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ก้าวข้ามให้พ้น ... พลวัตของสื่อ
Crossing beyond Dynamic Media

ดร.กมลวรรณ โลห์สิวานนท์*

บทคัดย่อ
	 พลวตัของสือ่	คอื	ความเคลือ่นไหวในการหลอมรวมสือ่เทคโนโลย	ีและ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้บริโภคสื่ออย่างไม่หยุดนิ่งใน	2	รูปแบบ	
คือ	พลวัตของสื่อเป็นตัวเปลี่ยนแปลงสังคม	หรือ	 สังคมเป็นผู้เปล่ียนแปลง
พลวัตของสื่อ	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของสังคมไปสู่
ความเข้าใจที่ถูกต้องในแต่ละประเด็นปัญหา	 โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือ
อินเทอร์เน็ต
 บทความนี	้เน้นการรวบรวมเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบัวิวัฒนาการของสือ่ใน
แต่ละยุค	ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กบัการก�ากบัดแูลสือ่	และการประยกุต์ใช้แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัสือ่ในยคุ
พลวตั	ได้แก่	ทฤษฎกีารก�าหนดวาระข่าวสาร	ทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความ
พึงพอใจจากสื่อ	และทฤษฎีสื่อแบบประชาธิปไตยและเน้นการมีส่วนร่วม	รวม
ถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตสื่อ	(ทั้งภาครัฐและเอกชน)	อุปสรรคในการผลิต	
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน�าเสนอเนื้อหา	และที่ส�าคัญ	คือ	 เสรีภาพใน
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้บริโภคสื่อ
ค�าส�าคัญ : พลวัต	/		สื่อ
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Abstract
 Dynamic media is a movement of technology convergence 
also	a	non-stop	 interactive	among	media	receivers	 in	2	categories:	
Dynamic media is an active aspect of social change or dynamic media 
is a passive aspect by social change. The purpose is to change people 
in social perception, concerning numerous items about Internet.
 The article emphasis on collecting information, regarding the 
development of media era; determining statistic data of several aspects, 
particularly the Internet; providing media laws which manipulate media; 
applying some theories considering dynamic media – Agenda Setting 
Theory,	Uses	and	Gratification	 Theory,	 and	Democratic-participant	
Media	Theory,	including	problems	about	media	producers	(both	public	
and	private	organization),	threat	of	production,	and	effect	of	the	content	
distribution as well. Furthermore, liberty of absolutely various opinion 
expressions of media receivers is concerned.

Keywords:	Dynamic	/	Media
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บทน�า
	 ความต้องการของมนษุย์นัน้ไม่มทีีส่ิน้สดุ	สังคมจงึมกีารเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา	 การเปลี่ยนแปลงจะก้าวหน้าหรือถดถอย	 จะรวดเร็วหรือ
เชื่องช้านั้น	 ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มาเกี่ยวข้อง	 เช่น	 ระดับการศึกษาของคนใน
สังคม	 โลกข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน	ตลอดจนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ของคนในสังคมนั้น	 เป็นต้น	 ซึ่งล้วนเป็นเหตุของการเปล่ียนแปลงทางสังคม
ได้ทั้งสิ้น	 การเปลี่ยนแปลงบางอย่างสามารถเห็นได้จากประสาทสัมผัส	 เช่น	
การเปลี่ยนแปลงวัตถุและสิ่งประดิษฐ์ต่าง	 ๆ	อันแสดงถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี	แต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจสัมผัสไม่ได้	แต่รู้สึกได้	เช่นการ
เปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและระเบียบแบบแผนการด�าเนินชีวิตของบุคคล
	 อตัราการเปลีย่นแปลงในแต่ละสภาพของสังคมอาจแตกต่างกนั	กล่าว
คือในสังคมเมอืง	การเปลีย่นแปลงด�าเนนิไปในอตัรารวดเร็วและสลับซบัซ้อน	
ส่วนในสังคมชนบทการเปลีย่นแปลงด�าเนนิไปในอตัราทีช้่ากว่า	แต่กม็ผีลกระ
ทบต่อวถิชีวีติของบคุคลหลายประการ	คอื	ชมุชนท่ีไม่สามารถปรับตวัให้เข้ากบั
การเปล่ียนแปลงได้	 อาจจะด�ารงชีวิตอย่างไม่มีความสุขและบางทีก็ปรับตัว
ผิด	ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นในสังคมจนกลายเป็นการสร้างปัญหา
สังคมขึ้นมา	อย่างไรก็ตาม	หากไร้การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง	นั่นคือ	การไร้
สิ้นซึ่งชีวิต	“If	it	doesn’t	move	it’s	dead”[1]

	 กระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง	 มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา	ก็คือ	พลวัต	
โดยมีส่ือมวลชน	 (Mass	Media)	 เป็นกลไกหลักในการกระตุ้นให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง	บทบาทในการสือ่สารของสือ่มวลชนคงจะหลกีหนไีม่พ้นเรือ่งของ	
‘อ�านาจ’	สื่อใดจะมีอ�านาจมากหรือน้อย	ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการส่งสาร	
และความกว้างขวางในการเข้าถึงผู้บริโภคสื่อ	แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญท่ี
จะน�าพาอุดมการณ์	ทัศนคติ	ที่ถูกปรุงแต่งแทรกอยู่ในเน้ือหาของส่ือมวลชน
ได้แนบเนียนเป็นอย่างดี	 นั่นคือ	 เทคโนโลยีการสื่อสาร	 (Communication	
Technology)	นับตั้งแต่ยุคแห่งวัฒนธรรมการพูด	 (Oral	Culture)	ที่เห็นเด่น
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ชัดในยุคกรีก	 คนที่พูดในที่สาธารณะ	ก็คือ	 ผู้น�านั่นเอง	 เมื่อกูเต็นเบิร์กผลิต
แท่นพิมพ์	ท�าให้สื่อสิ่งพิมพ์ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว	ในยุคแห่งวัฒนธรรม
การพิมพ์	ท�าให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท�าได้กว้างไกล	และค่อนข้างคงทน	
สามารถอ่านซ�้าใหม่ได้หลายครั้ง	 จนกระทั่งเกิดยุคใหม่ของเทคโนโลยีการ
สือ่สารในศตวรรษท่ี	19	นัน่คอื	ยคุวฒันธรรมอเิลค็ทรอนกิส์	จนกระทัง่ปัจจบุนั	
ในการมองความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมสามารถแบ่งแนวคิดได้เป็น	 2	กลุ่ม	คือ	 เทคโนโลยีการสื่อสารเป็น
ผู้เปลี่ยนแปลงสังคม	 และสังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ก�าหนดตัวเลือกของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร

