตีความจริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อได 

รับอิทธิพลชุดความคิด อุดมการณ ทางระบบการเมืองการปกครอง 

ความคาดหวังเชิงอุดมคติ ความคาดหวังทางสังคม และแรงกดดันจาก 

ปจจัยแวดลอม   ปจจัยเหลาน�้ ลวนแลวแตมีสวนกำหนดวาทกรรม 

สะทอนบทบาทที่คาดหวังอยางสูงวา นักวิชาชีพสื่อองคกรสื่อจะตองมี 

จริยธรรม และ / หรือ ธำรงไวซึ�งจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีพึงมีตามชุดอุดม 

คติ และ มโนคตินั้น ๆ อาทิ

   ผูประกอบวิชาชีพสื่อ/องคกรสื่อ ตองมีบทบาทธำรงไวซึ�ง 

ความเปนกลาง นำเสนอและรายงานขอมูลขาวสารความเปนจริง (the  

journalist as neutral reporter of facts)

   ผูประกอบวิชาชีพสื่อ/องคกรสื่อ ตองมีบทบาทเปนผูปฏิรูป 

หรือ เปนสวนหนึ�งในกลไกการปฏิรูปสังคม (the journalist as reformer 

or revolutionary)

   ผูประกอบวิชาชีพสื่อ/องคกรสื่อ ตองมีบทบาทเปนผูเสนอ 

ทางออกในการแกปญหาตามครรลองประชาธิปไตย (the journalist as 

the elixir of democracy) 

     ในกระบวนการปฏิรูปจริยธรรมส่ือ ชุดความคิด มโนคติ ความคิด 

เห็นและขอเรียกรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตองถูกนำมาวิเคราะห วิพากษ 

และประเมินดวยการตั้งคำถามถึงเปาหมาย บทบาท ปญหา อุปสรรค 

โอกาส เงื่อนไข ความเปนไปได และสภาวะความเปนจริงดวยกลวิธี 2 

รูปแบบ ดังน�้

   1.การถอดโครงสรางชุดความคิด (Deconstruction) "จริย 

ธรรมสื่อเดิม" : โดยการนำชุดความคิดพื้นฐานของกรอบจริยธรรม 

หลักจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติของส่ือแตด้ังเดิม มาวิเคราะหวิพากษ   

เชิงลึกถึงแตองคประกอบ และบริบทตาง ๆ ของความคิดหรือชุดความ 

คิดนั้น ๆ
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   2.การประกอบโครงสรางชุดความคิด (Reconstruction) 

"จริยธรรมสื่อใหม" : โดยการสังเคราะหกลั�นกรองชุดความคิดทางเลือก 

ใหม และ / หรือ ชุดความคิดเดิม ที่ผานกระบวนการวิพากษและพัฒนา 

ปรับปรุงแลว นำมาบูรณาการสรางข้ึนเปนกรอบเพ่ือพัฒนาหลักการและ 

แนวทางปฏิบัติรวมสมัย

 ณ ชวงเริ�มตนกระบวนการเพื่อการทบทวนปฏิรูปกรอบแนวคิด 

จริยธรรมสื่อ ควรไตรตรองแสวงหาคำตอบจากชุดคำถามเชิงวิพากษ 

นำกระบวนการ 2 ประการ ดังน�้

   1.แนวคิดจริยธรรม กรอบจรรยาบรรณ ธรรมนูญ นโยบาย 

แตเดิม ไมสามารถนำมาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานไดอยางแทจริง 

ไมมีประสิทธิภาพ หรือ ผลสัมฤทธ์ิในการบังคับใช มีชองวางหรือประเด็น 

ปญหาเกิดขึ้น มีความยอนแยงเชิงหลักการทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ   

ใช หรือไม ?  อยางไร ?

   2.แนวคิดจริยธรรม กรอบจรรยาบรรณ ธรรมนูญ นโยบาย 

แตเดิม ไดกลายเปนปญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน หรือขัดขวาง 

พันธกิจ ฉุดร้ังการพัฒนา ไมเทาทันความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของ 

ระบบสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ใชหรือ ไม? อยางไร? 

 เมื ่อพิจารณาจากสภาพการณของอุตสาหกรรมสื ่อในระดับ   

มหภาคและระดับนานาชาติ สามารถสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลของการ 

ปฏิรูปจริยธรรมสื่อ ออกเปน 3 บริบทสำคัญดังน�้

    1.วิวัฒนาการท่ีรุดหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสารระบบดิจิทัล 

และการเติบโตของนวัตกรรมสื่อใหมนับจากเริ�มทศวรรษ 2000s เปน 

ปจจัยเรงใหเกิด "พลเมืองสรรรสรางสาร" "ผูผลิตส่ือภาคประชาชน" 

"นักขาวพลเมือง" "นักขาวภาคประชาสังคม" (UGC: User-generated 

Content, Civil Journalists, Civil Reporters)   ประชาชนทั�วไปที่อาจ

ไมเคยไดรับการฝกอบรมทางเทคนิคการผลิตสื่อ หรือ สำเร็จการศึกษา 

ดานวารสารศาสตร นิเทศศาสตร สามารถสรางสรรค และ เผยแพรผล 
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งานขาวสารสาระบันเทิงเขาสูหวงโซอุตสาหกรรมสื่อไดอยางสะดวก 

งายดายผานเครือขายสังคมออนไลน และ แพลตฟอรมดิจิทัล ท่ีหลาก 

หลายเกิดคุณลักษณะ และนิยามใหมของกระบวนทัศน "ผูผลิตสรรสราง 

สื่อ" อาทิ บลอกเกอร (Blogger) วลอกเกอร (Vlogger) ยูทูบเบอร 

(Youtuber) ติ๊กตอกเกอร (TikToker) ที่เปดกวางและทะลายกฎเกณฑ 

สถานภาพของผูผลิตและเผยแพรสารแตเดิม เปนตน ดวยเหตุน�้กรอบ 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และแนวปฏิบัติเชิงวารสารศาสตร นิเทศ 

ศาสตรและการส่ือสารมวลชน ท่ีกำหนดไวโดยชุดความคิดด้ังเดิมตลอด 

ศตวรรษท่ีผานมาของ ภาควิชาการ และองคกร สมาพันธ สมาคมนัก 

วิชาชีพสื่อสาร ในหลายบริบทจึงไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของ 

ระบบนิเวศสื่อใหม และไมอาจนำมาประยุกตใชไดจริง

   2.ความสะดวกในการใชงานเทคโนโลยีสื่อสารระบบดิจิทัล 

และโทรคมนาคมเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสารกอประโยชนในการ 

ส่ือสารสาธารณะอยางมาก แตในขณะเดียวกันสรางความสับสนและผล 

กระทบเชิงลบจากการแพรหลายอยางรวดเร็วของกระแสไวรัล ขาวลวง 

ขาวปลอม ซึ�งในหลายกรณ�นักวิชาชีพสื่อและองคกรสื่อเองก็ตกอยู 

ในวังวน หรือมีสวนในวัฏฏะแหงกระแสดังกลาวน�ด้วย  ปรากฏการณน� ้

สงผลกระทบตอการปฏิบัติตามกรอบประเพณ�นิยมของจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ ในบริบทแหงหลักการแสวงหา สืบคน ตรวจ 

สอบความจริงความถูกตองและการเผยแพรขอมูลขาวสาร

   3.แนวโนมการขยายขอบเขตและยกระดับประเด็นทางสังคม 

ศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ�งแวดลอม 

ในอุตสาหกรรมยุค 4.0 และกำลังพัฒนาไปสูยุค 5.0 ทำใหการสื่อสาร 

ขยายพรมแดนจากการนำเสนอผานสื่อประเพณ�นิยมดั้งเดิมที่มีขอ 

จำกัด และระเบียบแบบแผนมากมาย สูแพลตฟอรมสื่อใหมและเครือ 

ขายสื ่อสังคมออนไลนที ่เพิ �มอิสรภาพและเขาถึงและปฏิสัมพันธ        

วงกวาง ซึ�งการขยายพ้ืนท่ีและขอบเขตของการส่ือสารน�เ้อง  ยอมสงผล  
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กระทบตอแนวทางปฏิบัติของสื่อแตดั้งเดิมที่วางกรอบปฏิบัติไวเฉพาะ 

หรือจำแนกตามลักษณะและประเภทของสื ่อในโลกยุคแอนะล็อก 

ในหลายกรณ�และสถานการณทาทายตอทางเลือกและการตัดสินใจของ

บรรณาธิการ ผูควบคุมการผลิต และทีมงานภาคสนาม

 สำหรับเปาหมายของกระบวนการปฏิรูปหลักจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณสื่อตามวิถีครรลองใหม ก็เพื่อที่จะไดเปดโอกาสใหสมาชิก 

บุคลากรผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมสื่อ ไดมีสวนรวมในการทบทวน 

วิเคราะห วิพากษ สื่อสะทอนสถานการณและสภาพปญหาโดยการเปด 

เวทีและชองทางการเสวนา สงเสริมการแสดงความคิดเห็นเชิงลึกโดย 

รอบดาน สำหรับใชเปนขอมูลนำเขาในการสังเคราะหและนำไปสูการ 

ออกแบบชุดแนวคิดเพื่อการประยุกตสู แนวปฏิบัติไดจริงอยางเปน 

รูปธรรมขององคกรและบุคลากรวิชาชีพสื่อในสถานการณ ณ ชวงเวลา 

แหงความเปล่ียนแปลงน้ัน ๆ  ผลจากการรวมปฏิรูปแนวคิดดานจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพมีความเปนไปไดวา 

   1.หลักการสำคัญที่เปนแกนบางประการหรือทั้งหมดจาก 

แนวคิดดานจริยธรรมจรรยาบรรณดั้งเดิม อาจมีแนวโนมที่จะยังคงอยู 

และ/หรือ 

       2.หลักการอาจไดรับการปรับปรุง หรือตัดทอน หรือเพิ�มเติม 

ขึ ้นอยู ก ับกระบวนการวิธ ีการกลั �นกรองและการสานเสวนาตาม     

หลักการและเหตุผลของบรรดาประชาคม องคสมาชิก ผูทรงคุณวุฒิ   

ผูเชี่ยวชาญ ในกระบวนการปฏิรูประบบแนวคิด
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      “จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ” 
         จาก แอนะล็อก (1900s)  สูดิจิทัล  (2000s)
 

