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บทคัดยอ

การวิเคราะหเนื้อหาและการสงสาร จากสื่อ MMS โทรศัพทมือถือของรายการรวมมือ
รวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนการศึกษาประเภทของขาว และกระบวนการการคัดเลือกของ
ขาวซึ่งผูชมสงเขามาในรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ผานระบบบริการ MMS 
ของโทรศัพทมือถือ

ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยการสังเกตอยางไมมีสวนรวมการทํ างานที่สถานีโทรทัศนไอทีวี 
และการสัมภาษณผูชมที่สงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี 
และเจาหนาที่รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีโดยใชแบบสอบถาม นอกจากนี้ผูวิจัย
ยงัไดศึกษาวิเคราะหเนื้อหาและการสงสาร จากส่ือ MMSโทรศัพทมือถือของรายการรวมมือรวมใจ
ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี โดยเก็บขอมูลในชวงเดอืนมิถุนายน - สิงหาคม 2548

การศึกษาวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปของคนในสังคมที่เปล่ียนรูปแบบ
การดํ าเนินชีวิตจากการรับขอมูลขาวสารเพียงทางเดียว เปล่ียนเปนการสงขอมูลในการสื่อสารหรือ
เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อเปนประโยชน ตอตนเองและสาธารณชนโดยใชสื่อโทรศัพทมือถือใน
การสงขอมูลแบบภาพเคลื่อนไหว หรือภาพนิ่งพรอมตัวอักษรเปนภาพขาวเพื่อรายงานเหตุการณ
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นหรือประสบในชีวิตประจํ าวันใหสาธารณะชนรับรู

ประเภทของภาพขาวที่ปรากฏโดยประชนชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS ใน
รายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี แบงเปน ขาวประเภทเรื่องใกลตัว และเรื่องรอง
ทกุข ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการใชส่ือโทรทัศนใหเปนประโยชนเพื่อเปนสื่อกลาง เพื่อรองเรียนเรื่องราว
และปลกุกระแสและมุมมองใหคนในสังคมหันมารับรูรวมกัน การนํ าเสนอภาพขาว MMS ที่เขามา
ในรายการ จงึเปนการกํ าหนดวาระทางสื่อ อันกอใหเกิดความเห็นสาธารณะ (Public opinion) ผาน
ส่ือโทรทัศนซ่ึงถือเปนปริมณฑลสาธารณะ (Public sphere) ทีเ่ปรียบเสมือนเวทีบอกเลาเรื่องราว
ตางๆ ใหสังคมรับรู

ฆ
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กระบวนการคัดเลือก และขั้นตอนการคัดกรองขาว MMS เริม่จากการสง – รับภาพขาว 
MMS การเก็บรักษาภาพขาว การตรวจสอบภาพขาว การตรวจสอบผูสงขาว และข้ันสุดทายคือการ
ตดัสินใจนํ าภาพขาวออกอากาศ กระบวนการคัดเลือก และคดักรองขาว MMS แสดงใหเห็นถึงการ
น ําเอาแนวคิดดานการมีสวนรวมในการทํ าขาวของประชาชน (Civic Journalism) นายทวารขาวสาร 
(Gatekeeper) แนวความคิดเรื่องการครอบงํ า (Hegemony) แนวคิดผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) และแนวคิดสื่อสารมวลชนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mass Media and Information 
Technology) มาใชอยางลงตัวDPU
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ABSTRACT

This research studied the types of news and news selection process sent by an 
audience of Ruam mue ruam jai program on ITV through Multi Massage Service (MMS). 
Researcher collect data by non participatory observation of the TV station, survey interview 
MMS senders and the program’s staff, and content analyze news pieces during June to August 
2005.

The findings reflect active audience attitude among the program enthusiasts who 
participate the program by sending MMS news. MMS news from the audience includes news that 
concerns senders’ wellbeing and news about injustice or improper treatments the audience face.  
In essence, the result shows the agenda setting by the program on public sphere such as television 
could lead to changes in public opinion that pressures the authorities to act immediately.

The MMS news selection process starts from MMS news reception, news storage, 
news editing, verifying news senders, and, finally, decision making whether the news piece 
should be broadcasted. The news selection process reveals how stakeholders benefit from civic 
journalism that uses mass media and information technology and what civic journalism has to go 
through news gatekeeping and ideologies of hegemony before the news being broadcasted.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1 ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
ปจจุบันทามกลางกระแสการพัฒนาอยางรุดหนาของยุคขอมูลขาวสาร วิถีชีวิตของ

ประชาชนไดเปลี่ยนไปไมวาจะเปนชีวิตในชุมชนเมือง หรือชนบท การเขาถึงขอมูลขาวสารนับเปน
ส่ิงสํ าคัญในการดํ ารงชีวิต ขาวจึงกาวเขามามีบทบาทสํ าคัญในการใหประชาชนรับรูถึงขอมูล
ขาวสาร ส่ือมวลชนทํ าหนาที่อยางหนักในการรายงานขาวใหกับประชาชนทราบทํ าหนาที่เปน
กระจก เพือ่สะทอนภาพปญหา หรือเหตุการณตางๆ ใหกับประชาชน เพื่อใหประชาชนรับทราบถึง
เหตุการณตางๆในแตละวันไมวาจะอยูที่ไหน ส่ือมวลชนในปจจุบันมีหลายแขนงไมไดจํ ากัด
แตเพยีง หนังสือพิมพ วิทยุ เหมือนเชนในอดีตที่ผานมา มีส่ือชนิดใหมเพิ่มขึ้น เชน อินเทอรเน็ต  
การรับสงขาวทาง SMS (ขอความสั้นผานโทรศัพทมือถือ) หรือโทรทัศน  และโทรทัศน เปนสื่ออีก
แขนงหนึง่ทีป่ระชาชนสวนใหญใหความสนใจในการรับรู และเปดรับมากที่สุด เนื่องจากเปนสื่อที่
สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได อีกทั้งยังสามารถรับสารไดทั้งเสียง และภาพเคลื่อนไหว ไดทันทวงที
ไมวาจะเปนรายการขาวในแตละวัน หรือรายงานขาวสด ในเหตุการณที่มีความสํ าคัญ

ส่ือโทรทัศนเปนสื่อกระแสหลักที่ไดรับความนิยมจากประชาชนเปนอยางมาก
เนื่องจากสามารถสื่อสารไดทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน ส่ือโทรทัศนสามารถจํ าแนกออกได
หลายประเภทตามลักษณะการประกอบการคือ โทรทัศนเชิงพาณิชยที่ไมตองบอกรับสมาชิก
โทรทัศนเชิงพาณิชยแบบบอกรับสมาชิก โทรทัศนของรัฐ (state television) และโทรทัศนของ
สาธารณะหรือโทรทัศนบริการสาธารณะ (public service television) และโทรทัศนชุมชน 
(Community television) (นวลนอย ตรีรัตน, 2547 : 9)

จากเหตกุารณเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 กรม
อุตนุยิมวทิยา รายงานวา ในเวลา 07.58 น. ไดเกิดแผนดินไหวครั้งใหญที่ดานตะวันตก เฉียงเหนือ
ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย วัดแรงสั่นสะเทือนได 8.0 ริกเตอร รูสึกสั่นสะเทือนไดเกือบ
ทกุจงัหวัดภาคใต รวมถึงอาคารสูงหลายแหงใน กทม. (ไทยรัฐ, 27 ธันวาคม 2547) หากมีการ
เตือนภัยและการกระจายขาวสารผานชองทางสื่อมวลชนไดดีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินก็จะ
ลดความเสียหายลงได
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ประชาชนสวนใหญหันมาใหความสนใจกับการรายงานขาวของสื่อมวลชนมากขึ้น 
เนื่องจากการรายงานขาวที่สดและทันทวงทีทํ าใหเขาถึงขอมูลขาวสารไดเร็วขึ้นและถูกตอง 
สามารถติดตามขาวสารไดจากสื่อมวลชนแขนงตางๆ ขาวจึงเปนอีกรายการหนึ่งที่สํ าคัญอยางมาก
ในปจจุบัน เนื่องจากประชาชนสวนใหญของประเทศมีความตองการที่จะรับรูและเขาถึงขอมูลของ
เรือ่งราวเหตุการณในแตละวัน โดยสรุปเปนหัวขอขาวผานชองทางสื่อสารมวลชนเพื่อใหประชาชน
รับทราบในแตละวัน ในอดีตประชาชนที่ใหความสนใจกับขาวสารในแตละวันมีจํ านวนนอยเมื่อไม
เหมือนในปจจุบัน เมื่อเทียบสัดสวนกับการนํ าเสนอขาวในอดีต การนํ าเสนอขาวมีเพียงชวงเชา 
กลางวัน และชวงคํ่ าเทานั้น แตในปจจุบันสถานีโทรทัศนสวนมากไดปรับเปลี่ยนรายการโดย
น ําเสนอมากขึ้น โดยนํ าเสนอตั้งแตชวงเชาเวลา 4.00 น. จนถึงประมาณ 10.00 น. ขาวภาค 12.00 น. 
ขาวภาคบาย ขาวภาคเย็นตั้งแต 17.00 น. ถึง 20.30 น. อีกทั้งยังมีการนํ าเสนอขาวทุกตนชั่วโมงของ
แตละวัน และยังมีสรุปขาวของแตละรายการในการนํ าเสนอหัวขอขาวที่สนใจในแตละวัน การ
นํ าเสนอขาวในแตละวันจึงตองมีการผลิตในปริมาณมากพอสมควรเพื่อใหเพียงพอและทันตอความ
ตองการของประชาชนในการรับรูขาวสาร

ขาวที่ดีที่มีประโยชนตอสังคมตองอาศัยคุณสมบัติพิเศษของผูส่ือขาวที่ดีเชนเดียวกัน
ทัง้นีผู้ส่ือขาวที่ดีนั้นตองทํ าใหสังคมมีสติปญญา และความรูอยางแทจริงจากขอมูลขาวสาร หากฐาน
ความรูฐานความคิดของผูบริโภคขาวสารเขมแข็งจะเปนเครื่องกรองขยะขอมูลที่ไมมีคุณคาและ
ในทีสุ่ดขาวที่ดีและผูส่ือขาวที่ดี คือปอมปราการตานขาวรายๆ ขาวที่สังคมไมไดประโยชนหรือทํ า
ใหคนหลงเชื่องมงาย (พิศิษฐ  ชวาลาธวัช, 2546 : 16)

ขาว  คอื  อาหารสมอง ตองสด สะอาด ปราศจากพิษภัยตองนาสนใจ ชวนใหล้ิมลอง 
และมีสารอาหารครบถวน สํ าหรับคนขาวซึ่งเปนผูปรุง ตองปรุงดวยใจรักมีหลักเกณฑ กลาหาญ
ซ่ือสัตย และเคารพผูบริโภค  (วสันต ภัยหลีกล้ี : อดีตผูอํ านวยการฝายขาว สถานีโทรทัศน ไอทีวี)

ขาว  คอื  เหตุการณ เร่ืองราว หรือขอมูลที่นาสนใจ สนองความอยากรูอยากเห็นของ
มนุษย มีผลกระทบหรือเกี่ยวของกับสาธารณชน ไมวาจะเปนการทํ ามาหากินการดํ าเนินชีวิต
ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม รวมทั้งเปนขอมูลที่กอใหเกิดภูมิปญญาและรูเทาทัน ทั้งนี้จะเปน
เหตุการณหรือเร่ืองราวที่เพิ่งเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นมานานแลว แตเพิ่งคนพบ หรือถูกหยิบยกขึ้นมา
เปนประเด็นโดยเชื่อมโยงหรือกระทบกับสถานการณปจจุบันหรืออนาคต (ศุทธิชัย บุนนาค, อดีต
ผูอํ านวยการสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.)

ขาว จึงหมายถึงการเลาเรื่องราว เหตุการณตางๆ ที่มีความสด ใหม ที่นาสนใจและมี
ประโยชนตอประชาชนกลุมใหญในสังคม โดยผานชองทางของสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน
อินเทอรเนต โทรศัพทมือถือ และเมื่อบริโภคขาวสารเหลานี้แลวสามารถเกิดภูมิปญญา ความรู 
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ความพินิจที่สามารถหาความมั่นคงในการดํ ารงชีวิตประจํ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ใชขาวที่รับรูมาบดยอยกลายเปนขอมูลในการดํ าเนินชีวิตอยางมีทิศทาง และถึงยังจุดหมายที่ตั้งไว
บนพืน้ฐานแหงความเปนจริง

สถานีโทรทัศนไอทีวี
ทามกลางกระแสเรียกรองใหเปดเสรีส่ือวิทยุและโทรทัศนเปนไปอยางกวางขวาง

ภายหลังเหตุการณ  “พฤษภาทมิฬ ป 2535”  รัฐบาลชั่วคราวซ่ึงมีนายอานันท ปนยารชุน เปนนายก
รัฐมนตร ี ไดจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงส่ือของรัฐ ในสวนที่เกี่ยวกับโทรทัศนคณะอนุกรรมการ
การปรบัปรงุกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสื่อมวลชน ไดเสนอใหมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศนใหมใน
ระบบ ยเูอช็เอฟ 2 สถานี โดยใหเปดประมูลแขงขันอยางเสรี  แตคณะกรรมการการวางแผนระยะ
ยาวไดเสนอใหมีการปฏิรูประบบสื่อของรัฐทั้งหมด ในรัฐบาลผสมซึ่งมีนายชวน หลีกภัย เปนนายก
รัฐมนตรี ไดมีมติใหจัดตั้งสถานีโทรทัศนในระบบยูเอ็ชเอฟ 1 สถานีภายใตการกํ ากับดูแลของ
สํ านกังานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี ในการเปดประมูลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

ผูชนะการประมูลคือ กลุมสยามทีวีแอนดคอมมูนิเคชั่น ซ่ึงเสนอผลตอบแทนแกรัฐ
จ ํานวน 25,200 ลานบาท ในเวลา 30 ป และสยามทีวีไดรับสัมปทานใหดํ าเนินการอยางเปนทางการ
จากส ํานักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2538 และไดตั้งชื่อสถานีโทรทัศน
แหงใหมวา สถานีโทรทัศนไอทีวี (ITV – Independent Television) หรือ ทีวีเสรี เร่ิมออกอากาศเมื่อ
วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ในระบบยูเอ็ชเอฟ 625 เสน ภายใตการดํ าเนินงานของ บริษัท สยาม
อินโฟเทนเมนท จํ ากัด (อุบลรัตน  ศริิยุวศักดิ์, 2544 : 178)

บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํ ากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 ดวยทุน
จดทะเบยีนเริ่มตนและชํ าระแลว 250 ลานบาท และมีการเพิ่มทุนเปน 1,000 ลานบาทในปเดียวกัน 
ตอมาในป 2541 ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถานีโทร
ทศันระบบยู เอช เอฟ แหงแรกของประเทศไทย ภายใตช่ือ “ สถานีโทรทัศนไอทีวี “โดยบริษัทฯ ได
รับสัมปทานจาก สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี ใหเปนผูดํ าเนินการบริหารสถานีเปนระยะ
เวลา 30 ป ส้ินสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สํ าคัญ 
เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงานดังนี้

ป 2538 กลุมบรษิทั สยามทีวีแอนดคอมมิวนิเคชั่นส จํ ากัด นํ าโดยธนาคาร ไทยพาณิชย 
จ ํากดั (มหาชน) (ธนาคารฯ) ไดรับอนุมัติ ใหเปนผูดํ าเนินงาน โครงการโทรทัศนชองใหมระบบ
ย ู เอช เอฟ จากสํ านักงานฯ โดยไดกอตั้งบริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํ ากัด เพื่อลงนามในสัญญา
สัมปทานเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2538
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ป 2539 บริษทัฯ ไดดํ าเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน และไดเร่ิมออกอากาศอยาง
เปนทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539

ป 2540 บริษัทฯ มีสถานีสงรวมทั้งส้ิน 36 สถานี สามารถใหบริการ ครอบคลุมพื้นที่ 
บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทยเพียงบาง
จงัหวดั นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ตามที่กํ าหนด ในสัญญาสัมปทาน และ
ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541

ป 2541 บริษทัฯ ไดติดตั้งสถานีสงบนอาคารใบหยก 2 มีขนาดกํ าลังสง ออกอากาศ 
1,000 กิโลวัตต สามารถใหบริการ ในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
ทัว่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดในภาคกลาง

ป 2542 กลุมบรษิทั สยามทีวีแอนดคอมมิวนิเคชั่นส จํ ากัด นํ าโดยธนาคาร ไทยพาณิชย 
จ ํากดั (มหาชน) (ธนาคารฯ) ไดรับอนุมัติ ใหเปนผูดํ าเนินงาน โครงการโทรทัศนชองใหมระบบ
ย ู เอช เอฟ จากสํ านักงาน ฯ โดยไดกอตั้งบริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํ ากัด เพื่อลงนามในสัญญา
สัมปทานเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2538

ป 2543 บริษัทฯ มีสถานีสงรวมทั้งส้ิน 36 สถานี สามารถใหบริการ ครอบคลุมพื้นที่
บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทยเพียงบาง
จงัหวดั นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ตามที่กํ าหนด ในสัญญาสัมปทาน และ
ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541

ป 2544 เมือ่วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2544 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนของ
บริษทัฯ โดยชินคอรป ไดตกลง ซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ จากธนาคารฯ จํ านวน 106,250,000 หุน 
ในราคาหุนละ 10.6573 บาท รวมทั้งไดดํ าเนินการเสนอ ซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ จากผูถือหุน
รายอ่ืนในราคาเดียวกัน เปนผลให ชินคอรป เปนผูถือหุนรายใหญที่สุด ทั้งนี้การดํ าเนินงานของ
บริษทัฯ ยังอยูภายใตบริหารเดิม ตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2544 ไดมีมติเปลี่ยนแปลง 
มลูคาทีต่ราไวตอหุน จากเดิม 10 บาทตอหุนเปน 5 บาทตอหุน ทํ าใหหุนทั้งหมดของบริษัทฯ เพิ่ม
เปน 1,200 ลานหุน โดยเปนหุนที่ชํ าระแลวจํ านวน 850 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท

ป 2545 เมือ่วันที่ 27 กุมภาพันธ ถึง 1 มีนาคม 2545 บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนของ
บริษทัฯแกประชาชนทั่วไป จํ านวน 300 ลานหุน ในราคาหุนละ 6 บาท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2545 
บริษทัฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชํ าระแลวเปน 5,750 ลานบาทและในวันที่ 13 มีนาคม 2545 บริษัทฯ 
ไดเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ป 2546 เพือ่เปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจใหมีพื้นที่สํ านักงานและสตูดิโอเพิ่ม
ขึน้เนือ่งจาก บริษัทฯ มีการผลิตรายการเองมากขึ้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2546 บริษัทฯ ไดดํ าเนิน
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การยายสํ านักงาน รวมทั้งสตูดิโอไปยังที่ทํ าการใหม เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3  
บริษทั ไอทีวี จํ ากัด ไดปรับเปลี่ยนภาพลักษณใหม เพื่อพรอมรับการแขงขันของธุรกิจสื่อโทรทัศน 
ทีม่คีวามเขมขนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการปรับเปลี่ยนผังรายการใหม ภายใตแนวคิด " Speed & Spice "
ซ่ึงสือ่ถึงความมีพลัง ทันสมัย สรางสรรค ทางดานรายการขาว ที่เนนความลึก เขมขน ถูกตอง และ
เปนธรรม สวนรายการบันเทิง มีพลังแหงสีสัน ความหลากหลาย เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ตรงใจ
ผูชมทุกรุน

เดือนธันวาคม 2546 คณะกรรมการบริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเปน 7,800 ลาน
บาท แบงออกเปน 1,560 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท โดยออกหุนสามัญใหม จํ านวน 300 
ลานหุน เปนเงิน 1,500 ลานบาท จัดสรรเปนการเฉพาะเจาะจง ใหนายไตรภพ ลิมปพัทธ และบริษัท
กนัตนา กรุป จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงการขายหุนเพิ่มทุนดังกลาว จะสํ าเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับการตรวจ
สอบ Due Diligence ของบริษัท ทั้งนี้การเขามารวมงานของพันธมิตรทั้ง 2 รายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
รายการ และเสริมฐานเงินทุนของไอทีวีใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น

ป 2547 เมือ่วนัที่ 30 มกราคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคํ าวินิจฉัยช้ีขาดตาม
ขอพิพาท มีสาระสํ าคัญดังนี้ใหสํ านักปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ชดเชยความเสียหายโดย
ชํ าระเงินใหแกบริษัทฯ จํ านวน 20 ลานบาท

ใหปรับลดผลประโยชนตอบแทนตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 5 วรรคหนึ่ง ในสวน
จ ํานวนเงินรับประกันผลประโยชนขั้นตํ่ า ใหปรับลดจากเดิมลงเหลือปละ 230 ลานบาท โดยไมตอง
ชํ าระขั้นตํ่ าสวนที่เพิ่มขึ้นในแตละป และปรับลดผลประโยชนตอบแทน เปนอัตรารอยละจากเดิม
ลงเหลอื อัตรารอยละ 6.5 ของรายไดกอนหักคาใชจาย และภาษีใดๆ โดยเปรียบเทียบ ระหวาง
จํ านวนเงินที่คํ านวณได ตามอัตรารอยละ 6.5 ของรายไดกอนหักคาใชจายและภาษีใดๆ กับเงิน
ประกนั ผลประโยชนตอบแทน ขั้นตํ่ า ปละ 230 ลานบาท จํ านวนใดมากกวาใหชํ าระตามจํ านวนที่
มากกวานั้น ทั้งนี้ นับแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 เปนตนไป

ให สปน. คืนผลประโยชนตอบแทนขั้นตํ่ าที่บริษัทไดชํ าระ โดยมีเงื่อนไขระหวาง
พจิารณาขอพิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 จํ านวน 800 ลานบาท โดยคืนใหแกบริษัทฯ จํ านวน 
570 ลานบาท ใหบริษัทฯ สามารถออกอากาศชวงเวลา Prime Time คือชวงเวลาระหวาง 19.00 - 
21.30 น. ไดโดยไมตองถูกจํ ากัด เฉพาะรายการขาว สารคดี และสาระประโยชน แตตองเสนอราย
การขาว สารคดี และสาระประโยชนไมนอยกวารอยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ทั้งนี้ภายใต
ขอบงัคับของกฎระเบียบที่ทางราชการออกใชบังคับแกสถานีวิทยุโทรทัศนโดยทั่วไป
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ทางดานการปรับเปลี่ยนผังรายการนั้น หลังจากไดพันธมิตรใหมทั้ง 2 รายมารวมงาน
แลว ไอทีวีก็ไดปรับราย การใหเหมาะสม กับกลุมผูชมทั่วประเทศ โดยเพิ่มเติมรายการประเภท 
บนัเทงิ และรายการเพื่อ ครอบครัวสมัยใหมมากขึ้น และยังเพิ่มสัดสวน ของรายการขาวมากขึ้น

นอกเหนือไปจากรายการขาวประจํ าวันแลว ยังเพิ่มรายการไอทีวี ฮอตนิวส และ
รายการ รวมมือ รวมใจ ซ่ึงไดรับความนิยมจากผูชมเปนอยางดี ปจจุบัน สถานีโทรทัศนไอทีวีมี
สถานีเครือขายทั้งส้ิน 50 สถานี ซ่ึงนับวาเปนสถานีโทรทัศนที่มี เครือขายมากที่สุด ในบรรดาสถานี
โทรทัศนทุกชอง ครอบคลุมประชากร ที่สามารถรับชมได ประมาณรอยละ 98 ของประชากร
ทัง้หมดในประเทศไทย (www.itv.co.th)

“ไอทวี ีทวีเีสรี” เมื่อไดยินคํ าขวัญนี้ทุกคนลวนเขาใจกันดีวาเปนสถานีของขาว ขาวสด
ขาวดวน เนื่องจากขาวมีสวนสํ าคัญในวิถีชีวิตยุคขอมูลขาวสาร ปจจุบันทุกสถานีตางใหความสํ าคัญ
กบัการผลิตขาวเพื่อเปนกระจกสะทอนและกระบอกเสียงของสังคม   สถานีโทรทัศนไอทีวี เปนอีก
สถานีที่สามารถเปนที่พึ่งของประชาชนในการรองทุกข และสงขอมูลใหได สถานีโทรทัศนไอทีวี 
ภายใตช่ือ บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน) ตั้งอยูเลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ถนนวิภาวดีรัง
สิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สถานีโทรทัศนไอทีวีเปนสถานีเพื่อสาระและบันเทิงทํ าการออกอากาศตลอด 24
ช่ัวโมง เปนสถานีโทรทัศนแหงแรกที่ไดนํ าเทคโนโลยีระบบ Digital Serial Component (DSC) มา
ใชงานในกระบวนการผลิตรายการ และสงผานสัญญาณภายในสถานี เพื่อคุณภาพของสัญญาณภาพ 
และเสยีงคงไวเหมือนตนฉบับ ในสวนของการผลิตขาว สถานีโทรทัศนไอทีวีไดใชระบบ Digital 
News Room ซ่ึงเปนหองขาวระบบดิจิตอลที่สมบูรณแบบแหงแรกในประเทศไทยสามารถผลิต และ
นํ าเสนอขาวใหกับประชาชนผูรับชมไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ ระบบนี้ชวยใหผูส่ือขาวใน
สวนงานตางๆ สามารถดึงภาพขาวที่ถูกจัดเก็บไวใน Central Storage และ Archive System ของ 
News Video Server ออกมาใชงานได  พรอมๆ กัน จึงทํ าใหสามารถผลิตงานขาว เชน การเขียน 
Script ขาวดภูาพและบทขาว งานแปลขาวตางประเทศ ตลอดจนการทํ า Rundown เพื่อใชสํ าหรับ
การออกอากาศ ไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งมีอินเตอรเน็ตเปนชองทางในการ
ส่ือสารกับผูสนใจในชื่อ www.itv.co.th ซ่ึงเปนการสื่อสารแบบสองทางเพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการติชมและนํ าเสนอรูปแบบใหกับสถานีอีกหนึ่งชองทาง

จากแนวคิดของสถานีโทรทัศนของประชาชน สถานีโทรทัศนไอทีวี เพื่อเปน
กระบอกเสียงของประชาชนโดยแทจริง และเปนที่พึ่งสุดทายของประชาชนเนื่องจากประชาชนไมมี
ชองทางในการติดตอส่ือสารจากทางภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ ความไมเปนธรรมมากมายเกิดขึ้น
ในสังคม การรับแจงเรื่องราวรองทุกขมากมายจากประชาชนชั้นกลางและชั้นลางทั้งในเมืองใน
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ชนบทที่มีมาอยางไมขาดสาย เนื่องจากสังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีแตความเปลี่ยนแปลงและไม
มั่นคงสํ าหรับชีวิตและทรัพยสิน การเอารัดเอาเปรียบ ความไมเปนธรรมของสังคมปจจุบัน การ
ตกอยูภายใตอํ านาจของอิทธิพลมืด การไมไดรับความเหลียวแลจากภาครัฐ การประสบปญหาทาง
ดานสาธารณูปโภคตาง ๆ ของประชาชน ทํ าใหรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี
นบัเปนอีกกระบอกเสียงหนึ่งยืนหยัดเพื่อประชาชน

การเปลี่ยนแปลงจากไอทีวีเปน ทีไอทีวี
จดุเริม่ตนของมูลเหตุกรณีพิพาทกันระหวางไอทีวีกับทาง สปน.กระทั่งนํ ามาซึ่งการยก

เลิกสมัปทานในครั้งนี้ไดเกิดขึ้นมาในชวงป พ.ศ. 2547 ระหวางที่ไอทีวีบริหารงานโดยกลุมบริษัท 
ชินคอรป ที่ไดยื่นเรื่องตออนุญาโตตุลาการขอแกไขสัญญาสัมปทานและขอลดคาสัมปทาน ที่ตอง
จายใหรัฐ ปละ 1,000 ลานบาท โดยอางวาเอกชนรายอื่นจายตํ่ ากวา  ชอง 3 สัมปทาน 30 ป (2533-
2563) 3,207 ลานบาท ปละ 107 ลานบาท / ชอง 7 สัมปทาน 25 ป (2541-2566) 4,670 ลานบาท ปละ 
187 ลานบาท / ชอง 5 และ โมเดิรนไนน ทีวี ไมตองเสียคาสัมปทาน เนื่องจากเจาของคลื่นความถี่
ด ําเนนิการออกอากาศเอง  ทางคณะอนุญาโตตุลาการ ไดวินิจฉัยช้ีขาดลดคาสัมปทานใหสถานีฯ ลง 
เปนปละ 230 ลานบาท พรอมทั้ง อนุญาตใหสถานีฯ แกไขสัดสวนการออกอากาศ รายการสาระตอ
รายการบันเทิง จากรอยละ 70 ตอ 30 เปนรอยละ 50 ตอ 50 รวมถึงใหรัฐฯ จายคาชดเชยแกบริษัทฯ 
เปนเงิน 20 ลานบาท

อยางไรก็ตามในเวลาตอมาทาง สปน.ไดยื่นเรื่องดังกลาวตอศาลปกครองกลาง ซ่ึงเมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ศาลปกครองกลางไดมีคํ าพิพากษาใหเพิกถอนคํ าสั่งของ
อนญุาโตตุลาการ ที่ช้ีขาดออกมา สงผลให สถานีฯ ตองจายคาสัมปทาน ปละ 1,000 ลานบาท เชน
เดมิ และ ตองปรับสัดสวน รายการขาวและสาระ ตอรายการบันเทิง กลับไปเปน รอยละ 70 ตอ 30 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองเสียคาปรับ จากการผิดสัญญาสัมปทาน จากการเปลี่ยนแปลงผังรายการ 
ทีไ่มเปนไปตามสัญญาสัมปทาน คิดเปนรอยละ 10 ของคาสัมปทานในแตละป โดยคิดเปนรายวัน 
วนัละ 100 ลานบาท นับตั้งแต เร่ิมมีการปรับผังรายการ รวมระยะเวลา 2 ป เปนคาปรับทั้งส้ิน 
ประมาณ 9.4 หมื่นลานบาท

ตอมาวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษายืน ตามคํ าตัดสิน
ของศาลปกครองกลาง กระทั่ง 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมีมติออกมา
วา หากไอทีวีไมสามารถจายคาปรับและคาสัมปทานคางจายไดภายในวันที่ 6 มีนาคม 2550 ก็จะให
สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีบอกเลิกสัมปทานกับไอทีวีและนํ ามาซึ่งการปดไอทีวีในที่สุด
(http://news.sanook.com/politic/politic_106730.php)
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สถานีโทรทัศนทีไอทีวี (TITV - Thailand Independent Television) เปนสถานีโทรทัศน
ระบบยูเอชเอฟ ด ําเนินการกํ ากับดูแลโดย กรมประชาสัมพันธ ซ่ึงไดรับมอบอํ านาจการออกอากาศ 
จาก สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ตั้งแตเวลา 00.00 น. วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2550
โดยรับชวงการออกอากาศ ตอจาก สถานีโทรทัศนไอทีวี ของ บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเปน
ผูไดรับสัมปทานเดิม แต สปน.ไดบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 7 มนีาคม พ.ศ. 2550 หลังจากไมสามารถ
ชํ าระคาสัมปทาน และคาปรับผิดสัญญาคงคาง ไดทันตามกํ าหนดในวันที่ 6  มีนาคม พ.ศ. 2550