การหลอมรวมสื่อในยุคพลวัต
	 พลวัต	 (Dynamic)	 คือ	 การเคลื่อนไหว	 หรือไม่คงท่ี	 (Not	 static)	
สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันเหตุการณ์	 และเปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กนัได้ตลอดเวลา	โดยเฉพาะระหว่างผูร้บัสาร	ในขณะที	่สือ่คงที	่(Static	Media)	
เช่น	หนงัสือพมิพ์	ทีไ่ม่สามารถปรบัเปลีย่นใดๆหลงัจากเขยีนเสรจ็แล้ว	กย็งัคง
เป็นสื่อคลาสสิค	และได้รับการยอมรับในสังคม
	 สื่อ	 (Media)	คือ	สื่อที่เป็นเสมือนพาหะน�าเสนอภาพศิลป์	 เสียง	มิติ	
ความมีชีวิตชีวา	และสีสัน	(Art,	Sound,	Dimension,	Animation,	Color)	โดย
ไม่หยุดนิ่ง	พลวัตของสื่อ	มักอ้างอิงความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการบริโภคสื่อ	
ซึ่งรวมถึง	เว็บไซต์	(Websites)	เครือข่ายของสื่อ	(Social	Networking)	และ
นานาทัศนะทางส่ือออนไลน์	 (Online	 Forums)	 ซึ่งเว็บไซต์	 มักน�าเสนอการ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือธุรกิจ	 ในขณะที่	 การตลาดออนไลน์
มักน�าเสนอผ่าน	Twitter	หรือ	Facebook	ซึ่งเป็นเครือข่ายของสื่อในสังคม
	 พลวัตของสื่อ	 (Dynamic	Media)	คือ	การผสมผสานระหว่างส่ือสิ่ง
พิมพ์	สื่อกระจายเสียง	และสื่ออินเทอร์เน็ต	เพื่อให้เข้าถึงบุคคลจ�านวนมากใน
เวลาเดยีวกนั	ก่อให้เกดิปรากฏการณ์ทีเ่รยีกว่า	“การหลอมรวมสือ่เทคโนโลย”ี	
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(Convergence	Technology	Media)	 Jenkins	 [2]	นักวิชาการด้านสื่อชาว
สหรัฐ	 อธิบายในหนังสือ	 “Convergence	Culture:	Where	Old	 and	New	
Media	Collide”	ไว้ว่า	เป็นการหลอมรวมเนือ้หาของสือ่หลายๆรปูแบบ	รวมถงึ
พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่	ซึง่มคีวามร่วมมอืระหว่างอตุสาหกรรมส่ือ	อาทิ	การให้
บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่แตกต่างกัน	เช่น	การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
บรอดแบรนด์	โทรทัศน์	โทรศัพท์	และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
	 อย่างไรก็ตาม	อริน	เจียจันทร์พงษ์	[3]	ได้แบ่งวิวัฒนาการของสื่อเป็น	
4	ยุค	ดังนี้
	 ยคุสร้างชาต	ิ(พ.ศ.2475	–	พ.ศ.2500)	เป็นพืน้ฐานแนวคดิสือ่ทางเลอืก
อย่างมีนัยส�าคัญ	เกิดนักคิดคนส�าคัญมากมาย	โดยเฉพาะด้านการเมือง	เช่น	
สังคมนิยม	คอมมิวนิสต์	มาร์กซิส	และเลนินนิสต์	เป็นต้น
	 ยุคเผด็จการครองเมือง	(พ.ศ.2500	–	พ.ศ.	2516)	เป็นยุคสุกงอมของ
การเมืองกลุ่มลัทธิคอมมิวนิสต์	หากใครมีความขัดแย้ง	 วิพากษ์วิจารณ์รัฐ	ก็
อาจมีความเป็นไป	ท�าให้คนท�าสื่อหนีเข้าป่า	จับปืนมากกว่าจับปากกา
	 ยคุวกิฤตกิารเมอืง	และยคุคลีค่ลายพฒันา	(พ.ศ.	2520	–	พ.ศ.	2531)	
เป็นทัง้ยคุทีรุ่ง่เรอืงและโหดร้ายของสือ่ทกุชนดิ	การแตกขัว้	แบ่งกลุ่ม	เลือกข้าง	
และผลิตสื่อมากมายเพื่อโจมตี	 เป็นยุคที่บทบาทสื่อมวลชน	 เช่น	 วิทยุ	 และ
โทรทัศน์	เริ่มปรากฏตัว	และวางรากฐานอย่างมีพลัง
	 ยุคโลกาภิวัตน์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยทุนนิยม	(พ.ศ.2532	–	ปัจจุบัน)	ยุคทองของสื่อมวลชน	และยุค
เบ่งบานของสื่อทางเลือก	เพราะมีทั้งความหลากหลาย	และมีความอิสระกว่า
ยุคใด	นอกจากนั้น	 เทคโนโลยียังเสริมให้สื่อมีบทบาทมากขึ้นในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม	การเปิดพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน	การแพร่ขยาย
ข้อมูลข่าวสารก็สามารถเป็นไปได้ทั่วถึง	
	 “โลกาภิวัตน์”	(Globalization)	สามารถสืบย้อนไปได้ถึงปี	พ.ศ.	2487	
แต่ได้น�ามาใช้โดยนักเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ปีพ.ศ.	 2524	 [4]	 อย่างไรก็ตาม	
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แนวคิดยังไม่แพร่หลายหรือเป็นที่นิยมจนกระทั่งหลังปีพ.ศ.	2538	เป็นต้นมา	
ยุคแรกของโลกาภิวัตน์	 เป็นการเติบโตที่รวดเร็วมากในด้านการค้านานาชาติ	
เป็นปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ทางธุรกิจ	 ความเป็นโลกาภิวัฒน์สามารถบ่งชี้
ได้เป็น	4	แนวทาง	[5]	ดังนี้
	 1.	ทรพัยากร	สนิค้า	และบรกิาร	เช่น	ความต้องการทรพัยากรธรรมชาติ	
การส่งออกและน�าเข้าสินค้าที่เป็นสัดส่วนกับรายได้ประชาชาติต่อหัวของ
ประชาชน
	 2.	แรงงานและคน	เช่น	อัตราการย้ายถิ่นฐานเข้าและออก	โดยชั่งน�้า
หนักกับประชากร
 3.	 เงินทุน	 เช่น	 การเปล่ียนแปลงทางการเงิน	 การไหลเข้าและไหลออก
ของเงินลงทุนทางตรงที่เป็นสัดส่วนกับรายได้ประชาชาติ	 และรายได้ต่อหัวของ
ประชากร
	 4.	อ�านาจและเทคโนโลยี	เช่น	การเคลื่อนไหวกองก�าลังติดอาวุธ	การ
เคลื่อนไหวของงานวิจัย	และการพัฒนาสัดส่วนของประชากร	ใช้เทคโนโลยีที่
เกิดใหม่	เช่น	การใช้โทรศัพท์	รถยนต์	อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์	เป็นต้น
 ตั้งแต่โลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์	 สังคมโลกมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีด้านต่าง	ๆ	มากมาย	เริ่มต้นจากการสื่อสารด้วยภาพและอักษร
โดยมีอุปกรณ์	 ได้แก่	 กระดาษ	หมึก	 และเครื่องเขียนต่างๆ	ตามเทคโนโลย	ี
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	 	 เช่น	 เครื่องพิมพ์ดีด	 โทรศัพท์	 ติดตามด้วยเทคโนโลยี
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	คอมพิวเตอร์	 อุปกรณ์การส่งข่าวสารต่างๆ	 เป็นต้น	
เทคโนโลยีเหล่านี้เมื่อผสมผสานกับเทคโนโลยีคมนาคมซึ่งเป็นเทคโนโลยีใน
การติดต่อสื่อสาร	เช่น	วิทยุ	โทรทัศน์	โทรสาร	รวมทั้งการสื่อสารผ่านดาวเทียม
ท�าให้การสือ่สารเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเรว็	การน�าเอาวัสดสุมัยใหม่มา
ใช้ในการผลติใยแก้วน�าแสง	(Fiber	Optics)	ท�าให้มกีารพฒันาการสือ่สารด้วย
ภาพ	เสยีง	และตวัเลขได้ดีขึน้อย่างมาก	และดาวเทยีมนีเ่อง	ทีท่�าให้สามารถใช้
อนิเทอร์เนต็	รวมทัง้ใช้ในการถ่ายทอดรายการต่างๆทางวทิย	ุโทรทศัน์	และการ
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สื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ	ส่งผลประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างมหาศาล
	 ในที่สุด	 สื่อก็ก�าลังมีพัฒนาการที่ก้าวข้ามศาสตร์ของการสร้าง	 การ
ใช้สื่อไปสู่การขยาย	“พื้นที่ทางสังคม”	(Social	sphere)	โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การเปล่ียนแปลงการรบัรูข้องสงัคมไปสูค่วามเข้าใจทีถ่กูต้องต่อประเดน็ปัญหา
นัน้ๆ	โดยมจีดุเน้นด้านเนือ้หาทีถ่่วงดลุข่าวสารกระแสหลัก	และการเข้าถงึผู้รบั
สารที่กว้างขวางขึ้น	ทั้งในระดับชุมชน	และระดับสังคม