 ในบริบท วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรในรอบกวาหนึ�งศตวรรษ 

จากการศึกษาบทบาทหนาที่ สิทธิเสรีภาพ จริยธรรมจรรยาบรรณของ 

ส่ือพบวามีพัฒนาการและการปฏิรูปอยางตอเน��อง เม่ือพิจารณาจำแนก 

ตามลำดับเทคโนโลยีสื่อประเพณ�นิยมในยุคแอนะล็อก ที่สำคัญ ไดแก 

หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน พบกรณ�ศึกษาที่สามารถ 

ยืนยันไดวา แนวคิดและหลักปฏิบัติดานจริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อ 

มีการปรับปรุงและพัฒนาอยูเปนระยะ ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

ไปของระบบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีสื่อ และ 

ปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ กรณ�ศึกษาพัฒนาการแหงจริยธรรม จรรยาบรรณ 

และหลักปฏิบัติของสื่อ (Development of Journalistic Ethics, Codes 

and Standards) ยุคบุกเบิกในรอบกวาศตวรรษโดยสังเขป ไดแก

 ค.ศ.1910 สมาคมบรรณาธิการ แหงรัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา 

ออกประกาศ หลักจรรยาบรรณวิชาชีพหนังสือพิมพ ซึ�งนับเปนหนึ�งใน 

หลักจรรยาบรรณยุคบุกเบิกของวิชาชีพนักหนังสือพิมพ กอใหเกิดตน 

แบบการพัฒนาหลักแนวคิดที่สำคัญ และ ตอมามีการประกาศหลักการ 

จรรยาบรรณของกองบรรณาธิการ และสมาคมหนังสือพิมพในรัฐตาง ๆ 

ของสหรัฐอเมริกาอีกเปนจำนวนมาก ในชวงทศวรรษตอมา 

 ค.ศ.1922 สมาคมบรรณาธิการหนังสือพิมพแหงสหรัฐอเมริกา 

(The American Society of Newspaper Editors) ประกาศธรรมนูญ 

แหงวารสารศาสตร ประกอบดวยหลักแนวคิดพื้นฐาน 9 ประการ ดังน�้

  อานและศึกษาเอกสารไดที่ Code of Ethics for Newspapers Proposed by W. E. Miller of the St. Mary's Star and 
Adopted by the Kansas State Editorial Association at the State Convention of the Kansas Editorial Association, 
March 8, 1910 https://www.jstor.org/stable/ 1014634?mag=to-fix-fake-news-look-to-yellow-journalism&se-
q=1#metadata_info_tab_ contents และ https://www.jstor.org/stable/1014606?seq=1#metadata_info_tab_-
contents
  อานและศึกษาเอกสารไดที่ The Canons of Journalism https://members.newsleaders.org /asne-principles

2

2

3

3
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    1.บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน 

(Responsibility) 

    2.เสรีภาพของสื่อ (Freedom of the Press)   

    3.อิสรภาพในการทำหนาที่ (Independence) 

    4.ความจริงใจ (Sincerity)    

    5.ความจริง (Truthfulness) 

    6.ความถูกตอง (Accuracy) 

    7.ความเปนกลาง (Impartiality) 

    8.ความยุติธรรม (Fair play)

    9.ความถูกทำนองคลองธรรม (Decency) 

 หลักการดังกลาว ไดถูกนำมาใชเปนกรอบแนวคิด เพื่อประยุกต 

ในการวางแนวปฏิบัติของ องคกรสื่อสารมวลชน   และพัฒนาแนวคิด 

ขยายสูกิจการส่ือประเภทอ่ืน ๆ ของสหรัฐอเมริกา และ ทั�วโลกในเวลา 

ตอมา 

 ป ค.ศ.1928 สมาคมผูประกอบการกิจการกระจายเสียงและแพร 

ภาพแหงสหรัฐอเมริกา (National Association of Broadcasters) 

ประกาศหลักการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง (The Radio Code) นับเปน 

จุดเริ�มตนของแนวคิดการกำกับดูแลตัวเองของกิจการวิทยุกระจาย 

เสียง ซึ�งถูกวิพากษในบทบาทหนาที่อยางมาก ในชวงทศวรรษ 1920s

และตอมาสมาคมฯ ไดประกาศหลักปฏิบัติผูประกอบการโทรทัศน ในป 

ค.ศ.1952  (The Code of Practices for Television Broadcasters) 

ตลอดระยะเวลากวาครึ�งศตวรรษหลักการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและ 

โทรทัศนมีการปรับปรุงใหเหมาะสม กับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

 อานและศึกษาเอกสารไดที่ https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED235524.pdf) และ The Code of Practices for 
TelevisionBroadcastershttps://worldradiohistory.com/Archive-NAB-Publications/NAB-The-Television- 
Code-1952.pdf

4

4
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ตลอดจนมีการทบทวนแกไข ยุติ ตามพันธกรณ�ที่มีผลผูกพัน และ/หรือ 

กรณ�ที่ขัดแยงกับกฎหมาย อาทิ ในป ค.ศ.1979 กระทรวงยุติธรรม 

สหรัฐอเมริกา พิจารณาวาหลักปฏิบัติของสมาคมผูประกอบการกิจการ 

กระจายเสียง และ แพรภาพแหงสหรัฐอเมริกา ละเมิด และ ขัดแยงกับ 

กฎหมายตอตานการผูกขาดทางการคาและพาณิชย  ดังนั้น สมาคมฯ 

จึงตัดสินใจยกเลิกหลักปฏิบัติผูประกอบการโทรทัศน ตามแนวทางการ 

พิจารณาของรัฐในที่สุด 

 จากการคนควาในประเด็น พัฒนาการ หลักจริยธรรมและจรรยา 

บรรณสื่อตลอดจนแนวปฏิบัติวิชาชีพขององคกรสื่อและกฎระเบียบที่ 

เก่ียวของจากหนวยงานกำกับดูแลกิจการส่ือสารนานาชาติชวงทศวรรษ 

1960s - 2010s สามารถประมวลกรณ�ศึกษาสำคัญไวเพื่อประโยชนใน 

การศึกษาวิจัย ในตารางที่ 1 ดังน�้

 อานเพิ�มเติมไดที่ "A Short History of Media Ethics in the United States of America" น.20 
https://www.loyolacollege.edu/e-document/viscom/Prof.Bharathi/Han dbook_of_Mass_Media_Ethics.pdf

5
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หลักการจริยธรรมจรรยา 
บรรณและแนวปฏิบัติวิชาชีพ     
 ขององคกรสื่อนานาชาติ 

https://www.trust.org/contentAsset/raw-data 
/652 966ab-c90b-4252-b4a5-db8ed1d438ce/-
fileและhttps://www.mediareform.org.uk/wp- 
content/uploads/2015/12/Reuters_Handbook_ 
of_Journalism.pdf   

- NEWS VALUES AND PRINCIPLES https:// 
www.ap.org/about/news-values-and-principles/
- THE ASSOCIATED PRESS STATEMENT OF 
NEWS VALUES AND PRINCIPLES https:// 
www.ap.org/about/news-values-and-princi-
ples/dowloads/ap-news-values-and-principles. pdf
- SOCIAL MEDIA GUIDELINES FOR AP 
EMPLOYEES  https : //www.ap.org/assets/docu-
ments/social-media-guidelines_tcm28-9832. pdf
  AFP Code of Ethical Standards https://afpglo 
bal.org/sites/default/files/attachments /2019-03 
/CodeofEthics.pdfและhttps://afpglobal.org/ethi 
csmain/code-ethical-standards
Code of Ethics https://groupe-tf1.fr/sites/defaul t/ 
files/communiques/codeof_ethics_tf1_2019.pdf

PBS Editorial Standards and Practices https:/ / 
www.pbs.org/about/producing-pbs/editori-
al-standards.pdf
Ethical Journalism : A Handbook of Values and 
Practices for the News and Editorial 
Departments https://www.nytimes.com/editorial
-standards/ethical-journalism.html#protecting 
ThePapersNeutrality

REUTERS : REUTERS 
HANDBOOK OF 
JOURNALISM   

AP (ASSOCIATED         
PRESS)

AFP (The Association of 
Fundraising 
Professionals)

TF1 (FRANCE)

PBS (USA)

The New York Times

สืบคนที่

ตารางที่ 1: หลักการจริยธรรม จรรยาบรรณ  และแนวปฏิบัติ
วิชาชีพขององคกรสื่อนานาชาติชวงทศวรรษ 1960s - 2010s  
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https://cm.usatoday.com/ethical-conduct/

https://www.pressnet.or.jp/english/about/canon/

https://accountablejournalism.org/ethics-codes 
/South-Korea-Press

https://accountablejournalism.org/ethics-codes/ 
Hong-Kong-Joint-Code

https://caj.ca/images/downloads/Ethics/
ethics_guidelines.pdf

- NEWS VALUES AND PRINCIPLES https:// 
www.ap.org/about/news-values-and-principles/
- THE ASSOCIATED PRESS STATEMENT OF 
NEWS VALUES AND PRINCIPLES https:// 
www.ap.org/about/news-values-and-princi-
ples/dowloads/ap-news-values-and-principles. pdf
- SOCIAL MEDIA GUIDELINES FOR AP 
EMPLOYEES  https : //www.ap.org/assets/docu-
ments/social-media-guidelines_tcm28-9832. pdf
  

USA TODAY NETWORK 
Principles of Ethical   

Conduct for Newsrooms 

The Japan Newspaper 
Publishers & Editors 
Association

The Japan Newspaper 
Publishers & Editors 
Association

CAJ : The Canadian 
Association of 
Journalists

Korean Newspapers 
Association Korean 
Newspaper and 
Broadcasting Editors 
Association Journalists 
Association of Korea