ในเบือ้งตน สถานีโทรทัศนทีไอทีวี จะถายทอดโดยใชสถานีสง และอุปกรณ ของกรม
ประชาสัมพันธ ที่มีอยูแลว ซ่ึงติดตั้งอยูที่อาคาร สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม โดยยงัคงใชผังรายการเดิมของสถานีโทรทัศนไอทีวี หลังจากนั้นจะมีการพิจารณา
ปรับผังรายการใหเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง   การกํ ากับดูแลโดยกรมประชาสัมพันธ เปนมาตรการระยะ
ส้ันในเบื้องตน ขณะอยูในชวงการยกเลิกสัมปทานเดิม และการเปลี่ยนผานเทานั้น ซ่ึงจะมีการ
พจิารณาวิธีการในดานกฎหมายตอไป (http://th.wikipedia.org)

ดรุณ ี หรัิญรักษ คณบดีคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และประธาน 
คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นเพื่อกํ าหนดอนาคตของสถานีวิทยุโทรทัศนระบบยูเอชเอฟ หรือ
ทไีอทวี ีกลาว ในรายการคมคิดสื่อ ทางคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม 96.5 วา คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ประกอบ
ดวยหลายฝาย ทั้งนักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน รวมทั้งองคกรวิชาชีพ และผูประกอบการ ไป
รวมกันรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยวันพุธที่ 21 มีนาคม 2550 คุณหญิงทิพาวดี
เมฆสวรรค รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี จะนัดประชุมใหนโยบายและกํ าหนดบทบาทหนา
ทีท่ีชั่ดเจน “หนาที่ของคณะกรรมการฯ นั้น เนนหาขอสรุป สถานีโทรทัศน ทีไอทีวี จะเปนไปใน
ทศิทางใด กํ าหนดประเด็นสํ าคัญๆ ไปถามฝายตางๆ และคณะกรรมการฯ มีหนาที่รวบรวม กํ าหนด
ประเดน็นํ าเสนอคุณหญิงทิพาวดี เพื่อนํ าเสนอคณะรัฐมนตรี กํ าหนดอนาคต ทีไอทีวี ตอไป”  ดรุณี 
กลาววา  “ค ําวา ส่ือเสรี กับยูเอชเอฟ บางคนไมเขาใจวา เปนสื่อสาธารณะอยางไร ตางกันอยางไร 
ดังนั้นเราตองรีบทํ าความเขาใจวา โครงสรางและการจัดการตางกันอยางไร การกํ าหนดทีโออาร 
สถานีนี้คงไมเหมือนฟรีทีวีทั่วไป ที่เนนเชิงพาณิชย หรือเนนบันเทิง คงกํ าหนดใหใกลเคียงกับ
สถานีโทรทัศนไอทีวีเดิม” ประธานคณะกรรมการฯ กลาวถึงอนาคตทีไอทีวี วา อยากใหคงวัตถุ
ประสงคเดิม เนนสารประโยชน เนนขาวสาร การจํ ากัด 70:30 ก็เปนสื่อสาธารณะได เพียงแตโครง
สรางจะเปนในรูปของเอกชน อยูในกรอบของทีโออารที่เปนประโยชนสาธารณะเปนหลัก “ส่ือ
สาธารณะปญหาหลัก คือเงินทุนจะมาจากที่ไหน จากการศึกษาดู อาจจะนํ าทุนมาจากภาษีสรรพ
สามติ หรือภาษีบาปทั้งหลาย หรือมาจากเงินบริจาค เปนตน ทํ าใหคิดวา กรมสรรพสามิต จะเก็บ
ภาษจีากเหลาไดเหมือนเดิมหรือไม” (http://news.sanook.com/social/social_110735.php)
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การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลตอรายการรวมมือรวมใจแตอยางใด รายการรวมมือ
รวมใจยังคงดํ าเนินรายการอยูเหมือนเดิมและรูปแบบการนํ าเสนอรายการยังเปนคงเปนการชวย
เหลือรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน เปนสื่อกลางระหวางประชาชนกับภาครัฐใหสังคมอยู
เชนเดิม

รายการรวมมือรวมใจ
รายการ “รวมมือรวมใจ” เปนรายการที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีไอทีวี โดยออก

อากาศตัง้แตวันจันทร – วันศุกร เวลา 15.05 – 16.00 น โดยมีรูปแบบการนํ าเสนอขาวชาวบาน ซ่ึง
รายการทํ าหนาที่เปนสื่อกลางในการรองทุกขของประชาชนที่เนนนํ าเสนอในเรื่องของความทุกข
ของคนในสังคมเมืองและชนบท ที่ไดรับผลกระทบจากงานบริการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา 
ประปา โทรศัพท เสนทางคมนาคม นํ้ าเนาเสีย อากาศเสีย ฝุนละอองจากโรงงาน และขยะที่ไรคนรับ
ผิดชอบดูแล เร่ืองในครอบครัว เร่ืองมรดก เร่ืองฉอโกง ตมตุน หลอกลวง ฉก ชิง วิ่งราว ปลน จี้
ยาบา ยาเสพติด บอนพนัน ซองโสเภณี การทุจริต รีดไถ อิทธิพลเถ่ือน ซ่ึงรายการไดเปดโอกาสให
ผูรับความเดือดรอน ไดพูดจาบอกเลา สะทอนความรูสึกเดือดรอนดวยตัวของผูประสบปญหาเอง 
และรายการทํ าหนาที่เปนชองทางประสานและเปดโปง เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่นํ าไปสูการ
แกปญหาใหประชาชน และทุกขอมูลของประชาชนที่เกี่ยวของกับปญหาดังกลาวนี้ จึงถูกเก็บเปน
ความลับ หากไมตองการเปดเผยตัวตนเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล

รายการนี้ไดเปดชองทางที่รับเรื่องรองทุกขจากประชาชนผานชองทางตางๆ ไดทั้งหมด 
8 ชองทาง

- โทรศัพท  สามารถติดตอทางรายการไดที่หมายเลข 0 2791 1388
- โทรสาร  สามารถติดตอทางรายการไดที่หมายเลข 0 2791 1389
- ไปรษณีย  สามารถติดตอทางรายการไดที่ ตู ปณ.6 ปณฝ เสนานิคม กทม. 10902
- เวบไซด  สามารถติดตอทางรายการไดที่ http://www.itv.co.th/help/
- E-mail สามารถติดตอทางรายการไดที่ help@itv.co.th
- ระบบรับความรองทุกขอัตโนมัติ  หมายเลข 0 2956 4888 ตลอด 24 ช่ัวโมง
- SMS (ขอความสั้น) สงขอความไดที่หมายเลข 81414
- MMS (ขอความพรอมภาพเคลื่อนไหว) สงขอความหรือภาพที่หมายเลข 88000
การมีสวนรวมของรายการนั้น จึงอาศัยทั้งสื่อท่ีเปนสื่อเกา เชน โทรศัพท โทรสาร 

ไปรษณยี และส่ือใหม ไดแก เว็บไซต อีเมล SMS และ MMS ซ่ึงในสองกรณีทายนี้เปนการสื่อผาน
เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือ หรือโทรศัพทเคล่ือนที่นั่นเอง
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เทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนท่ี
เมื่อกลาวถึงโทรศัพท นับตั้งแตป ค.ศ. 1876 เมื่ออเล็กซานเดอร เกรแฮม เบล 

(Alexander Graham Bell) ไดคดิคนสิ่งประดิษฐใหมที่มีประโยชนตอมวลมนุษยชาติ ส่ิงนั้นเราเรียก
วาโทรศัพท ในสมัยอดีตอาจทํ าไดเพียงการติดตอส่ือสารทางเสียง ระหวางบุคคลหนึ่งสูอีกบุคคล
หนึ่งเทานั้น เพื่อส่ือสารขอมูลเสียงจากเครื่องรับโทรศัพทของทั้งสองฝาย โดยมีผูสงสารตนทางผาน
เครื่องโทรศัพทสงเสียงมาตามสายโทรศัพท และเสียงมาสูผูรับสารโทรศัพท  เปนการติดตอส่ือสาร
ไดเพียงบุคคล 2 คนเทานั้นจากโทรศัพทพื้นฐานพัฒนาเปนโทรศัพทแบบไรสาย หรือโทรศัพท
เคล่ือนที่ โดย ป ค.ศ. 1906 นายเรจนิัล เฟสเซนเดน (Reginald Fressenden) ไดประดิษฐโทรศัพท
เคลื่อนที่โดยการศึกษาการสื่อสารระหวางจุดตอจุด โดยการสงสัญญาณของโทรศัพทจนกระทั่ง
สามารถผลิตโทรศัพทแบบไรสายขึ้นเปนครั้งแรก จนกระทั่งยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การ
ส่ือสารวทิยุเคล่ือนที่เปนที่นิยมมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบคลื่นสัญญาณโทรศัพทจนเปนจุด
ก ําเนิดของโทรศัพทเคล่ือนที่แบบเซลลูลาร (Cellular Telephone) ซ่ึงเปนระบบในการสื่อสารดวย
โทรศัพทที่ใชเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายเปนหัวใจสํ าคัญ โดยมีการจัดสรรชวงความถี่เฉพาะ
สํ าหรับระบบและมีการประยุกตใชความถี่ซ้ํ าหลาย ๆ ชุด โดยจัดสรรลงบนพื้นที่ใหบริการตางๆ กัน
ซ่ึงพืน้ทีใ่หบริการดังกลาวถูกเรียกวา “เซลล (Cell)” ซ่ึงเซลลอาจหมายถึง บริเวณเล็กขนาดเทากับ
อาคารสํ านักงาน หรือบริเวณขนาดใหญขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 17 กิโลเมตรก็ได โดย
ขนาดของเซลลจะขึ้นอยูกับปริมาณความหนาแนนของผูใชบริการตอพื้นที่ (ไพโรจน ไววานิชกิจ 
และกมล เขมะรังษี, 2539 : 95)

ในชวง ป 2529 เปนยุคแรก ของการใชระบบการสื่อสารดวยโทรศัพทเคล่ือนที่ สํ าหรับ
การใชโทรศัพทเคล่ือนที่ของประชาชนทั่วไปจะรูจักกันในชื่อของ “โทรศัพทระบบ 470 เมกกะ
เฮิรต” ของโทรศัพทยี่หออิริคสัน ส่ิงที่สํ าคัญของการจํ ากัดการใชในวงแคบๆ เนื่องจากราคาของ
โทรศพัทเคล่ือนที่อยูในหลักแสน อยูที่ประมาณ 200,000 บาทขึ้นไปจึงไมเปนที่แพรหลายของคน
ในสังคมมากนัก

ปจจุบันโทรศัพทมือถือไดวิวัฒนาการมากขึ้น ประกอบกับราคาที่ถูกลงทํ าใหคนใน
หลายชนชั้นสามารถเปนเจาของได ไมวาจะเปนคนที่อยูในเมือง หรือชนบท เทคโนโลยีในการใช
ไมสลับซับซอนทํ าใหงานตอการใชงาน ภายใตเครือขายและเทคโนโลยีดาวเทียมอันทันสมัย
สามารถอ ํานวยความสะดวกในรูปแบบตางๆ สามารถยนยอเวลาในการเดินทาง ขามผานหวงเวลา
และสถานที่ ปจจุบันเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรมในการบริโภคเครื่องมือส่ือสาร
ประเภทโทรศัพทโดยส้ินเชิง ไดเปลี่ยนแปลงไปโดยโทรศัพทเคล่ือนที่สามารถทํ าไดหลายอยางตาม
เทคโนโลยีที่รองรับรูปแบบการใชงานใหปรับเขากับวิถีชีวิตในปจจุบันของผูบริโภค เชน สามารถ
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ถายรูปภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  ฟงเพลงจากวิทยุคล่ืน FM. ฟงเพลงจากระบบ MP3  สงขอความ
ส้ันเปนตัวหนังสือ  สงขอความสั้นประกอบภาพ รองเพลงคาราโอเกะ และอีกมากมาย ทางดานการ
ตลาดปจจุบัน โทรศัพทมือถือสามารถเปนสวนหนึ่งในกลยุทธดานการตลาดไดโดย เปนชองทางใน
การสงขอมูลขาวสารจากผูขายสูผูซ้ือเปนการประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆ ของผูขาย และอีก
มุมมองหนึ่งทางดานสื่อมวลชนในปจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือเขามามีบทบาทกับสื่อมวลชน
ไทยในดานการตอบกลับของขอมูลขาวสารที่ส่ือสะทอนถึงประชาชน และประชาชนผูรับสาร
ตอบกลบั โดยสะทอนความคิดเห็นที่มีตอรายการ  สะทอนถึงภาพปญหาที่แทจริงของประชาชนใน
แงมมุตางๆ  หรือบอกเลาความรูสึกสวนตัวที่มีตอประเด็นที่สังคมใหความสนใจ

เทคโนโลยี  MMS
MMS (Multimedia Messaging Service) เริม่เขามาถึงประเทศไทยตั้งแตป ค.ศ. 2002 

แตยังไมไดรับความนิยมเปนที่แพรหลายมากนักเนื่องจาก คาบริการที่มีราคาแพงประกอบกับเปน
เทคโนโลยีที่ใหมประชาชนสวนใหญยังไมเห็นความสํ าคัญเปนประชาชนสวนใหญใหความสํ าคัญ
กบั SMS มากกวาเพราะโทรศัพทมือถือสวนใหญสามารถรับ – สง สะดวกไมมีเทคโนโลยีที่สลับ
สับซอนมากนัก และโทรศัพทมือถือไมจํ าเปนตองเปนรุนที่มีเทคโนโลยีสูงก็สามารถใชได สวน
เทคโนโลยี MMS นั้นเปนเทคโนโลยีที่ทํ าใหโทรศัพทเคล่ือนที่สามารถรับสงขอมูลไดหลากหลาย
รูปแบบมากที่สุด ดวยวิวัฒนาการของการสงขอความที่เร่ิมจากการสง SMS ซ่ึงสงไปเพียงตัวอักษร
อยางเดียวเทานั้น ตอมาเริ่มมีการสง SMS ที่เปนขอความพรอมเสียงเพลงไปดวยกันที่เราเรียกวา 
EMS (Enhanced Message Service) และปจจุบัน MMS เปนเทคโนโลยีที่เปดกวางใหผูใชสามารถ
สรางขอความที่ประกอบดวยภาพ เสียง รวมทั้งขอความที่ตองการสงออกไปพรอมๆ กันผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่รองรับการใชงาน MMS แตหากเปนโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเดิมที่สนับสนุน
เพยีงการสงขอความ SMS ขอความที่ไดรับจาโทรศัพทเคล่ือนที่ MMS จะเปนเพียงตัวอักษร และ 
URL โดย URL นี้สามารถเขาไดทั้ง WAP และ WEB โดยถาโทรศัพทที่ใชเปน WAP ก็สามารถเขา
ไปที่ URL ดังกลาวไดทันที

MMS หรือ Multimedia Messaging Service เปนบริการรับ – สงขอความของโทรศัพท
มอืถือทีม่โีครงสรางพื้นฐานคลายกับการสง SMS (Short Messaging Service) และ EMS (Enhanced 
Messaging Service) เพยีงแตไดเพิ่มประสิทธิภาพการสงใหสอดคลองกับเครือขายอินเทอรเน็ตรวม
ทั้งรูปแบบการสงที่ไมไดมีแคตัวอักษรเทานั้น หากยังครอบคลุมไปถึงรูปภาพสีสันสวยงาม และ
เสียงเพลงดวยทํ าใหขอความที่ไดรับผานมือถือมีสันและดูสนุกมากขึ้นนั่นเองนอกจากภาพและเสียง 
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MMS สามารถสงความเปน Multimedia ที่แปลเปนไทยไดวา ส่ือประสม หรือการอยูรวมกันหลายๆ 
ส่ือ ดงันัน้นอกจากตัวอักษรและรูปภาพที่เปนรูปแบบมาตรฐาน อยาง JPG, GIF, GIF Animated

สํ าหรับเทคโนโลยี MMS ไดผานชองทาง WAP หรือ GPRS ซ่ึงเปนเครือขายความเร็ว
สูงท ําใหคุณสงขอความประเภทมัลติมีเดียถึงกันไดเร็วมากยิ่งขึ้น MMS รองรับขอมูล จากการสง 
SMS ทีจ่ ํากัดขนาดขอความรับสงที่ 140 Bytes หากเปนการสงแบบ MMS ผูสงสามารถสงขอมูลได
ขนาด 30,000 Bytes แตในอนาคต MMS จะสามารถสง Video Clips ได นั่นหมายถึงขนาดการสง 
MMS จะเพิม่เปน 100,000 Bytes ทีเดียว และเปนเหตุผลวาทํ าไมเราจึงสงขอมูลดังตอไปนี้ผาน 
MMS ได  ขอความ Text , กราฟฟก : กราฟ ตาราง แผนผัง แบบแปลน, เสียง, ภาพ, วิดีโอ, สไมล 
SMIL Presentation : Synchronized Multimedia Integration Language) เปนรูปแบบการแสดง 
presentation เหมือนกับ PowerPoint

ภาพที่ 1.1  แสดงการสง MMS จากโทรศัพทมือถือตั้งแตตนทางถึงปลายทาง
ท่ีมา : http://www.mobilelife.co.th/mLife/t/tech_mms.html

จากภาพที่ 1.1 แสดงใหเห็นถึงการเดินทางของการสื่อสารระบบ MMS ของการสงแต
ละครัง้วงจรของ MMS Centre (MMS-C) ประกอบดวย สวนของ MMS Proxy-Relay และ MMS 
Store โดย MMS Centre นั้นเปนสวนกลางของสถาปตยกรรม MMS โดยจะเปนทั้งที่เก็บขอมูล, 
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สวนสนับสนุนการทํ างานโอเปอเรชั่นและเปนกลไกในการสงขอความมัลติมีเดียจากโทรศัพท
เคล่ือนที่ถึงโทรศัพทเคล่ือนที่หรือจากโทรศัพทเคล่ือนที่ถึงอีเมล  MMS Proxy-Relay จะทํ างานรวม
กบัแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคล่ือนที่ที่สนับสนุน MMS โดยใช WAP เปนชองทางสื่อสารระหวาง 
MMS-C กบั MMS Client แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคล่ือนที่) โดยใช WAP Gateway สํ าหรับสง
และรับขอความสํ าหรับ เทคโนโลยี MMS ที่กลาวมาทั้งหมดขางตนจะเห็นวา MMS เปนบริการการ
สงขอความที่มีความสามารถมากมายและนาสนใจสํ าหรับคราวหนาจะเปนรายละเอียดของ
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนตางๆ ที่เตรียมออกมาตอนรับ MMS พรอมทั้งแนะนํ า Web Site ตางๆ ที่ให
บริการ Picture Gallery สํ าหรับนํ ามาใชประกอบขอความประเภท MMS จะพบวาการสงขอความ 
MMS ( http://www.mobilelife.co.th/mLIFE/t/tech_mms.html )

การสง MMS ผานโทรศัพทมือถือไดนั้นกอนสง MMS ตองขอเปดใชบริการกอนตองมี
การแจงขอเปดใชบริการ MMS เสียกอนซ่ึงเราตองตรวจสอบกอนวา SIM Card ที่เราใชอยูนั้นใช
บริการไดหรือไมซ่ึงมีเพียง 3 ผูใหบริการเทานัน้คอื AIS,  DTAC  และ Hutch โดยที ่ Hutch จะปรากฏ
อยูในชือ่บริการทีว่า  Photo Mail หากไมมตีองมกีารขอเปดใชและตัง้คา ใชไดทนัททีีเ่ปดเบอรรายละเอยีด
ทีค่รบถวนเจาะเฉพาะรุนทีใ่ชเลยทีห่มายเลข 1175 สํ าหรบัระบบ AIS  และ 0-2202-7000  สํ าหรบัระบบ
DTAC การสง MMS สามารถท ําได 2 วธีิดงันี้

วิธีที่ 1 คอื สงจากตัวโทรศัพทมือถือเองไดเลย โดยภาพนั้นอาจมาจากการ ถายภาพผาน
กลองที่อยูในตัวมือถือหรือที่เปนอุปกรณเสริมก็ได นอกจากนี้ยังสามารถนํ าภาพที่เครื่องเตรียมไว
แตแรกหรือที่ดาวนโหลดมาสงไปกับขอความเปนMMSไดเชนกัน

วธีิที ่ 2 คือ สงจากอินเทอรเน็ตทั้งที่เปนเว็บไซต และเว็บไซต ที่ใหบริการขอความ
มัลติมีเดียอยู เชน www.Shinee.com, www.dtac.co.th, www.mweb.co.th ขนาดของภาพ ขอมูลหรือ
ไฟลทีต่องการจะสงควรอยูประมาณ 30 K -100 K แตทัง้นีก้ย็งัตองขึน้อยูกบัคณุสมบตัขิองโทรศพัท
มอืถือดวยวามมีากนอยเพยีงใด

หากขนาดของไฟลขนาดใหญเทาไรระยะเวลาในการสงก็มากขึ้นเทานั้น ซ่ึงบางครั้ง
อาจท ําใหระบบการสง-รับ MMS ลมเหลวไดโทรศัพทมือถือรุนที่รองรับเทคโนโลยี MMS ถึงแม
เครือ่งจะรองรับ MMS เหมือนกัน แตการรับภาพอาจเกิดปญหารับภาพและเสียงไมได  เนื่องจาก
ขนาดหนาจอในแตละรุน และยี่หอตางกันทางที่ดีควรสงไปยังเครื่องรุนเดียวกันหรือภายในยี่หอ
เดยีวกนัจะสามารถสื่อสารกันไดสวนระบบ Hutch ก็เชนกันยังตองเปนมือถือระหวาง Hutch กับ 
Hutch จงึจะรบั-สงกันไดถาเปดใช MMS แลวแตมือถือไมไดรองรับ MMS จะสามารถดูขอความได
โดยการสง MMS ไปให ทางระบบจะสงเปน SMS ไปใหแทน วาขณะนีไ้ดรับขอความมลัตมิเีดยีให
สามารถเชค็ไดจากอนิเตอรเน็ต URL อะไรก็วาไป พรอมระบุ User name และ Password ใหเพื่อ
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เพื่อนคุณจะไดเปดชมไดเพียงผูเดียวดวยอัตราคาบริการMMS สํ าหรับคาใชบริการแบงออกเปน
2 สวน สวนที่หนึ่งคือคาเชื่อมตอสัญญาณหรือ Air Time หากใช GPRS ก็จะคิดตามขอมูลที่สงไป
เปนกิโลไบทละ 10 สตางค ถาเปน CSD  เชื่อมแบบธรรมดาก็จะคิดเปนตอนาที โดยมีราคานาทีละ 
3 บาท) และสองคือคาบริการขอความที่จะมีอัตราแตกตางกันไป 10 บาทบาง 20 บาทบาง ตามแต
ผูใหบริการและเจาของเนื้อหาจะกํ าหนด) (ผูจัดการรายวัน, 2546)

การใช MMS เพื่อรายงานขาว
ชองทาง MMS (ขอความพรอมภาพเคลื่อนไหว) จึงเปนชองทางใหมในการแจงเรื่อง

ราวรองทุกขที่ผานมายังรายการรวมมือรวมใจ ซ่ึงนับวาเปนการใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหเปน
ประโยชนตอการดํ ารงชีวิตของประชาชนเพื่อยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้นโดยใชเทคโนโลยีเขามา
มีสวนชวยในชีวิตประจํ าวันแทนที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางดานการพูดคุยโตตอบ
สํ าหรับบุคคลตอบุคคลแลว ปจจุบันสามารถใชเทคโนโลยีเปนชองทางเพื่อเปนกระบอกเสียงให
ผูดอยโอกาส หรือคนชายขอบของสังคมไดเขามาแจงปญหา และความลํ าบากที่ประสบอยู โดย
รายการรวมมือรวมใจไดประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการนํ าเสนอขาวในชื่อ
โครงการ “เหยี่ยวขาวไอทีวี” และไดรับผลตอบรับที่ดีกลับมา ประชาชนไดไดเขามามีบทบาทใน
การรายงานเหตุการณไดอยางรวดเร็ว และทันตอเวลา จากชวงที่ผานมามีประชาชนเปนจํ านวน
มากใหความสนใจในการสงภาพเคลื่อนไหว เชน การรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางเดินทางโดย
ที่ไมมีเจาหนาที่ทางราชการเขามาดูแล รวมถึงปญหาและความเดือดรอนจากปญหาตางๆ ของ
ประชาชน โดยรายการรวมมือรวมใจไดเขามาเปนตัวกลางในการประสานใหการชวยเหลือและแกไข
ในปญหาตางๆได อยางทนัทวงทซ่ึีงนบัวาเปนประโยชนตอประชาชนอีกชองทางหนึ่ง

“ภาพเด็ด MMS เหยี่ยวขาวไอทีวี”
การจดัประกวดภาพขาวเด็ดผานโทรศัพทมือถือโครงการ “ภาพเด็ด MMS เหยี่ยวขาว

ไอทีวี” คือการรณรงคใหประชาชนใชเทคโนโลยีผานโทรศัพทมือถือใหเปนประโยชนโดยที่
ประชาชนทั่วไปสามารถสงขอความพรอมภาพเคลื่อนไหว (MMS) มีเงื่อนไขวา ผูสงตองพิมพ
ช่ือจริง นามสกุลจริง วัน เวลา สถานที่ และขอมูลที่ตองการแจงใหทราบอยางครบถวนสวนคา
ใชจายที่เกิดขึ้นในการสงแตละครั้งนั้นเสียครั้งละ 6 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)  ซ่ึงจะเสียคาใชจาย
โดยเกบ็เงนิในใบแจงหนี้คาโทรศัพทในรอบเก็บเงินนั้นๆ แตจะตองสงจากระบบ GSM Advance 
และระบบ One-2-Call เทานั้น ในชวงเดือนมิถุนายน 2548 โดยความรวมมือจาก บริษัท ชินคอร
ปอเรชัน่ จํ ากัด(มหาชน) ผูใหบริการโทรศัพทมือถือระบบ GSM และสถานีโทรทัศนไอทีวี รวมกัน
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จดัโครงการประกวด "ภาพเด็ด MMS เหยี่ยวขาวไอทีวี" โดยสงภาพขาวทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว เมื่อไดภาพเหลานั้นแลวสามารถสงมาที่หมายเลข 88000 เพื่อชิงรางวัลรับโทรศัพท
มอืถือเดอืนละ 3 รางวัล ภาพชนะการประกวดจะถูกคัดเลือกเดือนละ 3 ภาพ จะประกาศผลใน
รายการขาวสุดสัปดาหวันเสารแรกของเดือนถัดไปการสงภาพขาวเขาประกวดไดตั้งแตเดือน
มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2548

ผลจากการสงขอความสั้นประกอบภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง ของประชาชน
ผูสงสารสามารถนํ ามาวิเคราะหไดในรูปแบบพฤติกรรมการรับชม และสนใจในการนํ าเสนอขาวใน 
ปญหาทีป่ระชาชนประสบอยูในปจจุบัน คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงกระบวนการในการคัด
แยกขาว การจดัและกํ าหนดวาระของสื่อในการเลือกนํ าเสนอในแตละวัน จนทํ าใหวัฒนธรรมการ
รับชมของผูรับสารไดเปลี่ยนไปจากเดิมคือสามารถรับรูไดแตเพียงฝายเดียวไมสามารถตอบกลับได 
แตปจจุบันประชาชนสามารถเปนผูผลิตขาวไดเอง และสงไดอยางรวดเร็วดวยความกาวหนาของ
เทคโนโลยีที่เปนสื่อกลาง และเพื่อเปนกระบอกเสียงของประชาชนอีกทางหนึ่งสํ าหรับภาครัฐที่
สามารถเขาไปใหความชวยเหลือไดสํ าหรับปญหาที่ชาวบานประสบอยู เพราะใชชองทางโทรทัศน
ซ่ึงเปนสื่อสาธารณะเปนเครื่องมือในการนํ าเสนอหรือสรางประเด็นขึ้นมาใหกับสื่อแทนได

1.2 ปญหานํ าวิจัย
1.2.1 ประเภทของขาวที่ปรากฏโดยประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS 

ในรายการรวม มือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนอยางไร
1.2.2 กระบวนการการคัดเลือกขาวที่ประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS 

ในรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนอยางไร

1.3 วัตถุประสงค
 1.3.1 เพื่อศึกษาประเภทของขาวที่ปรากฏโดยประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ 
MMS ในรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี
 1.3.2 เพื่อศึกษากระบวนการการคัดเลือกของขาวที่ประชาชนสงเขามาในรายการผาน
ระบบ MMS ในรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี
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1.4 ขอสันนิษฐานงานวิจัย
1.4.1 ประเภทของขาวที่ปรากฏโดยประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS 

ในรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนขาวเพื่อตองการรองเรียนเรื่องราวรองทุกข
ผานชองทางสื่อมวลชน

1.4.2 กระบวนการการคัดเลือกของขาวที่ประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ 
MMS ในรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนไปตามวัตถุประสงคของสถานี

1.5 ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ไดทํ าการศึกษาเฉพาะผู ที่สงเนื้อหาและการสงสาร จากสื่อ MMS

โทรศัพทมือถือ ของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี โดยไดทํ าการสํ ารวจเนื้อหา
และการสงสารในชองทาง MMS โทรศัพทมือถือ ระยะในการรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2548 – สิงหาคม 2548 นํ ามาเปนตัวอยางในการศึกษาวิจัย

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
 1.6.1 ทํ าใหทราบถึงประเภทของขาวที่ปรากฏโดยประชาชนสงเขามาในรายการผาน
ระบบ MMS ในรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี
 1.6.2 ทํ าใหทราบถึงกระบวนการการคัดเลือกของขาวที่ประชาชนสงเขามาในรายการ
ผานระบบ MMS ในรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี
  1.6.3 ผลที่ไดรับจากการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบรายการ เนื้อหาสาระการนํ าเสนอ ใหตรงกลุมเปาหมายได
 1.6.4 ผลการศึกษาครั้งนี้ทํ าใหเกิดแนวคิดของการสื่อสารผานโทรศัพทมือถือและยัง
สามารถนํ าผลของการสื่อสารไปพัฒนารูปแบบในการสื่อสารตอไป

1.7 นิยามศัพท
ขาว หมายถึง  การรายงานเรื่องราว เหตุการณที่เกิดขึ้น รวมถึงการรองทุกขของประชา

ชนผานชองทางสื่อมวลชนเพื่อใหประชาชนสวนมากไดรับรูเรื่องราวตางๆ และเพื่อใหภาครัฐเขามา
มบีทบาทในการใหความชวยเหลือตอไป

โทรศัพทมือถือ  หมายถึง เครื่องมือส่ือสารแบบไรสายสามารถสื่อสารโดยเคลื่อนที่ได 
ส่ือสารไดโดยใชเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวหนังสือ เปนขอความหรือสัญลักษณตางๆ  เพื่อ
ส่ือสารระหวางบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลตอสาธารณะชน
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MMS หมายถึง Multimedia Messaging Service เปนบริการรับ – สงขอความของ
โทรศัพทมือถือที่มีโครงสรางพื้นฐานผานชองทางโทรศัพทมือถือเปนการสงขอความตัวอักษร
พรอมภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง ไปยังโทรศัพทมือถือเครื่องอื่นได