แนวคดิเกีย่วกบัสือ่พลวตัและประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)
	 ในหนงัสอืเรือ่ง	“คลืน่ลกูทีส่าม”	(The	Third	Wave)	ชีใ้ห้เห็นว่ากระแส
คลื่นหรือกระแสวิถีชีวิตของมนุษย์ได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วสองลูกคือคล่ืนการ
ปฏวิตัเิกษตรกรรมในยคุหนิใหม่	ซึง่กระแสคลืน่ดงักล่าวใช้เวลานับพนัปีกว่าจะ
แสดงตวัเองอย่างเด่นชดั	และคลืน่ลกูทีส่องคอืกระแสการปฏวิตัอิตุสาหกรรม
ในศตวรรษที่	18	ซึ่งใช้เวลาประมาณ	300	ปี	จึงสามารถแสดงออกซึ่งวิถีชีวิต
บดบังวิถีชีวิตคลื่นลูกเก่าได้	 	 ส่วนคลื่นลูกที่สามที่ก�าลังเกิดขึ้น	คือ	คลื่นแห่ง
การปฏิวัติเทคโนโลยีระดับสูง	 ซึ่งคลื่นลูกที่สามนี้จะส่งผลกระทบต่อการผลิต
แบบใหม่	ครอบครัวแบบใหม่	รวมทั้งสถาบันใหม่ที่จะบังเกิดขึ้น
	 รปูแบบครอบครวัจะเปลีย่นไปอนัเนือ่งมาจากเทคโนโลยสีมยัใหม่	การ
ปฏวัิตทิางเทคโนโลยกีารสือ่สารจะท�าให้เกดิระบบการผลติแผนใหม่ทีจ่ะดงึคน
จ�านวนนบัล้านคนให้ออกจากโรงงานอตุสาหกรรมเพือ่กลบัเข้าท�างานในบ้าน
โดยการปรบับ้านให้เป็นทีท่�างานแทน	เพราะการท�างานในอนาคตจะเกีย่วข้อง
กับข้อมูลมากกว่าการท�างานกับสิ่งของหรือเครื่องจักร	 สามีภรรยาจะมีเวลา
ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น	ลักษณะการท�างานอาจแบ่งกันท�าคนละชิ้นหรือแบ่ง
เวลากันท�าคนละช่วง	นอกจากนั้นแนวคิดในการหาคู่ครองจะเปลี่ยนไปจาก
เดิม	 ซึ่งแต่เดิมการเลือกคู่ครองมีเหตุผลส�าคัญจากความรักในเชิงโรแมนติก	 
แต่ในอนาคตคูส่มรสจะต้องพจิารณาการท�างานแบบรวมมนัสมอง	โดยจะต้อง
เพิ่มเกณฑ์การเลือกคู่ครองในเรื่องสติปัญญา	ความรับผิดชอบ	ความมีวินัย	
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และคุณธรรมการท�างานด้วย	 โลกจะต้องก้าวต่อไปแต่ระบบครอบครัวก็จะ
ยงัเป็นสถาบันหลักของสงัคมต่อไป	ควบคูไ่ปกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลย	ี
เนื่องจากระบบครอบครัวเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างสังคมและการปรับตัวสู่
อารยธรรมของคลื่นลูกใหม่
 Denis McQuail [6]	นักวิชาการสาขานิเทศศาสตร์ชาวอเมริกัน	สร้าง
กรอบใหม่ในการพิจารณาบรรทัดฐานของสื่อทั้งในด้านโครงสร้างและการ
ปฏิบัติงาน	 โดยมีแนวความคิดพื้นฐานว่า	 “สื่อด�ารงอยู่บนความคาดหวังว่า
จะรับใช้สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์สุขโดยรวมของประชาชน”	กล่าวอีก
นัยหนึ่ง	คือ	สื่อแตกต่างจากธุรกิจทั้งมวล	เนื่องจากมีพันธกิจในระยะยาวต่อ
สังคม	โดยเฉพาะมิติด้านการเมืองและวัฒนธรรม
	 McQuail	 ได้แบ่งแนวคิดเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ท่ีเกี่ยวกับการ
ท�างานและเนื้อหาของสื่อ	ออกเป็น	3	แนวคิด	ได้แก่
	 1.	แนวคิดที่มองว่าสาธารณประโยชน์หมายถึง	สิ่งที่คนส่วนใหญ่ใน
สังคมนิยมชมชอบหรือเห็นด้วย	(The	public	interest	=	What	interests	the	
public)	หากพิจารณาในบริบทของสื่อ	เนื้อหาที่สนองสาธารณประโยชน์ก็คือ	
เนื้อหาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในตลาดสนใจหรือต้องการนั่นเอง
	 2.	แนวคดิทีม่องว่าสาธารณประโยชน์จะต้องมทีีม่าหรอืถกูตดัสนิโดย
ค่านยิมหรืออุดมการณ์หลกัของสงัคม	เช่น	ลทัธมิาร์กซสิ	ความเชือ่ทางศาสนา	
หรืออุดมการณ์แห่งตลาดเสรี
	 3.	 แนวคิดที่เห็นสาธารณประโยชน์เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการ
แลกเปลี่ยน	 โต้เถียง	 และตัดสินใจร่วมกันแบบประชาธิปไตย	 เพราะฉะน้ัน	
สาธารณประโยชน์ตามความคิดนี้	 จึงไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว	 แต่จะ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อยๆ	 ขึ้นกับการต่อรองของกลุ่มต่างๆในสังคม	
แนวคดินีมุ้ง่ประเดน็ความหลากหลายในประเภทหรือรูปแบบของเน้ือหาท่ีน�า
เสนอ	 ระดับการครอบคลุมหรือการปฏิบัติงานของส่ือ	และการเป็นเวทีท่ีเปิด
โอกาสให้กลุ่มคนที่มีพื้นฐานและความคิดเห็นหลากหลายเข้าถึงได้	 เพื่อแลก
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เปลี่ยน	ถกเถียง	และปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตน
	 การเกิดขึ้นของสื่อใหม่ท�าให้สื่อเก่าได้รับผลกระทบโดยตรง	 ที่เห็น
ได้ชัดเจนที่สุด	คือ	สื่อสิ่งพิมพ์	 ที่ปัจจุบันยอดขายลดลงเป็นจ�านวนมาก	สื่อ
อินเทอร์เน็ต	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสื่อกระแสหลัก	เพราะเป็นสื่อที่คน
เข้าถงึได้ง่าย	มคีวามรวดเรว็	ท�าให้เกดิการมส่ีวนร่วม	แต่กม็ข้ีอควรระวงัท่ีท�าให้
ความเป็นส่วนตัวลดลง	ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์	และโทรคมนาคมมี
ความเจริญก้าวหน้า	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
	 New	York	Time	ก�าลังมีการเก็บเงินจากผู้ที่เข้าอ่านจากทางเว็บไซต์	
หรือหนังสือพิมพ์ไทยที่ไม่ท�าข่าวเชิงลึก	 เพ่ือลดต้นทุน	 เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น
หรือไม่	 ถ้าไม่มีส่ือใหม่	 ไม่มี	 Social	Network	ที่ท�าให้คนเกิดการมีส่วนร่วม
ในเรื่องเดียวกันแบบนี้	 ทุกวันนี้	 สื่อใหม่	มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง	 โดย
เฉพาะสื่อออนไลน์	เช่น	ปรากฏการณ์สื่อออนไลน์ได้น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของสังคมไทยกับการช�าระภาษีอากร	 โดยเฉพาะจากกรณีของดารา
ดังที่เป็นข่าวหน้าแรกในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ
	 รายงานจาก	Internet	World	Stats	[7]	แจ้งว่า	ปัจจุบัน	จ�านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั่วโลกโดยประมาณ	2.095	พันล้านคน	หรือ	 ร้อยละ	30.2	ของ
ประชากรโลก	โดยเมือ่เปรยีบเทยีบในทวปีต่างๆ	พบว่าทวปีทีม่ผีูใ้ช้อนิเทอร์เนต็
มากที่สุดคือ	เอเชีย	พบจ�านวนผู้ใช้มากถึง	578.5	ล้านคน	หรือคิดเป็น	ร้อยละ	
44	ของผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ทัง้หมด	และประเทศทีม่ปีระชากรผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็มาก
ที่สุดคือประเทศจีน	คิดเป็นจ�านวน	384	ล้านคน	หากเปรียบเทียบจ�านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตกับจ�านวนประชากรรวม	พบว่าทวีปอเมริกาเหนือมีสัดส่วนผู้ใช้
ต่อประชากรสูงที่สุดคือ	 ร้อยละ	78.3	 รองลงมาได้แก่	 ทวีปออสเตรเลีย	 ร้อย
ละ	60.1	และ	ทวีปยุโรป	คิดเป็น	ร้อยละ	58.3	ตามล�าดับ

สถิติของลักษณะ และพฤติกรรมการใช้สื่อยุคพลวัต
 อนิเทอร์เนต็เกดิขึน้ในปี	ค.ศ.	1969	(พ.ศ.	2512)	จากการเกดิเครือข่าย	
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ARPANET	(Advanced	Research	Projects	Agency	NETwork)	ซึง่เป็นเครอืข่าย
ส�านักงานโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหม	ประเทศสหรัฐอเมริกา	[8]  
โดยมวัีตถปุระสงค์หลกัของการสร้างเครอืข่ายคอื	เพือ่ให้คอมพวิเตอร์สามารถ
เช่ือมต่อ	และมปีฏสิมัพันธ์กนัได้	เครอืข่าย	ARPANET	ถอืเป็นเครือข่ายเร่ิมแรก	
ซึ่งต่อมาได้ถูกพัฒนาให้เป็นเครือข่าย	อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
	 ส�าหรบัประเทศไทย	อนิเทอร์เนต็เริม่ขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	2530	โดยการเชือ่ม
ต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย	(AIT)	ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย	แต่ในครั้ง
นั้นยังเป็นการ	 เชื่อมต่อโดยผ่านสายโทรศัพท์	 ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ช้าและ
ไม่เป็นการถาวร	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 2535	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (NECTEC)	 ได้ท�าการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ
มหาวิทยาลัย	6	แห่ง	ได้แก่	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย	(AIT)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชาต	ิ(NECTEC)	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	และมหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร์	เข้าด้วยกันเรียกว่า	‘เครือข่ายไทยสาร’
 เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	และโทรศัพท์
มือถือเป็นรายภาค	 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ)	พบว่า	ในปีพ.ศ.2554	กรุงเทพฯ
มีสัดส่วนผู้ใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด	คือ	 ร้อยละ	48.2	รองลงมาคือ	ภาคกลาง	
ร้อยละ	32.2	ภาคเหนือ	 ร้อยละ	30.6	ภาคใต้	 ร้อยละ	30.0	และน้อยที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	28.4	ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต	กรุงเทพฯมีผู้ใช้
มากที่สุด	คือ	ร้อยละ	40.6	รองลงมาคือ	ภาคกลาง	และภาคเหนือ	ร้อยละ	23.1	
ภาคใต้	ร้อยละ	21.0	และน้อยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละ	20.3
	 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	และโทรศัพท์
มือถือของประชาชนอายุ	6	ปีขึ้นไป	ระหว่างปีพ.ศ.	2548	–	พ.ศ.2554	พบว่า	
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจาก	 ร้อยละ	24.5	 (จ�านวน	14.5	ล้านคน)	
เป็นร้อยละ	32.0	(จ�านวน	19.9	ล้านคน)	ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น	จากร้อยละ	
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12.0	(จ�านวน	7.1	ล้านคน)	เป็นร้อยละ	23.7	(จ�านวน	14.8	ล้านคน)	และผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือ	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	36.7	(จ�านวน	21.7	ล้านคน)	เป็นร้อยละ	
66.4	(จ�านวน	41.4	ล้านคน)
	 เมือ่เปรยีบเทยีบการใช้อนิเทอร์เนต็ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ	พบ
ว่า	สัดส่วนการใช้อนิเทอร์เนต็ของเพศชายใกล้เคยีงกบัเพศหญงิ	โดยในระหว่าง
ปีพ.ศ.2548	–	พ.ศ.2554	สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของเพศชาย	เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ	11.8	เป็นร้อยละ	23.5	ส่วนเพศหญิงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	12.2	เป็นร้อย
ละ	23.9	นอกจากนี้	การใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มอายุต่างๆ	ในปี	2554	พบว่า	
กลุ่มอายุ	15-24	ปี	มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด	ร้อยละ	51.9	รองลงมา
คือกลุ่มอายุ	6-14	ปี	ร้อยละ	38.3	กลุ่มอายุ	25-34	ปี	ร้อยละ	26.6	กลุ่มอายุ	
35-49	ปี	ร้อยละ	14.3	และน้อยที่สุดในกลุ่มอายุ	50	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	5.5

จ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
	 จ�านวนผูใ้ช้อินเทอร์เนต็ในประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงดงันี	้ปีพ.ศ.	
2534	(30คน)	ปีพ.ศ.	2535	(200	คน)	ปีพ.ศ.	2536	(8,000	คน)	ปีพ.ศ.	2537	
(23,000	คน)	ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิระบวุ่า	ปีพ.ศ.	2551	จากจ�านวนประชากร
อาย	ุ6	ปีขึน้ไปประมาณ	59.97	ล้านคน	พบว่า	มผีูใ้ช้คอมพวิเตอร์	16.99	ล้านคน	
คดิเป็น	ร้อยละ	28.2	และมผู้ีใช้อินเทอร์เน็ต	10.96	ล้านคน	คดิเป็นร้อยละ	18.2	
ยิง่กว่านัน้	บรษิทั	ศนูย์วจิยันวตักรรมอนิเทอร์เนต็ไทย	จ�ากดั	ได้จดัท�า	สถติขิอง
พฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	
โดยเฉพาะในยุคของ	Social	Network	พบว่า	ประเทศไทยมีอัตราการเติบโต
ของประชากรอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ	26.77	เมื่อเทียบกับปี	ค.ศ.	2010	
จ�านวนประชากรอินเทอร์เน็ตออนไลน์	เฉลี่ยแต่ละวันประมาณ	6	ล้านคน	เป็น
ผู้ที่อยู่ในต่างประเทศ	4	แสน	4	หมื่นคน	เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2554	เป็นเดือนที่
มปีระชากรอนิเทอร์เนต็ออนไลน์ในประเทศไทยสงูสดุ	25,090,390	คน	จ�านวน
ครั้งของการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในประเทศไทยเฉลี่ยต่อวัน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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เลยเมื่อเทียบกับปีค.ศ.	2010	ยิ่งกว่านั้น	ในปีค.ศ.	2011	จ�านวนประชากรบน
อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีจ�านวนมากกว่า	25	ล้านคนแล้ว
	 ส�าหรับการจดัประเภทหมวดเวบ็ไซต์ยอดนยิมของประชากรไทย	โดย
ไอที	24	ชั่วโมง	[8]	พ.ศ.2554	ผลการส�ารวจเป็นไปตามตาราง	ดังนี้

