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สถานการณ “สื่อใหม”บนโลกใบเดิม : สื่อเปนโรงเรียนของสังคม
ดนัย หวังบุญชัย

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

 การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในศตวรรษที่ 21 กำลังเปนไปอยาง

รวดเร็ว ซับซอน โลกแหงการส่ือสารเขาสูยุคสังคมสนทนา (Conversation Prism) 

ผานเครือขายสังคมออนไลน ในประเทศไทยภูมิทัศนสื่อ (Media Landscape) 

กาวสูยุคส่ือหลอมรวม (Media Convergence) ท่ีหลอมรวมท้ังส่ือด้ังเดิมและส่ือใหม 

และหลอมรวมท้ังกระบวนการผลิต เน�อ้หา และการบริโภคหรือการใชส่ือเขาดวยกัน 

  ประชาชนสามารถเปนทั้งผูรับสาร และผูสงสาร อีกทั้งสามารถ

  มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหขอมูล หรือรวมผลิตสื่อ

  ไดโดยงายและรวดเร็ว และการส่ือสารไมสามารถผูกขาดโดยส่ือหลัก 

  การบังคับ ควบคุม ตรวจสอบโดยหนวยงานเดียวไมมีประสิทธิผล

  อีกตอไป

    “เราไมอาจเลือกอะไรไดทั้งหมด    แตเราอาจเลือกกำหนดชีวิตได
   เลือกจะปลอยตามกรรมตามกันไป   หรือจะเลือกเปนใครในสังคม”
                    บทกวีโดย เนาวรัตน พงษไพบูลย
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 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาสังคมไทยสูความยั�งยืน ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ใหความสำคัญกับ
การเสริมสรางทุนท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการ
พัฒนาสังคมและประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหพรอมรับ
การเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน  และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาคุณภาพของคนท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคม ใหเขมแข็ง 
สามารถเปนภูมิคุมกันการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยางไรก็ตาม 
สถานการณและแนวโนมตางๆ ของคนไทยและสังคมไทย มีดังน�้

 หนึ�ง คนไทยมีความออนไหวและความเปราะบางมากข้ึน มีขีดความสามารถ
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ รอบตัวลดนอยลง บวกกับการเผชิญสิ�งเรา
จากสื่อที่เปนปจจัยแวดลอมและแหลงเรียนรูที่ใกลตัวผูคนมากที่สุดในสังคมยุคน�้ 
ทำใหคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของผูคนมีแนวโนมตกต่ำลง เชน การเพิ�มข้ึนของ
ปญหาสุขภาพจากโรคไมติดตอเร้ือรังท่ีมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและวิถีการบริโภค 
ผลกระทบจากพฤติกรรมเส่ียงของการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ยาสูบ เพศสัมพันธ
ท่ีไมปลอดภัย แนวโนมของการใชความรุนแรงและปญหาสุขภาพจิต ฯลฯ

 สอง เด็กและเยาวชนใชเวลากับการเสพสื่อมากขึ้น เปนผูสื่อสารมากขึ้น 
แตขาดพ้ืนฐานความรูความเขาใจและไมเทาทัน แมประชาชนสวนใหญยังคงเขาถึง
สื่อเกาคือ สื่อโทรทัศนมากที่สุด แตการเขาถึงสื่อใหมก็ขยายตัวอยางรวดเร็ว 
สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT และ สมาคมผูดูแลเว็บไทย 
รายงานวา ป 2559 ประชากรประเทศไทย 68.05 ลานคน มีผูใชอินเทอรเน็ตถึง 
38 ลานคน คิดเปน 56% ของจำนวนประชากรทั้งหมด คนไทยใชเวลาในชีวิต
ประจำวันกับการเขาอินเทอรเน็ตมากข้ึนเฉล่ีย 6.43 ชั�วโมงตอวัน 
(หรือ 45 ชั�วโมงตอสัปดาห) การใชอินเทอรเน็ตผานทางอุปกรณ
เคล่ือนท่ี (Mobile Device) เชน คอมพิวเตอรพกพา สมารทโฟน 
และแท็บเล็ตพีซีมีสัดสวนที่สูงขึ้น พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
ไมถูกจำกัดดวยเวลาและสถานที่ที่ใชงานอีกตอไป  
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 เด็กและเยาวชนไทย มีพฤติกรรมใชเวลาอยูกับสื่อมากขึ้น เยาวชนไทย 
Gen Y (18 – 25 ป) ใชเวลาในการใชส่ือออนไลน มากท่ีสุดคือ 54.2 ชั�วโมงตอ
สัปดาห (7.7 ชั�วโมงตอวัน) รองลงมาคือ วัยทำงาน Gen X (26 – 40 ป) ใช 
47.1 ชั�วโมงตอสัปดาห และวัยเด็กและเยาวชน Gen Z (7 – 17 ป) ใช 41.4 
ชั�วโมงตอสัปดาห (5.9 ชั�วโมงตอวัน)
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 สื่อออนไลนที่คนไทยนิยมใชมากที่สุด คือ Youtube 97.3% ตามมาดวย 
Facebook 94.8% และ LINE 94.6% โดยกลุม Gen Y และ Z นิยมใช Youtube 
มากที่สุด สวน LINE เปนบริการที่กลุม Gen Baby Boomer และ Gen X นิยม
มากที่สุด

 การสำรวจโครงสรางครอบครัวและสภาพแวดลอมของเด็กโดยสำนักงาน
สถิติแหงชาติ ป 2555 พบวา รอยละ 50 ของเด็กอาศัยอยูกับพอแม ท่ีเหลือเปน
เด็กท่ีอยูกับพอ หรือแมคนใดคนหนึ�ง หรืออยูกับครัวเรือนท่ีไมใชญาติ และครัวเรือน
ที่มีอายุแบบกาวกระโดด เชน ปูยา/ตายายกับหลาน โดยเฉพาะเด็กที่อยูนอก
เขตเทศบาล การดำเนินชีวิตของครอบครัวในลักษณะน�้ สงผลใหเด็กขาดโอกาส
ที่จะไดรับการดูแลที่เพียงพอ จึงมีความเปราะบางที่จะไดรับผลกระทบจากสิ�งเรา
รอบตัวไดงาย โดยเฉพาะจากสื่อใหมและสื่อออนไลน
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 อาจกลาวไดวา ยิ�งเทคโนโลยีของการส่ือสารและภูมิทัศนส่ือเปล่ียนไปเร็ว

เทาไร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนซึ�งมีภูมิคุมกันทางสังคมต่ำ และกับ

กลุมคนดอยโอกาสที่เขาถึงทรัพยากรไดจำกัด ก็จะยิ�งมากขึ้นเทานั้น จนอาจเกิด

เปนชองวางทางสุขภาพ ทางสติปญญา และทางจริยธรรม ที่ถูกทำใหกวางขึ้น

เรื่อยๆ จากเสนแบงทางเทคโนโลยีและการเติบโตของสังคมที่ขาดการเอาความ

เปนมนุษยและจิตตปญญาเปนตัวตั้ง
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 ธรรมชาติของส่ือไมสามารถบังคับใหคนกระทำหรือไมกระทำอะไรได แต

พลังอำนาจของส่ือเปนเร่ืองของการใหขอมูล แสดงใหเห็นและโนมนาวยั�วยุใหคน

สรางพฤติกรรมได ดังน้ัน จึงไมแปลกท่ีส่ือมีสวนอยางมากในการสรางวัฒนธรรม

หรือรูปแบบพฤติกรรมของคนในสังคม  ซึ�งหากผูใชส่ือ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

ขาดทักษะการรูเทาทันสื่อหรือใชสื่อโดยขาดความตระหนักหรือรูเทาไมถึงการณ

อาจนำไปสูพฤติกรรมปญหาท่ีกระทบตอสังคมในมิติทางวัฒนธรรม มิติทางเศรษฐกิจ 

มิติทางอาชญากรรม และมิติทางดานความมั�นคง ก็เปนได ท้ังน�อ้าจแบงแนวทาง

การพิจารณาปญหาอันเน��องจากอิทธิพลของส่ือได ดังน�้

 ส่ือกับการบริโภคนิยม ส่ืออาจเปนแหลงบมเพาะนิสัยบริโภคนิยมจากการ

นำเสนอสินคาตางๆ โดยมีการสรางความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับรูปราง น้ำหนัก หรือ

การลดความอวน เน��องจากมีส่ือโฆษณามากมาย โดยเฉพาะส่ือทางออนไลน สงผล

ตอพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ  การบริโภคอาหารที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการที่

อาจสงผลตอการเกิดภาวะอวนได

 สื่อกับความรุนแรงและพฤติกรรมทางเพศ สื่อเปนตัวแบบที่สำคัญของ

การแสดงออกทางเพศของเด็กและเยาวชน เชน เพศสัมพันธวัยเรียน การลวงละเมิด

ทางเพศ มายาคติทางเพศ นอกจากน้ัน การเขาไปพูดคุย หรือ Chat ในโลกออนไลน 

อาจจะเส่ียงตอการถูกลอลวง ชักจูงไปในทางท่ีผิด แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร 

(2559)  ใหขอมูลวา ปญหาความรุนแรงในกลุมเด็กและเยาวชนเพิ�มขึ้น ซึ�งมีผล

มาจากสื่อสังคมออนไลนที่เปนสวนสำคัญ ทำใหพฤติกรรมวัยรุนเปลี่ยนไป ทั้ง

การขมขูในโลกออนไลน รวมถึงการใชความรุนแรง
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 กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี สำนักงานตำรวจแหงชาติ (2559) 

รายงานวา พฤติกรรมเด็กไทยปจจุบันมีแนวโนมใชความรุนแรง และกาวราวมากข้ึน  

เด็กและเยาวชนท่ีถูกดำเนินคดีเก่ียวของกับยาเสพติด ความรุนแรง และการขมขืน 

ปจจัยสำคัญมาจากส่ือออนไลน เด็กเสพติดส่ือ เสพติดเกม ท่ีทำใหเยาวชนสามารถ

ระบายออกทางอารมณไดอยางเปดเผย โดยขาดการวิเคราะห ไตรตรอง และไมมี

ผูใดตักเตือน จึงทำใหปจจุบันมักจะเห็นพฤติกรรมเหลาน�้ของเยาวชนมากขึ้น 

และพรอมที่จะขยายวงกวางอยางรวดเร็วเพื่อนำไปสูการกระทำในลักษณะอื่นที่

สุมเสี่ยง

 
 สาม นโยบายรัฐบาล THAILAND 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู

ความมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยืน เปนเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่

ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy” หรือ 

“เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม” โดยในยุค 1.0 เปนยุคเกษตรกรรม จากน้ัน

กลายเปนยุค 2.0 ท่ีมีการนำเคร่ืองจักรเขามาชวยงานหรือเปนยุคของอุตสาหกรรมเบา 

ในขณะที่ยุค 3.0 เปนยุคอุตสาหกรรมหนักและมีการลงทุนจากตางชาติ อยางไร

ก็ตาม เศรษฐกิจในยุค 3.0 ยังมีความเปราะบางตอสถานการณโลก และประเทศไทย

ยังไมสามารถกาวขามความเปนประเทศรายไดปานกลางได ดังนั้นจึงนำมาสู 

Thailand 4.0 ท่ีเนนท่ีการแกปญหาใหประเทศหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง 

เราจึงตองพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา New Economy Model มี

การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีประชาชนสามารถสรางรายไดไดดวยตนเอง 

ตองมีการปฏิรูปท้ังโครงสรางในทุกมิติ ไมวาจะเปน ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา 

และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เนนการผลิตโดยใชแรงงาน เครื่องจักรและ

  ทรัพยากร เปลี่ยนมาเปนการผลิตบนฐานความรูและเทคโนโลยี  

  โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเขามาต้ังในประเทศไทย และมี

  ความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบัน

  การเงิน ใหมากขึ้นที่เรียกวา “ประชารัฐ” โดยมีเปาหมายใหเกิด

  ผลสัมฤทธิ์ภายใน 3-5 ป
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 THAILAND 4.0 มุงขับเคล่ือนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางนอยใน 3 มิติ

สำคัญ คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม”   

2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อน

ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และ 3) เปล่ียนจากการเนนภาค

การผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน โดยมีเปาหมายอยูท่ี 5 อุตสาหกรรมหลัก 

ไดแก กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบ

เครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

ที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว  

และกลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง

 กลาวโดยสรุป กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศ ภายใต “ประเทศไทย 4.0” 

มี 3 ประเด็นท่ีสำคัญ คือเปนจุดเริ�มตนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2560 – 2579) 

ในการขับเคล่ือนไปสูการเปนประเทศท่ีมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยืน อยางเปนรูปธรรม 

เปน “Reform in Action” ท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูป

การวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน สุดทายเปนการ

ผนึกกำลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” โดยเปนประชารัฐท่ีผนึกกำลัง

กับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รูจักเติม รูจักพอ และรูจักปน”
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 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2560 – 2579) กำหนดข้ึนเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศมีความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใตกรอบแนวทาง 6 ดาน คือ ความมั�นคง 

การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคน 

การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม การสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อนำไปสูเปาหมายที่คนไทยในอนาคตเปนพลเมือง

ที่สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง และมีจิตสาธารณะและทำประโยชนตอสวนรวม

ในระดับประเทศ
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 เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ครอบคลุมใน 4 มิติ คือ ความมั�งคั�ง

ทางเศรษฐกิจ  ความอยูดีมีสุขทางสังคม เปนสังคมท่ีเดินหนาไปดวยกัน ไมทอดท้ิง

ใครไวขางหลัง ยกระดับคุณคามนุษย ดวยการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

ในศตวรรษที่ 21 และการรักษสิ�งแวดลอม เปนสังคมที่นาอยู โดยการขับเคลื่อน

พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยทั้งดานกายภาพและดานจิตใจ โดยมีเปาหมาย 

4 ประการ คือ คนไทยท่ีมีปญญาท่ีเฉ�ยบแหลม (Head) มีทักษะท่ีเห็นผล (Hand) 

มีสุขภาพท่ีแข็งแรง (Health) และมีจิตใจท่ีงดงาม (Heart) เพ่ือปรับเปล่ียนความคิด

คนไทยใหมีความเปนสากล มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม สามารถ

อยูในโลกยุคปจจุบันไดอยางมีความสุข

 ขณะที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ไดกำหนดกรอบ

ยุทธศาสตรชาติ และการปฏิรูปประเทศ 7 ดาน โดยหนึ�งในเรื่องเรงดวน คือ 

การปฏิรูปดานการศึกษา เพ่ือเตรียมคนไทยใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย ซึ�งการเปล่ียนแปลง

ไปสูยุคดิจิทัล ทำใหส่ือเขามามีสวนสำคัญตอการปรับเปล่ียนระบบนิเวศการเรียนรู

ของคนไทยทั้งระบบ โดยคาดหวังใหสื่อนำเสนอขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริง

และสรางกระแสเชิงบวก สงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดี 

สอดคลองกับทิศทางการดำเนินงานใหสื่อเปนแหลงเรียนรูและสื่อเปนโรงเรียน

ของสังคม ซึ�งสื่อสุขภาวะ จะเปนเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรูใหกับ

ประชาชน สรางการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน
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 จากสถานการณและปจจัยแวดลอมดังกลาว สะทอนใหเห็นแนวโนมสำคัญ

ที่มีตอการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน  

รวมถึงการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งใน

เชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคม ใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกัน

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



 น��จึงเปนท่ีมาของขอเสนอเรงดวนของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการส่ือสาร

มวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย และคณะกรรมาธิการปฏิรูปคานิยม ศิลปวัฒนธรรม 

จริยธรรมและการศาสนา สภาปฏิรูปแหงชาติ (2558) คือ ขอเสนอวาระการปฏิรูป

การเรียนรู ให “ส่ือเปนโรงเรียนของสังคม” โดยมีแนวคิดในการยกระดับศักยภาพส่ือ 

ใหเปนสื่อสรางสรรคแหงปญญาและสันติภาพ   

 “ส่ือเพ่ือปญญา” หมายถึง การนำส่ือมาใชเพ่ือการสรางสังคมอุดมปญญา

 “สื่อสันติภาพ” หมายถึง การนำสื่อมาใชเพื่อลดความขัดแยง และอยู

     รวมกันไดในความแตกตาง

 สื่อมีบทบาทหนาที่หลายประการ ที่สำคัญคือบทบาทในการแจงขาวสาร

และบันเทิงบทบาทในการเปนกระจกสะทอนเหตุการณตางๆ ในสังคม การให

การศึกษา และการเชื่อมรอยสวนตางๆ ในสังคมเขาดวยกัน แตในยุคทุนนิยม 

สื่อมิไดทำหนาที่ในทางปญญามากเทากับการตอบสนองทางอารมณและความ

อยากรูอยากเห็นของมนุษย

 ในดานหนึ�งการดำรงอยูของสื่อก็เพื่อตอบสนองประโยชนสาธารณะ ซึ�ง

ลักษณะของเน�้อหาที่สะทอนประโยชนสาธารณะประการหนึ�งคือ เน�้อหาควรมี

ความหลากหลาย ทำใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารรอบดาน และมีสวนรวมใน

การผลักดันสังคมใหกาวไปขางหนาอยางมีคุณภาพ
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 เม่ือเขาสูยุคแหงการปฏิรูปส่ือ ความหวังตอโอกาสในการใชส่ือของประชาชน 

เปนการใชส่ือในเชิงรุกและมีสวนรวมตามแนวคิดของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม กาญจนา แกวเทพ (2543) กลาวถึง การสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการใชส่ือสามารถทำไดหลายระดับ ไดแก

 การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูผลิต โดยการกระตุนใหภาคประชาชน

ไดตระหนักถึงสิทธิที่จะรู (Right to Know) สิทธิที่จะไดรับแจงขาวสารและสิทธิที่

จะบอกกลาวขาวสาร (Right to Inform)

 การมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร/ผูผลิตส่ือใน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันกอนการผลิต 

ประชาชนไดมีโอกาสเปนผูคัดเลือกประเด็น รวบรวมขอมูล และประสานงาน 

ขั้นการผลิต ภาคประชาชนทำหนาที่เปนผูผลิตรายการ ขั้นสุดทาย คือขั้นตอน

หลังผลิต คือการตัดตอกอนเผยแพรสูสาธารณะ กระบวนการตรวจสอบ (Censorship) 

ก็อยูในขั้นตอนน�้

 การมีสวนรวมในฐานะผูวางแผนหรือกำหนดนโยบาย โดยแบงเปนระดับ

กวางคือ การมีสวนรวมในการวางแผน วางนโยบายส่ือระดับทองถิ�นและระดับชาติ 

และในระดับแคบ คือ การมีสวนรวมในการดำเนินการบริหารส่ือในลักษณะตัวแทน

ชุมชน มีการสรางความรูสึกเปนสวนรวม (Sense of Public) และผลประโยชน

ของสวนรวม
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 ในการสรางพ้ืนท่ีส่ือสาธารณะใหมีความเขมแข็ง เคล่ือนไหวอยางตอเน��อง 

ใหส่ือเปนโรงเรียนของสังคม จำเปนจะตองมีองคประกอบท่ีสำคัญ คือ มีเสรีภาพควบคู

ไปกับความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม มีบทบาทท่ีตอบสนองผลประโยชน

ของสาธารณะ มีเน�อ้หาท่ีหลากหลายรอบดาน เปนแหลงเรียนรูเพ่ือการสรางสังคม

อุดมปญญา เปนการส่ือสารแบบมีสวนรวม ท่ีสามารถดึงผูคนเขามีสวนรวมในการคิด 

แสดงความเห็น วิพากษ รวมผลิต ทำใหเกิดรูปแบบการเขาถึงพ้ืนท่ีส่ือไดโดยตรง

และกวางขวางมากข้ึน มีความเปนอิสระทางการเมือง รูเทาทันส่ือและเทาทันสังคม 

รวมถึงทักษะรูเทาทันทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา

 การสรางหองเรียนในพื้นที่สื่อสาธารณะนั้น หมายถึง การผลิตเน�้อหาที่

สรางคนใหรูจักคิด ใหท้ังความรูท่ีเปนศาสตร ความรูในการใชชีวิต ความรูในฐานะ

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ความรูท่ีทำใหเกิดการเทาทันตนเอง เทาทันส่ือ 

และเทาทันสังคม อีกท้ังยังจะตองเปดพ้ืนท่ีของการอภิปรายแลกเปล่ียนความเห็น

สาธารณะ พลเมืองในสื่อออนไลนสนทนาแลกเปลี่ยนความรูและความเห็นอยาง

สรางสรรค
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 สถานการณ “สื่อใหม”บนโลกใบเดิม เพื่อใหสื่อเปนโรงเรียนของสังคม 

ในบริบทของสังคมไทยปจจุบันนั้น จะตองเริ�มจากทุกคนทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการทบทวน ออกแบบ และร้ือสรางใหม โดยการคิดรวมแบบบูรณาการระหวาง

ตัวส่ือเกา ส่ือใหม คนทำส่ือ คนบริโภคส่ือกับองคความรูอ่ืนๆ อันเปนการประกอบ

สรางกลไกที่มีพลัง เริ�มจากการเขารวมกับสถาบันที่ทำหนาที่ในการเติมปญญา

ใหแกสังคมอยูแลว นั�นคือ สถาบันการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบ สถาบันน�้

มีกลไกที่กวางขวางใหญโตซึ�งหากรวมมือกับสื่อในการผลักดันกระบวนการ

เปล่ียนแปลงประเทศไปสูเปาหมายสังคมแหงปญญาแลว ก็นาจะสรางสัมฤทธิผลได



 ในขณะเดียวกัน กลไกน้ันก็ตองคำนึงถึงความเปนชาติ หรือความโดดเดน

ในอัตลักษณของตนบนเวทีโลกที่เต็มไปดวยความหลากหลาย จึงมีความจำเปน

ที่จะตองประสานเขากับศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ซึ�งเปนหลักยึดของคนใน

สังคม กลไกแหงการสรางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงมีองคประกอบที่สำคัญ 

คือ สื่อ การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา

 ทั้งหมดน�้ตองการวิธีคิดอยางใหม คือ คิดแบบองครวม และตองฝกวิธี

การคิดเชนน�้จนกลายเปนกระบวนทัศนและทักษะชุดใหม เปนการคิดแบบแบงปน

และคิดถึงคนอื่นๆ พรอมกับคิดถึงตนเอง

 วิธีคิดอยางน�้จึงจะสามารถสรางพลเมืองที่มีพลังได คือ เชื่อมั�นวาตนจะ

สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนสังคมได จากนั้นจึงบมเพาะกรอบคิดที่

สรางขึ้นมาจากการบูรณาการกลไกตางๆ และสามารถสรางตนใหเปนหนึ�งใน

พลเมืองที่มีปญญา…เปนพลเมืองนักสื่อสารสรางสรรค

 เปนนักสื่อสารสรางสรรค ที่จะเรียนรูวิธีการรับเขา (ฟง อาน ดู) การคิด 

วิเคราะห ใครครวญ การถาม และหาคำตอบหรือสรางคำตอบ และการสงออก 

คือการพูด การเขียน การแสดง 
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 เปนนักสื่อสารสรางสรรค ที่รูเทาทันสื่อและรูเทาทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว เปนพลเมืองผูมีปญญาแบบสรางสรรค ซึ�งไมวาเขาจะเปน

นักวิทยาศาสตร นักกฎหมาย วิศวกร แพทย ฯลฯ

 เมื่อคนไทยทุกคนเปนพลเมืองนักสื่อสารสรางสรรค เขาจะใชพลังแหง

ปญญานั้นขับเคลื่อนตนเองไปในทิศทางที่เปนประโยชนตอสังคมและตอโลก

 

 เม่ือน้ัน เราคนไทยก็จะมีขีดความสามารถในการเผชิญกับความเปล่ียนแปลง

ตางๆ รอบตัวไดอยางมั�นคงและมีความสุขมากขึ้น

 

 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนใหมารวมกันลงขันเปนสวนหนึ�งของพลเมือง

นักส่ือสารสรางสรรค ใชส่ือสรางสรรคแหงปญญาและสันติภาพ ใหส่ือเปนโรงเรียน

ของสังคม กันเถอะ.
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บทที่ 1
สื่อมวลชน สื่อใหม และสื่อศิลปวัฒนธรรม:

การเลาเรื่องพื้นบานที่ตองพบกันครึ�งทาง

กันยิกา ชอว
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

 โฆษณามือถือสมารทโฟน (smartphone) ท่ีเซลฟ (selfie) สวย เลนเน็ต 

(Internet) ฟรี แชท (chat) กันตลอดเวลาดวยเฟซบุก (facebook) ไลน (Line) 

ดูวิดีโอแถมอัปโหลดเรื่องราวตัวเองบนยูทูป (Youtube) ตอดวยสงขอความสั้นๆ 

ผานทวิตเตอร (twitter) และภาพชวนฝนผานไอจี (IG) คำเหลาน�เ้ปนคำท่ีเราคุนเคย

ในชีวิตประจำวัน เปนคำที่บอกวาเราอยูในยุคที่สื่อใหม (new media) เปนปจจัย

ที่ 5 ในชีวิตประจำวัน เปนคลื่น (wave) ที่ขับเคลื่อนโลกยุคโลกาภิวัตน

 จริงๆ แลว คำวาส่ือใหม new Media มีมานานแลว ใน

ยุคท่ีโทรทัศนเพิ�งแพรหลายโทรศัพทก็เปนส่ือใหมท่ีคนคอยจับจอง

แวดวงวิชาการก็ลวนแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบท้ังดานบวก

และดานลบของโทรทัศนเม่ืออินเทอรเน็ตเริ�มแพรหลาย โทรทัศน
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กลายเปนส่ือกระแสหลัก สายตาหันมาจับจองท่ีอินเทอรเน็ตวาจะมีบทบาทอยางไร

ตอชีวิตประจำวัน และตอแวดวงส่ือ ทุกยุคทุกสมัย จะมีผูศึกษาผลกระทบของส่ือ

ตัวลาสุด จบลงดวยขอเสนอแนะวาเราควรปรับตัวอยางไร และส่ือเกาควรปรับตัว

อยางไร ปรากฏการณน�ก็้เกิดข้ึนในแวดวงส่ือพ้ืนบาน และส่ือศิลปวัฒนธรรมเชนกัน

 คำวา “สื่อใหม” นั้น มีคนใหความหมายอยูมากมาย กาญจนา แกวเทพ 

และ นิคม ชัยขุมพล (2555) นิยามวา ส่ือใหม คือ ส่ือดิจิทัลท่ีมีความหลากหลาย

ของส่ือในตัวเองและมีความสามารถในการติดตอส่ือสารไปยังกลุมเปาหมาย ท้ังเฉพาะ

บุคคลและเครือขายอ่ืนๆ มีคุณลักษณะดังน�คื้อ มีความเปนดิจิทัล (Digitalization) 

สามารถทำงานไดรวดเร็วแมนยำ จึงตอบสนองส่ือโซเชียลมีเดียตางๆ ไดอยางเทาทัน

ตอทุกสถานการณ มีลักษณะเปนการหลอมรวมส่ือ (Media Convergence) เพ่ือให

ผูใชมีความสะดวกในการใชส่ือเพียงส่ือเดียว มีลักษณะปฏิสัมพันธ (Interactivity) 

ท่ีสามารถโตตอบกันแบบทันทีทันใด สามารถทำใหผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัว

ซักถามขอสงสัยหรือเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีลักษณะเปนการส่ือสารจากหนวยเดียวหรือบุคคลเดียว กระจายสารไปยังกลุมคน

หมูมาก (One-to-Many) ไดอยางรวดเร็วจึงสะดวกตอการเขาถึงขอมูลและแลกเปล่ียน

ขอมูลความคิดเห็นกับสมาชิกในครอบครัวไดแบบทันทีทันใด และสุดทายสามารถ

กระจายไปยังกลุมคนอื่นๆ (Many-to-many) ซึ�งมองหาสิ�งนาสนใจที่เหมือนกัน

หรือแตกตางกันไดอีกดวย
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 เฮนร่ี เจนคินส (Jenkins, H. 2006) กลาวถึงส่ือใหมในหนังสือ ‘Convergence 

Culture: Where Old and New Media Collide’ วามีคุณลักษณะคลายๆ กับที่

กาญจนา แกวเทพ และ นิคม ชัยขุมพล (2555) นิยาม แตมีคุณสมบัติโดดเดนอ่ืนๆ 

อีก อาทิ เปนรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way-communication) มี

ความสามารถเคลื่อนที่ไดสูง (Mobility) ทำใหสะดวกตอการพกพาไปในที่ตางๆ 

(Compactable) สามารถดัดแปลงเปล่ียนรูปได (Convertibility) สามารถเช่ือมตอกัน

โดยงาย (Connectivity) สามารถหาและใชประโยชนไดในทุกที่ (Ubiquity) มี

ความรวดเร็วในการส่ือสาร (Speed of Communication) และมีลักษณะไรพรมแดน 

(Absence of Boundaries)

 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2553: 11) อธิบาย

วา สื่อใหม หมายถึงรูปแบบของการติดตอสื่อสารทั้งของบุคคลและสื่อที่มีการ

เปลี่ยนแปลง โดยการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค เพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธหรือ

ระบบการสะทอนกลับ โดยมีลักษณะสำคัญ 2 ประการคือ สามารถแพรกระจาย

ขาวสารจากผูสงสารหนึ�งคน ไปถึงผูรับสารทั�วโลกไดในเวลาอันสั้น และขาวสาร

ขอมูลสามารถใชงานรวมกันไดระหวางผูเผยแพรขอมูลและผูใชขอมูล

 ธีรภัทร วรรณฤมล กลาววา สื่อใหมมีจุดเดนในการแพรกระจายขาวสาร

ไดอยางรวดเร็วจากผูสงสารหนึ�งคน อาจขยายไปถึงผูรับสารทั�วโลก ทำใหโลก

ของเรากลายเปน “หมูบานโลก” (Global Village) ท่ีใครทำอะไรก็สามารถรูกันไป

ไดหมดทั�วทั้งหมูบาน และยากที่สกัดกั้นลักษณะของขาวสารขอมูลที่สามารถใช

งานรวมกันไดระหวางผูเผยแพรและผูใชขอมูล  (คนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560, 

จาก http://www.oknation.net/blog/ajterapatt/2007/10/25/)
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 โครงการศึกษาสื่อใหม มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน (2554: 146) 

ไดใหขอบเขตของ “สื่อใหม” วา เปนสื่อเทคโนโลยีที่ใชในการสื่อสารหรือสื่อ

อินเทอรเน็ต และ เปนส่ือท่ีมีการส่ือสารสองทาง ซึ�ง ธินันท ยอแสงรัตน (มูลนิธิ

ส่ือเพ่ือการศึกษาของชุมชน, 2554: 65-66) บรรณาธิการอาวุโสฝายบริหาร บริษัท 

เนชั�นบรอดแคสติง คอรปอเรชั�น จำกัด (มหาชน) ไดนิยามวา เปนส่ือดิจิทัลท่ีผูสงสาร

และรับสารสามารถใชเทคโนโลยีเคร่ืองมือส่ือสารสนองตอบความตองการรับและสง

ขอมูลขาวสารของตนเองไดทันที สามารถสรางปฏิสัมพันธผานชองทางการส่ือสาร

ตางๆ ในเวลาใดก็ได ตามท่ีผูรับสารตองการ อีกท้ังยังสามารถส่ือสารไปพรอมๆ กัน

ระหวางผูคนจำนวนมากท้ังในปจเจกตอปจเจก ปจเจกตอชุมชน และชุมชนตอชุมชน

 ดวยคุณลักษณะส่ือใหมในลักษณะน� ้โรเจอรส (Rogers, E. M. 2003) จึงได

นิยามสื่อใหมวาเปนเทคโนโลยีหรือสื่อที่เอื้ออำนวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล

  ขาวสารบนฐานของคนจำนวนมาก และเรียกการส่ือสารรูปแบบน�้

  วา ‘สื่อเครือขายสังคมออนไลน’ หรือ ‘โซเชียลมีเดีย’ (Social 

  Media)
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 จากคำนิยามขางตน จะพบวา คุณลักษณะท่ีโดดเดนของส่ือใหมท่ีกลาวถึง

ในปจจุบันอยูท่ี 1) การแพรกระจายของขาวสารท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว จากผูสงสาร

หนึ�งคนอาจขยายไปถึงผูรับสารทั�วโลก ทำใหโลกของเรากลายเปน Global Village 

ที่ใครทำอะไรก็สามารถรูกันไปไดหมดทั�วทั้งหมูบาน และยากที่จะสกัดกั้น และ 

2) ลักษณะของขาวสารขอมูลดังกลาว (information/ content) สามารถใชงาน

รวมกันได (share) ระหวางผูเผยแพร (publisher, broadcaster) และผูใชขอมูล 

เชน การสงคลิปวิดีโอไปบนเว็บไซตที่ใหบริการประเภท upload และ download 

อยาง youtube.com ผูที่เขาไปสามารถ download คลิปวิดีโอเพื่อนำไปตัดตอ

เพิ�มเติมไดอีก ทำให “ผูบริโภค” (consumer) สามารถเปน “ผูผลิต” ได (producer) 

หรือ เปน ‘Prosumer’

 คำวา ‘Prosumer’ เกิดขึ้นครั้งแรกในหนังสือ ‘The Third Wave’ ของ 

Alvin Toffler ซึ�งผูเขียนไดทำนายแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทาง

สังคมของมนุษยไวเม่ือป 1979 วา ในยุคหนึ�ง แนวโนมท่ีลูกคาหรือ ‘Consumer’ 

ตองการมีบทบาทในการออกแบบและผลิตสินคาจะมีมากขึ้น ซึ�งเดิมเปนหนาที่

ของผูผลิตหรือ ‘Producer’ คำวา Prosumer จึงถือกำเนิดขึ้นมา การเปดโอกาส

ใหผูชมรวมโหวต หรือแสดงความคิดเห็นในรายการทีวีแบบเรียลลิตี ก็ถือเปน 

Prosumerism อยางหนึ�ง โดยมีผูชมเปนผูรวมกำหนดความเปนไปของรายการ 

จนทำใหผูชมยิ�งรูสึก "อิน" กับรายการโดยไมรูตัว ผูผลิตสามารถนำสิ�งน�้มา

ประยุกตใชกับโมเดลทางธุรกิจได โดยผูบริโภคในปจจุบันเริ�มเปลี่ยนจากการเปน

ฝายซื้อสินคาตามที่ผูผลิตนำออกมาปอนตลาดที่เรียกวา ‘Passive Consumer’ 

มาเปนลูกคาที่กระตือรือรนในการออกแบบสินคาและบริการที่เหมาะกับตัวเอง 

หรือ ‘Active Prosumer’
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บทบาทของสื่อใหม

 พลังของส่ือใหมท่ีเขาไปมีบทบาทตอมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของโลก ปรากฏใหเห็นหลายกรณ� บทบาทสื่อใหมในมิติการเมืองก็มี

หลายกรณ�ศึกษา เชน กรณ�การเรียกรองประชาธิปไตย เรียกรองสิทธิและเสรีภาพ

ของชาติในตะวันออกกลาง จนกอปรากฏการณ ‘โดมิโน’

 ในมิติของเศรษฐกิจโลกแลว ส่ือใหมเขามามีบทบาทกับการคา การลงทุน 

เปนอยางมาก สามารถเช่ือมโยงโลกการคาจากทั�วทุกภูมิภาค เช่ือมโยงจากโลกหนึ�ง

มาสูอีกโลกหนึ�งไดอยางงายดาย ทำใหเกิดการการคา การลงทุนรวมกัน ทำใหเกิด

เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน อยางเชน การเติบโตของ อีคอมเมิรซ 