Hong Kong: The HK 
Journalists Association, 
The News Executives 
Association, The HK 
Federation of 
Journalists and The 
Press Photographers 
Association
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https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_-
file/0016/132073/Broadcast-Code-Full.pdf)

https://www.acma.gov.au/standards-and- 
codes- tv-and-radio -broadcasters

OFCOM (UK): The 
Ofcom Broadcasting 
Code 2019

ACMA : Australian 
Communications 
and Media Authority - 
Standards and codes 

สืบคนที่
หลักการจริยธรรมจรรยาบรรณ 
และ แนวปฏิบัติวิชาชีพของ
องคกรสื่อในประทศไทย

https://www.tja.or.th/view/about-us/
regularity/910

สมาคมนักขาวนักหนังสือ 
พิมพแหงประเทศไทย
"จริยธรรมวิชาชีพของสมาคม 
นักขาวนักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย"

 สำหรับประเทศไทย สมาคมนักขาว สมาคม สมาพันธวิชาชีพ 

ตลอดจนองคกรวิชาชีพส่ือแขนงตาง ๆ ในประเทศ ไดมีการออกประกาศ 

หลักจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติไว อีกท้ังสมาคมและองคกรเหลาน�้ได 

แตงตั้งคณะบุคคลจากสายวิชาชีพ สายวิชาการ และ ผูทรงคุณวุฒิให 

ดำรงตำแหนงคณะกรรมการจริยธรรมของสมาคม / องคกรวิชาชีพ แนว 

ทางการกำกับดานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพส่ือสารในประเทศไทย 

สามารถศึกษาและสืบคนไดจากขอมูล ในตารางที่ 2 ดังตอไปน�้

 ตารางที่ 2 : หลักการจริยธรรม จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติ
                  วิชาชีพขององคกรสื่อในประเทศไทย 

http://www.thaibja.org/wp-content/uploads
/2015/09/tbja_moral_rule_edited2555.pdf

สมาคมนักขาววิทยุ และ 
โทรทัศนไทย"ระเบียบสมาคม 
นักขาววิทยุและโทรทัศน 
ไทยวาดวยจริยธรรมแหง 
วิชาชีพของสมาชิกสมาคม 
นักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
พ.ศ.2555" (แกไขเพิ�มเติม 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกาย 2555)
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http://www.presscouncil.or.th/ขอบังคับวา          
ดวยจริยธรรม

http://www.newsbroadcastingcouncil.or. 
th/? page_id=142

http://www.adassothai.com/index.php/      
main/ about/ethic

https://www.bangkokbiznews.com/as-
sets/file/manual-nation.pdf

https://bog.thaipbs.or.th/wp-content/up-
loads/2021/01/63announce.pdf
https://bog.thaipbs.or.th/wp-content/up-
loads/2021/01/SocialMe.pdf

สภาการส่ือมวลชนแหงชาติ
"ขอบังคับวาดวยจริยธรรมแหง 
วิชาชีพหนังสือพิมพ สภาการ 
หนังสือพิมพแหงชาติพ.ศ.๒๕๕๙"

สภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน 
ไทย "ขอบังคับ สภาวิชาชีพขาว 
วิทยุและโทรทัศนไทย วาดวย
จริยธรรมแหงวิชาชีพขาววิทยุ 
และโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๓"
สมาคมโฆษณาแหงประเทศ
ไทย"จรรยาบรรณแหงวิชา 
ชีพโฆษณา"

องคการกระจายเสียง และ แพร 
ภาพสาธารณะแหง ประเทศไทย 
(ส.ส.ท.) -ไทยพีบีเอส "ขอบังคับ 
วาดวยจริยธรรม ของวิชาชีพ 
เก่ียวกับการผลิตและการเผยแพร 
รายการ" (2563)" แนวปฏิบัติการ 
ใชส่ือสังคมออนไลน" (Social 
Media)

กองบรรณาธิการเครือเนเชั�น 
"Nation Way หลักจริยธรรม 
ของคนขาวเครือเนชั�น"
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1.ความถูกตองสำคัญกวาความรวดเร็ว 
ในการนำเสนอขาวสาร ("accuracy  is 
more important than speed")

1)การเนนย้ำหลักการทำงานดานขาว 
ของบีบีซีเรื่อง"ความถูกตองและมีหลัก 
ฐานอางอิงเพื ่อการตรวจสอบไดของ 
ขอมูล" คือหัวใจหลักของวารสารศาสตร 
ดิจิทัลเปนแนวทางการปฏิบัติในสภาพ 
การณกาวสูโลกของการแขงขันของสื่อ
ยุคดิจิทัลที่ชวงชิงความรวดเร็วในการ 
นำเสนอขาวสารณชวงเริ �มตนของยุค 
โซเชียลมีเดียและแพลตฟอรมสื่อใหม 
ในชวงตนทศวรรษ 2000s

 บรรษัทแพรภาพกระจายเสียงอังกฤษ หรือ บีบีซี (British 
Broadcasting Corporation, BBC) คือ องคการกระจายเสียงสาธารณะ 
ของสหราชอาณาจักร กอต้ังเม่ือป 18 ตุลาคม ค.ศ.1922 ดำเนินกิจการ 
ส่ือสารมวลชนมาราว 1 ศตวรรษ  เริ�มจากกิจการวิทยุกระจายเสียงและ 
โทรทัศนบริการสาธารณะในยุคแอนะล็อก กาวสูกิจการส่ือสารยุคดิจิทัล 
นับเปนหนึ�งในองคกรตนแบบของกิจการสื่อสารและบุคลากรวิชาชีพ 
สื่อทั�วโลก แนวทางการพัฒนาและปฏิรูปกรอบแนวคิด จริยธรรมสื่อ 
จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวปฏิบัติ (ค.ศ.2005 - 2021)ที่สำคัญ ไดแก
 1.แนวปฏิบัติของกองบรรณาธิการ บีบีซี (The BBC Editorial 
Guidelines 2005) ฉบับปรับปรุงตุลาคม ค.ศ.2005 เปาหมายสำคัญเพ่ือ 
ปรับแนวทางและกรอบปฏิบัติวิชาชีพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
ของระบบนิเวศส่ือสมัยใหม หลักการและประเด็นท่ีสำคัญโดยสรุป ไดแก  

แนวทางการปฏิรูปจรรยาบรรณวิชาชีพและการพัฒนา 
แนวปฏิบัติของบรรษัทแพรภาพกระจายเสียงอังกฤษ-บีบีซี 

(ค.ศ.2005- 2021)

ตารางที่ 3 : สรุปแนวปฏิบัติของกองบรรณาธิการ บีบีซี 
       (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ค.ศ.2005)

สืบคนที่
แนวปฏิบัติของกองบรรณาธิการ บีบีซี
(The BBC Editorial Guidelines 2005)
ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ค.ศ.2005

  ดาวนโหลดเอกสารประกอบการศึกษาท่ี http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2005/06_june/23/
editorial.shtml

6
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2)ดำเนินการสืบสวนสอบสวนขอมูล 
เชิงลึกและแสวงหาสืบคนขอมูลให 
รอบคอบรอบดานในงานขาวและเน�้อ 
หารายการที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม
และพฤติกรรมตอตานสังคม กอนการ 
ตัดสินใจสรุป หรือนำเสนอรายการของ 
กองบรรณาธิการสูสาธารณะ

3)ขอแนะนำสำหรับกองบรรณาธิการ 
ในการพิจารณาหนวงเวลาหรือดีเลย 
สัญญาณการถายทอดภาพและเสียงใน 
สถานการณฉุกเฉินอาชญากรรมรุนแรง 
เหตุวินาศกรรม แล ะการกอการราย

4) แนวปฏิบัติในการแสวงหาขอมูลการ 
ไดมาซึ �งขอมูลจากแหลงขาวขอพึง 
ปฏิบัติและพึงระวังในการไมละเมิดกฎ
หมายและสิทธิสวนบุคคล

4)พิทักษและปองกันการละเมิดสิทธิ 
สวนบุคคลและปกปองการไดมาซึ�งขอ 
มูลดวยวิธีหรือการบันทึกภาพเสียงโดย 
มิชอบและผิดกฎหมาย

2) เน��องจากมีเหตุการณและคดีอาชญา 
กรรมและพฤติกรรมการตอตานสังคม 
มากยิ�งขึ้นในชวงเวลาทศวรรษ 2000s 

3)เหตุวินาศกรรมและการกอการราย 
ภายหลัง911 เปนกรณ�ศึกษาสำคัญและ 
มีการกอเหตุเพิ�มขึ้นเปนอยางมากทั้ง 
ในประเทศและตางประเทศ ดังนั้น แนว 
ทางปฏิบัติจึงเพิ�มเติมขอแนะนำเพื่อลด
ทอนและเลี่ยงผลกระทบเชิงลบจาการ 
ถายทอดสดผานสถาน�วิทยุ/โทรทัศน 
ของ บีบีซี และในแพลตฟอรมตาง ๆ

     2.แนวปฏิบัติของกองบรรณาธิการ  บีบีซี  (The BBC Editorial 
Guidelines 2005) ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ค.ศ.2019  เปาหมายสำคัญ 
เพื่อปรับแนวทางและกรอบปฏิบัติใหทันสมัยและเทาทันการเปลี่ยน 
แปลงยิ�งขึ้น สาระสำคัญ ไดแก
       2.1 การปรับแนวทางของกองบรรณาธิการใหสอดคลองกับ 
แนวทางกฎหมาย และการปฏิรูปกลไกโครงสรางการกำกับดูแลองคกร 
ของบรรษัทแพรภาพกระจายเสียงอังกฤษ  หรือ บีบีซี  รูปแบบใหม
ภายใตอำนาจหนาที่ตามกฎหมายฉบับปจจุบัน ซึ�งกำกับดูแลโดย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสื่อสารแหงสหราชอาณาจักร