ผูสง MMS หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการบอกเลาเรื่องราวตางๆ ผานสื่อ 
MMS โทรศพัทมือถือเพื่อเขามาสูกระบวนการคัดเลือกในรายการรวมมือรวมใจของสถานีโทรทัศน
ไอทีวี

รายการรวมมือรวมใจ หมายถึง  รายการที่เปนกระบอกเสียงใหกับประชาชน รับเรื่อง
ราวรองทุกขตางๆ ของประชาชน แกไขปญหาความไมเขาใจกับระหวางประชาชน กับประชาชน 
หรือประชาชนกับภาครัฐ เพื่อประสานงานแกปญหาใหกับประชาชนที่เปนผูดอยโอกาสของสังคม

ผูจดัท ํารายการรวมมือรวมใจ หมายถึง คณะผูปฏิบัติงานประสานงานในการคัดเลือก
และคดักรองขาว MMS จากโทรศัพทมือถือในการรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี
เพือ่ออกอากาศใหประชาชนสวนใหญไดรับทราบถึงความเปนไปในสังคมในปจจุบัน

โครงการภาพเด็ด MMS เหยี่ยวขาวไอทีวี หมายถึง เปนโครงการของสถานีโทรทัศน
ไอทวี ีเปนชองทางที่ใหประชาชนสงภาพ MMS เขามาเพื่อบอกเลาเรื่องราวรองทุกขตาง ๆ หรือภาพ
เหตุการณที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของสังคม เพื่อเปนภาพสะทอนถึงปญหาความเดือดรอนของ
คนในสังคมปจจุบันที่ตองการรอการแกไข

กระบวนการคัดเลือกขาว  หมายถงึ ขั้นตอนการจัดระเบียบจัดสรรทํ าใหถูกตองดีที่สุด 
ใหตรงกับความตองการการรับขาวสารของประชาชนสวนใหญเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น
ของประชาชนสวนใหญ เพื่อเปนการสรางวาระใหประชาชนสนใจกับขาวที่นํ าเสนอมากที่สุด

การกํ าหนดวาระ (Agenda setting) หมายถึง การสรางประเด็นการนํ าเสนอขาวสู
ประชาชนกํ าหนดประเด็นการนํ าเสนอทํ าใหประชาชนมุงความสนใจและใหความสํ าคัญกับสิ่งที่
ส่ือมวลชนหยิบยกขึ้นมาเพื่อนํ าเสนอ ซ่ึงสวนมากจะเปนการกํ าหนดวาระความสํ าคัญในแตละ
เร่ืองราวไว

วาระทางสาธารณะ (Public agenda) หมายถึง การสรางประเด็นการนํ าเสนอขาว โดย
ประชาชนเปนผูนํ าเสนอหรือผลักดันใหเกิดเหตุการณนั้นๆ ขึ้น หรืออาจเกิดจากรองทุกข หรือการ
แจงเตอืนขอมูลเหตุการณตางๆในชีวิตประจํ าวันของประชาชนจนเกิดเปนประเด็นสาธารณะได

วาระทางสื่อมวลชน (Media agenda) หมายถึง การสรางประเด็นในการนํ าเสนอขาว
โดยส่ือเปนผูกํ าหนดวาระการนํ าเสนอตอประชาชนเอง โดยผานการคัดกรองขาวที่เลือกสรรแลว
จดัเปนวาระในการนํ าเสนอตอสายตาประชาชนเพื่อใหประชาชนใหความสํ าคัญในเรื่องนั้นๆ
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วาระทางนโยบาย (Policy agenda) หมายถึง การสรางประเด็นวาระในการนํ าเสนอขาว
โดยเปนนโยบายของสถานีเปนแผนการดํ าเนินนโยบายของสถานี เชน สถานีโทรทัศนไอทีวีเปน
สถานทีีเ่นนการนํ าเสนอขาวประชาชนเจาะลึก ลงรายละเอียดมากกวาสถานีอ่ืนๆ จึงมักหยิบยกเรื่อง
ราวการบอกเลาเกี่ยวกับขาวมากกวาสถานทีอ่ืนๆ

ประเภทของขาว  หมายถงึ  สารที่ประชาชนสงเขาและถูกคัดแยกจัดสรรใหเปนหมวด
หมูเพื่อออกสูสายตาสาธารณชนใหรับรูและแกปญหารวมกัน เชน ประเภทของขาวอาชญากรรม, 
ขาวสังคม, ขาววัฒนธรรมเพื่อความสะดวกในการติดตามและเขาใจรวมกันในการสื่อสารระหวาง
ส่ือกับประชาชนDPU



บทที่ 2
ทฤษฏี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศกึษาวิจัยเร่ือง “การวิเคราะหเนื้อหาและการสงสาร จากสื่อ MMS โทรศัพทมือถือ
ของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี” ไดกํ าหนดแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกีย่วของอันเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ดังนี้

2.1 แนวคิดมติมหาชน  (Public opinion)
2.2 ทฤษฎีการกํ าหนดวาระขาวสาร (Agenda setting)
2.3 ทฤษฎีนายทวารขาวสาร (Gate keeping)
2.4 แนวคิดประชาสังคม (Civil society)
2.5 ทฤษฎกีารมีสวนรวมในการทํ าขาวของประชาชน (Civic Journalism)
2.6 ทฤษฎีการครอบงํ าของสื่อมวลชน  (Hegemony Theory)
2.7 แนวคดิเทคโนโลยีกับประชาสังคม  (Mass Media and Information Technology)

2.1 แนวคิดมติมหาชน Public opinion
“มตมิหาชน” หรือ "สาธารณมติ" (Public Opinion) มีความหมายที่แตกตางจากคํ าวา 

“ประชามติ” (Plebiscite หรือ Referendum) กลาวคือ มติมหาชน คือ ความเห็นของคน “กลุมใหญ” 
สวนประชามติ คือ การลงมติของคน “สวนใหญ” เพราะฉะนั้นความเห็นของคนกลุมใหญจํ านวน
หนึ่งที่ไดจากการสํ ารวจ จึงอาจจะไมใชมติ ขอตกลงหรือขอความเห็นของคนสวนใหญก็เปนได 
นอกจากนี ้ การประชามติมักจะใชในกรณีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐเกี่ยวกับการออกกฎหมายที่
มีผลกระทบตอประชาชนจํ านวนมาก หรือเกี่ยวของกับกฎระเบียบกฎเกณฑที่ใชกับกลุมชนใดๆ 
และมุงทีจ่ะนํ าผลที่ไดจากการลงประชามตินั้น ไปใชในการตัดสินใจ ดํ าเนินงานของรัฐ หรือผูนํ า
กลุมชนนั้นตอไป อาจจะทํ าใหไดความคิดเห็นที่เปนตัวแทนของประชาชนสวนใหญ และอาจจะ
เปนการสะทอน “ประชามติ” ของประชาชนในเรื่องตางๆ ไดกลาวคือ อาจจะสามารถสะทอน
แนวโนมการที่จะตัดสินใจของประชาชนสวนใหญตอกรณีเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในปจจุบันนั้นๆ (ถา
หากสมมตวิาจะมีการใหประชาชน  ทั้งหมดตัด สินใจลงประชามติเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ในขณะนั้น)  
อยางไรก็ตาม ถาหากจะยืนยันวาผลของการสํ ารวจมติมหาชน (บางทีก็ใชคํ าวา “สาธารณมติ”)
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ความเปนมาและการใหความสํ าคัญกับเสียงของประชาชน
ประชามติมีขึ้นไดหลายระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับหมูบาน ระดับโรงเรียน 

สถานศึกษา หรือระดับชาติ ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับประชามติในสังคมตะวันตก มีขอมูลที่
สะทอนใหเห็นวาการใหความสํ าคัญเรื่องความคิดเห็นของมนุษยนั้นมีมาแตสมัยโบราณ แตเปนที่
นาสังเกตวาประชามติเปนคํ าที่คอนขางใหม ในสมัยกรีกโบราณ (ราวตนพุทธศตวรรษที่ 2) พลาโต 
(Plato) นกัปราชญโบราณเอง ไมสนใจประชามติเลยการแสดงความเห็นของประชาชนชาวกรีกอยู
ในลักษณะที่ไมคอยเสมอภาคนั้น คือ มีอยู ในหมูเสรีชนเทานั้น ตอมาในสมัยกลาง (ราว
พทุธศตวรรษที่ 11-21) ความเคลื่อนไหวดานประชามติ ก็ยังถือวายังไมกาวหนาเทาที่ควร

ประชามติเร่ิมปรากฏโดยมีผูกลาวถึงบอยขึ้น ในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 กลาว
คือ ในราวพุทธศตวรรษที่ 21 เมื่อมีการปฏิรูปทางคริสตศาสนา ประกอบกับเปนเวลาที่ศิลปะ
วรรณกรรม และวิทยาศาสตรเจริญขึ้น ประชามติจึงเริ่มกระเตื้องขึ้นและมีการพัฒนาติดตามมา ใน
ระยะนั้นกลุมคนก็เติบใหญและหนาแนนขึ้นกวาแตกอน ความคิดเห็นของประชาชนเริ่มกระจาย
กวางขวางและเสรีขึ้นโดยลํ าดับ จนกระทั่งราวพุทธศตวรรษที่ 22 และ 23 ซ่ึงเปนระยะที่สังคมทาง
ซีกโลกฝายตะวันตก มีความเจริญกันทั่วถึง ประชาชนไดเปลี่ยนจากความเชื่อถือที่ยึดติดตายตัวแบบ
โบราณ มายึดถือเร่ืองการคิดคนอยางมีเหตุผลมากขึ้น มีการใหความสํ าคัญตอปจเจกบุคคลมากขึ้น
ท ําใหความเห็นของประชาชนมีความสํ าคัญมากขึ้น คนทั้งหลายก็เร่ิมเห็นความสํ าคัญของประชามติ
มากขึ้นกวาที่เปนมาในอดีต

ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23 (ซ่ึงตรงกับชวงราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือสมัย
ตนกรงุรัตนโกสินทรนี้เอง) ประชาชนไดพากันกลาวถึงพลังของประชามติกันบอยขึ้น ในประเทศ
ฝร่ังเศส ไดแก รุสโซ (Rouseau) และตอมาไดแก เนกแกร (Necker) ซ่ึงไดอางอิงถึงคํ าพูดของ
อัลควนิ (Alcuin) และกลาวถึงมติมหาชนไวในขอเขียนของตนหลายแหง ในประเทศอังกฤษ ไดแก 
เจรมี ี เบนเทม (Jeremt bemthan) กลาววา ประชามติมีความสํ าคัญอยางยิ่งยวดในฐานะที่เปนเครื่อง
ควบคมุสังคมประชาธิปไตยนี้ใหฝายปกครองใชอํ านาจในทางมิชอบและมีการกลาว ถึง vox populi 
ซ่ึงเปนคํ าของ อัลควิน แปลวาประชามติ หรือมติมหาชนกันบอยขึ้น มาจนกระทั่งราวพุทธศตวรรษ
ที่ 25 ซ่ึงเปนสมัยที่การสื่อสารเจริญมากขึ้นแลว ทางฝายบานเมืองเองก็มีเครื่องไมเครื่องมือในการ
โฆษณาเผยแพรข าวสารของตนเองตลอดจนมีการจัดแบงหนวยงานออกทํ าหนาที่ ส่ือสาร
ประชา สัมพันธใหประชาชนไดทราบความเปน ไปของบานเมืองกวางขวางขึ้นเพื่อใหการบริหาร
ของรฐัสอดคลองกับความตองการของประชาชน ประชามติจึงไดเปนที่ยอมรับอยางแพรขยาย เปน
ความเจริญและเปนที่ยอมรับนับถือกันจนกระทั้งในปจจุบัน
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ในเรื่องวิธีการการหยั่งประชามติ มีผูแสวงหาวิธีหยั่งประชามติที่ดีมีประสิทธิภาพกัน
มานานแลววิธีธรรมดาที่ใชกันมาชานานไดแก แบบเดินสัมภาษณรายบุคคลและอีกวิธีหนึ่งก็คือให
ประชาชนออกความเห็นโดยอิสระ ซ่ึงใชกันอยูจนกระทั่งทุกวันนี้ทั้งสองวิธี สุดแตวาปญหาใด ควร
ใชวธีิใด สํ าหรับวิธีถามเอาความเห็นนั้น เมื่อประชาชนมีจํ านวนมากขึ้น ยอมเปนการลํ าบากที่จะ
สอบถามเอาความเห็นของทุกคนจึงเกิดระบบสุมตัวอยางขึ้น ซ่ึงเปนวิธีที่ใชกันอยูอยางแพรหลายใน
ปจจบุนั คือ สอบถามเฉพาะบางคนตามรายการในแบบสอบถาม โดยถือวาผูนั้นออกความเห็นแทน
ผูอ่ืนในกลุมนั้น เปนระบบที่เพิ่งเริ่มใชกันในตางประเทศราว พ.ศ. 2475 มานี้ ปจจุบันมีการ
ดดัแปลงรปูแบบวิธีการสุมตัวอยางเปนกลวิธีเล็กวิธีนอยแยกยอยไปอีกมากมาย แมประชามติจะเปน
แนวคดิใหม แตก็มีความสํ าคัญยิ่ง การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชน ไมวาจะเปนการพูด 
การเขียน หรือการโฆษณา จึงเปนสิ่งสํ าคัญมากซึ่งกฎหมายของทุกประเทศที่เจริญแลวจะตองให
ความคุมครองซึ่งสิทธิในการแสดงออกเหลานั้นสวนใหญบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนกฎหมาย
สํ าคัญของประเทศในฐานะที่สิทธิในการแสดงออกเปนสิทธิหลักขั้นพื้นฐานทั้งนี้เพื่อเปนหลัก
ประกนัวาการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชนจะไดรับความคุมครองอยางเต็มที่

ปจจุบันการจัดสํ ารวจเพื่อสะทอนประชามติ เปนกลวิธีในการทํ างานเพื่อช้ีวัดความ
คิดเห็นของคนจํ านวนมากเปรียบเสมือนรูปแบบจํ าลองของการประชามติ ปจจุบันมีการพัฒนารูป
แบบวธีิการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีองคกรหรือสถาบันที่รับผิดชอบอยางเปนกิจจะลักษณะ ซ่ึง
มทีัง้องคกรในภาครัฐ องคกรอิสระ องคกรส่ือมวลชนรวมทั้งยังมีโพลลในเชิงธุรกิจอีกดวย ที่จริง
การสํ ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในตางประเทศไดทํ ากันมานาน เชน สหรัฐ
อเมรกิา เร่ิมมาตั้งแต ป พ.ศ. 2367 แตที่นับวาเปนการสํ ารวจอยางเปนระบบโดยอิงระเบียบวิธีทาง
วชิาการ (เทวินทร ขอเหนี่ยวกลาง, 13 ตุลาคม 2548)

การใหมติคํ าวา “มติมหาชน” หรือ "สาธารณมติ" (Public Opinion) จึงมีความหมายที่
แตกตางจากคํ าวา “ประชามติ” (Plebiscite หรือ Referendum) กลาวคือ มติมหาชน คือ ความเห็น
ของคน “กลุมใหญ” สวนประชามติ คือ การลงมติของคน  “สวนใหญ” เพราะฉะนั้นความเห็นของ
คนกลุมใหญจํ านวนหนึ่งที่ไดจากการสํ ารวจ จึงอาจจะไมใชมติ ขอตกลงหรือขอความเห็นของคน
สวนใหญก็เปนได ผลกระทบของคนในสังคมที่ไดรับความเดือดรอนถือเปนการสะทอน
“ประชามติ”  ของประชาชนในเรื่องตางๆ ไดกลาวคือ อาจจะสามารถสะทอนแนวโนมการตัดสินใจ
ของประชาชนสวนใหญตอกรณีเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในปจจุบันนั้นๆ เปนการสะทอนภาพแนวคิด และ
ปญหาของประชาชนสวนใหญผานชองทางสื่อมวลชนในฐานะกระบอกเสียงของประชาชนถือเปน
ชองทางเปนส่ือกลางในการรองทุกขของประชาชนที่นํ าเสนอในเรื่องของความทุกขของคนใน
สังคมเมืองและชนบทที่ไดรับผลกระทบ  ดังนั้นการนํ าเสนอขาวของสื่อมวลชนจึงเปนอีกชองทาง
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หนึ่งเชนการรายงานขาวผานรายการรวมมือรวมใจในการเลาความทุกข หรือความเดือดรอนความ
ไมเปนธรรมการถูกเอาลัดเอาเปรียบจากสังคม เพื่อเปนการตีแผความเดือดรอนของประชาชนไปสู
การพัฒนาและแกปญหาจากภาครัฐ และผูที่รับผิดชอบตอไป

2.2 ทฤษฎีการกํ าหนดวาระขาวสาร (Agenda setting)
ทฤษฎีการกํ าหนดวาระขาวสาร (Agenda setting) อธิบายถึงผลของสื่อมวลชนที่มีตอผู

รับสารในระดับกลาง โดยเปนผลในดานของความคิด ความเขาใจ (Cognition) ของผูรับสาร
มลัคอลม แมคคอมส และ โดนัลด ชอว (McCombs, M. E. and Shaw, D. L., 1972 อางอิงใน สวนิต 
ยภาภยั และระวีวรรณ ประกอบผล, 2537) นักวิจัยชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยนอรธแคโรไลนา 
(University of North Carolina) ผูเผยแพรสมมติฐานวาดวยหนาที่ในการกํ าหนดวาระขาวสารของ
ส่ือมวลชน (the agenda-setting function of mass media) มีสาระสํ าคัญวาการที่ส่ือมวลชนเอาใจใส
ตอประเด็นปญหาบางอยาง และละเลยปญหาอื่นๆ ก็ยอมมีผลตอมติมหาชนประชาชนมักจะมีความ
รูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่ส่ือมวลชนนํ าเสนอ รวมทั้งรับเอาระดับความสํ าคัญตามที่ส่ือมวลชนไดใหแก
ประเดน็ตางๆ ดวย กลาวคือ การเสนอหรือไมเสนอขาวสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งของสื่อมวลชนมีผลให
สาธารณชนมีความเห็นคลอยตามวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสํ าคัญหรือไมสํ าคัญที่จะนํ ามาคิดพิจารณากัน 
เชน การที่ส่ือมวลชนใหความสนใจตอปญหาวิกฤตราคานํ้ ามัน โดยเนนเสนอขาวหรือบทความใน
ประเดน็ปญหานี้มากเปนพิเศษ มีผลทํ าใหประชาชนทั่วไปในเวลานั้นจดจํ าขาวนี้ไดและมีความรูสึก
วาปญหาราคานํ้ ามันเปนเรื่องที่สมควรแกการนํ ามาพิจารณาหรือสนทนาพูดคุยกัน จะเห็นไดวาผูรับ
สารไมเพยีงแตเรียนรูเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะและเรื่องราวอ่ืนๆ ผานสื่อมวลชนเทานั้นแตยังเรียน
รูดวยวาจะใหความสํ าคัญตอประเด็นปญหาหรือหัว ขอหนึ่งๆมากนอยเพียงไรจากการเนนการ
นํ าเสนอของสื่อมวลชนจะเห็นไดวาสมมติฐานวาดวยหนา ที่ในการกํ าหนดวาระขาวสารของสื่อ
มวลชนไดกลาวถึง การที่ประชาชนเรียนรูจากสื่อมวลชนวาอะไรคือประเด็นปญหาและควรจะจัด
ลํ าดับความสํ าคัญของประเด็นปญหาเหลานั้นอยางไร สมมติฐานนี้ไมไดยืนยันถึงอิทธิพลอัน
มหาศาลของสื่อมวลชนในการเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง

แมคคอมส และชอว (McCombs, M.E. and Shaw , D.L.) ไดท ําวิจัยในชวงเวลาแหง
การเลอืกตั้งประธานาธิบดี ค.ศ.1968  ดวยการสัมภาษณผูมีสิทธิเลือกตั้งจํ านวน 100 คนที่ยังไมได
ตัดสินใจวาจะเลือกใคร ผูวิจัยไดขอใหกลุมตัวอยางระบุประเด็นปญหาสังคมที่เขาคิดวามีความ
สํ าคัญเรงดวนสํ าหรับการรณรงคหาเสียง ขณะเดียวกัน ก็ไดวิเคราะหการนํ าเสนอขาวสารของ
โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร บทบรรณาธิการ เพื่อดูการใหลํ าดับความสํ าคัญ หลังจาก
วเิคราะหสหสัมพันธของขอมูล 2 แหลง พบวามีความสัมพันธในระดับที่สูงมากระหวางการรายงาน
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ขาวของสื่อกับลํ าดับความสํ าคัญของปญหาในสายตาของสาธารณชน กลาวคือ ลํ าดับความสํ าคัญที่
ปรากฏในเนื้อหาสื่อมวลชนใกลเคียงกันอยางมากกับลํ าดับความสํ าคัญของประเด็นปญหาตางๆ ใน
การรับรูของประชาชน (กาญจนา แกวเทพ,2545:230-231)

แมคคอมส และชอว (McCombs, M.E. and Shaw, D.L.,1972 อางอิงใน สวนิต ยมาภัย 
และ ระวีวรรณ ประกอบผล, 2537) ไดยกตวัอยางการทํ าหนาที่ของสื่อมวลชนในการกํ าหนดวาระ
ขาวสาร โดยใชกรณีวอเตอรเกตที่อ้ือฉาวในสมัยประธานาธิบดีนิกสัน การที่ส่ือมวลชนไดเปดโปง
การทจุริตทางการเมือง โดยถายทอดทางโทรทัศน ทํ าใหกรณีวอเตอรเกตนี้เปนหัวขอขาวที่เดนที่สุด
ในการรบัรูของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณขาวอื่นๆในขณะนั้น

แมคคอมส และชอว (McCombs, M.E. and Shaw, D.L.,1976 อางอิงใน พีระ จิรโสภณ, 
2548) ไดเสนอแบบจํ าลองที่แสดงถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอการรับรูของสาธารณชน 
ประเดน็ปญหาใดที่ส่ือมวลชนใหความสํ าคัญมาก ผูรับสารก็รับรูวาประเด็นปญหานั้นมีความสํ าคัญ
มากดวย ดังแสดงใหเห็นจากภาพขางลางนี้

ภาพที่  2.1  ภาพแบบจํ าลองแสดงการกํ าหนดวาระขาวสาร (McQuail & Windahl, 1981)

DPU



24

ตามแบบจํ าลองนี้ X ทางซายมือ คือ ประเด็นปญหาหรือหัวขอตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
ที่ส่ือมวลชนหยิบยกมานํ าเสนอใหสาธารณชนรับทราบ เชน สถานการณความไมสงบในสาม
จงัหวดัชายแดนทางภาคใต เสรีภาพของสื่อมวลชนระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร ปญหา
เยาวชนไทยใจแตก ผลกระทบจากภัยพิบัติคล่ืนยักษสึนามิการที่ส่ือมวลชนเนนการเสนอประเด็น
ปญหาเหลานี้ในปริมาณมากนอยตางกัน มีผลทํ าใหสาธารณชนรับรูในประเด็นหรือหัวขอเร่ือง
ตาง ๆ เหลานั้นไมเหมือนกัน ประเด็นที่ไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนในการนํ าเสนอมาก ก็ได
รับการพจิารณาเปนหัวขอเร่ืองที่สํ าคัญมากดวย (ขนาดของตัว X ทางขวามือแสดงถึงระดับความ
สํ าคัญของประเด็นปญหาตามการรับรูของสาธารณชน)

อยางไรกต็าม นักเขียนบางคนกลาววา สมมติฐานวาดวยหนาที่ของสื่อมวลชนในการ
ก ําหนดวาระขาวสารไมใชเร่ืองใหม วอลเตอร ลิปปแมนน (Walter Lippmann, 1922 อางอิงใน พีระ
จริโสภณ, 2548) ไดเคยเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสือช่ือ Public Opinion วา สวนใหญ
แลวประชาชนไมไดสัมผัสกับเหตุการณจริงๆ และในโลกแหงความเปนจริงทุกอยางซับซอนและ
ใหญโตเกินไป ส่ือมวลชนจึงเปนตัวกลางในการสรางภาพในหัวสมองประชาชน โดยลดทอน
ความจริงใหเหลือแตเร่ืองที่เรียบงายขึ้น และประชาชนในสังคมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอภาพ
ความเปนจริงในหัวสมองที่ถูกแตมแตงจากการรับรูผานประสบการณทางออมที่นํ าเสนอโดย
ส่ือมวลชน

นอกจากนี้ โคเฮน (Cohen, 1963 อางอิงใน พีระ จิรโสภณ, 2548) ไดอธิบายวา ส่ือ
มวลชนมีบทบาทที่สํ าคัญมากกวาการเปนผูนํ าเสนอขาวสารและความคิดเห็นเทานั้นสื่อมวลชนอาจ
จะไมประสบความสํ าเร็จมากนักในการบอกใหประชาชนคิดอยางไร (What to think) แตมักจะ
ประสบความสํ าเร็จอยางมากในการบอกใหประชาชนคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร (What to think about) 
หรือควรรูในเรื่องอะไร และรูสึกในเรื่องอะไร

องคประกอบของกระบวนการกํ าหนดวาระขาวสาร
กระบวนการกํ าหนดวาระขาวสารมีองคประกอบสํ าคัญ ไดแก วาระของสื่อหรือ ความ

สนใจของสื่อ (Media Agenda) วาระของสาธารณะหรือความสนใจของสาธารณะ (Public Agenda) 
และวาระนโยบาย (Policy Agenda) และความสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางองคประกอบเหลานี้ 
ดงัแสดงในแผนภาพตอไปนี้
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ภาพที่  2.2  องคประกอบหลักในกระบวนการกํ าหนดวาระขาวสาร (Dearing & Rogers, 1996)

จากภาพที่ 2.2 องคประกอบหลักในกระบวนการกํ าหนดวาระขาวสาร มีตัวแปรสํ าคัญ 
3 ตวัแปร ไดแก วาระของสาธารณะ วารของสื่อ และวาระนโยบาย ซ่ึงความสัมพันธระหวางตัวแปร
ทั้งสามนี้มีลักษณะซับซอนและมีทิศทางที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ความนา
เชื่อถือของสื่อ ประสบการณสวนตัวของสาธารณะ อํ านาจของผูกํ าหนดนโยบาย รวมทั้งความ
สัมพันธระหวางผูกํ าหนดนโยบายกับส่ือมวลชนเปนตน ปจจัยเหลานี้มีผลทํ าใหการจัดวาระสํ าคัญ
แตกตางกัน

การจัดวาระ
1. วาระของสาธารณะ วาระของสาธารณะมักถูกวัดโดยการสํ ารวจประชามติ โดยกลุม

ตัวอยางจะถูกถามคํ าถามวา “อะไรคือปญหาสํ าคัญที่สุดที่ประเทศกํ าลังเผชิญอยู ในขณะนี้”
คํ าตอบที่ไดช้ีใหเห็นถึงลักษณะสัมพัทธ (relative) ของวาระสาธารณะยกตัวอยางเชน เมื่อตนป 
พ.ศ.2547 ประชาชนเห็นวาปญหาผูประสบภัยจากคลื่นยักษสึนามิเปนวาระเรงดวนที่รัฐบาลตองรีบ
แกไขรวมถึงการฟนฟูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบกระเทือนอยางหนักแตในป 
พ.ศ.2548 ประชาชนสวนใหญเห็นวาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนปญหาสํ าคัญที่
รัฐบาลตองรีบจัดการทั้งนี้ เพราะขาวความรุนแรงที่ปรากฏทางสื่อมวลชนและรวมไปถึงปญหา
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ไขหวัดนกหรือไวรัส H5N1ที่ระบาดในยุโรปและหลายแหงทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่พบผูปวย
ทีเ่สยีชีวิตจากโรคไขหวัดนกดวย (กรุงเทพธุรกิจ, 22 ตลุาคม 2548) จะเห็นวาวาระของสาธารณะ
หรือการรับรูของสาธารณะตอความสํ าคัญของประเด็นปญหาไมไดมีลักษณะคงที่ แตมีลักษณะที่
สัมพัทธหรือเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา

2. วาระของสื่อ วาระของสื่อวัดไดโดยการวิเคราะหเนื้อหาจากสื่อมวลชนที่นํ าเสนอ
ขาว เพื่อศึกษาปริมาณของเนื้อหาขาวสารและบทความเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ เชน ความ
ซบเซาของอุตสาหกรรมทองเที่ยวหลังเหตุการณคล่ืนยักษสึนามิ ภัยยาเสพติด โครงการขยายระบบ
ขนสงมวลชนของรัฐบาล นํ้ ามันขึ้นราคา เศรษฐกิจชะลอตัว ปริมาณของเนื้อขาวแสดงใหเห็นวา
วาระสื่อมีลักษณะสัมพัทธเชนกันจึงเกิดขอสันนิษฐานวาลักษณะที่สัมพัทธของการตัดสินใจของ
ผูรับสารเกี่ยวกับประเด็นปญหาที่สํ าคัญนั้น ขึ้นอยูกับปริมาณของเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นปญหาของ
ส่ือที่ผูรับสารเปดรับ

3. วาระนโยบาย วาระนโยบายวัดโดยพิจารณาจากการปฏิบัติการในเชิงนโยบาย เชน 
การออกกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นปญหานั้นงบประมาณ เชน การออกพระราชกํ าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตหรือการ
จดัสรรงบประมาณ 2.5 % เพื่อใชในการดูแลบํ าบัดผูที่ปญหาสุขภาพจิตในประเทศไทย เปนสิ่งที่
สะทอนถึงลํ าดับความสํ าคัญของปญหาจากผูนํ าหรือผูที่มีบทบาทในสังคมได

4. ลํ าดับความสํ าคัญท่ีเปนจริง นกัวิชาการมักวัดระดับความสํ าคัญของปญหาในความ
เปนจริงโดยพิจารณาจากดัชนีใดดัชนีหนึ่ง (single-variable indicator) เชน วัดความสํ าคัญของ
ปญหายาเสพติดโดยดูจากปริมาณยาเสพติดหรืออัตราการเสียชีวิตจากยาเสพติดในแตละปหรือ
ปญหาทนัตสุข ภาพของเด็กไทยสามารถสะทอนไดจากอัตราฟนผุของเด็กไทย ซ่ึงในป 2544 พบวา
เดก็ไทย 58% ฟนผุ และมีฟนผุโดยเฉลี่ยคนละ 1.64 ซ่ี ดัชนีเหลานี้เปนตัวบงชี้ถึงความรุนแรงของ
ปญหาตางๆ ได ในขณะที่นักวิชาการบางคนวัดความรุนแรงของปญหาโดยใชดัชนีหลายดัชนี เชน 
ใชตัวแปรทางดานมลภาวะอากาศ อัตราการรั่วไหลของนํ้ ามันเปนดัชนีสํ าหรับวัดความสํ าคัญของ
ปญหาสิ่งแวดลอมในสหรัฐอเมริกา