ที่ชวยทำใหอเมซอน ดอต คอม ทำรายไดเพิ�มขึ้น

 จากมิติตางๆ ที่มีสื่อใหมเปนชองทางในการสื่อสาร และเชื่อมโลกหนึ�ง

ไปยังอีกโลกหนึ�ง ทำใหสื่อใหมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม 

เน��องจากสังคมยุคโลกาภิวัตนเปนยุคแหงขาวสาร ซึ�งประชาชนใน ทองถิ�นสามารถ

รับรูขอมูลขาวสารดานตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอชุมชนของตนไดอยางรวดเร็วจาก

ส่ือมวลชน ทำใหเกิดการปลุกจิตสำนึกของประชาชนในทองถิ�นใหรูจักเห็นคุณคา

อนุรักษ รักษา และหวงแหนทรัพยากรภายในทองถิ�นของตน สรางความรูสึก

ทองถิ�นนิยม (Localism)
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 ในแงผลกระทบตอสื่อมวลชน นวัตกรรมที่ไมหยุดนิ�งของอุปกรณดิจิทัล

และการครอบงำของส่ือใหม ทำใหส่ือสิ�งพิมพ วิทยุและโทรทัศนกลายเปนส่ือเกา

ไปโดยปริยาย นักวิชาการจำนวนมากถึงกับตั้งขอสังเกตวาความสามารถในการ

ตอบสนองตอวิถีชีวิตยุคใหมไดอยางฉับไวและครบวงจรของส่ือดิจิทัลจะมาแทนท่ี

ความสำคัญและยุติบทบาทของสื่อเกาที่จะคอยๆ ตายจากไปในอนาคตอันใกล

 เราจะเห็นการปรับตัวของส่ือเกาท่ีใชคุณลักษณะของส่ือใหมและอุปกรณ

ดิจิทัลมาออกแบบสรางสรรค พัฒนาจนสามารถเพิ�มชองทางในตลาดได เชน 

Kindle หนังสือดิจิทัลที่ถูกพัฒนามาจากหนังสือแบบเลม ซึ�งอำนวยความสะดวก

ใหผูอานสามารถเก็บหนังสือหลายรอยเลมไวในเคร่ืองมือเดียวโดยไมมีความจำเปน

ตองวุนวายกับการแบกหนังสือทีละหลายๆ เลมอีกตอไป วิทยุดิจิทัลท่ีพัฒนามาจาก

วิทยุสื่อสารแบบเกาจนมาปรากฏตัวทุกที่ทุกเวลาบนสมารทโฟน

 การศึกษาเร่ือง “การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” ของ ณิชชา 

วัชระชยะกูร และ ศ.ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร พบวา นิตยสาร a day มีการปรับตัว

ในยุคดิจิทัล ทั้งในดานชองทางการสื่อสาร โครงสรางองคการ รวมทั้งรูปแบบ

การทำงานไปจนถึงการนำเสนอเน�อ้หา โดยไดมีการขยายชองทางการส่ือสารเพ่ือ

ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น

อยางรวดเร็ว โดยมีการจัดทำเว็บไซต www.adaymagazine.com เพื่อเผยแพร

เน�้อหาและขอมูลของนิตยสาร a day ไปควบคูกับสื่อหลัก อยางสื่อนิตยสารเลม 

นอกจากน�นิ้ตยสาร a day สามารถนำประสบการณในการดำเนินธุรกิจดานนิตยสาร

มาตอยอดในการจัดทำเว็บไซต ไมวาจะเปนดานของฐานแฟนคลับท่ีมีจำนวนมาก 

รวมไปถึงบุคลากรนักเขียนที่มีความสามารถมาใชในการดำเนิน

การจัดทำเว็บไซตใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ�งถือเปนจุดแข็งท่ีสราง

ความไดเปรียบใหกับองคกร นอกจากนั้น a day ยังมีจุดเดน

ทางดานการผลิตเน�อ้หาท่ีสามารถถายทอดเร่ืองในดานของความคิด
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สรางสรรคและสรางแรงบันดาลใจใหกับกลุมคนอาน ทำใหมีความไดเปรียบจาก

คูแขงทางดานเว็บไซตตางๆ และสามารถดำเนินธุรกิจไดตอไป

 นอกจากน�้ สื่อใหมถูกนำมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา เชน กลุมใช

ไอซีทีเพ่ือการพัฒนาดานการศึกษา โดยเฉพาะระบบ e-learning กลุมท่ีใชไอซีที

เพื่อการพัฒนาการสื่อสารภาคพลเมือง เชน นักขาวจิ�วไซเบอร กลุมที่ใชไอซีที

เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคม เชน กลุมเด็กยิ้ม จากจังหวัดเชียงราย ที่ทำ

เว็บไซต www.dekyim.org เพื่อสื่อสารเรื่องราวของเด็กไรสัญชาติวาเปนมนุษย

ท่ีสามารถทำความดีใหกับสังคมไทยไดเชนกัน กลุมใชไอซีทีเพ่ือการพัฒนาซอฟตแวร 

ท้ังการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร รวมไปถึง ซอฟตแวรเพ่ือชวยเหลือ

คนพิการ เปนตน (ซึ�งกลาวถึงในหนังสือเลมน�้ เรื่องเทคโนโลยี 

GR Code)
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สื่อมวลชน สื่อใหม และสื่อศิลปวัฒนธรรม

 การใชสื่อใหม ตั้งแตยุควิทยุเปนสื่อใหม โทรทัศนเปนสื่อใหม จนมาถึง

ส่ือสังคมออนไลนในปจจุบัน ในการเสริมหนุนส่ือพ้ืนบาน ส่ือศิลปวัฒนธรรม ก็มี

เสนทางมายาวนานเชนกัน สื่อโทรทัศน เปนสื่อที่มีอิทธิพลมากกับสังคมปจจุบัน 

เพราะไมวาบานไหนก็มีโทรทัศน ซึ�งเปนสื่อที่มีความนาสนใจสูงเพราะมีทั้งภาพ

เคล่ือนไหว และเสียง สามารถเขาถึงไดทุกครัวเรือน แตมีขอดอยคือ บางรายการ

ถาไมตั้งใจดูก็จะไมสามารถดูซ้ำไดอีก แตปจจุบันสามารถดูรายการยอนหลังได

อินเทอรเน็ตและจากชองรายการท่ีใหบริการ Re-run จึงนับวาส่ือโทรทัศน เปนส่ือ

ท่ีมีบทบาทและอิทธิพลมาก หากนำมาใชเปนเคร่ืองมือในการเผยแพรวัฒนธรรมไทย 

โดยอาจจะใชโฆษณา หรือสรางรายการตางๆ ท่ีนาสนใจเพ่ือใหเร่ืองท่ีเราตองการ

เสนอสามารถเขาถึงผูชมหรือประชาชนไดอยางรวดเร็วและทั�วถึง

 มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงใหเห็นการใชสื่อมวลชน สื่อใหม สื่อพื้นบาน

ในการเสริมหนุนกัน นอกจากน�้ เว็บไซตกระทรวงวัฒนธรรม ก็มีหลักฐานการใช

ส่ือผสมผสาน เปนเคร่ืองมือในการเผยแพรวัฒนธรรมหลายรูปแบบ อาทิ การสราง

รายการท่ีนำเสนอเร่ืองราวทางจริยธรรม ศีลธรรม ศิลปะ ครอบครัวและวัฒนธรรม 

เชน รายการพาครอบครัวทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รายการที่สนับสนุนการแสดง

ออกเชิงวัฒนธรรมของเยาวชนผานทางโทรทัศนชองตางๆ ของรัฐ หรือชองเคเบิล

ทองถิ�น

 นอกจากน� ้ยังมีการใชส่ือวิทยุชุมชนเปนเคร่ืองมือในการเผยแพรรายการ

ใหความรูเชิงวัฒนธรรม หรือรายการบันเทิงประเภทเพลงลูกทุง หรือเพลงพ้ืนเมือง 

  ซึ�งก็เปนงานดานวัฒนธรรมดวยเชนกัน
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      ดานส่ือสิ�งพิมพ ก็เปนส่ือท่ีมีบทบาท มีความนาสนใจเพราะมีภาพและขอความ

ใหอานและดู สามารถเขาถึงไดทุกครัวเรือนหากมีการแจกจายทั�วถึง เปนสื่อที่มี

อายุยืนยาว และสามารถใหขอมูลไดชัดเจนและลึกซึ้ง แตไมดึงดูดใจเทากับสื่อ

โทรทัศน ผูอานไมสามารถสื่อสารกับผูจัดทำไดอยางรวดเร็วทันใจ แตสามารถ

ดัดแปลงไดหลากหลายเพ่ือใหเขากับกลุมเปาหมาย เชน หนังสือรวบรวมประเพณ�ไทย 

หรือชุมนุมพงศาวดาร หรือนำประเพณ�ไทยหรือประวัติศาสตร มีการนำเสนอใน

รูปแบบการตูน หรือส่ือสิ�งพิมพทองถิ�น สามารถนำมาใชไดอยางดี ซึ�งอาจจะเปน

การทำคอลัมนเก่ียวกับวัฒนธรรมตางๆ หรืออาจจะจัดกิจกรรมรวมกับหนังสือพิมพ

ทองถิ�นเพื่อชวยสนับสนุนการชวยรักษาวัฒนธรรมทองถิ�นในระดับชุมชน

       ส่ืออินเทอรเน็ต เปนส่ือใหมท่ีเขามามีบทบาทสำคัญในการเผยแพรวัฒนธรรม

และเปนท่ีนิยมอยางมากในปจจุบัน มีความนาสนใจเพราะมีท้ังภาพนิ�ง ภาพเคล่ือนไหว 

เสียงและขอความใหอานและดู สามารถเขาถึงไดทั�วประเทศ เปนชองทางใหมใน

การเขาถึงเยาวชนคนรุนใหม ซึ�งสามารถใชอินเทอรเน็ตในเขาถึงขอมูลทางวัฒนธรรม
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การเลาเรื่องดวยสื่อดิจิทัล

 ‘การเลาเร่ือง (Storytelling)’  เปนการบอกเลาเร่ืองราวความรูตางๆ ท่ีอยู

กับตัวบุคคล (Tacit knowledge) จากประสบการณการดำเนินชีวิต เร่ืองท่ีซาบซ้ึง 

ประทับใจ หรือไดจากการศึกษา การทำงานท่ี สั�งสมเปนทักษะแนวปฏิบัติท่ีดีหรือ

จากพรสวรรคใหบุคคลอ่ืนฟง เพ่ือใหผูฟงสามารถนำไปประยุกตใชกับการ ทำงาน

ของตนเองได โดยไมตองเสียเวลาเริ�มตนศึกษาในเร่ืองน้ันๆ ใหม โดยกระบวนการ

เลาเร่ืองน�จั้ดเปนเคร่ืองมือในการจัดการความรูท่ีสามารถทำไดหลายรูปแบบ เชน 

รูปแบบการเขียนเรื่องเลา การเลาเรื่องผานสื่อตางๆ เชน คลิปวิดีโอ หรือสไลด

นำเสนอ เปนตน

 การเลาเร่ืองน้ัน คือหัวใจสำคัญของคนทำงานส่ือ ไมวาจะเปนส่ือพ้ืนบาน 

ส่ือมวลชน “การเลาเร่ืองดวยส่ือดิจิทัล” (Digital Storytelling) เปนคำท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

ไมนานมาน�้ หลังจากที่เทคโนโลยีทำใหเครื่องมือตางๆ เชนกลองถายรูป โนตบุก 

แท็บเล็ต มีราคาถูกและแพรหลาย การเลาเร่ืองดวยส่ือดิจิทัลทำใหคนเราสามารถ

ที่จะแบงปนแงมุมตางๆ ในชีวิตหรือจินตนาการกับผูอื่นผานการผลิตวีดิทัศน 

แอนิเมชัน ภาพถาย เสียงพูด หรือ ดนตรี ในรูปแบบของสื่อดิจิทัลซึ�งสามารถ

เผยแพรผานอุปกรณคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เรื่องราวที่เลาผานสื่อดิจิทัล

มักจะประกอบดวยภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ�ง แอนิเมชัน ดนตรี และเสียงบรรยาย
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การเลาเรื่องดวยสื่อดิจิทัลกับเรื่องราวของสื่อพื้นบาน/ สื่อศิลปวัฒนธรรม

 ในชวงน�้ ขอนำงานวิจัยเกี่ยวกับการเลาเรื่องผานทางสื่อโทรทัศนของสื่อ

พื้นบานมาเลาสูกันฟง

 เร่ืองแรกเปนเร่ือง ‘การปรับตัวของส่ือพ้ืนบานโนหราในสังคมไทย’ ท่ีนิธิมา 

ชูเมือง ศึกษาไวต้ังแตป 2544 การวิจัยน�มี้วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเหตุปจจัยท่ีทำให

เกิดการปรับตัวของส่ือพ้ืนบานโนรา เพ่ือศึกษาการปรับรูปแบบและเน�อ้หาของส่ือ

พ้ืนบานโนหรา และเพ่ือศึกษาผลของการปรับตัวของส่ือพ้ืนบานโนหรา ซึ�งเปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกนายโรงโนหรา จำนวน 9 คน นางรำ

จำนวน 9 คน นักวิชาการทองถิ�นจำนวน 3 คน ซึ�งอยูในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สงขลา และพัทลุง รวมท้ังการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม

 นิธิมา พบวา การแสดงโนราในปจจุบัน (2544) มี 2 ประเภท คือ โนหรา

โรงครูและโนราแสดง ในปจจุบันโนหราแสดงเปนโนหราท่ีมีการปรับตัว โดยปรับเปน 

โนราหโบราณ โนหราสมัยใหม และโนหราประยุกต เหตุปจจัยท่ีทำใหโนหราแสดงมีการ

ปรับตัว ไดแก การเขามาของส่ือสมัยใหม ความนิยมของคนดู และรายไดของโนหรา 

การปรับตัวของส่ือพ้ืนบานโนหราในปจจุบันเปนวัฒนธรรมแบบท่ีเกิดข้ึนใหม จาก

การผสมผสานวัฒนธรรมของการแสดงโนหราท่ีตกคางจากอดีตและวัฒนธรรมหลัก 

ไดแก การแสดงละครแบบสมัยใหม และการแสดงดนตรีลูกทุง

 ในสวนการปรับรูปแบบของการแสดงเปนการตัดท้ิง และลดทอนวัฒนธรรม

ของการแสดงโนหรา รวมทั้งแทนที่ และตอเติมดวยวัฒนธรรมหลัก ในสวนการ

ปรับเน�้อหาพบวา มีการปรับเน�้อหาในดานบทกลอน ที่เปนกำพรัดและมุตโต โดย

การตัดท้ิงเน�อ้หาเดิม นำเน�อ้หาท่ีเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันมาแทนท่ี 

เน�้อหาของการแสดงเรื่อง เปนการนำเสนอดวยเน�อ้หาแบบละคร

สมัยใหม และการนำเน�อ้หาการแสดงเรื่องแบบโบราณกลับมาใช
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 นอกจากน้ันยังพบวา ส่ือพ้ืนบานโนหราในปจจุบันมีบทบาทในการใหการ

ศึกษา แจงขาวสาร ใหความบันเทิง และวิพากษวิจารณสังคม ผลของการปรับตัว

ของโนหราแสดงแตละลักษณะในปจจุบันมีความแตกตาง 4 ประการ ในเรื่อง 

กลุมเปาหมาย ปฏิสัมพันธระหวางคนดูตางกันความลึกซึ้งในการสั�งสอน และ

คุณคาทางนาฏลักษณในแบบโนหรา ผูวิจัยพบวา แมโนราหโบราณ โนหราสมัยใหม 

และโนหราประยุกตมีการปรับตัวในดานรูปแบบและเน�อ้หา แตอยางไรก็ตามโนหรา

เหลาน�้ก็ยังคงองคประกอบหลักของการแสดงโนหรา ไดแก การรอง การรำ และ

การทำบท อันเปนเอกลักษณของการแสดงโนหราเอาไว เพ่ือมุงส่ือสารจากโนหรา

ไปยังคนดู โนหราในปจจุบันยังคงปรับตัวและอยูรอดไดในสังคมไทยเน��องจาก

ความเช่ือเก่ียวกับครูหมอโนหรา และความเช่ือเก่ียวกับพิธีกรรมโนหราโรงครู ซึ�งเปน

กลไกสำคัญในการสืบทอดการแสดงโนราสูลูกหลานรุนตอๆ ไป

 สวนงานวิจัยช้ินท่ีสอง เปนเร่ือง ‘การปรับประสานส่ือพ้ืนบาน "ลิเก" ผาน

ทางส่ือโทรทัศน : กรณ�ศึกษารายการลิเกรวมดาวดารา ทางสถาน�โทรทัศนกองทัพบก 

ชอง 5’ ของ กนิษฐา เทพสุด (2550) ซึ�งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพเชนกัน ทำเพ่ือ

ศึกษาการปรับประสานโดยศึกษาประวัติความเปนมาของรายการลิเกรวมดาวดารา 

ข้ันตอนการผลิตรายการลิเกในโทรทัศน ศึกษาการปรับประสานส่ือพ้ืนบานใหเขากับ

ส่ือโทรทัศน โดยรวบรวมขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม และเนนการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก โดยแบงเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมผูแสดงลิเก 2) กลุมเจาหนาท่ีผลิต

รายการ

 ผลการวิจัยของกนิษฐา พบวา การแสดงลิเกในรายการลิเกรวมดาวดารา 

  ไดเริ�มข้ึนในป พ.ศ. 2518 ลิเกไดมีการพัฒนารูปแบบใหทันสมัยข้ึน 

  ไมวาจะเปนในสวนของเครื่องแตงกาย การอิงสื่อมวลชนในการ

  หารายไดและช่ือเสียง และไดนำผูท่ีมีช่ือเสียงมาในวงการบันเทิง

  เปนแขกรับเชิญ แตยังคงเอกลักษณของลิเกไว เชน การรองดวย

  ราชนิเกลิง ในสวนของเน�อ้หาท่ียังคงแสดงเก่ียวกับการสูรบ ชิงเมือง
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ชิงเมีย (รบ รัก โศก ตลก) ไว โดยอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบาน

เขามามีสวนรวมดวย

 ดานข้ันตอนการผลิตรายการโทรทัศนมีการนำเสนอความเปนตัวของตัวเองของ

ผูแสดงลิเก พยายามแสดงออกถึงความเปนลิเกมากที่สุดดวยการรำที่ออนชอย 

คำรองและการเจรจาหวังใหผูชมมีอารมณรวมในขณะที่ทำการแสดงเปนกึ�งละคร

โทรทัศน มีการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนดวย นั�นคือ การบันทึกเทป สวนฝาย

ผลิตรายการจะใชเทคนิคเกี่ยวกับกลองที่ใชจับภาพแทนสายตาผูชมจับภาพ ทั้ง

การเคล่ือนไหว ขนาด และมุมภาพเพ่ือใหส่ือถึงความรูสึกท่ีสมจริง 

ดังน้ัน ท้ังสองฝายจะตองเขาใจถึงข้ันตอนการผลิตรายการ ซึ�งได

จากการลงมือทำจริง และวิธี “ครูพักลักจำ” เปนการแลกเปล่ียน

ประสบการณซึ�งกันและกัน
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 สำหรับการปรับประสานสื่อพื้นบานใหเขากับสื่อโทรทัศนนั้น สื่อพื้นบาน

จะตองมีการปรับตัวมากกวาสื่อโทรทัศน และจะตองเขาใจวาสื่อโทรทัศนนั้นตอง

มีบทโทรทัศน มีขอจำกัดในเรื่องของเวลา พื้นที่ การจับภาพของกลองโทรทัศน

และคำนึงถึงผูชมในฐานะเปนสื่อมวลชน เชน ระมัดระวังเรื่องของการใชภาษา 

และกิริยาทาทางที่ไมสุภาพ การปรับประสานของสื่อพื้นบานและสื่อโทรทัศนมี

ความสัมพันธท่ีเหมาะสมกัน โดยมุงไปท่ีความสัมพันธในเชิงบวกมาเปนแนวปฏิบัติ 

ซึ�งส่ือโทรทัศนเองเปนตัวสงเสริมส่ือพ้ืนบานใหเขาถึงผูรับไดมากข้ึน หรือมีความ

เปนส่ือรุกจึงเปรียบเสมือน ‘ชองทาง’ ใหส่ือพ้ืนบานสามารถ ‘รุก’ เขาถึงผูรับสาร 

เน��องจากจะมีโอกาสไดรับชมมากขึ้น อีกทั้งการใหบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมมา

ทำการแสดงก็เปนกลยุทธอีกดานหนึ�งของส่ือพ้ืนบานลิเก และยังเปนการประชาสัมพันธ

ใหประชาชนรูจัก และเขาใจในส่ือพ้ืนบานไดมากยิ�งข้ึนนั�นเอง

 นอกจากน�้ สื่อพื้นบานลิเกยังใชสื่อโทรทัศนเปนสื่อรุก มีการบันทึกการ

แสดงสดในรูปแบบวีซีดี มีการจำหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยจำหนาย

ตามแผงเทปและการขายทางอินเทอรเน็ตสำหรับผูที่สนใจอยูตางประเทศที่รัก

และชอบในสื่อพื้นบานลิเก และน��เปนการปรับตัวของสื่อพื้นบานลิเกใหเขากับ

ส่ือโทรทัศน และมีการใชส่ืออินเทอรเน็ตในการเผยแพรใหส่ือพ้ืนบานลิเกดำรงอยู

เปนศิลปะประจำชาติตลอดไป

จุดออนของสื่อสังคมออนไลนหรือสื่อใหมในการหนุนเสริมเรื่องราวสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมสูสาธารณะ

 สุกัญญา สุดบรรทัด (2560) กลาวในหนังสือ ‘อภิวัฒนแหงมณฑลขาวสาร’ 

  วา ในมณฑลสาธารณะที่มีปรากฏการณ ‘เครือขายและสังคม

  ออนไลน’ ซึ�งเทคโนโลยีส่ือสารทำใหคนเขามาเกาะเปนเครือขาย 

  ทั้งแนวนอน แนวตั้ง ทั้งระดับลาง ระดับบน ทั้งระดับบุคคลไป

  จนถึงระดับสาธารณะและระดับโลก รู วาคนทั้งโลกคิดอะไร
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มันสรางมิติใหมของความสัมพันธสาธารณะ มันยกระดับสื่อสาธารณะขึ้นไปอยู

บนความไมจริงท่ีเหมือนจริง ไมเคยหยุดนิ�ง มีเครือขายใหมๆ  เกิดข้ึนตลอดเวลา 

มันถูกสรางขึ้นเพื่อสนองความตองการแบบแยกยอย คนๆ หนึ�งโพสตเขาไป 

แลวมีคนมากมายเขามาเกาะสายใยน้ัน หัวขอ หรือ “ประเด็น” (Issues) กลายเปน

ตัวจุดประกายการสื่อสารสาธารณะ ทำใหตองตั้งคำถามวา อะไร ใครถูก ใครผิด 

ทำไม อยางไร จะสงผลกระทบตัวเราอยางไร เราควรเขากับฝายไหน เปนเรื่อง

ของขอมูลและอารมณที่แลกเปลี่ยนกันในสื่อเครือขายออนไลน ดังนั้น สื่อสังคม

ออนไลนจึงเปนแหลงปลูกสรางความฝนของมนุษย เปนพื้นที่ที่คนเขามาชื่นชม 

และปฏิเสธ

 ในทางการเมืองไมนานจุดออนของส่ือสังคมออนไลนก็มองเห็นไดไมยากนัก 

เพียงโยน “ขอมูลลับ” “ขอมูลวงใน” ลงไปมันก็กระจายออกเหมือนวงน้ำในมหาสมุทร 

เพียงโพสตภาพบิดเบือนลงไป คนที่มีแนวโนมจะเชื่ออยูแลวก็เกิดอารมณคลอย

ตามเปนการใหญ



่

 ยุคใหมจะเต็มไปดวยนักประดิษฐ คนท่ีคนคิดอะไรใหมๆ  และประกาศการ

คนพบของตน มีคนเขามาทาทายและสรางสิ�งประดิษฐที่ใหมกวา เกิดการสราง

สิ�งใหมทางวัฒนธรรม ไมวาจะเปนบทเพลง ภาพยนตร ละคร วัฒนธรรมถูก

แยกยอยออกไปตามชุมชนดิจิทัลที่แตกกระจาย (ตามประเด็นตางๆ) รวมถึง

ศิลปวัฒนธรรม จะถูกเทคโนโลยีใหมทำใหสื ่อใหมถูกสราง ถูกแพรกระจาย 

ถูกปรับแปลง และดูดซับเขาไปในวัฒนธรรมรวมสมัยอยางรวดเร็ว เน�อ้หาเร่ืองเดียว

ถูกนำเสนอผานทุกส่ือในหนากระดานภูมิทัศนส่ือ มันมีหลายแงมุม และหลายแงคิด 

คนท้ังโลกจะรับรูพรอมกัน และมีปฏิกิริยาตอกันท้ังทางบวกและ

ทางลบ

 ซึ�งการนำเร่ืองศิลปวัฒนธรรม ส่ือพ้ืนบาน มาผานชองทางส่ือใหมๆ  ไมวา

จะเปนวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ�งพิมพ สื่อสังคมออนไลน กาญจนา แกวเทพ (2548) 

กลาวไวใน ‘ส่ือพ้ืนบาน ส่ือสารสุข’ วา ในการนำส่ือพ้ืนบานมาถายทอดผานส่ืออ่ืนๆ 

เปนสิ�งที่ทำกันมานาน แตก็จำเปนตองมีการทบทวนและทำความเขาใจลักษณะ

เฉพาะของแตละส่ือดวยวาสามารถทำอะไรไดแคไหน ตัวอยางเชน การนำแมบาน

จักสานของทุงขวางไปออกโทรทัศนเพื่อโชวฝมือนั้น อาจสามารถถายทอดวิธี

จักสานได แตการถายทอดพิธีกรรมการเลี้ยงผีปูยานั้น ไมสามารถถายทอดได

ท้ังหมด จำเปนตองตัดทอนพิธีกรรมเพ่ือใหสามารถออกอากาศไดตามเวลาท่ีกำหนด 

ซึ�งทำใหไดเน�้อหาไมครบถวน และน��ก็เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
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 เชนเดียวกับงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นที่ผู เขียนไดกลาวไวขางตนแลว เชน 

รายการลิเกรวมดาวดารา ทางสถาน�โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ซึ�งผูวิจัยสรุปวา 

“ส่ือพ้ืนบานจะตองมีการปรับตัวมากกวา” ซึ�งในประเด็นน� ้ก็สอดคลองกับงานวิจัย

หลายตอหลายชิ้นของ กาญจนา แกวเทพ ที่ไดบทสรุปหลายประการ หนึ�งใน

บทสรุปคือ การไมคอยพบกันครึ�งทาง ตัวอยางเชน การเลนหนังตะลุงน้ัน ยาวนาน 

5-6 ชั�วโมงหรือเลนตลอดคืน แตเม่ือมาเลนในส่ือโทรทัศน ก็ตองตัดทอนการแสดง

เสียบาง แตการจะตัดอะไรนั้น ผูผลิตรายการโทรทัศนมักตัดตามใจ เชน อาจตัด

บทไหวครูออก ซึ�งก็เหมือนการตัดจิตวิญญาณของหนังตะลุงออกไป



 ในเรื่องสื่อใหมก็เชนกันที่เทคโนโลยีใหมทำใหเรื่องราวตางๆ พื้นบาน 

ประเพณ� ศิลปวัฒนธรรมถูกสราง ถูกแพรกระจาย ถูกปรับแปลงผานชองทางใหมๆ  

จน ‘ท่ีเหลืออยูก็กลายพันธุ’ ตามคำของ กาญจนา แกวเทพ เกิดเปนคำถามสำคัญวา 

วัฒนธรรมหากจะดำรงอยูได ตองมีการปรับเปล่ียน แตใครมีอำนาจในการปรับเปล่ียน

น้ัน หากผูปรับเปล่ียนเปนบุคคลภายนอก จำเปนจะตองเขาใจจิตวิญญาณของสิ�ง

ท่ีจะปรับเปล่ียนเสียกอน หากปรับเปล่ียนตามใจ ฝนรสนิยมของเจาของวัฒนธรรม 

เร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเลาขานเสียใหม ก็จะกลายเปนสิ�งแปลกหนาสำหรับคนถิ�นไปเสีย 

หรือ เปนเรื่องที่ ‘กลายพันธุ’ ไปแลวนั�นเอง
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บทที่ 2
สังคมฐานความรู… ฐานรากสื่อใหม… และหัวใจตื่นรู

บุญอยู  ขอพรประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเกริก

สังคมไทยปจจุบัน… อะไรกันแน! : 
สังคมไรราก / สังคมกมหนา / สังคมฐานอารมณ?

  สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมในยุคกอนๆ อยาง

มากมาย แลวถาเราตั้งคำถามวา “สังคมไทยในปจจุบันเปนอยางไร? อะไรคือ

คุณลักษณะเดนของสังคมไทย?” ก็คงจะไดรับคำตอบที่หลากหลาย แตกตางกัน

ออกไปตามฐานคิดและประสบการณของแตละคนเปนแน

 
 ยอนหลังไปเพียงไมกี ่ป เราเคยไดยินคำวิพากษสังคมไทย วาเปน 

  “สังคมไรราก” กลาวคือ เปนสังคมท่ียึดถือการเอาตัวรอด เปน

  สำคัญสูงสุด มุงเนนความเจริญทางวัตถุ มุงแสวงหาผลประโยชน

  สวนตนเปนหลัก เห็นคุณคาทางวัตถุมากกวาคุณคาทางจิตใจ 

  ในดานการพัฒนาน้ันก็มุงพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาตาม

  แบบตะวันตก โดยขาดการเสริมสรางและอนุรักษคานิยมและ
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อนุรักษคานิยมและวัฒนธรรมไทยอยางจริงจัง การมุงพัฒนาประเทศชาติไปสู

ความทันสมัย (Modernization) แบบตะวันตกจนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมด้ังเดิม

ท่ีดีๆ ของไทยเราไป เชนน� ้จึงมีผูกลาวขานวาสังคมไทยเปน “สังคมไรราก”

  ในระยะตอๆ มาเปนยุคท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสารและ

โทรคมนาคมอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ�งการคิดคนและการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต 

และการส่ือสารระบบเครือขายท่ีสามารถเช่ือมโยงโลกท้ังมวลเขาดวยกันในเวลาอัน

รวดเร็วชั�วลัดน้ิวมือเดียว โดยสามารถกาวขามขอจำกัดเร่ืองระยะทาง ทำใหผูคน

ในทุกซีกโลกติดตอสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธกันไดอยางรวดเร็วแบบทันทีทันใด 

(real time) เลยทีเดียว เสมือนหนึ�งทุกคนอยูในหมูบานเดียวกันเปน “หมูบานโลก” 

(global village)1 ดังที่มารแชล แมคลูฮัน (Marshall McLuhan) นักวิจารณดาน

วัฒนธรรมชาวแคนาดา เคยกลาวไวตั้งแตป ค.ศ. 1964

 ในยุคท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารพัฒนากาวหนาไปอยางไมหยุดย้ัง อุปกรณ

การสื่อสารและการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตสามารถพัฒนาใหอยูบนอุปกรณ

ขนาดเล็กอยางเชน โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟน (Smart Phone) แตทรง

อานุภาพในการส่ือสารและในการรับ-สงภาพและขอมูลเปนอยางยิ�ง รวมท้ังไดสงผล

ตอระบบและกระบวนการส่ือสารระหวางบุคคล กลุมบุคคล และมวลชนอยางมากมาย 

ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ

1 “หมูบานโลก” หมายถึง โลกยุคใหมที่ตั้งอยูบนฐานของเทคโนโลยีอันนำไปสูความเปลี่ยนแปลงที่
เรงเร็วขึ้นในทุกระดับของสังคมมนุษยนั�นเอง
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 ผลกระทบทางสังคมประการหนึ�งท่ีเห็นไดชัดเจนเชิงประจักษก็คือ การใช

งานสมารทโฟนในชีวิตประจำวันของปจเจกบุคคลท้ังหลายในสังคม ซึ�งบางกลุมคน 

เชน กลุมวัยรุน หรือคนรุนใหมที่มีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนอยางมาก 

บางคนบางกลุมใชงานสมารทโฟนแทบทั้งวันทั้งคืน และใชในทุกที่ ทุกเวลา 

หลายคนถึงขั้นที่เรียกวา “เสพติดโทรศัพท” ก็มี ในหลายครั้งหลายคราที่เราเดิน

ไปตามถนน ที่สาธารณะ หางสรรพสินคา รานอาหาร หรือแหลงทองเที่ยวตางๆ 

เราจะพบเห็นผูคนจำนวนมากกมหนากมตาเลนสมารทโฟนกันมากมายอยาง

ใจจดใจจอ ไมสนใจคนรอบขางหรือสังคมรอบขางเลย พฤติกรรมดังกลาวน�เ้หมือน

จะเพิ�มมากขึ้นทุกวัน ทุกวัน ผลกระทบที่ตามมาจากการที่ทุกคนใหความสำคัญ

กับสมารทโฟนเหลาน�้ก็คือ ทำใหความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคมระดับตางๆ 

ลดลงไปจนถึงข้ันย่ำแย จนมีผูขนานนามวาสังคมไทยยุคน�ก้ลายเปน "สังคมกมหนา” 

ไปเสียแลว

สังคมกมหนา หรือ Social Ignore คืออะไร

 หากพิจารณาจากคำวา Social ซึ�งมีความหมายวา สังคม เก่ียวกับสังคม 

หรือเก่ียวกับการอยูเปนหมู สวนคำวา Ignore  มีความหมายวา ไมสนใจ ละเลย 

ไมยอมรับรู ทำไมรูไมชี้ มองขาม

 ดังนั้น สังคมกมหนา (Social Ignore)  จึงมีความหมายวา คนกลุมหนึ�ง

ที่อยูในสังคม หรือคนทำกิจกรรมกลุมรวมกัน โดยคนกลุมน�้จะพกพาอุปกรณที่

เรียกวา “สมารทโฟน” ที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตอยูตลอดเวลา ซึ�งบุคคลที่อยู

  ในสังคมกลุมน�้จะทำกิจกรรมรวมกับเราตามปกติ แตคุยกัน

  เล็กนอยเม่ือพบกันแลวก็หยิบสมารทโฟน ออกมาใช โดยไมสนใจ

  คนรอบขาง ตางคนตางเขาสูโลกของตัวเองผานทางเครือขาย

  สื่อสังคมออนไลน (Social Network)  
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 นอกจากสมารทโฟนไดดึงความสนใจจากสิ�งตางๆ รอบตัวไปจนหมด 

ทุกคนตางกมหนากมตาเสียเวลาไปกับสิ�งน�้ จนทำใหขาดปฏิสัมพันธระหวาง

คนรอบขาง ไมมีใครสนใจใคร จนกลายเปน “สังคมกมหนา” ดังไดกลาวมาแลว

ขางตน ซึ�งสภาพของสังคมกมหนาเปนภาพที่เราไดยินกันจนคุนหูและเห็นภาพ

เหลาน�้จนชินตานั้น ยังกอใหเกิดปญหาทางดานสุขภาพอีกดวย ไมวาจะเปนทาง

ดานรางกาย เชน การเกิดปญหานิ้วล็อค อาการปวดหลังหรือตนคอ เน��องจาก

การกมเปนเวลานาน ปญหาทางสายตาที่เกิดจากการเพงมองมากเกินไป หรือ

ทางดานจิตใจ เชน กอใหเกิดความหมกมุนกับสิ�งใดสิ�งหนึ�งมากเกินไป จนกอให

เกิดปญหาในการสื่อสาร เหลาน�้ เปนตน

 นอกเหน�อจากการเปนสังคมกมหนาแลว สภาพปญหาอีกประการหนึ�งที่

เกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบันอันสืบเน��องมาจากการใชสมารทโฟน และการสื่อสาร

ผานสื่อออนไลน ตลอดจนเครือขายสังคมออนไลน ก็คือ การสงขอความหรือ

การโพสตผานส่ือใหม ไมวาจะเปนเว็บไซต เฟซบุก หรืออ่ืนๆเพ่ือแสดงความคิดเห็น

สวนตัวในเชิงลบหรือในลักษณะการระบายอารมณวิพากษ

วิจารณสิ �งใดสิ�งหนึ�ง เรื ่องใดเรื ่องหนึ�งเพียงเพื่อตอบสนอง

อารมณไมพอใจของตนเอง และมักปราศจากเหตุผลที่ดี หรือมี

การศึกษาขอเท็จจริงท่ีเพียงพอ โดยไมสนใจ
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วาเหมาะสมหรือไม หรือสงผลกระทบในทางเสียหายกับผูอ่ืนโดยท่ีไมเกิดประโยชน

ตอสังคมสวนรวมหรือไม อยางไร กลายเปนลักษณะที่วา "ไมพอใจอะไรก็โพสต" 

และมีผูต้ังขอสังเกตวาสิ�งน�จ้ะกลายเปนคานิยมใหมท่ีทำรายคนอ่ืนๆ ในยุคปจจุบัน

 การกระหน่ำโพสตระบายความรูสึกดวยถอยคำรุนแรง หรือแสดงความ

กราดเกรี้ยวผานทางอินเทอรเน็ตกลายเปนคานิยมของสังคมยุคใหมไปเสียแลว 

กับการพบเจอเร่ืองราวใดๆ ท่ีไมพอใจ ถูกแซงคิว รถถูกปาดหนา ฯลฯ หรือถูกทำ

ใหโกรธ ผิดหวัง ก็มาโพสตระบายอารมณกันบนโลกออนไลน ซึ�งหลายคนยอมรับวา 

ทำไปแลวก็ไดรับความพอใจกลับมา หรือบางคร้ังอาจสะใจเล็กๆ เสียดวยซ้ำ แตนั�น

เปนหนทางแกไขปญหาหรือเปลา คำตอบคือ คงไมใช และอาจไมใชหนทางที่จะ

ทำใหสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตได และอาจเปนไปไดดวยวา มันทำให

เราจมอยูกับความรูสึกแยๆ เหลานั้นนานมากขึ้น

 การโพสตแสดงอารมณความรูสึกเพ่ือระบายอารมณดังกลาวขางตน อาจ

กลาวไดวา เปนการใชสื่อใหมหรือสื่อออนไลนแบบไมสรางสรรค !!!