7

 ดาวนโหลดเอกสารประกอบการศึกษาที่ http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/bbc- 
editorial-guidelines-whole-document.pdf
  BBC Charter 2016 มีผลบังคับใชจนถึง 31 ธันวาคม 2027 ในมาตรา 46 ดาวนโหลดเอกสารประกอบการศึกษาที่ 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/5778    
29/57964_CM_9365_Charter_Accessible.pdf
 ดาวนโหลดเอกสารประกอบการศึกษาที่ https://www.bbc.com/aboutthebbc/governance/regulation

7
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  ดาวนโหลดเอกสารประกอบการศึกษาที่ https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/132073/ 
Broadcast -Code-Full.pdf)
  ดาวนโหลดเอกสารประกอบการศึกษาที่ https://bbc.com/editorialguidelines/documents/social-media.pdf
  ดาวนโหลดเอกสารประกอบการศึกษาที่ https://bbc.com/editorialguidelines/documents/racist-language 
-guidance_september-2020.pdf

OFCOM - Office of Communications) อาศัยอำนาจการกำกับดูแล 
ทางกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสื่อสารแหง 
สหราชอาณาจักรไดวางกรอบนโยบายแนวปฏิบัติ (The Ofcom Broad 
casting Code 2019) ไวดังนั้น บีบีซี จึงตองปรับแนวทางใหสอดคลอง 
กับแนวทางการกำกับดูแลกิจการรูปแบบใหมดังกลาว
    2.2.การปรับใหสอดคลองและรองรับกับการเปลี่ยนแปลง 
วิถีใหมในการผลิตเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนการเตรียมพรอม 
องคกรและบุคลากรสูโลกแหงนวัตกรรมการสื่อสารในยุค 2020s  
 3.คูมือปฏิบัติ สำหรับการใชงานโซเชียลมีเดียของบุคลากรบีบีซี  
(The BBC Guidance : Individual Use of Social Media 2020)     
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานขององคกร ซึ�งมีผลบังคับใชกับ 
พนักงานในทุกสายงาน และโดยเฉพาะอยางยิ�งเปนแนวทางสำคัญ 
สำหรับกองบรรณาธิการขาวนักขาวและทุกภาคสวนในสายการผลิต 
เน�้อหารายการของบีบีซี
 4.คูมือปฏิบัติและแนวทางเพื่อการหลีกเลี่ยงการใชภาษาดูหมิ�น 
เหยียดหยามเชื้อชาติ และ ชาติพันธุ  (The BBC Guidance : Racist 
Language (including racial slurs and racist/ethnic abuse) 2020)
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานนโยบายขององคกรของบีบีซีใน 
การสงเสริมความเสมอภาค เคารพในความหลากหลายทางเช้ือชาติและ 
ชาติพันธุและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสมาชิกในสังคม  
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  ดาวนโหลดเอกสารประกอบการศึกษาที่  https://bbc.com/editorialguidelines/documents/may2021-election 
guidelines.pdf
 กรณ�ศึกษาการวิพากษวิจารณ BBC ตอการการรายงานขาวที่สุมเสี่ยงตอการละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง ในป 2019 
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/bbc-laura-kuenssberg-postal-votes-electoral-commission-a 
9242976. html และ https://www.theguardian.com/media/2019/dec/11/bbc-denies-political-editors-postal-vote- 
comments -broke -law
  อาน Schwab, K. (2016).The Fourth Industrial Revolution.Geneva: World Economic Forum.และ Greengard, 
S. (2015). The Internet of Things. Cambridge: MIT Press.

 5.แนวทางการปฏิบัติ สำหรับการรายงานขาวการเลือกตั้ง 2021 
ของบีบีซี  (The BBC Election Guidelines 2021) เพื่อธำรงไวซึ�ง 
เสรีภาพในการสื่อสารและพันธกิจในการรายงานขาวสารที่เกี่ยวของ 
กับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แนวทางการปฏิบัติฉบับน�้ 
ออกมาเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติสำหรับกองบรรณาธิการขาว นักขาว 
และทุกภาคสวน ในสายการผลิตเน�้อหารายการของบีบีซี ใหสอดคลอง 
และเปนไปตามกฎหมายรวมถึงหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง
ของประเทศ
 
  ความทาทาย"จริยธรรมใหม"ยุคนวัตกรรมส่ือสารปญญาประดิษฐ
 
 นวัตกรรมสื่อสารที่กำลังเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมสื่อ    
ที่สำคัญ 3 เทคโนโลยี   ไดแก 1) เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบ 5G        
2) อินเทอรเน็ตแหงสรรพสิ�ง (Internet of Things) และโดยเฉพาะอยาง 
ยิ�งการริเริ�มนำ   3) นวัตกรรมสื่อสารปญญาประดิษฐ (AI-Artificial  
Intelligent) เขามาใชงานจริงในกระบวนการผลิตรายการและรายงานขาว 
อาทิ การใชนวัตกรรมปญญาประดิษฐในการเขียน ผลิตรายงาน  และ

เผยแพรขาวอัตโนมัติ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ ส่ือสังคม 

ออนไลน (เทคโนโลยีปญญาประดิษฐในงานขาว "Dreamwriter" พัฒนา 

โดย บริษัทเทนเซนต ประเทศจีน เปดตัวในชวงปลายป ค.ศ.2017) 

นวัตกรรมปญญาประดิษฐผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกราฟคสราง  

13

13

14

14

15

15

237

ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล 



ภาพเสมือนจริง ถูกเริ�มนำมาทดลองใชในงานการรายงานขาว และการ 

สรางผูประกาศขาวปญญาประดิษฐ (AI Anchor) ขึ้นมาทดแทนผู 

ประกาศขาวท่ีเปนมนุษย  (เปดตัวนวัตกรรม และเริ�มทดลองใชงานโดย 

สำนักขาวซินหัว ประเทศจีน ในชวงปลายป 2018) โดยตอมาเริ�มมี 

พัฒนาการโตตอบปฏิสัมพันธ ระหวางผูประกาศขาวปญญาประดิษฐ กับ 

ผูประกาศขาวมนุษยตนแบบ  (พัฒนาโดยสถาน�โทรทัศน เอ็มบีเอ็น  

เกาหลีใตชวงปลายปค.ศ.2020) รวมท้ัง นวัตกรรมส่ือสารปญญาประดิษฐ 

ไดถูกเริ�มตนใชงานในการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ประมวลผลงาน 

ดานการผลิตและสรรสรางเน�อ้หาสื่อทั้งแวดวงขาวสารและสาระบันเทิง 

การคัดเลือกขาวสารผานการคัดสรร และ จัดวาระโดยระบบอัลกอริทึม 

(Algorithm) อีกทั้ง ถูกนำมาใชสำหรับนวัตกรรมการส่ือสารการตลาด 

และประยุกตใชในหลากหลายมิติของหวงโซอุตสาหกรรมสื่อ
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        ภาพท่ี 1 : "Dreamwriter" นวัตกรรมปญญาประดิษฐ ท่ีไดรับการ 
พัฒนาถูกใชงานในการ เรียบเรียง เขียน ผลิตขาว แปลภาษา และเผย 
แพรอัตโนมัติผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ สื่อสังคมออนไลน 
พัฒนาโดย บริษัท เทนเซนต ประเทศจีน (จัดแสดงในงาน Tencent 
Media Summit ณ 16 พฤศจิกายน 2017)

      ภาพท่ี 2 : นวัตกรรมปญญาประดิษฐผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
กราฟคสรางภาพเสมือนจริง เริ�มนำมาทดลองใชในงานการรายงานขาว 
และการสรางผูประกาศขาวปญญาประดิษฐ (AI Anchor) โดยสำนักขาว 
ซินหัว (Xinhua) ประเทศจีน (เผยแพรทางสถาน�โทรทัศนซินหัว ณ 7 
พฤศจิกายน 2018) และ การพัฒนาใหสามารถปฏิสัมพันธโตตอบกับ     
ผูประกาศมนุษยตนแบบได โดยสถาน�โทรทัศน เอ็ม บี เอ็น (MBN) 
ประเทศเกาหลีใต (พฤศจิกายน 2020)
 คุณสมบัติและอรรถประโยชนเบื้องตน ของนวัตกรรมสื่อสาร      
ปญญาประดิษฐท่ีไดนำมาประยุกตใช ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมส่ือใหม 
สามารถจำแนกคุณสมบัติไดออกเปน 8 ประการ (Kumar 2019)  ดังน�้
   1.ลดความผิดพลาดของมนุษย (Reduce in Human Error)
   2.เสี่ยงภัยแทนมนุษยในภาระงานที่อันตราย หรือไมปลอด  
ภัย (Takes Risks Instead of Humans)
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   3.ทำงานไดตลอด 24 ชั�วโมง / 7 วัน - ปญญาประดิษฐ 

สามารถทำงานไดเต็มเวลา ไมตองการเวลาพัก (Available 24 / 7 - AI 

works full time without break periods)

   4.ชวยในภาระงานที่ซ้ำซากจำเจ (Help in repetitive jobs)

   5.ชวยงานเชื ่อมตอกับเทคโนโลยีระบบดิจิทัล (Digital  

assitance)

   6.มีกระบวนการตัดสินใจไดรวดเร็วกวา (Faster dicisions) 

   7.ใชงานผานแอปพลิเคชั�นที่คุ นชินในชีวิตประจำวันได  

สะดวก (Daily applications)

       8.กอใหเกิดนวัตกรรมใหมในงานวารสารศาสตรดิจิทัล (New 

Inventions)