การศึกษาเกี่ยวกับการกํ าหนดวาระขาวสารตองอาศัยการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางวาระเหลานี้ ไดแก วาระของสื่อ วาระของสาธารณะ วาระนโยบาย และลํ าดับความสํ าคัญที่
เปนจริงในชวงเวลาตางๆ กัน
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การศึกษาเกี่ยวกับการกํ าหนดวาระขาวสาร
งานวิจัยสํ าคัญหลายชิ้นที่เปนจุดเริ่มตนของสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน

ในการกํ าหนดวาระขาวสาร ไดแก (Severin & Tankard, 1988 : 264-283)
1. การวิจัยท่ีเมืองชาเปลฮิลล (The Chaple Hill Study) แมคคอลม และ ชอว 

(McCombs and Shaw) ไดศึกษาการกํ าหนดวาระขาวสารในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
อเมริกา ในป ค.ศ.1968 โดยตัง้สมมติฐานวา วาระขาวสารที่ส่ือมวลชนนํ าเสนอมีอิทธิพลตอทัศนคติ
เกีย่วกบัประเด็นปญหาทางการเมือง กลุมตัวอยาง 100 คนในเมืองชาเปลฮิลลในนอรธแคโรไลนา
ทีย่งัไมตัดสินใจวาจะเลือกผูสมัครคนใดถูกสอบถามวา “ปญหาสํ าคัญเรงดวนของประเทศคือปญหา
ใด” ประเด็นปญหาตางๆ ที่กลุมตัวอยางตอบถูกนํ ามาจัดลํ าดับ นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดวิเคราะห
เนือ้หาหนังสือพิมพ 5 ฉบับ นิตยสารขาว 2 ฉบับ และขาวภาคคํ่ าทางสถานีโทรทัศน 2 ชอง และนํ า
มาจดัลํ าดบัประเด็นปญหาตามปริมาณการนํ าเสนอ 15 ประเด็นเชนกัน ผลการวิจัยไดยืนยันถึงผล
กระทบของสื่อมวลชนในการกํ าหนดวาระขาวสารโดยพบวามีสหสัมพันธกันระหวางลํ าดับความ
สํ าคัญของประเด็นปญหาที่ปรากฏในสื่อมวลชนกับการรับรูของผูรับสารเกี่ยวกับความสํ าคัญของ
ประเด็นปญหาที่ระดับ 0.967

2. การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธระหวางวาระของสื่อและลํ าดับความสํ าคัญในความเปน
จริง Ray Funkhouser ศกึษาความสัมพันธของการนํ าเสนอขาวทางสื่อมวลชน การรับรูเกี่ยวกับ
ความสํ าคัญของประเด็นปญหาตาง ๆ ของสาธารณชน และลํ าดับความสํ าคัญตามความเปนจริง โดย
ไดสอบถามประชาชนถึงปญหาสํ าคัญที่สุดที่ประเทศสหรัฐอเมริกากํ าลังเผชิญอยูและไดวัดปริมาณ
การน ําเสนอขาวของสื่อมวลชน โดยนับจํ านวนบทความเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ ที่นํ าเสนอใน
นติยสารขาว 3 ฉบับ ไดแก ไทมส นิวสวีค และ ยูเอสนิวสแอนดเวิลดรีพอรต ผลการศึกษาพบวา 
มีสหสัมพันธที่สูงระหวางการรับรูของสาธารณชนเกี่ยวกับความสํ าคัญของประเด็นตางๆ กับ
ปริมาณขาวสารที่ส่ือมวลชนนํ าเสนอ กลาวคือ ประเด็นปญหาใดที่สาธารณะจัดลํ าดับใหมีความ
สํ าคัญมากจะเปนปญหาที่ส่ือมวลชนนํ าเสนอในปริมาณที่มากดวยซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้พบวา
สงครามเวียดนามเปนปญหาที่ส่ือ มวลชนนํ าเสนอในปริมาณมากที่สุดและสาธารณชนก็รับรูวา
สงครามเวียดนามเปนปญหาสํ าคัญที่สุดดวยเชนกันนอกจากนี้ Funkhouser ไดศึกษาหาความ
สัมพันธระหวางการนํ าเสนอขาวของสื่อมวลชนกับลํ าดับความสํ าคัญของปญหาในความเปนจริง 
พบวาการนํ าเสนอขาวของสื่อมวลชนไมไดสอดคลองกับลํ าดับความสํ าคัญในความเปนจริง

3. การวิจัยท่ีเมืองชาลอตต (The Charlotte Study) แมคคอลม และชอว ทํ าการวิจัย
เพิม่เติมในการรณรงคเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในป ค.ศ.1972 ทีเ่มืองชาลอตต ในนอรธแคโร
ไลนา เพือ่หาความสัมพันธเชิงเหตุผลในการกํ าหนดวาระขาวสาร โดยใชวิธีการศึกษาแบบ Panel 
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กลุมตวัอยางถูกสัมภาษณทั้งหมด 3 คร้ัง คือ เดือนมิถุนายน เดือนตุลาคม ซ่ึงเปนชวงกอนการเลือก
ตัง้ และครัง้สุด ทายในเดือนพฤศจิกายน ที่ไดมีการเลือกตั้งแลว พรอมกับวิเคราะหเนื้อหาหนังสือ
พมิพเดอะชาลอตต และขาวภาคคํ่ าทางสถานีโทรทัศนซีบีเอส (CBS) และเอ็นบีซี (NBC) และ
วิเคราะหขอมูลเพื่อหาสหสัมพันธขามชวงเวลา (Cross-lagged correlation) ผลการวิจัยพบวา
ส่ือมวลชนมีผลกระทบเชิงเหตุผลตอวาระของสาธารณะ

4. การวิจัยเชิงทดลอง แชนโต ไอเยนกา (Shanto Iyengar) แหงมหาวิทยาลัยเยล (Yale 
University) รวมกับทีมงาน ทํ าการศึกษาเชิงทดลองในป ค.ศ.1982 เพือ่หาคํ าตอบวาตัวแปรใดเปน
เหตุ ตัวแปรใดเปนผล ระหวางวาระของสื่อกับวาระของสาธารณะ กลุมตัวอยางถูกแบงเปน
สองกลุมคือกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในวันแรกกอนการชมขาว กลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
ถูกถามถึงประเด็นปญหาที่คิดวาสํ าคัญ หลังจากนั้นในวันที่สองจนถึงวันที่หา ไอเยนกาไดนํ าเทป
ขาวทีบ่นัทึกจากสถานีโทรทัศนตามปกติใหกับกลุมควบคุมชม และนํ าเทปขาวที่ผานการตัดตอโดย
นํ าบางขาวออกไป และเพิ่มขาวการปองกันประเทศเขาไปในเทปนี้ และเปดใหกลุมทดลองไดชม 
ภายหลังชมขาวแลว กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมถูกถามอีกครั้งถึงประเด็นปญหาที่คิดวาสํ าคัญ ผลการ
วิจัยพบวากลุมควบคุมที่ไมไดชมขาวการปองกันประเทศประเมินวาขาวนี้มีความสํ าคัญนอย ใน
ขณะที่กลุมทดลองที่ชมขาวการปองกันประเทศประเมินวาขาวนี้มีความสํ าคัญมากสวนขาวอ่ืนๆ ที่
ทั้งสองกลุมไดชมเหมือนกันถูกประเมินถึงความ สํ าคัญไมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญผลการวิจัย
ของไอเยนกาชี้ใหเห็นวาเนื้อหาขาวสารของสื่อ มวลชนเปนสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงในการจัด
ลํ าดับความสํ าคัญของประเด็นปญหาของสาธารณะ

5. การวิจัยเพื่อหาผลกระทบของละครโทรทัศนเร่ือง “The Day After” M.Mark Miller 
และ Jan P. Quarles แหงมหาวิทยาลัยเทนเนสซี (University of Tennessee) ทํ าการศึกษาหาผล
กระทบของละครทางสถานีโทรทัศน ABC เร่ือง The Day After ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับสงคราม
นวิเคลียรและผลพวงจากสงคราม ในป ค.ศ.1983 โดยใชการสัมภาษณกลุม (Focus Group) กลุม
ตวัอยางแบงเปน 3 กลุม คือ กลุมตัวอยางที่ไมเคยชมละคร กลุมตัวอยางที่ไมไดชมละครในการ
ทดลอง และกลุมตัวอยางที่ไดชมละคร กลุมตัวอยางทั้งสามถูกถามถึงปญหาสํ าคัญที่ประเทศกํ าลัง
เผชิญอยู ผลปรากฏวา กลุมตัวอยางที่ไดชมละครไดกลาวถึงปญหาสงครามนิวเคลียรมากกวาอีก
สองกลุมตัวอยางที่ไมไดชม การวิจัยคร้ังนี้ไดสนับสนุนสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน
ในการกํ าหนดวาระขาวสาร

ทฤษฎีการกํ าหนดวาระขาวสารไดรับความสนใจในการศึกษาจากนักวิจัยไทยเชนเดียว
กนั อาท ิการดา รวมพุม (2541) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความสอดคลองของการกํ าหนดวาระขาวสารทาง
การเมืองระหวางหนังสือพิมพผูนํ าความคิดและประชาชนพบวาวาระขาวสารทางการเมืองของ
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หนังสือพิมพกับประชาชนมีความสอดคลองกันและวาระขาวสารของผูนํ าความคิดก็สอดคลองกับ
ประชาชน

นอกจากนี้ วีเวอร (Weaver, 1977 อางอิงในพีระ จิรโสภณ,2548:185) ช้ีวา ความ
ตองการขาวสารของบุคคลเปนปจจัยที่กํ าหนดการรับรูวาเรื่องใดสํ าคัญหรือไมสํ าคัญ ระดับความ
ตองการขึ้นอยูกับปจจัยความเกี่ยวของโดยตรง ความไมรูหรือความไมแนใจในประเด็นตางๆ
ยิ่งเกี่ยวของหรือตรงตามความตองการมาก ก็ยิ่งรับรูวาเปนขาวสารสํ าคัญ ประกอบกับการไมมี
ความรูในเรื่องนั้น ก็ยิ่งทํ าใหตองการขาวสารสูง และนํ าไปสูการรับรูวาส่ิงนั้นเปนวาระขาวสารของ
ตน เชน นางสาววริดากํ าลังตัดสินใจนํ าเงินออมไปลงทุนในภาวะที่ดอกเบี้ยธนาคารตกตํ่ า การไมมี
ความรูเกี่ยวกับการลงทุนและความไมแนใจทํ าใหนางสาววิรดามองเห็นวาขาวสารธุรกิจการเงินการ
ลงทุนเปนวาระขาวที่สํ าคัญของตนเอง

2.3 การชูประเด็นของสื่อมวลชน  (Priming)
เซเวริน และ แทนคารด (Severin and Tankard , 2001 อางอิงใน พีระ จิรโสภณ, 2548) 

อธิบายถึงการชูประเด็น (Priming) วาเปนกระบวนการซึ่งส่ือมวลชนมุงใหความสนใจตอประเด็น
บางอยางหรือบางเรื่องแตละเลยหรือไมสนใจดานอื่นๆ ซ่ึงมีผลตอการกํ าหนดเกณฑประกอบการ
วินิจฉัยหรือประเมินใหกับสาธารณะการที่ส่ือมวลชนใหความสนใจในการนํ าเสนอประเด็นปญหา
ใด มีอิทธิพลทํ าใหสาธารณะประเมินบุคคลหรือสถานการณใดๆ โดยใชเกณฑจากประเด็นที่รับรู
ผานสือ่มวลชนขณะนั้นและมองขามประเด็นอื่นๆ ไป เชน ในการเลือกตั้ง ส่ือมวลชนอาจใหความ
สํ าคัญชูประเด็นเกี่ยวกับนโยบายแกไขปญหาจราจรทํ าใหผูมีสิทธิเลือกตั้งพิจารณาตัดสินใจจาก
นโยบายการแกไขปญหาจราจรของพรรคการเมืองตางๆ

จากงานวิจัยในชวงสงครามอาวเปอรเซีย เมื่อป ค.ศ. 1990-1991 พบวาการเสนอขาว
ของสื่อมวลชนเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้ เป นวาระขาวสารที่ สํ าคัญในสหรัฐอเมริกา  ทํ าให
ประธานาธิบดี จอรจ บุช ไดรับคะแนนสูงสุดจากการสํ ารวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกัน
ขณะนั้น โดยนโยบายตางประเทศเรื่องสงครามอาวมีนํ้ าหนักสูงสุดขณะที่ชวงกอนสงครามวาระ
ขาวเรื่องการบริหารเศรษฐกิจมีนํ้ าหนักสูงสุด จะเห็นวาสื่อมวลชนมีบทบาทในการเลือกกํ าหนด
ความส ําคัญในประเด็นตางๆ ไดดวย เชน งานวิจัยของ แพน และ โคซิคกิ (Pan & Kosicki, 1997) 
ได ศึกษาผลของการนํ  าเสนอข าวของสื่อมวลชนที่มีต อการประเมินการปฏิบัติงานของ
ประธานาธิบดีจอรจ บุช ใชวิธีศึกษาแบบ Panel Study ในชวงเดือนสิงหาคม ค.ศ.1990 ถึง 
พฤศจิกายน ค.ศ.1992 โดยวเิคราะหเนื้อหาขาวสารของสื่อ และใหกลุมตัวอยางประเมินการปฏิบัติ
งานของสื่อพบวาผลการประเมินประธานาธิบดีโดยรวมมีความใกลเคียงกับผลการประเมินการ
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แกไขปญหาสงครามอาวและความสัมพันธระหวางประเทศมากกวาปญหาเศรษฐกิจแสดงใหเห็นวา
ข าวสารที่นํ  าเสนอทางสื่อมวลชนมีอิทธิพลต อมาตรฐานที่ประชาชนใช ในการประเมิน
ประธานาธิบดี  http://elearning.siam.edu/CommunicationArts/web_sasiya/content08.htm

ผลกระทบของนํ้ าหนักการนํ าเสนอขาวสารของสื่อที่มีตอการตัดสินใจทางการเมือง
ของสาธารณชนนี้ มาจากขอเท็จจริงที่วาผูรับสารไมสามารถรับรูเร่ืองราวที่มีความซับซอน เชน 
เศรษฐกิจหรือสถานการณการเมืองไดอยางรอบดาน ผูรับสารมีแนวโนมที่จะเลือกรับสิ่งที่เขาใจได
งายโดยที่ส่ือมวลชน เชน โทรทัศน ไดเลือกนํ าเสนอขอสรุปทางการเมืองบางอยาง และตัด
รายละเอียดอื่นๆ ออกไปเพื่อใหเหมาะกับแบบแผนการรับรูของผูรับสาร

ลักษณะผลของการสื่อสารมวลชนตามทฤษฎีการกํ าหนดวาระขาวสารนี้ แสดงใหเห็น
วา ส่ือมวลชนมีผลโดยตรงตอผูรับสารในแงที่ช้ีแนะใหผูรับสารไดคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร และมีผล
ในดานของความรู ความเขาใจของผูรับสาร ซ่ึงเปนผลที่เกิดขึ้นในระยะยาว ไมใชผลที่เกิดขึ้นอยาง
ฉับพลันทันทีตามทฤษฎีเข็มฉีดยา และไมใชผลทางดานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการกระทํ า
ของผูรับสารการเลือกนํ าเสนอขาวของสื่อสารมวลชนสามารถทํ าใหเกิดประเด็นทางสังคมได เชน 
รายการรวมมือรวมใจกํ าหนดวาระในการนํ าเสนอโดยเลือกที่จะนํ าเสนอขาวการถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากสังคมโดยคนกลุมนอย หรือคนชายขอบที่ดอยโอกาส โดยเปนกระบอกเสียงที่สํ าคัญทํ าให
สังคมหนัมาใหความสนใจและใสใจดูแลเรื่องที่ไดรับความเดือดรอนอยางจริงจัง จากประชาสังคม

2.4 แนวคิดเก่ียวกับรายการขาวทางโทรทัศน และการนํ าเสนอขาวทางโทรทัศน
ปจจุบันนี้ส่ือมวลชนไดกลายมาเปนสวนเสี้ยวหนึ่งของชีวิตประจํ าวันของคนเกือบทุก

คนในสังคม ไมวาจะเปนบทบาทในเรื่องของการใหขาวสารความรู การใหความบันเทิงในยาม
พกัผอน ดังนั้น เปาหมายขอการพัฒนาระบบสื่อสารมวลชนโดยรวมจึงนาที่จะมุงที่การใหความสาร
ทีถู่กตอง ฉับไว การใหความรูที่เปนประโยชน และการพักผอนบันเทิงอยางมีสุนทรียะ ในการนี้ 
การวเิคราะหส่ืออาจเปนชองทางหนึ่งในกระบวนการชวยพัฒนาสื่อมวลชนโดยรวม

การแบงประเภทของรายการโทรทัศน สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ
- Journalistic program
- Non-Journalistic program/Entertainment
รายการขาวโทรทัศนนั้นจัดอยูในประเภทของ Journalistic program อันประกอบดวย

คณุลักษณะส ําคัญๆ คือ ตองเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้น มีพยานหลักฐานยืนยัน มีวิธีการนํ าเสนอที่มุงให
สารสนเทศ (information) รวมทั้งมีคุณสมบัติตางๆ ของ “ความเปนขาว” ตามขอตกลงดานนิเทศ
ศาสตร  การรายงานขาวคือ การเลาเหตุการณอันใดอันหนึ่งโดยที่ในโลกแหงความเปนจริง ทุกนาที 
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ทกุชัว่โมง มเีหตุการณตางๆ เกิดขึ้นอยางมากมายแตทวาจะมี “บางเหตุการณเทานั้นที่ถูกเลือกนํ าเอา
มาเลา” แมวาการคัดเลือกเหตุการณดังกลาวจะมีเกณฑตางๆ เปนกรอบอางอิงอยูก็ตาม หากทวาใน
การปฏบิตังิานจริง สภาพการณอยางหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเลยก็คือ การคัดเลือกนั้นเปนอยางบังเอิญ
และสุมเอา ดังที่นิยามของขาวระบุเอาไววาเปน “random reaction to random events” (เนื่องจากขีด
จ ํากดัทีเ่ปนขอเท็จจริงงาย ๆ วานักขาวทุกคนไมไดมีโอกาสจะสํ ารวจเหตุการณทั้งหมดเสียกอนแลว
จงึตัดสินใจเลือก)

ดงันัน้ ปจจัยที่สํ าคัญที่สุดที่จะทํ าใหเหตุการณหนึ่งๆ ที่มีโอกาสมา “เขาตา” นักขาวและ
ถูกคดัเลอืกจนกลายเปน “ขาว” ขึ้นมานั้น ก็คือ ตัวนักขาวนั้นเอง ดังนั้นจึงมีการใหนิยม “ขาว”
เสยีใหมวา “ขาวเปนสิ่งที่นักขาวทํ าขึ้นมา” แตทวา คํ าวา “ทํ าขึ้นมา” ในที่นี้ มิใชเปนความหมาย
เดียวกับคํ าวา “กุขาว” ขึ้นมา หากทวามีความหมายตรงกับคํ าในภาษาอังกฤษวา “Socially 
Construct” โดยทีม่ใิชมแีตเพียงนักขาวผลจากการที่ “ขาว” ไมใชทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงแตทวา
เปน “เหตุการณที่ถูกคัดเลือกมา” ประเด็นสํ าคัญจึงเคลื่อนยายมาอยูที่วิธีการคัดเลือกขาวอันเปนขึ้น
ตอนหนึง่ของกระบวนการคัดเลือกของการผลิต  แนวทางในการศึกษาขาวโทรทัศนออกเปน 3 แนว
คือ

- Political Economy of News
- Social Organization of News
- Culturological Approach

การวเิคราะหขาวเชิงเศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy of News)
แนวคิดพื้นฐานของกลุมเศรษฐศาสตรการเมือง คือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ จะเปน

ปจจัยชี้ขาดในการกํ าหนดกระบวนการทํ างานของสื่อ รวมทั้งผลงานที่ออกมาดวย ในทางปฏิบัติ
อาจจะหมายความไดงาย ๆ วา เจาของเงินทุน เจาของสถานี สปอนเซอรสนับสนุนรายการจะเปน
ปจจยัหลักที่ควบคุมการทํ างานของฝายบรรณาธิการขาว และนักขาว

สํ าหรับทัศนะดังกลาวไดมีการโตแยงกันอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของ
กระบวนการทํ าขาวโทรทัศน เนื่องจากกระบวนการทํ าขาวนั้นจะมีความสลับซับซอน ตองผาน
บุคลากรหลายระดับผานกลไกการผลิตหลายชนิดดวยความซับซอนดังกลาวนั้นทํ าใหเปนไปไมได
ทีเ่จาของเงินทุนหรือแหลงเงินทุนอื่น ๆ จะเขามาควบคุมไดอยางเบ็ดเสร็จสมบูรณ
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การวิเคราะหขาวจากแงมุมขององคกร (Social Organization of News)
สํ าหรับการวิเคราะหในแงมุมนี้ ไมวาจะเปนการใหคํ านิยามวา “ขาวคืออะไร” การควบ

คุมและความเปนอิสระในกระบวนการทํ าขาวจะเปนอยางไรนั้น จะใชมุมมองที่มองไปจากทัศนะ
ของคนทีอ่ยูในองคกรเสมอ ดังนั้นจึงอาจจะไมมีคํ าตอบสํ าเร็จรูปตายตัว เพราะคํ าตอบที่ไดมายอม
แปรเปลี่ยนไปตามสภาพความเปนจริงของแตละองคกร หากทวาองคความรูที่นาสนใจอันจะเปน
ผลลัพธมาจากการศึกษาวิจัยก็คือองคกรแตละองคกรมีวิธีการทํ างานและมีกลไกอยางไรในการ
ด ําเนิน การไดจนบรรลุเปาหมาย

วธีิการศกึษาจากแงมุมขององคกรนั้น จะเนนหนักใน 2 ประเด็น คือ
- ขดีจ ํากัดตางๆ ที่องคกรสรางตนใหแกปจเจกบุคคล
- ลักษณะที่หลีกเลี่ยงไมไดที่นักขาวในแตละองคกรจะตองมีกระบวนการสรางความ

เปนจรงิทางสังคมขึ้นมา (Social Contruction of Reality) ซ่ึงประเด็นหลังนี้จะเขามาเกี่ยวของกับคํ า
นยิามของ “ขาว” โดยตรงก็คือ จากทัศนะของกลุมที่วิเคราะหเชิงองคกรนี้จะเห็นวา ขาวมิใชการราย
งานโลกที่เปนจริง(reality) หากทวาเปนการรายงานสิ่งที่ผูรับสารตองการบริโภคเพราะฉะนั้นถึงแม
เรื่องราวที่เก็บไดมาจะไมมีความสดหรือแปลกใหมก็ตองมาผานกระบวนการทํ าใหสดและแปลก
ใหมเพื่อจํ าหนายใหผูบริโภค

Tuchman (1978) จึงกลาววา การทํ าขาวมิใชเปนเพียงกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอเทจ็จริง (facts) ที่มีอยูแลว เพราะไมวาจะเก็บขอเท็จจริงอะไรมา ก็จะมีขอเท็จจริงอยูชุดหนึ่ง
เทานั้นที่องคกรจะคัดเลือกเอามานํ าเสนอและในแตละองคกรจะมีวัฒนธรรมในการเลือกสรร
ขอเทจ็จรงิทีจ่ะเปนขาวที่แตกตางกันไป (Tradition of Selection) ดังนั้นในการศึกษาขาวนั้น การ
วจิยัแนวนี้จึงจะสนใจทั้ง “ส่ิงที่รูและวิธีการที่รู” (What is know and how it is know)

การวิเคราะหขาวเชิงวัฒนธรรม Culturological Approach
ขาว คือ เหตุการณ (events) ทีถู่กน ํามารายงาน “นักวัฒนธรรมนิยม” เชน Sahlins 

(1985) ไดนิยามคํ าวา “เหตุการณ” ในทัศนะเชิงวัฒนธรรมใหกาวไปไกลกวานั้นวา “เหตุการณ
ไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นเทานั้น หากแตเปนปฏิสัมพันธระหวางสิ่งเกิดขึ้นกับระบบสัญลักษณของแตละ
วฒันธรรม (given symbolic system)”  ดังนั้นในทัศนะของกลุมวัฒนธรรมนิยมจึงใหคํ านิยามขาววา 
“เปนปฏสัิมพันธ ระหวางบุคคล (ตัวนักขาว) กับทัศนะทางวัฒนธรรม” ตัวอยางที่เห็นไดงายที่สุด
กค็อืในวฒันธรรมตะวันตกปจจุบัน “ขาว” มักจะหมายถึง “ขาวราย” เปนสวนใหญ หรือ ตัวอยาง
ขาวพฒันาบานเมืองของคุณคํ ารณ  หวางหวังศรี นั้น ในทัศนะของวัฒนธรรมไทยจะถือเปน “ขาว” 
ได ในขณะที่สังคมตะวันตกจะเห็นวา “ไมเปนขาว” (กาญจนา แกวเทพ, 2542 : 257)
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คณุสมบัติของขาว (Quality of News)  คอื วิธีการเสนอขาวหรือรายงานขาวแตละเรื่อง
นัน้ ควรค ํานึงถึงอะไรบางมิฉะนั้นจะทํ าให “ขาว” นั้นลดคุณคาในตัวของมันเอง ทั้งนี้เพราะเนื้อหา
นั้นแตกตางไปจากการเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย หรือบทความ การเสนอขาวตองรักษาไวซ่ึงขอ 
เท็จจริง (Facts) ที่สามารถอางอิงพิสูจนได การรายงานขาวตองคํ านึงถึง “ลักษณะพิเศษ” หรือ 
“คุณสมบัติพิเศษ” ที่เหตุการณหรือขอเท็จจริง รวมถึงความคิดเห็นจากการสัมภาษณเหลานั้นถูก 
รายงานเปน “ขาว” สูสาธารณชน โดยที่ขาวตองแสดงใหเห็นวา

ความถกูตองแมนยํ า (Accuracy) กลาวคือ ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในเนื้อหาของ
ขาวนั้น ตองไมถูกบิดเบือน สามารถพิสูจนได โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลประโยชนของ
ประชาชนผูส่ือขาวตองระวังเปนพิเศษ การรายงานขาวผิด ๆ ถูก ๆ ซ่ึงอาจนํ าไปสูความเขาใจผิดได

ความสมดุล และเปนธรรม (Balance and Fairness) คือ ขาวนั้นจะตองเปนความจริง
สามารถอธิบายที่มาอันเปนไปของขอเท็จจริงเหลานั้นอยางลึกซึ้ง มีลักษณะที่มีความหมายชัดเจน
รอบดาน ลักษณะดังกลาวหมายถึง ความสมดุลและความเปนธรรมนั้นเอง ดังนั้น วิธีการเสนอ 
ขาวจะตองคํ านึงวาผูไมอยูในเหตุการณสามารถมองเห็นหรือเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้นทุกๆ ดาน
เหมอืนกับไดอยูในเหตุการณนั้นเสียเอง

ความเปนภาวะวิสัย (Objectivity) ไมใชเรื่องงายนัก เปนเพียงความพยายามของผู 
ส่ือขาว ใหมีลักษณะของ “ภาวะวิสัย” ใหได คือ ทํ าความเปนจริงใหปรากฏไมลํ าเอียง ไมมีอคติ 
ใดๆ จะเอาความเห็นสวนตนมาปนดวย (Sub-jectivity) เพื่อใหเนื้อหาขาวบางสวนจะถูกกํ าหนดโดย
คดินกึในใจหรอืดวยความรูสึกของตัวเราเอง ในทางปฏิบัติเราจะเสนอขาวใหมีลักษณะเชนที่กลาวนี้
ไดอยางไร ขอใหยึดหลักที่วา รายงานขาวจากสิ่งที่ไดเห็น ไดยิน ไดฟงอยางไมมีอคติสวนตัวอะไรที่
เปนขอเท็จจริงมีคุณคาทางขาวใหรายงานอยางตรงไปตรงมา ไมควรใชความรูสึกสวนตัวไปผูกพัน
กบัเหตกุารณที่เกิดขึ้นและลํ าเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง

ความกระชับ เขาใจงาย และชัดเจน (Concise and Clear) การรายงานขาว ควรนํ า 
รูปแบบในการเขียนขาวไปชวยปรุงแตงใหขาวนั้นนาอาน เขาใจงายใหเหมาะสมกับเวลาวางของ 
ผูอานทีม่จี ํากัดในแตละวัน วิธีการเขียนขาวตองยึดหลัก เขียนใหส้ัน รัดกุม และเขาใจงาย

ผูสื่อขาว (Reporter) มคีวามส ําคัญและบทบาทในการรายงานขาว ไมวาจะเปนหนังสือ
พิมพ   นิตยสารผู  ส่ือข าวเป นผู ที่มีหน าที่รวบรวมข อมูลจากการบันทึกเหตุการณ หรือ  
สถานการณ การสัมภาษณแหลงขาว ขอมูลเอกสารแลวนํ าไปรายงานแพรหลายสูสาธารณชน การ
แขงขันในการรายงานขาวของสื่อมวลชนนับวันจะใชวิธีสมัยใหมไมวาจะเปนเรื่องการใชเครื่องมือ
ส่ือสารและการพัฒนาบุคคลากร มีการสรางระบบการจัดการและการบริหาร เนนที่การใหไดมีซ่ึง
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คณุภาพของขาวและความรวดเร็วกอนใครอื่น ผูส่ือขาวจึงเปนฟนเฟองสํ าคัญยิ่งถึงบทบาทหนาที่ใน
การสือ่ขาวในการรวบรวมขอมูลจากแหลงขาว ประเภทผูส่ือขาวแบงไดดังนี้

ผูส่ือขาวประจํ า (Beat Reporter หรือ Run) หมายถึงผูส่ือขาวที่ทํ าหนาที่เฝาขาวประจํ า
สถานที่ตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อติดตามสอดสองเบาะแสของขาว 
ตลอดจนการสัมภาษณบุคคลสํ าคัญที่รับผิดชอบ ณ สถานที่นั้น ผูส่ือขาวประจํ ามีหนาที่รับผิดชอบ
ขาวเฉพาะดานตามตํ าแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามสถานที่ และบุคคลที่ตองติดตอสอบถาม
หรือสัมภาษณคอนขางแนนอน เชน กระทรวง ทบวง กรม ธนาคาร สถาบันการเงินตลาดหุน และ
บริษทัที่มีบทบาททางการคาทั้งภายในและตางประเทศ

ผูส่ือขาวทั่วไป (General Assignment Reporter) หมายถึง ผูส่ือขาวที่ไดรับมอบหมาย
ใหท ํางานเปนเรื่อง ๆ ไปเปนครั้งคราว อาจไดรับคํ าส่ังเปลี่ยนแปลงใหไปทํ าขาวไดทุกชั่วโมง อาจ
เรยีกผูส่ือขาวจเร ประเภทของงานไดแก การสัมภาษณบุคคล งานพิธีการตางๆ การอภิปราย การ
สัมมนา การประชุม เปนตน