 อันไมไดชวยใหสังคมขับเคล่ือนในในทางท่ีเจริญงดงาม ไมไดชวยใหสังคม

เกิดการเรียนรูสิ�งท่ีดีงามแตประการใดเลย แตสภาพการโพสตขอความในลักษณะ

ดังกลาวก็ยังเกิดขึ้นอยางตอเน��อง และนับวันจะทวีมากขึ้นทุกวัน จนมีผูกลาววา 

“สังคมไทยเปนสังคมท่ีใหความเห็นมากกวาใหความรู” โดยเฉพาะอยางยิ�งบนพ้ืนท่ี

ของโลกออนไลนเต็มไปดวยความเห็นสวนบุคคล และคำพูดท่ีแสดงอารมณทำราย

บุคคลอื่นอันปราศจากการกลั�นกรองขอเท็จจริง และการวิเคราะหขอมูลที่ดีพอ

  กอนโพสต ดังนั้น ในสวนน�้จึงมีคำกลาววา สังคมไทยเปน 

  “สังคมฐานอารมณ” มากกวาเปน “สังคมฐานความรู”    
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สังคมฐานความรู

 เร่ืองราวเก่ียวกับ “สังคมฐานความรู” (Knowledge-based Society) ไมได
เปนเรื่องที่เพิ�งมาพูดคุยกันในระยะน�้ ความจริงแลวมีการกลาวถึงประเด็นน�้มา
นานแลว ทั้งน�้ Peter Drucker ไดเขียนเรื่องทำนองน�้ไวเมื่อ 20 กวาปที่แลว
ในหนังสือ “The New Realities” โดยมีเน�อ้หาบทหนึ�งท่ีเขียนเก่ียวกับ “Knowledge 
Worker” ตอนนั้น Drucker สังเกตเห็น พนักงานที่ใชสมอง หรือที่เรียกวาพวก 
White-Collar เริ�มมีจำนวนมากกวาพวกใชแรงงาน หรือท่ีเรียกวา พวก Blue-Collar 
รวมท้ังการท่ีคนเห็นความสำคัญของการเขาเรียนมหาวิทยาลัยเพ่ือเอาปริญญาบัตร
เปนใบเบิกทางในการทำงานดีๆ มากข้ึน การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการฝกอบรม 
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาท่ีเพิ�มข้ึนอยางรวดเร็ว บารัค โอบามา ประธานาธิบดี
คนกอนของสหรัฐอเมริกา มักพูดถึง “สังคมฐานความรู” อยูเน�องๆ เม่ือพูดเก่ียวกับ
การปฏิรูปการศึกษา ซึ�งถือเปนนโยบายหลักนโยบายหนึ�งที่โอบามาวาดฝนไวให
แกประชาชนอเมริกันก็จะตองพูดถึง “Knowledge-based Society” วาสังคม
อเมริกันจะตองพัฒนาการศึกษาอยางจริงจังเพ่ือเตรียมลูกหลานอเมริกันใหพรอม
สำหรับการแขงขันในสังคมฐานความรูของศตวรรษที่ 21 
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สังคมฐานความรู คือ อะไร?

 “สังคมฐานความรู” หรือ “สังคมความรู” หรือ “สังคมแหงการเรียนรู” 
หมายถึง สังคมที่เขาถึงและใชความรูเปนพลังในการกำหนดสภาพสังคม คำวา 
“สังคมฐานความรู” ท่ีนักวิทยาศาสตรสังคมบัญญัติข้ึนน้ัน มีจุดประสงคท่ีจะอธิบาย
ใหเห็นอิทธิพลของพลังความรูและวิทยาศาสตรตอเศรษฐกิจและสังคม ทำใหคน
ในสังคมไดเรียนรูและเขาใจสภาพเปนไปของสังคม และสามารถเขาไปกำกับ 
ควบคุม และดำรงตนอยูในสังคมความรูอยางสันติสุข

 อีกนิยามหนึ�ง สังคมฐานความรู หมายถึง กระบวนการทางสังคมท่ีเก้ือหนุน
สงเสริมใหบุคคลหรือสมาชิกในชุมชน/ สังคมเกิดการเรียนรูโดยผานส่ือ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรูตางๆ จนสามารถสรางความรู สรางทักษะ 
มีระบบการจัดการความรูและระบบการเรียนรูที่ดี มีการถายทอดความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทุกภาคสวนในสังคมทำใหเกิดพลังสรางสรรค และใช
ความรูเปนเคร่ืองมือในการเลือกและตัดสินใจเพ่ือแกปญหาและพัฒนาอยางเหมาะสม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

 ทั้งน�้ สังคมฐานความรู เปนสังคมที่ใชความรูหรือเทคโนโลยีระดับสูง 
การผลิตฐานความรู การใชทุนทางปญญา (Intellectual Capital) มีการประยุกต
ความคิดใหมๆ ใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจซึ�งมีผลดีตอนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคและจุลภาค การมีคนงานความรู (Knowledge Worker) และทรัพยสิน
ทางปญญา  สังคมฐานความรูเปนกระบวนทัศน (paradigm) มีการเปลี่ยนแปลง
สังคมตามกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางดานตางๆ เชน 
ภาคการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน เทคโนโลยี และกระบวนการ
ส่ือสารสมัยใหม อยางเชน โทรศัพทมือถือ และคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ไดเขา
  มามีบทบาทสำคัญในการเก็บรวบรวมความรู การสืบคนความรู 
  และกระบวนการแลกเปล่ียนความรูระหวางกัน การไหลเวียนของ
  ขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็วดวยพลังของเทคโนโลยี
  สารสนเทศและการสื่อสาร
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 ในโลกยุคสังคมฐานความรูดังกลาว “ความรู” ไดเปล่ียนบทบาทจากปจจัย
ภายนอกมาเปนปจจัยการผลิต (Production Factor) อยางหนึ�งที่สามารถสราง
ผลตอบแทนจากการลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวไดและเน��องจาก
ความรูเกิดจากการกลั�นกรองโดยสมองของมนุษย และถายโอน เผยแพรโดยมนุษย 
จึงทำใหนักเศรษฐศาสตรสนใจใน “ทุนมนุษย” หรือ Human Capital ซึ�งหมายถึง
ความรู ความสามารถของทรัพยากรบุคคลขององคกรมากขึ้น สังคมฐานความรู
น�เ้องท่ีทำใหโลกกาวเขาสูเศรษฐกิจฐานความรูหรือ Knowledge-based Economy 
ซึ�งเปนยุคที่ความกาวหนาทางเศรษฐกิจมีฐานมาจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
การผลิตและการจำหนายความรู ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมไอที หรืออุตสาหกรรม
ที่ตองพึ�งพาเทคโนโลยีชั้นสูง ทำใหเกิดการแขงขันดานการลงทุนในกิจกรรม
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) อยางเห็นไดชัด

 สังคมฐานความรูมีลักษณะสำคัญอยางไรบาง? ในประเด็นน�้อาจไมมี
ขอกำหนดที่ตายตัว และมีความยืดหยุนได อยางไรก็ตามลักษณะสำคัญๆ ที่บงชี้
ถึงการเปนสังคมฐานความรู  สรุปไดดังน�้

 • ไมจำกัดขนาดและสถานที่ตั้ง
    • เนนการจัดการเรียนรูเปนปจจัยหลัก
    • ประชาชนไดรับโอกาสการพัฒนา
 • สถาบันทางสังคมในพื้นที่เปนตัวหลักในการริเริ�ม/ดำเนินการ
    • มีกลุมภาคประชาชนเปนแกนกลาง (Core Groups) เพื่อ
   รวมตัวกันจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน
    • มีการพัฒนานวัตกรรมและระบบการเรียนรู
    • มีภาคีเครือขายที่รวมดำเนินการอยางตอเน��อง
    • การริเริ�ม/การเปลี่ยนแปลงมีอยูตลอดเวลา
    • สถานศึกษาเปนสวนหนึ�งของชุมชนแหงการเรียนรู
    • ความรับผิดชอบเปนหนาที่ของบุคคลและชุมชนรวมกัน
    • ทุกคนสามารถเปนไดทั้งผูสอนและผูเรียน
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สื่อใหม

  “สื่อใหม” (New media) หมายถึง สื่อที่เอื้อใหผูสงสารและผูรับสารทำ
หนาท่ีสงสารและรับสารไดพรอมกัน เปนการส่ือสารสองทาง และส่ือยังทำหนาท่ี
สงสารไดหลายอยางรวมกันทั้งภาพ เสียง และขอความ โดยรวมเอาเทคโนโลยี
ของส่ือด้ังเดิมเขากับความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ ทำใหส่ือสามารถ
ส่ือสารไดสองทางผานระบบเครือขายและมีศักยภาพเปนส่ือแบบประสม (Multimedia) 
ปจจุบันสื่อใหมพัฒนาขึ้นหลากหลายรูปแบบ ทั้งเปนที่รูจักและนิยมกันมากขึ้น

  ส่ือใหม เปนส่ือท่ีมีลักษณะเก่ียวของกับระบบตัวเลขท่ีเรียกวา ระบบดิจิทัล 
เคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบการสะทอนกลับ หรือ “อินเตอรแอคทีฟ” (Interactive) 
  คาดหวังกันวาสื่อใหมจะสามารถตอบสนองความตองการของ 
  "ผูแสวงหาขอมูลขาวสาร" (Seeker) ไดมีประสิทธิภาพมากกวา
  ส่ือแบบด้ังเดิม เน��องจากส่ือใหมไมมีขอจำกัดในดานเวลา (Time)
  และเน�้อที่ (Space) เหมือนอยางเคยเปนขอจำกัดของสื่อแบบ
  ด้ังเดิมมากอน
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สำหรับคุณสมบัติของสื่อใหม ทั้งในเชิงเทคนิค เชิงสังคมนั้น มีดังตอไปน�้
 1. การมีปฏิสัมพันธไดงาย (Interactivity) เน��องจากเปนรูปแบบของการ
    สื่อสารแบบสองทาง (Two-way-communication)
 2. มีความสามารถเคลื่อนที่ไดสูง (Mobility) ทำใหสะดวกตอการพกพา
    ไปในที่ตางๆ (Compactable)
 3. สามารถดัดแปลงเปลี่ยนรูปได (Convertibility)
 4. สามารถเชื่อมตอกันโดยงาย (Connectivity)

สวนคุณประโยชนที่ไดจากสื่อใหมนั้นมีหลายประการ สามารถสรุปไดดังน�้
 1. สามารถทำใหคนหาคำตอบในเรื่องบางอยางได โดยการเปดหัวขอไว
    ก็จะมีผูสนใจและมีความรูแสดงความคิดเห็นไวมากมาย
 2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการบริหารขอมูล
 3. ชวยสนับสนุนในการทำ E-Commerce เปนรูปแบบการคาบนอินเทอรเน็ต
    ที่สั�งซื้อสินคาไดทันที โดยไมตองใช catalog อีกตอไป
 4. สามารถใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ ไปยังกลุมเปาหมายไดหลากหลาย
    กลุมเปาหมาย เผยแพรไปยังกลุมเปาหมายจำนวนมากไดในระยะเวลา
    พรอมๆ กัน
 5. สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทั�วประเทศและทั�วโลก
 6. ไมตองเสียคาเวลา สถาน�วิทยุ สถาน�โทรทัศน ไมตองจายคาเน�้อที่ให
    นิตยสาร หนังสือพิมพ เพราะเมื่อเทียบคาใชจายกับสื่อมวลชน เชน 
    วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร หนังสือพิมพและภาพยนตรแลวมีอัตรา
    คอนขางจะถูกกวา
 7. ส่ือใหมยังเปนส่ือท่ีมีความสามารถในการติดตอสองทาง จึงทำใหผูใช
    สามารถโตตอบไดทันที
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 ดังน้ัน การท่ีนำส่ือใหมเขามาใชงานในปจจุบันน้ันจะทำใหสามารถเขาถึง

ผูรับสารไดมากขึ้น  เปดกวางใหกับทั้งผูสงสารและผูรับสารในการเขาถึงขอมูล

ในรูปแบบตางๆ ที่ขอจำกัดของสื่อแบบเดิมไมสามารถทำได  มีความทันสมัย

มากข้ึน สามารถโตตอบส่ือสารไดแบบ Real-time ไมตองเสียเวลาเดินทาง เรียนรู

ไดดวยตนเอง ไมตองพึ�งบุคคลอื่น  

หัวใจตื่นรู

 “การต่ืนรู” (Awakening) เปนธรรมชาติอีกอยางหนึ�งของมนุษย ท่ีเกิดจาก
การเขาถึงความเปนหนึ�งเดียวกัน ความจริงตามธรรมชาติอันกวางใหญไพศาล
ไมมีท่ีส้ินสุด หลุดเปนอิสระจากการติดอยู ในความบีบค้ันความคับแคบเกิดความ
สวางไสวและปติสุขอันลํ้าลึกอยางไมเคยมีมากอน มีมิตรภาพอันไพศาลตอ
เพื่อนมนุษยและสรรพสิ�งอันเปนไปเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ

   นายแพทยประเวศ วะสี กลาวไววา การตื่นรู หมายถึง 
  ตื่นรูเพราะเขาถึงความจริง โดยวิธีใดๆ ก็ได ซึ�งอาจเกี่ยวหรือ
  ไมเก่ียวกับศาสนาใดๆ ก็ได มีความเปนสากลท่ีทุกคนไปเจอกัน
  ไดหมด เปนอนาคตที่กําลังผุดบังเกิดของมนุษยชาติ เพราะ
  มนุษยมีธรรมชาติของสมองเพื่อการตื่นรูซึ�งสัตวไมมี
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 ดังน้ัน การมีสติก็คือการต่ืนรู คือการไมประมาท ถาเราอยูในโลกของการ

คิดปรุงแตง เราไมสามารถสัมผัสธรรมชาติความเปนจริงได แตเมื่อมีสติรูกับ

ปจจุบัน จิตสงบ จึงสัมผัสความจริงตามธรรมชาติ หรือเขาถึงความจริง เรียกวา 

“สติ” ทําใหเกิด “ปญญา” (เขาถึงความจริงตามธรรมชาติ)

 ปญญา อิสรภาพ และความสุข จึงเปนเรื่องเดียวกัน

 ในทางสังคม การรวมตัวรวมคิดรวมทําท่ีเรียกวาสรางความเปนชุมชนน้ัน 

Scott Peck จิตแพทยชาวอเมริกันกลาววา ทําใหเกิดความสุข ประดุจบรรลุนิพพาน 

เพราะในการรวมตัวรวมคิดรวมทํานั้นมีการลดความเห็นแกตัว ขยายการเห็นแก

สวนรวม มีเมตตาจิตตอกัน เปนการพัฒนาทางจิตวิญญาณ และทําใหเกิดจิตสํานึก

ใหมได

 กลาวอีกนัยหนึ�ง กระบวนการทางสังคมทําใหบรรลุธรรมได ตามปกติ

ความไมเทาเทียมกัน และมายาคติตางๆ ทําใหสัมพันธภาพระหวางบุคคลไมเปนไป

เชิงกัลยาณมิตรและการเรียนรูจากกัน ถามีการปฏิวัติสัมพันธภาพ (Associational 

revolution) คือผูคนสัมพันธกันดวยความเสมอภาค ภราดรภาพ มีเมตตาจิตตอกัน 

และมีการเรียนรูระหวางกัน (Interactive Learning) เชน ระหวางพอแมกับลูก 

ครูกับนักเรียน ผูคนในองคกร และในสังคมจะเกิดการเขาถึงสูงสุดคือ ความจริง 

ความดี ความงาม เกิดความสุขอันลนเหลืออยางขนานใหญเต็มสังคม การปฏิวัติ

สัมพันธภาพควรจะไดรับความสนใจและนําเสนอตอสังคม ทดลองปฏิบัติ เรียนรู

จากการปฏิบัติ และตอยอดขยายตัวออกไปใหเต็มสังคม เพราะเปนทางใหญที่จะ

สรางสังคมจิตสํานึกใหม
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 กลาวโดยสรุปงายๆ หัวใจตื่นรูจึงเปนจิตสำนึกที่เขาถึงความจริง ขจัด

อวิชชา มีความปรารถนาดีตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน พรอมท่ีจะชวยเหลือผูตกทุกข

ไดยาก มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม และมีวิจารณญาณท่ีเหมาะสมในการ

ตัดสินใจกระทำการสิ�งใดๆ

รวมกันสรางสังคมฐานความรู…ดวยหัวใจตื่นรู กันเถอะ

  ทามกลางกระแสการพัฒนาของเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีสามารถทำใหผูคนใน

สังคมสามารถส่ือสาร และเช่ือมโยง สรางปฏิสัมพันธกันไดอยางรวดเร็ว และขยาย

จำนวนมากขึ้นอยางทวีคูณไดอยางรวดเร็วเชนกันโดยอาศัยสื่อใหม และระบบ

เครือขายส่ือสังคมออนไลน ในขณะเดียวกันการส่ือสารระหวางกันผานส่ือใหมก็ดี 

การโพสตหรือแสดงความคิดเห็นกันในโลกออนไลนก็ดีก็กอใหเกิดผลกระทบใน

เชิงลบตอปจเจกบุคคลท่ีเปนเปาหรือเปนเหย่ือจากความไมรู หรือจากการระบาย

อารมณของผูใชงานส่ือใหม รวมท้ังสงผลกระทบตอสังคมในเชิงกวางอยางตอเน��อง

อีกดวย เกิดสภาวะขอมูลขาวสารมากลนเกินไป (Over Information) และอาจมี

สภาวะมากลนกระแสความเห็น (Over Opinion) ตามไปดวย และขอมูลขาวสาร

ท่ีมากลนเกินไปอันปราศจากการวิเคราะห สังเคราะห รวมถึงความเห็นท่ีมากลน

และอยูบนพื้นฐานการระบายอารมณยอมไมสงผลดีตอการขับเคลื่อนหรือนำพา

สังคมไปสูการเรียนรูรวมกันในทางสรางสรรค และไมอาจชวยเสริมสรางใหสังคมไทย

ท้ังมวลกลายเปนสังคมฐานความรูไปไดแตประการใดเลย

   ถึงเวลาแลวท่ีพลเมืองไทยท้ังหลาย โดยเฉพาะผูท่ีนิยมใช

  ส่ือใหม ผูท่ีอยูในโลกออนไลนดวยกัน ผูเขียนเชื่อวา ทุกทาน

  ทราบดีถึงขอดี คุณลักษณะ ความไดเปรียบ และคุณประโยชน

  ของส่ือใหม ท้ังส่ือออนไลนและเครือขายส่ือสังคม (Social Media) 

  ทั้งหลาย เราตองรวมกันใชความไดเปรียบดังกลาวของสื่อใหม

  นำไปสรางและขับเคลื่อนสังคมฐานความรู
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 ซึ�งแนนอนที่สุด สิ�งที่วาน�้จะเปนจริงไดก็ตอเมื่อเราตองกาวขามการเปน

สวนหนึ�งของสังคมฐานอารมณ ตองสรางหัวใจใหมที่เปน “หัวใจตื่นรู” นั�น

หมายความวา เราจะคิดพิจารณาดวยวิจารณญาณที่ดี เหมาะสมดวยจิตสำนึก

รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม จิตวิเคราะหที่กาวขามอวิชชา แสวงหาความรูที่

ถูกตอง สรางสรรคสิ�งท่ีเปนประโยชนสูเพ่ือนในเครือขาย ในโลกออนไลน ในสังคม

ของเราดวยความปรารถนาดี มุงมั�นสรางสรรคสิ�งดีงามอันเปนความรูที่จะนำพา

สังคมไทยสู “สังคมฐานความรู” ในศตวรรษที่ 21 ตอไป

 สรางสังคมฐานความรู บนฐานรากสื่อใหม…ดวยหัวใจตื่นรู
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บทที่ 3
กระบวนสรรสราง…สื่อสรางสรรค

พรชัย แสนชัยชนะ
Managing Director บริษัท Homeprise

 พฤติกรรมมนุษยทุกคนลวนกอเกิดมาจากทัศนคติในตัวบุคคล ดังนั้น

หากเรามีความประสงคท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคน ควรเริ�มตนจากการปรับเปล่ียน

ทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ อันสงผลตอพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา หรือ ปฎิกิริยา

ตอบสนองตอสิ�งตางๆ

  ในยุคที่สังคมมีความสนใจรับขอมูลผานชองทางตางๆ ประกอบกับ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดในเกือบทุกดาน ทำใหทุกวันน�้ 

  คนทั�วไปสามารถรับรูขาวสารผาน “สื่อ” ไดหลายชองทาง และ

  หากผูใชส่ือสามารถใชชองทางดังกลาวเพ่ือเปล่ียนทัศนคติ หรือ

  พฤติกรรมของผูรับสารใหดีขึ้นและเปนประโยชนตอครอบครัว

  หรือสังคมท่ีตองอาศัยอยู นั�นยอมหมายความวา ผูใชส่ือสามารถ

  บรรลุวัตถุประสงคการใชสื่ออยางสรางสรรค
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การจะใชสื่อใหทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงไดนั้น เริ�มตนดวยหลักการ 3 รู คือ

 1. รูลึก… ในทุกมิติของเน�้อหาสาระที่ตองการสื่อออกไป

  1.1 สามารถจัดลำดับความสำคัญวาอะไรควรเปนเน�้อหานำรอง 

  เน�้อหาหลัก เน�้อหาเสริมสนับสนุน ซึ�งจะทำเชนนั้นได จะตอง

  พิจารณาเน�อ้หาวา เน�อ้หาใดสามารถสรางการเปล่ียนแปลงทัศนคติ

  หรือพฤติกรรมไดตรงตามวัตถุประสงคของภารกิจมากที่สุด 

  1.2 เขาใจเหตุท่ีมาของความเช่ือเดิมๆ ท่ีสงผลตอการแสดงออก

  หรือการกระทำพฤติกรรมเกา (ที่ตองการเปลี่ยน) 

 2. รูกลุมเปาหมาย… ของการสื่อสาร

  2.1 สังคมยุคใหมมีความหลากหลายของสถานะทางเศรษฐกิจ 

  ความเชื่อ ไลฟสไตลที่ตางกัน ยิ�งเรารูชัดวา ตองการสื่อสารกับ

  ใครโดยเฉพาะ ก็จะสามารถจัดเน�อ้หาท่ีโดนใจหรือโนมนาวใจได

  ทรงพลังยิ�งขึ้น  

  2.2 หลายๆ คร้ังท่ีกลุมเปาหมายท่ีเราตองการเปล่ียนพฤติกรรมกับ 

  กลุมเปาหมายในการส่ือสารอาจเปนคนละกลุมกัน เชน การรณรงค

  ใหผูชายงดด่ืมแอลกอฮอล อาจตองส่ือสารใหสมาชิกในครอบครัว

  ของผูดื่มซึ�งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย และอาจเปนกำลังใจสำคัญ

  ชวยใหกลุมเปาหมายงดดื่มได เปนตน 

 3. รูพฤติกรรมใชสื่อ… ของกลุมเปาหมาย

  3.1 ในสังคมยุคใหมท่ีมีเคร่ืองมือส่ือออนไลนหลากหลายชนิดให

  เลือกใชหรือรับรูขาวสาร ไมไดหมายความวา ส่ือในชองทางเดิมๆ 

  ท่ีเราคุนเคยจะสูญหายไป เพียงแตเรียกไดวาเปน

  การส้ินสุดของส่ือ Mass Media …ไมมีอีกแลวท่ี

  จะใชเคร่ืองมือส่ือชองทางเดียว แลวคนทุกคนจะรับรู

  หรือเชื่ออีกตอไป เชน คนรุนใหมหรือคนเมือง
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  ดูโทรทัศนนอยลงมาก เชนเดียวกับธุรกิจส่ือสิ�งพิมพท่ีทยอยปดตัว

  ลงเร่ือยๆ หากเราตองการส่ือกับคนในเมืองหรือเขตอำเภอเมือง

  ทุกจังหวัด บางทีอาจไมจำเปนตองเสียเงินซ้ือส่ือทางโทรทัศนหรือ

  หนังสือพิมพรายวันชื่อดังที่เสียคาโฆษณาสูง แตหากตองการ

  ส่ือกับคนอายุ 40 ข้ึนไปทั�วประเทศ การใชชองทางโทรทัศนหรือ

  ส่ือด้ังเดิมอาจยังจำเปนและไดผลอยู ดังน้ัน การเลือกใชชองทางส่ือ

  จึงตองเริ�มจากการดูพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมเปาหมาย

  เปนสำคัญ

  3.2 ตองยอมรับวา การท่ีมนุษยเราจะเปล่ียนความเช่ือหรือทัศนคติ

  ไดนั้น ตองเกิดจากการไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอและ

  ตอเน��อง จึงอาจตองใชเคร่ืองมือส่ือมากกวาหนึ�งชองทาง เพราะ

  ต้ังแตต่ืนจนกระทั�งหลับ แตละคนมีพฤติกรรมในการรับส่ือแตละ

  ชวงเวลาดวยชองทางส่ือแตกตางกัน เชน ชวงเดินทางไปทำงาน

  ตอนเชา คนขับรถอาจฟงไดแตวิทยุ แตคนโดยสารอาจท้ังฟงวิทยุ

  และใชส่ือโซเชียลในมือถือพรอมกันไปดวย เม่ือเลิกงานคนท่ีชอบ

  อยูบานอาจดูรายการโทรทัศน ในขณะท่ีคนชอบเท่ียวสังสรรคด่ืม

  แอลกอฮอลอาจไมมีโอกาสดูโทรทัศนเลย หากเราตองการรณรงค

  ใหงดด่ืมแอลกอฮอล เราอาจตองใชส่ือวิทยุในชวงเชา แตในชวง

  เวลาหัวค่ำที่เชื่อกันวาจะมีคนทั�วไปดูโทรทัศนมากที่สุด นักดื่ม

  ซึ�งอาจอยูนอกบานคงไมมีทางไดดูโทรทัศนเปนแน การซื้อ

  ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน เพ่ือหวังจะใหนักด่ืมเปล่ียนทัศนคติก็จะ

  เปนการสูญเปลา 
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  3.3 แมในเคร่ืองมือส่ือเดียวกัน รูปแบบการใชงานก็อาจแตกตางกัน

  ตามลักษณะกลุมเปาหมาย เชน LINE ซึ�งผูสูงวัยมักนิยมท่ีจะอาน

  และสงแชรตอใหบุคคลท่ีตนหวงใย แตกับคนอายุนอยกวา นอกจาก

  ไวแชรขอมูลตางๆ เพ่ือบงบอกวาตัวเองรูขาวสารไวและทันเหตุการณ

  กวาใคร ยังนิยมใชเปนเคร่ืองมือพูดคุยโตตอบเพราะรูสึกวารวดเร็ว

  กวาเคร่ืองมือแชทอ่ืนๆ

  3.4 การเขาใจเงื่อนไขหรือขอจำกัดของสื่อแตละชนิด หากเรา

  วางแผนวาจะใหคนใชสมารตโฟนเห็นส่ือผานชองทางออนไลน ก็ตอง

  เขาใจเง่ือนไขขอจำกัดของขนาดจอโทรศัพทท่ีเล็กกวาจอโทรทัศนมาก 

  หากเน�อ้หาสาระท่ีในชองทางน้ัน ตองการใหคนสังเกตรายละเอียด

  เล็กๆ มากๆ คงเปนไปไมได หรือขนาดไฟลใหญเกินไปจะทำใหการ

  สงแชรดวยเครือขายโทรศัพทมือถือใชเวลานาน คนจะดูตอก็เสียเวลา

  โหลดนาน ก็อาจจะไมเหมาะสมเลยเชนกัน การเขาใจเง่ือนไขของ

  อุปกรณสื่อเหลาน�้ ก็จะทำใหออกแบบลักษณะของเน�้อหาไดดี

  ยิ�งขึ้น

 ทายสุดน�้ ขอเสนอแนะจากมุมมองของผูเขียน ตอพฤติกรรมการใชสื่อ

ชนิดตางๆ ของคนไทย ซึ�งเปนเพียงความคิดเห็นสวนตัวจากประสบการณทำงาน 

ไมใชขอสรุปทางวิชาการแตอยางใด ดังน�้

  - LINE คนไทยนิยมใช LINE มากจนถึงขั้นเปนพฤติกรรมใหม

  ของการส่ือสาร แตไมใชวาทุกประเทศจะนิยมใช LINE มากมาย

  เหมือนคนไทย น��จึงไมใชชองทางสื่อในระดับสากล และคงเปน

  ท่ีทราบกันดีวา ผูสูงวัยและวัยเกษียณมักนิยมใช LINE 

  มากกวาวัยอ่ืน อาจเพราะมีเวลาวางมากกวาแตเนนการ 

  share มากกวาการพิมพโตตอบสนทนา ยิ�งเปนเร่ืองท่ี

  สรางแรงบันดาลใจก็จะยิ�งถูก share ไดงายและไวมาก



  - LINE@ คือ หนึ�งในบริการของ LINE ท่ีเหมาะสมกับในการใช

  เปนชองทางสรางความภักดีตอแบรนดสินคา/แบรนดโครงการ  

  ซึ�งนั�นหมายความวา คนท่ีจะสมัครเปนสมาชิก LINE@ เคาอาจ

  ตองคุนเคยกับแบรนดสินคา/โครงการอยูแลว และอยากติดตาม

  ขาวสารอยางตอเน��อง จึงไมเหมาะใชเปนชองทางในการโปรโมต

  สูกลุมเปาหมายใหม

 LINE@ สามารถแตงต้ังใหมีผูดูแล หรือ แอดมิน ไดหลายคน และสามารถ

ตั้งตารางโพสตขอมูลลวงหนา ไดเหมือนกับที่ Fan Page (หนึ�งในบริการของ 

Facebook) และแอดมินสามารถโตตอบกับสมาชิกตัวเองแบบเฉพาะรายบุคคล 

หรือใหสมาชิกทุกคนรูพรอมกันก็ได

  - Facebook แมส่ือโซเชียลมีเดียน�จ้ะมีบริการและประยุกตใชงาน

  ไดหลายรูปแบบ แตสำหรับคนไทยจำนวนไมนอยดูเหมือนใชส่ือ

  โซเชียลมีเดียน� ้ในลักษณะของการ “อวด” ซะเปนสวนใหญ ไมวา

  จะอวดเร่ืองดีๆ ของชีวิต (ใหคนอ่ืนสนใจ หรืออิจฉาเลนๆ) หรือ 

  อวดวารูทันกระแสฮิต (สังเกตไดจากพฤติกรรมสุดฮิตท่ีมักจะทำ

  ตามๆ กันแลวถายรูปมาโพสต หรือแชรขาว หรือแชรคอนเทนต

  โดนๆ ในเวลาไลเล่ียกัน)
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 ตัวอยางงายๆ เชน หากมีใครโพสตในเฟซบุกวา ไดทำความดี ก็จะมีคน

มากดไลคหรือใหคำช่ืนชมเปนจำนวนมาก หรือ สรุปงายๆ วา ยุคน� ้หากทำสิ�งดีๆ 

ตองโพสต ซึ�งเปนผลดีในการสรางแรงบันดาลใจใหคนอยากทำสิ�งสรางสรรค

ตามบาง

  - Youtube  คนไทยนิยมใชสื่อน�้มากเชนกัน อาจเพราะคนไทย

  มีพื้นเพของการชอบดูโทรทัศนมากกวาอานหนังสือ แตดวย

  ความวุนวายของการใชชีวิตสมัยใหมทำใหคนสมาธิสั้นลง สื่อ

  ภาพเคล่ือนไหวจึงไมควรยาวนานเกินไป วากันวาโดยทั�วไปหาก

  สามารถดูจบไดใน 3-4 นาทีจะดีมาก

  - App มือถือ หลายองคกรหรือหลายหนวยงานมักคิดวา ยุค

  สมารตโฟนตองทำ App ใหกลุมเปาหมายใชงาน แตอยากให

  มองโลกแหงความจริงวา ในแตละวันเราเปด App ใชงานจริงๆ จังๆ 

  ทุกวันเพียงไมก่ี App เทาน้ัน หาก App ท่ีเราคิดจะสรางใหมน้ัน 

  ไมสามารถชวยผูใชงานไดมากกวา App ชื่อดังที่มีอยูแลวใน

  ทองตลาดไดอยางขาดลอย ขอแนะนำวาอยาเสียเงินทำ App

  อีกอยางคือ การทำ App ตองตระหนักดวยวา สมารตโฟนที่มี

  ขายในไทย มีระบบปฏิบัติการอยู 2 ระบบ คือ  iOS (ใชงานได

  กับสมารตโฟนและแทบเล็ตแทบทุกแบรนด ยกเวนคาย Apple 

  ซึ�งราคาเครื่องยอมเยากวา) การจะทำ App เดียวกันใหใชไดกับ

  สมารตโฟนทุกแบรนดในไทย ในทางเทคนิคแลว จะตองเสียคาผลิต 

  App เงิน 2 ครั้งสำหรับ iOS และ Android

 ดังนั้น โดยสรุปแลว กอนที่จะเขาสูกระบวนการสรรสราง

สื่อใหเปนสื่อที่สรางสรรคนั้น ก็จำเปนตองรูใหลึกในเน�้อหา รูจัก

กลุมเปาหมาย และรูพฤติกรรมการใชสื่ออยางถองแท



บทที่ 4
ขอมูลออนไลนในงานขาว

บรรยงค สุวรรณผอง1

 เครือขายส่ือสาร (internet) ในอดีต มีเพียง ‘เว็บทา’ (website) ท่ีคนทั�วไป

มีโอกาสเขาถึงขอมูล ปจจุบัน มีสื่อออนไลนหลากหลาย ‘ชานชาลา’ (platform) 