  ณ ชวงปลายทศวรรษ 2010s กาวเขาสู 2020s นับเปนจุดเริ�ม 

ตนแหงการพัฒนานวัตกรรมส่ือสารรูปแบบใหม และ ถูกนำเขามาใชใน 

อุตสาหกรรมสื่อ และ ในชวงเวลาตอจากน�้ วิวัฒนาการความกาวหนา 

ของเทคโนโลยีจะยังคงกาวล้ำตอไป ถึงแมจะอยูในชวงเริ�มตนแหงการ 

พัฒนา ก็เปนประจักษวา บทบาทของนวัตกรรมการสื่อสารยุคใหมเริ�ม 

เขามามีผลกระทบตอระบบความคิดของปจเจก การตัดสินใจ วัฒนธรรม 

การเมือง ธุรกิจ การตลาด และผลกระทบตอกิจการสื่อสาร ทั้งในเชิง  

บริบทเกื้อหนุนและในมิติที่ทาทายตอประเด็นทางจริยธรรมการสื่อสาร 

ประเด็นสำคัญที่เริ�มมีการถกเถียงและวิพากษถึงผลกระทบของนวัต   

กรรมสื่อสารปญญาประดิษฐ ตออุตสาหกรรมสื่อ 2 ประการ ไดแก

    1.ผลกระทบของการใชนวัตกรรมสื่อสารปญญาประดิษฐใน 

กระบวนการผลิตขาวสาร  การทดแทนภาระงานเดิมของกองบรรณาธิการ

ทีมงานถายทำ สายงานผลิต การนำเสนอและเผยแพร ที่มีแนวโนมถูก 

แทนท่ีโดยระบบอัตโนมัติจะเปนเชนไร ? บรรทัดฐานวิชาชีพ กฎเกณฑ 

ขอบังคับ ระเบียบแบบแผน จริยธรรมการใชนวัตกรรมปญญาประดิษฐ 

ในยุควารสารศาสตรดิจิทัล จะเปนเชนไร ?
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 2.ขอสังเกต และขอกังวลถึงประเด็นที่ทาทายทางจริยธรรมจาก 

การใชปญญาประดิษฐในการส่ือสาร การแสวงหา เก็บรวบรวม ประมวล 

ผลขอกังวลตอการช้ีนำและครอบงำทางความคิด ความเช่ือ ทัศนคติทาง 

การเมือง ขอสังเกตในการใชเปนเคร่ืองมือแผอิทธิพลทางธุรกิจ ฯลฯ 

เปนประเด็นที ่ถ ูกหยิบยกขึ ้นมาพิจารณาในชวงปลายทศวรรษที ่    

ผานมา (2010s) เน��องจากเริ�มมีการใชระบบคอมพิวเตอร และ ปญญา 

ประดิษฐในงานดานการสื่อสารการเมืองทั้งในระดับเวทีโลกและภายใน 

ประเทศ อาทิ การใชนวัตกรรมปญญาประดิษฐในการสื่อสารการเมือง 

ที่มีผลตอการเลือกตั้ง การโฆษณาชวนเชื่อ กระบวนการสรางขาวเท็จ 

ขาวลวง ขาวปลอม (Misinformation and Fake News) การใชในปฏิบัติ 

การขอมูลขาวสาร (IO–Information Operation) การใชนวัตกรรมสราง 

ภาพ / เสียง มายาลวงอยางลึกล้ำ (Deep Fake) การใชระบบอัลกอริทึม 

ในการจำกัด  หรือ กำหนดการรับขอมูลขาวสาร ในสื่อสังคมออนไลน 

การเกิดสภาวะหองแหงเสียงสะทอนบนโลกออนไลน (Echo Chamber) 

สงผลใหเกิดสภาวการณที่ขอมูลขาวสาร ความคิด ความเชื่อ ถูก 

'ตอกย้ำ' หรือ 'ผลิตซ้ำ ' ภายในระบบปดความคิดตางหรือความเห็นโต 

แยงไดถูกปดกั้น หรือ ปฏิเสธ ผานระบบคอมพิวเตอรซึ�งมีผลตอการ 

สรางมายาคติ หรือ อคติ เปนตน

   

  

  ปรากฏการณ การริเริ�มนำนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในงานวาร   

สารศาสตรและการส่ือสาร นำมาซึ�งขอวิพากษ ขอสังเกต และ ขอกังวล 

ในเบื้องตนดังที่ไดกลาวมาแลว ในสวนน�้ของบทความ ไดทำการสรุป 

ประมวลกรณ�ศึกษา พัฒนาการชวงบุกเบิก การริเริ�มวางกรอบแนวคิด 

ปรัชญา ขอกำหนด และ แนวปฏิบัติไวในกรณ�ศึกษาของ "จริยธรรม 

ปญญาประดิษฐ" และ "จริยธรรมวารสารศาสตรอิมเมอรซีฟ"
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   1.“จริยธรรมปญญาประดิษฐ” (AI-Artificial Intelligent Ethics) 

รัฐบาล หนวยงานรัฐ และองคกรกำกับดูแลกิจการนวัตกรรมของประเทศ 

ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งภาควิชาการ ผูประกอบการภาคเอกชน 

ไดรวมกันวางกรอบนโยบายเพื่อสงเสริมพัฒนาการที่เทาทันตอความ 

เจริญกาวหนาของเทคโนโลยี โดยที่ในระดับนานาชาติไดมีการริเริ�ม 

ประกาศแนวทางและกรอบจริยธรรมปญญาประดิษฐข้ึนเพ่ือวางวิสัยทัศน 

เปาหมายมาตรฐาน ในการกำกับดูแลการใชนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

และใชเปนแนวทางใหภาคสวนที ่เกี ่ยวของไดประยุกตใชแนวคิด      

ดังกลาวสำหรับสรางกรอบจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของภาค 

อุตสาหกรรมนั้น ๆ 

  กรณ�ศึกษา “กรอบจริยธรรมปญญาประดิษฐ” จากกรณ�ศึกษา 2 

ประเทศ 1 บริษัท ไดแก ออสเตรเลีย และ เกาหลีใต (ภาครัฐ) บริษัท 

กิจการสื่อสาร "NAVER" (ภาคเอกชน) ซึ�งในสวนน�้ ขอนำเสนอออก 

เปนตารางเปรียบเทียบและสรุปประเด็นสำคัญ ในตารางที่ 4 ดังน�้
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ตารางที่ 4 : กรณ�ศึกษาวิวัฒนาการชวงบุกเบิก
    ของ“จริยธรรมปญญาประดิษฐ”

จริยธรรม
ปญญาประดิษฐ
(AI-Artificial 

Intelligent Ethics)

ออสเตรเลีย เกาหลีใต
 (ภาครัฐ)

บริษัทกิจการ
สื่อสาร "NAVER"

(ภาคเอกชน)

1)องคกรหนวย
งานประกาศ/
กำหนดนโยบาย

2)สรุปเน�้อหากรอบ 
จริยธรรมปญญา 
ประดิษฐ 
(AI-Artificial 
Intelligent Ethics)

กรอบแนวคิด:เพื่อ 
สงเสริมการวิจัย 
พัฒนาและใชงาน 
นวัตกรรมปญญา 
ประดิษฐโดยมีเปา 
หมาย
-เพิ�มศักยภาพและ        
 ผลสัมฤทธิ์ทาง        
 ปฏิบัติที่ดี
-ลดความเสี่ยงและ
 ผลกระทบเชิงลบ
-เพื่อพัฒนาสราง  
 มาตรฐานแนว 
 ปฏิบัติที่ดีกรอบ 
 จรรยาบรรณธุรกิจ  
 และมุงสงเสริม
 หลักธรรมาภิบาล

หลักการ 8 
ประการ 
จริยธรรมปญญา
ประดิษฐ์ 
(AI-Artificial 
Intelligent Ethics)  

กรอบแนวคิด: เพื่อ 
สงเสริมการพัฒนา
และการใช
นวัตกรรมปญญา 
ประดิษฐอยางสราง
สรรคลดผลกระทบ
เชิงลบและเปนแนว
ทางการสรางกรอบ
และบทบัญญัติดาน
จริยธรรมปญญา 
ประดิษฐอยางเปน
ระบบ (AI Charter 
of Ethics - AICE) 

หลักการ 7ประการ 
จริยธรรมปญญา
ประดิษฐ  
(AI-Artificial 
Intelligent Ethics) 
โดยคณะกรรมการ
กิจการ

กรอบแนวคิด: เพื่อ 
ใชเปนนโยบายและ
แนวปฏิบัติของ
องคกรพัฒนาเปน 
ธรรมาภิบาลทาง 
ธุรกิจของบริษัท 
ที่มีสินคาและ 
บริการที่ใชนวัต 
กรรมปญญา 
ประดิษฐเปน   
เทคโนโลยีพื้นฐาน 
สำคัญ

หลักการ 7 
ประการจริยธรรม 
ปญญาประดิษฐ 
(AI-Artificial 
Intelligent Ethics) 
บริษัท "NAVER" 
เกาหลีใต
1) มุงพัฒนา

กระทรวงอุตสาห 
กรรมวิทยาศาสตร 
พลังงาน และ 
ทรัพยากร 
(Department of 
Industry,
Sciences, 
Energy, and 
Resources)  

คณะกรรมการ
กิจการสื่อสารแหง 
ชาติ (Korea 
Communications 
Commission 
“KCC”)

บริษัทกิจการสื่อสาร 
"NAVER" (ภาคเอก 
ชน) ผูพัฒนาแอป
พลิเคชันและแพลต 
ฟอรมโซเชียลมีเดีย 
KAKAO NAVER 
LINE

243

ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล 



โดยกระทรวง 
อุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตรพลัง 
งานและทรัพยากร 
ออสเตรเลีย
1)ใชเทคโนโลยีเพื่อ
สรางความเปนอยู
ที่ดีของมนุษย 
จรรโลงสังคม 
และสงเสริมสิ�งแวด
ลอมที่ดี Human, 
social and 
environmental 
wellbeing 
2)แกนกลางของ 
การพัฒนานวัต 
กรรมคือสงเสริม 
คุณคาของมนุษย 
Human-centred 
values
3)หลักการความ 
เปนธรรมFairness
4)ปกปองและสราง
ความปลอดภัยใน 
สิทธิสวนบุคคล 
Privacy protection 
and security
5)หลักการความ 
เช่ือถือไดReliability 
6)ความโปรงใสและ 
อธิบายได 
Transparency 
and explainability
7) การทดสอบได 
Contestability
8)การตรวจสอบ 
ได Accountability