Thailand	Internet	Statistics	2011:
สถิติภาพรวมประจ�าปี	พ.ศ.	2554	(1	ม.ค.	–	31	ส.ค.	พ.ศ.	2554)

หมวด จำ�นวนเว็บ (%) ก�รใช้ง�น (%)

บันเทิง 965 (8.17) 37.50 %

เกมส์ 287 (2.43) 13.26 %

บุคคล – สังคม 903 (7.65) 10.41 %

ข่าว – สื่อ 435 (3.68) 7.42 %

ช๊อปปิ้ง 1067 (9.04) 5.56 %

กีฬา 313 (2.65) 5.10 %

ธุรกิจ 1338 (11.33) 3.38 %

ยานยนต์ 303 (2.57) 2.61 %

ธนาคาร – การเงิน 211 (1.79) 2.18 %

การศึกษา 1325 (11.22) 2.12 %

ศิลปะ – วัฒนธรรม 324 (2.74) 2.09 %

คอมพิวเตอร์ 590 (5.00) 1.84 %

มือภือ – พีดีเอ 200 (1.69) 1.64 %

อินเทอร์เน็ต 779 (6.60) 1.59 %

ท่องเที่ยว 919 (7.78) 1.16 %

ที่มา:	www.it24hrs.com
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	 ช่วงเวลาทีน่ยิมใช้อนิเทอร์เนต็มากทีส่ดุ	คอื	18.00	–	02.00	น.	ในขณะ
ที่ช่วงเวลาที่ใช้น้อยที่สุด	คือ	5.00	–	6.00	น.
	 จะเหน็ได้ว่า	การสือ่สารของมนษุย์เป็นขบวนการทีม่พีลวตั	(Dynamic)	
มีผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างองค์ประกอบของการส่ือสาร	 ท้ังผู้ส่งสาร	
(Sender)	สื่อ	 (Channel)	 เนื้อหา	 (Message)	และผู้รับสาร	 (Receiver)	ดัง
นัน้	การสือ่สารของมนษุย์จงึมีความต่อเนือ่ง	(Continuous)	มกีารเปลีย่นแปลง	
(Changing)	และต้องอาศัยการปรับตัว	(Adjustment)	ตลอดเวลา

พลวัตของสื่อ คืออะไร
	 พลวัตของสื่อ	 (Dynamic	 Media)	 คือ	 กระบวนการหลอมรวม	 
(Convergence)	 ที่เป็นการบูรณาการระหว่างโทรคมนาคม	 (Telecom- 
munication)	 การสื่อสารข้อมูล	 (Data	Communications)	 และการสื่อสาร
มวลชน	(Mass	Communications)	และการมีปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูส่้งและผูร้บั
ที่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทกันได้ทุกขณะ	 เนื่องจากผู้รับและผู้ส่งสามารถ
สื่อสารกันได้ตามเวลาและสถานที่ที่ตนสะดวก	นอกจากนั้น	สื่อพลวัตยังมีข้อ
เด่นที่สามารถใช้ติดต่อกันได้ตลอดเวลา	 และติดต่อกันได้จากทั่วโลก	 โดยมี
ต้นทุนการเข้าถึงสื่อที่ต�่าลงเรื่อยๆ
	 การใช้อินเทอร์เน็ต	Facebook	หรือ	 Twitter	 ท่ีอาจส่งผ่านข้อความ
ส่วนตัวได้	 แต่ในพื้นที่ข่าว	หรือความคิดเห็นยังต้องเคารพหลักการ	และการ
พูดความจริง	 เพื่อมิให้พื้นที่สาธารณะในสื่อสังคมออนไลน์	 เป็นพื้นที่การกระ
จายข่าวร้าย	หรอืเป็นเครือ่งมอืการโฆษณาชวนเชือ่เท่านัน้	สือ่ชนดิใหม่	(New	
Media)	 จ�าพวกสื่อดิจิทัล	 ซึ่งแต่ละชนิดต่างมีข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันไป	สื่อ
อินเตอร์เน็ต	 โดยเฉพาะเว็บไซต์นั้น	มีข้อดีที่สามารถสื่อสารภาพและเสียงได้
สมบูรณ์แบบ	หากสังเกตแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์	 ปัจจุบันมีความใกล้
เคียงกับหนังโฆษณาทางโทรทัศน์มากขึ้นเรื่อยๆ	การฟังเพลงหรือชมรายการ
โทรทัศน์ในรูปแบบเดิมจากแผ่นซีดี	 ก็เปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบของไฟล์เสียง
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และภาพที่ถูกบีบให้มีขนาดเล็กแต่คุณภาพดังเดิม	ที่สามารถเปิดฟังหรือชม
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
	 “สื่อใหม่”	 (New	Media)	มีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดขึ้นของ
เทคโนโลยีดิจิทัล	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีเครือข่าย	หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ	และการสื่อสารในช่วงปลายศตวรรษท่ี	 20	 [9]	 เทคโนโลยีท่ีถูก
นยิามว่าเป็นส่ือใหม่	ส่วนมากมกัจะมคีณุลกัษณะทีถ่กูจดัการได้	(Manipulate)	
เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายได้	 (Networkable)	ท�าให้หนาแน่น	 (Dense)	และบีบ
สัญญาณได้	 (Compressible)	มีปฏิสัมพันธ์	 (Interactive)	และมีความเป็น 
กลาง	 (Impartial)	 ดังนั้น	 จึงไม่ได้หมายความเพียงเฉพาะรายการโทรทัศน	์
ภาพยนตร์	วารสาร	หนังสือ	หรือสิ่งพิมพ์แบบคลาสสิคทั่วไป
	 นอกเหนือจากสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตดังกล่าวข้าง
ต้นแล้ว	NECTEC	 ได้จัดท�าการส�ารวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย	 
ปี	พ.ศ.2553	[10]	พบว่า	คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในอินเตอร์เนต็ไปกบัการเชค็อเีมล์
ร้อยละ	 27.2	 ใช้สืบค้นข้อมูลร้อยละ	26.1	และติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ร้อยละ14.1	มากกว่าการเข้าชมรายการ	 Internet	 TV	ที่มีอัตราการใช้งาน
เพียงร้อยละ	1	เท่านั้น	ซึ่งการรับชมโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ต	หรือที่เรียกกันว่า	
Internet	TV		นั้นเป็น	TV	on	Demand	ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกชมได้ทุกเวลา	
และทกุสถานทีต่ามความสะดวก	อย่างไรกต็าม	ผลการวจิยัและการวเิคราะห์
ถึงปัญหาการเตบิโตของ	Internet	TV	[11]	ในมมุมองของผู้ผลิตรายการ	แสดง
ให้เหน็ว่า	ปัญหาทีท่�าให้	Internet	TV	ไม่เตบิโตในประเทศไทยมสีาเหตมุาจาก	
3	ปัจจัย	ได้แก่	
	 1)	ปัญหาโครงสร้างพืน้ฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ	(Infrastructure)	
ทีป่ระชากรไทยไม่สามารถเข้าถงึโครงข่ายอนิเตอร์เนต็ความเรว็สงูได้อย่างทัว่
ถึง	(รวมถึงปัญหาของ	3G)	
	 2)	ปัญหาด้านการรับรู้	จากที่รายการ	Internet	TV	ส่วนใหญ่จะมีชื่อ
เสียงเฉพาะรายการ	แต่ไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงสถานีหลัก	
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	 3)	ปัญหาเรื่อง	เนื้อหา	(Content)	รายการ	Internet	TV	มักมีข้อจ�ากัด
ด้านความสามารถในการผลติเนือ้หา	ซึง่ต้องขึน้กับความต้องการของเจา้ของ
รายการแต่เพียงผู้เดียว	ท�าให้ขาดคุณภาพและมาตรฐาน	เพราะ	Internet	TV	
เป็นส่ือทีผ่ลิตและเผยแพร่ง่าย	โดยปราศจากการคดักรอง	และไม่มบีทลงโทษ
ทางกฎหมายที่ชัดเจน
	 ส่วนมุมมองของ	ผู้บริโภคสื่อ	 Internet TV	 แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่
ท�าให้ไม่เติบโต	โดยแบ่งเป็น	2	ปัจจัย	ได้แก่	1)	ปัญหาด้านการรับรู้	ขาดการ	
Promote	รายการทีด่	ีและไม่มกีารเชือ่มโยงรายการเข้ากบัสถานหีลกั	2)	ปัญหา
เรื่องการรับชม	ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ติดตามชมเป็นประจ�า	รวมทั้งความถี่ใน
การรับชมที่ไม่บ่อยนัก	ซึ่งจัดเป็นปัญหาเกี่ยวกับช่องว่างของเทคโนโลยี
	 Van	Dijk	[12]	นยิาม	“ช่องว่างทางเทคโนโลย”ี	หมายถงึ	ปรากฏการณ์
ของการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไม่เท่าเทียมกัน	จะเกิดการแบ่งแยกทาง
สังคมระหว่าง	 กลุ่มคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีกับกลุ่มท่ีเข้าไม่ถึง	 เน่ืองจากต้อง
ใช้ทักษะและความรู้เฉพาะ	 เช่น	 ความรู้ในการใช้เครื่องมือ	 ความช�านาญ
ด้านภาษา	ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	อีกทั้ง	
เทคโนโลยเีหล่านีอ้าจมรีาคาแพง	ท�าให้คนบางกลุ่มเท่าน้ันท่ีมโีอกาสเข้าถงึได้