อาทิ ‘บล็อก’ (blog) ที่เชื่อมโยงผูใช ทั้งผูนำเขาขอความและผูอาน เขามาอยูใน

สังคมเดียวกัน มี ‘ไมโครบล็อก’ (micro blog) อยาง ‘ทวิตเตอร’ (Twitter) ท่ีส่ือสาร

ถึงกันได มีเครือขายสังคม (social network) อยาง ‘เฟซบุก’ (Facebook) และ 

‘ไฮไฟว’ (hi5) ที่แบงปนถอยคำ ภาพนิ�ง ภาพเคลื่อนไหว พรอมสัญลักษณตางๆ 

ท้ังชอบ รัก และชัง ใหแสดงความรูสึก มี ‘อินสตาแกรม’ (Instagram) เปนเสนห

ของเครือขายดวยภาพถายตนเองที่สามารถตกแตงไดสวยงาม 

และ ‘ไลน’ (Line) ซึ�งดึงดูดกลุมผูสูงวัยใหเขามาอยูในสังคม

ออนไลนดวยการใชงานแบบกันเอง (user friendly) เปนตน

1 บรรณาธิการที่ปรึกษา ‘อีคอนนิวส’ ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักขาววิทยุ
และโทรทัศนไทย กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 
ที่ปรึกษาฝายวิชาการ สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ
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 ดวยเครือขายท่ีเช่ือมโยง ชวยใหการส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็ว กวางขวาง 

ราวโลกจำลองที่เสมือนจริง

 โลกออนไลนจึงเต็มไปดวยเรื่องราว ทั้งที่เปนเรื่องสาธารณะและที่เปน

เรื่องสวนตัว กลายเปนแหลงขอมูลขาวสารดิจิทัลขนาดมหึมา

 ‘ขอมูลดิจิทัล’ (digital data) จึงเปนแหลงสารที่ ‘ผูทำงานขาว’ สามารถ

แสวงหามาใชเปนขอมูลตนและขอมูลเชิงลึกถารูจักสืบคน (search) และตรวจสอบ 

(verify) ความถูกตอง สุดแลวแตจะนำมาใชใหเกิดประโยชน สวนขอความใดเปน 

‘ขอมูล’ หรือเปน ‘ขยะ’ ไมใชประเด็น อยูท่ีผูทำงานขาวสนใจหรือกำลังทำเร่ืองอะไร

เปนสำคัญ

เว็บทา
   ‘เว็บทา’ (website) เปนแหลงขอมูลขนาดใหญกวาส่ือดิจิทัลอ่ืนๆ ซึ�งผูใช

โดยสวนใหญเปนองคกร มีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ ที่เปนหนวยงานของรัฐและ

ธุรกิจเอกชน ขอมูลในเว็บเหลาน� ้เปนเร่ืองราวของแตละองคกร เชน ท่ีมา (ประวัติ) 

  ภารกิจ โครงสราง ผูบริหาร กิจกรรมตางๆ กรณ�ท่ีเปนภาคเอกชน 

  ก็จะมีผลิตภัณฑ/บริการ และกิจการในเครือ หากเปนบริษัทจด

  ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (listed company) 

  จะมีรายการขอมูล (site map) เพิ�มข้ึนตามเง่ือนไข เชน งบดุล และ

  การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญอันจะสงผลตอธุรกิจท่ีนักลงทุนควรทราบ
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 กลาวเฉพาะเว็บทาของหนวยงานรัฐ ลวนเปนแหลงขอมูลสำคัญที่วันหนึ�ง

อาจตองดึงมาใชประกอบการเขียนขาว เน��องจากแตละองคกร ถาไมเปนหนวยงาน

บริการประชาชน ก็เปนหนวยงานกำกับดูแล หรือเปนผูบังคับใชกฎหมายที่ใหคุณ

ใหโทษแกประชาชน หรือเปนแหลงสารสำคัญที่สงผลตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย

ที่เกี่ยวของ 

 เว็บหนวยงานของรัฐ มีทั้งที่เปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม ที่สมควรนำมากลาวไวโดยสังเขป 

 1. เว็บรัฐบาลไทย

      ภายในทำเน�ยบรัฐบาลมีหลายหนวยงาน และมีหลายเว็บ ทั้ง

 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี สำนักปลัด

 สำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ เว็บที่สำคัญคอนขางมาก คือเว็บรัฐบาลไทย 

 (thaigov.go.th) ซึ�งรูจักกันในนาม ‘ทำเน�ยบรัฐบาล’ บริหารโดยสำนัก

 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนเว็บที่มีขอมูลเกี่ยวกับรัฐบาล ขาวทำเน�ยบ

 รัฐบาล ขาวกระทรวงตางๆ และที่สำคัญคือ สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี 

 ซึ�งมีผลทางกฎหมาย

 2. เว็บราชกิจจานุเบกษา 

      สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา มีเว็บที่เรียกวา 

 ‘ราชกิจจานุเบกษา’ (ratchakitcha) ลงแจงความ ประกาศ คำสั�งตางๆ 

 เพื่อใหเร่ืองน้ันๆ มีผลบังคับใชตามกฎหมาย แบงออก 4 ประเภท ไดแก 

 (1) ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก เชน พระราชบัญญัติ 

 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง คำพิพากษาศาลฎีกา

 แผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 

 ประกาศและระเบียบของหนวยงานรัฐอิสระ 
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 (2) ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข เชน หมายกำหนดการ ประกาศ

 พระราชทานหรือเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ พระราชทานหรือถอด

 สมณศักดิ์ พระราชทานหรือถอดยศทหารตำรวจ 

 (3) ฉบับทะเบียนการคา ประเภท ค แจงการจดหรือเพิกถอนการจด

 ทะเบียนนิติบุคคล เชน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หางหุนสวน

 จำกัด มูลนิธิ และสมาคมตางๆ 

 (4) ฉบับประกาศและงานทั�วไป ประเภท ง และ ง พิเศษ เชน ระเบียบ

 สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศและคำสั�งกระทรวง กรม ประกาศคณะกรรมการ

 ตางๆ ขอบังคับ ประกาศของหนวยงานรัฐอิสระ ประกาศแตงต้ังขาราชการ 

 ประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย ฯลฯ 

 3. เว็บกระทรวงและหนวยราชการในสังกัด 

     ทุกกระทรวงและหนวยราชการในสังกัดระดับกรม ระดับสำนัก บางแหง

 มีไปถึงระดับกอง ท่ีตางก็มีเว็บของตนเอง โดยมีโครงสรางขอมูลสัมพันธ

 กันตามบทบาทหนาที่ลดหลั�นกันไป ตั้งแตระดับนโยบาย (กระทรวง) 

 ลงไปยังระดับบริหารงาน (กรม) และระดับปฏิบัติการ (กอง)  

  นอกจากสำนักนายกรัฐมนตรีแลว ปจจุบันมีกระทรวงตางๆ ดังตอไปน�้ 

(1) กระทรวงกลาโหม - กห. (2) กระทรวงการคลัง - กค. (3) กระทรวงการตาง

ประเทศ - กต. (4) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา - กก. (5) กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั�นคงของมนุษย - พม. (6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ – กษ. 

(7) กระทรวงคมนาคม - คค. (8) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม - ทษ. 

(9) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (10) กระทรวง

พลังงาน - พน. (11) กระทรวงพาณิชย -พณ. (12) กระทรวง

มหาดไทย - มท. (13) กระทรวงยุติธรรม - ยธ. (14) กระทรวง

แรงงาน - รง. (15) กระทรวงวัฒนธรรม - วธ. (16) กระทรวง
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - วท. (17) กระทรวงศึกษาธิการ - ศธ. (18) กระทรวง

สาธารณสุข - สธ. (19) กระทรวงอุตสาหกรรม – อก. 

 ทุกกระทรวง ตางมีเว็บเอาไวเผยแพรทั้งตามเงื่อนไขของกฎหมายและ

เพื่อภาพลักษณองคกร

 4. เว็บรัฐสภา

     เปนองคกรนิติบัญญัติ ที่มี 2 เว็บใหญ ไดแกเว็บสภาผูแทนราษฎร และ

เว็บวุฒิสภา ท้ังสองเว็บเก่ียวของกับการออกกฎหมายบังคับใช รวมท้ังเร่ืองราวตางๆ 

ทางการเมือง นับแตเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือป 2475 เปนตนมา ถึงปจจุบัน

 5. เว็บหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

 หนวยงานอิสระท่ีกอต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 4 แหง 

ไดแก

   5.1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)

  ขอมูลในเว็บ กกต. ท่ีสำคัญคือพรรคการเมือง และขอมูลท่ีเก่ียวของ

  กับการเลือกต้ัง

     5.2 สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)

    เปนเว็บขอมูลดานบริหารเงินในหนวยงานตางๆ ของรัฐ ซึ�ง สตง. 

  มีหนาท่ีโดยตรงในการตรวจสอบการใชเงิน เว็บน�จึ้งมีท้ังรายงาน

  การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบที่สำคัญ การรับเรื่องรองเรียน

  ไปจนถึงขอมูลความรูท่ีเก่ียวของ

     5.3 สำนักงานคณะกรรมการปองและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)

  เว็บน� ้มีขอมูลท้ังดานการปอง ดานการปราบปราม การรองเรียน 

  การตรวจสอบทรัพยสิน ความเคล่ือนไหวตางๆ เชน ความคืบหนา

  คดีสินบนขามชาติโรลสรอยซ เปนตน จึงเปนเว็บท่ีไดรับความสนใจ

  โดยทั�วไป
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - วท. (17) กระทรวงศึกษาธิการ - ศธ. (18) กระทรวง

สาธารณสุข - สธ. (19) กระทรวงอุตสาหกรรม – อก. 

 ทุกกระทรวง ตางมีเว็บเอาไวเผยแพรทั้งตามเงื่อนไขของกฎหมายและ

เพื่อภาพลักษณองคกร

 4. เว็บรัฐสภา

     เปนองคกรนิติบัญญัติ ที่มี 2 เว็บใหญ ไดแกเว็บสภาผูแทนราษฎร และ

เว็บวุฒิสภา ท้ังสองเว็บเก่ียวของกับการออกกฎหมายบังคับใช รวมท้ังเร่ืองราวตางๆ 

ทางการเมือง นับแตเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือป 2475 เปนตนมา ถึงปจจุบัน

 5. เว็บหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

 หนวยงานอิสระท่ีกอต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 4 แหง 

ไดแก

   5.1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)

  ขอมูลในเว็บ กกต. ท่ีสำคัญคือพรรคการเมือง และขอมูลท่ีเก่ียวของ

  กับการเลือกต้ัง

     5.2 สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)

    เปนเว็บขอมูลดานบริหารเงินในหนวยงานตางๆ ของรัฐ ซึ�ง สตง. 

  มีหนาท่ีโดยตรงในการตรวจสอบการใชเงิน เว็บน�จึ้งมีท้ังรายงาน

  การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบที่สำคัญ การรับเรื่องรองเรียน

  ไปจนถึงขอมูลความรูท่ีเก่ียวของ

66 | จักรวาลสื่อใหม�



 5.3 หนวยงานของรัฐประเภทองคการมหาชน ตาม พ.ร.บ. องคการ

 มหาชน 2542 

  (1) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน – พอช. (2) โรงเรียนมหิดลวิทยา

  นุสรณ (3) โรงพยาบาลบานแพว (4) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี

  อวกาศและภูมิสารสนเทศ - สทอภ. (5) สำนักงานรับรองมาตรฐาน

  และประเมินคุณภาพการศึกษา - สมศ. (6) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

  (7) สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา - สคพ. 

  (8) สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (9) สำนักงาน

  พัฒนาการวิจัยการเกษตร (10) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 

  (11) องคการบริหารพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั�งยืน

  (12) สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (13) ศูนย

  สงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (14) สถาบันวิจัยและพัฒนา

  อัญมณ�และเครื่องประดับแหงชาติ (15) สำนักงานบริหารและ

  พัฒนาองคความรู (16) สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ

  กับประเทศเพ่ือนบาน (17) สถาบันทดสองทางการศึกษาแหงขาติ 

  (18) สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (19) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร

  แหงชาติ - สทน. (20) องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

  (21) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
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 (2) ฉบับทะเบียนฐานันดรฯ ประเภท ข เชน หมายกำหนดการ ประกาศ

 พระราชทานหรือเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ พระราชทานหรือถอด

 สมณศักดิ์ พระราชทานหรือถอดยศทหารตำรวจ 

 (3) ฉบับทะเบียนการคา ประเภท ค แจงการจดหรือเพิกถอนการจด

 ทะเบียนนิติบุคคล เชน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หางหุนสวน

 จำกัด มูลนิธิ และสมาคมตางๆ 

 (4) ฉบับประกาศและงานทั�วไป ประเภท ง และ ง พิเศษ เชน ระเบียบ

 สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศและคำสั�งกระทรวง กรม ประกาศคณะกรรมการ

 ตางๆ ขอบังคับ ประกาศของหนวยงานรัฐอิสระ ประกาศแตงต้ังขาราชการ 

 ประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย ฯลฯ 

 3. เว็บกระทรวงและหนวยราชการในสังกัด 

     ทุกกระทรวงและหนวยราชการในสังกัดระดับกรม ระดับสำนัก บางแหง

 มีไปถึงระดับกอง ท่ีตางก็มีเว็บของตนเอง โดยมีโครงสรางขอมูลสัมพันธ

 กันตามบทบาทหนาที่ลดหลั�นกันไป ตั้งแตระดับนโยบาย (กระทรวง) 

 ลงไปยังระดับบริหารงาน (กรม) และระดับปฏิบัติการ (กอง)  

  นอกจากสำนักนายกรัฐมนตรีแลว ปจจุบันมีกระทรวงตางๆ ดังตอไปน�้ 

(1) กระทรวงกลาโหม - กห. (2) กระทรวงการคลัง - กค. (3) กระทรวงการตาง

ประเทศ - กต. (4) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา - กก. (5) กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั�นคงของมนุษย - พม. (6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ – กษ. 

(7) กระทรวงคมนาคม - คค. (8) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม - ทษ. 

(9) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (10) กระทรวง

พลังงาน - พน. (11) กระทรวงพาณิชย -พณ. (12) กระทรวง

มหาดไทย - มท. (13) กระทรวงยุติธรรม - ยธ. (14) กระทรวง

แรงงาน - รง. (15) กระทรวงวัฒนธรรม - วธ. (16) กระทรวง

 5.4 หนวยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจ

  (1) การกีฬาแหงประเทศไทย – กกท. (2) การเคหะแหงชาติ 

  – กคช. (3) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย – ททท. (4) การ

  ทางพิเศษแหงประเทศไทย – กทพ. (5) การทาเรือแหงประเทศไทย 

  – กทท. (6) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย – กนอ. 

  (7) การประปานครหลวง - กปน. (8) การประปาสวนภูมิภาค - 

  กปภ. (9) การไฟฟานครหลวง - กฟน. (10) การไฟฟาสวนภูมิภาค 

  - กฟภ. (11) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย - กฟผ. (12) 

  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย - รฟม. (13) การรถไฟ

  แหงประเทศไทย - รฟท. (14) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

  - กรุงไทย (15) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

  ยอมแหงประเทศไทย - ธพว. (16) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

  สหกรณการเกษตร - ธกส. (17) ธนาคารเพื่อการสงออกและ

  นำเขาแหงประเทศไทย - ธสน. (18) ธนาคารออมสิน - ออมสิน 

  (19) ธนาคารอาคารสงเคราะห - ธอส. (20) บรรษัทตลาดรอง

  สินเช่ือท่ีอยูอาศัย – บตท. (21) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม

  ขนาดยอม - บสย. (22) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

  - กสท. (23) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) - บกท. (24) 

  บริษัทขนสง จำกัด - บขส. (25) บริษัททาอากาศยานไทย จำกัด 

  (มหาชน) - ทอท. (26) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - ทีโอที 

  (27) บริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด - บทด (28) บริษัทธนารักษ

  พัฒนาสินทรัพย จำกัด - ธพส. (29) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 

  - ปตท. (30) บริษัทไปรษณ�ยไทย จำกัด - ปณท. 
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  (31) บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด - บวท. (32) บริษัท

  สหโรงแรมไทยและการทองเที ่ยว จำกัด - สหโรงแรมไทย 

  (33) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) - อสมท. (34) บริษัทอูกรุงเทพ 

  จำกัด - บอท. (35) โรงงานไพ กรมสรรพสามิต - โรงงงานไพ 

  (36) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง - รยส.  (37) โรงพิมพ

  ตำรวจ สำนักงานตำรวจแหงชาติ - โรงพิมพตำรวจ (38) สถาบัน

  การบินพลเรือน – สบพ. (39) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  แหงประเทศไทย – วว. (40) สำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำ

  สวนยาง - สกย. (41) สำนักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนาสังคม

  และสวัสดิการ - สธค. (42) สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล - สสร. 

  (43) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ - ขสมก. (44) องคการคลัง

  สินคา - อคส. (45) องคการจัดการน้ำเสีย - อจน. (46) องคการ

  ตลาด - อต. (47) องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร - อตก (48) องคการ

  พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ - อพวช. (49) องคการเภสัชกรรม 

  - อภ. (50) องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย - อสค. 

  (51) องคการสวนพฤกษศาสตร - อสพ (52) องคการสวนยาง - อสย. 

  (53) องคการสวนสัตว - อสส. (54) องคการสะพานปลา - อสป. 

  (55) องคการสุรา กรมสรรพสามิต - องคการสุรา (56) องคการ

  อุตสาหกรรมปาไม – ออป. (57) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

  - ธอท.     
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เว็บบล็อกและไมโครบล็อก

1. เว็บบล็อก (Blog, Weblog) 

 เปนเว็บท่ีบันทึกเร่ืองราวทั�วไป หรือดานใดดานหนึ�ง ซึ�งเปนประสบการณ 

ความรู หรือขาวสาร ที่ผูเขียนสนใจ อันเปนเสนหของเว็บบล็อก ซึ�งผูเขามาอาน 

สามารถแสดงความเห็นตอทายได  จึงไดรับความนิยมเพิ�มข้ึนเปนลำดับ นับเปน

หนึ�งในแหลงขอมูลที่ไมควรมองขาม

2. ไมโครบล็อก (Micro Blog)

 เปนบล็อกขนาดเล็ก (วัดดวยจำนวนตัวอักษรท่ีนำเขา) ใชเขียนขอความส้ันๆ 

ครั้งละไมเกิน 140 ตัวอักษร ไมโครบล็อกที่ไดรับความนิยมในระยะที่ผานมา คือ 

‘ทวิตเตอร’ Twitter พัฒนาการในเวลาตอมา สามารถนำเขารูปภาพ หรือขาวที่มี

ความยาวกวา 140 ตัวอักษร โดยเน�้อขาวแสดงขอความไดไมเกิน 140 ตัวอักษร 

ท่ีเหลือเขาไปอานผานการเช่ือมโยง (link) รวมท้ังการหลอมรวมเน�อ้หาจาก platform 

อื่น มายังไมโครบล็อก ก็สามารถกระทำไดเชนกัน

สื่อสังคม

 มี platform จำนวนหนึ�ง ซึ�งผูใชสามารถนำเขาขอความท้ังตัวอักษร ภาพนิ�ง 

ภาพเคลื่อนไหว บนเครือขายสื่อสาร แลวผูใชดวยกันก็เขาถึงไดงาย แสดงความ

คิดเห็น และแบงปนตอๆ กันไปเพียงปุมเดียว ถาเปนเรื่องที่กระทบตอความรูสึก

นึกคิดก็จะแพรหลายออกไปอยางกวางขวาง (viral) จึงมีการจัดใหสื่อออนไลน

กลุมน�เ้ปน ‘ส่ือสังคม’ (social media) ส่ือออนไลนท่ีไดรับความนิยมของผูใชในไทย 

คือ Facebook, Instagram, Line และ YouTube ซึ�งปจจุบัน 

Facebook พัฒนากาวหนาถึงข้ันถายทอดสดได ขณะท่ี YouTube 

มีบริการทีวีใหผูใชสามารถรับชมรายการสดบนอุปกรณปลายทาง 

(device) และยังสามารถเลือกบันทึกรายการเก็บไวบน Cloud DVR 
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Page ของ Facebook

เอาไวชม และเมื่อพัฒนาการของบล็อกใกลเคียงกันกับสื่อสังคมกลุมน�้ จึงมีการ

จัดไวใหเปนสื่อสังคมดวยกัน 

สุทธิชัย หยุน แหงเดอะเนชั�น สัมภาษณสดอภิสทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
ผาน Facebook Live ดวยอุปกรณปลายทางที่เปนโทรศัพทเคลื่อนที่ (smart phone)
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 ขอมูลที่อยูในกลุมน�้ก็คือ (1) ขอมูลสวนตัวของผูใช (profile) ขึ้นอยูกับ

แตละคนวาจะเปดเผยรายละเอียดมากนอยแคไหน (2) เร่ืองราวสวนตัวท่ีผูใชนำเขา 

ท่ีเปนกิจวัตรปะจำวันรวมไปถึงญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูงท่ีเก่ียวของ และ (3) ความเห็น

ของบุคคลสาธารณะ หรือนักวิชาการ และอื่นๆ ตอเรื่องที่เปนกระแสในสังคม 

เชน page ของอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนตน

เครื่องมือที่ใชสืบคน

 การสืบคนขอมูลบนเครือขายสื่อสาร มี 2 วิธีการใหญ ไดแก แบบนามา

นุกรมดัชน� (index directory) และแบบเครื่องมือคนหา (search engine) 

 1. นามานุกรมดัชน� 

     ขอมูลมีการจัดเปนระเบียบเรียบรอย เม่ือคลิกดวยโปรแกรมสืบคน (web 

browser) หนาจอก็จะแสดงรายละเอียดหัวขอตางๆ คลิกตอไป ก็จะไดหัวขอปลีก

ยอยไปเรื่อยๆ สุดแลวแตขอมูลนั้น จัดลึกลงไปแคไหน เมื่อพบ

ช่ือเอกสารใด ก็คลิกตอไปยัง ‘ตัวเช่ือม’ (link) เพ่ือดึงขอมูลจาก

เว็บท่ีแสดงผล วิธีการน� ้ผูใหบริการบางรายยังนำเว็บท่ีเก่ียวของ

มาแสดงไว ใหผูสนใจสืบคนขอมูลขางเคียง
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 โปรแกรมสืบคนท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน เชน ‘อินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเรอ’ 

(Internet Explorer: IE) ของ ‘ไมโครซอฟท’ ‘ไฟรฟอกซ’ (Firefox) โดย ‘โมซิลลา’ 

(Mozilla) ‘กูเกิลโครม’ (Google Chrome) ของกูเกิล และ ‘ซาฟารี’ ของ ‘แอปเปล’ 

(Apple) 

 2. เครื่องมือคนหา (search engine)

     เน��องจากขอมูลทั�วไปในปจจุบันมีขนาดใหญและกระจัดกระจายอยูบน

เครือขายสื่อสาร แนวทางการสืบคนอันเปนที่นิยมกันคือการใช ‘คำสำคัญ’ 

(keyword) อันเปนวลีหลักของเร่ืองท่ีสนใจจะคนหาดวยซอฟทแวรท่ีเปนเคร่ืองมือ 

ซึ�งมีอยู 3 แบบ ที่นิยมใชกัน

    2.1 ดัชน�คำสำคัญ (keyword index)

  เปนการคนจากขอความบนหนาเว็บ (webpage) ที่ไดสำรวจมาแลวใน

 ระดับหนึ�ง วิธีการน� ้สืบคนไดรวดเร็ว จะไดขอมูลท่ีมีการเรียงลำดับเวลา

 และความถี่ในการเขาถึง แตอาจไมไดขอมูลเชิงลึก

    2.2 นามานุกรมเรื่อง (subject directory)

 เปนการคนจากขอมูลที่มีการจัดทำหมวดหมูและผานการประมวลเปน

 ประเภทของเน�อ้หาโดยผูจัดทำมาแลวในระดับหนึ�ง การสืบคนจึงใกลเคียง

 กับความตองการ 

    2.3 คนรวม (metasearch)

  เปนการคนหาแบบเชื่อมโยงผานเครื่องมือสืบคนอื่นๆ ชวยใหไดความ

 หลากหลายของขอมูล และไมเนนคำทีเปนภาษาพูด (natural language)
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เทคนิคการสืบคน

 มีแนวทางการเขาถึงขอมูลดิจิทัลบนเครือขายส่ือสารสำหรับผูทำงานขาว

ที่ไมมีโอกาสเรียนรูวิธีการสืบคนดวยเครื่องมือตางๆ อยางลึกซึ้ง โดยใชตัวชี้ที่ตั้ง

ทรัพยากรสากล (Universal Resource Locator: URL) ที่เจาของเว็บทาแสดงไว 

เชน www.econnews.co.th ซึ�งเปนเว็บทาของส่ือเศรษฐกิจรายหนึ�ง หรือลืม URL 

หรือหา URL ที่เจาของเว็บแสดงไวไมได หรือเรื่องที่สนใจมีหลายเว็บ เชนน�้ 

อาจใชวิธีสืบคนดวยลักษณะของเว็บทา แตถาเห็นวายากนัก เพราะไมรูหมวดรู

ประเภท ก็ใชวิธีคนหาดวย ‘กุญแจคำ’ ผานโปรแกรมสืบคนท่ีติดต้ังมาพรอมระบบ

ปฏิบัติการ เชน ‘อินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเรอร’ ของไมโครซอฟต เปนตน และเม่ือ

เขาไปในเว็บซึ�งมีเรื่องที่สนใจอยูในทา แตมีหลายขอความ การไลดูก็เสียเวลา 

เชนน�้ ใหคลิกที่ menu edit แลวเลือก find in page (หรือ Ctrl + F) ปอนคำที่

ตองการให browser คนหา จากนั้น ก็กด find next เมื่อพบแลว ยังอยากดูเรื่อง

ที่เกี่ยวของตอไป ก็กด find next ซ้ำ 

 อุปสรรคของการแสวงหาขอมูลบนเครือขายสื่อสารก็คือ หาไมพบ หรือ

พบแบบเฉ��ยวไปเฉ��ยวมา หรือขนาดของขอมูลที่คนหามีขนาดใหญมาก เชนน�้ 

มีเทคนิคที่สามารถทำใหชี้ชัดหรือแคบลงได เทคนิคน�้ เนนการสืบคนภาษาไทย

เปนสำคัญ 

 1. การใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับเร่ืองท่ีตองการสืบคน เชน ขอมูลทั�วไป 

การสืบคนแบบดัชน�ของ Yahoo อาจใชงานไดดีกวาการใชเครื่องมือสืบคนแบบ

สุมหา หรือใชบริการที่มีเครื่องมือสืบคนเฉพาะทางหรือใกลเคียง

 2. การใช ‘คำสำคัญ’ (keyword) หรือ ‘หัวเร่ือง’ (subject) 

ใหตรงหรือใกลเคียงกับเรื่องที่ตองการสืบคนมากที่สุด และไมควร

เปนคำโดด เพราะจะไดขอมูลกวางสุดลูกหูลูกตาที่หลายๆ เรื่องก็

มีคำน�้ และถาตองการใหชัดขึ้นไปอีก ก็ใหใสอัญประกาศคู (“”) 

ปดหัวทายคำ เพื่อใหเครื่องมือหามาใหครบตามที่ตองการสืบคน  
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มากท่ีสุด และไมควรเปนคำโดด เพราะจะไดขอมูลกวางสุดลูกหูลูกตาท่ีหลายๆ เร่ือง

ก็มีคำน� ้และถาตองการใหชัดข้ึนไปอีก ก็ใหใสอัญประกาศคู (“”) ปดหัวทายคำ เพ่ือ

ใหเคร่ืองมือหามาใหครบตามท่ีตองการ  

 3. การใชภาษาพูด (natural language) อาจเปนอุปสรรคในการสืบคน 

คำสำคัญท่ีใชจึงควรเปนภาษาเขียน สรุปเปนกลุมหรือวลีท่ีส่ือความหมายในเร่ือง

ท่ีตองการสืบคน

รูทันขอมูลขาวสาร

 

 สำหรับผูทำงานขาว คงไมตางกัน แตสิ�งท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษ เพราะ

มีผลกระทบสูงจากการเผยแพรขาวสารตอความนาเช่ือถือของผูรับสาร

 ขอเสนอแนะในการใชขอมูลบนเครือขายสื่อสารเพื่อการเผยแพรมี ดังน�้

 1. ไมนำขอมูลเพียงแหลงเดียวมาใชงาน เพราะมีความเส่ียงตอขอผิดพลาด

สูงมาก โดยเฉพาะองคกรหรือบุคคลอันไมเปนท่ีรูจักและยอมรับในเร่ืองน้ันๆ การใช

ขอมูลมากกวา 1 แหลง ยังชวยในการสอบยันความถูกตอง (verification) ไดดวย 

อาจยกเวนหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรง เชน หนวยงานของ

รัฐในกระบวนการยุติธรรม เปนตน - เมื่อนำมาใช ควรมีการอางอิงแหลงที่มา 

  เพ่ือใหเกียรติแหลงหรือเจาของขอมูล และยังเปนการปองกันหาก

  เกิดขอผิดพลาดใดๆ ในดานความถูกตองของขอมูลในอนาคตดวย 

    รูทันขอมูลขาวสาร (info literacy) ในที่น�้หมายถึง
ตระหนักรู (realize) ซึ�งนักสารสนเทศศาสตร เนนไปที่ 
‘รูอาน’ และ ‘รูเขียน’ หรือ ‘รูหนังสือ’ 
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 2. ขอมูลท่ีไดมาน้ัน มีเง่ือนไขทางลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสินทปญญาหรือไม – 

เม่ือไมมั�นใจ ควรตรวจสอบ หรือขออนุญาตใช เพ่ือปองกันปญหาทางกฎหมายและ

ประเด็นทางจริยธรรม และเชนเคยคือ การอางอิงแหลงท่ีมา

 3. เปนการเผยแพรเพ่ือประโยชนแกคนเฉพาะกลุมหรือเพ่ือสวนรวม 

 4. ขาวสารหรือบทความท่ีนำเสนอน้ัน หมิ�นเหมตอการละเมิดสิทธิสวนบุคคล

หรือไม หรือกระทบตอสิทธิมนุษยชนหรือไม หรือไมเปนธรรมตอบุคคลในขาวท่ีถูก

พาดพิงหรือไม  
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จำรัส จันทนาวิวัฒน
นักวิชาการ โครงการ “สื่อเปนโรงเรียนของสังคม”

ขอมูล : องคประกอบสำคัญของโลกอินเทอรเน็ตท่ีถูกมองขาม

  ในโลกการสื่อสารสมัยใหมผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ที่ใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (Computer Technology) ผสมผสานกับเทคโนโลยี

โทรคมนาคม (Telecommunication Technology) นั้น ผูเกี่ยวของสวนใหญลวน

ใหความสนใจกับระบบเครือขาย (Network System) และอุปกรณสื่อสัญญาณ 

(Transmission Device) เปนอันดับหนึ�ง เชน ความกวางขวางของสัญญาณ 

(Bandwidth) การเขาถึงทุกชุมชน (Accessibility) ความรวดเร็วในการสงขอมูล 

  (Speed) ความสามารถสงรับขอมูลไดครอบคลุมทั้งภาพ เสียง

  และความเคลื่อนไหว (Capacity) เปนตน

  แตสิ�งหนึ�งท่ีหลายคนคาดไมถึงหรือมองขามไปคือ ขอมูล (Data)

บทที่ 5
ถังขาว : ขอมูลกลางหาว
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  ในการสื่อสารระหวางกัน สิ�งที่ถูกสงตอจากคนหนึ�งไปถึงอีกคนหนึ�งคือ

ขอมูล ไมวาจะเปนขอความ เสียงพูด ภาพถาย ภาพเขียน เรียงความ บทกลอน 

อยางใดอยางหนึ�งหรือผสมผสานกัน เชน ภาพยนตรส้ันๆ ท่ีเรียกวาหนังส้ัน หรือ

คลิปภาพเคลื่อนไหว (Clip, Animation Clip, Flash, Flash graphic)

  เรามองขามขอมูลเพราะสิ�งน�้จับตองไมได แตเราสัมผัสไดและรูวามีอยู

จริงๆ คลายกับเราพูดถึงสายลม แมเราจะมองไมเห็นสายลม แตยามลมโชยมา

ตองตัวเรา เราจะรูสึกไดวามีลม และบอกไดดวยวาลมน�้พัดแรงหรือเพียงโชยมา

เอ่ือยๆ  ขอมูลก็เชนกัน แมเรามองไมเห็นตัวตนของขอมูล แตเราเห็นในรูปของ

ตัวหนังสือ ตัวเลข ความเรียง ภาพสีและขาวดำ เสียงพูดหรือเสียงเพลง หรือ

ท่ีสุดภาพยนตร 3 หรือ 4 มิติ เพราะเรามองไมเห็นอยางชัดเจนน�เ้อง หลายๆ คร้ัง

เราจึงลืมพิจารณาถึงความเปนตัวตนที่มีอยูจริงของขอมูล

  เมื่อมีการสื่อสารมากขึ้น ขอมูลที่ถูกสงตอๆ กันน�้ก็จะเกิดขึ้นมากตาม

ไปดวย แตขอมูลท่ีสงผานเครือขายอินเทอรเน็ตน�เ้ปนเพียง "เงา" เทาน้ัน หมายความวา  

“ขอมูลตนฉบับ” มิไดถูกสงไปจริงๆ หากแตเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องมือ

เขารหัสหรือถอดรหัสของระบบการสื่อสารตางๆ ที่มีอยู จะสราง  "เงา" หรือ 

"สำเนา" ของขอมูลนั้นๆ ขึ้น และสงไปถึงปลายทาง

 ตามหลักวิธีของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมแลว เราสามารถ

สงและรับขอมูลไดสูงสุดมากกวาสามพันลานจุดในหนึ�งวินาที และจะสามารถสง

ไดมากข้ึนทุกวัน ตามความกาวหนาของวิทยาการดานคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม 

ไมแนวาในอนาคตเราอาจสงไดมากกวาสามลานลานจุดก็ได
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 ดวยเทคนิคระบบรหัสและส่ือสัญญาณของคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม 

เคร่ืองมือเหลาน�จ้ะอานขอมูลตนฉบับ และแบงเปนหนวยเล็กๆ เรียกวา จุด (Bit) 

และสงสัญญาณจุดน�อ้อกไป เพ่ือไปประกอบเปนตัวเงาขอมูลหรือสำเนาอีกคร้ังท่ี

ปลายทาง ซึ�งเราสามารถเห็นไดวามีการสงขอมูลสงไปก่ีจุดจากสัญญาณไฟท่ีกระพริบ

ตลอดเวลา ไฟกระพริบ 1 ครั้งก็คลายกับสงขอมูลได 1 จุด กระพริบ 10 ครั้ง

ก็คือขอมูลถูกสงไป 10 จุด หรือมีการระบุขนาดก่ีจุด กำกับไว ดังตัวอยางขอมูล

ตอไปน�้

ภาพที่ 1
แสดงจำนวนจุดของขอมูล เปน KB, K=Kilo (1000), B=bit (จุด)  KB จึงหมายถึง 1000 จุด