ผูส่ือขาวพิเศษ (Special Assignment Reporter) หมายถึง ผูส่ือขาวที่มีประสบการณ 
ผูส่ือขาวประเภทนี้อาจไดรับมอบหมายใหหาขอมูล หรือสืบเสาะที่มีหรือเบื้องหลังของขาวนั้นๆ 
เฉพาะดาน อาจเปนขาวเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร ตลาดหุน การทหาร การทุจริตคอรรัปชั่นใน
หนวยราชการเพราะมีความรูและติดตามประเด็นขาวนั้นมาโดยตลอดจนเขาใจเรื่องราวไดลึกซึ้ง
 แหลงขาว (News Sources) คอื บอเกิดหรือที่มาของขาวสารทุกชนิดไมวาขาวนั้นจะ
เปนปรากฏการณธรรมชาติหรือพฤติการณทางสังคมที่มีความไมเปนปกติวิสัยเกิดขึ้น ที่มีผลกระทบ
ตอสังคมไทย หรือเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคลหรือไมก็ได แหลงขาวจึงเปนรากเหงาของขาวทั้งหมด
และแหลงขาวอีกนั่นแหละที่เปนตัวกํ าหนดทิศทางขาวสารในทิศทางตางกัน บอยครั้งอาจชี้ใหเห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางที่ดี หรือในทางราย ความจริงตางๆ ไมวาจะเกิดขึ้นจาก 
เหตกุารณ ขอเท็จจริง ความคิดเห็น จะถูกรายงานโดยผานสื่อมวลชน เปนการบอกกลาวหรือเพื่อ
ตอบสนองใหเรารูวาวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบาง ปลุกสังคมใหตื่นอยากรูอยูเสมอ เร่ืองราวจะถูก 
เรียบเรียงรายงานจากเรื่องใกลตัวหรือหางไกล อาจเปนเรื่องที่ในแงดีหรือรายเพียงใดก็ไดขึ้นอยูกับ
ขอเทจ็จริงหรือเหตุการณนั้น แตมีขอนาสังเกตอยูวา ถาขาวถูกรายงานเปนขาวในทางที่ดีสรางสรรค 
คนมักจะใหความสนใจหรือไมก็ได ขึ้นกับเงื่อนไขของบุคคลนั้น และถารายงานขาวถูกเสนอใน
ทางลบหรือในแงที่ไมก็ได ขึ้นกับเงื่อนไขของบุคคลนั้น และถารายงานขาวถูกเสนอในทางลบหรือ
ในแงทีไ่มดงีามจะไดรับความสนใจเปนพิเศษจนอาจเกิดมลภาวะทางจิตใจที่ไมดีแกสังคมได

เสรีภาพและความยุติธรรมนั้น จํ าเปนและสํ าคัญเพราะเราอยูในโลกมือสองที่ตองการ
พึ่งพิงการรายงานขาวจากสื่ออีกทอดหนึ่ง โดยไมคอยมีโอกาสประสบพบเห็นเขาถึงขาวไดดวยตน
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เองซึง่นั่นหมายถึงโลกมือหนึ่ง ฉะนั้นถาส่ือถูกกํ าหนดขอบเขตเสรีภาพที่คับแคบ หรือทํ างานอยาง
ไรความรับผิดชอบ (ทัศนีย, 2546 : 211)

แนวคดิเกี่ยวกับรายการขาวทางโทรทัศน และการนํ าเสนอขาวทางโทรทัศนสามารถนํ า
มาเชือ่มโยงทฤษฏีไดจาก “ความเปนขาว” ตามขอตกลงดานนิเทศศาสตรการรายงานขาวคือ การเลา
เหตุการณอันใดอันหนึ่งโดยที่ในโลกแหงความเปนจริง ทุกนาที ทุกชั่วโมง มีเหตุการณตางๆ 
เกิดขึ้นอยางมากมายแตทวาจะมี “บางเหตุการณเทานั้นที่ถูกเลือกนํ าเอามาเลา” แมวาการคัดเลือก
เหตกุารณดังกลาวจะมีเกณฑตางๆ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของนโยบายตางๆ ของสถานี การคัดเลือก
ขาว การหาขาวของนักขาว การสืบคนขอมูลที่เปนจริงไมไดถูกบิดเบือนไปจากความจริง แหลงขาว
ทีเ่ชือ่ถือได จากรายการรวมมือรวมใจมีทีมงานการนํ าเสนอขาวของโทรทัศนที่ตรวจสอบสืบคนขอ
มูลจากแหลงขาวที่ไดรับเขามาคือประชาชนที่แจง หรือสงเรื่องความทุกขเขามาผานชองทางตางๆ 
ของรายการและผานกระบวนการคัดกรองขาวสารหลายขั้นตอนจนออกมาเปนการรายงานขาวใน
แตละวันทางสถานีโทร ทัศนและเว็ปไซดของรายการเปนการเชื่อมโยงกันระหวางปญหาความ
เดอืดรอนของประชาชนกลุมเล็กๆ ที่ไมไดรับการดูแลสูสายตาประชาชนสวนใหญเพื่อตีแผใหรับรู
ถึงความทุกขของคนชายขอบที่เกิดขึ้นจริง การเสียสละของคนบางสวนเพื่อถายทอดเรื่องราวตางๆ 
ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเปนอุทาหรณใหประชาชนสวนมากไดรับรูและเฝาระวังตัวในเรื่องใกลตัวนับเปน
ประโยชนสูงสุดที่คนในวงการขาวโทรทัศนที่ทํ าหนาที่เปนสุนัขเฝาระวังและเตือนภัยตอประชาชน
สวนใหญ

การทํ าหนาที่คัดกรองขาวสารนับเปนหนาที่หลักของสื่อมวลชน เปนการคัดเลือก 
ขาวสารที่ดีมีประโยชน และมีสาระที่ดีมอบใหสูประชาชนสวนใหญเพื่อรับรูเร่ืองราวขาวสารขอมูล
ทีส่ดใหม เปนธรรมตอทุกฝาย พรอมที่จะสงถึงสายตาประชาชนเพื่อใหไดรับขาวสารมากที่สุด การ
คัดกรองขาวสารนับเปนสิ่งสํ าคัญที่การเปดเผยและปดบังขาวสารที่สํ าคัญทํ าใหประชาชนไดรับ 
ขอมูลขาวสารที่คลาดเคลื่อนและบิดเบือนความเปนจริงเปนสิ่งที่ทํ าใหประชาชนไดรับขาวสารที่ 
ผิดพลาดและทํ าใหเกิดความเขาใจผิดและอาจเปนผลรายตอการตัดสินใจในการใชชีวิตประจํ าวัน 
หรือการดํ าเนินธุรกิจที่ผิดพลาด ผลกระทบจึงอาจเกิดกับประชาชนสวนใหญหากสื่อเสนอขอมูลที่
ผิดพลาดและบิดเบือน

2.5 ทฤษฎีผูเฝาประตู (Gatekeeper)
นายทวารขาวสาร คือ บุคคลที่ทํ าหนาที่เปนคนกลางในชองทางการสื่อสาร เปนผู 

ตดัสินใจวาขาวสารที่ตนไดรับมานั้นจะสงไปยังมวลชนหรือไมและสงไปอยางไร บุคคลผูทํ าหนาที่
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นี้มักไดแก บรรณาธิการ หัวหนาขาว นักขาว ซ่ึงตองใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกและ 
เสนอขาวสารไปยังประชาชน

ชแรมม (Schramm) กลาววา Gatekeeper เปนผูมีสิทธิในการเปดเผยหรอืปดบังขาวสาร
ทีจ่ะสงผานไปยังประชาชน เปนเสมือนนายทวารของการรับขาวสารของประชาชน

เคริท เลวิน (Kurt Lewin) นักสังคมวิทยา เปนคนแรกที่นํ าศัพทคํ านี้มาใชอธิบายทาง
ส่ือสารมวลชน โดยอธิบายวา ในกระบวนการสื่อสารนั้นจะตองมีการสงขาวสารผานชองทางการ
ส่ือสาร และในชองทางนี้จะตองมีผูหนึ่งที่ทํ าหนาที่ในการกลั่นกรองขาวสารและผูกล่ันกรองนี้ก็คือ 
gatekeeper  นายทวารขาวสารเปนบุคคลที่มีบทบาทสํ าคัญยิ่งของการสื่อสารในสังคมปจจุบันเพราะ
มีหนาที่สํ าคัญในการตรวจสอบ และเฝาสังเกตความเปนไปของสภาพแวดลอมในสังคม และดวย
เหตุนี้ นักวิจัยส่ือสารมวลชนจึงมีแนวโนมที่จะใหความสนใจตอการศึกษาเรื่องนายทวารขาวสาร 
ทัง้ในชองทางการสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการสํ าหรับการสื่อสารที่ไมเปนทางการ นาย
ทวารขาวสารคือศูนยรวมของขาวลือและเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการสรางเครือขายของการสื่อสาร
ในสังคมในชอง ทางการสื่อสารแบบเปนทางการ นายทวารขาวสารก็คือบรรดานักขาว 
บรรณาธิการ ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน ซ่ึงทํ าหนาที่ ตรวจสอบ คัดเลือก เรียบเรียงขาว
สาร เพือ่เสนอใหประชาชนรับรู ทั้งบรรณาธิการและนักขาวจึงอยูในฐานะที่จะ “ควบคุม” ขาวสาร
ตางๆ ที่จะผานไปยังประชาชนทั่วไป โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกและเรียบเรียงขาวตลอดจนการตก
แตง การจัดหนาหนังสือพิมพ รวมทั้งการกํ าหนดเวลาเสนอขาวสารและการลํ าดับความสํ าคัญของ
ขาวดวย

กลาวคือนายทวารขาวสารทํ าหนาที่ตัดสินใจเลือกขาวสารที่จะเผยแพรไปสูประชาชน 
วาขาวสารอยางไรไมควรสงไปและขาวสารอยางไรควรสงไปจะสงไปในทันใดหรือสงไปชาๆ และ
ดวยคณุสมบัติดังกลาว นายทวารขาวสารจึงมักเปนผูไดรับความเชื่อถือมากกวาคนอื่น ๆ

การวจิยัที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหพฤติกรรมของ gatekeeper สวนมากเนนที่การเลือก
และตดัทอนขาวสาร ผลการวิจัยที่สํ าคัญหลายงาน พบวาบรรณาธิการและนักขาวทั่วไปเลือกเสนอ
ขาวสาร โดยไมไดคํ านึงถึงประชาชนผูรับขาวสารเทาไรนัก แมจะไดตระหนักถึงความตองการและ
ความสนใจของผูอานหรือผูฟงบางแตก็ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนอยูมากการเลือกเสนอขาวสาร
ทางหนาหนังสือพิมพ หรือวิทยุ โทรทัศนจึงขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบรรณาธิการขาวและนักขาว 
วาขาวสารนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด และจะเปนที่สนใจแกประชาชนหรือไม ซ่ึงที่จริงแลวขาว
สารที่ประชาชนตองการหรือสนใจจริงนั้น อาจไมมีปรากฏบนโทรทัศน จึงมักมีคํ ากลาววา “ขาว” 
กค็อืส่ิงบรรณาธิการหรือนักขาวสรางขึ้นและเผยแพรทางสื่อมวลชน (D.M. White, 1950)
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การท ําหนาที่เปน Gatekeeper ของสื่อนั้น เกิดมาจากขอเท็จจริงที่วา ในแตละวันมีเหตุ
การณและเรื่องราวตางๆ เกิดขึ้นอยางมากมายในสังคมในขณะที่พื้นที่ในหนาส่ือนั้นมีปริมาณจํ ากัด 
ดงันัน้จงึมีเร่ืองราวบางเรื่องเทานั้นที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปรากฏบนหนังสือ White (1950) ได
ศึกษาการทํ าหนาที่ Gatekeeper ซ่ึงเปนหนาที่หลักของกองบรรณาธิการ โดยไดวางแนวทางการ
วเิคราะหกระบวนการทํ าหนาที่ดังกลาวเอาไวดังนี้

ขั้นตอนการเลือกสรรขาวสาร ผูวิจัยสามารถตั้งคํ าถามไดวา กองบรรณาธิการไดใช
เกณฑอะไรบางในการคัดเลือก เกณฑนั้นมาจากความตองการของใครบาง

ขัน้ตอนของการแปรรูปขาวสาร (Process) จากเนื้อหาขาวสารที่ถูกสงเขามาในรูปของ
ขอมูลดิบ Gatekeeper ไดทํ าการ “ปรุง ตกแตง ตีความ” ขอมูลดังกลาว

ขัน้ตอนการบรรณาธิกรณ (Editing) เพื่อที่จะนํ าเสนอออกไปจะตองมีการตัดตอ เรียบ
เรยีง ปรับปรุงภาษา เพื่อใหเหมาะกับรูปแบบของสื่อที่จะถายทอด

จากทฤษฎีผูเฝาประตู (Gatekeeper) สามารถนํ ามาเชื่อมโยงกับงานวิจัยไดโดยการที่ผู
เฝาประตูขาวสารจะทํ าหนาที่เปนผูกล่ันกรองขาวสารที่ไดรับเขามาวาเปนความจริงมากนอย
ประการใด มีมูลเหตุความเปนมาอยางใด เมื่อนํ าเสนอสูสายตาประชาชนแลวจะไดรับผลกระทบ
มากนอยเพียงใด ส่ิงเหลานี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูเฝาประตู คือ นักขาว หรือ บรรณาธิการ ผูมี
อํ านาจในการตัดสินใจนํ าเสนอขาวสารตางๆ เนื่องจากผูนั้นตองเปนผูรับผิดชอบการนํ าเสนอเหลา
นัน้ดวย

2.6 ทฤษฎีการครอบงํ าของสื่อมวลชน  (Hegemony Theory)
แนวความคิดเรื่องการครอบงํ า (Hegemony) ปรากฏขึ้นครั้งแรกในงานของแกรมชี่  

(Gramsci, 1971) ในป 1962  ในหนังสือซ่ึง Notes On the Southern Question  ซ่ึงไดกลาวถึง 
แนวความคิดนี้ ในลักษณะที่เนนถึงการครอบงํ าของชนชั้นกรรมาชีพ (Hegemony of the 
proletariat) วา จะเปนไปไดถาสามารถสรางระบบพันธมิตร ที่สามารถจัดการใหประชากรผูใช 
แรงงานสวนใหญตอตานลัทธิทุนนิยม โดยกอนหนานี้ แกรมชี่ ใหความสํ าคัญกับการเปนพันธมิตร
กบัชาวนา ซ่ึงจะเห็นไดจากบทความชื่อ Workers and Peasants  ที่เขายํ้ าและยืนยันถึงบทบาทของชา
วนาในการปฏิวัติของชั้นกรรมาชีพ แตตอมาแกรมชี่ ไดปรับเปลี่ยนแนวคิดนี้วา ไมใชยุทธศาสตร
ของชนชัน้กรรมาชีพอีกตอไป โดยหันไปใชกับชนชั้นผูปกครอง ในลักษณะรวมๆ วา ชนชั้นหนึ่งๆ 
จะตองตกอยูภายใตการมีอํ านาจเหนือใน 2 ลักษณะ คือ การมีอํ านาจเหนือ (dominant)  และการ 
ปกครอง คือชนชั้นผูปกครองจะปกครองกลุมที่เปนพันธมิตร และใชอํ านาจกับกลุมที่เปนศัตรู 
แกรมชี่ (Gramsci, 1971) ซ่ึงแนวทางของกลุมที่เปนพันธมิตรนี้ ก็คือ การครอบงํ านั่นเอง
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ในดานหนึ่ง Gramsci ใหคํ านิยามวา “hegemony” หมายถึง กระบวนการที่คนกลุมนอย
สามารถทํ าใหความคิดและวัฒนธรรมของตนกลายเปนที่ยอมรับของคนกลุมใหญ แตในอีกดาน
หนึง่เนือ่งจาก Gramsci เองก็เชื่อวาการปฏิบัติการของมนุษยสามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ได ดัง
นัน้ เขาจงึเหน็วาไมมีหลักประกันอันใดที่กระบวนการยึดพื้นที่ทางวัฒนธรรมของสังคมและการยึด
พื้นที่ในความคิดของประชาชนจากคนกลุมใดกลุมหนึ่งจะไดผลเต็มที่อยูตลอดเวลา กระบวนการ
ตอสูแยงชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรมและยึดครองพื้นที่ในความคิดของคนจากคนกลุมตางๆ ในสังคมไม
วาจะเปนชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง ชนชั้นลางจึงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ผลลัพธที่ออกมาวากลุมใดจะ
สามารถ hegemonize ไดจึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของคนกลุมนั้นๆ ตัวอยางเปน
รูปธรรมในสังคมไทย

การครอบงํ า (Hegemony) อาจจะแบงไดออกเปน 2 แนวทางความคิด คือ อดัมสัน 
(Adamson, 1980)

หลักการยินยอมระบบการเมืองที่เปนอยูในสังคม ชนชั้นผูปกครอง ชนชั้นผูใชแรงงาน 
การครอบงํ าซ่ึงไมเหมือนกัน แนวความคิดเรื่องการมีอํ านาจเหนือ (domination) อันหมายถึงการ 
ผูกขาดเครื่องมือ ความรุนแรง และบทบาทตอเนื่องในฐานะเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาททุกชนิด โดย 
แกรมชี่ ไดเพิ่มเติมวา มีเพียงแตรัฐที่ออนแอเทานั้น ที่จะตองพึ่งพาการใชกํ าลังในการมีอิทธิพล
เหนอื แตสํ าหรับรัฐที่เขมแข็งจะปกครองโดยการครอบงํ า (Hegemony)

การรวมมือทางเศรษฐกิจ เนนจิตสํ านึกของชนชั้นทั้งดานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
กลาวคือ แกรมชี่ แบงสังคมออกเปน 3 ชนชั้นใหญ ๆ คือ  ชนชั้นปกครอง ชนชั้นตํ่ าที่ถูกกดขี่ และ
ชนชัน้กลาง ชนชั้นกลางจะมีมาตรการ 2 ชนิด ตอชนชั้นที่เหลือ คือ จะกดขี่ชนชั้นตํ่ าแตปกครอง
บรรดาชนชั้นกลาง ซ่ึงเปนพันธมิตรการครอบงํ า  จึงไมใชเปนเรื่องพันธมิตรระหวางชนชั้นใดชน
ช้ันหนึง่ แตเปนเรื่องของการรวมมือกันทุกดานทั้งเศรษฐกิจ การเมือง จริยธรรม อุดมการณเปนสิ่ง
สํ าคญัในฐานะที่เปนรูปลักษณะของการแสดงออก รวมทั้งวิธีการที่ทํ าใหเกิดความหมายและกลไกล
ของอดุมการณก็สามารถทํ าใหเกิดการยอมรับปฏิบัติตาม ดังนั้น การตอสูระหวางชนชั้น จึงขึ้นกับ
อุดมการณของแตละกลุมวา อุดมการณใดจะไดรับการยอมรับในสวน ส่ือมวลชนไดเขามาเกี่ยวของ
ในฐานะเปนเครื่องมือในการสรางจิตสํ านึกของผูรับสาร ซ่ึงอาจจะเรียกไดวา เปนเครื่องมือในการ
สรางจิตสํ านึกของผูรับสาร ซ่ึงอาจจะเรียกไดวา เปนเครื่องมือของสื่อทางอุดมการณก็ได เปนการ
สรางความชอบธรรมใหแกอุดมการณนั้นๆ อันจะนํ าไปสูการปกครอง หรือควบคุมไดงายขึ้น
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วธีิการในการครอบงํ า มูฟเฟ (Mouffe’, 1979) ตามความคิดของแกรมชี่
การครอบงํ าโดยการดูดกลืนทีละนอย (Transformation)  เปนการครอบงํ า แบบทีละ

นอยแตตอเนื่องเปนกระบวนการที่ทํ าใหมวลชนรวมตัวเขาดวยกันซ่ึงผลประโยชน ในลักษณะที่ 
ไมใหผูใตปกครองตอตาน ถึงแมจะมีความเปนเอกฉันทยินยอมพรอมใจ แตก็เปนไปอยางเฉื่อยชา

การครอบงํ าอยางแผกวาง (Expansive Hegemony) เปนวิธีการสรางใหชนชั้น ผูนอย
ยอมรับผลประโยชนอยางแทจริงของชนชั้นสวนใหญ

การครอบงํ าเกิดขึ้น และใชไดดีเมื่อกลุมชนชั้นผูปกครองไมเพียงแตจะมีอํ านาจเหนือ 
แตยังสามารถนํ า (direct/lead) มอํี านาจในการบังคับ และจัดการ (coerce & organize) เพื่อส่ังการ
และใหไดมา ซ่ึงความยินยอมพรอมใจของผูอยูใตปกครอง ดังนั้น การครอบงํ าจึงขึ้นกับทั้งการใช
ก ําลังบงัคับและความยินยอมพรอมใจ ซ่ึงสํ าหรับ ทุนนิยม เสรีนิยม การยินยอม หรือเห็นพองตอง
กนัสํ าคัญกวา และมากอนการใชกํ าลังบังคับ

อยางไรก็ตาม การถายทอดอุดมการณผานสื่อนั้น จะใชวิธีการบังคับขูเข็ญตลอดไมได 
ตองอาศัยการยินยอมพรอมใจจากประชาชนดวย ดังนั้น เพื่อสรางสภาวะการครอบอํ านาจของชน
ช้ันครอบงํ าใหคงอยูตอไป จึงตองปรับจุดยืนของชนชั้นครอบงํ าใหประนีประนอมผลประโยชน
เร่ืองรองๆ เพื่อรักษาพันธมิตรโดยเชิดชูประเด็นเปาหมายแหงชาติโดยที่ผลประโยชนของกลุมไม
กระทบกระเทือน สรุปก็คือกลไก/อุดมการณซ่ึงอยูในสถาบันตางๆ รวมทั้งส่ือมวลชน เปนเครื่องมือ
ชนชัน้ครอบงํ าใช เพื่อแสดงใหประชาชนเห็นวา ตนกํ าลังทํ าหนาที่แทนสวนรวม เพื่อเรียกรองการ
ยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนอันจะเปนประโยชนตอการรักษาอํ านาจของตนเองกระบวน
การครอบงํ าวาระในสังคมโดยสื่อมวลชนที่บางครั้งก็มีความลํ าเอียงเนื่องจากเกรงวาจะสงผล
กระทบตอภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน เนื่องจากผูที่ไดรับผลกระทบนั้นเปนผูที่ใหความสนับสนุนใน
ส่ือนั้นอยู หรือมีการครอบครองสื่อนั้นโดยทางออม บางครั้งการนํ าเสนอขาวจึงเกิดความไมเปน
ธรรมขึ้นได

2.7 แนวคดิประชาสังคม (Civil society)
แนวคิดประชาสังคมเปนการคานอํ านาจระหวางรัฐกับสังคม รัฐกับกิจกรรมการรวม

กลุม และการแสดงความคิดเห็นของสังคม ประชาสังคมก็คือ สังคมที่สมาชิกกระตือรือรนเอาการ
เอางานถกเถียงรวมกันในประเด็นรวมกันของสังคมในสิ่งที่เปนผลประโยชนโดยรวมของภาค
สาธารณะหรือของสวนรวม

ประชาสังคมยังเปนพื้นที่เปดและชวงชิง (open and contested space) ในหนวยสังคม
การเมืองนี้จะมีพื้นที่เปด เวที โอกาสรวมกันอยูหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งประเภท ซ่ึงจะเปนที่ที่ฝาย 
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ตางๆ ในหนวยหรือองครวมไดพบปะสนทนาหรือส่ือสารกันทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงคความ
ตองการอื่นๆ ของฝายนั้นๆ หรือบรรลุการประนีประนอมเพื่อ “ผลประโยชน” โดยรวมของหนวย
หรือองครวมนั้นไมวาจะเปนในระดับชุมชน จังหวัด ประเทศ หรือประชาคมโลก พื้นที่เปดแหงการ
ชวงชิงนี้คือ การชวงชิงบนพื้นที่ปริมณฑลสาธารณะหรือประชาสังคมนี้ ถึงที่สุดแลวก็คือการชวง
ชิงอ ํานาจ ผลประโยชนทรัพยากรและความเชื่อของสวนรวมหรือของกลุมตน (ซ่ึงสวนใหญไมได
บรรลุไดทั้งหมด) หรือผลประโยชนจากการประนีประนอมรอมชอมสวนรวมแทน พื้นที่เปดแหง
การชวงชิงนี้โดยคราวๆ ก็คือส่ิงที่เราเรียกวา “ภาคสาธารณ”  หรือ “ประชาสังคม”

ค ําวา "ชุมชน" ไดขยายขอบเขตของความหมายเรื่อยมา โดยในชวง พ.ศ. 2538 - 2539 
นกัวชิาการกลุมหนึ่งไดเสนอคํ าวา "ประชาสังคม" ขึ้นอีกคํ าหนึ่ง โดยหมายถึง "civil society" ใน
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหครอบคลุมความหมายของชุมชนที่ขยายมากยิ่งขึ้น ในปจจุบันคํ านี้นิยมใชกัน
อยางแพรหลายและในความหมายที่หลากหลายอีกเชนกัน ความหมายเดิมของ "civil society" นั้น 
ชาวยุโรปไดเปนผูกํ าหนดขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือการตอบโตอํ านาจของรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากในคริสต 
ศตวรรษที่ 15 เมื่อรัฐกอรูปอยางชัดเจน และพยายามผูกขาดอํ านาจในการประกอบกิจกรรม
สาธารณะตางๆแทนชุมชน กลุมสถาบันทางศาสนาและองคกรวิชาชีพตางๆ ไดรวมตัวกันตอตาน
การครอบงํ าของรัฐ แตในขณะเดียวกันเปาหมายของการรวมกลุมเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ 
ไมใชเพื่อตัวเองหรืออาจสรุปไดวา ประชา-สังคมในความหมายนี้หมายถึง "สวนรวมที่ไมใชรัฐ" 
นอกจากความหมายขางตน ก็ยังมีระดับความแตกตางความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคมและความ
สัมพนัธระหวางผลประโยชนของกลุม ของบุคคล และของสวนรวม ซ่ึงกลายเปนที่มาของสํ านักคิด 
๔ สํ านัก ที่อธิบายคํ าวา  “civil society”  แตกตางกันออกไปคือ สํ านักต็อกวีล สํ านักเพน สํ านักล็อก 
และสํ านักเฮเกล http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK26/chapter3/t26-3-l1.htm

10 ปทีแ่ลวใครไมกลาวถึง โลกาภิวัฒน คงตกสมัยนาดู ถัดมาคือการรีเอนจิเนียร่ิงใน
องคกรชวงนั้นหันไปทางไหนใครๆก็กํ าลังรีเอนจิเนียร่ิงกันอยูทั้งนั้นและมาถึงปจจุบันกระแส
เศรษฐกจิพอ เพียงรวมถึง "ประชาสังคม" (CIVIL SOCIETY) ดูเหมือนจะเปนหัวขอที่ถูกกลาวถึง
ในทกุกลุมของสังคมมากที่สุด แมจะถูกเรียกชื่อตาง ๆ กันก็ตาม เชน กลุมองคกรพัฒนาเอกชน
เรียกวาความเคลื่อนไหวของพลเมือง นักวิชาการเรียกวา ชุมชนเขมแข็ง หรือสังคมเขมแข็ง
หนวยงานราชการ เรียกวา ประชาคมจังหวัด ประชาคมตํ าบล

ความหมายของคํ าวา “ประชาสังคม”  คอืการรวมตัวของสมาชิกเพื่อเชื่อมประสานผล 
ประโยชน ทรัพยากรหรืออํ านาจ ระหวางปจเจกชนกับรัฐนั่นเอง หลายคร้ังที่เรานํ าเอาแนวคิดมา
จากตางชาติ เพื่อชวยแกปญหาความขัดแยงเรื่องการใชอํ านาจระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครอง
เชน วธีิการกระจายอํ านาจใหทองถ่ิน (DECENTRALIZATION) ซ่ึงทายสุดก็ไมประสบความสํ าเร็จ
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กลายเปนการสงขาราชการจากสวนกลางไปทองถ่ินหรือเปนการสรางขาราชการทองถ่ินแบบใหม
ในรปูของ องคการบริหารสวนตํ าบล (อบต.) การกระจายอํ านาจปกครองสูทองถ่ิน โดยเนื้อหานั้น
เปนเรื่องดี ที่ทุกคนยอมรับแตทํ าไมเมื่อนํ ามาปฏิบัติจริงกลับลมเหลว เชนเดียวกับปจจุบันที่กลุม
นกัวชิาการทางสังคม ศาสตรพยายามผลักดัน "ประชาสังคม" ขึ้นมาเพื่อแกปญหาดังกลาวอีกครั้ง
แนนอนผูเขียนเห็นดวยอยางยิ่งสํ าหรับแนวคิดเรื่อง "ประชาสังคม" และเชื่อดวยวาจะเปนอีกหนึ่ง
ทางออกที่ชวยแกปญหาการใชอํ านาจของรัฐในปจจุบันไดแตประชาสังคมดังกลาวตองประกอบ
ดวยสมาชกิที่เปน "พลเมืองที่มีคุณธรรม" (CIVIL VIRTUE) เทานั้นมีสมาชิกประชาสังคมกี่คน
ที่เขาใจจริงๆ ถึง  “หวัใจ”  ของประชาสังคมวาเปนพื้นฐานการเกิด “ประชาสังคม”

ในตางประเทศประชาสังคมเริ่มจากความสัมพันธงายๆ ของคน ในชุมชนเดียวกัน เชน 
กลุมคนที่ไปโบสถวันอาทิตยหลังพิธีเสร็จก็มารวมแลกเปลี่ยน ถกเถียงถึงปญหาที่เกิดในชุมชน
รวมกนัขอใหผูมีอํ านาจจัดการแกไขปญหาเหลานั้น เห็นไดวา “ประชาสังคม” ของเขาไมไดเกิดจาก
การจดัตัง้ ไมไดเกิดจากกระบวนการที่เปนระเบียบแบบแผน แตเกิดจาก จิตสํ านึกเพื่อชุมชนของตน 
ความเปนอนัหนึ่งอันเดียวกันจึงเกิดไดงายขณะที่การเกิดของ “ประชาสังคม” ในสังคม ไทยนาจะ
พฒันารูปแบบมาจาก

กลุม NGOs ตางๆ เชน กลุมประชาคมเพื่อธุรกิจชุมชน (บางจาก) ประชาสังคมทองถ่ิน 
ประชาคมสายอาชีพตางๆ

เกดิจากการจัดตั้งของหนวยราชการ เชน ประชาคมจังหวัด ประชาคมตํ าบล ที่สมาชิก
สวนใหญก็คือ ขาราชการทองถ่ิน (กํ านัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต.ฯ ) นัน่เอง