พลวัตของสื่อกับความคิดสร้างสรรค์
	 การส่ือสารแบบไร้สายเป็นส่วนหนึ่งในแนวคิดของหนังสือเคลื่อนท่ี	
(Dynabook)	 ในขณะที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่า	คอมพิวเตอร์	คือ	อุปกรณ์/เครื่อง
มือ	ส�าหรับวิศวกรหรือนักธุรกิจ	แต่	Kay	&	Goldberg	คิดว่า	 เด็กก็สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเพื่อการสร้างสรรค์	 การสนทนาโต้ตอบ	ความจริง
ที่พวกเขาควบคุมได้	 ความรู้สึกที่ได้รับมากกว่าการเล่นของเล่น	หรือเกมการ
แก้ปัญหาต่างๆ	ความรู้สึกส�าเร็จจากประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับ	ท�าให้ใช้
เวลาอยู่หน้าจอได้นานนับชั่วโมง	ความสามารถในการอ่านผ่านสื่อ	ท�าให้คุณ
สามารถเข้าถงึอปุกรณ์/เครือ่งมอื	ทีผู่อ้ืน่คดิค้น	ในขณะทีค่วามสามารถในการ
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เขียนผ่านสื่อ	จะท�าให้คุณเผยแพร่อุปกรณ์/เครื่องมือสู่ผู้อื่น
	 Alan	 Kay	 และ	 Adele	 Goldberg	 [13]	 กล่าวว่า	 คอมพิวเตอร์	
Notebook	เป็นอปุกรณ์ทีส่ามารถพกเกบ็ได้ในเสือ้หนาว	(Overcoat)	น�าไปใช้
เพือ่การศกึษา	เพือ่ธุรกจิ	เพือ่งานประชาสมัพนัธ์	ฯลฯ	เฉกเช่น	หนงัสอืเคลือ่นที	่
(Dynabook)	ด้วยขนาดที่เล็ก	พกพาได้สะดวก	และสามารถป้อนข้อมูล	หรือ
เรยีกดูข้อมลูได้เป็นจ�านวนมาก	ท�านองเดยีวกนักบัระบบความรูส้กึของมนษุย์
การสร้างสรรค์ตวัอักษรทีห่ลากหลาย	แสดงออกได้ถงึอารมณ์ทีแ่ตกต่างในรปู
แบบทั้งการเขียนและการอ่าน	 จนกระทั่งเกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า	Dynabook	
หรอื	หนงัสอืเคลือ่นที	่หมายถงึ	เครือ่งกลทีถ่กูสร้างขึน้โดยผู้ใช้	เจ้าของสามารถ
ป้ันแต่งให้เป็นไปตามความต้องการของตน	ซึง่อาจมเีน้ือหาสาระกว้างขวางท่ี
พร้อมใช้งาน	ยังไม่ถูกใช้งาน	และก�าลังถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่	หนังสือเคลื่อนที่	
(Dynabook)	สามารถประยุกต์ใช้หน่วยความจ�า	รูปแบบปฏิสัมพันธ์หรือคลัง
เก็บไฟล์	เพื่อการจดจ�า	การมองเห็น	และการได้ยิน
	 ส�าหรับนักการศึกษา	Dynabook	เป็นเสมือนโลกใบใหม่ที่ถูกจ�ากัดก็
เพียงจินตนาการ	และความฉลาด	พวกเขาสามารถใช้สอนเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อน	และความสัมพันธ์ต่างๆ	 ให้เป็นเร่ืองง่ายด้วยระบบ
ข้อมูลแบบหนังสือเรียน	หรือแม้กระทั่ง	 คณิตศาสตร์	 ที่อาจกลายเป็นภาษา
ประจ�าวัน	และสร้างความตื่นเต้นให้เกิดข้ึนกับเด็กๆ	 เช่นเดียวกันกับนักการ
สื่อสารที่สามารถสร้างสรรค์	Dynabook	และประยุกต์ใช้เพื่อการท�างานทั้งใน
แวดวงของข่าว	และแวดวงบันเทิง	เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคสื่อ

พลวัตของสื่อ กับ การพยากรณ์อนาคต
	 ไม่สามารถจนิตนาการได้ว่าชวีติทีข่าด	Google	YouTube	Facebook	
หรือ	E-mail	จะเป็นอย่างไร	การกรอกแบบฟอร์มใดๆในอดีต	มักมีเพียง	ชื่อ-
นามสกุล	ที่อยู่	และอาจมีเบอร์โทรศัพท์	(ที่บ้าน/ที่ท�างาน)	แต่ปัจจุบันนี้	การ 
กรอกแบบฟอร์มใดๆ	มักจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือ	 และ	 E-mail	 ซึ่งใน
อนาคตอาจต้องมีรหัส	(Code)	อื่นใดเพิ่มเติมกว่านี้อีกก็เป็นได้
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	 ในอดีต	 เราไม่มีเครื่องมือสื่อสาร	 หากเกิดภัยพิบัติ	 ไม่ว่าจะเป็นโรค
ระบาด	ภัยธรรมชาติ	การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	ฯลฯ	กว่าจะรับรู้ก็ช้าเกิน
ไปเสยีแล้ว	ท�าให้เราปรบัตวัไม่ทนั	ทกุวนันี	้มอีนิเทอร์เนต็ทีว่ิง่ด้วยความเรว็แสง	
ท�าให้ทุกที่กลายเป็นที่เดียวกัน	ข่าวจะเกิดขึ้นใน	Social	Media	ก่อนจะถูกน�า
เสนอในโทรทศัน์	หรอืหนงัสอืพมิพ์	ทกุเรือ่งในกระแสสงัคม	ไม่ว่าจะอยูห่่างไกล
สักเพียงใด	ก็สามารถรับรู้ได้ทันท่วงที	Social	Media	จึงคล้ายคลึงกับ	Time	
Machine	ที่ท�าให้เรารู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า	 เราสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆที่
เริ่มตั้งเค้าก่อตัว	แล้วกระทบกันเป็นโดมิโน	จนเกิดเหตุการณ์บานปลายใหญ่
หลวงได้ด้วยโปรแกรมต่างๆ	เช่น	การก่อม็อบหน้าสถานทูตสหรัฐของประเทศ
ต่างๆทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม	เนือ่งจากภาพยนตร์ท่ีชาวสหรัฐเป็นผู้ผลิต	เป็นต้น
	 โดยเฉพาะ	Twitter	ทีม่คีลืน่สะท้อนทีเ่รว็กว่าส่ืออืน่	สามารถบอกได้ว่า	
เกิดเหตุร้าย	เหตุฉุกเฉินที่ไหน	ช่วงนี้คนส่วนใหญ่ก�าลังสนใจอะไร	และพูดคุย
ร่วมด้วยกับการดูโทรทัศน์แบบนาทีต่อนาที	Social	media	จะรวมไปถึงระบบ
การสื่อสารทั้งหมดที่ผู้คนจะติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลา	แม้ว่าจะ
เป็นสื่อเก่า	ส�านักข่าว	ช่องทีวีใดๆ	ก็ตาม	ก็จะถูกเชื่อมโยงกับ	Social	Media	
และมกีารตอบสนองกนัของข่าวสารทีม่าจากประชาชนและมาจากภาครฐัภาค
เอกชน	จนเสมือนใช้พ้ืนที่เดียวกัน	 อย่างไรก็ตาม	สื่ออินเทอร์เน็ตไม่ใช่สังคม
ทั้งหมด	สื่อใหม่อย่าง	Social	Media	ยังต้องการการตอบสนองจากสื่อกระแส
หลัก	หรือสื่อโทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	อยู่นั่นเอง