  จำนวนจุดเหลาน�เ้ปรียบเหมือนขนาดของขอมูล ซึ�งใหญเล็กไมเทากัน แต

การจัดแบงขอมูลน� ้มีองคกรระหวางประเทศกำหนดวิธีการไวเปนมาตรฐานแลว 1 

จึงทำใหการจัดแบงตนฉบับเปนจำนวนจุดเหมือนกันทั้งโลก 

1 การกำหนดมาตรฐานของการสื่อสารขอมูลนั้นนับวามีความจำเปนอยางมากสำหรับระบบเครือขายที่มี
องคประกอบของอุปกรณตางๆ หลากหลายผูผลิตซึ�งอุปกรณท้ังหมดเหลาน้ันจะตองทำงานเขากันไดอยาง
ราบร่ืน การกำหนดมาตรฐานตางๆ น้ันจะเริ�มต้ังแตโครงสรางพ้ืนฐานของฮารดแวรระบบเครือขาย ไดแก 
ระบบสายเคเบิล อุปกรณในการสงสัญญาณขอมูลตลอดจนถึง เคร่ืองเซิรฟเวอร และซอฟตแวรในการส่ือสาร
บนระบบเครือขาย เพ่ือเปนการรับประกันวาสวนประกอบตางๆ จะสามารถทำงานรวมกันได ผูผลิตฮารดแวร
และซอฟตแวรระบบเครือขายจะตองทำตามคำแนะนำตามมาตรฐานการออกแบบและสรางผลิตภัณฑ 
ซึ�งกำหนดขึ้นโดยองคกรมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization - ISO) 
โดยมาตรฐานท่ีกำหนดข้ึนและไดประกาศใชต้ังแตป ค.ศ.1984 เรียกวา Open Systems Interconnection 
Reference Model เรียกสั้นๆ วา OSI Reference Model หรือ ISO/OSI Model
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ขอมูลที่มองไมเห็น แตถูกรับและสงตลอดเวลาน�้ สำคัญมาก

 ขนาดใหญหรือเล็กของขอมูล  คือเหตุผลสำคัญที่ทำใหการสื่อสารใน

แตละคร้ังสะดวก รวดเร็วและคลองตัว ขอมูลขนาดใหญกวาจะแบงครบถวนทุกจุด

และเริ�มสงออกก็ยอมตองใชเวลามากกวาขนาดเล็กซึ�งเพรียวกวา หลายคนบอกวา

การสื่อสารของตัวเองเร็วทันใจ หรือชาอืดอาดก็เพราะสิ�งน�้นั�นเอง ความสำคัญ

อีกประการหนึ�งก็คือ เมื่อมีขอมูลขนาดใหญสงในชองทางการสื่อสารมาก ก็จะ

ทำใหการเดินทางของขอมูลบนเครือขายเทอะทะ กีดขวาง เดินทางไดยากกวา 

ก็เปรียบเสมือนมีรถบรรทุกใหญๆ  หนาแนนในทองถนน หรือเรือใหญๆ  ในลำคลอง 

ความคลองตัวก็จะนอย ขอมูลจึงมีผลตอความเร็วของการสื่อสาร

 ยิ�งไปกวานั้น เพราะเหตุวาการสื่อสารในโลกอินเทอรเน็ตเปนการสราง 

"เงา" ขอมูลหรือ "สำเนา" ข้ึน เม่ือการส่ือสารจบส้ิน เงาหรือสำเนาน�น้าจะหายไป 

แตมันกลับไมเปนเชนน้ัน มันจะคางอยูในระบบ ถาไมถูกใชก็จะกลายเปน “ขยะขอมูล” 

ยิ�งนานวันขยะขอมูลก็จะยิ�งมากข้ึน ยิ�งการส่ือสารกวางไกลเปนวงกวางขวางมากข้ึน

เทาไร จำนวนขอมูลมหาศาลที่กลายเปนขยะน�้ก็จะกลายเปนปญหาสำคัญของ

การสื่อสารตามไปดวย ดังนั้นแลวจึงไมผิดที่จะกลาววา สำหรับโลกออนไลน 

ขอมูลเปนเร่ืองท่ีสำคัญทัดเทียมกับระบบหรืออุปกรณในการส่ือสารผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต 
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อินเทอรเน็ตเปลี่ยนโลก ขอมูลมากมาย (Big Data) ก็งอกงาม

  เม่ือโลกของการส่ือสารยุคใหมเปล่ียนแปลงไปมาก ผูบริโภคทุกคนสามารถ

พลิกตนเองใหเปนผูสรางขาว สรางเรื่องราวและสื่อสารไปถึงคนอื่นๆ ไดอยาง

งายดาย ดวยอุปกรณและเทคโนโลยีเครือขายในปจจุบัน ปรากฏการณน�้ไดสราง

การเปล่ียนแปลงและผลกระทบอยางยิ�งใหญแกวงการส่ือสารมวลชน และแบบแผน

การเรียนรูใหมของคนในสังคม อินเทอรเน็ตหรือโลกออนไลน มิเพียงเปลี่ยนให

ทุกคนสามารถเปนเจาของการส่ือสารไดดวยตนเองเทาน้ัน แตขอมูลยังถูกบันทึก

และแบงปนในโลกออนไลนเยอะแยะมากมายจนถึงข้ึนมหาศาล ในอัตราการเติบโต

ท่ีเร็วมาก จากวันท่ีอินเทอรเน็ตเกิดข้ึนจนถึงวันน� ้โลกอินเทอรเน็ตไดเกิดเว็บไซต

ท่ีเปดใหทุกคนเขียนขอมูลท่ีตนอยากเลาหลายแหง ท่ีเราคุนเคยกันดีและยังสืบตอมา

ถึงปจจุบันมากมาย เชน เว็บไซตพันทิป(Pantip.com) สนุกดอทคอม (Sanook.com) 

โกทูโนว (Gotoknow.org) ยาฮูดอทคอม (yahoo.com) โอเคเนชั�น (Oknation.net) 

เด็กดีดอทคอม (Dek-D)
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ภาพที่ 2
ภาพขอมูลตางๆ จากเว็บไซตตนฉบับ

และจาก www.wikipedia.org
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 เว็บไซตเหลาน�้ สวนหนึ�งเปดขึ้นเพื่อใหโอกาสนักคิด นักสื่อสารรุนใหม

ไดแสดงความรูและความคิดเห็นของตนเอง มีช่ือเรียกเว็บไซตแบบน�ว้า เว็บบล็อก 

(Web blog) และมีช่ือเรียกบุคคลผูเขียนเร่ืองราวอันมากมายเหลาน�ว้า "บล็อกเกอร 

(Blogger)"  หรือ "นักเขียนบล็อก (Blog Writer)" หรือ "นักตั้งกระทู (Poster)" 

และเว็บไซตเองก็มักจัดแบงขอมูลอันมากมาย เปนหมวดหมูตามความสนใจ

เปนหนาๆ (Window) เรียกวาหอง (Room) บาง กระดาน (Board) บาง เหมือน

รานอาหารหรือหองเรียนที่มักจดบันทึกรายการไวบนกระดานเพื่อบอกใหรูหรือ

เตือนความจำนั�นเอง  ลักษณะเว็บไซตเชนน� ้เกิดข้ึนกอนในตางประเทศ เรียกวา 

บูเลตินบอรด (Bulletin Board) อันมีความหมายเหมือนกระดานขาวสารเวียน

เพื่อทราบนั�นเอง ซึ�งจะไดกลาวถึงรายละเอียดในลำดับตอไป

 เมื่อเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตกาวหนามากขึ้น เปดโอกาสใหใครก็ทำ

ส่ือเคล่ือนไหวหรือส่ือภาพยนตรแบบผสมผสานไดงายๆ และนำเสนอผานชองทางใดๆ 

ก็ไดตลอดเวลา เชน ยูทูป (You tube) อินสตาแกรม (Instagram) หรือเฟซบุก 

(Facebook) หรือ ไลน (Line) นักเขียน นักส่ือสารรุนใหมๆ  ก็เกิดข้ึนอยางมากมาย

ราวดอกเห็ดหนาฝน และเปนนักส่ือสารท่ีครบเคร่ืองท้ังการเขียน การพูด การเลาเร่ือง

ดวยภาพนิ�งหรือภาพเคลื่อนไหว เพราะมันทำไดงาย  และทุกคนทำได แมจะทำ

ไมเปนก็มีกระดานความรูเยอะแยะใหเรียนรูและฝกฝนจนทำเปน

 เรื่องราวหลากหลาย แปลกตา แปลกใหมเชนน�้ เปนเสนหอยางหนึ�งที่

ดึงดูดใจใหคนหนาใหมๆ ผูเขามาใชอินเทอรเน็ตพึงพอใจและติดใจ จนทำใหคน

จำนวนหนึ�งเม่ือจะหาความรูท่ีตนเองสนใจก็จะเลือกเขามาท่ีเว็บไซต เหลาน�แ้ทน

  หองสมุดอันเปนแหลงคนควาแบบเดิม บางคนเลือกเรียนรูเรื่อง

  ท่ีตนสนใจจากเว็บไซตเหลาน� ้เหมือนเปนโรงเรียนใหญแหงใหม

  ที่เราใจกวาเดิม
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 นักส่ือสารหนาใหมเหลาน�ม้าจากแหลงตางๆ แทบจะทุกมุมของโลก และ

เปนที่นาอัศจรรยวา บางคนเปนผูรูอยางลึกซึ้ง แตกฉานในเรื่องที่นำเสนออยาง

ถองแท เร่ืองราวหรือความรู ขอคิดท่ีเขาเหลาน�น้ำเสนอในกระดาน

ตางๆ เปนความรูที่ยังไมมีการบันทึกไวหรือไมเคยรูมากอน 

บางเร่ืองราวนำเสนอในมุมใหมท่ีแยบคาย แหลมคนจนคาดไมถึง 

บางคนไมเพียงเขียนเร่ืองใหอานแตยังมีภาพและเสียงประกอบ 

ละเอียดจนเหมือนนั�งดูทุกอยางตรงหนา กลายเปนส่ือการเรียนรู
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โลกออนไลนวันน�้ คือโลกการคัดลอกขอมูล : ชอบกดใช Like กด share

 กอนหนาท่ีจะเกิดเว็บไซตท่ีผูคนเขารวมและแสดงความคิด เขียนความรู

มากมายในเครือขายคอมพิวเตอรนั้น ดังที่เอยในยอหนากอนน�้แลววา แนวคิด

ของการแบงปนความรูน�้ เกิดขึ้นในสังคมมานานแลว ครั้งสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั�งเกลาเจาอยูหัวก็เคยมีการจารึกบนกำแพงวัดโพธิ์เอาไวใหราษฎรสยามใช 

โดยมีพระราชประสงคใหวัดเปนแหลงเรียนรูของชาวสยาม ใหวัดเปนภูมิปญญา

ของสังคม เชนที่เคยสืบทอดกันมา

ภาพที่ 3 ภาพจารึกวัดโพธิ์
ที่มา :  http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan/2012/06/01/entry-2
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แบบใหม แตบางคนก็นำเสนอไมดี เขาใจยาก หรือบางเรื่องก็ไมเขาทา จัดเปน

ขยะขอมูลขนาดใหญเชนกัน โลกออนไลนจึงมีขอมูลมากมายทั้งที่เปนประโยชน

และเปนขยะ

 เราจะพบวาเครือขายอินเทอรเน็ตไดกาวล้ำหนามาอีกกาวใหญ จาก

การแบงปนขอมูลระหวางผูรูนอยกับผูรูมากในกระดานขาว ไปสูโลกออนไลนของ

การแสดงตัวตนของแตละบุคคลมากข้ึนๆ เพราะความงายท่ีจะส่ือสาร สงขอมูลมากมาย

อยางสะดวกและบอยคร้ังเทาท่ีตองการ ขอมูลจำนวนมากไมเพียงกลายเปนความรู

ใหมๆ เทานั้น แตก็ยังเปนขยะขอมูลมากเทาๆ กันดวย



  "…บนเครือขายอินเทอรเน็ต มีการใหบริการในลักษณะของกระดาน

ขาวหรือบูเลตินบอรด (คลายๆ กับระบบ Bulletin Board System หรือ BBS) 

โดยแบงออกเปนกลุมยอยๆ จำนวนหลายพันกลุม เรียกวาเปนกลุมขาวหรือ 

Newsgroup ทุกๆ วันจะมีผูสงขาวสารกันผานระบบดังกลาว โดยแบงแยกออก

ตามกลุมท่ีสนใจ เชน กลุมผูสนใจ ศิลปะ กลุมผูสนใจ เพลงร็อก กลุมวัฒนธรรม

ยุโรป ฯลฯ นอกจากน�้ก็มีกลุมที่สนใจในเรื่องของประเทศตางๆ เชนกลุม 

Thai Group เปนตน การอานขาวจาก Newsgroup การอานขาวจากกลุมขาว

ตางๆ ใน Usenet (User Network) หรือเรียกอีกชื่อหนึ�งวา Newsgroup นั้น

นับเปนชองทางหนึ�งในการติดตอแลกเปล่ียน ความคิดเห็นกับผูใชอินเทอรเน็ต

คนอ่ืนๆ ในระดับโลก ซึ�งมักจะใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการส่ือสารกัน ซึ�งใน 

Usenet น� ้เราสามารถเลือกอาน ขอความในหัวขอท่ีเราสนใจ และฝากขอความ

นั้น ก็เลือกหัวขอขาวที่ตองการ อานเพื่อแสดงเน�้อความของขาวนั้นทั้งหมด

บนจอภาพ ถาเราไมสนใจในกลุมขาวสารที่เคยเปนสมาชิกอยูอีกตอไป เราก็

อาจยกเลิกการเปนสมาชิก (Unsubscribe) ของกลุมขาวน้ันและไปเปนสมาชิก

ของกลุมอ่ืนๆ แทนก็ได การเปนสมาชิกและการบอกเลิกสมาชิก ของกลุมขาว

ตางๆ นั้นรวมทั้งการใชบริการ Usenet จะไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

 บริการ Usenet จะมีการทำงานแบบ Client/Server ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร

ของเราจะตองไปขอใชบริการจาก คอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่เปดใหบริการน�้อยู 

และเราตองกำหนดช่ือของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีจะเขาไปใชบริการ Usenet ให

โปรแกรมสำหรับอานขาวทราบกอนเสมอ จึงจะไปดึงชื่อของ

กลุมขาว และหัวขอขาวมาใหเราได อยางไร ก็ตาม Usenet 

เปนบริการท่ีคอนขางจะแพรหลายอยางหนึ�งในอินเทอรเน็ตซึ�ง

มีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ Usenet อยูหลายพันแหงทั�วโลก
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  ในตางประเทศก็มีเชนกัน และเม่ือมีระบบคอมพิวเตอรเกิดข้ึน ระยะแรกๆ การแบงปน

น�้เรียกวากระดานขาวอิเล็กทรอนิกส หรือบูเลตินบอรด ซึ�งเปนพื้นที่กลางในระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและใชโปรแกรมเรียกวา BBS = Bulletin Board System เปนเคร่ืองมือจัดใหผูท่ีเคย

ติดตอกัน รวมวงเขียนแลกเปล่ียนขอมูลแกกัน (พูนศักด์ิ สักกทัตติยคุณ, 2545)



ทำใหการเขาไปใชบริการ Usenet ทำไดไมลำบากมากนัก คอมพิวเตอรท้ังหลาย

ท่ีใหบริการ Usenet จะเช่ือมตอกันและรับสงขาวสารกันดวยวิธีท่ีเรียกวา Network 

News Transfer Protocol (NNTP) ซึ�งเปน สวนหนึ�งของโปรโตคอล TCP/IP 

ที่เราใชรับสงขอมูลกันอยู ในเครือขายของอินเทอรเน็ตนั�นเอง เมื่อเราดูจาก

ชื่อของกลุมขาวสารนั้น ก็พอจะทราบไดอานหัวขอขาวในกลุมจะพูดถึงเรื่อง

อะไร และเก่ียวของกับอะไร ซึ�งกลุมขาวสารท้ังหมดมีอยูหลายพันกลุมในทุกเร่ือง

ที่มีผูสนใจ รูปแบบของ News Articles สวนคือ สวนหัวหรือ Header สวน

เน�อ้ขาวหรือ Body และ สวนลงทายหรือ Signature ซึ�งแตละสวนท่ีประกอบกัน

เปน ขาวสารน้ันจะมีความหมายดังน�คื้อ สวนหัวหรือ Header จะบอกถึงขอมูล

ทางเทคนิคท่ีเก่ียวของกับขาวน้ัน เชน ขาวน�ม้าจากใคร, อยูในหัวขอขาวเร่ือง

อะไร, สงมาจากท่ีไหนและเปนขาวลงวันท่ีเทาไหร สวนเน�อ้ขาวหรือ Body เปน

ขอความบรรยายในสวนของขาวนั้นๆ ซึ�งอาจมีความยาวของเน�้อขาวเพียง

บรรทัดเดียว หรือมีเน�อ้ขาวยาวหลายๆ หนาก็ได เน�อ้ขาวจะมีเน�อ้หาเก่ียวของ

กับหัวขอขาวและกลุมขาวสารที่ไดรับการจัดกลุมเอาไวเสมอ สวนลงทายหรือ 

ที่เรียกวา Signature สวนลงทายน�้จะบอกถึงรายละเอียดของผูสงขาวชิ้นน�้ 

เชนอาจจะบอกชื่อ นามสกุล E-mail address และขอความลงทายขาวนั้นๆ 

เครื่องที่ใหบริการ Usenet นั้นจะมีการจัดการกับขาวที่เขามา โดยเมื่อไดรับ

ขาวเขามา ใหม ก็จะใสหมายเลขประจำขาวนั้นให หมายเลขที่วาน�้จะเพิ�มขึ้น

ทีละ 1 จากของเดิมท่ีมีอยูในแตละกลุมขาว เชน กลุมขาวช่ือ comp.answers 

มีหัวขอขาวอยู 1720 ช้ิน เม่ือไดรับขาวใหมเขามา ขาวช้ินน้ันจะไดรับหมายเลข

ประจำขาว เปน 1721 และเปนเชนน�้ไปเร่ือยๆ จนกระทั�งถึงเลขสูงสุดท่ีต้ังเอาไว
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ก็จะวนกลับไปใชเบอร 1 ใหม ขาวที่ไดรับเขามา จะมีกำหนดหมดอายุตามที่

คอมพิวเตอรที่ใหบริการ Usenet ผูกำหนดเอาไว เมื่อขาวนั้นหมดอายุก็จะถูกลบ

ออกจาก กลุมขาวและหมายเลขประจำขาวน้ันก็จะวางลง แตหมายเลขท่ีวางลงน�้

จะยังไมถูกนำไปใช จนกวาจะมีการวนกลับไปท่ีเลข 1 ใหมกอน ทำใหบางคร้ังเม่ือ

เราเรียกดูหัวขอขาวจากกลุมขาวสารใน Usenet จะเห็นหมายเลขประจำขาวอาจ 

เริ�มตนจาก 845 ไปถึง 1720 ก็ได ซึ�งหมายความวาขาวต้ังแตหมายเลข 1 ถึง 844 

หมดอายุและถูกลบออกจากคอมพิวเตอรไปแลว…"

 ในระยะแรกบูเลตินบอรด เปนการเชื่อมตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ

ผูรวมวงสนทนา ขอมูลจะเรียงรายเปนหางวาวในรูปของขอความ กระทั�งเมื่อ

คอมพิวเตอรสามารถแสดงผลเปนหนา ท่ีเรียกวา Page ได และระบบ World Wide Web 

พัฒนาข้ึน การเช่ือมตอดวยขอความเปนบรรทัดก็ถูกพัฒนาใหเปนแบบหนากระดาน 

และเขารวมวงสนทนาดวยรหัสสมาชิกแทนกลุมวงจดหมายแบบอีเมลกรุป (E-mail Group) 

บูเลตินบอรดก็ไดรับความนิยมเพิ�มมากข้ึนตามไปดวย สำหรับประเทศไทยนิยมเรียก 

“บูเลตินบอรด” น�้วา “เว็บบอรด” (Web board) มากกวา
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 เราอาจจำแนกผูมีสวนเก่ียวของกับกระดานขาวอิเล็กทรอนิกส หรือ บูเลตินบอรด

น�้ไดเปน 4 กลุมใหญๆ คือ (วิกีพีเดีย, 2560)

 1. เจาของกระดานใหญ (หรือเจาของเว็บไซต) คือผูมีสิทธ์ิและรับผิดชอบ

สิ�งที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 2. ผูดูแลประจำกระดานเล็ก หรือหองเน�อ้หาแตละหอง เขาคือผูไดรับสิทธ์ิ

จากเจาของเว็บไซตเพ่ือดูแลการใชงานหนากระดานแตละหนา ซึ�งอาจมีช่ือเรียกวา

ผูดูแลเว็บ (Web Administrator, Web Admin) หรือผูดูแลกระดานขาว (Page 

Administrator, Page Admin) ในหนึ�งหนาอาจมีหลายคน เขาผูน�คื้อผูรับลงทะเบียน 

มอบเลขประจำตัวแกสมาชิกและคอยลบความคิดเห็นท่ีผิดพลาดหรือไมเก่ียวของ

กับกระดานขาว

 3. สมาชิกประจำ คือผูอาน ผูใชหรือผูเย่ียมเว็บไซตและสมัครเปนสมาชิก

กระดานขาว ซึ�งจะไดรับนามเรียกขาน (user name) และรหัสผานเขาใชงาน 

(Password) เพื่อมีสิทธิรวมเสนอขอมูล หรือเขียนแสดงความคิดเห็นของตนใน

กระดานขาวได

 4. ผูสนใจแวะเวียนมาอาน แตไมลงทะเบียนเปนสมาชิก คือผูอานปกติ

ท่ีเขาเย่ียมชมเว็บไซตสามารถอานได คัดลอกได แตไมสามารถเขียนขอความหรือ

แสดงความคิดเห็นใดๆ ได

ภาพที่ 5 แสดงกลุมสมาชิกกระดานขาวในโลกอินเทอรเน็ต
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 ผูเขารวมวงสนทนาทั้ง 4 กลุมน�้ ตางใชขอมูลกลางที่แสดงเปนกระดาน

หนาตางรวมกันได แตก็มีบทบาทตางกัน เราทั้งหลายแทบไมเคยตั้งขอสงสัยวา 

แลวขอมูลท้ังหมดท่ีเราอาน ฟง ดูหรือรวมวงสนทนากันน� ้ตนฉบับจริงๆ อยูท่ีไหน 

มีใครรวบรวมไวและเก็บขอมูลกลางไวอยางไร ซึ�งดวยขนาดขอมูลมหาศาลเชนน� ้

หองเก็บขอมูลตองมีขนาดใหญเทียบเทาหองสมุดประชาชนหรือหองสมุดมหาวิทยาลัย

ใหญๆ เปนแน

 คำตอบก็คือ ขอมูลท่ีเราเห็นท้ังหมดคือเงาขอมูล หรือสำเนา สวนขอมูล

ตนฉบับจะอยูท่ีเคร่ืองของสมาชิกแตละคน และจะถูกเช่ือมตอกันดวยเทคนิคของ

อุปกรณ ขณะที่เราอานขอมูลในหองเว็บบอรดน�้ ก็เทากับเราคัดลอกขอมูลของ

ทุกคนมาเก็บไวในเคร่ืองของเราโดยอัตโนมัติ ซึ�งเคร่ืองจะเรียกวา การบันทึกชั�วคราว 

(Temporary File) และจะคางอยูในเคร่ืองจนกวาเราจะลบสำเนาขอมูลชั�วคราวน�ท้ิ้งไป
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การบริหารขอมูลเปนหมวดหมู คือ เคล็ดลับของกระดานขาว

  ในขณะท่ีโอกาสในการส่ือสารมาถึงมือ ทุกคนตางก็มีมุมท่ีตองการบอกเลา 

เราจะพบกับภาวะ "ขอมูลเยอะ" มากข้ึนทุกที  ยิ�งเราคบหากับเพ่ือนในโลกออนไลน

มากข้ึนเทาใด ภาวะ "ขอมูลเยอะ" ก็จะทบทวีคูณมากข้ึนเทาน้ัน ขณะท่ีขอมูลไหลบา

จากทุกๆ คนในเครือขาย แทนที่ขอมูลเหลานั้นจะแปลก ใหม สดและมีคุณคา

ทุกครั้ง กลับปรากฏวาเปนเกิดภาวะขอมูลซ้ำ ไหลเวียนมาถึงเราดวย บางครั้ง

ซ้ำซากหลายรอบ จนท่ีสุดเกิดปรากฏการณหนึ�งข้ึนมาพรอมๆ กัน คือขอมูลและ

ขาวสารทวมทะลัก จนจัดการไมทัน อานไมหมด กลายเปนขอมูลท่ีเราบริโภคไมได 

หรือบริโภคไดแตไมทันเหตุการณ หรือเราบริโภคจนลา..รางกายรับไมไหว

 นาสังเกตวาเว็บบอรดแตละแหงควรตองเกิดเหตุการณทำนองน�ด้วยเชนกัน 

แตกลับไมเปนเชนน้ัน เพราะเขามีวิธีจัดการกับขอมูลท่ีหลั�งไหลเพิ�มข้ึนดวยวิธีการ

ที่คลายกัน ไดแก

 1. กลุมผูใชงานเว็บบอรด จะตองมีหนาที่ตอเว็บบอรดน�้อยางชัดเจน 

ดังเชนการจัดแบงกลุมผูใชงานออกเปน 4 กลุม การจะขามกลุมก็ตองมีหลักเกณฑ

ชัดเจน ในโลกออนไลนเราไมอาจเห็นตัวตนที่แทจริง ไมรูใครเปนใคร เราจึงตอง

มีการจัดการเบ้ืองหลังอยางชัดเจนวาใครเปนใคร ใครมีหนาท่ีในกระดานขาวอยางไร 

สามารถระบุตัวตนจริงแทได เมื่อเกิดปญหาก็สามารถพุงตรงสูผูสรางปญหาได

อยางถูกตอง

 2. ตองมีกฎ กติกา มารยาทในการใชเว็บบอรดรวมกัน กฎและกติกาเปน

  ระเบียบปฏิบัติท่ีจะประคองใหเว็บบอรดแตละแหงตอบจุดประสงค

  ของการต้ังและมีเน�อ้หาท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค มิฉะน้ันแลว 

  ดวยความสะดวกงายดายของการส่ือสารเน�อ้หาท่ีไมเก่ียวของจะ

  ไหลบาเขามาสูกระดานไดมากจนกลายเปนขยะ ปจจุบัน กระดานขาว

  บางแหงถึงขั้นกำหนดหามการโฆษณาขายตรงในกระดานก็มี
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 3. ขอมูล ตองจัดประเภท แบงหมวดหมูอยางเขมงวดและมีวันหมดอายุ 

เว็บบอรดขาวอาจแบงหมวดหมูของเน�อ้หาตามประเภทของขาว เว็บบอรดเก่ียวกับ

การเงินอาจแบงหมวดหมูตามลักษณะของธุรกิจการเงิน เว็บบอรดเกี่ยวกับกีฬา 

อาจแบงเน�อ้หาออกตามประเภทของกีฬา หรือประเภทของผูเลน อยางใดอยางหนึ�ง 

การแบงหมวดหมูชวยกำหนดขอบเขตของเน�อ้หาท่ีจะปรากฏในเว็บบอรดน้ันๆ และ

ยังเปนตัวกรองใหสมาชิกรูตัวกอนวาสนใจเขียนและอานหรือไม มิฉะน้ัน กวาจะรู

วาใชสิ�งท่ีตนตองการหรือไม ก็จมกับขยะขอมูลเสียแลว ในระบบคัดกรองขอมูลน� ้

หองสมุดเคยใชการแบงดวยบัตรคำสำคัญ ไดแก บัตรหัวเรื่อง บัตรชื่อเรื่องและ

บัตรผูแตง ในการจัดแบงหมวดหมูเน�อ้หาก็เคยใชระบบตัวเลขดิวอ้ี เปนเคร่ืองมือ

 เรามีหนังสือเกา มีบันทึกเกาแกในหองสมุดซึ�งไมมีวันหมดอายุ แตสำหรับ

โลกออนไลน  วันหมดอายุจำเปนมาก เพราะในโลกออนไลน สิ�งท่ีคางอยูในเครือขาย 

คือเงาขอมูลหรือสำเนา ตัวตนฉบับจริงจะอยูในเคร่ืองของแตละคน ดังน้ัน หากไม

กำจัดขอมูลเหลาน�้บางแลวจะไมสามารถหาที่จัดเก็บเงาขอมูลหรือสำเนาเหลาน�้

ไดเลย ดังนั้น ในเว็บบอรดจึงตองกำหนดวาระ "ลางขอมูล" ไว เชน 1 ป 3 ป 

หรือ 5 ป ตอครั้ง แลวแตปริมาณขอมูลที่ใช

 4. ตองแนะนำวิธีการใชเว็บท่ีเหมาะสมและถูกตอง ผูดูแลแตละเว็บมักจะ

มีคำแนะนำ มีกระทูที่สอนการใชงานแกสมาชิกใหม เทคนิคการสรางขอเขียน 

การตกแตงภาพ การทำภาพยนตรส้ันสำหรับสงเขารวม เพ่ือมิใหเกิดขยะขอมูลข้ึน 

และชวยทำใหขอมูลท่ีสงเขามาในกระดานแตละกระทูน� ้เปนขอมูลขนาดเล็ก เพรียว 

เหมาะสมและมีคุณคา
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แลวแตละเว็บบอรด เขาทำอยางไรกับขอมูลขนาดมหึมาที่เขาออกในเว็บไซต

 นอกจากปริมาณขอมูลท่ีควรกระชับ เพรียว เพ่ือวองไวสำหรับการส่ือสาร

แลว ในแงการเรียนรูหรือการสรางการจดจำและความเขาใจ ขอมูลตองมีคุณคา 

มีความหมายท่ีเปนประโยชน เปนขอมูลท่ีกอใหเกิดความรู ความเขาใจและยกระดับ

จิตใจของผูบริโภคได

 

 4. ตองสรางกลวิธีจูงใจ ใชเว็บบอรดอยางถูกตองและเปนไปอยางสรางสรรค 

ขอมูลหรือเน�้อหาที่ปรากฏในเว็บบอรดมีมากมาย จึงตองมีกลวิธีจูงใจใหเกิด

  การใชงานขอมูลอยางถูกตองและสรางสรรค โดยทั�วไป เว็บเหลาน�้

  จะมีการกระตุนผูใช ดวยกลวิธีหลากหลาย เชน

     4.1  กระทูยอดฮิต  หมายถึง เร่ืองท่ีสมาชิกนิยมอานกันมาก 

     อาจมีตัวนับแสดงไวเพื่อใหสมาชิกคนอื่นๆ เห็นวามีคนสนใจ

     กระทูนั้นๆ มากนอยเทาใด



 4.2 กระทูแนะนำ  หมายถึง  เรื่องที่ผูดูแลแนะนำใหสมาชิกอาน อาจ

เพราะหลายเหตุผล เชน ตรงกับเน�้อหาของกระดานขาว ตรงกับวัตถุประสงค 

มีจุดโดดเดนนาสนใจ ซึ�งเปนวิจารณญาณของผูดูแล แตก็ทำใหกระทูนั้นไดรับ

ความสนใจเพิ�มขึ้น

 4.3 กระทูยอดเย่ียม หมายถึง ขอมูลหรืองานเขียนท่ีผูดูแลหรือคณะผูดูแล

เห็นวาเปนขอมูลที่มีคุณคา โดดเดนกวากระทูแนะนำอื่นๆ หรืออาจมีลักษณะ

หลายอยางท่ีโดดเดนประกอบกัน เชน เปนกระทูยอดฮิตดวย และเปนกระทูแนะนำ

ดวย ซึ�งแนนอนวากระทูยอดเยี่ยมตองมีคุณคา สมาชิกก็จะสนใจอานมากขึ้น

 4.4 กระทูพิเศษ เปนการแยกหมวดหมูเน�้อหาที่แตกตางอยางชัดเจน 

อาจไมเขาพวกกับเน�อ้หาอ่ืนๆ หรือโดดเดนเฉพาะกิจ ก็แยกออกมาใหเห็นชัดเจน 

เชน กระทูประกอบภาพ กระทูตางแดน กระทูเทศกาล..(ตามวาระปปฏิทิน) เปนตน 

กระทูน�้ในบางกระดาน กลับมีสีสันมากกวากระทูปกติ เพราะมันเคลื่อนไหวเร็ว

และสอดคลองกับเหตุการณในโลกความจริง

 4.5 ยกยองบล็อกเกอรหรือสมาชิกใหโดดเดนประทับใจ เชน นักเขียน

ยอดนิยม บล็อกเกอรหนาใหม บล็อกเกอรดีเดนประจำเดือน/ประจำป บล็อกเกอร

โดดเดนประจำหองความรูดานตางๆ ซึ�งแนนอนวา กระทูของบล็อกเกอรเหลาน�้

ก็จะถูกติดตามมากกวาคนอื่นๆ

 4.6 การจัดกิจกรรมพบปะสังสันทนเพื่อใหสมาชิกแตละคนไดรูจักกัน 

เพ่ือสรางความนิยมแกเว็บบอรด สรางความสนิทสนมระหวางสมาชิกท่ีอาจไมเคย

พบหนากันแมแตสักคร้ัง และเปนการขยายเครือขายความรวมมือ

ระหวางสมาชิกดวย ในบางกระดานถึงกับแสดงตัวเลขสมาชิก 

(Fang page) จำนวนผูติดตามอานผลงานของเขา (Follower) 

และจำนวนสมาชิกที่เขาผูนั้นติดตาม (Following) 
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 5. ต้องเจริญกาวหนา เช่ือมโยงอยางตอเน��องในระบบเครือขายไดตลอดเวลา 

อยางสม่ำเสมอ ปจจุบัน กระดานขาวแตละแหงสามารถเช่ือมโยงไปยังอีกกระดาน

หนึ�ง หรือไปยังกระดานขาวอื่นๆ ทันทีทันใดพรอมกันในเวลาเดียวกันหรือใน

กำหนดเวลาท่ีตองการไดงายเหมือนใจนึก กระดานขาวแตละกระดานจึงมักพยายาม

แบงปน ขอมูลของตน (Share) ขามเครือขายใหมากและสะดวกท่ีสุดเทาท่ีจะทำได

ภาพที่ 6
ภาพประกอบแผนภูมิโลกออนไลนที่ติดตอถึงกัน

และความนิยมของผูใชสื่อแตละชนิด



ถังขาว : การจัดการขอมูลขนาดใหญเพื่อการเรียนรู

  ในมุมของการส่ือสารและการใชประโยชน เชน โครงการส่ือเปนโรงเรียน

ของสังคม (Media as Social School) แมปริมาณขอมูลเปนเร่ืองสำคัญยิ�ง แตเร่ือง

คุณคาของขอมูลและการใชประโยชนจากขอมูลอยางผูฉลาดก็เปนเรื่องสำคัญ

ไมแพกัน จากการรวมเสวนากลุมในโครงการส่ือเปนโรงเรียนของสังคม ในปแรก 

(พ.ศ.๒๕๕๙) ตามภูมิภาคตางๆ ไดพบปจจัยที่เกี่ยวพันอยางแนบแนน ไดแก

 • กลุมนักวิชาชีพส่ือสารมวลชน มีทักษะความชำนาญในการส่ือสารอยาง

   ยิ�งยวด แตกลับขัดสนขอมูลที่รอบดานเพียงพอ ขาวสารที่ตนเองผลิต

   จึงตกหลนหลายมุม และบางคร้ังก็ไมสามารถสะทอนคุณคาอันแทจริง

   ของขอมูลหรือเรื่องราวนั้นๆ ไดอยางที่ควรเปน ขณะที่ตนเองก็ตอง

   ตอสูกับกลไกของโลกธุรกิจและการบริหารจัดการ บางคร้ังก็ยากท่ีบอกได

   วาระหวางความอยูรอดกับจรรยาบรรณ ควรทำอะไรกอนกัน

 
 • กลุมประชาคมหรือกลุมท่ีทำงานคลุกคลีอยูกับชุมชนและทองถิ�น มีขอมูล

   อยางมากมาย สามารถเลาไดเปนฉากๆ เหมือนนิยายเพชรพระอุมา 

   แตกลับขาดความรูและทักษะการส่ือสารท่ีเหมาะสม การนำเสนอไปถึง

   กลุมเปาหมายอ่ืน ๆ ในสังคมจึงไมนาสนใจ และขาดหลักคิด หลักปฏิบัติ

   อยางถูกตอง สับสนวาควรทำหรือไมควรทำอะไร

 • กลุมนักวิชาการผูจัดเจนอยูกับหลักคิด และกระบวนการฝกฝนเพ่ือสราง

   นักสื่อสาร ก็ขาดโอกาสในการรวมทำงานกับนักสื่อสารวิชาชีพตัวจริง 

   และขาดการมีสวนรวมกับกลุมประชาสังคม ทำให

   องคความรูเกี่ยวกับการสื่อสาร คุณคาของขอมูลและ

   การแปรเปล่ียนขอมูลใหกลายเปนพลังของการส่ือสาร 

   ขาดตอนและไมเปนปจจุบัน เมื่อเรียนรูไปกลับกลาย

   เปนวิชาการลาสมัย
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       • กลุมนโยบาย มองเห็นความเปนไปท่ีสับสน และมองเห็นปลายทางท่ีสังคม

   ควรเปน แตขาดแขนขา ท่ีจะนำแนวคิดเหลาน� ้ไปปฏิบัติอยางมีระบบ 

   มีขั้นตอนเพียงพอที่จะสรุปไดวาอะไรควรทำ อะไรควรปรับปรุงแกไข

       • กลุมนักสื่อสารรุนใหมซึ�งเปนผูที่เพิ�งลิ้มรสกับโอกาสที่ตนสามารถเปน

   ผูสงสารใหแกคนท้ังโลกผานระบบออนไลนไดอยางงายดาย เขาเหลาน�้

   ตระหนักถึงพลังและความสามารถที่ตนทำได เทียบเทากับสื่ออื่นๆ ที่

   เคยทรงพลังในอดีต เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน หรือวิทยุกระจายเสียง 

   ภาพยนตรยอดนิยม เปนตน แตยังไมตระหนักถึงความเสียหาย และ

   อาจยังไมเขาใจถึงผลขางเคียงของแนวคิด โลกอลหมาน (Chaos Theory) 

   หรือแนวคิดเด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว (Butterfly Effect) บางคร้ัง

   จึงสรางงานที่มีปญหาแกโลกออนไลน โดยคาดไมถึง

 สิ�งหนึ�งท่ีเปนความตองการของทุกๆ กลุมสนทนาในทุกภูมิภาคคือ แหลง

รวมขอมูลท่ีเช่ือถือไดและอนุญาตใหนำมาศึกษาหรือใชตอได โดยมั�นใจไดวา ถูกตอง 

กระชับ ชัดเจนและอางอิงได ซึ�งเรียกวา "ถังขาว (Data Tank) หรือคลังขอมูล"  

ซึ�งหากเทียบกับกระดานขาวแลว อาจเรียกไดวามีพื้นฐานหลักคิดคลายคลึงกัน

 แตถังขาวอาจแตกตางจากกระดานขาวอยูบาง ถังขาวมีจุดประสงคเฉพาะ 

และตองการขอมูลเพ่ือใชประโยชนตออยางสรางสรรค เพ่ือการเรียนรูหรือเพ่ือสราง

ความเขาใจในประเด็นใดประเด็นหนึ�งใหถองแทกวาเดิม ขอมูลในถังขาวจึงควร

เปนขอมูลท่ีพิสูจนแลววาเปนจริง ยืนยันได และอางอิงถึงตนฉบับด้ังเดิมไดอยาง

  ชัดเจน โดยไมจำกัดและเจาะจงวาขอมูลน�จ้ะตองมาจากใครเปน

  พิเศษ และเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายลิขสิทธ์ิ และพระราชบัญญัติ

  การใชขอมูลและคอมพิวเตอร
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ตารางที่ 1 ความแตกตางระหวาง “กระดานขาว” กับ “ถังขาว” 

1. 4 3

2.