“ประชาสังคม” ที่จะมาชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดจริงๆ ตองเปนประชาสังคมที่มี
อะไรมากกวานั้น  “ประชาสังคม”  ตองแตกตางจาก “กลุมผลประโยชน” (INTEREST GROUP) ที่
จริง แลวในตางประเทศ กลุมผลประโยชนตางๆ จะเขมแข็งและมีการจัดการที่ดีมากโดยเฉพาะใน
ประเทศญี่ปุน กลุมผลประโยชนของเขาจะมีอํ านาจในการตอรองหรือบีบใหพรรคการเมืองออก
นโยบายที่เปนประโยชนของกลุมตนเองแนนอนสิ่งนั้นไมใชส่ิงที่ไมดี แมจะมีการเอาเปรียบกลุม
อ่ืนอยูบาง แตในสถานการณจริงทุกกลุมจะตอรองกันเองใหเกิดทางเลือกที่ทุกกลุมยอมรับไดถือ
เปนขอตกลงในการแบงทรัพยากรหรือผลประโยชนที่มีอยูจํ ากัดใหคนสวนใหญพอใจมากที่สุดแต 
"ประชาสงัคม" มีความหมายมากกวาการรักษาผลประโยชนของกลุมตน โดยการพยายามสรางเครือ
ขายใหใหญโต ดวยการเพิ่มจํ านวนสมาชิกเพื่อเพิ่มอํ านาจตอรองใหมากขึ้น "ประชาสังคม" ควรเปน
ตวัแทนของสมาชิกในสังคมหรือชุมชนนั้นโดยมีเปาหมายรวมกันคือ "การเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของ
สมาชิกทุกคนในสังคม" ไมใชเฉพาะกลุมตนเปาหมายที่สํ าคัญไมใชแคดีขึ้นแตตองดีเสมอกัน
ทุกสวน “ประชาสังคม” ตองเรียกรองความเปนธรรมในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํ ากัดใหเปน
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ประโยชนกับสมาชิกทุกคนทั้งในปจจุบันและในอนาคตไมเชนนั้นแลว “ประชาสังคม” ที่เรากํ าลัง
เหอกันก็ไมแตกตางจาก “กลุมผลประโยชน” ทัว่ไป เพียงแตเรียกชื่อใหมใหดูดีขึ้น ดูนาเชื่อถือข้ึน
เทานั้นเอง  “ประชาสังคม” จะเนนที่เนื้อหาของกระบวนการหรือการปฏิบัติการของประชาสังคม
โดยขาดราย ละเอียดที่เกี่ยวกับ “หวัใจ” ของการเกิดประชาสังคม ซ่ึงคือ “คุณธรรมของพลเมือง”
(CIVIL VIRTUE) การละเลยถึงรายละเอียดในหนาที่ของการเปน สมาชิกประชาสังคมจะทํ าให
ประชาสงัคมเปนแคกระแส เหมือนกระแสโลกาภิวัฒน รีเอนจิเนียร่ิง หรือกระแสตางๆ ที่เกิดชั่วครู
แลวก็หายไปไมสามารถแกไขปญหาอะไรไดอยางเปนรูปธรรม ถาหัวใจของประชาสังคมอยูที่ 
“คุณธรรม” ของสมาชิกหรือพลเมืองแลวการเปนพลเมืองที่มีคุณธรรมจะเริ่มจากที่ใดกอนอื่นควร
เขาใจความหมายที่แตกตางของคํ าวา พลเมือง กับ ประชาชน เสียกอน มีผูสรุปงายๆ วา

- ประชาชน (PEOPLE)  คอื คนที่ไมใชผูปกครอง
- ราษฎร (SUBJECT)  คอื ผูยอมเสียภาษี, ผูยอมอยูใตการปกครอง
- พลเมือง (CITIZEN) คือ ราษฎรที่เขามามีสวนรวมในการปกครอง เชน ชวย

ตรวจสอบการใชอํ านาจของผูปกครอง, การออกเสียงประชามติ, การทํ าประชาพิจารณ ฯลฯ
ประชาสังคมที่กํ าลังกอตัวขึ้นในรูปแบบตาง ๆ ของสังคมไทย ขณะนี้มักใหความ

สํ าคัญตอ
- การเพิ่มจํ านวนสมาชิก
- การเสนอนโยบายของกลุมตนตอสาธารณะ
- หรือการเชื่อม ประสาน สรางเครือขายใหใหญโต มากกวาการสรางความเขาใจ

ภายในกลุม มากกวาการเนนคุณธรรมของสมาชิกประชาสังคม ถาสถานการณยังคงเปนเชนนี้
ประชาสังคมจะกลายเปนแคกระแสชั่วคราวแลวก็หายไปทุกคนจะยังคงอยู ในสภาพที่ถูกรัฐ
เอาเปรียบเชนเคยสรุปประชาสังคม (CIVIL SOCIETY) จะขาดพลเมืองที่มีคุณธรรม (CIVIL 
VIRTURE) ไมได การประเมินสถานการณภายนอก ตองสมดุลยกับ การประเมินความรวมมือ
ภายในเสมองานทุกอยางจึงจะสัมฤทธิ์ผล (http://www.thaitopic.com/mag/soc/civilnotsee.htm)

แนวคดิประชาสังคม (Civil society) สามารถนํ ามาเชื่อมโยงกับงานวิจัยไดโดยการใช
แนวคิดแบบประชาสังคมสามารถปลูกฝงใหผูที่เห็นความทุกขลํ าบากของบุคคลอื่นหรือคนใน
สังคม ไมนิ่งเฉยกับการทํ าความดีเพื่อใหสังคมนี้อยูรอดอยางมีความสุขสงบสุข และมีความเทาเทียม
กันในสังคม ไมเกิดความเหลื่อมล้ํ าระหวางผูที่มีอํ านาจบีบบังคับหรือทํ ารายผูที่มีอํ านาจนอยกวา 
โดยทั้งนี้ผูที่มีคุณธรรมในใจจะเปนผูที่ดูแลสังคมใหอยูอยางเปนสุข โดยสามารถปรับใชโดยผูที่สง
เรือ่งราวไมเปนธรรมหรือความเดือดรอนของสังคม เชน การสงภาพตางๆ เขามาทางรายการ หรือ
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แจงเรื่องราวตางๆ ทํ าใหผูอ่ืนไดทราบถึงผลกระทบ หรือเปนอีกหนึ่งเสียงที่เสียสละเวลา หรือทรัพย
สินสวนตัวเพื่อความเจริญและพัฒนาของสังคมสวนรวมตอไป

2.8 แนวคิดผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
องคกรสวนใหญมีสภาพแวดลอมทั้งทางตรงและทางออมที่สํ าคัญอาทิ ผูจํ าหนาย

ผูแขงขัน องคกรรัฐบาล ฯลฯ ซ่ึงสภาพแวดลอมดังกลาวเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอการ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้มีความสํ าคัญและบางครั้งมีผลกระทบที่ไมอาจคาดคะเนไดตอองคกรและการ
บริหารองคกรดังนั้นเพื่อใหการบริหารองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจะตองพิจารณาถึง
องคประกอบของสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคกรรวมถึงหุนสวนธุรกิจที่เกี่ยวของใน
ธุรกิจดวย

อาจเปรียบเทียบวา ประชาชน กลุมคน องคกรตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการบริหาร
นโยบายและการตัดสินใจของธุรกิจทั้งทางภาครัฐและเอกชน เปนเหมือนกับผูถือหุนของสังคม โดย
ผูถือหุนทางสังคมมีจํ านวนหุนและความหลากหลายของผลประโยชนที่มีคอนขางมาก ทํ าใหการ
ตดัสินใจของผูบริหารประเทศมีความซับซอนมาก หากเปนหุนสวนธุรกิจบางองคกรก็จะมีสวนรวม
ในผลประโยชนที่องคกรไดสรางขึ้น บางองคกรจะแบกรับภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด ําเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององคกร ซ่ึงสามารถผานวิกฤติไปได

ผูที่มีสวนไดสวนเสียทางสังคมอาจเปรียบเทียบกับองคกรธุรกิจได โดยแบงตาม
ประเด็นที่เกี่ยวของกับวิธีการและลักษณะความสัมพันธในกลุมผูที่เขามาเกี่ยวของเปน 2 ประเภท 
คือ

1. ผูมีสวนไดสวนเสียเบื้องตน (Primary Stakeholders) หมายถึง ผูที่มีความสัมพันธ
โดยตรงตอความสํ าเร็จและการบรรลุเปาหมายพื้นฐานของการทํ างานอัน ไดแก การผลิตและการ
จ ําหนายสินคาและบริการ ไดแก ลูกจางองคกร (Employees) ผูถือหุนและเจาของ (Stockholders 
and Owners) ลูกคา (Customers) ผูจํ าหนายวัตถุดิบ (Suppliers) คูแขงขัน (Competitors) ผูจัด
จ ําหนายสินคา (Distributors) เจาหนี้ (Creditor)

2. ผูมีสวนไดสวนเสียระดับทุติยภูมิ หุนสวนธุรกิจชั้นที่ 2 (Secondary Stakeholders)  
เปนผูคน และสถาบันซึ่งไดรับผลกระทบจากการการเคลื่อนสังคม ไดแก ชุมชนทองถ่ิน (Local 
Communities) รัฐบาล (Government) สภาพแวดลอมระดับโลก (Global Environment) กลุมนักร
ณรงคในสังคม (Activists) ส่ือมวลชน (Mass Media) การทํ าประชาพิจารณ (Public Hearing) รวม
ทัง้กลุมสนับสนุนธุรกิจ ไดแก สมาคมตางๆ ทางการคา (Trade Associations)
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การนํ าเสนอขาวของรายการรวมมือรวมใจจึงถือเปนการสรางกระแสซึ่งกระทบตอ
สถาบนัตางๆ และตัวบุคคลซึ่งมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับกรณีเดือดรอนตางๆ การรองเรียนผาน
ส่ือโทรทัศนในรายการนี้ถึงถือวาเปนการ

2.9 ทฤษฎกีารมีสวนรวมในการทํ าขาวของประชาชน (Civic Journalism)
การคนควาหาลูทางที่จะนํ าเอาสื่อทุกประเภทของสังคมมาใชเพื่อเอ้ืออํ านวยประโยชน

ตอแนวคิดการพัฒนาแบบมีสวนรวมแบบพึ่งตนเองและแบบถือเอาประชาชนเปนศูนยกลางของการ
พฒันา (Human – Centered Development) ตามกระแสของการพัฒนาของสากลเชนกัน สังคมไทย
เริม่ตนดวยการรับเอาแนวคิด Modemistic Paradigm และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบ Top – 
dowm Approach มาใชอยางเต็มที่ในทศวรรษที่ 1950 – 1970  นบัตั้งแตทศวรรษ 1980 จนถึง
ปจจุบันสังคมไทยก็เริ่มไดทํ าความรู จักกับกระแสการกอตัวของกระบวนทัศนใหมเพื่อการ
พัฒนาการพัฒนาที่เร่ิมจากความตอง การของชุมชนแทนความตองการของหนวยงานรัฐหลายสิ่ง
หลายอยางเริ่มกลับหัวกลับหาง (Turn upside – down)

วธีิการพัฒนาแบบมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาแบบจากลางขึ้นบน (Bottom –
up Approach) นกัวชิาการทีสั่งกัดกระบวนทัศนใหมพบวา นอกจากเนื้อหาสาระทางวิชาการของ
การพฒันาจะเปลี่ยนแปลงไปเปนแบบใหมแลว  McQuail (1983) ไดประมวลคุณลักษณะสํ าคัญของ
การสือ่สารที่จะเขามามีบทบาทในการพัฒนาแนวใหม เชน

- มลัีกษณะหลากหลาย (Multiciplicity)
- เปนการสื่อสารขนาดเล็ก (Smaliness of  Scale)
- สรางและใชอยูในทองถ่ินเอง (Locality)
- ไมมลัีกษณะแข็งตัว ยืดหยุนได ไมเปนสถาบัน (Deinstitutionalisation)
- มกีารแลกเปลี่ยนบทบาทระหวางผูสงสาร – ผูรับสาร (Interchange of Sender – 

receiver roles)
- เนนการสื่อสารแนวนอนในทุกระดับของสังคม (Horizontality of communication)
แมค ํานยิาม เปาหมาย ปรัชญาและวิธีการของการพัฒนาในกระบวนทัศนใหมจะเปลี่ยน

แปลงไปจากเดิม และมีผลทํ าใหบทบาทของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจํ าเปนตองปรับเปลี่ยนตาม
ไปดวย อยางไรก็ตาม ในกระบวนทัศนใหมนี้ ก็มิไดปฏิเสธความสํ าคัญและบทบาทของการสื่อสาร
ที่มีตอการพัฒนา หากทวาอาจจะตองเปน “การสื่อสารอีกแบบหนึ่งที่ไมเหมือนเดิม” (Another 
Communication) และการสือ่สารแบบนี้อาจจะตองถูกกํ าหนดใหมีบทบาทใหมที่ตางไปจากเดิมอีก
ดวย
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ทศันะของ Somavia (reference) ตอคํ าถามที่วา “การสื่อสารอีกแบบหนึ่งที่ไมเหมือน
เดิม” นั้นควรจะมีลักษณะเปนอยางไรเราอาจจะตองเริ่มตนตั้งแตการปรับเปลี่ยนคํ านิยามของการ
ส่ือสารการเสียใหม และไดประมวลคํ านิยามใหมของ “การสื่อสารอีกแบบหนึ่งฯ” เอาไวดังนี้

การสื่อสารเปนความตองการอยางหนึ่งของมนุษย (Communication is a human need) 
ในขณะทีสั่งคมมีความตองการดานตาง ๆ เชน สุขภาพ อาหาร ที่อยูอาศัย การศึกษา งาน ฯลฯ
จ ําเปนตองตระหนักวา “การสื่อสาร” ก็เปนความตองการที่จํ าเปนอันจะขาดเสียมิไดของบุคคลและ
สังคมเชนกันและประชาชนจะตองไดรับการตอบสนองความตองการนี้ สิทธิที่จะไดรับและไดสง
ขาวสารขอมูล จึงเปนสิทธิพื้นฐานประการหนึ่งของมนุษยทุกคน

การส่ือสารเปนสิทธิอยางหนึ่งของชุมชน (Communication is a delegated right) สังคม 
ชุมชน แตละแหงตองมีสิทธิในการจัดการระบบและงานดานการสื่อสารภายในชุมชนใหเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและประวัติศาสตรของชุมชน และเนื่องจาก
ชุมชนแตละแหงตางมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน การจัดการสื่อสารในแตละแหงจึงไมจํ าเปนตอง
เหมอืนกนั แตทวาไมวาจะเปนการสื่อสารที่ถูกจัดการในรูปแบบใดก็ตาม จุดเนนที่สํ าคัญที่สุดก็คือ 
การมสีวนรวม (Participation) และโอกาสที่จะการเขาถึง (Accessibility) การสื่อสารของชุมชน

การสือ่สารเปนโฉมหนาหนึ่งของกระบวนการศึกษา (Communication is a facet of 
education process) ความรับผิดชอบทางสังคมของสื่อที่มีตองานดานการศึกษานั้นมีขอบเขต
กวางขวาง อันที่จริงหลังจากที่ประชาชนศึกษาจบจากระบบโรงเรียนแลว ส่ือมวลชนก็ดูเหมือนจะ
เปนสถาบันที่สํ าคัญที่สุดที่ทํ าหนาที่ทั้งใหการศึกษาและอบรมบมเพาะประชาชน ประชาชนอาจจะ
ไดรับหรอืถูกปกปดขาวสารจากสื่อ นอกจากนั้นสื่อยังทํ าหนาที่ตีความ โนมนาว ช้ีแนะและอื่นๆ อีก
มากมาย ซ่ึงถือเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการศึกษาทั้งนั้น
        งานการสื่อสารตองเกี่ยวของกับเรื่องสิทธิและหนาที่ที่พึงปฏิบัติ (Communication Task 
involves rights and obligations) เนือ่งจากสื่อมีสิทธิใหบริการดานขาวสารตาง ๆ ทางสังคม แตเนื่อง
จากมีสิทธินั้นจะตองควบคูมากับหนาที่ความรับผิดชอบอยูเสมอ ดังนั้นการปฏิบัติงานของสื่อ
จงึตองอยูภายใตขอบเขตความรับผิดชอบดานกฎหมายและกฎเกณฑของสังคม (กาญจนา แกวเทพ, 
2543 : 35)

การมีสวนรวมในองคประกอบของการสื่อสาร
จากตนกํ าเนิดแนวคิดการพัฒนาเรือ่งการมีสวนรวมนั้น ในระยะแรกๆ ที่มีการนํ า 

แนวคิดนี้มารณรงคใชในทางปฏิบัติ เนื่องจากการรับรูและความเขาใจรวมตอแนวคิดดังกลาวยังไม
ชัดเจน จึงเกิดการปฏิบัติที่แตกตางกันและถึงกับมีการปฏิบัติที่เบี่ยงเบนออกไปจากเปาหมายเดิม  
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สํ าหรับเรื่องการมีสวนรวมในการสื่อสารก็อาจจะมีปญหาเชนเดียวกัน กลาวคือมีระดับตางๆ ที่ 
แตกตางกันไปของการเขามามีสวนรวมของการสื่อสารปจจัยที่จะเขามามีสวนกํ าหนดระดับความ
มากนอยของการมีสวนรวมนั้น จะเกี่ยวของกับองคประกอบของการสื่อสารดังนี้

เปาหมายของการสื่อสาร ไดกํ าหนดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับใด เชน ใน
ระดบัเขามารวมแสดง ระดับเปนผูรับสารที่คอยปอนปฏิกิริยายอนกลับ (Feedback)

ลักษณะสองทางและ Interactivity ของการสื่อสาร ยิ่งการสื่อสารที่เอ้ืออํ านวยใหมี
ลักษณะตอบโตกันอยูตลอดเวลามากขึ้นเทาใด โอกาสที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวมก็ยิ่งจะมีมากขึ้น
เทานั้น

ใครคือผูสงสาร ในชุมชนเองโอกาสที่คนสวนใหญจะไดเขามาเปนผูสงสารมีมากนอย
และทั่วถึงหรือไม หรือเมื่อเปรียบเทียบระหวางนักสื่อมวลชนอาชีพ เจาหนาที่รัฐ และชาวบาน 
สัดสวนที่จะไดเปนผูสงสารเปนอยางไรบาง

ประเภทของเนื้อหาขาวสาร เปนเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับสภาพความเปนจริงของชุมชน
หรือเปลา ตัวอยางเชน ปจจุบันนี้ แมในโทรทัศนจะมีรายการประเภทวิเคราะหขาว และสถานการณ
ปจจบุนั แตทวา เนื้อหาทั้งหมดยังคง “วาระแหงชาติ” เปนสวนใหญโอกาสที่ประเด็นทองถ่ินจะได
เขาไปเปนเนื้อหาในสื่อมวลชนยังมีอยูนอย นอกจากนั้นวิธีการนํ าเสนอเนื้อหา หากมีลักษณะของ
การสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน (Dialogue) แสวงหาความรวมมือจากหลายฝาย 
(Collaboration) และกอใหเกิดการตัดสินใจโดยกลุม (Group Decision making) ก็จะยิ่งทํ าใหการมี
สวนรวมมีโอกาสมากขึ้น

ประเภทของชองทาง/สื่อ โดยหลักการทั่วไปแลวส่ือขนาดเล็ก เชน ส่ือเฉพาะกิจจะเปด
โอกาสใหใหชุมชนมีสวนรวมไดมากกวาสื่อมวลชน ส่ือที่ชาวบานคุนเคยเชนส่ือประเพณี ก็จะ 
เอือ้อํ านวยใหชาวบานเขารวมไดงายกวาส่ือสมัยใหมที่แปลกหนา อยางไรก็ตาม นี้ก็มิไดหมายความ
ถึงการปดโอกาสโดยสิ้นเชิงสํ าหรับสื่อสมัยใหมหรือส่ือที่มีขนาดใหญเชนสื่อมวลชน เพียงแตมี 
ขอพึงตระหนักถึงความยากงายในการเขามีสวนรวมของสื่อประเภทตางๆ และการคนคิดสราง
สรรคกจิกรรมและชองทางแบบใหมที่จะอํ านวยความสะดวกในการเขามีสวนรวมของประชาชน

ผูรับสารและการมีปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback) สํ าหรับการสื่อสารแบบมีสวนรวม
นั้นจะมีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับผูรับสารที่แตกตางไปจากการสื่อสารเพื่อการพัฒนากระแสหลักโดย
ส้ินเชิง กลาวคือ กระบวนทัศนใหมนี้จะเชื่อวา ผูรับสารนั้นมิใชผูที่วางเปลาและไมรูอะไรเลย 
เกีย่วกบัเนือ้หาสารที่จะสื่อไป หากแตความรูที่ผูรับสารมีนั้น อาจจะเปนความรูคนละชุดที่แตกตาง
จากทีผู่สงคาดคิดเอาไว ตัวอยางเชน แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ในหมูประชาชน 
กม็แีนวคดิเชนนี้อยู แตอาจจะแตกตางไปจากแนวคิดเรื่อง “ความจํ าเปนขั้นพื้นฐาน” (จปฐ.) ของ

DPU



47

กระทรวงสาธารณสุข และนอกจากผูรับสารจะมีความรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสารแลว วิธีการรับสาร
ของประชาชนก็มิไดเปนอยาง passive หาทวาเปนไปอยาง active และประชาชนผูรับสารมักจะมี
ปฏิกิริยาปอนกลับ (feedback) ทั้งแบบที่เปนทางการหรือไมเปนทางการประจักษพยานที่เห็นได
อยางชัดเจนในกรณีที่เนื้อหาสื่อนั้นมีความผูกพันใกลชิดกับประชาชน เชนการพุดคุยหลังจาก 
ดลูะครโทรทัศนแลว ดังนั้น ไมวาชุมชนจะเขามามีสวนรวมกับการสื่อสารในระดับใดก็ตาม การจัด
ชองทางสํ าหรับปฏิกิริยาปอนกลับก็เปนปจจัยที่จํ าเปนอยางขาดไมไดของการสื่อสารแบบมี 
สวนรวม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาวเปนโฉมหนาของพื้นที่สาธารณะแปรเปลี่ยนไปดวย
พื้นที่จะเปดใหมีการอภิปรายถกเถียงแบบประชาธิปไตยและมีสวนรวมเวทีนี้กลับกลายเปนสถานที่
เพือ่การแสดงละครและประกอบพิธีกรรมทางการเมืองของบรรดาตัวแสดงทางการเมือง (Display a 
ceremony of political actors) ทีไ่มไดมีผลจริงจังตอชีวิตสาธารณะ Habermas เรียกปรากฏการณนี้
วา “การฟนคืนชีพแบบศักดินาในพื้นที่สาธารณะ” (Refeudalisation of public sphere)

ปรากฏการณดังกลาวสามารถนํ ามาใชอธิบายไดในสังคมที่มีส่ือสมัยใหมมากมาย เชน 
หนงัสอืพมิพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร ฯลฯ และดูเหมือนวาในรายการหรือพื้นที่ของ
ส่ือเหลานี้จะมีการนํ าขาวสารการบานการเมืองการวิเคราะหเจาะลึกขาวการเมืองรายการเกาะติดการ
เลือกตั้ง รายการสนทนาประชาธิปไตย ฯลฯ แตกลับปรากฏวา ทามกลางความทวมทนของรายการ
ดงักลาว กลับมีการกีดกั้น/ผลักดันใหคนสวนใหญออกจากพื้นที่สาธารณะทั้งนี้ หากนํ าคํ าถามเดิม
ของ Habermas มายอนถามอีกครั้งก็คือบนพื้นที่หนาสื่อเหลานี้ไดทํ าหนาที่เปนเพียงหมอผีที่ 
ปลุกชีพของพื้นที่สาธารณะที่มีลักษณะแบบศักดินาแบบศตวรรษที่ 16 ใหเกิดใหมขึ้นมาอีกครั้ง 
สํ าหรับการกีดกั้นประชาชนออกไปจากพื้นที่สาธารณะในรูปแบบเกา กับรูปแบบใหมมีความ 
แตกตางกันในเชิงคุณภาพ

รูปแบบการกดีกันแบบเดิมนั้นดํ าเนินการอยางเปดเผยตรงไปตรงมา แบบหมากชั้นเดียว 
แตทวาส ําหรับรูปแบบใหมจะมีลักษณะแฝงเรนซับซอนแบบหมากหลายชั้น “พื้นที่สาธารณะ” แต
รูปแบบใหมนัน้ จะเปดเผยใหประชาชนมองเห็น “พื้นที่สาธารณะ” ไดอยางชัดเจน หากทวาบนเวที
แหงนัน้ไดมผูีจับจองการแสดงทางการเมืองเอาไวแลว สวนประชาชนนั้นจะมีฐานะเปนเพียงผูเฝาดู
เทานัน้ สังคมเชนนี้ Harbermas เรียกวา “สังคมแหงคนดู”  (Society of spectacle) พื้นที่สาธารณะจึง
มิใชสถานที่ที่ประชาชนจะไดรวมโตแยงกันดวยเหตุผลดังที่มีจุดเริ่มตนมา แตกลับกลางเปนเวที
แสดงละครของนักแสดงทางการเมืองทั้งหลาย ลักษณะของพื้นที่สาธารณะที่เบี่ยงเบนไปจาก 
ตนฉบบัเดิมนี้ ทํ าให “ความเปนสาธารณะ” ที่เกิดขึ้นเปนเพียง “สาธารณะเทียม” (pseudo – public) 
ในบางกรณีอาจจะมีประชาชนบางกลุมที่มีความคับของใจตอสภาวะพื้นที่สาธารณะเทียมดังกลาว 
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และอาจจะแสดงความคิดเห็นอยางรุนแรงหรือแสดงอารมณอยางเต็มที่ในพื้นที่สาธารณะอยางไร 
กต็ามหากผลจากการแสดงความคิดเห็นและอารมณความ รูสึกดังกลาวไมมีพลังอํ านาจมากพอที่จะ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํ านาจระหวางรัฐกับประชาชนเชนพื้นที่สาธารณะใน
ศตวรรษที ่17 เคยทํ าหนาที่มาแลวพื้นที่สาธารณะดังกลาวจะแปรสภาพไปเปนเพียงเวทีระบายความ
คิดเห็นที่คับของใจซึ่งเปรียบเสมือนล้ินนิรภัยหรือทอระบายนํ้ าเสียทิ้งเทา นั้น (outleting safety 
valves) สวนทีสํ่ าคัญที่สุดก็คือ วัฒนธรรมดังกลาวจะสอนใหมนุษยมีจิตสํ านึกที่จะยอมรับระบบที่มี
อยูโดยไมมีความคิดวิพากษวิจารณ ดวยการสรางอุดมการณที่ปดกั้นทางเลือกอื่นๆ ที่จะออกจาก
ระบบทุนนิยม ในทามกลางผลผลิตทางวัฒนธรรม (cultural product) หลายอยางนี้ ผลผลิตที่มีมากที่
สุดเกิดมาจากวัฒนธรรมดานสื่อ วัฒนธรรมดังกลาวไดใชรูปแบบการผลิตของอุตสาหกรรมวัฒน
ธรรมอยางเต็มตัว และเมื่อการสรางวัฒนธรรมเปนเรื่องของธุรกิจการคาก็ทํ าใหลดหนาที่สํ าคัญๆ 
หลายประการที่เคยมีอยูในวัฒนธรรมของประชาชน (Folk culture) เชน หนาที่วิพากษวิจารณ หนา
ทีท่ีจ่ะชวยใหคนตรวจสอบและทํ าความเขาใจกับสภาพชีวิตของตัวเอง ส่ิงที่วัฒนธรรมอุตสาหกรรม
จะน ําเสนอใหแกประชาชนจะมีแตหนาที่ใหความบันเทิงเพียงประการเดียว ลักษณะสํ าคัญของวัฒน
ธรรมสมัยใหมจึงเปนวัฒนธรรมที่ปลอดจาก “การเมือง” ในความหมายที่แทจริง (depoliticized 
cultrue) และนีเ่ปนสาเหตุที่อธิบายการสูญสลายไปของพื้นที่สาธารณะของแททามกลางปริมาณอัน
ลนเหลือของพื้นที่สาธารณะจอมปลอม เปนหลักทั่วไปวา ยิ่งวัฒนธรรมแบบสวนตัวเพิ่มสัดสวน
มากขึ้นในแบบวิธีของการบริโภคสื่อ ศักยภาพของสื่อมวลชนที่จะชวยทํ าการสื่อสารแบบ 
ปลดปลอยโลกแหงชีวิต ประจํ าวันของประชาชนก็จะยิ่งมีนอยลงไปเทานั้น แตกลับไปเพิ่มสัดสวน
การครอบงํ ามากยิ่งขึ้นเนื่อง จากการสื่อสารตามลํ าพังอยางโดดเดี่ยวจะทํ าใหผูรับมีปฏิกิริยาที่ตั้งรับ 
(passive) มากกวาการรับสื่ออยางเปนกลุม

การที่จะดํ าเนินการใหระบอบประชาธิปไตยแบบโดยตรงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นัน้ นอกเหนอืจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่สามารถเอื้ออํ านวยใหมีการคะแนนออกเสียง
ไดโดยตรงแลว การที่ตองมี “พื้นที่สาธารณะ” เพื่อใหมีเวทีสํ าหรับการนํ าเสนอขอมูล (Speech act 
แบบ Constatives) การอภิปรายโตแยงอันเปนเงื่อนไขสํ าคัญกอนที่จะใชสิทธิออกเสียงเปนขั้นตอน
ที่เปนหัวใจของระบบประชาธิปไตย ซ่ึงผูที่จะใชสิทธ์ิออกเสียงนั้นตองเปน “พลเมือง” มิใช 
“ผูบริโภค” ในการสรางพื้นที่สาธารณะดังกลาว บทบาทของ communicative action จะเขามามีสวน
เกีย่วของดวยอยางไมอาจจะขาดไดในกรณีของไทย ไดใชแนวคิดของ A Gramsci เกี่ยวกับ War of 
position และ War of movement มาใชอธิบายกรณีการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตเมื่อจะมีการ
ชุมนุมประทวงเคลื่อน ไหวประเด็นสังคมตางๆ เชน การสรางทอกาซ การสรางโรงงานไฟฟา 
เตาเผาขยะ ฯลฯ ที่จัดวาเปน War of  movement นั้น ผูเขารวมสวนใหญมักจะมีความเขาใจใน
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ประเดน็ตางๆ ไมกระจางการไดรับขอมูลขาวสารก็ไมเพียงพอ ดังนั้น หากมีการติดตอส่ือสารผาน
เครอืขายอินเตอรเน็ตเสียกอนในขั้นตอนของ War of position  ดวยการแพรกระจายขอมูลใหเต็มที่
และมกีระบวนการเหลาความคิดของผูรวมชุมนุมใหแหลมคมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

จดุยนืของ Harbermas สํ าหรับสังคมประชาธิปไตยในอนาคตที่จะตองกาวไปขางหนา
จากระบอบประชาธิปไตยในปจจุบันก็คือ ตองแสวงหารูปแบบสมานฉันททางสังคมรูปแบบใหมๆ 
ทีว่างอยูบนพื้นฐาน “ความเปนพลเมือง” ของประชาชน โดยอาศัยรูปแบบการสื่อสารที่มีอยูเปนมร
รถวถีิ (material conditon) ในการนี้ การกอบกูแนวคิดและแนวปฏิบัติเร่ือง “พื้นที่สาธารณะ” ใน
ความหมายดั้งเดิมเปนโครงการทางการเมือง (political project) ภาคประชาชนที่ตองดํ าเนินการโดย
ยดึหลักการที่สํ าคัญ ดังนี้

พื้นที่สาธารณะไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม ตองเปนสถาบันที่เปนอิสระทั้งจากรัฐ
และระบบตลาด

มีพื้นที่สาธารณะของกลุมสังคมที่หลากหลายที่ลวนสนใจผลประโยชนรวมกันของ
สังคมมากกวาจะมุงหนาแตปกปองผลประโยชนเฉพาะกลุม และกลุมเหลานี้ควรมีเครือขายการติด
ตอส่ือสารกันอยางสมํ่ าเสมอ