ปัญหาและอุปสรรคของการติดต่อสื่อสารยุคพลวัต
 ผู้บริโภคส่ือมีเสรีภาพสูงในการก�าหนดเนื้อหา	 และรูปแบบการใช้
ประโยชน์	 หรืออาจเรียกว่า	มีความเป็นสาธารณะโดยส่วนตัว	 (Personic	=	
Public	+	Person)	[14]	จึงมีประเด็นส�าคัญที่สร้างความกังวลเกี่ยวกับวิธีการ
หรือแนวทางการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์หรือโทษต่อ
สงัคม	ในกรณหีากมกีารน�าไปใช้ในทางทีไ่ม่เหมาะสม	อาจก่อให้เกดิความเสีย
หาย	กระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจ	 สังคม	และความมั่นคงของรัฐ	ดัง
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ค�ากล่าวของ	Keith	David	[15]	กล่าวว่า	“การติดต่อสื่อสารของมนุษย์	มักจะ
เผชญิกบัปัญหา	และอปุสรรคหลายประการทีเ่ป็นส่ิงสกดักัน้การตดิต่อส่ือสาร
ให้ด้อยประสิทธิภาพหรือล้มเหลว	(Communication	Breakdown)”
	 ดวงพร	ณ	นคร	 [16]	 ได้แบ่งอุปสรรคของการสื่อความหมายในการ
ถ่ายทอดข่าวสาร	 ซึ่งมีผลต่อความส�าเร็จหรือล้มเหลวของการติดต่อสื่อสาร 
2	ประเภท	คือ
	 1.	สิ่งรบกวนทางจิตใจ	ได้แก่	อุปสรรคทางภาษา	(Semantic	Noise)	
ท�าให้เกิดการเข้าใจผิด	เป็นต้น
	 2.	สิ่งรบกวนภายนอก	ได้แก่	อุปสรรคในตัวสื่อ	(Mechanical	Noise)	
ท�าให้ภาพหรือเสียงไม่ชัดเจน	เป็นต้น
	 ในยุคของเทคโนโลยีระบบดิจิทัล	 ความเร็วในการสื่อสารเป็นตัวแปร
ส�าคญั	เพือ่ความอยูร่อดในเชงิธรุกจิ	สือ่ดัง้เดมิ	เช่น	โทรทัศน์	วิทย	ุหนังสือพมิพ์	
หันมาจับกลุ่มลูกค้าออนไลน์	 ท�าให้เกิดผลเสียในแง่การน�าเสนอข่าวเช่นกัน	
โดยเฉพาะเมือ่การชงิความเรว็ท�าให้เกดิข้อผดิพลาด	ส่งผลต่อการแข่งขนั	โดย
เน้นทีค่วามเร็วมากกว่าความถกูต้อง	หรอืบางครัง้	เป็นการแสดงความคดิเหน็	
หรืออารมณ์	มากกว่าข้อเท็จจริง	จนท�าให้เกิดการเข้าใจผิด	หรือข้อเท็จจริงที่
คลาดเคลื่อน
 เราใช้เครื่องมือใหม่เหล่านี้อย่างไร? อะไรคือผลกระทบที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม?
	 มนุษย์สามารถส่งวัตถุออกไปนอกโลกได้เมื่อ	5	ทศวรรษมาแล้วเมื่อ	
สหภาพโซเวยีตได้ส่งดาวเทยีมสปตุนกิข้ึนสูว่งโคจรในปลายปี	ค.ศ.	1957	และ
สหรัฐอเมริกาส่งดาวเทียม	Explorer	ได้ในเดือนมกราคมปีถัดมา	[17]	จากนั้น
ทัง้สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวยีตกแ็ข่งขนักนัส่งดาวเทยีมและยานอวกาศ
ขึ้นสู่วงโคจรอย่างต่อเนื่อง
	 มนุษย์ไม่อยู่นิ่ง	 แต่ได้พยายามส�ารวจจักรวาล	อันกว้างใหญ่ไพศาล	
โดยการส่งยานส�ารวจออกไปนอกระบบสรุยิะ	ส่งกล้องโทรทศัน์	อวกาศไปลอย



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

29

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2555

อยู่นอกโลกเพือ่ติดตามความเคลื่อนไหวของจักรวาล	รวมทั้งการส่งสัญญาณ	
ตดิต่อไปยังดวงดาวทีค่าดว่าอาจม	ี‘สิง่มชีวีติทีช่าญฉลาด’	(Extra	Terrestrial)	
	 Mr.	 X	 (นามสมมติ)	 ได้ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปในรายการของ	Bill	
Ryan	และ	Kerry	Cassidy	เผยแพร่ผ่านทาง	Website	serpo.org	[18]	เขา
เคยท�างานให้กับบริษัทยานอวกาศแห่งหนึ่ง	ภายใต้การรักษาความปลอดภัย
ที่เข้มงวด	และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดเก็บเอกสารเก่าๆจ�านวนหนึ่ง	 เพื่อ
จ�าแนกให้เป็นหมวดหมู่ตามวันที่ที่บันทึกของเอกสารเหล่านั้น	ย้อนหลังไปถึง
ปี	ค.ศ.1950	ในเอกสารได้ระบไุว้ว่า	จะมรีปูธรรมชวีติต่างพภิพจ�านวนมากมาย
มาเยอืนโลกในปีค.ศ.	2012	นี	้จากการเผยแพร่เรือ่งราวการค้นพบเหล่านีผ่้าน	
Social	Media	อย่างกว้างขวาง	ท�าให้นกัข่าวชาวสหรฐัใช้เป็นค�าถามผ่อนคลาย
ในการสัมภาษณ์ประธานาธิบดี	บารัค	โอบามา	ถึงการเตรียมแผนการสื่อสาร
กับมนุษย์ต่างดาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
	 เราจะต้องเลือกรับสื่ออย่างมีสติ	 เพราะข้อมูลข่าวสารพร่ังพรูเข้ามา
จากรอบด้าน	การคิดวิเคราะห์	หรือไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกระแสข้อมูล
ข่าวสารเป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะการก�าหนดวาระของข้อมูลข่าวสาร	 (Agenda	
Setting)	มักตกอยู่ภายใต้ชนชั้นน�า	และชนชั้นนายทุน

ทฤษฎีและแนวทางการวิเคราะห์
	 จากการประมวลปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัสือ่ในยคุพลวตั	สามารถประยกุต์
ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งด้านผู้ผลิตสื่อ	ผู้บริโภคสื่อ	การเข้าถึงสื่อ	
และการมีส่วนร่วมในการเปิดรับสื่อ	ดังนี้
	 1.	ส่ือคอืสิง่ทีถ่กูสร้างข้ึน	(Media	are	constructions)	:	สือ่คอืสถาบนั
ทีเ่กดิจากเทคโนโลยขีองโลกยคุใหม่	และได้กลายเป็นสถาบนัการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของสังคม	ค�ากล่าวที่ว่า	“Camera	never	lies”	ไม่สามารถใช้อธิบายภาพ
ที่ปรากฏได้เสมอไป	เพราะมีการปรับแต่ง	(Cut	&	Paste)	ในคอมพิวเตอร์ด้วย
เทคนิคโปรแกรมต่างๆที่ทันสมัยจนยากต่อการตัดสินใจว่าอะไรจริง	อะไรเท็จ
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	 2.	สื่อสร้างค่านิยมและอุดมคติ	(Media	messages	contain	values	
and	ideologies)	
	 3.	สือ่ท�าให้มผีลทีต่ามมาทางการเมอืงและสังคม	(Media	messages	
have	 social	 and	 political	 consequences)	 :	 ทุกวันนี้	 เราเสพข่าวสาร
จ�านวนมากที่มีวาระซ่อนเร้น	 (Hidden	 agenda)	และมักเป็นข่าวที่ถูกสร้าง
ขึ้น	(Agenda	setting)	
	 4.	สื่อแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์และข้อจ�ากัด	 (Each	medium	has	a	
unique	aesthetic	form):	สือ่แต่ละชนดิมธีรรมชาตขิองตวัเอง	ในกระบวนการ
ผลิต	อาจท�าให้เนื้อหาถูกตัดตอน	ปรับแต่ง	ลดปริมาณและคุณภาพ	รวมถึง
อาจกลายเป็นการสร้างความจริงเทียมขึ้นในที่สุด
 กล่าวได้ว่า	 ยิ่งเทคโนโลยีด้านการส่ือสารก้าวหน้าไปมากเท่าใด	สื่อ
ยิ่งต้องแข่งขันกันมากขึ้นเท่านั้น	และยิ่งท�าให้สื่อใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไปในการ
สร้างเทคนคิวธิ	ีและกลยทุธ์เอาชนะใจผู้รบัสารมากขึน้อกีด้วย	เป็นทีแ่น่นอนว่า	
เทคโนโลยี	คือ	เครื่องมือของการผลิตความจริงเทียมที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

ทฤษฎีการก�าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting Theory)
	 เป็นที่น่าสนใจว่า	ทฤษฎีการก�าหนดวาระข่าวสารสามารถน�ามาใช้
กับอินเทอร์เน็ต	หรือการสื่อสารแบบพลวัต	(Dynamic	Communication)	ได้
หรือไม่	 เนื่องจากข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์จะมีความหมากหลายมากมาย
จนกระทั่งไม่น่าจะก�าหนดวาระให้กับข่าวสารได้	 อย่างไรก็ตาม	Myung- 
ho	Yoon	นักศึกษาเกาหลี	[19]	ท�าการศึกษาการเปิดรับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ประเทศเกาหลีของนักศึกษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัย	 Texas	 เกี่ยวกับประเด็น
ทางเศรษฐกิจในประเทศเกาหลี	
 Yoon	ใช้วิธีสอบถามทางโทรศัพท์กับนักศึกษาเกาหลีเหล่านั้นว่า	โดย
ส่วนตัวแล้วพวกเขาคิดว่าประเด็นที่ส�าคัญเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจของ
เกาหลีในขณะนี้คืออะไร	 (Public	 Agenda)	 และใช้วิธีการศึกษา	 Content	
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analysis	กับ	 เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์เกาหลีระดับแนวหน้าจ�านวน	3	 เว็บใน
หน้าเศรษฐกิจและธุรกิจ	(Media	Agenda)	จากนั้น	น�าประเด็นที่ได้มาเปรียบ
เทยีบกนั	ผลการวจิยัพบว่า	ประเดน็ใดทีไ่ด้รบัการจดัให้เป็นประเด็นทีส่�าคัญมาก
ที่สุดใน	Agenda	หนึ่ง	ก็จะเป็นประเด็นที่ส�าคัญที่สุดในอีก	Agenda	หนึ่งด้วย
	 ยิ่งกว่านั้น	 สมมติฐานข้อหนึ่งของทฤษฎีการก�าหนดวาระข่าวสารที่
ว่า	บุคคลที่เปิดรับสื่อมากกว่า	จะสะท้อนประเด็นของสื่อนั้นมากกว่าบุคคลที่
เปิดรับสื่อน้อยกว่า	ซึ่งผลการวิจัยของ	Yoon	แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิง
บวก	ระหว่างการเปิดรบัสือ่กบัความเหมอืนกนัในการจดัล�าดบัข่าวสารของส่ือ	
กล่าวคอื	นกัศกึษาทีเ่ปิดรบัหนงัสอืพมิพ์ในเวบ็สงู	กจ็ะมคีวามคล้ายคลึงกนัสูง
ระหว่างประเด็นข่าวของตัวเองกับการจัดประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์ในเว็บ