3.

4.

5.

6.

7.



  กอนหนาน�ห้ากเราจะยกยองใครสักคนหนึ�งวาเปนผูหยั�งรู เขาผูน้ันจะตอง

รูเร่ืองราวในโลกท่ีผูอ่ืนไมรู หรือรูไดยาก แตปจจุบัน รูปแบบการส่ือสารเปล่ียนโฉม

ของตนเองไปสูรูปแบบและเทคนิคใหม โดยอาศัยวิทยาศาสตรดานวิศวกรรมระบบ

คล่ืนวิทยุและการแปลงสัญญานคล่ืนน� ้สลับไปมากับความถ่ีของแสง จนกลายเปน

การสื่อสารรูปแบบใหมที่สื่อสารไดเปนวงกวางขวาง ทั�วถึงทุกหัวระแหง และยัง

สรางถังเก็บขอมูลขนาดใหญไวดวย โดยเก็บไวและผูใชทุกคนในเครือขายอินเทอรเน็ต 

สามารถเรียกใชขอมูลจากถังขาวเหลาน� ้เรียกวาระบบฝากฟา (Cloud Computing) 

หรือการสื่อสารคางฟา  (จำรัส จันทนาวิวัฒน, 2557)

 "…การสื่อสารผานฟากฟา หรือการสื่อสารคางฟา (Cloud Computing 

 System) เปนการส่ือสารพูดคุยระหวางกลุมคนจำนวนมากในคราวเดียวกัน 

 แตการสื่อสารแบบน�้อาจทำใหจบในรวดเดียวหรือ คางไวที่ละครั้งก็ได.. 

 คือสงสารไปแลวฝากบนฟาไว หรือขอมูลทิ้งคางไวบนฟา… รอเวลาที่

 ผูรับสารจะเปดและเรียกรับไป…(การสื่อสารครั้งหลังก็จะเกิดขึ้น)…"

 คลังขอมูลขนาดใหญ กลายเปนชุดเคร่ืองมือท่ีมาพรอมกับการส่ือสารฝากฟา 

หรือคางฟาไว อยางหลีกเล่ียงไมได การจัดการขอมูลในคลังฝากฟา จำเปนตองใช 

“ถังขาว” เพ่ือใหเงาขอมูล หรือสำเนาขอมูลมากมายท่ีปรากฏลองลอยอยูบนฟากฟา

เหลาน� ้มีตนตอท่ีสืบเคาได มีความชัดเจน ถูกตอง และเม่ือตองเรียกใช ก็สืบคน

ไดวา เปนขอมูลของใคร มาจากท่ีใด ใครเรียกไปใชแลวบางหรือไม ในกิจกรรมใด 

เมื่อวันเวลาใด เปนตน และเมื่อตองใชตอ จะคัดเลือกขอมูลที่ขัดเจน ถูกตอง 

นำไปใชอยางมีมารยาท ที่สำคัญที่สุด ขอมูลเหลาน�้จะไมซ้ำซอน จะไมเกิดภาวะ 

  "ขอมูลเยอะ" จนกลายเปนขยะขอมูลบนคลังฝากฟาน�้
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 อยางไรก็ตาม ถังขาว อาจเปนการใชขอมูลบนฐานของการใชประโยชน

และคุณคาของขอมูล มากกวาวิธีบริหารจัดการปริมาณขอมูลเชิงกายภาพ แต

ถังขาวจะมีประสิทธิภาพได ก็ตองอาศัยการบริหารปริมาณขอมูลเชิงกายภาพเชนกัน  

ดังน้ัน ในอนาคต ถังขาวและการจัดการขอมูลขนาดมหึมา อาจเปนสวนประกอบ

สำคัญของกันและกัน เหมือนคูของปาทองโก ก็ได

 ถังขาว จึงเปนการแบงปนขอมูลที่ตองชวนกันทำและตองพัฒนาตอไป 

การริเริ�มทำจากกลุมเล็ก ๆ ในวงจำกัดและคอยแบงปนผานเครือขายอ่ืนๆ คอยๆ 

ขยายวงความรวมมือและความถูกตองน�้ ใหกวางขวางขึ้น จนทำใหการสื่อสาร

ในโลกออนไลน มีความชัดเจนและถูกตอง มีรสนิยมดี จนกลายเปนแหลงเรียนรู

ท่ีสรางสรรค ใหสมาชิกท่ีใชงานเปนผูส่ือสารท่ีมีคุณภาพเปน “นักส่ือสารสรางสรรค”
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บทที่ 6
แคมเปญบนสื่อใหม เปลี่ยนสังคม

พิทยา พละพลีวัลย
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

 ภาพที่คุนชินของคนในเมืองใหญ โดยเฉพาะบนรถไฟฟาคือ ผูโดยสาร

ไมวาจะเปนเด็ก วัยรุน คนทำงานทุกชวงวัย ตางคนตางกมหนาสาละวนกับการ

สไลดหนาจอ จองมองดูภาพและเรื่องราวที่ปรากฏอยูบนหนาจอมือถือหรือไมก็ 

Tablet ของตน จนเปนที่มาของ ปรากฏการณ “สังคมกมหนา” ปรากฏการณน�้

มิไดจำกัดอยูที่รถไฟฟาเทานั้น แตพบเจอไดทั�วไป แมแตตามรานอาหาร หรือ

  ท่ีหนักสุดคือในครอบครัว เพ่ือน คนรูจักหรือสมาชิกในครอบครัว

  นั�งอยูใกลๆ กัน แตไมมีใครสบตาใคร ตางคนตางกมหนาสนใจ

  อยูกับเร่ืองราวหรือมัวแตสนทนากับผูคนท่ีอยูหางไกลออกไปโดย

  ระยะทางไมใชอุปสรรคอีกตอไปสำหรับผูคนในยุคน�้
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 ท่ีผานมาเวลาพูดถึงเครือขายสังคมออนไลน (Social Network Site) จะเปน

พื้นที่ของวัยรุน แตตอนน�้ไมวาจะเปนปจเจก รุนเด็กหรือผูใหญ รวมทั้งกลุมคน

และองคกรทุกระดับ ตางก็ใชสื่อสังคมออนไลนดวยกันทั้งนั้น Sam Hinton และ 

Larissa Hjorth (2013) ไดกลาวถึงเทคโนโลยีซึ�งเขามาเปนสวนสำคัญในการเช่ือมตอ

ทุกจุดบนโลกใบน� ้โดยเปรียบเทียบวาถาหากเรามองเห็นการเช่ือมตอทุกจุดท่ีเกิดข้ึน 

โลกใบน�้คงจะสวางไสวดวยแสงไฟที่ประดับประดาไปทั�ว เพื่อเชื่อมโยงผูคนกวา

เจ็ดพันลานคนบนโลกเขาดวยกันอยางแนแท

ภาพที่ 1  ผูโดยสารบนรถไฟฟากับการใชโทรศัพทมือถือ
ที่มา:  https://pantip.com/topic/31755097

 จากผลการสำรวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของกลุมผูบริโภคคนไทย

ในป พ.ศ. 2559 จำนวน 16,661 คนทั�วประเทศ โดยกระจายอยูในกลุม Gen X, 

Y, Z และ Baby Boomer พบวาสถิติคนไทยใชอินเทอรเน็ตผานสมารทโฟนประมาณ 

85.5 % ของประชากร เฉลี่ย 6.2 ชั�วโมงตอวัน  ตัวเลขการใช

สมารทโฟนมีอัตราการเติบโตเพิ�มมากขึ้น สะทอนจำนวนผูใชที่

เพิ�มมากขึ้น เกิดจากโครงขายโทรศัพทที่เพิ�มขึ้นและการเขาถึง

ที่เพิ�มมากขึ้นตามไปดวย ในขณะที่คนไทยใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ย 

6.4 ชั�วโมงตอวัน หรือ 45 ชั�วโมงตอสัปดาห

102 | จักรวาลสื่อใหม�



 สื่อออนไลนที่คนไทยนิยมใชมากที่สุด อันดับแรกคือ Youtube 97.3% 

ตามดวย Facebook 94.8% และ LINE 94.6% โดยกลุม Gen Y และ Z นิยมใช 

Youtube มากท่ีสุด (วิเคราะหการใชอินเทอรเน็ตของคนไทย 2559 เร่ืองท่ีแบรนด

ตาง ๆ ตองรู) สำหรับตัวเลขผูใชอินเทอรเน็ตทั�วโลกมีจำนวน 3.7 พันลานราย 

จากจำนวนประชากรท้ังหมด 7.5 พันลานคน (World Internet Usage and Population 

Statistics March 4, 2017)

  ภูมิทัศนสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สงผลตอพฤติกรรมการผลิต การ

กระจายและการบริโภคขาวสารขอมูลในมิติตางๆ น��จึงเปนสิ�งที่ทำใหสื่อโซเชียล

แตกตางจากส่ือออนไลนแบบอ่ืนๆ ตรงท่ีส่ือโซเชียลเปนส่ือท่ีเปดโอกาสใหมีระดับ

ของการมีปฏิสัมพันธคอนขางสูง อาจกลาวไดวาการตลาดเล็งเห็นถึงความสำคัญ

และบทบาทของ สื่อโซเชียลมานับตั้งแตยุคเริ�มตน นักการตลาดจำเปนตองกาว

ใหทันผูบริโภค จึงไมนาแปลกใจที่นักการตลาดจะใชชองทางใหมๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อ

ส่ือสาร พูดคุย โนมนาวเชิญชวนผูบริโภคใหเกิดความสนใจตองการซ้ือและบริโภค

สินคาของตนในที่สุด  สำหรับมุมมองตอการใชประโยชนสื่อสังคมออนไลนจาก

แวดวงการโฆษณา มีดังน�้ (Lipschultz, 2015)

 • โฆษณาควรบอกเลาเรื่องราวที่มีเอกลักษณ ไมใชเพียงแคพยายาม

   ทำการขาย (73%)

 • ภาพเคลื่อนไหว เชน วีดิโอ บอกเลาเรื่องราวไดดีกวาคำพูดเปน

   พันคำ (67%)

 • ผูใชที่เขามาเขียนรีวิว จัดวาเปนแหลงความจริงที่ดีที่สุด (67%)
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 นอกเหน�อจากแวดวงการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธท่ีพยายามทุก

วิถีทางที่จะทำความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป เพื่อเขาถึงสิ�งที่เรียกวา 

Consumer Insight ซึ�งเปนหัวใจสำคัญในการทำแคมเปญการตลาดใหโดนใจ

ผูบริโภค นิตยสาร Positioning ไดกลาววา Consumer Insight เปนความรูที่

เกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย จะเปนประโยชนตอเมื่อไดมีการนำความรูนั้นมา

พัฒนาตอและนำไปปรับใช ผูบริโภคจึงเปนความลี้ลับที่นักการตลาดตองไข

ปริศนาใหออก เปรียบเทียบงายๆ

Consumer Insight ก็คือ กุญแจที่ปลดล็อกผูบริโภค

 เพราะฉะน้ันขอมูลท่ีจะเรียกวาเปน Consumer Insight ไดจะตองเจาะลึก

ถึงพฤติกรรมผูบริโภควาคนเหลาน้ันทำอะไร ทำไมถึงทำ มีการใชชีวิตอยางไร และ

เจาะเขาไปถึงกนบึ้งจิตใจผูบริโภคเปาหมายใหได (ลึกสุดใจ…Consumer Insight 

แบบไหนถึงจะโดน, http://positioningmag.com)

 ในแตละวัน พวกเราจึงพบเห็นการทำแคมเปญหรือการรณรงคหลากหลาย

แบบบนส่ือออนไลน ท้ังแคมเปญการตลาดซึ�งเนนการขายสินคา แคมเปญเชิญชวน

ใหรวมสนับสนุนกิจกรรมขององคกรสารพัดรูปแบบ ทามกลางแคมเปญนับรอย 

นับพันท่ีหลั�งไหลผานส่ือออนไลน มีเพียงไมก่ีแคมเปญท่ีบรรลุเปาประสงค กลายเปน

ที่จดจำและสามารถสรางแรงกระเพื่อมใหกับสังคม ดังกรณ�ตัวอยางของสาม

แคมเปญซึ�งมีท่ีมาท่ีไปแตกตางกัน แตท้ังสามกรณ�มีจุดรวมท่ีคลายกัน คือ การใช

สื่อโซเชียลเพื่อเปนเครื่องมือเสริมพลังใหกับการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและ

ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอยางที่สรางสรรค
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‘อาขา อามา’ แคมเปญบนส่ือใหมกับกระบวนการสรางธุรกิจเพ่ือสังคม

  “อาขา อามา” เปนแบรนดกาแฟไทยท่ีกลายเปนท่ีรูจักของสังคมในวงกวาง 

มีผูกอตั้งคือ ลี อายุ จือปา เด็กหนุมชนเผาอาขา จากหมูบานแมจันใต จังหวัด

เชียงราย ลีถือวาเปนอีกหนึ�งตัวอยางของคนตัวเล็กๆ คนหนึ�ง ซึ�งถาจะพูดถึงทุน

ที่ติดตัวมา ไมวาจะเปนทุนทางเศรษฐกิจหรือทุนทางสังคม ตองบอกวาแทบจะ

ติดลบ แต ลี อายุ จือปามีความปรารถนาท่ีจะทำใหชุมชนคนปลูกกาแฟ ไมตอง

ตกเปนเบี้ยลางใหกับระบอบทุนนิยมตลอดกาล เขาจึงทำตามความฝน ถึงแม

เสนทางจะขรุขระแตดวยความต้ังใจผสมผสานกับการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ได

สงผลใหความฝนของเด็กหนุมคนหนึ�งเปนจริงขึ้นมาไดในที่สุด   

  ลีมองเห็นความไมเทาเทียมในหลายๆ ดานของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ�ง

การเห็นครอบครัวและชุมชนที่มีอาชีพปลูกกาแฟไมมีอำนาจในการตอรอง ตอง

ถูกเอาเปรียบจากผูคาคนกลาง กดราคากาแฟมาโดยตลอด ลีโชคดีที่พอแมให

ความสำคัญกับการศึกษา ดวยความมุมานะและความพยายาม ทำใหเขามีโอกาส

ไดเขามาศึกษาตอในเมืองจนจบปริญญาตรี โปรแกรมนานาชาติ เพราะเขามองวา

การรูภาษาอังกฤษเปนสิ�งสำคัญ ลีมีความตั้งใจมาโดยตลอดที่อยากทำใหชีวิต 

ความเปนอยูของคนปลูกกาแฟในชุมชนดีขึ้น มีอำนาจที่จะตอรองมากขึ้น 

 ลีไดทดลองสรางโมเดลการจำหนายกาแฟรูปแบบใหม โดยตั้งธุรกิจเพื่อ

ชุมชนข้ึนภายในหมูบาน ชาวบานเขารวมเปนสมาชิกตามความสมัครใจ ชาวบาน

ตองการจะขายในจำนวนเทาใดก็ไดไมมีการบังคับ เขาเริ�มเปดรานกาแฟเล็กๆ 

สาขาแรกดวยงบจำกัด ที่จังหวัดเชียงใหมในป 2553 สำหรับขายทั้งเมล็ดกาแฟ

  และกาแฟพรอมดื่ม รานกาแฟจึงเปนพื้นที่ ที่ลีเปดโอกาสให

  คนเมืองไดสนับสนุนเมล็ดกาแฟจากแมจันโดยตรง รวมท้ังทำให

  คนปลูกกาแฟไดพบกับคนด่ืม ซึ�งไมไดเกิดข้ึนตามรานกาแฟทั�วไป
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ภาพที่ 2 โลโกแบรนดกาแฟ อาขา อามา

 ชวงแรกของการเปดรานกาแฟ ลูกคาคนไทยยังคงไมรูจักและยังไมให

การยอมรับกับกาแฟนองใหมสัญชาติไทย เพราะมุมมองของคนไทย ท่ีมองวากาแฟ

แบรนดไทยคุณภาพดอยกวาแบรนดนอก แถมรสชาติก็ไมนาจะดีเทาแบรนดนอก 

ในป 2010 ลีจึงทดลองสงกาแฟแบรนดอาขา อามาไปประกวดในเวทีประกวด

กาแฟระดับโลกช่ือวา องคกรกาแฟชนิดพิเศษแหงยุโรป เพ่ือตองการพิสูจนใหคนไทย

เห็นวากาแฟ อาขา อามาเปนท่ียอมรับในเวทีสากล อาขา อามาไดรับเลือกใหเปน 

1 ใน 21 แบรนดกาแฟจากทั�วโลก สำหรับใชในเวทีการชิมกาแฟนานาชาติ เม่ือได

รับรางวัลกลับมา แบรนดของเขาเริ�มเปนที่รูจักในหมูชาวตางชาติสวนใหญ

 ลีใชเวลากวาสองป ในการพัฒนาเพื่อเพิ�มศักยภาพของผูปลูกกาแฟ ซึ�ง

เนนการปลูกพืชแบบผสมผสานและเกษตรอินทรียโดยใชปุยธรรมชาติ 

อาขา อามา ยังไดรับการรับรองคุณภาพจากสถาบันระดับนานาชาติ 

เชน องคการการคาอยางยุติธรรม (Fair Trade Organization) ของ

อังกฤษ เพ่ือพัฒนาเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายรับรองผลิตภัณฑ

 

        

106 | จักรวาลสื่อใหม�



ที่ใหราคายุติธรรมตอชุมชน ตอมา ลีไดใชสื่อกิจกรรมเพิ�มเติม โดยทำแคมเปญ

เชิญชวนผูที่สนใจมารวมทริป “Coffee Journey” จัดขึ้นปละครั้ง เปนการพา

คนด่ืมกาแฟ ท้ังคนไทยและตางชาติท่ีสนใจไปสัมผัสแหลงปลูก ชมกระบวนการผลิต 

และเรียนรูวิถีชีวิตของชนเผาอาขา สวน “Long Project”จะเนนกลุมคนผลิตกาแฟ 

มารวมกันคิดคนหากระบวนการผลิตกาแฟที่ดีที่สุดรวมกัน

 ปจจุบัน รานกาแฟ อาขา อามา มีสองสาขาท่ีจังหวัดเชียงใหม อาจกลาว

ไดวาส่ือโซเชียลเขามามีบทบาทอยางมากในกระบวนการสรางแบรนดกาแฟอาขา 

อามา โดยมีจุดยืนการเปนองคกรธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ลีใช

ส่ือโซเชียล ซึ�งจัดวาเปนเคร่ืองมือในการเขาถึงคนจำนวนมหาศาลท่ีมีตนทุนต่ำมาก 

อาทิเชน facebook, web page และ blog ในการพูดคุยกับกลุมเปาหมายท้ังคนไทย

และตางชาติ โดยลีจะใหขอมูล บอกเลาเรื่องราวเหมือนเพื่อนๆ เขียนหากัน 

มีการเชิญชวนผูสนใจเขารวมกิจกรรมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมกับ

ภาพประกอบที่นาสนใจอยางตอเน��อง พื้นที่โซเชียลจึงเปนที่แลกเปลี่ยนขาวสาร 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ คำติชมระหวางผูผลิตกับผูบริโภค และระหวางผูผลิต

กับผูผลิตในแวดวงกาแฟที่มีความเชื่อ คานิยมใกลเคียงกัน รวมทั้งเปนแหลง

รวบรวมขอมูล ความเปนไปของกาแฟอาขา อามา สำหรับผูสนใจทั�วไปอีกดวย

ภาพที่ 3 การ update ขาวสารบน FB อาขา อามา
ที่มา: https://www.facebook.com/akhaamacoffee/
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 การเปนธุรกิจเพื่อสังคมที่สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับคนปลูก

กาแฟบนดอยสูง และแคมเปญเก่ียวกับทริป “Coffee Journey” ทำใหส่ือตางชาติ

และสื่อกระแสหลักในทองถิ�น ทั้งหนังสือพิมพ นิตยสาร รายการโทรทัศนและสื่อ

สังคมออนไลน ใหความสนใจชวยกระจายขาวไปทั�วโลก ลี อายุ จือปา เอง

ไดกลายเปน ตัวแทนของผูประกอบการเพื่อสังคมรุนใหมที่มักไดรับเชิญไปพูด

สรางแรงบันดาลใจทั้งเวทีในประเทศและตางประเทศอยูบอยครั้ง แนนอนวา

ผลจากการที่คนทั�วไปเขาใจ ยอมรับและชื่นชมในกระบวนการผลิตตั้งแตตนน้ำ

จนถึงปลายน้ำไดสรางความภาคภูมิใจใหกับชาวบานท่ีปลูกกาแฟอยางมากเพราะ

มีคนเห็นคุณคาในสิ�งที่พวกเขาทำ
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ภาพที่ 4 ตัวอยางหนาเว็บเพจมูลนิธิกระจกเงา
ที่มา: https://www.facebook.com/Thaimissing/

แคมเปญ ‘คนหายหนาเหมือน’ กับสื่อโซเชียล

 “คนหาย” เปนปญหาทางสังคมอีกประเด็นหนึ�งท่ีตองใชความรวมมือจาก

ทุกสวนทุกฝาย เพ่ือรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือพูดถึง คนหาย ‘มูลนิธิกระจกเงา’ 

เปนหนวยงานตนๆ ที่คนจำนวนมากนึกถึง มูลนิธิกระจกเงา เปนองคกรพัฒนา

เอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายดาน และหนึ�งในนั้นก็คือการเปน

ศูนยขอมูลคนหาย จากสถิติศูนยขอมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงา ซึ�งรวบรวมตัวเลข

คนหายตั้งแตป 2546 – 2558 พบวามีคนหายมากกวา 3,000 คน เฉลี่ยทุกวัน

จะมีคนหายจากบาน 1-3 คน พื้นที่ที่มีคนหายมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล

  มูลนิธิกระจกเงา ใชเคร่ืองมือการส่ือสารบนโซเชียล เชน Facebook เปน

อีกหนึ�งชองทางในการสื่อสารกับผูคนในสังคม ทั้งใหขอมูล อัพเดตขาวสาร 

ประกาศหาคนหาย การนำเสนอภาพท้ังภาพนิ�ง และภาพเคล่ือนไหว โดยเปนการ

เสนอภาพหนาคนหายพรอมรายละเอียดเทาที่จะหามานำเสนอได ซึ�งเปนวิธีการ

ปฏิบัติมาเนิ�นนาน ถึงแมวาส่ือโซเชียลจะเขาถึงผูคนจำนวนมหาศาลในเวลาอันส้ัน 

แตแนนอนวาคนทั�วไปยากท่ีจะจำแนกและจดจำภาพหนาของคนหายท่ีเราๆ ทานๆ 

ตางไมคุนเคยและไมรูจักมากอนได
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 จนเมื่อไมนานมาน�้แคมเปญคนหายมีโฉมหนาที่ดูแปลกไปจากเดิม และ

กลายเปนอีกกระแสที่ผูคนในโลกโซเชียลใหความสนใจและกลาวถึง

 นั�นคือ แคมเปญ ‘คนหายหนาเหมือน’

 ซึ�งถือวาเปนการใสความคิดสรางสรรคเขาไปในการเลาเร่ือง แทนท่ีจะเปน

ภาพของคนหายเพียงอยางเดียว ท่ีทุกคนมองเห็นจากส่ือโซเชียลและปายประกาศ

ในท่ีตางๆ สวนใหญคนจะมองแลวผานเลยไป ยากท่ีจะสรางการจดจำได ทีมสรางสรรค

งานจากบริษัทโฆษณาช่ือดัง บีบีดีโอ กรุงเทพ ไดพยายามหาวิธีการเลาเร่ืองแบบใหม

ท่ีตางไปจากเดิมท่ีจะชวยใหคนท่ีมองเห็นภาพจดจำใบหนาคนหายไดงายยิ�งข้ึน เพราะ

ตามหลักทางวิทยาศาสตร สมองคนเราจะจดจำสิ�งใหมๆ ไดดีจากสิ�งที่เรารูจัก

คุนเคยอยูกอนแลว

 แคมเปญ ‘คนหายหนาเหมือน’ จึงเปนการสะกิดใหคนทั�วไปจำภาพคนหาย

โดยเทียบเคียงกับใบหนาของผูคนที่อยูรายรอบตัวเรา ซึ�งอาจจะเปนใบหนาของ

ญาติ ใบหนาของเพ่ือน รวมท้ังดาราและคนในแวดวงบันเทิงท่ีหลายๆ คนติดตาม

ผลงานจนเกิดความรูสึกคุนเคย

ภาพที่ 5 ตัวอยางดาราในแคมเปญ ‘คนหายหนาเหมือน’
ที่มาของภาพ https://th-th.facebook.com/Thaimissing/posts/1321904754489435
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  แคมเปญน�้เลือกใชใบหนาดาราที่มีความคลายคลึงกับคนหาย เชน 

มณ�รัตน คำอวน, ดิลก ทองวัฒนา, โยง เชิญยิ้ม, อุนเรือน ราโชติ นักแสดงจาก

ซิทคอม “บางรักซอย 9”, นวลนง จามิกรณ (แมแพนเคก), รวิชญ เทิดวงส ฯลฯ 

นักแสดงแตละคนจะจัดวางทาทาง มีสีหนาและอิริยาบถเหมือนภาพคนหายตนฉบับ 

เพื่อใหดูแลวใกลเคียงมากที่สุด เพราะถามีคนจำไดจะเปนการเพิ�มโอกาสในการ

ไดเบาะแส ซึ�งอาจขยายผลนำไปสูการพบตัวคนหาย เราอาจคาดไมถึงวา คนที่

เราเพิ�งเดินผาน หรือยืนรอรถอยูขางตัวเรา เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเปนหนึ�งใน

คนที่หายไปเปนได

 ไอเดียการหาคนหายจากแคมเปญน�้ไดสรางกระแสตอบรับเปนอยางดีบน

สื่อสังคมออนไลน แคมเปญไดรับการพูดถึงและมีการแชรตอจำนวนมาก ถือวา

แคมเปญสามารถสรางกระแสใหผูคนหันมาสนใจ และนำเสนอเคร่ืองมือท่ีจะชวย

ใหการตามหาคนหายมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาที่เคยเปนมา

จักรวาลสื่อใหม� | 111



พลังแหงการสื่อสาร ของ ‘change.org’

 แคมเปญบนเว็บไซต อีกรูปแบบหนึ�งที่สามารถสรางความเปลี่ยนแปลง

อยางใหญหลวงใหกับชีวิตประจำวันของผูคนในระดับตางๆ ตั้งแตสังคมเล็กๆ 

จนถึงระดับประเทศและระดับโลกคือ change.org ซึ�งเปน แพลตฟอรมแบบเปด 

(open platform) ท่ีใหโอกาสกับคนทุกคนไดเปลงเสียงออกมาในรูปของการรณรงค 

ปจจุบันมีผูคนกวา 180 ลานคนจาก 196 ประเทศ ที่ใช change.org เพื่อสราง

การเปล่ียนแปลงในสังคมและชุมชนของพวกเขา สำหรับ change.org ประเทศไทย

มียอดผูใชงานนับเปนลานคน

 change.org เปนหนวยงานท่ีทำเพ่ือสังคม ถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกา ชวงป 

พ.ศ. 2548-2549 ผูกอตั้งคือ Ben Rattray ซึ�งเชื่อวาทุกเสียงมีความหมาย ดังที่

เขาเคยกลาวไววา “เมื่อไหรที่คุณเขียนถึงประเด็นที่คุณสนใจ แมมันจะเปนการ

เปล่ียนแปลงเล็กๆ หรือเปนประเด็นในพ้ืนท่ีท่ีจำกัด แตเม่ือใดท่ีมีผูสนใจและรวม

สนับสนุน นั�นคือจุดเริ�มตนของชัยชนะ” (http://incquity.com/articles/change) 

การรณรงคหรือการรองเรียนในโลกออนไลน เปนการสรางเครื่องมือสำหรับการ

สื่อสารโดยนำเว็บไซตของโลกยุคดิจิทัลมาประยุกตใชกับการรองเรียน จากเดิมที่

การจะรองเรียนอะไรสักเร่ือง คนคนน้ันตองทำปาย ตองรวบรวมกลุมคน โดยเร่ือง

ที่ตองการรองเรียนอาจไปไมถึงผูที่เกี่ยวของโดยตรงดวยซ้ำ แต change.org ได

เอาชนะความยุงยากท้ังหลาย โดยเว็บไซตไดรับการออกแบบมาใหเปนมิตรกับผูใช 

สำหรับคนไทยเพียงแคคลิกเขาไปที่เว็บไซต change.org ประเทศไทย จากนั้น

ทำตามขั้นตอน ซึ�งปรากฏอยูบนหนาจอ แคน�้ก็สามารถเริ�ม

สรางแคมเปญไดทันที
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ภาพที่ 6 ตัวอยางหนาเว็บเพจ change.org
ที่มา:  https://www.change.org/petitions

  อาจกลาวไดวาแคมเปญของ change.org ออกแบบมาใหคนธรรมดาได

รวมพลัง ชวยกันผลักดันเร่ืองท่ีมีความสำคัญหรือมีผลกระทบตอตนเองและสังคม 

ผานการรวมลงช่ือและเชิญชวนคนอ่ืนๆ ใหมารวมโดยการแชรกันตอๆ ไปผานทาง

โซเชียลมีเดียอ่ืนๆ ยิ�งคนมารวมลงช่ือมาก เสียงเรียกรองก็จะยิ�งดังมากข้ึน ท่ีผานมา

หนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของมักจะไมสามารถเพิกเฉยตอเสียงเรียกรองท่ีเกิดข้ึน

บนโลกโซเชียลได เพราะการรณรงคอาจจะเริ�มจากออนไลน เมื่อกระแสจุดติด

หลายๆ ครั้ง สื่อกระแสหลักไมวาจะเปนโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ จะหยิบ

ประเด็นเหลานั้นไปนำเสนอตออีกดวย  
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 จากแคมเปญท่ีเกิดข้ึนนับพันเร่ือง มีตัวอยางการรณรงคท่ีไดรับความสนใจ

จากคนในสังคมท้ังออนไลนและออฟไลน เชน แคมแปญหยุดโครงการสรางเข่ือน

แมวงก โดยสมิทธ์ิ ตุงคะสมิต ซึ�งเรียกรองใหรัฐบาลทบทวนโครงการเข่ือนแมวงก

ท่ียังไมผานการพิจารณาอนุมัติรายงานผลกระทบสิ�งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) 

แคมเปญน�้มีคนออกมาสนับสนุนรวมลงชื่อ 124,532 คน ตอมาเกิดกิจกรรมการ

เดิน-ย่ืน-หยุด เข่ือนแมวงก สงผลใหรัฐตองชะลอโครงการออกไปอยางไมมีกำหนด

 สวนในป 2559 มีแคมเปญที่สรางผลกระทบกับระบบสาธารณสุขไทย

อยางมาก นั�นคือการรณรงคใหมี คณะกรรมการควบคุมราคาโรงพยาบาลเอกชน 

โดย นางปรียนันท ลอเสริมวัฒนา เน��องจากคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน

ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และเปนราคาที่ผูบริโภคไมสามารถตอรองหรือวาตรวจสอบได 

แคมเปญน�้มีผูลงชื่อสนับสนุน 35,581 ราย เมื่อมีการยื่นเรื่องรองเรียนอยางเปน

ทางการ พรอมแนบรายชื่อผูสนับสนุนแคมเปญ ในที่สุด ก็มี

ตัวแทนจากภาคประชาชนไดเขาไปนั�งเปนหนึ�งในคณะกรรมการ

ควบคุมคารักษาโรงพยาบาลเอกชน ซึ�งเปนคณะกรรมการกลาง

ไดสำเร็จ

ภาพที่ 7 ตัวอยางแคมเปญ หยุดสรางเขื่อนแมวงก
ที่มา: https://www.change.org
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  ในสหรัฐอเมริกา มีการรณรงคใหนิตยสารวัยรุน ชื่อดัง “Seventeen” 