เปนพื้นที่ที่พิจารณาสมาชิกผูเขารวมในฐานะ “พลเมือง” ผูสนใจและเขารวมใจความ
เปนไปของสังคมสวนรวม มากกวาเปน “ผูบริโภค” ที่มีหนาเพียงแตเกาะเวทีดูชมความเปนไปของ
บานเมือง

Harbermas จงึเสนอวา Communicative action จํ าเปนตองมีภารกิจในการสรางจิตสํ านึก
ใหม ความรูสึกใหมใหแกประชาชน กลาวคือ ตองลมลางทัศนคติเดิมๆ ที่วา “ธุระไมใช” เมื่อเห็น
ปญหารวมของสังคม และตองสราง ethic of eompassion ซ่ึงเปนความเขาใจถึงอารมณความรูสึก 
รูถึงความตองการของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล รูจักคิดถึงใจเขาใจเรา และมีทัศนคติแบบที่พุทธศาสนาสั่ง
สอนวา “สัตวโลกท้ังหลายลวนแตเปนเพื่อนรวมทุกขรวมสุข ลวนแลวแตเกิดแกเจ็บตายรวมกัน”

การสราง public dialogue ผานสื่อประเภทตางๆ ในแงอุดมคติจํ าเปนตองมีพื้นที่
สาธารณะทีม่คีุณลักษณะที่ครบครัน ดังเชน ในอดีตที่จะเปดใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล มีการพูดคุย
กนัอยางสมํ่ าเสมอ และ Habermas คอนขางจะยืนยันวา บรรยากาศของพื้นที่สาธารณะนั้นนาจะตอง
เปนการสื่อสารแบบเผชิญหนาคือ face – to – face communication  ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดใหมที่จะ
สรางพื้นที่สาธารณะโดยการประสานรูปแบบการใชส่ือทุกชนิดรวมทั้งส่ือมวลชนดวย ขอให 
รูปแบบการสื่อสารทุกประเภทและสื่อทุกชนิดรวมกันสรางสรรครูปแบบการสื่อสารที่เรียกวา 
public dialogue กลาวคือการมีหลักประกันวาจะมีเวทีสํ าหรับใหคนทุกกลุมมีชองทางแสดงความ
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คิดเห็นเพื่อมีสวนรวมในการถกเถียงเรื่องผลประโยชนของสังคมรวมกัน ในการสราง  public 
dialogue (กาญจนา แกวเทพ, 2543 : 202)

จากทฤษฎีการมีสวนรวมในการทํ าขาวของประชาชน (Civic Journalism) สามารถนํ า
มาเชื่อมโยงกับงานวิจัยไดโดยการรายงานขาวผานชองทางการสื่อสาร MMS ของโทรศัพทมือถือ
เปนการรายงานขาวของประชาชนอีกชองทางหนึ่งเพื่อใหสังคมไดรับรูความเคลื่อนไหว ปญหา
ตางๆ ทีเ่กิดขึ้นของคนในสังคมโดยประชาชนที่มารายงานขาวนี้เปรียบเสมือนนักขาวคนหนึ่งที่ถาย
ทอดเรือ่งราวตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ เพื่ออกสูสายตาประชาชน ทํ าใหเกิดประโยชนรวมกันและ
พฒันาคุณภาพของคนในสังคมตอไป

แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารผานโทรศัพทโดยใช MMS
MMS หรือ Multimedia Messaging Service เปนบริการรับ – สงขอความของ

โทรศัพทมือถือที่มีโครงสรางพื้นฐานคลายกับการสง  SMS  (Short Messaging Service) และ EMS 
(Enhanced Messaging Service) เพียงแตไดเพิ่มประสิทธิภาพการสงใหสอดคลองกับเครือขาย 
อินเทอรเน็ตรวมทั้งรูปแบบการสงที่ไมไดมีแคตัวอักษรเทานั้น หากยังครอบคลุมไปถึงรูปภาพสีสัน
สวยงาม และเสียงเพลงดวยทํ าใหขอความที่ไดรับผานมือถือมีสันและดูสนุกมากขึ้นนั่นเองนอกจาก
ภาพและเสียง MMS สามารถสงความเปน Multimedia ที่แปลเปนไทยไดวา ส่ือประสม หรือการอยู
รวมกนัหลายๆ ส่ือ ดังนั้นนอกจากตัวอักษรและรูปภาพที่เปนรูปแบบมาตรฐาน อยาง JPEG และ 
GIF

สํ าหรับเทคโนโลยี MMS ไดผานชองทาง WAP หรือ GPRS ซ่ึงเปนเครือขายความเร็ว
สูงท ําใหคุณสงขอความประเภทมัลติมีเดียถึงกันไดเร็วมากยิ่งขึ้น MMS รองรับขอมูล จากการสง 
SMS ทีจ่ ํากัดขนาดขอความรับสงที่ 140 Bytes หากเปนการสงแบบ MMS ผูสงสามารถสงขอมูลได
ขนาด 30,000 Bytes แตในอนาคต MMS จะสามารถสง Video Clips ได นั่นหมายถึงขนาดการสง 
MMS จะเพิม่เปน 100,000 Bytes ทีเดียว และเปนเหตุผลวาทํ าไมเราจึงสงขอมูลดังตอไปนี้ผาน 
MMS ได  ขอความ (Text) , กราฟฟค : กราฟ ตาราง แผนผัง แบบแปลน, เสียง, ภาพ, วิดีโอ, สไมล 
(SMIL Presentation : Synchronized Multimedia Integration Language) เปนรูปแบบการแสดง 
presentation เหมือนกับ โปรแกรม PowerPoint
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ภาพที่  2.3  แสดงการสง MMS จากโทรศัพทมือถือตั้งแตตนทางถึงปลายทาง

ท่ีมา: ( http://www.mobilelife.co.th/mLIFE/t/tech_mms.html )

จากภาพที่ 3 แสดงการสง MMS จากโทรศัพทมือถือตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง
สามารถอธิบายไดถึง MMS Centre (MMS-C) ประกอบดวย สวนของ MMS Proxy-Relay และ 
MMS Store โดย MMS Centre นั้นเปนสวนกลางของสถาปตยกรรม MMS โดยจะเปนทั้งที่เก็บขอ
มูล, สวนสนับสนุนการทํ างานโอเปอเรชั่นและเปนกลไกในการสงขอความมัลติมีเดียจากโทรศัพท
เคล่ือนที่ถึงโทรศัพทเคล่ือนที่หรือจากโทรศัพทเคล่ือนที่ถึงอีเมล  MMS Proxy-Relay จะทํ างานรวม
กบัแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคล่ือนที่ที่สนับสนุน MMS โดยใช WAP เปนชองทางสื่อสารระหวาง 
MMS-C กบั MMS Client (แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคล่ือนที่) โดยใช WAP Gateway สํ าหรับสง
และรับขอความสํ าหรับ เทคโนโลยี MMS ที่กลาวมาทั้งหมดขางตนจะเห็นวา MMS เปนบริการการ
สงขอความที่มีความสามารถมากมายและนาสนใจสํ าหรับคราวหนาจะเปนรายละเอียดของ
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนตางๆ ที่เตรียมออกมาตอนรับ MMS พรอมทั้งแนะนํ า Web Site ตางๆ ที่ให
บริการ Picture Gallery สํ าหรับนํ ามาใชประกอบขอความประเภท MMS จะพบวาการสงขอความ 
MMS
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การสง MMS ผานโทรศัพทมือถือไดนั้นกอนสง MMS ตองขอเปดใชบริการกอนตองมี
การแจงขอเปดใชบริการ MMS เสียกอนซ่ึงเราตองตรวจสอบกอนวา SIM Card ที่เราใชอยูนั้นใช
บริการไดหรือไมซ่ึงมีเพียง 3 ผูใหบริการเทานัน้คอื AIS,  DTAC  และ Hutch โดยที ่ Hutch  จะปรากฏ
อยูในชื่อบริการที่วา Photo Mail หากไมมีตองมีการขอเปดใชและตั้งคา (ใชไดทันทีที่เปดเบอร)
รายละเอยีดทีค่รบถวนเจาะเฉพาะรุนทีใ่ชเลยทีห่มายเลข 1175 สํ าหรบัระบบ AIS และ 0-2202-7000  
สํ าหรบัระบบ   DTAC การสง MMS สามารถท ําได 2 วธีิดงันี้

วธีิแรก คือ สงจากตัวโทรศัพทมือถือเองไดเลย โดยภาพนั้นอาจมาจากการ ถายภาพผาน
กลองที่อยูในตัวมือถือหรือที่เปนอุปกรณเสริมก็ได นอกจากนี้ยังสามารถนํ าภาพที่เครื่องเตรียมไว
แตแรกหรือที่ดาวนโหลดมาสงไปกับขอความเปนMMSไดเชนกัน

วิธีที่ 2 คือ สงจากอินเทอรเน็ตทั้งที่เปนเว็บไซต และเว็บไซต ที่ใหบริการขอความ
มัลติมีเดียอยู เชน www.Shinee.com, www.dtac.co.th, www.mweb.co.th ขนาดของภาพ ขอมูล
หรือไฟลที่ตองการจะสงควรอยูประมาณ 30K - 100K แตทั้งนี้ก็ยังตองขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
โทรศพัทมอืถือดวยวามมีากนอยเพยีงใด

หากขนาดของไฟลขนาดใหญเทาไรระยะเวลาในการสงก็มากขึ้นเทานั้น ซ่ึงบางครั้ง
อาจท ําใหระบบการสง-รับ MMS ลมเหลวไดโทรศัพทมือถือรุนที่รองรับเทคโนโลยี MMS ถึงแม
เครือ่งจะรองรับ MMS เหมือนกัน แตการรับภาพอาจเกิดปญหารับภาพและเสียงไมได  เนื่องจาก
ขนาดหนาจอในแตละรุน และยี่หอตางกันทางที่ดีควรสงไปยังเครื่องรุนเดียวกันหรือภายในยี่หอ
เดยีวกนัจะสามารถสื่อสารกันไดสวนระบบ Hutch ก็เชนกันยังตองเปนมือถือระหวาง Hutch กับ 
Hutch จงึจะรบั-สงกันไดถาเปดใช MMS แลวแตมือถือไมไดรองรับ MMS จะสามารถดูขอความได
โดยการสง MMS ไปใหทางระบบจะสงเปน SMS ไปใหแทน วาขณะนีไ้ดรับขอความมลัตมิเีดยีให
สามารถเชค็ไดจากอนิเตอรเน็ต URL อะไรก็วาไป พรอมระบุ User name และ Password ใหเพื่อ
เพื่อนคุณจะไดเปดชมไดเพียงผูเดียวดวยอัตราคาบริการMMS สํ าหรับคาใชบริการแบงออกเปน 
2 สวน สวนที่หนึ่งคือคาเชื่อมตอสัญญาณหรือ Air Time หากใช GPRS ก็จะคิดตามขอมูลที่สงไป
เปนกิโลไบทละ 10 สตางค ถาเปน CSD  เชื่อมแบบธรรมดาก็จะคิดเปนตอนาที (นาทีละ 3 บาท) 
และสองคือคาบริการขอความที่จะมีอัตราแตกตางกันไป 10 บาทบาง 20 บาทบาง ตามแตผูให
บริการและเจาของเนื้อหาจะกํ าหนด  (ผูจัดการรายวัน, 2546)
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2.10 สือ่สารมวลชนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mass Media and Information Technology)
จดุพบกันของคอมพิวเตอร การสื่อสารทางไกลและระบบสื่อมวลชนนํ ามาสูการเปลี่ยน

แปลงพื้นฐานในวิถีทางของหนาที่ของสื่อในการสื่อสารมวลชน ส่ือมวลชนที่เปนแหลงขาวสารมี
จํ านวนเพิ่มมากขึ้นอยางมหาศาล และลดการถูกควบคุมลงไปมาก ความสามารถในการแสดง 
บทบาทเปนผูรักษาประตู (Gatekeepers) ผูซ่ึงทํ าหนาที่ในการกํ าหนดหัวขอหรือเร่ืองราวสํ าหรับ
ความคดิเหน็สาธารณะก็นอยลงไปดวย ขาวสาร (Massages) ก็จะมีขอบเขตเล็กลงเรื่อยๆ เพื่อให
เหมาะกับสวนของกลุมเปาหมายเปนสวนๆ มากกวาการที่จะแพรกระจายขาวสาร ไปยังกลุม 
เปาหมายที่เปนแบบทั่วๆ ไป ชองทางของสื่อ (Channel) ก็มีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วไมเพียงแตการเขา
กบัสวนของกลุมเปาหมายใหมๆ เทานั้น แตยังรวมไปถึงกลุมเปาหมายเฉพาะพื้นที่อีกดวยอยางไรก็
ตามในระยะยาวแลวก็มีแนวโนมที่จะมีการผสม ผสานชองทางเฉพาะใหเปนหนึ่งเดียว ในรูปแบบ
ของเครือขายดิจิตอลอเนกประสงค (all purpose digital network) ซ่ึงจะจัดเตรียมการเขาสูเครือขาย
ของกลุมเปาหมายไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น กลุมเปาหมายก็จะมีขนาดเล็กลงและการไมรูจักกันก็จะ
มนีอยลง (less anomymous) พรอมทั้งปรับปรุงความสามารถของสื่อเพื่อตอบกลับ (feedback) ไปยัง
แหลงสารและมีสวนรวมในการกํ าหนดเนื้อหาในการสื่อสารใหมากขึ้นดวย

สถานีโทรทัศนไอทีวี มีการแพรภาพออกอากาศครอบคลุมจํ านวนประชากรที่สามารถ
รับชมไดประมาณรอยละ 98 ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีการนํ าซอฟตแวร
คอมพิวเตอรเขามาใชในองคกรเพื่อใหการผลิตและการนํ าเสนอขาวเปนไปอยางรวดเร็วและมี 
ประสทิธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้สถานีโทรทัศนเร่ิมใชกระบวนการผลิตขาวแบบ Digital Mobile เพื่อ
ตอบสนองความตองการของกลุมผูชมที่ตองการแสวงหาขาวสารที่มีความถูกตองรวดเร็วและทันตอ
เหตกุารณ โดยใชบุคลากรที่ออกไปทํ าขาวนอกสถานีเพียงไมกี่คน เพื่อใหเกิดความคลองตัวสูงสุด
ในการท ํางาน และในกรณีที่นักขาวตองเดินทางไปทํ าขาวตางประเทศตองชี้ทีมงานหลายๆ คน ทั้ง
นกัขาว ตากลอง และทีมงานตัดตอขาว จากนั้นตองขอใชสถานีขาวในตางประเทศเพื่อสงสัญญาณ
ภาพขาวและเสียงกลับมายังประเทศไทย ซ่ึงทํ าใหตองเสียคาใชจายเปนอยางมากแตการนํ า
เทคโนโลยี Digital Mobile เขามาใชในการทํ างานโดยอาศัยเทคโนโลยีในการถายภาพโอนภาพขาว
และเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจากกลองดิจิตอลวิดีโอ และถายโอนเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพก ทีใ่ชระบบปฏิบัติการ Microsoft เขามาชวยในการปฏิบัติงานในการตัดตอภาพและเสียง
เพื่อสงกลับไปยังสถานีไดอยางรวดเร็วและฉับไว จึงไดมาประยุกตใชกับสถานการณปจจุบันที่
ประชาชนสามารถเชื่อมตอและสงขอมูลขาวสารมาสูสาธารณะชนไดโดยสถานีโทรทัศนไอทีวีเปน
ส่ือกลางโดยประยุกตการรายงานขาวของนักขาว มาสูภาคประชาชนเพื่อความเปนประชาสังคมโดย
ใชเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือซ่ึงเปนเครื่องมือส่ือสารที่มีกันอยางแพรหลายในปจจุบันเปนเครื่องมือ
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ในการบอกเลาเรื่องราวตางๆ ความทุกขยากลํ าบากของประชาชนที่ไดรับผลกระทบ เพื่อเปน
กระบอกเสียงใหภาครัฐไดรับรู และดํ าเนินการตอไป หากประชาชนสวนใหญสามารถใช
เทคโนโลยีที่มีอยูอยางเหมาะสมและถูกทางก็จะสามารถทํ าสังคมนี้พัฒนาไดรวดเร็วขึ้น (นภดล 
อินนา, 2548 : 51)DPU



บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

การศกึษาวิจัยเร่ือง “การวิเคราะหเนื้อหาและการสงสาร จากสื่อ MMS โทรศัพทมือถือ
ของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี” ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยวเิคราะหเนื้อหาจากการสงสารของประชาชนที่สงเขามาในรายการรวมมือรวมใจการ
ตดัสินใจในการคัดแยกและเลือกขาวของกองบรรณาธิการรวมมือรวมใจ และเพื่อใหบรรลุตามวัตถุ
ประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกํ าหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้

3.1 ประชากรในการศึกษาวิจัย
ผูวจิยัก ําหนดประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ออกเปน 2 กลุมคือ ประชาชนผูสง MMS ทาง

โทรศัพทมือถือเขามาสูรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี และกองบรรณาธิการ 
รายการรวมมือรวมใจของสถานีโทรทัศนไอทีวี

1. ประชาชนผูสงสารที่เขารวมการประกวดในโครงการเหยี่ยวขาวไอทีวี โดยตองเปน 
ผูที่สงผานชองทาง MMS ของโทรศัพทมือถือผานรายการรวมมือรวมใจ ของสถานีโทรทัศนไอ 
รวมทั้งสิ้น 50 คน ซ่ึงในจํ านวนนี้มีผูที่ไดรับรางวัลจากการประกวดโครงการเหยี่ยวขาวไอทีวี
จ ํานวน 9 คน

ผูวจิยัใชฐานขอมูลผูเขารวมกิจกรรมจากรายการรวมมือรวมใจ ซ่ึงผูรวมกิจกรรมตอง
แจง ช่ือ – นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดจึงทํ าใหสามารถติดตอผูสงสารและ
สัมภาษณได สวนประชากรกลุมที่ 2 ไดจากการสัมภาษณกองบรรณาธิการซึ่งเปนผูคัดเลือกขาวสาร
ทีไ่ดรับจากประชาชน

2. กองบรรณาธิการผูจัดทํ ารายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีว ี ทํ าหนาที่
คัดกรองขาวเพื่อออกสูสายตาประชาชนผานรายการรวมมือรวมใจ ของสถานีโทรทัศนไอทีวี 
จ ํานวนทั้งส้ิน 19 ทาน ดังมีรายช่ือดังตอไปนี้

1. คุณพนม  บุญสาลี บรรณาธิการ
2. คณุแจมจิต ระวีกุล ผูชวยบรรณาธิการ
3. คุณมัลลิกา บุญมีตระกูล ผูชวยบรรณาธิการ
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4. คุณอรุณ โกมลเจริญสิริ ผูผลิตรายการ
5. คณุกานดา สุขเกษม ผูผลิตรายการ
6. คณุญาณิณ  วงศประโคน ผูสรางสรรครายการ
7. คุณเพชรัตน วิทยสินธนา ผูส่ือขาว
8. คุณตรีรัตน มีบุญ ผูส่ือขาว
9. คุณวสุ ลิมปนุทัย ผูส่ือขาว
10. คณุอดิศักดิ์ อวนศรี ผูส่ือขาว
11. คณุอภิกขณา เขื่อนแกว ผูส่ือขาว
12. คุณธานินทร สามสี ผูส่ือขาว
13. คณุมานิตย แสงทรัพย ผูส่ือขาว
14. คุณสุรีพร  สุนันทกิ่งเพชร ประสานงาน
15. คณุวรลักษณ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประสานงาน
16. คุณปาณิศา เขื่อนแกว ขอมูล
17. คณุชินชนะ หฤทัย ธุรการ
18. คณุณัฐพงษ  มั่งคั่ง ธุรการ
19. คุณคมศักดิ์  พรพบโชค ธุรการ

3.2 ระยะเวลาการรวบรวมขอมูล
ผูวจิยัไดกํ าหนดชวงเวลาในการเก็บขอมูล จากขาวสารที่ไดรับจากประชาชนที่สงเขามา 

โดยชองทาง MMS ของโทรศัพทมือถือ ของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ระยะ
เวลาการเก็บรวบรวมขอมูลภาพขาว MMS ในชวงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2548 และการ
สัมภาษณกองบรรณาธิการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี เดือน ตุลาคม 2549

3.3 วิธีการบันทึกขอมูล
การวเิคราะหเนื้อหา (Content analysis) ผูวิจัยจะนํ าขาว MMS ที่ไดเผยแพรออกอากาศ 

50 ขาวมาวิเคราะหเนื้อหาเพื่อแยกแยะประเภทของขาวกอนที่จะนํ าขอมูลเบื้องตนไปสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของ
       การสมัภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยจะทํ าการสัมภาษณประชาชนผูสงสาร 
ทีไ่ดรับการเผยแพรในโครงการเหยี่ยวขาวไอทีวี โดยผูที่สงผานชองทาง MMS ของโทรศัพทมือถือ
ผานรายการรวมมือรวมใจ ของสถานีโทรทัศนไอทีวี
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การสมัภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยจะทํ าการสัมภาษณกองบรรณาธิการ
รายการรวมมือรวมใจทางสถานี ซ่ึงเปนผูทํ าการคัดเลือกภาพขาว MMS ในการออกอากาศใน 
รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล
เนื่องจากกลุ มตัวอยางหลักของการวิจัยในครั้งนี้อาจตองทํ าการสัมภาษณผานทาง

โทรศพัทเนื่องจากกลุมตัวอยางอยูตางจังหวัดไมสามารถสัมภาษณแบบ face – to – face ได จึงตอง
เลือกใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลที่หลากหลายเพื่อใหสามารถเก็บรายละเอียดตางๆ ครบถวน 
อันประกอบไปดวย

แนวคํ าถามประกอบการสัมภาษณ  ซ่ึงเปนลักษณะของคํ าถามแบบโครงสราง ในการ
สัมภาษณทั้งผูสงสารและผูรับสาร ซ่ึงลักษณะของคํ าถามจะมีคํ าถามที่เปนประเด็นหลักและมีการ
เพิม่เตมิหรือปรับเปลี่ยนตามประเภทและความสํ าคัญระหวางกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม

การจดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ โดยขอมูลจากการสัมภาษณจะจดบันทึกออกมา
เพือ่ผลของการวิจัยและนํ าไปอภิปรายผล

การบันทึกเทปการสัมภาษณ ใชกับกลุมผูที่สัมภาษณในกลุมของกองบรรณาธิการเนื่อง
จากสามารถสัมภาษณและเห็นภาพจริงในการปฏิบัติงานจริงได

การถายภาพประกอบการเก็บขอมูล ซ่ึงมีทั้งการถายภาพนิ่งและภาพวิดีโอประกอบการ
สัมภาษณ การเก็บภาพบรรยากาศของสถานที่ที่ทํ าการสัมภาษณ จนถึงภาพเครื่องมือเครื่องใชทาง
เทคโนโลยีตาง ๆ ของสถานทีโทรทัศนไอทีวี เพื่อใชประกอบในการวิเคราะหขอมูล

3.5 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
3.5.1 สรุปผลการสัมภาษณจากการจดบันทึก
3.5.2 ถอดเทปการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยสัมภาษณ
3.5.3 การศกึษาพฤติกรรมการสื่อสารจากภาพถายและวิดีโอ เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียด

และครบถวน
3.5.4 น ําขอมูลมาจัดกลุมเพื่อแสดงผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยแบงเปน  3 กลุม คือ

กลุมที่ 1 ขอมูลการสงสารของผูสงสาร
กลุมที่ 2 ปจจยัที่ผูที่คัดเลือกขาว มีตอการคัดเลือกขาวในแตละครั้ง
กลุมที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการออกอากาศ
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3.6 การนํ าเสนอขอมูล
เมื่อวิเคราะหขอมูลและจัดกลุมขอมูลที่ไดจากการศึกษาตามแนวทางการเก็บรวบรวม

ขอมลูแลว ผูวิจัยใชการนํ าเสนอขอมูลดวยการเขียนพรรณนาขอมูลจากการวิจัย โดยการแบงขอมูล
จ ําแนกเปน 2 กลุม ตามการจัดหมวดหมูไวในขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล สวนการแสดงผลการ
วิจัยในแตละตอนนั้นจะมีการแสดงผลการวิจัยเปนขอยอยๆ ตามความเหมาะสมของกลุมขอมูล 
ส่ือใหการแสดงผลการวิจัยมีความละเอียด ชัดเจน และงายตอการศึกษาของผูที่สนใจDPU



บทที่ 4
ผลการดํ าเนินการวิจัย

การศกึษาวิจัยเร่ือง “การวิเคราะหเนื้อหาและการสงสาร จากสื่อ MMS โทรศัพทมือถือ
ของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี” ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยวเิคราะหเนื้อหาจากการสงสารของประชาชนที่สงเขามาในรายการรวมมือรวมใจการ
ตดัสินใจในการคัดแยกและเลือกขาวของกองบรรณาธิการรวมมือรวมใจ

ผูวิจัยไดสืบคนขอมูลจากรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีถึงกระบวน
การคัดเลือกและขั้นตอนของการเดินทางของภาพขาวที่ผานเขามาในระบบ MMS ในรายการ
รวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี โดยสอบถามขอมูลเบื้องตนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีส่ถานีโทรทัศนไอทีวีไดใชเพื่อการรับสื่อ MMS จากโทรศัพทมือถือของประชาชนที่สงเขามาใน
รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี และสัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทางดานสื่อสาร
สนเทศ ของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี

กระบวนการทํ างานรายการรวมมือรวมใจ

ภาพที่  4.1  แสดงภาพของหองปฏิบัติงานของรายการรวมมือรวมใจ ท่ีสถานีโทรทัศนไอทีวี
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เจาหนาที่ในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีแตละคนลวนมีภารกิจหลัก 
คอื การชวยเหลือประชาชนผูที่ตกทุกขไดยากและคนไรที่พึ่งหรือคนชายขอบในสังคมผูซ่ึงไมไดรับ
การดูแลอยางเปนธรรม ประชาชนผูดอยโอกาสในสังคมการตีแผขอมูลจากภาพขาวลวนเปนการ
ชวยเหลือผูที่ตกทุกขไดยากในสังคมใหไดรับความเปนธรรมในสังคม

การที่เจาหนาที่รายการรวมมือรวมใจจะพิจารณาในการคัดเลือกหัวขอขาวในการนํ า
เสนอออกสูสายตาประชาชนจะตองผานกระบวนการหลายอยางรวมถึงการประชุมเพื่อกล่ันกรอง
ขาวในแตละขาวและหองที่ใชในการรวบรวมขอมูลขาวสารและใชเพื่อติดตอในการหาขอมูลขาว
สารของรายการซึ่งถือเปนหัวใจหลักของรายการนี้คือ หองผลิตรายการโดย คุณชินชนะ หฤทัย
เจาหนาที่ของรายการรวมมือรวมใจไดพาไปชมหองปฏิบัติการของรายการรวมมือรวมใจ เปนหอง
ขนาดไมกวางมากนักประมาณ ขนาด 6 × 10 ตารางเมตร เปนหองยาวส่ีเหล่ียมผืนผามีเครื่อง
คอมพวิเตอรประจํ าทานละ 1 เครื่อง และ 3 เครื่องสํ าหรับทีมงานตัดตอ มีจอโทรทัศนอยูดานบน
เพื่อชมรายการถายทอดสดของสถานีและเพื่อตัดตอขึ้นสูจอจริงเพื่อออกอากาศ ผูวิจัยไดสังเกตถึง
บรรยากาศโดยรอบของหองปฏิบัติการ เสียงโทรศัพทที่ดังเขามาอยางไมขาดจากเรื่องที่ประชาชน
รองทุกข แจงขอมูลขาวสารดานตางๆ และประชาชนที่สงมาทางสื่อ MMS และ SMS ที่แจงเขามา
ถึงความเดือดรอนของตนและเพื่อบอกเลาเรื่องราวจากเหตุการณที่ประสบในสังคมการเฝาระวังเพื่อ
เตอืนภยัใหกับสังคมที่ประชาชนสวนหนึ่งใหความรวมมือและสละเวลาสงเขามาผานสื่อตางๆ ของ
โทรศัพทมายังรายการรวมมือรวมใจ

พนักงานภายในหองควบคุมรายการมีประมาณ 15 คน ทํ าหนาที่คัดกรองขาวที่
ประชาชนสงเขามาและนํ าเสนอผานในรูปแบบตางๆ ของชวงเวลาการออกอากาศ กองบรรณาธิการ
ทํ าหนาที่คัดกรองตรวจสอบ นักขาว พนักงานธุรการเพื่อคอยติดตามสอบถามหาหลักฐานและขอ
มลูเชิงลึก ชางฝายเทคนิคเพื่อสงผานขอมูลและสรางขอมูลเพื่อนํ าเสนอในการออกอากาศการตัดตอ
ทางดานเทคนิคและสื่อที่เขามาในรายการในแตละชวงของรายการ  การจัดลํ าดับความสํ าคัญของ
ภาพขาวทีเ่ขามาในแตละวัน เชน เร่ืองเดนประเด็นรอนในขณะนั้น อุบัติเหตุ, ภัยพิบัติ เพราะภาพที่
ชัดเจนผนวกกับขอมูลที่ไดรับจากการประสานงานจะไดรับการพิจารณากอนจากกองบรรณาธิการ
และเจาหนาที่ของรายการหลายทานเพื่อคัดกรองขาวที่เหมาะสมในการออกอากาศ
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ภาพที่  4.2  ภาพประชาชนเขามารองทุกขตอรายการรวมมือรวมใจ
นอกจากขาวซึ่งถูกคัดกรองโดยสถานีแลว ก็ยังมีประชาชนหลากหลายวัยและอาชีพ

เขามารองทุกขตอรายการรวมมือรวมใจอีก ซ่ึงเขามารองเรียนเรื่องราวที่ประชาชนไมไดรับความ
เปนธรรมในสังคม หรือมีความเดือดรอนกับตนเองและครอบครัว

รายการรวมมือรวมใจจึงเปนเหมือนกระบอกเสียงสะทอนความเปนไปของสังคมใน
ปจจุบัน และเพื่อเปนสื่อกลางระหวางประชาชนกับภาครัฐเพื่อใหไดรับการแกไขที่เร็วขึ้นในกรณี
บางสวนงานของภาครัฐไมสามารถสอดสองดูแลทุกขสุขของประชาชนไดอยางทั่วถึง อยางในบาง
กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมจากภาครัฐหรือไดรับความไมเปนธรรมจากหนวยงานของราชการ 
ความไมเปนกลาง หรือไดรับความเดือดรอนที่เคยแจงผานไปยังหนวยราชการอื่นแลวแตกลับไมได
รับการตอบกลับแตอยางใด
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ภาพที่  4.3  ภาพเบื้องหลังการออกอากาศ
เนื่องจากรายการรวมมือรวมใจเปนรายการที่ออกอากาศสดจึงตองเตรียมความพรอมให

มากที่สุดเพราะไมสามารถแกไขไดทํ าไดเพียงการแกปญหาเฉพาะหนา ไมมีการบันทึกเทปไวการ
เตรียมความพรอมในแตละวันนั้นเจาหนาที่ของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีตอง
เตรยีมการทํ างานทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลัง