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ (Uses and 
Gratification Theory)
	 Chang	 [20]	 ได้ส่งแบบสอบถามทาง	E-mail	 ถึงนักศึกษาเกี่ยวกับ
เหตุผลในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใน	3	ประเภท	คือ	
	 1)	 คุณลักษณะของสื่อ	 (Media	 attributes)	 ในด้านของการรับรู้สิ่ง
ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด	 (Immediacy)	 กับการได้รับข่าวสารในเวลาท่ีต้องการ	
(Stability)	 เป็นส่ิงที่มีความส�าคัญต่อผู้ใช้มากที่สุด	 ส่วนการได้พูดคุยกับนัก
ข่าว	(Interactivity)	เป็นประเด็นที่มีความส�าคัญน้อยที่สุด
	 2)	สถานการณ์ที่เปิดรับ	(Exposure	situation)	เป็นไปเพื่อการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ	มากที่สุด	การสร้างมิตรภาพ	(Companionship)	เป็นเหตุผลที่ได้รับ
การจัดล�าดับว่าส�าคัญน้อยที่สุดในการออนไลน์
	 3)	 ความสามารถที่จะเข้าถึง	 (Accessibility)	 ท้ังปัจจัยด้านความ
ประหยัด	 (ใช้ฟรีหรือราคาถูก)	กับความสะดวกสบาย	 เป็นเหตุผลท่ีผู้ตอบให้
ความส�าคัญมากที่สุด
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ทฤษฎีสือ่แบบประชาธปิไตยและเน้นการมส่ีวนร่วม (Democratic-
participant Media Theory)
	 แนวคิดนี้เน้นเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	[21]	ให้ความส�าคัญ
กบัการสือ่สารในแนวนอนมากกว่าการสือ่สารจากบนลงล่าง	โดยหลักการของ
แนวคิดนี้จะต่อต้านการผูกขาดกิจการสื่อ	และการน�าไปใช้เพื่อผลประโยชน์
ทางธรุกจิมากเกนิไป	รวมทัง้ปฏเิสธเรือ่งการสือ่สารแบบรวมศนูย์	และได้เสนอ
เรือ่งความหลากหลายในการสือ่สาร	สทิธทิีจ่ะเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร	สทิธทิีจ่ะใช้
ช่องทางการสื่อสาร	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน	และกลุ่มวัฒนธรรมย่อย
ต่างๆ	 รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร	 เป็นต้น	บทบาท
หน้าที่ที่ส�าคัญของสื่อตามแนวคิดนี้	ได้แก่
	 •	พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงสื่อ	และมีสิทธิท่ีจะใช้ส่ือเพื่อตอบ
สนองความต้องการของตนเอง
	 •	องค์กรสื่อและเนื้อหาสื่อจะต้องไม่ถูกควบคุมจากหน่วยงานของรัฐ
	 •	ชุมชนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้เอง
	 •การสือ่สารนัน้มีความส�าคญัเกนิกว่าจะปล่อยให้อยูใ่นเฉพาะแวดวง
นักวิชาชีพสื่อมวลชนเท่านั้น
 ส่ือออนไลน์มคีวามเป็นประชาธปิไตยในตวัของมนัเอง	เพราะสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี	 เช่น	Facebook	เป็นทั้งพื้นที่ส่วนตัว	และพื้นที่
สาธารณะทีท่�าให้เกดิการมส่ีวนร่วม	แต่กค็วบคมุได้ยาก	เพราะไม่มใีครสามารถ
คมุสือ่ออนไลน์ได้	แม้แต่รัฐบาลทีท่�าได้เพียงการเปิดเวบ็ไซต์เท่านัน้	โลกออนไลน์	
สัมพันธ์กับ	โลกออฟไลน์	อย่างไร	เราต้องรู้จักย่อยและสังเคราะห์ความรู้

การก�ากับดูแลสื่อยุคพลวัต
	 การก�ากับดูแลเนื้อหาในสื่อใหม่	 กลายเป็นประเด็นทางนโยบายที่
รัฐบาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ความสนใจ	สือ่มวลชนส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วย
ทีจ่ะให้รัฐก�ากับดแูลสือ่	แต่เหน็ว่าควรมกีารดแูลก�ากบักนัเอง	และทีส่�าคญัสือ่
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ถกูก�ากบัโดยสงัคมทีเ่ป็นกลไกตลาด	คอื	ผูบ้รโิภคส่ืออยูแ่ล้ว	ด้านผู้ผลิตเน้ือหา	
จะต้องมุ่งมั่นสร้างสรรค์เนื้อหาสาระใหม่ๆ	สู่ผู้ใช้บริการ	โดยผลิตเนื้อหาสาระ
ที่ดี	 มีคุณภาพ	และตรงกับความต้องการของผู้ใช้	 เพื่อให้ได้รับการตอบรับท่ี
ดี	 ด้านภาคเอกชน	 จะต้องปรับกระบวนการคิดในการแสวงหาช่องทางการ
โฆษณาใหม่ๆ	ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการแข่งขันต�่า	มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูก	และ
ยังเป็นช่องทางทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายเฉพาะกลุ่มได้โดยตรง	นอกจาก
นี	้ยงัเป็นการช่วยสนบัสนนุผูผ้ลติในด้านต้นทนุการผลิต	เพือ่ให้ผู้ผลิตสามารถ
ผลิตรายการทีด่	ีมคีณุภาพต่อไปได้	ด้านภาคประชาชน	จะต้องเปิดใจรบัเนือ้หา
สาระแบบใหม่	ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่
	 เมื่อองค์ประกอบทุกส่วนที่กล่าวมาข้างต้นร่วมมือกัน	 และสามารถ
ท�าให้เกดิขึน้ได้จรงิ	ประเทศไทยกจ็ะมกีารเจรญิเตบิโตมากยิง่ขึน้	และประสบ
ความส�าเร็จไม่แพ้ต่างประเทศอย่างแน่นอน	พิรงรอง	รามสูตรณะนันทน์	และ
นิธิมา	คณานิธินันท์	[22]	ศึกษาเรื่อง	“การก�ากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต”	เพื่อ
น�าเสนอแนวคิด	บทบาทขององค์กร	ตลอดจนกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการ
ก�ากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศและในประเทศไทย	 เพื่อน�าไป
ใช้วิเคราะห์ปัญหา	และน�าเสนอแนวทางส�าหรับผู้บริหารนโยบาย	 โดยใช้วิธี
การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง	การส�ารวจความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม	และการส�ารวจ
เอกสาร	พบว่า	ประเทศต่างๆ	เช่น	สงิคโปร์	สหรฐัอเมริกา	และสหภาพยโุรป	ใช้
กลไกการก�ากับดูแลเนื้อหาอินเทอร์เน็ต	ซึ่งประกอบด้วย	กฎหมาย	มาตรการ	
บทลงโทษ	การปิดกั้นและการกลั่นกรองเนื้อหา	กฎ	กติกา	มารยาท	สายด่วน	
และการรู้เท่าทันสื่อ	ผสมผสานกันในการก�ากับดูแลในประเทศของตน	ส่วน
การก�ากับดูแลอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการในประเทศไทย	 เป็นหน้าท่ีของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ในแง่กฎหมายของไทย	 ยัง
ไม่มีกฎหมายใดควบคุมเนื้อหาอินเทอร์เน็ตโดยตรงออกมาบังคับใช้	 จึงต้อง
อาศัยกฎหมายที่มีอยู่เดิมปรับใช้เป็นกรณีไป	ขณะเดียวกัน	ภาคอุตสาหกรรม
อินเทอร์เน็ตก็เริ่มพยายามก�ากับดูแลตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ	ในภาคส่วนอื่นๆที่
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เกี่ยวข้อง	ทั้งภาคประชาสังคม	องค์กรพัฒนาเอกชน	 เครือข่ายความร่วมมือ
ของนักกิจกรรมและนักวิชาการ	กลุ่มผู้ปกครอง	และเครือข่ายการศึกษา	ต่าง
แสดงความห่วงใย	 ช่วยสร้างความตระหนักรู้	 ความเข้าใจในความเสี่ยงจาก
เนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต	และส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต
ปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง	 โดยเฉพาะ
ประเดน็ที	่พ.ร.บ.ดงักล่าวถกูมองว่า	อาจมกีารละเมดิสทิธเิสรภีาพในการแสดง
ความคิดเห็น	อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อยุคพลวัต
	 ประเทศไทยมีการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่ือใหม่
หลายด้าน	ดังนี้
 1.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550 - 2554) [23]	มุ่งให้	คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	ค�านึงถึงความ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างความเปล่ียนแปลงท้ัง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม	ทั้งในด้านโอกาสและภัยคุกคาม
	 2.)	นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 – 2553 [24]	
เน้นถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาหลกัทีเ่ป็นเป้าหมายของการพฒันาอย่างค�านงึ
ถึงความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจและภาคสังคม	นวัตกรรม	ความรู้	 การ
วิจัยและพัฒนา	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 การพัฒนาคน	และโครงสร้าง
พื้นฐานด้านโทรคมนาคม
	 3.)	แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2552 – 2556 ได้แก่
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  [25]  
มาตรา	 47	คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และ
โทรคมนาคม	 เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 ให้มี
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องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งท�าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรค
หนึง่	และก�ากับการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	และกจิการ
โทรคมนาคม	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	การด�าเนินการตามวรรคสอง	ต้อง
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	 ท้ังใน
ด้านการศกึษา	วฒันธรรม	ความมัน่คงของรฐั	ประโยชน์สาธารณะอืน่	และการ
แข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	รวมทัง้ต้องจดัให้ภาคประชาชนมส่ีวนร่วมในการ
ด�าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ	การก�ากับการประกอบกิจการตามวรรคสอง	
ต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวม	การครองสิทธิข้ามสื่อ	หรือการ
ครอบง�า	ระหว่างส่ือมวลชนด้วยกนัเองหรอืโดยบุคคลอืน่ใด	ซึง่จะมผีลเป็นการ
ขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	หรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่หลากหลายของประชาชน
 2. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2543 [26]	มีเนื้อหาแบ่งเป็น	2	หมวดหลัก	คือ	หมวด	1	ว่าด้วยองค์กร
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	 หมวด	 2	 ว่าด้วยองค์กรด้าน
กจิการโทรคมนาคม	นอกจากนัน้	ยงัมบีทบญัญตัเิกีย่วข้องกบัการบรหิารคลืน่
ความถี่	การติดตามตรวจสอบ	และประเมินผลการด�าเนินการและการบริหาร
งานด้วย
 3. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2544 [27]	การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	บทก�าหนดโทษ	การ
ใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	มาตรฐานของโครงข่ายโทรคมนาคม
และอุปกรณ์	 สิทธิของผู้รับใบอนุญาต	สิทธิของผู้ใช้บริการ	สัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม	ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม	 และการ
ก�ากับดูแล
 4. พระราชบัญญตัธิรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. 2544 [28]	 
มีความครอบคลุมปัญหาที่เกิดกับสื่อใหม่หลายประการ	 เช่น	 แบบนิติกรรม