สื่อสารแหงชาติ 
เกาหลีใต
1)บริการมนุษย 
Human-centered 
service
2)ความโปรงใส 
และ อธิบายได 
Transparency 
and explainability
3)ความรับผิดชอบ 
Responsibility
4)ความปลอดภัย 
Safety
5)ไมแบงแยกและ
กีดกัน Anti-dis-
crimination
6)การมีสวนรวม 
Participation
7)สิทธิสวนบุคคล 
และการบริหารจัด
การขอมูล Privacy 
and data 
governance

ปญญาประดิษฐ 
เพื่อมนุษย 
Development of 
AI for people
2) เคารพความ 
หลากหลาย 
Respect for 
diversity
3) สรางสมดุล 
ระหวางความ     
สมเหตุสมผล 
สามารถอธิบายได
และมุงเนนความ 
สะดวก Harmony 
of rational 
explanation and 
convenience
4)การออกแบบการ
บริการพึงคำนึงถึง
ความปลอดภัยเปน
สำคัญ Service 
design consider-
ing safety
5)สิทธิสวนบุคคล 
และความปลอดภัย
ของขอมูลขาวสาร 
Privacy and 
Information 
Security 
6)การมีสวนรวม 
Participation
7)สิทธิสวนบุคคล 
และการบริหารจัด
การขอมูล Privacy 
and data 
governance
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"AI Ethics 
Principles" 
(Department of
Industry,Scienes, 
Energy, and 
Resources)  
https://www.in-
dustry.gov.au/da-
ta-and-publica-
tions/build-
ing-australias-arti
ficial-intelligence-
capability/ai-ethic
s-framework/ai-e
thics-principles 

3)แหลงสืบคน/ 
ศึกษาเพิ�มเติมที่

"The Threat of AI 
and Our 
Response :The 
AI Charter of 
Ethics in South 
Korea" (Ha 
Hwang, Min-Hye 
Park: Asian 
Journal of 
Innovation and 
Policy, 2020) 
https://www.kore-
ascience.or.kr/ar-
ticle/JA-
KO20201396559
6961.pdf หรือ 
https://-
doi.org/10.7545/a
jip.2020.9.1.056

"Naver Artificial 
Intelligence 
Ethics Principles" 
https://medium. 
com/ai-trend/ko-
reas-largest-por-
tal-naver-an-
nounces-ai-eth-
ics-rules-can-the
-proprietary-deci
sion-keep-ai-ethi
cs-bcc468e8 
997b 

 2.“จริยธรรมวารสารศาสตรอิมเมอรซีพ”(Immersive Journalism 

Ethics) การสื่อสารเลาเรื่องผานคอมพิวเตอรกราฟค สื่อเสมือนจริง / 

ความจริงเสมือนในงานวารสารศาสตร (Computer Graphics, VR- 

Virtual Reality, and AR-Augmented Reality Ethics) : ในปจจุบัน 

นวัตกรรมเหลาน�้เปนที่นิยมถูกนำมาใชในงานสื่อสารเลาเรื่องตามวิถี 

ดิจิทัล (Digital Storytelling) ของท้ังองคกรส่ือนานาชาติและในประเทศ 

อรรถประโยชนของการใช อิมเมอรซีพ และ คอมพิวเตอรกราฟค สื่อ 

เสมือนจริง/ความจริงเสมือนในงานส่ือสารสามารถจำแนกได 5 ประการ 

ดังน�้

   1.นวัตกรรมชวยสรางภาพ เสียง บรรยากาศเสมือนจริง โดย 

เฉพาะอยางยิ�งเหตุการณในอดีตท่ีผานไปแลว ไมอาจเก็บบันทึก สืบคน 

จากสื่อและวิธีการอื่นใดได
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   2.นวัตกรรมชวยลดสภาวะความเสี่ยงภัย นำมาใชชวยงาน 

ชางภาพ นักขาว ทีมผูผลิตรายการ โดยเฉพาะในสถานการณอันตราย 

และ ไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน

   3.นวัตกรรมชวยจำลองภาพและสรางสถานการณเงื ่อน  

ไขที่ยังไมเกิดขึ้นจริง เสริมศักยภาพในการนำเสนอภาพทางเลือกของ 

เหตุการณ การคาดการณ และ ฉากทัศนประกอบการรายงานขาว และ 

การผลิตรายการ

   4.เสริมประสิทธิภาพในการสื่อสารดวยภาพ เสียง และ 

บรรยากาศเสมือนจริง เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม และปฏิสัมพันธในการ 

รับชมรายงานหรือในเหตุการณจำลองผานระบบดิจิทัล

   5.บูรณาการนวัตกรรมรวมกับอุปกรณ เคร่ืองมือ เทคโนโลยี 

การสื่อสารอื่นๆ และเชื่อมโยงระหวางแพลตฟอรมสื่อตาง ๆ

 ประเด็น "จริยธรรมวารสารศาสตรอิมเมอรซีพ (Immersive 

Journalism Ethics) และจรรยาบรรณในการสื ่อสารเลาเรื ่องผาน 

คอมพิวเตอรกราฟค สื่อเสมือนจริง/ความจริงเสมือน" ไดรับการหยิบ 

ยกมาวิพากษ วิจารณ และนำเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนา กรอบจริยธรรม 

และแนวปฏิบัติมาเปนระยะเวลาหนึ�งแลว  โดยเฉพาะอยางยิ�งผลกระทบ

ทั้งระดับปจเจกและสังคมจากการใชนวัตกรรมดังกลาวในงานสื่อสาร 

สมัยใหมมุมมองเชิงจริยธรรมจรรยาบรรณที่ไดรับการวิพากษประกอบ 

ดวย 7 บริบท ดังน�้

 1."ความจริง" กับ "ความเสมือนจริง" ท่ีถูกสรางข้ึนจากจินตนา 

การและเทคโนโลยีในการสรางภาพ เสียง และ บรรยากาศเสมือนจริง          

(Reality vs Virtual Reality) 

 2."ความถูกตอง" กับ "การปรับแตงและเทคนิควิธีการเลาเร่ือง 

รูปแบบใหม" ในการนำเสนอผานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ นวัตกรรม 

ส่ือใหม (Accuracy-Truth vs Digital Fiction and Storytelling)

  อานเพิ�มเติมในสวนที่ 2 จริยธรรม น.47 - 96 ใน "Immersive Journalism as Storytelling; Ethics, 
Production, and Design" (2020)

16

16
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 3.ความทาทายดานสิทธิสวนบุคคล แนวโนมการละเมิดสิทธิทั้ง 

ในระดับปจเจกชน ครอบครัว ชุมชน ประชาชนในขอบเขตพื้นที่ทาง 

กายภาพและตามเรื่ิองราวที่เกี่ยวของ ในกระบวนการสืบคนขอมูลผาน 

ระบบคอมพิวเตอร สารสนเทศ และ ปญญาประดิษฐ การทิ้งรองรอย 

ทางดิจิทัลนำมาซึ�งการสืบคนไดซึ�งอัตลักษณทางดิจิทัลของแหลงขาว 

และบุคคลอางอิง จากการแสดงผลภาพ และ สภาพแวดลอมที่จำลอง 

หรือสรางขึ้น (Privacy Violation)

 4.ผลกระทบทางจิตใจ ถึงแมการใชงานนวัตกรรมยังอยูในชวง 

บุกเบิก โดยในระยะเริ�มตน ยังขาดขอมูลผลกระทบเชิงจิตวิทยา ดังนั้น 

มีความจำเปนที่ตองมีงานวิจัยและศึกษาขอมูลเพื่อเสริมสรางความ 

เขาใจถึงผลกระทบทางจิตใจ และ อารมณ โดยเฉพาะผลตอสุขภาพจิต 

ของบุคคล และ กลุมบุคคลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสรางกรอบ 

แนวปฏิบัติ และ ขอพึงระวังที่เกี่ยวของกับผลกระทบเชิงลบของการใช 

นวัตกรรมน�้ในการสื่อสาร (Psychology and Mental Effects)

  5.ผลกระทบทางสุขภาพกาย เทคโนโลยีที่นำมาใช ผานเครื่อง 

มืออุปกรณเสริมที่เชื่อมโยงและปฏิสัมพันธกับรางกาย และอวัยวะสวน 

ตาง ๆ ของรางกายโดยตรง ทั้งผัสสะในการเปดรับขอมูลตาง ๆ โสต 

ประสาทการสัมผัส ดังนั้น จึงเกิดขอกังวลดานผลกระทบทางสุขภาพ 

รางกายจากคลื่นความถี่ รังสีที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมวัสดุศาสตร และ 

เทคโนโลยี เหลาน�้ จึงควรมีการศึกษาและชี้แจงตลอดจนแจงเตือนถึง 

ผลกระทบดานสุขภาวะที่อาจเกิดขึ้น อยางเปนมาตรฐาน (Physical 

Effects)

  6.ความทาทายวิถีใหมในการนิยาม และ กำหนดกรอบแนวคิด 

สำหรับการจัดระดับความเหมาะสมทางเน�อ้หา การกำหนดเกณฑ ดาน 

ความรุนแรง การใชภาษา ความเก่ียวของทางเพศ ผลกระทบตอความคิด 

ความเช่ือศีลธรรมอันดี ศาสนา และความมั�นคงของรัฐ ฯลฯ ท่ีกรอบเกณฑ

ของวิถีเดิม "อาจ" หรือ "ไมอาจ" ใชเปนกรอบแนวคิดเพื่อสราง หรือ 

กำหนดแนวปฏิบัติในบริบทงานสายน�้ได อาทิ หากมีการหยิบยืมหรือ 
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ประยุกตการจัดเรตต้ิง ระดับความเหมาะสม / เกณฑชวงอายุจากเกณฑ 

เดิมของนวัตกรรมสื่อรุนพี่ อาทิ เรตติ้งภาพยนตร รายการโทรทัศน 

เกมคอมพิวเตอร จะสามารถใชเปนมาตรฐานไดจริงหรือไม ? ("New 

Ethics and Standards" Requirement)