หยุดการแตงภาพนางแบบในนิตยสารที่ผลิตขึ้น เพราะเปนที่รูกันทั�วไปวาภาพ

นางแบบท่ีผานการทำ Photoshop จะทำใหนางแบบดูสวยงาม ไรท่ีติ แคมเปญน�้

เกิดจาก จูเลีย บลูม ซึ�งในขณะน้ันจูเลีย อายุ 14 ป ในขณะท่ีคนอ่ืนๆ บอกกับจูเลีย

วาไมมีทางท่ีคำรองขอของเธอจะเปนจริงไปได แตเธอไมยอมแพ จูเลียเริ�มแคมเปญ

บน change.org แคมเปญน�มี้ผูลงช่ือสนับสนุน 86,089 คน จูเลียนำคำรองพรอม

รายชื่อและภาพถายที่ทำขึ้นไปยื่นใหกับบรรณาธิการบริหาร Seventeen สำนัก

งานใหญ ผลจากแคมเปญทำให นิตยสาร Seventeen ประกาศอยางเปนทางการ

วาจะไมใช Photoshop แตงภาพนางแบบอีกตอไป หลังจากนั้นไมนาน นิตยสาร 

Cleo ในออสเตรเลียตองเจอชะตากรรมเดียวกันกับที่นิตยสาร Seventeen ใน

สหรัฐอเมริกาเจอมาเชนกัน โดย Jessica Barlow นักเรียนระดับมัธยมจากเมือง

  เมลเบิรน ไดรณรงคใหนิตยสาร Cleo ยกเลิกการตกแตงภาพ

  นางแบบ ผานการทำแคมเปญบน change.org ในออสเตรเลีย

  เชนกัน ผลของแคมเปญทำใหนิตยสาร Cleo ตองเดินตามรอย

  นิตยสาร Seventeen อเมริกา

ภาพที่ 8 แคมเปญการแตงภาพนางแบบในนิตยสาร Seventeen USA
ที่มา: https://www.change.org/p/seventeen-magazine-give-girls-images-of-real-girls?lang=th
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 Change.org เปนแพลตฟอรมที่ตัดเย็บขึ้นมาเพื่อชวยใหปจเจกชน 

คนธรรมดาไดสรางแคมเปญดวยตัวเอง โดยไมตองรอองคกรหรือหนวยงานใดมา

สนับสนุน แตการจะทำแคมเปญบน change.org ใหมีผูสนใจมาเขารวมสนับสนุน

จำนวนมากน้ัน ยังตองอาศัยกลยุทธการเลาเร่ืองท่ีโดนใจ โดยสวนใหญผูเริ�มแคมเปญ

มักจะเปนผูที่มีประสบการณตรงในบางแงมุมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทำใหไดรับ

ผลกระทบหรือเล็งเห็นบางสิ�งบางอยางที่ไมสามารถปลอยสิ�งเหลานั้นใหผานเลย

เปนไปตามยถากรรมได การใชแคมเปญโนมนาวใจจึงตองการเน�อ้หาท่ีเปนความจริง 

สามารถทำใหผูที่ตองการสนับสนุนเกิดความรูสึกบางอยาง และเชื่อวาหนึ�งเสียง

ของตนสามารถทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงได
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โลกแหงโซเชียล โลกแหงการเสริมพลัง

   เสนทางการแสวงหาและพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ของผูคนในโลกใบน�้ยังคงดำเนินตอไปไมหยุดยั้ง สำหรับสังคมโลกในยุคดิจิทัล 

ปจเจกและองคกรตางๆ พยายามประยุกตใชส่ือโซเชียลเพ่ือเสริมพลังในการมีสิทธ์ิ 

มีเสียง และเสริมศักยภาพองคกรในหลากหลายมิติของการส่ือสาร ท้ังในระดับทองถิ�น

และระดับโลก ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยางไมเคยเกิดขึ้นมากอน สื่อโซเชียล

ชวยเชื่อมโยงคนในภูมิภาคตางๆ เขาดวยกัน ทำใหเกิดการเชิญชวนโนมนาวใจ

ในรูปของการรณรงค การแชรขอมูล ขาวสารใหขยายวงกวางออกไปในเวลาพริบตา 

ดวยตนทุนที่นอยมาก แตสามารถสรางผลกระทบใหสังคมไดหลายระดับ

  อาจกลาวไดวาเสียงของคนธรรมดาหนึ�งคนท่ีเคยโดนกลบดวยเสียงของ

ผูท่ีมีฐานะทางสังคมสูงกวา มีเศรษฐกิจท่ีดีกวา มีอำนาจมากกวาน้ัน คนธรรมดา

คนนั้นถามีความเขาใจ เขาถึง และใชเครื่องมือทางการสื่อสารแบบใหมเปน สื่อ

โซเชียลไดเปดโอกาสใหคนตัวเล็กตัวนอยสามารถกาวขามอุปสรรค มีพื้นที่ที่จะ

สงเสียงเลาเรื่องจากมุมของตนใหโลกไดรับรู ดังเชนปรากฏการณในกรณ�ของ

กระบวนการสรางแบรนดกาแฟอาขา อามาของลี อายุ จือปา ในฐานะธุรกิจเพื่อ

สังคมท่ีสงเสียงดังทั�วไทยและดังไกลไปทั�วโลก และ แพลตฟอรมเปด เชน เว็บไซต 

change.org เด็ก วัยรุน ผูใหญจากทุกมุมของโลกท่ีสามารถบอกเลาเร่ืองของตน

ไดอยางทรงพลังจนนำไปสูการเปลี่ยนแปลงตั้งแตประเด็นเล็กๆ ที่กระทบกับ

กลุมคนไมมากนัก ไปจนถึงประเด็นระดับประเทศท่ีสงผลกระทบมหาศาลตอผูคน

ในวงกวาง หรือแมแตการใสความคิดสรางสรรค เปดมุมมองการเลาเรื ่องที่

  แตกตางไปจากที่เคยเปนมาในแคมเปญคนหายหนาเหมือน 

  การส่ือสารบนโซเชียลของปรากฏการณเหลาน�เ้ปนหมุดหมายท่ี

  คนทั�วไปสามารถนำมาเปนแบบอยางและเรียนรูไปดวยกันได

  เปนอยางดี
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บทที่ 7
“สื่อใหม” กับ “ชุมชนาภิวัฒน”

เกศิน� จุฑาวิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชุมชนาภิวัฒน : ใครอภิวัฒน อภิวัฒนอะไร

  “ชุมชนาภิวัฒน” มาจากคำวา “ชุมชน” ท่ีสนธิกับ “อภิ” ซึ�งสมาสกับ “วัฒน” 

อยูกอนแลว +_+

 เพ่ือมิใหงุนงงมากข้ึน #_#  ขอขยายความ ̂ o^ ใหเขาใจตรงกันกอนนะคะ

  “ชุมชน” ในท่ีน� ้อาจหมายรวมถึงชุมชนหลายลักษณะ ท้ังชุมชนเชิงกายภาพ 

ชุมชนเชิงประเด็น ชุมชนออนไลน และชุมชนออฟไลน  

 สวน “อภิ” แปลวา เหน�อกวา ดีกวา ยิ�งใหญกวา

  “วัฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลวา เจริญ งอกงาม รุงเรือง

  รวมแลว “อภิวัฒน” จึงหมายถึง ความงอกงามรุงเรืองแบบเหน�อ

     ปกติธรรมดา 

  เมื่อมีการนำมาสนธิกับคำวา “ชุมชน” เปน “ชุมชนาภิวัฒน” ก็

     หมายถึง ความงอกงามรุงเรืองแบบเหน�อปกติธรรมดาของชุมชน 

จักรวาลสื่อใหม� | 119



 ซึ�งถาจะเปนเชนนั้นไดจริง ชุมชนตองเปนผูกระทำและเปนผูรับผลของ

การกระทำนั้นๆ ดวยตนเอง มิใชใหใครคนใดคนหนึ�ง หรืออำนาจใดอำนาจหนึ�ง

มาสั�งการ และนั�นก็หมายความวา…  ทายท่ีสุดในเชิงพ้ืนท่ี คำตอบจึงอยูท่ีหมูบาน 

ชุมชนท่ีเขมแข็งจะจัดการตนเองได รัฐแคเปล่ียนบทบาทมาเปนผูสนับสนุน … การเปน 

“ชุมชนาภิวัฒน” … จึงเปนทางเลือกทางรอด… ทางสุดทาย ไมวาจะอยูในยุค 

Thailand 1.0 หรือ 4.0

 แต… การท่ีชุมชนจะอภิวัฒนตนเองไดน้ัน จำเปนตองมีท้ังพลังความรู และ

พลังจากเครือขาย

ความรู คือ อำนาจ

  ในอดีตอันไมไกลนักของสังคมไทย … ความรูไดถูกจำกัดอยูในกรอบของ

ชนช้ัน “การอานและการเขียนหนังสือ” เปนกิจกรรมทางปญญาและกิจกรรมบันเทิง

ที่วนเวียนอยูในหมูผูนำและชนชั้นสูง เมื่อเทคโนโลยีการพิมพและเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสเริ�มเปนท่ีแพรหลาย ประชาชนทั�วไปในชนช้ันถัดๆ ลงมา ก็เริ�มท่ีจะ 

“เขาถึง” กิจกรรมเหลานั้นได… หากก็แตในฐานะเพียงผูชมหรือผูเสพ

 นวนิยาย เปนงานเขียนประเภทหนึ�งท่ีไดรับความนิยมจากผูอานทุกชนช้ัน 

เพราะเปนการเขาถึงความรูแบบท่ีงายท่ีสุด (^_<) กลาวคือ ถาจะอานเพ่ือความบันเทิง

ก็ไดรับความบันเทิง ถาจะอานเอาสาระก็ไดสาระ…มากเทาที่จะสกัดและตีความ  

ผูที่อานหนังสือมากกวาผูอื่นจึงมีอำนาจมากกวา เพราะมีความรูในเรื่องที่ผูอื่น

ไมเคยรูหรือไมตระหนักรู  

 ในยุคนั้นอีกเชนกัน “ความรูบางประเภท” เชน ความรู

ทางการแพทย ยังถูกมองวาเปนเรื่องเฉพาะกลุม การสื่อสาร

ระหวางหมอกับคนไข อันนำมาซึ�งความงุนงง สบสน ไมเขาใจ 

กลายเปน ความขลังและศักดิ์สิทธิ์  T^T  ซึ�งจากจุดนั้นเอง

ในที่สุดก็ไดนำไปสูการกอกำเนิดของนิตยสาร “หมอชาวบาน”

 มณฑลขาวสารและขอบฟาความรู ขยายตัว >>>
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ความรูคืออำนาจ แตก็ยากจะ “เทาทัน”

 ตราบจนถึงปจจุบัน การหลอมรวมและเช่ือมรอยของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม กลายเปน “โลกออนไลน” ที่ทำใหคนสวนใหญ

เขาถึง “ความรู” ไดงายข้ึน ขอมูล ขาวสาร แพรสะพัด… ระบัดใบจนทวมลน … 

ชวนสำลัก

 การแชรอยางไมเทาทัน และการออนไหวกับขอมูล ลวนนำมาซึ�งกระแส

ดรามาและการต่ืนตระหนกอยางไรเดียงสา =_= เชน กรณ�พิษของ “สาวนอยประแปง” 

อาจทำใหหลายครอบครัวรีบตะลุยร้ือท้ิงตนไมใบสวยน� ้ท้ังท่ีความจริงตนไมสวนใหญ

ก็มีทั้งคุณและโทษดวยกันทั้งนั้น 1

 ไมเวนแมแตตนไมท่ีฟอรมสวยๆ อยางลีลาวดี หรือลั�นทม ท่ีแตกอนไมนิยม

ปลูกไวในบาน อาจเปนเพราะวาชื่อที่ฟงแลวไมเปนมงคล และอาจเพราะวากิ�ง

ของลั�นทมเปราะบางและมียางที่เปนอันตราย ตำแหนงแหงที่ของลั�นทมจึงจำกัด

อยูแตในวัด สถาบันการศึกษา หรือพื้นที่สาธารณะเทานั้น  

 เร่ืองเหลาน� ้ขอเพียงแตจะมีความรูเทาทัน รูท่ีจะหยิบใช รูท่ีจะหลีกเล่ียง 

รูที่จะระแวดระวัง

 การแบงปนเร่ืองดีๆ นับเปนเร่ืองดี แตการแบงปนเร่ืองไมจริง/ ไมรูวาจริง/ 

เพราะหวังอิงกับการเปนผูมีอำนาจในการเขาถึงขอมูล - ขาวสาร - ความรู กอนใครๆ 

นับเปนเรื่องนาเศรามากกวา (;_;)

1 ในชวงที่ผานมา เกิดกระแสแชรกันในโลกออนไลนวา คุณแมชาวตางชาติคนหนึ�งโพสตเลาเรื่องลูกวัย 
5 ขวบของเธอวา เสียชีวิตเพราะกินตนไมมีพิษ “สาวนอยประแปง” อานรายละเอียดเพิ�มเติมใน
th.theasianparent.com
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 สวนการออนไหวกับขอมูล หรือการใชพลังอารมณเปนตัวนำก็นำไปสูเร่ือง

ชวนเศราพอๆ กัน ในแงของการสรางความแตกแยกราวฉานในสังคม ไมวาจะเปน

ดวยเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองหรือศาสนา

 คำถามสำคัญก็คือ เราจะอยูอยางเทาทันตนเอง (สารพัดกิเลส) เทาทันส่ือ 

(สารพัดขาวสาร) และเทาทันโลก (สารพัดการเปลี่ยนแปลง) ไดอยางไร

 @O@
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ขาวสารและความสัมพันธในเครือขายสังคมออนไลน

 “คุณยาติดไลน คุณยายติดเฟซ” 2 กลายเปนปรากฏการณปกติ (ท่ีจริงแลว 

คุณปูและคุณตาก็เหมือนกัน)

 การเขาถึงโลกออนไลนที่อยูในฝามือ เพียงแคการเคาะหรือสัมผัสดวย

ปลายนิ้ว ผนวกกับการเรียนรูแบบงายๆ ในฐานะ “ผูใช” ทำใหโลกของผูสูงอายุ 

เด็กนอยวัยใส และคนวัยทำงาน มีความเหลื่อมล้ำนอยลงในแงของการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร การผลิตเน�้อหา และการสงขาวสาร (^O^)v  ขณะเดียวกัน ในแง

ความสัมพันธของผูคน ก็ใหรูสึกวา มีความใกลชิดกันมากขึ้น แบบ “อยูหางๆ 

อยางหวงๆ”

 การทักทายยามเชาในกลุมไลนดวยสติกเกอรดอกไม หรือมธุรสวาจา 

ประเภท อรุณสวัสดิ์  หรือวจีธรรมตางๆ แทที่จริงอาจเปนเพียงแคคำประกาศ

การมีตัวตนและการดำรงอยูวา “ในโลกใบน�้ยังมีฉันอยู”  การพบปะกันของผูคน

ในเครือขายสังคมออนไลน อาจเทียบไดกับการพบเจอกันของผูคนบนทางเทา

  ท่ีกำลังมุงดูปายประกาศ หรือผูคนในรานกาแฟท่ีกำลังแลกเปล่ียน

  ความคิดกันดวยเร่ืองสัพเพเหระ หากก็แฝงดวยทัศนคติและคุณคา

  บางประการ 

 

2 นวนิยายเลมใหมของสำนักพิมพคมบาง ประพันธโดย ชมัยภร แสงกระจาง
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ภาพที่ 1
ความสัมพันธและทิศทางของขาวสารในเครือขายสังคมออนไลน

ที่มา :  อาทิตย สุริยะวงศกุล, 2555, หนา 46
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 ขาวสารและความสัมพันธในเครือขายสังคมออนไลนมีหลายแบบ แตอยางนอย

ที่สุดมีสองทิศทาง สรุปไดดังแผนภาพดานลางน�้

 



 ภาพแรก เปนการสื่อสารทางเดียวจากการเปนสมาชิกของแฟนเพจหรือ

การติดตามคนในทวิตเตอรหรืออินสตาแกรมของผูใชอ่ืน ผูท่ีเราติดตามหรือไปเปน

สมาชิกไมตองใหการอนุญาตใดๆ กับเรา เพราะโดย กระบวนการแลวพวกเขาไดอนุญาต

ใหผูคนมาติดตามรับขาวสารอยูแลวต้ังแตตน ขาวสารจะวิ�งมาทันที ในหนา News 

Feed ของเรา แตในทางกลับกัน คนเหลานั้นไมจำเปนตองติดตามเรากลับและ

ขาวสารของเราก็จะไมไดวิ�งไปหาคนเหลาน้ัน ความสัมพันธแบบน�เ้ปนความสัมพันธ

แบบทิศทางเดียว ขอดีสำหรับเรา ก็คือ การไดรับรูขาวสารจากแหลงสารน้ันๆ กอน

คนอื่นที่ไมไดเปนสมาชิก 

  ภาพที่สอง เปนการสื่อสารสองทาง ดังกรณ�การเปนเพื่อนกันในเฟซบุก

และโฟรสแควร ทิศทางของความสัมพันธและขาวสารจะเปนแบบสองทาง เจาของ

บัญชีเฟซบุกหรือโฟรสแควรฝายหนึ�งตองรองขอเปนเพ่ือนกอน  เม่ืออีกฝายหนึ�ง

ตอบรับและเปนเพ่ือนกันแลว ขอมูลขาวสารของท้ังสองฝายจึงจะถูกสงถึงกันและกัน

 สวนภาพสุดทาย เปนการส่ือสารสองทางซึ�งแสดงความสัมพันธท่ีต้ังอยูบน

ความสนใจรวมกัน ดังกรณ�การเปนสมาชิกอยูในกลุมในเฟซบุก ซึ�งเปรียบเสมือน

พ้ืนท่ีกลาง เม่ือเราเปนสมาชิกของกลุมใดกลุมหนึ�งแลว ก็สามารถประกาศขาวสาร

ลงในกลุมนั้นๆ ได สมาชิกทุกคนในกลุมสามารถเห็นขาวสารและแบงปนตอได 

โดยไมจำเปนตองติดตามเราหรือเปนเพ่ือนกับเรา ขอดี ก็คือ ขาวสารจะสามารถ

กระจายไปสูคนหลายคนได โดยคนเหลานั้นไมจำเปนตองเปนเพื่อนกัน
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สืบสานสัมพันธแนบแนน ในโลกออนไลน

  การปรากฏตัวของคนเราในโลกออนไลนและโลกออฟไลน  มีสิ�งหนึ�งที่

เหมือนกัน คือ เราอยากจะ  “ถูกเห็น” อยางไร เน��องจากตัวตนของคนเรามีหลาย

แงมุม หลายมิติ  บางคนใหคุณคากับการถูกเห็นในมิติ “ความรื่นรมยและความ

สมบูรณแบบ” เชน การกิน ด่ืม เท่ียว ครอบครัวอบอุน ฯลฯ อันเห็นไดจากขอความ

ในสถานะ ภาพที่โพสต ตลอดจนการเช็กอิน เปนตนวา การเช็กอินที่ชองทาง

ดวนพิเศษ ดานตรวจคนเขาเมือง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ยอมแสดงสถานภาพ

ที่สมบูรณแบบชนิด “เหน�อกวา” คนทั�วไป 8(>_<)8   

 ในขณะเดียวกัน หลายคนกลับใหคุณคากับการถูกเห็นในทางตรงกันขาม 

สถานะของขอความและภาพท่ีโพสตจึงแสดงนัยยะของ “การร่ำรอง ไขวควา และ

ถวิลหา… ความดี ความงาม ความรัก” ประเภท โสด เหงา อกหัก รักรันทด ฯลฯ 

บางคนใหคุณคากับถูกเห็นในมิติของงาน ท้ังดานบวกและดานลบ บางคนก็ตองการ

ที่จะถูกเห็นในมิติของการเปนผูเก็บเกี่ยวประสบการณชีวิต บทเรียน ขอคนพบ

และสัจธรรมประจำวัน

 แนนอนวา คนท่ีมี “สติ” กำกับมากกวา จะ “ควบคุม” การถูกเห็นไดดีกวา  

ภาพท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีออนไลนของคนประเภทน� ้จึงมักจะอยู “ในรองในรอย” และ 

ไม “หลุด” ไปจากสิ�งที่ไมตองการจะ “ถูกเห็น”

 ดังนั้น เพื่อรักษาและสืบสานสัมพันธภาพในโลกออนไลน … เมื่อ “เห็น” 

โพสตของ “เพ่ือน” แลว ก็ควรท่ีจะกด like … ถาโดนใจ โปรดกด love … แตถา

จะประเสริฐสุด ก็ตองทั้ง ‘เมนต ทั้งแชร … เพื่อใหอีกฝายหนึ�ง

รับรู …

 
 เชนน�้แลว ความสัมพันธในโลกออนไลน จักยืนยาว … 

ตราบใดที่โลกยังสวย ก็อวยกันไป (>///<)
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นักรบออนไลน Vs ออฟไลน

  ขอมูลขาวสารที่ไหลบาอยางทวมทน ผนวกกับเครือขายทางสังคมที่

กลายเปนทุนทางสังคมท่ีแนนหนาทำใหคนเรารูสึกวา … ไมไดเดียวดายอีกตอไป

 
 การแยกแยะ กลั�นกรอง จัดระเบียบขาวสาร ผนวกกับการมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูคนในเครือขายสังคมออนไลนที่สนใจเรื่องเดียวกัน ทำให

เกิด “พลัง” ที่จะออกมามีบทบาทในโลกออฟไลน รวมขับเคลื่อนสังคมหรือสราง

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ�งใหญได

 คนท่ีเคยเปน “Nobody” ในโลกออฟไลนจำนวนมาก กลายเปน “Somebody” 

ในโลกออนไลน ทำหนาท่ี “นักรบ” คอยส่ือสารขอมูล- ขาวสาร- ความรู อันเปน

ประโยชน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวังสถานการณอยางตอเน��อง

  ในยามท่ีสถานการณสุกงอม พวกเขาเหลาน้ันก็ออกมารวมสรางปฏิบัติ

การในโลกออฟไลนดวย

 “ชุมชนาภิวัฒน” ของนครปฐม เปนกรณ�ศึกษาที่นาสนใจกรณ�หนึ�ง 

ในเรื่องน�้

  เรื่องของเรื่องเริ�มขึ้นเมื่อกลางป พ.ศ. 2558 โดยมี “บันทึกขอความ” 

ระหวางหนวยงานราชการฉบับหนึ�งระบุแผนการเคลื่อนยายโบราณศิลปวัตถุ 

จำนวน 1,873 รายการ จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย ไปไวที่

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง 3 ซึ�งถาไมมีใครไปลวงรู การเคล่ือนยายท่ีคาดวา

  จะใชเวลาประมาณ 1 สัปดาหก็คงดำเนินไปอยางเงียบๆ เรียบรอย 

 

3 บันทึกขอความ เรื่อง การเคลื่อนยายและจัดแสดงโบราณศิลปวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระปฐมเจดีย เรียน ผูอำนวยการสำนักศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี ลงวันท่ี 17 เมษายน 2558 ลงนามโดย
ผูอำนวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง ระบุชัดเจนวา “ตามที่ทานอธิบดี (กรมศิลปากร) มีบัญชา
ใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จัดทำแผนการเคล่ือนยายโบราณศิลปวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระปฐมเจดีย มาเก็บรักษาและจัดแสดงยังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง นั้น…”
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เปนธรรมชาติ และไมมีอุปสรรค แตเม่ือหนังสือฉบับน้ันตกมาอยูในมือของ “พลเมือง” 

กลุมเล็กๆ กลุมหนึ�งเขา เร่ืองราวก็กลับตาลปตร ทุกอยางลุกลามรวดเร็ว ยุทธศาสตร

การคัดคานไมยุบ ไมยายพิพิธภัณฑไดถูกกำหนดขึ้นอยางเปนขั้นเปนตอน บน

ฐานขอมูลทางประวัติศาสตร โบราณคดีและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเชื่อมรอย

กับยุทธศาสตรการสื่อสารและการวางจังหวะกาวที่แมนยำ (^^)//

 ส่ือใหมและเครือขายสังคมออนไลน กลายเปน “พระเอก” ท่ีชวยปลุกกระแส

การตื่นรูของคนนครปฐม … รวดเร็ว และรุนแรง… ควบคูไปกับปฏิบัติการจริง

เพ่ือปกปองของมีคา (ท้ังๆ ท่ีกอนหนาน�ก็้ไมเคยเห็นคุณคา) โดยมีส่ือมวลชนจาก

สวนกลางและสื่อทองถิ�นชวยกระพือโหม ภายใตความรวมมือของทุกกลไก ซึ�งมี

ภาคประชาสังคมและส่ือ ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคเอกชนเปน “ทัพหนา”  

มีภาคการเมืองและภาครัฐ เปน “ทัพหลัง”

  สมาชิกทุกคนในเครือขายสังคมออนไลน ทำหนาท่ีเสมือน “node” หรือ 

“ขอตอ” ทางสังคมท่ีพวกเขาส่ือสารกันเอง ดวย “สาร” ท่ีพวกเขาสรางข้ึน มันจึง

กลายเปนแรงขับเคลื่อนที่มี “พลัง”
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 เม่ือนักรบออนไลน ออกมาเปนแกนนำในโลกออฟไลนดวยแลว การขับเคล่ือน

ก็ยิ�งมีพลังมากขึ้น กาลครั้งนั้น แมประชาชนจะเปนฝายชนะ แตก็ยังมีประเด็น

สืบเน��องวา ถาจะยายพิพิธภัณฑจากองคพระปฐมเจดีย (ซึ�งคับแคบแลว) ไปอยูท่ี

เรือนจำเกา 32 ไร ในตัวเมือง (ซึ�งบัดน�้รกราง) นั้น จะ “จัดการพื้นที่” อยางไร 

ทำอยางไรใหประชาชนรูสึกวาตนเปนเจาของ ทำอยางไรใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ

อยางแทจริง ทั้งในแงของการเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยว แหลงพักผอน 

แหลงสรางรายไดของชุมชน ฯลฯ

 หลังจากการกำชัยในครั้งนั้น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและสื่อ

ยังสรางแรงกระเพื่อมอยางตอเน��องผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน

 ผาน “เรื่องเลาจากคุก” หลากหลายรูปแบบ

 ผาน “เรื่องเลาของเมือง” ที่อิงอยูกับประวัติศาสตร และโบราณคดี

 ชัยชนะคร้ังตอมา คือ การระงับการร้ือถอนบานพักผูบัญชาการเรือนจำไวได 

(แมจะเหลือเพียงบานครึ�งหลัง) เพราะสิ�งที่ชุมชนอยากเห็นเปนอันดับแรก คือ 

แผนแมบทการจัดการพื้นที่ 32 ไร เปนตนวา อาคารหลังใดบางที่ควรรื้อ อาคาร

หลังไหนบางที่มีคุณคาควรแกการอนุรักษและบำรุงรักษาเพื่อเปนแหลงเรียนรู 

และเปนความทรงจำรวมของ “ปฐมนคร” ตลอดจนพิพิธภัณฑท่ีจะสรางข้ึนใหมน้ัน 

ควรจะจัดวางไวตรงไหน พื้นที่ใชสอยที่เหลือควรจะมีอะไรบาง
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 เปาหมายในเชิงรูปธรรมของพื้นที่ จะเปนอะไร อยางไร ไมสำคัญเทากับ

การสรางกระบวนการตระหนักรูและการมีสวนรวมในการจัดการ “พื้นที่สรางสรรค” 

ของชุมชนเอง

 เรื่องน�้ยังไมจบ… หากก็พบวา ความเปนชุมชนาภิวัฒนของนครปฐมนั้น 

มี “ตัวละคร” ใหมๆ  ออกมาเปน “แกนนำแถวสอง” มากข้ึน
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พื้นที่กลาง “ขาวสารนครปฐม”

 กลุมในเฟซบุก ที่ชื่อวา “ขาวสารนครปฐม” เปนพื้นที่ที่มีพลัง

 
 “ขาวสารนครปฐม” เปนกลุมปด มีสมาชิกกวาสองแสนคน สรางข้ึนเม่ือป 

พ.ศ. 2554  เพ่ือติดตามปญหาน้ำทวมใหญในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและพ้ืนท่ี

ใกลเคียง ตอมาก็ไดกลายเปน “พื้นที่กลาง” หรือ “พื้นที่สรางสรรค” สำหรับการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอันเปนประโยชน “มีสุข รวมสุข มีทุกขรวมเสพ” โดย

สมาชิกทุกคนตางรับรูและปฏิบัติตาม “กฎเหล็ก” ที่ปกหมุดไว

 พื้นที่แหงน�้ ประกาศชัดไมของแวะการเมือง ความเชื่อทางศาสนา ไม

ประจานผูคนหรือหนวยงาน  ไมนำเสนอความรุนแรง ลามก อนาจารทุกรูปแบบ 

ทั้งไมใหขายสินคาหรือโฆษณาธุรกิจทุกประเภท

 การดำรงอยูของ “ขาวสารนครปฐม” นับเปนกาวสำคัญกาวหนึ�งของ

การเปน “ชุมชนาภิวัฒน” ของชุมชนทองถิ�นนครปฐม ดังจะเห็นไดวาความเดือดเน�อ้

รอนใจของสมาชิกคนใดคนหนึ�งที่โพสตไว ไมวาจะเปนเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ 

ก็ลวนแลวแตไดรับความเอาใจใส และเปนธุระจากเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ เสมอ 

ทั้งที่พวกเขาตางก็ไมไดรูจักกันโดยสวนตัว

 พวกเขาพึ�ง “อำนาจภายนอก” นอยลง  และ “จัดการตนเอง” ไดมากข้ึน

 พวกเขาเอาใจใส และเปนธุระใหแกคนที่เดือดรอน ไมดูดายกับการชวย

ตามหาคนหาย การชวยเหลือหมา แมวจรจัดที่ถูกรถชน

 นั�นไมไดหมายความวา พวกเขากำลังทำหนาที่ของ 

“พลเมือง” หรอกหรือ (~_~)  
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  ในชวงวิกฤติการณสำคัญของนครปฐม ไมวาจะเปนกรณ�อุทกภัยคร้ังใหญ

เมื ่อป พ.ศ. 2554 การคัดคานการยายโบราณศิลปวัตถุ เมื ่อป พ.ศ.2558 

การบรรเทาทุกขเพ่ือนพ่ีนองภาคใตท่ีประสบภัยน้ำทวมเม่ือตนป 2560 หรือแมแต

การแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และจุดเทียนแสดงความความอาลัย 

ในชวงปณรสมวาร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 (ครบ 15 วัน การบำเพ็ญกุศล

ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) แสดงใหเห็นวา พลังของ

ประชาชนมีอยูจริง เปนพลังที่มาจากจิตสำนึก พลังของความรูสึกเปนเจาของ 

ทั้งที่งานดังกลาวเริ�มมาจากความคิดของคนตัวเล็กตัวนอยในภาคประชาสังคม

กลุมเล็กๆ กลุมหนึ�งที่ชวนกันมา “ออกแบบ” และชวยกันเตรียมงาน โดยมีการ

ชวนพ่ีนองประชาชนผาน “ขาวสารนครปฐม” เพียงแคสองวันกอนงาน ปรากฏวา

เกิดกลายเปน “กระแส” ชนิด Talk of the Town (=[]=!) มีคนอาสาเขามาขอรวมดวย

ชวยกันแบบไมมีเงื่อนไข ทั้งอาหาร น้ำดื่ม เทียน ถุงขยะ มอเตอรไซตรับจาง 

โดรน ฯลฯ จิปาถะ
   คณะทำงานตรวจสอบกระแสตอบรับท่ีปรากฏผานส่ือแบบ 

  “ชั�วโมงตอชั�วโมง” จากหลักรอยเขาสูหลักพัน จากพันตนๆ จนถึง

  พันปลายๆ ใกลหลักหม่ืน ทำให “จังหวัด” ตองรีบเชิญคณะทำงาน

  ภาคประชาสังคมเขารวมหารือดวน เพื่อเตรียมรับสถานการณ 

  โดยมีการหลอมรวมและบูรณาการใหเปนงานเดียวกันกับงานของ

  จังหวัด
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ชุมชนาภิวัฒนเชิงประเด็น

 ชุมชนาภิวัฒนของนครปฐม เปนตัวอยางชุมชนทางกายภาพหรือชุมชน

เชิงพื้นที่ ชุมชนาภิวัฒนเชิงประเด็นก็มีหลายตัวอยาง

 
 เร่ืองท่ีนาสนใจเร่ืองหนึ�ง ไดแก การทำงานของกลุมรักษหินขาว นักวิชาการ

ทางทะเลและชางภาพใตน้ำระดับแนวหนา 24 คน ไดรวมตัวกันลงไปสำรวจสิ�งแวดลอม

ใตน้ำบริเวณกองหินขาว ในพ้ืนท่ีกวางยาว ขนาดสนามฟุตบอล พบฝูงปลานานาพันธุ

และปะการังหลากสี ทั้งปะการังออนและปะการังแข็ง 4

 พวกเขาไดระดมทุนกันลงไปบันทึกภาพใตน้ำ เพ่ือแสดงหลักฐานเชิงประจักษ 

นำเรื่องราวใตทองทะเลลึกออกมาสื่อสารกับชาวโลก

 ทั้งๆ ที่กอนเริ�มโครงการกอสรางทาเทียบเรือน้ำลึกปากบารา อุทยาน

แหงชาติหมูเกาะเภตรา อ.ละงู จ.สตูล น� ้ไดมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ�งแวดลอม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment)”  เปนท่ีเรียบรอยแลว 

แต “กองหินขาว” ท่ีอุดมสมบูรณ กลับ “ตกสำรวจ” ไปจากรายงานดังกลาว (>_<)

 ซึ�งถาการกอสรางทาเทียบเรือน้ำลึกปากบารายังไมปรับหรือขยับขยาย 

ความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพก็จะตองพบกับ “จุดจบ” 

อยางแนนอน และตอมาก็ไดมีเสียงเรียกรองถึงความจำเปนที่จะตองทำรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA: Environmental Health 

Impact Assessment)อีกดวย 5  

4 ปกติแลว ปะการังออนและปะการังแข็งมักจะไมปรากฏอยูดวยกัน ภาพการอยูรวมกันเชนน�้
แสดงถึงความอุดมสมบูรณของทองทะเลบริเวณนั้น
5 อยางไรก็ตาม ขอเรียกรองของกลุมรักษหินขาวและชาวบานไมไดอยูที่การตอตานการกอสราง
ทาเทียบเรือน้ำลึกแตอยูท่ีวาจะกอสรางอยางไรใหไมกระทบกับความเปนอยูของสิ�งมีชีวิตบริเวณน้ัน
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 ความนาสนใจก็คือ การลงไปถายภาพใตน้ำโดยนักดำน้ำจิตอาสาเหลาน�้ 

ตองใช “ทุนทางเศรษฐกิจ” จึงมีการระดมรับบริจาคผาน “ทุนทางสังคม” ท่ีมาจาก

เครือขายความสัมพันธของพวกเขา โดยทั�วไปถาขนาดเครือขายความสัมพันธใดๆ 

ก็ตาม มีขนาดใหญและหลากหลาย ทุนทางสังคมก็จะยิ�งมากตามไปดวย

 