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

36

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2555

สัญญา	การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	และการปรับใช้	เป็นต้น
 5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 [29]	 ระบบคอมพิวเตอร์	 หมายความถึง	 “...	
อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการท�างานเข้าด้วยกัน	 โดย
ได้มีการก�าหนดค�าสั่ง	 ชุดค�าสั่ง	 หรือสิ่งอื่นใด	 และแนวทางปฏิบัติงานให้
อุปกรณ์หรอืชดุอปุกรณ์ท�าหน้าทีป่ระมวลผลข้อมลูโดยอตัโนมตั	ิ...”	ครอบคลุม
ถึงโทรศัพท์	 อินเทอร์เน็ต	 และเทคโนโลยีการสื่อสาร	 ท่ีท�างานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้งหลายด้วย

รู้เท่าทันพลวัตของสื่อ
	 ประเทศไทยยังขาดการเรียนการสอนเพ่ือให้รู้จักและเข้าใจสื่อกับ
เด็กในระดับชั้นประถม	หรือแม้แต่ระดับมัธยม	ท�าให้เกิดปัญหาในการใช้สื่อ
ผิดๆ	กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นๆ	อีกมากมาย	ในปัจจุบัน	
มีองค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กร	 เข้ามามีบทบาทในการสร้างความ
ตระหนักรู้เร่ืองอินเทอร์เน็ต	 และสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต	 ตัวอย่าง
เช่น	มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย	[30]	ที่มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
อนิเทอร์เนต็	และสร้างการรูเ้ท่าทนัสือ่อนิเทอรเ์นต็	โดยให้ความส�าคญักบัการ
ผลติส่ือ	ส่งเสริมการใช้อนิเทอร์เนต็อย่างปลอดภยัและสร้างสรรค์	และจดัอบรม
ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง
	 ค�าว่า	 “รู้เขา”	หมายถึง	 การรู้จักสื่อ	 หรือการท�าความเข้าใจส่ือ	 เช่น	
รู้จักสื่อแต่ละประเภท	 รู้จักธรรมชาติและคุณลักษณะพิเศษของส่ือ	 รู้กลยุทธ์
การสื่อสารของสื่อ	และรู้จักเนื้อหาสาระที่สื่อน�าเสนอ
	 ค�าว่า	 “รู้เรา”	หมายถึง	 การที่ผู้รับสารต้องพิจารณาท�าความรู้จักกับ
ตนเองว่า	เราเป็นใคร	สิ่งที่สื่อน�าเสนอนั้นเหมาะสมกับความเป็นเรามากน้อย
เพียงใด	อะไรควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ	
	 การรู้เขา	 รู ้เรา	 เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ	 (Media	
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Literacy)	และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้บริโภคสื่อ	 	ประเด็นปัญหา
ที่พบในสื่อใหม่	สื่อออนไลน์	และเครือข่ายสังคมออนไลน์	ที่ไม่อาจแก้ได้ด้วย
การปิดเว็บไซต์	เนื่องจากจะมีการเปิดใหม่อยู่ตลอดเวลา	จึงควรมีการจัดสรร
งบประมาณ	 เพื่อให้ด�าเนินการรณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ	 โดยอาจด�าเนิน
การใน	2	รูปแบบ	ดังนี้	1)	การบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับ
ประถม	มธัยม	และอดุมศกึษา	2)	การรณรงค์เพือ่ให้เกดิความเข้าใจระดบักว้าง
ในสังคม	เพื่อให้มีทักษะการคิด	และประสบการณ์เพียงพอที่จะแยกแยะโลก
ความเป็นจริงกับโลกในสื่อ
 เราต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	หากบุคคลใดขาดการรู้เท่า
ทนัส่ือ	ย่อมตกเป็นเหยือ่ของข้อมลูข่าวสาร	แม้ว่าสงัคมไทยสามารถเข้าถงึข้อมลู
ข่าวสารและความรู้อย่างกว้างขวางผ่านส่ือและเทคโนโลยี	 มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก	แต่สังคมไทยขาดภูมิคุ้มกันจาก
การบรโิภคสือ่	ผูบ้รโิภคต้องอาศยัทกัษะในการเข้าถงึ	ทกัษะการวเิคราะห์	ทกัษะ
การประเมินเนื้อหาสาระ	ทักษะการสร้างสรรค์	และทักษะการมีส่วนร่วม	อีกทั้ง
ยังต้องค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ	ทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อม
	 McLuhan	 (www.newmediainfluence.com)	 เชื่อว่า	 ส่ือใหม่มัก
จะมีลักษณะเนื้อหาของสื่อเก่าอยู่เสมอ	 “The	medium	 is	 the	message”	
อย่างไรก็ตาม	 กระแสและอิทธิพลของสื่อเทคโนโลยียุคใหม่ที่มีพลวัตสูง	
ท�าให้ประชาชนสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกัน	 และไม่
อาจมีกลไกใดที่จะมาควบคุมปัจจัยด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบทาง
บรรณาธกิารในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เมือ่ประกอบ
กบัสภาวะความรู้เท่าทนัสือ่ในระดบัทีต่�า่ของสงัคมไทย	ย่อมส่งผลต่อระเบยีบ
สงัคมในด้านการสือ่สาร	การรบัรู	้ความเชือ่และพฤตกิรรมของประชาชนว่าจะ
เป็นไปในทศิทางใด	และอทิธพิลจากสือ่เทคโนโลยยีคุใหม่	คอืความท้าทายอกี
เรื่องหนึ่งส�าหรับสังคมไทย	
	 แม้สังคมไทยจะมีสื่อหลากหลายรูปแบบเป็นจ�านวนมาก	แต่คนไทย



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

38

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2555

ยังใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความบันเทิงมากกว่าที่จะใช้เพื่อการ
เรียนรู้และการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม	ดังนั้น	จากปรากฏการณ์ดังกล่าว	ย่อม
สะท้อนให้เหน็ถงึสถานการณ์ของคนในสงัคมทีถ่กูครอบง�าจากส่ือ	หรือการไม่รู้
เท่าทนัสือ่นัน่เอง	สือ่สังคมออนไลน์	มีเสรภีาพสงูและยากแก่การปิดกัน้	การน�า
เสนอข่าวสารมีทั้งสร้างสรรค์และท�าลาย	ดังนั้น	 จรรยาบรรณ	และจริยธรรม	
คุณธรรม	ในการใช้งาน	จึงจ�าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังแก่ผู้ใช้ทุกเพศ	ทุกวัย	
อย่างกว้างขวาง

ข้อเสนอแนะ
	 1.)	การก�ากบัดแูลตนเอง	(Self-regulation)	เกีย่วข้องกบัการสร้างชดุ
บรรทดัฐานทางสงัคมของวชิาชพี	เพือ่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ร่วมกนั	ซึง่ในส่วนของกฎ	
กตกิาเหล่านี	้อาจมรีปูแบบทีพั่ฒนาข้ึนมาร่วมกบัภาครฐั	ผู้บรโิภคหรอืสมาคม
วชิาชีพ	และภาคส่วนทีม่คีวามสนใจ	ไม่ควรมอบภาระในการก�ากบัดแูลสือ่ให้
กับองค์กรวิชาชีพสื่อเพียงฝ่ายเดียว	การก�ากับดูแลสื่อ	ควรมาจากความร่วม
มือของทุกภาคส่วนในสังคม	ควรเป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการสื่อใหม่
	 2.)	ภาคส่วนอื่นๆ	จะต้องเข้ามาท�าหน้าที่ในการตรวจทาน	และถ่วง
ดุลการท�างานของสื่อ	โดยเฉพาะปัญหาการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อที่ส่งผลให้
เกิดการรดิรอนสิทธส่ิวนบคุคลของผูท้ีต่กเป็นผูถ้กูกระท�า	(Passive	Audience)	
เพือ่สร้างแนวคดิการรูเ้ท่าทนัสือ่	ตลอดจนตรวจสอบการท�างานของสือ่มวลชน
ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
	 3.)	 ประชาชนผู้บริโภคไม่ควรรับข่าวสารเพียงด้านเดียว	 จากส่ือใด
เพียงสื่อเดียว	ควรรู้เท่าทันสื่อ	 รู้ว่าสื่อไหนมีการก�าหนดวาระข่าวสารอย่างไร
บ้าง	และควรเปิดรับข่าวสารจากหลายๆ	สื่อ
	 4.)	พื้นที่ของโลกไซเบอร์ในประเทศไทย	อินเทอร์เน็ตอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	
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2550	โดยกฎหมายนีก่้อให้เกดิข้อถกเถยีงอย่างกว้างขวาง	โดยเฉพาะประเดน็
ของสิทธิเสรภีาพในโลกอนิเทอร์เนต็	ผูใ้ช้อนิเทอร์เน็ตหลายรายถกูจบักมุ	และ
มเีวบ็ไซต์จ�านวนมากถกูปิด	ภายใต้การบงัคบัใช้กฎหมายฉบบันี	้อย่างไรกต็าม	
Social	media	ก็ควรเป็นสื่อที่ประชาชนจะสามารถบอกให้รัฐบาลท�าในส่ิงท่ี
ประชาชนต้องการได้
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