  7.นวัตกรรมอยูในชวงพัฒนาการเริ�มตน แนวโนมวิวัฒนาการ 

ของวารสารศาสตรอิมเมอรซีพ การสื่อสารเลาเรื่องผานคอมพิวเตอร 

กราฟค ส่ือเสมือนจริง / ความจริงเสมือนในงานส่ือสาร ยังคงมีแนวโนม 

การพัฒนาตอเน��องตามวัฏฏะของความกาวหนาของนวัตกรรม ดังนั้น 

นับเปนความทาทายในการวางกรอบจรรยาบรรณที่ตองการองคความ

รูท่ีรอบคอบและรอบดานสำหรับแนวปฏิบัติของสายงานท่ีกำลังมีพัฒนา 

การอยางตอเน��อง (Dynamic Protocols)

 "มนุษยธรรมทางดิจิทัล" เติมหัวใจมนุษยทามกลางนวัตกรรม 

ส่ือสารปญญาประดิษฐ : ในยุคแหงการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสารและ 

โทรคมนาคมระบบดิจิทัลที่กาวล้ำ แนวคิดการสราง "พลเมืองดิจิทัล" 

เปนพลวัตสำคัญของการพัฒนาที่ไดรับการตอบรับและรณรงคจาก 

องคกรระหวางประเทศ อาทิ องคการเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตรและ 

วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) รัฐบาลในหลาย 

ประเทศ อาทิ สิงคโปร สมาชิกสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย เกาหลีใต 

ตลอดจนสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแหงทั�วโลก ฯลฯ ได 

รวมพัฒนาแนวคิดการรูเทาทันดิจิทัล/รูเทาทันสื่อดิจิทัล (Digital Liter-

acy - Digital Media Literacy) นับเปนชุดความคิดที่ถูกนำมาใชเปน 

แกนหลักในการเสริมสรางและพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัลเพื่อใหมีความ

ฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) โดยเฉพาะ ในมิติการสงเสริม 

และพัฒนาทักษะของประชาชน ในการเปดรับการใชกระบวนการคิด  

  "มนุษยธรรมทางดิจิทัล"การอภิวัฒนจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสื่อ 
         ในทศวรรษ 2020s
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วิเคราะหการพิจารณาไตรตรองถึงผลกระทบดานความปลอดภัย   

สิทธิสวนบุคคล กฎหมาย และการสรางสรรคสื่อในระบบนิเวศและ 

นวัตกรรมสื่อดิจิทัล

แผนภาพที่ 1: อธิบายภาพทัศน "ความฉลาดทางดิจิทัล" พัฒนาโดย สถาบัน DQ    
   Institute (DQI) 

 จากแผนภาพทัศน "ความฉลาดทางดิจิทัล" ทักษะเพื่อพัฒนา 

องคความรูเทาทันเทคโนโลยีดิจิทัล และ การสรางพลเมืองดิจิทัลนับ 

17

  ศึกษาแนวคิดเพิ�มเติมที่ https://www.dqinstitute.org17
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เปนปจจัยสำคัญหนึ�ง ท่ีกำลังถูกหยิบยกมานำเสนอโดย นักวิชาการส่ือ 

และองคกรภาคประชาสังคม ประเด็นสำคัญคือการเรียกรองรณรงคให 

สมาชิกในสังคมโดยเฉพาะผู สรรสรางเน� ้อหาและเผยแพรสื ่อผาน 

แพลตฟอรมสื่อใหม และ นักวิชาชีพ  ตลอดจนองคกรสื่อยุคดิจิทัลได 

คำนึงถึง "มนุษยธรรมทางดิจิทัล" ตามแนวทางการพัฒนาทักษะการใช 

เทคโนโลยีอยางมีจริยธรรม (Digital Empathy) ที่มุงเนนการใชสำนึก 

รับผิดชอบของความเปนมนุษย การมีมนุษยธรรม ความรูสึกรวม ความ 

เห็นใจ คำนึงถึงผลกระทบในการสืบคนแสวงหาขอมูล กระบวนการผลิต 

การสื่อสารเผยแพรขอมูลผานชองทางและแพลตฟอรมนวัตกรรมสื่อ 

ยุคใหม นับเปนกระบวนทัศนชุดความคิดอันเปนประโยชนที่สภาวิชา 

ชีพสื่อองคกร และนักวิชาชีพ สามารถนำมาเปนกรอบแนวคิดพื้นฐาน 

ในการปฏิรูปจริยธรรมสื่อในทศวรรษ 2020s ไดอยางดี

 ในสวนทายของบทความ ผูเขียนประยุกตแนวคิดกระบวนการ 

นโยบายสาธารณะ (Public Policy : Laswell และ Theodoulou) เพื่อ 

สรางกรอบกระบวนการปฏิรูปและอภิวัฒนแนวคิดจริยธรรมสื่อวิถีใหม 

และนำเสนอขอเสนอแนะใหนักวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพสื่อ รวมมือ 

กับภาควิชาการสื่อ องคกรกำกับดูแลกิจการสื่อสาร ผูทรงคุณวุฒิ และ 

ภาคประชาสังคม รวมกันเปนภาคีแหงการปฏิรูปและอภิวัฒนแนวคิด 

“จริยธรรมใหม” ตลอดจนรวมกันปรับปรุง และพัฒนาแนวทางปฏิบัติท่ีดี 

(Best Practice) และหลักปฏิบัติรวมสมัย เพื่อนำไปสูการปฏิบัติไดจริง 

อยางเปนรูปธรรม ซึ�งแนวทางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ จะชวย 

สงเสริมการรวมกันกำกับดูแล และพัฒนากิจการ และ วิชาชีพสื่อ ใหมี 

ความรับผิดชอบตอสังคมยิ�งๆ ขึ้น ขอเสนอแนะและแผนการระยะสั้นที่ 

ควรดำเนินการในระยะ 1- 3 ป มีดังตอไปน�้
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ขอเสนอแนะ



   1.เริ �มตนกระบวนการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 

ตอประเด็นปญหา และ ความเปลี่ยนแปลงพลิกผันในบริบทตาง ๆ  ดวย 

ระเบียบวิธีวิจัยอยางเปนระบบ ไดแก

    ความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และ ภูมิทัศนสื่อ 

    การเกิดขึ้นของแพลตฟอรมสื่อใหม 

    ภาวะดิสรัปชั�นในอุตสาหกรรมสื่อจากเทคโนโลยีดิจิทัล 

    วิถีปฏิบัติใหมในกระบวนการสืบคนแสวงหาและวิธีการ        

กระบวนการผลิตเผยแพรขาวสาร 

    ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงที่มีตอบทบาทหนาที่ 

ของบรรณาธิการ ทีมงานผลิต และ หนวยธุรกิจการโฆษณา การตลาด 

ขององคกร 

    กรณ�ศึกษาขอวิพากษตอการทำหนาที ่ของสื ่อมวลชน 

ในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม จรรยาบรรณสื่อ

    ปญหาในเชิงปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไวแตเดิมของ 

องคกรและสมาคมวิชาชีพสื่อ ในรอบ 5-10 ปที่ผานมา

         การรวบรวมขอมูลดังกลาว สามารถนำมาใชเปนฐานความคิด 

ตอยอด เพื่อการวิพากษ วิเคราะห และสังเคราะหในกระบวนการตอไป 

(ขั้นตอนการรับรูถึงประเด็นปญหา Problem Recognition and Issue 

Identification)

      2.กำหนดเปนวาระและนโยบายแหงการปฏิรูป ประกาศเปน    

พันธกิจรวมขององคกรสมาชิกและบรรดาภาคีพันธมิตร เพ่ือขับเคล่ือน 

การปฏิรูป และ อภิวัฒนแนวคิดจริยธรรมสื่อวิถีใหม อยางเปนระบบ 

(ขั้นตอนการกำหนดเปนวาระนโยบาย Agenda Setting)

 3.เปดเวทีสาธารณะและชองทาง ทั้งออฟไลน และ ออนไลน  

เพื่อการนำเสนอแบงปนขอมูล และ ความคิดเห็นทั้งจากบุคลากรทุก 

ระดับภายในอุตสาหกรรมส่ือ รวมท้ังการเปดโอกาสเพ่ือการรับฟงความ 

คิดเห็นจากสาธารณะ ผูทรงคุณวุฒิ และ ภาคสวนตาง ๆ ในสังคมที่   

เกี่ยวของ 
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โดยเฉพาะภาคประชาชนและภาคการกำกับดูแลสื่อ เพื่อใชเปนแนว 

ทางในการปฏิรูปและอภิวัฒนแนวคิดจริยธรรมใหมใหมีประสิทธิภาพ 

(ขั้นตอนการเปดรับขอเสนอแนะ Recommendation)

 4.กอรางสราง (ใหม) และ / หรือ ปรับปรุงแกไขพัฒนา (จากเดิม) 

ขับเคล่ือนการปฏิรูปและอภิวัฒนแนวคิดจริยธรรมใหม โดยคณะทำงาน 

คณะกรรมการสมาคมวิชาชีพ ซึ�งประมวลวิเคราะหและพิจารณาเปน 

ลำดับจาก 3 ขั้นตอนเบื้องตน (ข้ันตอนกอรางสรางและกำหนดนโยบาย 

Policy Formation)

 5.ประกาศหลักการ "จริยธรรมใหม" และการนำไปสูการปฏิบัติ 

(ขั้นตอนอนุมัติและสงตอสูภาคปฏิบัติ Prescription, Adoption and 

Implementation)

 6.สรางกลไกการติดตาม วิเคราะห และ ประเมินผล (ข้ันตอนเฝา 

ระวังประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล Monitoring, Analysis, and 

Evaluation)

 7.พึงตระหนักวากระบวนการปฏิรูปเปนพลวัตและวัฏจักรตาม 

กลไกธรรมชาติแหงความเปลี่ยนแปลง เมื่อถึงจุดหนึ�งในอนาคต ที่อาจ 

จะใกลหรือไกลกระบวนการปฏิรูปอาจจะเกิดขึ้นและกลับไปสูกระบวน 

การแรกอีกคร้ังไดตามเหตุปจจัย และ ความจำเปน (Dynamic Paradigm 

& Cycling Process)
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ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาการสื่อสารระหวางประเทศ (PhD in 