 อีกทุนหนึ�งที่สำคัญ คือ “ทุนทางวัฒนธรรม” ทุนทางวัฒนธรรมเปนทุน

ท่ีมาจากคุณลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีสามารถปรากฏไดใน 3 สภาวะ 1) การปรากฏ

ผานตัวตนของมนุษย เชน การปฏิบัติตัว อุปนิสัย หรือแนวโนมในการแสดงออก  

2) การปรากฏผานสิ�งของท่ีแสดงถึงลักษณะทางวัฒนธรรม เชน หนังสือ ภาพถาย 

ภาพวาด และ 3) การปรากฏผานลักษณะทางสถาบันที่รับรองคุณลักษณะ เชน 

การถูกรับรองผานความรูแบบสถาบันการศึกษา

 ลักษณะสำคัญของทุนเหลาน�้ คือ การสามารถแปลงรูปแบบขามไปมา

ระหวางกันได เชน คนท่ีมีทุนทางเศรษฐกิจท่ีเปนเงินก็สามารถใชเปนคาใชจายใน

การสนับสนุนใหเกิดการสรางทุนทางวัฒนธรรมได หรือทุนทางวัฒนธรรมก็สามารถ

แปรเปนทุนทางสังคมหรือทุนทางเศรษฐกิจได เปนตน

 น��จึงกลับมาสูขอสรุปที่โปรยไวตั้งแตแรกแลววา การสรางชุมชนาภิวัฒน 

ไมวาจะเปนเชิงพ้ืนท่ีหรือเชิงประเด็น ยอมตองอาศัยพลังความรู และพลังเครือขาย

สังคม ซึ�งก็คือ “ทุนทางสังคม” ที่สามารถแปรเปน “ทุนทางเศรษฐกิจ” และ 

“ทุนทางวัฒนธรรม” ได
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บทสรุป

 การสะสมสราง “พลังความรู” และการสั�งสม “พลังเครือขายสังคม” โดยใช 

“ส่ือใหม” เปนชองทางในการส่ือสาร นับเปนการลงทุนท่ีต่ำท่ีสุด ท้ังทุนการเดินทาง 

ทุนเวลา และทุนเศรษฐกิจ

 ถา “สื่อ” ทำหนาที่เปน “โรงเรียนของสังคม” ไดอยางสมบูรณ  

 ถาทุกคนชวยกันทำหนาที่เปน “นักสื่อสารสรางสรรค”

 สิ�งเหลาน�้ก็จะเปนปจจัยที่นำไปสูความสำเร็จของการเขาสูความเปน 

“ชุมชนาภิวัฒน” ในที่สุด (^-^) b
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จักษรา (GR CODE)
เทคโนโลยีที่ีชวยในการเขาถึงสื่อ….ของผูพิการทางสื่อสิ�งพิมพ

ภัทราวดี ธีเลอร
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

เม่ือเราพูดถึงคำวา “พิการ” เราอาจนึกถึง ผูท่ีไมมีความสามารถในดานใด
ดานหนึ�ง แตในความหมายของ “ผูพิการทางส่ือสิ�งพิมพ” คือ ผูไมสามารถ
เขาถึงสื่อประเภทสิ�งพิมพได 100%

 ในความเปนจริงนั้นหมายถึงกลุมที่สามารถมองเห็นแตเลือนลาง และ

รวมถึงผูที่อานหนังสือไมออกอีกดวย ฉะนั้นเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในการ

  ชวยลดชองวางการเขาถึงสื่อใหแคบลง ในโลกยุคสังคมขาวสาร 

  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทำใหการติดตอส่ือสารสามารถ

  กระทำไดอยางรวดเร็วและสลับซับซอนมากยิ�งข้ึน ส่ือประเภทตางๆ 

  เกิดข้ึนมากมายเพ่ือตอบสนองความตองการขอมูลขาวสาร ไมวา

  จะเปนสื่อโทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ นิตยสาร
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รวมไปถึง สื่อสิ�งพิมพทุกชนิด ขอมูลขาวสารที่มาจากแหลงดังกลาว คนทั�วไป

สามารถเลือกไดวา จะเสพขาวสารจากสื่อใด ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของแตละ

บุคคล แตทวาในสังคมเรายังมีคนอีกกลุมหนึ�ง ซึ�งไมสามารถเขาถึงสื่อเหลาน�้ 

หรือเขาถึงไดไมเต็มท่ีเหมือนคนทั�วไป เพราะบุคคลเหลาน� ้คือ “ผูพิการทางสายตา 

หรือ คนตาบอด” นั�นเอง

 คนพิการ คนสูงอายุ และคนดอยโอกาสในสังคมไทยถูกละเลยและกีดกัน

จากการเขาถึงการรับรูและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารมาเปนเวลานานซึ�งทำให

เกิดชองวางและความไมเทาเทียมกับประชาชนทั�วไป สถิติคนพิการในประเทศไทย 

ประชากรไทย 50 คน มีคนพิการ 1.25 คน จำนวนประชากรไทย 65,124,716 คน 

จำนวนคนพิการในไทย 1,662,862 คน - ทางการไดยินและสื ่อความหมาย 

276,005 คน - ทางการเห็น 180,984 คน ท่ีมา: ขอมูลประมวลผลจากฐานขอมูล

ทะเบียนกลางคนพิการ สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ขอมูลจำนวนประชากรประเทศไทย

จาก กรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 แผนแมบทกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศนฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) มีแนวทางในการสงเสริมให

มีบริการเพื่อใหคนพิการประเภทตางๆ เขาถึงสื่อวิทยุและโทรทัศนไดอยางมี

ประสิทธิภาพเทาเทียมกับคนทั�วไป (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม, 2558)

 ส่ือท่ีผูพิการทางสายตาเขาถึงไดคอนขางมาก สวนใหญจะเปนส่ือ วิทยุและ

โทรทัศน แตก็ไดยินเพียงเสียงเทานั้นซึ�ง คุณมณเฑียร บุญตัน นายกสมาคม

ผูพิการทางสายตาแหงประเทศไทย ไดกลาวไววา

 “ประเด็นท่ีเปนตัวตัดสินวาเราเทาเทียมกับคนทั�วไปก็คือการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร ซึ�งรอยละ 95 ของขอมูลที่ผูพิการทางสายตาเขาไมถึง 

คือ สื่อสิ�งพิมพ"
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 ในโลกของผูพิการทางสายตา การรับรูขาวสาร สาระ และบันเทิง ถูกจำกัด 

เพราะฟงไดแตมองไมเห็น ในขณะที่มีหนังสือดีๆ ถูกตีพิมพออกมามากมาย ทั้ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แมในปจจุบันจะมีวิธีการชวยใหผูพิการทางสายตา

เขาถึงขอมูลที่เปนสื่อสิ�งพิมพไดมากขึ้น เชน การพิมพหนังสือเปนอักษรเบรลล 

การอานหนังสือเสียงใหผูพิการทางสายตา และมีอาสาสมัครเขามาชวยงานผลิต

สื่อเหลาน�้ก็ตาม แตก็นับวายังมีจำนวนนอยไมเพียงพอกับความตองการ

 จะเห็นไดวา ปญหาของผูพิการทางสายตา ปจจุบันคนสวนใหญยังไดรับ

การยอมรับความสามารถของพวกเขาเหลานั้นไมมากเทาที่ควร แตก็ใชวาสังคม

จะเพิกเฉย ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนในการรวมกันหาแนวทางใหผูพิการ

ทางสายตาไดรับสิทธิประโยชนอยางเทาเทียมเทากับผูมีสายตาปกติ สวนในดาน

อาชีพการทำงานบริษัทสวนใหญยังไมยอมรับผูพิการทางการมองเห็นเขาทำงาน

มากนัก เน��องจากความคิดที่วาจะทำงานไดดีไมเทากับคนปกติ  ซึ�งก็เกรงวาอาจ

ทำใหบริษัทสูญเสียผลประโยชนได

 คุณวันทน�ย พันธชาติ นักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและ

ผูสูงอายุ, ศูนยเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและคอมพิวเตอรแหงชาติ, สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, และกระทรวงวิทยาศาสตร ผูเขียนงานเร่ือง 

“การพัฒนาสื่อดิจิทัลที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนไดสำหรับทุกคน” ไดอธิบาย

ไววา สื่อที่ผูพิการทางสายตาสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดมี 4 ประเภทสื่อ 

คือ สิ�งพิมพ เว็บไซต โทรคมนาคม และโทรทัศน ซึ�งมีขอตกลงขององคกรนานาชาติ

รวมกันไววา หากเปนส่ือสิ�งพิมพ ตองใหจัดทำส่ือสิ�งพิมพท่ีอยูในรูปแบบท่ีอานได

  เชน หนังสือท่ีจัดทำดวยมาตรฐาน EPUB3 หากเปนเว็บไซต ตองให

  รัฐบาลจัดใหเว็บไซตตามมาตรฐาน WEB Content Accessibility 

  Guideline 2.0 หากเปนโทรคมนาคม ตองจัดใหมีบริการถายทอด

  การส่ือสารสำหรับคนท่ีบกพรองทางการไดยินและคนท่ีบกพรอง

  ทางการพูด และสุดทายหากเปนส่ือโทรทัศน ตองจัดใหมีบริการ
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แทนเสียง และลามภาษามือสำหรับรายการโทรทัศน ซึ�งความสำเร็จของขอตกลง

ขององคกรนานาชาติในป 2556 กลับพบวา สื่อโทรทัศนสามารถสรางการเขาถึง

ไดดีท่ีสุด แตในส่ือสิ�งพิมพสวนใหญยังอยูในรูปของอักษรเบรลลท่ีจำกัดเฉพาะผูพิการ

ทางสายตาท่ีเรียนอักษรเบรลลเทาน้ัน

 นอกจากน� ้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดพูดถึงประเด็น “สิทธิการเขาถึงส่ือโทรทัศน ในยุค

ระบบดิจิทัลของคนพิการ” (2559) ไววา ปจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาอยางกาวไกล 

มีสิ�งตางๆ มากมายท่ีเอ้ืออำนวยความสะดวกใหเรา ท้ังการส่ือสารท่ีสามารถเขาถึง

กันไดงายข้ึน หรือสิ�งของใชรอบตัวท่ีสะดวกสบายยิ�งข้ึน ซึ�งการพัฒนาเหลาน�ยั้งได

รวมมาถึงการเขาถึงของคนพิการในดานตางๆ ท่ีทำใหสามารถใชชีวิตประจำวันได

อยางทัดเทียมกับบุคคลทั�วไปมากขึ้นดวย ที่ผานมาสิทธิการเขาถึงของคนพิการ

ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในหลายๆ ดาน  ไมวาจะเปน

การสงเสริมดานการศึกษา บริการสาธารณะ การคมนาคมขนสงท่ีสามารถเดินทาง

ไดสะดวก หรือรูปแบบอาคารท่ีมีความเปนยูนิเวอรแซลดีไซนมากข้ึน 

ทุกคนสามารถใชและเขาถึงได รวมถึงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในดานตางๆ ดวยเชนกัน เชนเดียวกับการเขาถึงส่ือ ท่ีถือเปนสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะตองไดรับ และเขาถึงขอมูล

ขาวสารอยางครบถวน  โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน ท่ีเรียกไดวาเปนส่ือ
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ท่ีเขาถึงงาย ซึ�งมีกันแทบทุกบาน  และไทยเราเองก็ไดเปล่ียนเขาสูโทรทัศนระบบ

ดิจิทัลแลว การเขาถึงและเพิ�มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงมีมากขึ้นตามมาดวย 

โดยเฉพาะคนพิการทางการไดยินและการมองเห็นที่คอนขางจะเปนอุปสรรคตอ

การรับชมโทรทัศน แตดวยการพัฒนาของเทคโนโลยี จึงไดเกิดบริการเสียงบรรยาย

ภาพ (AD) และบริการคำบรรยายแทนเสียง (CC) ข้ึน ทำใหคนพิการทางการมองเห็น

และการไดยิน สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดดี

ยิ�งขึ้น 

 
 ทั้งน�้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ไดพูดถึงกรณ� “เสรี เทาเทียม เทาทัน" การสื่อสาร

ของคนพิการในยุคดิจิทัล (2557) ไวในประเด็นผูพิการทางดานสายตา และการมองเห็น 

สวนใหญจะรับรูขาวสารไดทางเสียง แตจะมีความสามารถจำกัดในการโตตอบ หรือ

วิพากษวิจารณ มักรับขาวสารผานทางหนังสือเสียง ฟงเสียงจากวิทยุและโทรทัศน 

จึงมีความหวังวาจะมีเทคโนโลยีท่ีสามารถชวยใหคนพิการดานสายตาสามารถตอบโต

ได เชนขณะน�้ บางประเทศใชซอฟทแวร  “Screen Reader”  ซึ�งชวยใหผูพิการ

ทางสายตาสามารถอานและสั�งพิมพขอความโดยใชเสียง แทนแปนพิมพคียบอรดได 

แตก็ยังมีขอจำกัดดานภาษา เพราะใชไดแตเพียงภาษาอังกฤษเทาน้ัน ผูพิการท่ีมี

ความบกพรองดานการส่ือสาร เชน หูหนวก จะมีทางเลือกมากข้ึนในการใชประโยชน

จากสื่อโทรทัศน เชน มีบริการลามภาษามือ เมื่อความพิการมีหลากหลาย และ

ผูพิการแตละประเภทก็ลวนแตมีขอจำกัดในการเขาถึงและรับรูขาวสารแตกตางกันไป 

เม่ือสังคมไทยกาวสู “ยุคดิจิทัล” จึงมีคำถามยอดฮิต วา “ทำอยางไร ผูพิการจึงจะ

รับรูขอมูลขาวสารไดเทาเทียมกับคนทั�วไป”
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 แตในปจจุบันพบวา เทคโนโลยีไดกาวขามเสนแบงนั้นสำหรับผูพิการ

ทางสายตาโดยใชเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเปนตัวอานขอความจากส่ือสิ�งพิมพใหผูพิการ

ทางสายตาฟงไดอยางนาสนใจ เกิดโปรแกรมท่ีช่ือวา “GR CODE” เขามาชวยเหลือ

ผูพิการทางสื่อสิ�งพิมพในปจจุบัน

แลวใครละ ที่ถือวาเปนผูพิการทางสื่อสิ�งพิมพ????

 ผูพิการทางส่ือสิ�งพิมพ คือ ผูพิการทางสายตา คนสายตาเลือนลาง ผูสูงอายุ 

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู (LD) และผูท่ีอานหนังสือไมออก ซึ�งใน

ทางการแพทย คนที่บกพรองทางการมองเห็น หรือที่เรียกวา ผูพิการทางสายตา 

หมายถึง ผูที่มองไมเห็น หรือ พอเห็นแสง เห็นเลือนลาง และมีความบกพรอง

ทางสายตา ทั้งสองขาง โดยมีความสามารถในการมองเห็นไดไมถึง 1/10 ของ

คนปกติ (รอยละ 10  ในการมองเห็นเม่ือเทียบกับคนสายตาปกติ) หลังจากท่ีไดรับ

การรักษาและแกไขทางการแพทย หรือมีลานสายตา (ระยะกวางของการมองเห็น) 

กวางไมเกิน 30 องศา เปนตน
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หลายคนอาจสงสัยวา GR CODE คืออะไร?????

 ผูเขียนไดขอมูลมาจากคูมือการใชโปรแกรม “จักษรา” จากบริษัท กูรูสแควร 

จำกัด ท่ีแกไขขอมูลลาสุดเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2559 ท่ีผานมา พบวา GR CODE 

มีชื่อภาษาไทยวา “จักษรา” ซึ�งมาจาก จักษุ + อักษร ที่เปนลักษณะบารโคด

สองมิติสำหรับคนพิการทางส่ือสิ�งพิมพ โดย GR CODE จะทำหนาท่ีแตกตางกัน

ออกไป ตามลักษณะของผูใชโปรแกรมที่แตกตางกัน

 หากเปน “ผูสูงอายุ ผูพิการทางสายตา และคนที่มีสายตาเลือนลาง” 

โปรแกรม GR CODE จะทำหนาท่ีเหมือนเปน “ตา” ใหผูพิการทางส่ือสิ�งพิมพอาน

 หากผูใชเปน “นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู (LD)” แสดงออก

มาในรูปของปญหาดานการอาน การเขียน การสะกดคำ การคำนวณและเหตุผล

เชิงคณิตศาสตร รศ. พญ. ศันสน�ย ฉัตรคุปต ผูอำนวยการสถาบันสรางสรรค

ศักยภาพสมองครีเอทีฟเบรน กลาววา เด็ก LD หรือเด็กที่มีความบกพรองทาง

การเรียนรู เปนเด็กที่มีวงจรการทำงานของสมองไมเปนไปตามที่ควรจะเปน 
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เซลลสมองบางสวนอยูผิดที่ ทำใหมีปญหาในการเรียน เรียนออนบางวิชา หรือ

หลายๆ วิชา ทั้งที่สติปญญาปกติ เด็กที่มีอาการ LD ซึ�งเด็กจะมีปญหามาตั้งแต

กำเนิด ทั้งที่มี IQ และรางกายทุกสวนปกติ และจะปรากฎชัดเมื่อเขาเรียน คือ 

เบื่อการอาน อานหนังสือตะกุกตะกักไมสมกับวัย เมื่อพอแม ครู ใหอานหรือ

ทำการบาน ก็จะไมยอมอาน ทำใหสอบตก ถึงขั้นตองเรียนซ้ำชั้น โดยวิชาที่เปน

ปญหามากท่ีสุด คือ คณิตศาสตร เน��องจากอานไมออก จับความไมได ตีความโจทย

ไมเปน ทั้งที่เมื่ออานใหฟงก็สามารถตอบไดถูก ซึ�งเปนภาวะที่มีปญหาในการ

อานหนังสือ หรือท่ีเรียกวา Dyslexia อาจจะอานไมออก หรืออานไดบาง แตสะกดคำ

ไมถูก ผสมคำไมได สลับตัวพยัญชนะ สับสนกับการผันสระ วรรณยุกต บางทีสนใจ

แตการสะกดคำ ทำใหอานแลวจับความไมได โปรแกรม GR CODE จะทำหนาท่ี

เหมือนเปน “หนึ�งในไมก่ีส่ือ” ท่ีนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู (LD) เสพได



 หากผูใชเปน “ผูท่ีอานหนังสือไมออก” โปรแกรม GR CODE จะทำหนาท่ี

เหมือนเปน “ครู” สอนภาษาไทยอีกคนนึง

 จะเห็นไดวาโปรแกรม GR CODE ทำอะไรไดอีกมาก อยูที่โอกาสในการ

นำไปใชประโยชน ข้ึนอยูกับวา โปรแกรมจะเอ้ือประโยชนตอผูมีปญหาทางสายตา

ประเภทใดมากกวา ผูเขียนรูจักโปรแกรม GR CODE ครั้งแรกในโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการแกนนำชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง : สื่อเปนโรงเรียนของสังคม 

เมื่อวันที่ 23-26 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ซึ�งนายอนุรักษ ปฐมลิขิตกาญจน 

หรือ “นิว” ผูเขารวมอบรมเปนผูเลาใหฟงวา GR CODE เปนโปรแกรมที่ชวย

ในเรื่องของการปอนขอมูลจากเอกสารไดสะดวกขึ้น ซึ�งก็นาจะเปนในรูปแบบนั้น 

เพราะจากการอบรม เอกสารทุกอยางเปนเอกสารสำหรับคนสายตาปกติ แตไมได

เปนอุปสรรคสำหรับนิวเลย

 ทุกคร้ังท่ีจัดการอบรม จะพบทาทางท่ีเปนเอกลักษณสำหรับนิว คือ การยก

โทรศัพทแนบหูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการแปลงขอมูลจากเสียงเปนตัวอักษร 

(เก็บขอมูลจากการอบรม) หรือแมแตการแปลงขอมูลจากเอกสารเปนเสียงผาน

มือถือของตนเอง เพื่อใหเขาใจเน�้อหาในการอบรมมากขึ้นของนิว ทำใหผูเขียน

เกิดความสนใจ และเขาไปคุยเพื่อสอบถามขอมูลเพิ�มเติม พบวา โปรแกรม 

GR CODE เปนโปรแกรมท่ีสามารถดาวนโหลดไดจาก APP STORE คนหาคำวา 

“JAKSARA” ในระบบ iOS รวมถึง Play Store ในระบบ Android โดยทำการคนหา

คำวา “JAKSARA” เชนเดียวกัน แตขั้นตอนในการติดตั้งในระบบ Android จะมี

ข้ันตอนมากกวา ตรงท่ีวาตองคนหาคำวา “VAJA” (วาจา) เพ่ือต้ังคาใหเปนตัวออก

เสียงมาตรฐานของโปรแกรม (ขอบคุณขอมูลเพิ�มเติมเกี่ยวกับ

การติดตั้งแบบละเอียดจาก บริษัท กูรูสแควร จำกัด)
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ภาพที่ 1
ตัวอยางหนาดาวนโหลด Application ของ Google Play
ที่มา : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gurusquare.grcodereader&hl=th

 คุณเทอดเกียรติ บุญเที่ยง ผูชวยนักวิจัยของศูนยอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ ไดใหขอมูลเพิ�มเติมกับผูเขียนเกี่ยวกับ GR CODE ไววา  

GR Code มีช่ือยอมาจาก Guide Read Code เปนโปรแกรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือทำให

ผูพิการทางสายตาสามารถชวยเหลือตนเองได ดวยการสามารถอานเอกสารได

ดวยตนเอง โดยไมตองรอใหคนอื่นมาอานให เพราะผูพิการทางสายตาสวนใหญ

  มักรอฟงจากหนังสือเสียงท่ีมีคนมาอานใหฟง ผูพัฒนาโปรแกรม

  จึงมุงหวังเปลี่ยนแปลงใหผูพิการทางสายตาที่ตองการชวยเหลือ

  ตัวเอง แลวสามารถใชโปรแกรมน�้แกปญหาจุดนั้นได

146 | จักรวาลสื่อใหม�



ภาพที่ 2
หนา Log in เขา www.jaksara.com

 เว็บไซต Jaksara จะทำหนาที่ในการ Generate ขอมูลจากเอกสารที่

เปน PDF เปนบารโคดสองมิติ ซึ�งความนาสนใจอยูตรงที่วา การแปลงขอมูล

ท่ีมาจาก PDF ใชวาจะเสร็จส้ินกระบวนการ แตเว็บไซตจะมีหนาตาง

ใหเขาไปตรวจเช็คความถูกตองของขอมูลวาการแปลงขอมูลนั้น

สมบูรณหรือไม ซึ�งปญหาจากการแปลงขอมูลสวนใหญจะมีในแง

ของการแปลงตัวสระ โดยเฉพาะ “สระอำ” และสัญลักษณทาง

คณิตศาสตร ท่ีโปรแกรมยังไมสามารถอานเปนเสียงใหได รวมถึง
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 อยางไรก็ตาม กระบวนการในการใชโปรแกรม GR Code จะมีกระบวนการ

เหมือนการทำ QR CODE ทั�วไป แตแตกตางกันตรงท่ีวา ไฟลท่ีใชตองเปน PDF 

ที่อัพโหลดผาน www.jaksara.com เทานั้น ซึ�งเปนเว็บไซตที่เปนระบบบริการ

จัดเก็บขอมูลขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบจีอาร (GR) ของบริษัท 

กูรูสแควร จำกัด



ภาพ (Image) ท่ีมากับเอกสารท่ีโปรแกรมไมสามารถบรรยายไดวาภาพในเอกสาร

คืออะไร เพราะการแกไขเอกสารในทุกๆ ครั้ง จะตองเปลี่ยนภาพเปนคำบรรยาย

เกี่ยวกับภาพนั้นแทนเสมอ เพื่อใหโปรแกรมทำงานไดอยางสมบูรณมากยิ�งขึ้น

 ผูเขียนไดต้ังคำถามกับคุณเทอดเกียรติตอไปวา การแปลงขอมูลในโปรแกรม

จำเปนตองแปลงจาก PDF อยางเดียวหรือไม เปน Microsoft Word ไมไดหรือ 

คุณเทอดเกียรติก็ใหคำตอบวา การแปลงขอมูลจำเปนตองใช PDF เน��องจากขอมูล

เปลี่ยนแปลงไมไดแลว แต Microsoft Word ยังพบปญหาเรื่องของการแปลง

ขอมูลอยู เพราะเอกสารยังเปดใหทำการแกไขได

 ผูเขียนยังถามตอไปวา เว็บไซต Jaksara เปนเว็บไซตเปดใหบุคคลทั�วไป

สามารถเขาไปใชไดอยางเสรีหรือไม เพราะอาจมีหลายคนอยากแปลงขอมูลเพื่อ

ทำเปน GR CODE คุณเทอดเกียรติใหขอมูลวา เว็บไซต Jaksara ยังเปนเว็บไซต

ที่เปดใชเฉพาะบุคคลที่ผานการอบรมการใช GR CODE จากศูนยอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติมากอนเทานั้น เน��องจากขั้นตอนของการแปลงขอมูล 

และเงื่อนไขในการทำเอกสารใหแปลงมาเปน GR CODE อยางถูกตองแบบชนิด

ที่ไมตองแกไขนั้นตองผานการอบรมเทานั้น หากบุคคลทั�วไปเขาใชโดยไมทราบ

เงื่อนไข อาจทำใหขอมูลที่แปลงออกมาใชไมไดจริงก็เปนได ฉะนั้นหากอยากทำ 

GR CODE กรณ�ท่ีไมไดผานการอบรมมากอน อาจตองติดตอท่ีศูนยอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติโดยตรงเพ่ือขอรหัสเปดใชงานชั�วคราว หรือติดตอบริษัท 

กูรูสแควร จำกัด เพื่อขอเขาใชชั�วคราวได แตอาจตองระบุตัวตนวาเราเปนใคร 

ตองการนำ GR CODE ไปใชงานใด วัตถุประสงคเพื่ออะไร เปนตน ผูเขียนเปน

  อีก 1 คนท่ีติดตอเขา บริษัท กูรูสแควร จำกัด เพ่ือขอเขาใชงาน

  แบบชั�วคราว ซึ�งไดรับการชวยเหลือเปนอยางดี 1

1 ขอขอบคุณ ดร.ภาสกร ตั้งชนะชัยอนันต ตำแหนง R&D Manager ของบริษัท กูรูสแควร จำกัด
ท่ีอนุเคราะหรหัสผานชั�วคราว เพ่ืออนุญาตใหผูเขียนเขาศึกษากระบวนการใชงานของโปรแกรม GR CODE 
ในเว็บไซต www.jaksara.com
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 ในแงของปญหาของการทำ GR CODE ทั้งในแงผูผลิต และผูใชงาน 

คุณเทอดเกียรติไดเสนอมุมมองไววา ปญหาในแงการผลิต พบวา ชวงแรกๆที่ 

ศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติจัดอบรมการใชโปรแกรม มีผูเขารวม

อบรมจำนวนหนึ�งท้ังสวนราชการ และสถานศึกษา แตก็ใชงานโปรแกรมอยูชวงหนึ�ง 

จากนั้นก็คอยๆ หายไป ทำใหความตอเน��องของการใชงานโปรแกรมไมตอเน��อง

อยางท่ีศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติคาดไว สวนในแงของผูใชงาน 

สิ�งท่ียังคงเปนปญหาอยู อาจแบงไดวามี 2 กลุม คือ กลุมท่ีสนใจและกลุมท่ีไมสนใจ 

ซึ�งกลุมที่ยังไมสนใจ คือกลุมที่ยังไมเห็นประโยชนของ GR CODE หรืออาจเปน

กลุมที่ยังไมไดจำเปนตองเขาถึงเอกสารเทาที่ควร ผูพิการทางสายตากลุมน�้ยังคง

มองวาการที่ตองมาเรียนรูขอมูลเพื่ออานเอกสารดวยตนเอง เปนเรื่องที่ยุงยาก

เกินไป เพราะผูพิการทางสายตามองวามีหนังสือสือเสียงเปนตัวตอบโจทยอยูแลว 

สวนผูพิการทางสายตาที่สนใจในตัวโปรแกรม ก็จะพบปญหาเรื่องของคุณสมบัติ

ของอุปกรณมือถือ เน��องจากการอานบารโคดจำเปนตองใชกลองจากมือถือใน

การสแกน แตมือถือบางรุนกลองไมโฟกัส หรือคุณภาพกลองไมดี ทำใหการสแกน

บารโคดมีปญหา และบางกลุมผูใชงานสแกนหาบารโคดไมเจอ ศูนยอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอรแหงชาติจึงกำหนดเปนมาตรฐานออกมาวา ตำแหนงของบารโคด

สองมิติ (GR CODE) ตองอยูบริเวณมุมขวาบนของกระดาษแตละหนาเทานั้น 

และทุกครั้งที่ผูพิการทางสายตาสแกนถูกบารโคด ทางศูนยอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติไดออกแบบเสียงเพื่อเปนการเตือนใหผูพิการทางสายตา

ทราบเชนเดียวกัน (รูปลักษณของเอกสารที่ออกมาจากโปรแกรม จะมีทุกอยาง

เหมือนเดิมกอนที่จะเขาแปลงขอมูลผานโปรแกรม เพิ�มเติมแคมีบารโคดที่เปน 

GR Code อยูมุมขวาเทานั้น)
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ภาพที่ 3
ตัวอยางภาพจุดวาง GR CODE ที่ถูกตอง

ที่มา : เว็บไซต JAKSARA (www.jaksara.com)

 ในเว็บไซตของ บริษัท กูรูสแควร จำกัด (http://www.gurusquare.com) 

ไดเขียนขอความท่ีเก่ียวกับ High Density 2D-Barcode ไววา ซึ�งเปนการอธิบาย

เก่ียวกับนวัตกรรมใหมในการใชบารโคดสองมิติสำหรับจัดเก็บขอมูลของตัวอักษร

ในหนากระดาษแลวจัดพิมพไวที่มุมกระดาษวา “แคใสบารโคดสองมิติเล็กๆ ไปที่

มุมกระดาษ ผูพิการทางสายตาก็จะอานหนังสือได” หลายคนต้ังคำถามวา “ทำไม

ถึงไมคอยมีคนทำหนังสือมาใหผูพิการทางสายตาอาน” คำถามน�้ผูผลิตสื่อและ

ประชาชนทั�วไปหลายคนคงถามกลับไปวา “แลวทำไมจะตองทำใหผูพิการทางสายตา

อานไดดวยละ” เพ่ือประชาชนจำนวนนอยกวารอยละ 1 ของประเทศ คุมแลวหรือ

  ที่เขาจะลงทุนทำสื่อสำหรับผูพิการทางสายตาเปนอักษรเบรลล

  หรือหนังสือเสียงที่มีตนทุนสูงและใชเวลามาก นั�นคือสาเหตุที่

  ทำใหการผลิตส่ือสำหรับผูพิการทางสายตาตองออกมาในรูปของ

  กิจกรรมท่ีเปนสาธารณกุศลของผูท่ีตองการจะทำประโยชนใหแก

  สังคมโดยไมหวังผลตอบแทนมากกวากิจกรรมประเภทอ่ืนๆ
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 ในมุมของผูใชโปรแกรม ผูเขียนไดสัมภาษณไปทางคุณอนุรักษ ปฐมลิขิตกาญจน 

หรือ “นิว” ผูพิการทางสายตาที่เขาอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำ

ชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง : สื่อเปนโรงเรียนของสังคม ไดเลาใหผูเขียนฟงถึง

ประสบการณการใชโปรแกรม GR CODE ไววา คุณอนุรักษถือเปนคนพิการ

ทางสายตาคนหนึ�งที่ไดทดสอบใช  Application อานเอกสารที่ชื่อวา GR CODE 

ซึ�ง Application ดังกลาวนั้น สามารถใชกับมือถือทั้งระบบปฏิบัติการ  Android 

และ ระบบปฏิบัติการ iOS  เพ่ืองายตอการใชงาน หากพูดถึงจุดเดนของ GR CODE 

คือสามารถอาน Code ที่เปนบารโคดสองมิติจากกระดาษ โดยผาน Code ที่ได

จากการจัดทำข้ึนใน www.jaksara.com แลววิเคราะหออกมาเปนเสียงและตัวอักษร  

ซึ�งสามารถชวยแกไขปญหาการเขาถึงการอานของผูพิการทางสายตา ท้ังการอาน

บทความ การอานเอกสารราชการไดเปนอยางดี แตยังพบปญหาของการใชงาน

ในแงของผูพิการทางสายตายังไมสามารถจะจัดทำเอกสารที่มีระบบ GR CODE 

ไดดวยตนเอง เน��องจากความยุงยากของระบบและการจัดการของโปรแกรม อีก

ขอหนึ�งของปญหา คือการกระจายขอมูลท่ีจะใชจัดทำเอกสารน้ันยังไมชัดเจน และ

ยังไมสามารถนำไปสูการกำหนดเปนนโยบายสื่อสิ�งพิมพสาธารณะ ที่ภาครัฐและ

ภาคเอกชน จะเขามามีบทบาทในการจัดทำและการเขาถึงของกระบวนการ

การสรางสรรคสื่อสำหรับกลุมผูพิการทางสายตาและสายตาเลือนลางที่จะตอง

เขาถึงหนังสือและบทความไดดวยตนเอง นอกจากการอานดวยอาสาสมัครซึ�งผม

หวังเปนอยางยิ�งวาในอนาคตการพัฒนา GR CODE นั้นจะมีการพัฒนาและ

ผูพิการทางสายตาสามารถที่จะใชประโยชนจากโปรแกรมไดอยางทั�วถึง และจะมี

เอกสารหรือหนังสือท่ีผลิตดวยระบบ GR CODE Reader อยางแพรหลายมากข้ึน
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 จะเห็นไดวา ความเจริญของเทคโนโลยี กอใหเกิดสิ�งอำนวยความสะดวก

มากมายในชีวิตของคนเรา เทคโนโลยีก็สามารถอำนวยความสะดวกใหกับกลุม

ผูพิการทางสายตาไดเชนเดียวกัน แตเทคโนโลยีบางอยางอาจยังเขาไมถึงทุกกลุม

ของผูพิการทางสายตา หรือผูพิการทางสื่อสิ�งพิมพ ดวยการประชาสัมพันธของ

การใชโปรแกรมที่ไมกวางขวาง และการชี้แจงเกี่ยวกับความสำคัญของโปรแกรม 

GR CODE ตอกลุมผูพิการทางสายตาตอสังคมไมมากนัก ทำใหความตอเน��อง

ของการใชโปรแกรมขาดตอนไป โปรแกรมจึงยังไมเปนที่รูจัก

 ท้ังน� ้หากทุกหนวยงานของสังคมสนับสนุนการแปลงขอมูลเปนขอความเสียง

ผาน GR CODE ซึ�งทำใหคนทุกกลุมในสังคมรับรูขาวสารอยางเทาเทียมกันดวย 

และทุกองคกรไมวาภาครัฐ หรือเอกชนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จึงนับวา

เปนการสรางโอกาสใหผูพิการทางสายตาไดเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูเก่ียวกับ

การศึกษา การฝกสอนอาชีพ จัดหางาน และชวยใหผูพิการทางสายตาปรับตัว

เขากับชุมชนและสังคมอยางรวดเร็ว ในขณะที่สังคมในตางประเทศ มีเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการทางสายตามากมาย และผลิต

ออกมาเปนผลิตภัณฑ สำหรับผูพิการทางสายตาโดยเฉพาะ
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 สังคมไทยอาจตองมองยอนตัวเองวา เราใหความสำคัญกับผูพิการ

ทางสายตามากนอยแคไหน หากเราเชื่อมั�นวา สังคมไทยทุกคนเทาเทียมกัน 

การเขาถึงขอมูลขาวสาร ก็ควรเทาเทียมกันดวย

 งั้นพวกเราหันมารูจัก และรวมกันใช GR CODE กันเถอะ!!!!!!!!!!
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