International Communication), Macquarie University, Sydney, 

Australia วิทยานิพนธเรื่อง “Digital Television in Thailand 2006-2007” 

 ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน 

(นโยบายและการวางแผนสื่อสาร) คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบสถาน�วิทยุกระจาย    

เสียงภาคประชาชนที่พึงประสงคสำหรับประเทศไทยภายหลังการปฎิรูป 

ระบบวิทยุกระจายเสียงตามเจตนารมณ มาตรา 40 รัฐธรรมนูญแหงราช 

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540” (รางวัลวิทยานิพนธดีเดน)

รางวัลและทุนที่เคยไดรับ

 (1)  รางวัลวิทยานิพนธดีเดน สาขาการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ป พ.ศ. 2544 และไดรับรางวัลทุนการวิจัยจากมูลนิธิพระบรม 

ราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจา 

รำไพพรรณ�

 (2) รางวัลรายการโทรทัศนดีเดน ประเภทสารคดี สะทอนสังคม 

เรื่อง “เด็กและเยาวชนกับปญหายาเสพติด” จากเทศกาลภาพยนตรนานา 

ชาติ Niepokalanow 1999 ประเทศโปแลนด “Choice for a Better Life”, 

The 14th International Film and Multimedia Festival Niepokalanow 

1999, Warzaw, Poland 

 (3) ทุนการศึกษาหลักสูตร “Media Production”, CREC-AVEX, 

Lyon, France [1996] ประเทศฝรั�งเศส

 (4) ทุนการศึกษาหลักสูตร "Electronic Journalism" (TV News 

Program Production), Butler University, Indianapolis, Indiana, USA 

[2006] ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.สิขเรศ  ศิรากานต
Sikares Sirakan, PhD
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ประวัติการทำงาน
 1.ปจจุบัน

   1.1 ดานการบริหารองคกรส่ือสากล (มิถุนายน2560-ปจจุบัน) 

รองประธาน SIGNIS (International) และ กรรมการอำนวยการ SIGNIS 

สำนักงานใหญ ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม 

  1.2  ดานวิชาการ/วิจัย/ที่ปรึกษา (ตุลาคม 2556  -  ปจจุบัน)   

นักวิชาการอิสระดานส่ือดิจิทัลและส่ือใหมอาจารยพิเศษสาขาวารสารศาสตร 

นิเทศศาสตรสื่อสารมวลชน ในสถาบันการศึกษา และ มหาวิทยาลัยตาง ๆ 

ประกอบอาชีพอิสระดานการใหคำปรึกษาดานการสื่อสาร/การผลิตสื่อ และ 

เปนผูวิจัยอิสระสาขาสื่อสารมวลชน สื่อดิจิทัลและสื่อใหม 

  1.3 ดานการผลิตสื่อ (ตุลาคม 2547-ปจจุบัน) ผูควบคุมการ 

ผลิตรายการและสื่อมัลติมีเดีย 

 2.ประสบการณดานวิชาการ 10 ป (พ.ศ.2546-2556) :

  2.1 ผูอำนวยการหลักสูตร (Program Director : หลักสูตร 

นานาชาติ) และ อาจารยประจำ สาขาวิชา B.A. in Entertainment Media 

Production กลุมหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติมหา  

วิทยาลัยมหิดล  

  2.2 ผูอำนวยการหลักสูตร (Program Director) นิเทศศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อใหม มหาวิทยาลัยเนชั�น 

  2.3 อาจารยพิเศษสาขานิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชนระดับ 

อุดมศึกษา (ปริญญาตรี-โท-เอก)

 3.ประสบการณวิชาชีพ 10 ป (พ.ศ.2536-2546) : 

  3.1 หัวหนาแผนกภาพยนตรและโสตทัศนูปกรณ 

SIGNIS - UNDA/OCIC (Thailand)

  3.2  ผูควบคุมการผลิตรายการโทรทัศนและสื่อโสตทัศน

 SIGNIS - UNDA/OCIC (Thailand)

ทักษะนักขาวในยุคดิจิทัล 
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การดูงานและการฝกอบรมศึกษาเพิ�มเติม (ระดับนานาชาติ)
 ดูงาน สถาน�โทรทัศน NHK, TV Asahi, Fuji TV, Nippon TV, 
TBS-Tokyo Broadcasting System ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่่ปุน (2015)
 ดูงาน ศึกษาองคความรูดานบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือผูพิการดาน 
การผลิตคำบรรยายแทนเสียงหรือบริการเสียงบรรยายแทนภาพและกิจการ 
สถาน�โทรทัศน ณ ประเทศนิวซีแลนด (2014)
 ดูงาน "NBC TV Station", Chicago, Illinois, USA [2006]
 ดูงาน "FOX TV Station", Chicago, Illinois, USA [2006]
 ดูงาน "WTHR 13 TV Station", Indianapolis, Indiana,USA [2006]
 ดูงาน "WFYI TV & Radio Station" (PBS), Indianapolis, Indiana, 
USA [2006]
 ฝกอบรมหลักสูตร "Electronic Journalism" (TV News Program 
Production), Butler University, Indianapolis, Indiana, USA [2006]
 ฝกอบรมหลักสูตร “Producing Multi-platform TV”, Australian 
Film, Television & Radio School, Sydney, Australia [2006]
 รวมงานสัมมนา “Australian Broadcasting Summit 2006”, 
Sydney, Australia [2006]
 รวมงานสัมมนา  “Australian Communication and Media 
Authority (ACMA) 2005”, Canberra, Australia [2005]
 รวมงานสัมมนา  “Mediacast 2005”, London, UK [2005]
 ฝกอบรมหลักสูตร  “Photography Study”, University of 
Westminster, London, UK [2003]
 ฝกอบรมหลักสูตร “Media Literacy & Curriculum Development” 
Appalachian State University, North Carolina & New York, USA [2002]
 ฝกอบรมหลักสูตร “Pastoral Media Production”, CREC AVEX, 
Lyon, France [1996]
 ฝกอบรมหลักสูตร “Slide Multi-vision Production”, Kodak  
(Thailand) [1995]
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งานวิจัยเชิงนโยบายสื่อสารระดับชาติ / สากล
 ผูวิจัย  “โครงการศึกษาผลกระทบ และ แนวทางการพัฒนารูปแบบ 
และเน�้อหารายการโทรทัศนภาคพื้นในระบบดิจิตอลในประเทศไทยหลัง 
การเปลี่ยนผาน” โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ 
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สำนักงาน กสทช.) และกองทุน 
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชนสาธารณะ (กทปส.) รวมกับ สำนักงานศูนยวิจัย และ ใหคำ 
ปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ผูวิจัย “รายงานตามมาตรา ๗๓ ของคณะกรรมการติดตาม และ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และ กิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประจำป ๒๕๕๘ (ดานกิจการโทรทัศน) ในเรื่อง 
ขอสังเกต และ เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควรรายงานให กสทช. รัฐสภา หรือ 
ประชาชนทราบ” โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กสทช.(กตป.)รวมกับ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร
 ผูวิจัย “โครงการศึกษาความรูดานบริการคำบรรยายแทนเสียงและ 
บริการเสียงบรรยายแทนภาพในตางประเทศ”(บริการสงเสริมการใหบริการ 
ทีวีดิจิทัลเพื่อผูพิการ) โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สำนักงาน กสทช.) และ 
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
      ผูวิจัย “โครงการศึกษาความเปนไปไดในการออกใบอนุญาตประกอบ 
กิจการกระจายเสียง ที่มุงเนนในเชิงประเด็น ภายใตพระราชบัญญัติการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนพ.ศ.2551”โดยสำนักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 
แหงชาติ (สำนักงาน กสทช.) และ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
       ผูเขียนหนังสือ “Digital Television in Thailand: Thai TV Broad-
casting at the Crossroads” (Publication Date: January 8, 2009 | ISBN 
10: 3639116763 ISBN13: 9783639116762) สำนักพิมพ VDM Verlag 
Dr. Muller ประเทศเยอรมน�
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งานบริการวิชาการและสังคม
 กรรมการตัดสินรางวัลภาพยนตรนานาชาติฮองกง 2012 (Hong 
Kong International Film Festival 2012) 
 กรรมการตัดสินรางวัลภาพยนตรส้ันสำหรับเด็กและเยาวชน วุฒิสภา 
และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ วิทยานิพนธระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรนิเทศศาสตรและการสื่อสาร 
(ระดับปริญญาตรี -ปริญญาโท - ปริญญาเอก)
 กรรมการตรวจประเมินบทความวิชาการนานาชาติ/ระดับอุดมศึกษา 
ของสำนักพิมพ และวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
 ผูบรรยาย/วิทยากรดานนโยบายการส่ือสาร กิจการวิทยุและโทรทัศน 
กฎหมายและจรรยาบรรณสื่อ การผลิตสื่อการสรางองคความรูเทาทันสื่อ 
ดิจิทัล การสื่อสารมวลชนนวัตกรรมการสื่อสารภูมิทัศนสื่อใหม สื่อดิจิทัล/ 
สื่อใหมวารสารศาสตรดิจิทัล ฯลฯ สำหรับสถาบันการศึกษา/โรงเรียนหนวย 
งานภาครัฐ/เอกชน องคกร/สถาบัน/สมาคมวิชาชีพสื่อ ฯลฯ ตั้งแต พ.ศ. 
2540 – ปจจุบัน 
     ใหสัมภาษณทรรศนะผานส่ือ ประเด็นปจจุบันในกิจการส่ือสารมวลชน  
และดานนโยบายการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร แบงความรูดานวารสาร 
ศาสตรและนิเทศศาสตร ฯลฯ ระหวาง สิงหาคม 2556 – มีนาคม 2564 
จำนวน 285 รายการ/ฉบับ (โทรทัศน 145 รายการ หนังสือพิมพ/นิตยสาร 
52 ฉบับ วิทยุ 70 รายการ สื่อออนไลน 18 รายงาน)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
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