ภาพเบื้องหลังการทํ างานของสถานที่การออกอากาศของรายการรวมมือรวมใจซึ่งมีเจา
หนาทีฝ่ายตางๆ และเจาหนาที่ในการถายทํ ารายการรวมมือรวมใจตองตัดภาพไปมาระหวางหองทีม
งานและหองสงการออกอากาศการเตรียมความพรอมของทีมงานและพิธีกรทั้ง 3 คน ตองเปนไป
อยางราบรื่นหากมีการนํ าผูรองทุกขเขามารวมในรายการดวยจะตองทํ าการซักซอมกอนการออก
อากาศเพื่อมิใหผูที่มารองทุกขตื่นกลัวขณะการออกอากาศ การเตรียมเรื่องเพื่อรองเรียนและการติด
ตอผูที่รับผิดชอบตอเร่ืองดังกลาวใหทราบถึงขอเท็จจริงในการรองทุกข

การติดตามผลของการออกอากาศขาวที่ไดจาก MMS
การติดตามผลของภาพขาว MMS ของโทรศัพทมือถือผานรายการรวมมือรวมใจทาง

สถานีโทรทัศนไอทีวีเหตุการณมีการติดตามและประสานงานกับหนวยงานภาครัฐตางๆ อยูตลอด
เวลา เพือ่เปนการแกปญหาจุดหนึ่งเพื่อประชาชนที่ไมไดความเปนธรรมจากภาครัฐหรือการโดนเอา
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เวลา เพือ่เปนการแกปญหาจุดหนึ่งเพื่อประชาชนที่ไมไดความเปนธรรมจากภาครัฐหรือการโดนเอา
รัฐเอาเปรียบจากผูมีอิทธิพล หรือการรูเทาไมถึงการณของประชาชนที่มีความรูนอยที่ถูกเอาเปรียบ
อยางไมเปนธรรมทํ าใหไดรับความเดือดรอน การแกปญหาทางดานการจราจรในดานตางๆ พื้นที่ที่
ประสบอบุัติเหตุบอยใหไดรับการยอมรับ การติดไฟเพื่อสองสวางมากขึ้นในเวลากลางคืน นับเปน
การแกปญหาที่ตนเหตุ ที่ประชาชนประสบกับเหตุการณจริง

ความเปนมาโครงการสงภาพขาวผานสื่อ MMS ทางรายการรวมมือรวมใจ
โครงการการสงภาพขาวผานสื่อ MMS ทางโทรศัพทมือถือในรายการรวมมือรวมใจ

ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีนั้น เกิดจากความพยายามที่จะเอาชนะขอจํ ากัดดานการบริหารจัดการการ
ทํ าขาว ที่รายการมีจํ านวนบุคลากรจํ ากัด และตองใชระยะเวลาเดินทางระหวางที่เกิดเหตุกับสถานี 
ซ่ึงอาจทํ าใหภาพขาวไมทันเหตุการณ อยางไรก็ตามการสงภาพขาวผาน MMS ก็ทํ าใหผูชมไดมี
สวนรวมในรายการอีกดวย

ขอจํ ากัดดานบุคลากร
การทํ าขาวโดยทั่วไปนั้นจะตองใชบุคลากรไมตํ่ ากวา 2 คน เพื่อออกไปเปนผูส่ือขาว

สํ าหรับการจดบันทึกสอบถามเรื่องราวเพื่อการกลับมาถายทอดเรื่องราวของขาวสารที่ไดรับรูมาให
กบัประชาชนที่ได รับชมเรื่องราวดังกลาว และอีกหนาที่หนึ่งที่ขาดไมไดคือชางภาพ คือผูที่ถายทอด
เรือ่งราวผานภาพและเสียงจากเรื่องราวที่ไดรับรูมาใหไดอรรถรสมากขึ้นการลํ าดับเหตุการณ

การเก็บราย ละเอียดตางๆ ทั้งภาพและเสียงลวนแตเกิดจากหนาที่ของชางภาพทั้งสิ้น 
ทัง้ 2 คนนี้ตองทํ าหนาที่เพื่อประสานกันทั้งภาพเสียงและการเลาเรื่องราวใหออกมาสอดคลองกัน

ขอจํ ากัดดานการเดินทางระหวางที่เกิดเหตุกับสถานีโทรทัศนไอทีวี
การทํ าขาวแบบเดิมอาจไมไดขาวที่รวดเร็วเนื่องจากนักขาวและชางภาพตองเดินทาง

กลับมายังสถานีเพื่อทํ าการตัดตอเทปบันทึกภาพและเขียนรายงานขาวซึ่งอาจจะตองใชเวลาพอสม
ควรจึงจะสามารถรายงานขาวใหกับประชาชนทราบได การรายงานสดก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่สถานี 
โทรทศันตองการเพื่อความสดใหม แตการออกไปทํ าขาวในแตละครั้งนั้นตองนํ ารถถายทอดสดของ
สถานีออกไปเสียคาใชจายในการทํ างานแตละครั้งเปนจํ านวนมาก และตองใชบุคลากรในการ
ท ํางานหลายคนจึงตองเลือกเฉพาะขาวที่จํ าเปนและสํ าคัญมากเทานั้น

การประยุกตใชโทรศัพทมือถือเขามาเพื่อทํ างานผานระบบ MMS นั้นจึงเกิดขึ้นเนื่อง
จากสามารถถายทอดไดเปนแบบภาพเคลื่อนไหวไมตองอาศัยการตัดตอมากมายนัก และคุณภาพ
ของภาพและเสียงก็สามารถเชื่อมตอในการออกอากาศไดทันที ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีจึงไดมอบ
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โทรศพัทมือถือ โนเกีย รุน 6630 ใหกับนักขาวของสถานีทั้งหมด 130 เครื่องทั่วประเทศเพื่อการ 
ท ําขาวที่ถูกตองฉับไว และมีความคมชัดทั้งภาพและเสียง

การประยุกตใชจากการที่นักขาวไดนํ าส่ือ MMS ของโทรศัพทมือถือในการสงขาวนั้น
ไดพัฒนาตอมาโดยใหประชาชนทางบานไดมีโอกาสไดสงเรื่องราวตางๆ ที่ตนเองไดประสบโดย
สามารถบอกเลาเรื่องราวผานสื่อ MMS ของโทรศัพทมือถือโดยสามารถสงเขามายังเบอรโทรศัพท
ในการรับเรื่องราวรองทุกข และบอกเลาเรื่องราวความเปนไปของสังคม โดยเปดโอกาสใหมีการสื่อ
สารแบบ 2 ทางคือ คนดูสามารถเปนผูบอกเลาเรื่องราว หรือเปนนักขาวไดแทนที่จะมีโอกาสได
เพยีงรับรูเร่ืองราวผานสื่อเทานั้นจากจุดนั้นเปนตนมาทํ าใหมีการรับเรื่องราวตางๆ ของประชาชนได
โดยผานชองทางหมายเลข 88000 เพื่อรายการจะไดนํ าขาวที่นํ าเสนอผานสื่อ MMS ออกอากาศใน
รายการตอไป

4.1 การมสีวนรวมในรายการผานการสงภาพขาว MMS
สถานีไอทีวีสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน  

ผานภาพขาว MMS โดยประชาสัมพันธผานทางสื่อโฆษณาโทรทัศนตามชวงเวลาตางๆ ของสถานี 
ทางเว็ปไซตของ www.mobilelite.co.th รวมทั้งผานสื่อ SMS ของโทรศัพทมือถือจากผูที่ใช
โทรศัพทมือถือ ระบบ AIS, One 2 Call, GSM Advance, GSM 1800

รายการรวมมือรวมใจตั้งชื่อโครงการนี้วา “โครงการ MMS เหยี่ยวขาวไอทีวี” โดยจัด
ใหมกีจิกรรมประกวดภาพเด็ด MMS เหยี่ยวขาวไอทีวี เพื่อเปนการกระตุนในการใหประชาชนสง
ขาวเขารวมโครงการมากขึ้นเพื่อชิงรางวัลภาพขาวที่นาสนใจและดีที่สุดจะไดรับรางวัลเปน 
โทรศพัทมือถือโนเกีย รุน 6630 เดือนละ 3 เครื่อง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน คือ เดือน มิถุนายน – 
สิงหาคม 2548 ซ่ึงการประกวดภาพขาวดังกลาวสามารถทํ าใหยอดการสง MMS ทางโทรศัพทมือถือ
ผานรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเปนรอยละ 200 จากยอดการ
สงภาพขาวปกติ

ผูวิจัยไดทํ าแบบสอบถามเพื่อสอบถามประชาชนทางบานที่สงขาว MMS เขามาใน 
รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ซ่ึงรายชื่อทั้งหมดไดมาจากฐานขอมูลของทาง 
รายการรวมมือรวมใจที่เก็บไวตั้งแตเร่ิมใหมีการรายงานขาวผานทางสื่อ MMS ซ่ึงประชากรในการ
ทํ าวิจัยคร้ังนี้อยูทั้งกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดทํ าใหผูวิจัยตองทํ าการสอบถามทางโทรศัพท
เพือ่เปนการประหยัดเวลาและสะดวกตอการสัมภาษณในการทํ าวิจัยคร้ังนี้
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ผูวิจัยไดทํ าการสอบถามขอมูลโดยการตอบแบบสัมภาษณจากกลุมประชากรตัวอยาง
ทัง้หมด 50 คน ซ่ึงทั้งหมดเปนผูที่ไดสงภาพขาวผานระบบโทรศัพทมือถือ MMS เขามาในรายการ
รวมมือรวมใจ

จากการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยางไดจํ าแนกตามจํ านวนและรอยละของกลุมตัว
อยางของประชาชนผูรับชมที่สงขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี 
รวมถึงความสนใจ ใสใจ และทัศนคติในการติดตามรายการรวมมือรวมรวมใจทางสถานีโทรทัศน
ไอทีวี

ตารางที่  4.1 ตารางจํ าแนกกลุมประชากรจํ าแนกเพศของผูท่ีสนใจสง MMS เขามาในรายการ
รวมมือรวมใจ

ลํ าดับท่ี จํ าแนกตามเพศของผูสง จ ํานวน (คน) รอยละ
1 ผูทีส่ง MMS เขามาในรายการเปนเพศหญิง 18.00 36.00
2 ผูทีส่ง MMS เขามาในรายการเปนเพศชาย 32.00 64.00

รวม 50.00 100.00

จากตารางที่ 4.1  แสดงจ ํานวนและรอยละจากเพศของกลุมตัวอยางของผูที่สง MMS 
เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีผูวิจัยไดทํ าการสัมภาษณประชาชนที่สงเขา
มาทัง้หมด 50 คน สามารถจํ าแนกไดตามเพศของผูที่ใหความสนใจสง MMS เขามาในรายการผล
การวจิยัทีไ่ดรับคือ เพศที่ใหความสนใจในการสง MMS เขามาในรายการเปนดังนี้

- เพศชาย ใหความสนใจในการสง MMS เขามาในรายการจ ํานวน 23 คน คิดเปน 
รอยละ 64.00 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน 50 คน

- เพศหญงิ  ใหความสนใจในการสง MMS เขามาในรายการจํ านวน 18 คน คิดเปน 
รอยละ 36.00 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน 50 คน
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ตารางที่  4.2 ตารางจ ําแนกกลุมประชากรจํ าแนกตามเขตของผูท่ีสนใจสง MMS เขามาในรายการ
รวมมือรวมใจตัวอยาง

ลํ าดับท่ี จํ าแนกตามเขตของผูสง จํ านวน
(คน) รอยละ

1 ผูที่สง MMS เขามาในรายการที่รับชมอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร

13 27.00

2 ผูที่สง MMS เขามาในรายการที่รับชมอยูใน
ตางจังหวัด

37 73.00

รวม 50 100.00

จากตารางที่ 4.2 แสดงจํ านวนและรอยละของกลุมตัวอยางของผูที่สง MMS เขามาใน 
รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีผูวิจัยไดทํ าการสัมภาษณประชาชนที่สงเขามา 
ทัง้หมด 50 คน สามารถจํ าแนกไดตามเขตที่อาศัยของผูที่ใหความสนใจสง MMS เขามาในรายการ 
ผลการวจิัยที่ไดรับคือ เขตการรับชมที่ใหความสนใจในการสง MMS เขามาในรายการเปนดังนี้

- ผูที่อาศัยอยูในเขตตางจังหวัดใหความสนใจในการสง MMS เขามาในรายการ
จ ํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 73.00 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน 50 คน

- ผูทีอ่าศยัอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหความสนใจในการสง MMS เขามาในรายการ
จ ํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 27.00 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน 50 คน

ตารางที ่ 4.3 ตารางจํ าแนกกลุมประชากรจํ าแนกตามอาชีพของผูท่ีสนใจสง MMS เขามาในรายการ
รวมมือรวมใจ

ลํ าดับท่ี จํ าแนกตามอาชีพ จ ํานวน (คน) รอยละ
1 คาขาย 9 18.00
2 รับจาง 18 36.00
3 รับราชการ 5 9.00
4 ธุรกิจสวนตัว 13 28.00
5 เกษตรกรรม 5 9.00

 รวม 50 100.00
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จากตารางที่ 4.3 แสดงจํ านวนและรอยละของกลุมตัวอยางของผูที่สง MMS เขามาใน
รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีผูวิจัยไดทํ าการสัมภาษณประชาชนที่สงเขามาทั้ง
หมด 50 คน สามารถจํ าแนกไดตามอาชีพของผูที่ใหความสนใจสง MMS เขามาในรายการผลการ
วจิยัทีไ่ดรับคือ อาชีพของผูที่ใหความสนใจในการสง MMS เขามาในรายการเปนดังนี้

- ผูทีป่ระกอบอาชีพรับจางใหความสนใจมากที่สุดในการสง MMS เขามาในรายการ
จ ํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 36.00 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน 50 คน

- ผูที่ประกอบอาชีพทํ าธุรกิจสวนตัวใหความสนใจเปนอันดับที่สองในการสง MMS 
เขามาในรายการจํ านวน 13 คน คิดเปนรอยละ 28.00 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน 50 คน

- ผูทีป่ระกอบอาชีพคาขายใหความสนใจเปนอันดับที่สองในการสง MMS เขามาใน
รายการจํ านวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18.00 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน 50 คน

- ผูที่ประกอบอาชีพรับราชการและเกษตรกรรมใหความสนใจเปนอันดับที่เทากันใน
การสง MMS เขามาในรายการจํ านวน 5 คนเทากันทั้งสองอาชีพ คิดเปนรอยละ 9.00 จาก
ประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน 50 คน

ตารางที่  4.4 ตารางจ ําแนกกลุมประชากรจํ าแนกตามชวงอายุของผูท่ีสนใจสง  MMS  เขามาใน
รายการรวมมือรวมใจ

ลํ าดับท่ี ชวงอายุระหวาง จ ํานวน (คน) รอยละ
1 ชวงอายุระหวาง 25-35 ป 23 45.00
2 ชวงอายุระหวาง 36-40 ป 4 10.00
3 ชวงอายุระหวาง 41-50 ป 23 45.00

รวม 50 100.00

จากตารางที่ 4.4  แสดงจ ํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของผูที่สง MMS เขามาใน
รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีผูวิจัยไดทํ าการสัมภาษณประชาชนที่สงเขามา
ทัง้หมด 50 คน สามารถจํ าแนกไดตามชวงอายุของผูที่ใหความสนใจสง MMS เขามาในรายการผล
การวจิยัทีไ่ดรับคือ ผูที่มีชวงอายุที่ใหความสนใจในการสง MMS เขามาในรายการเปนดังนี้

- ผูที่มีชวงอายุระหวาง 25-35 ปและชวงอายุระหวาง 41-50 ปใหความสนใจเปน
อันดบัทีเ่ทากันในการสง MMS เขามาในรายการจํ านวน 23 คนเทากันทั้งสองอาชีพ คิดเปนรอยละ 
45.00 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน 50 คน
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- ผูที่มีชวงอายุระหวาง 36-40 ปใหความสนใจเปนอันดับที่เทากันในการสง MMS 
เขามาในรายการจํ านวน 4 คนเทากันทั้งสองอาชีพ คิดเปนรอยละ 10.00 จากประชากรกลุมตัวอยาง 
ทั้งส้ิน 50 คน

ตารางที่ 4.5  ตารางจ ําแนกกลุมประชากรจํ าแนกตามชวงระดับการศึกษาของผูท่ีสนใจสง MMS เขา
มาในรายการรวมมือรวมใจ

ลํ าดับท่ี ชวงระดับการศึกษา จ ํานวน (คน) รอยละ
1 ประถมศึกษาปที่ 4 – มัธยมศึกษาปที่ 6 9 18.00
2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 32 64.00
3 จบการศึกษาระดับปริญญาโท 9 18.00

รวม 50 100.00

จากตารางที่ 4.5  แสดงจ ํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของผูที่สง MMS เขามาใน
รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีผูวิจัยไดทํ าการสัมภาษณประชาชนที่สงเขามา
ทัง้หมด 50 คน สามารถจํ าแนกไดตามชวงระดับการศึกษาของผูที่ใหความสนใจสง MMS เขามาใน
รายการผลการวิจัยที่ไดรับคือ ระดับการศึกษาของผูที่ใหความสนใจในการสง MMS เขามาใน
รายการเปนดังนี้

- ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหความสนใจเปนอันดับที่สูงที่สุดในการสง 
MMS เขามาในรายการจํ านวน 32  คนเทากันทั้งสองอาชีพ คิดเปนรอยละ 64.00 จากประชากรกลุม
ตัวอยาง ทั้งส้ิน 50 คน

- ผูทีจ่บการศึกษาในชวงการศึกษาระหวางประถมศึกษาปที่ 4 – มัธยมศึกษาปที่ 6 และ
ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ใหความสนใจเปนอันดับที่เทากันในการสง MMS เขามาใน
รายการจํ านวน 9 คนเทากันทั้งสองอาชีพ คิดเปนรอยละ 18.00 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน
50 คน
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ตารางที่  4.6 แสดงความถีใ่นการรับชมรายการของประชาชนผูสงภาพ MMS เขามาในรายการ
รวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี

ลํ าดับท่ี ความถี่ในการรับชมรายการ จ ํานวน (คน) รอยละ
1 ตดิตามรับชมรายการทุกวัน 50 100.00
2 ตดิตามรับชมรายการ 2-3 วัน/สัปดาห - -
3 ตดิตามรับชมรายการ 1 วัน/สัปดาห - -

รวม 50 100.00

จากตารางที่ 4.6 ประชาชนที่สงขาวผานสื่อ MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทาง
สถานีโทรทัศนสีไอทีวีนั้น ทั้งหมดจากแบบสอบถามขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 50 คนนั้นมี
ความถี่ในการรับชมรายการเทากันคือ ติดตามรับชมรายการเปนประจํ าทุกวันที่มีการออกอากาศ
เนื่องจากรายการออกอากาศในชวงเวลาที่ผูที่สงขาวสารเขามาสามารถรับชมรายการไดโดยไมได
ติดภารกิจจากงานประจํ าจึงมีเวลาที่จะรับชมไดทุกชวงของการออกอากาศทํ าใหอยากรวมกิจกรรม
กบัทางรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี เนื่องจากประชาชนที่สนใจเขารวมกิจกรรม
เหน็วารายการเปนชองทางที่สามารถติดตอส่ือสารกับสังคมสวนใหญ และสามารถเปดเผยเรื่องราว
ที่ไดรับความเดือดรอนหรือไมไดรับความเปนธรรมจากสังคมหรือไดรับการเบียดเบียนจากอํ านาจ
มดืและอาจไมไดรับความเปนธรรมในสังคม

ตารางที่  4.7  ตารางจํ าแนกกลุมประชากรจํ าแนกตามการทราบของแหลงประชาสัมพันธการเขา
รวมโครงการของผูท่ีสนใจสง MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจ

ลํ าดับท่ี จํ าแนกตามแหลงประชาสัมพันธ จํ านวน (คน) รอยละ
1 ทราบจากรายการรวมมือรวมใจ 46 91.00
2 ทราบจากขอความจากโทรศัพทมือถือ 4 9.00

รวม 50 100.00

จากตารางที่ 4.7 แสดงจํ านวนและรอยละจากแหลงประชาสัมพันธการเขารวม
กจิกรรมการสง MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจของกลุมตัวอยางของผูที่สง MMS เขามาใน
รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีผูวิจัยไดทํ าการสัมภาษณประชาชนที่สงเขามา
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ทัง้หมด 50 คน สามารถจํ าแนกไดตามแหลงประชาสัมพันธของผูที่ใหความสนใจสง MMS เขามา
ในรายการผลการวิจัยที่ไดรับคือ

- ทราบจากรายการรวมมือรวมใจ วาเปดการเขารวมกิจกรรมการสง MMS เขามาใน
รายการจํ านวน 46 คน คิดเปนรอยละ 91.00 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน 50 คน

- ทราบจากขอความทางโทรศัพทมือถือ วาเปดการเขารวมกิจกรรมการสง MMS เขา
มาในรายการจํ านวน 4 คน คิดเปนรอยละ 9.00 จากประชากรกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน 50 คน

ตารางที่ 4.8 ตารางจํ าแนกกลุมประชากรจํ าแนกตามการไดรับรางวัลในการสงภาพขาวเขารวม
       โครงการของผูท่ีสนใจสง MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจ

ลํ าดับท่ี จํ าแนกตามไดรับรางวัล/ไมไดรับรางวัล จํ านวน (คน) รอยละ
1 ไดรับรางวัล 9 18.00
2 ไมไดรับรางวัล 41 82.00

รวม 50 100.00

จากตารางที่ 4.8 แสดงจํ านวนและรอยละจากผู ที่ไดรับรางวัลจากการเขารวม
กจิกรรมการสง MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจของกลุมตัวอยางของผูที่สง MMS เขามาใน
รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีผูวิจัยไดทํ าการสัมภาษณประชาชนที่สงเขามาทั้ง
หมด 50 คน สามารถจํ าแนกไดตามผูที่ไดรับรางวัลจากผูที่ใหความสนใจสง MMS เขามาในรายการ
ผลการวิจัยที่ไดรับคือ
 1. ประชาชนที่สงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศน
ไอทวีทีีไ่ดรับรางวัลมีทั้งส้ิน 9 คนจากจํ านวนที่ไดรับการสัมภาษณทั้งส้ิน 50 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
18 ของจ ํานวนประชากรกลุมตัวอยางที่ทํ าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
 2. ประชาชนที่สงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศน
ไอทวีทีีไ่มไดรับรางวัลมีทั้งส้ิน 41 คนจากจํ านวนที่ไดรับการสัมภาษณทั้งส้ิน 50 คน ซ่ึงคิดเปนรอย
ละ 82 ของจํ านวนประชากรกลุมตัวอยางที่ทํ าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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ตารางที่ 4.9 ตารางจํ าแนกกลุมประชากรจํ าแนกตามการแสดงความคิดเห็นผานสื่ออ่ืนของผูท่ีสนใจ
สง  MMS  เขามาในรายการรวมมือรวมใจ

ลํ าดับท่ี เคย/ไมเคยแสดงความคิดเห็นผานสื่อนั้น จ ํานวน (คน) รอยละ
1 เคยแสดงความคิดเห็นผานสื่อนั้น 18 46.00
2 ไมเคยแสดงความคิดเห็นผานสื่อนั้น 32 64.00

รวม 50 100.00

จากตารางที่ 4.9  แสดงจ ํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของผูที่สง MMS เขามาใน
รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีผูวิจัยไดทํ าการสัมภาษณประชาชนที่สงเขามา
ทัง้หมด 50 คน สามารถจํ าแนกไดตามการเคยแสดงความคิดเห็นผานสื่ออ่ืนของผูที่ใหความสนใจ
สง MMS เขามาในรายการผลการวิจัยที่ไดรับคือ

ประชากรกลุมตัวอยางที่ทํ าการวิจัย ที่ทํ าการสง MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจ 
ทางสถานโีทรทัศนไอทีวีจํ านวน 32 คนไมเคยแสดงความคิดเห็นผานสื่ออ่ืน คิดเปนรอยละ 64 จาก
การวิจัยประชากรทั้งหมด 50 คน

ประชากรกลุมตัวอยางที่ทํ าการวิจัย ที่ทํ าการสง MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจ 
ทางสถานโีทรทัศนไอทีวีจํ านวน 18 คนเคยแสดงความคิดเห็นผานสื่ออ่ืน เชน การแสดงความคิด
เห็นผานสื่อวิทยุโดยการโทรศัพทเขาไปแสดงความคิดเห็นของตัวเองตอประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม 
หรือ เคยแสดงความคิดเห็นผานสื่ออินเทอรเนตเชนการแสดงความคิดเห็นผานกระทูแตละขอเปน
การแสดงความคิดเห็นผานตัวอักษรเพื่อตองการใหผูรวมสังคมเดียวกันไดรับรูถึงความคิดเห็นของ
ตวัเอง เปนตน คิดเปนรอยละ 64 จากการวิจัยประชากรทั้งหมด 50 คน

ตารางที่  4.10  ตารางจํ าแนกกลุมประชากรจํ าแนกตามการติดตามความเคลื่อนไหวของรายการหลัง
จากที่สงขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจ

ลํ าดับท่ี ตดิตาม/ไมติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ จ ํานวน (คน) รอยละ
1 ติดตามรายการ 40 82.00
2 ไมติดตามราย 10 18.00

รวม 50 100.00
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จากตารางที่ 4.10 ผูทีส่ง MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี
ผูวิจัยไดทํ าการสัมภาษณประชาชนที่สงเขามาทั้งหมด 50 คน สามารถจํ าแนกไดตามการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของผูที่ใหความสนใจสง MMS เขามาในรายการผลการวิจัยที่ไดรับคือ

จากการที่ประชาชนที่สงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานี
โทรทัศนไอทีวีนั้น ปรากฏวาทํ าใหมีการติดตามความเคลื่อนไหวของรายการมากที่สุดคือ จํ านวน 
40 คน คดิเปนรอยละ 82 จากจํ านวนประชากรตัวอยางทั้งส้ิน 50 คน เนื่องจากตองการทราบวาขาว
ของตวัเองไดรับการออกอากาศหรือไมทํ าใหมีการติดตามความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง

จากการที่ประชาชนที่สงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานี
โทรทศันไอทีวีนั้น ปรากฏวามีผูที่ไมตองการที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ จํ านวน 10 
คน คดิเปนรอยละ 18 จากจํ านวนประชากรตัวอยางทั้งส้ิน 50 คน เนื่องจากตองการสงเขาไปเทานั้น
ใหรายการไดรับทราบไมตองการสรางประเด็นอะไรเพียงตองการใหมีคนรับรูเรื่องราวเทานั้น

จากการทํ าแบบสัมภาษณของประชากรกลุมตัวอยางทั้ง 50 คน สามารถสรุปไดวา
ภาพขาวจากสื่อ MMS ที่สงเขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีปรากฏวา
เพศชายใหความสนใจในการสงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศน
ไอทีวีมากกวาเพศหญิงเนื่องจากเพศชายใหความสนใจและใสใจมากกวาเพศหญิงเนื่องจากเพศชาย
มีความเปนผูนํ าอยูในตัวเองและตองการที่จะนํ าเสนอเพื่อบอกเลาเรื่องราวที่ตัวเองไดประสบมาให
ฟงอยูเสมอ

ผูที่อาศัยอยูในเขตตางจังหวัด ใหความสนใจในการสงภาพขาว MMS ทางโทรศัพท
มือถือผานรายการรวมมือรวมใจมทางสถานีโทรทัศนไอทีวีมากกวาประชาชนที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานครเพราะประชาชนที่อยูตางจังหวัดมีชองทางในการรองทุกขหรือบอกเลาเรื่องราวใน
สังคม อีกนัยหนึ่งคือประชาชนที่อาศัยอยูในตางจังหวัดสวนใหญมีการศึกษาที่นอยกวาผูที่อาศัยอยู
ในเขตกรงุเทพมหานคร ซ่ึงเปนชองวางในการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูที่มีความรูมากกวาหรือผูมี
อิทธิพลซ่ึงทํ าใหผูที่อาศัยอยูตางจังหวัดตองการหาที่พึ่งในการชวยเหลือยามที่ไมสามารถรองเรียน
หรือรองทุกขจากผูรับผิดชอบนอยกวาคนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงหากอยูในเขต
กรุงเทพมหานครสามารถเดินทางมารองเรียนหรือแจงเรื่องราวรองทุกขไดโดยตรงเพื่อแจง
เหตุการณตางๆ หรือหาผูรับผิดชอบเรื่องราวนั้นๆ ไดโดยตรง

ผูที่ประกอบอาชีพรับจางใหความสนใจมากที่สุดในการสง MMS เขามาในรายการ
เนื่องจากผูที่ประกอบอาชีพรับจางนั้นเปนประชากรกลุมใหญที่ใหความสนใจในการรับชมรายการ
มากที่สุด ผูที่ประกอบอาชีพทํ าธุรกิจสวนตัวใหความสนใจเปนอันดับที่สองในการสงภาพขาว 
MMS เนือ่งจากสามารถรับชมขาวสารไดหากตองการ ผูที่ประกอบอาชีพคาขายใหความสนใจเปน
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อันดบัทีส่ามในการสง MMS เขามาในรายการ ผูที่ประกอบอาชีพรับราชการและเกษตรกรรมให
ความสนใจเปนอันดับที่เทากันในการสง MMS เขามาในรายการเปนอันดับสุดทาย เนื่องจากการ
ทํ างานอาชีพเกษตรกรรมและรับราชการเนื่องจากเปนอาชีพที่ตองใชเวลาในการทํ างานและอาจจะ
ไมไดรับชมรายการรวมมือรวมใจทํ าใหไมทราบขาวการประกวดภาพขาว MMS

ผูที่มีชวงอายุที่ใหความสนใจในการสง MMS เขามาในรายการเปนผูที่มีชวงอายุ
ระหวาง 25-35 ป และชวงอายุระหวาง 41-50 ปที่ใหความสนใจเปนอันดับแรกและมีจํ านวนที่
เทากนัในการสง MMS เขามาในรายการเนื่องจากอยูในชวงอายุที่ออกไปพบเรื่องราวในการดํ าเนิน
ชีวิตมากกวาคนในวัยอ่ืนและพรอมที่จะบอกเลาเรื่องราวตางๆ ที่ประสบมา สํ าหรับผูที่มีชวงอายุ
ระหวาง 36-40 ป ใหความสนใจในการสงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานี
โทรทศันไอทีวีเชนกันแตมีปริมาณการสงที่นอยกวามาก

ระดบัการศกึษาของผูที่ใหความสนใจในการสงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือ
รวมใจเปนผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใหความสนใจเปนอันดับที่สูงที่สุด เนื่องจากเปนผูที่มี
ความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดดีและเปนผูที่สามารถใชส่ือโทรศัพทใหเปนประโยชน
มากกวาโดยอาศัยส่ือโทรศัพทเปนชองทางในการรองเรียนบอกเลาเรื่องราวรองทุกขไดดี สํ าหรับ
ผูทีจ่บการศึกษาในชวงระดับประถมศึกษาปที่ 4 – มัธยมศึกษาปที่ 6 และผูที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ใหความสนใจเปนอันดับที่เทากันในการสงภาพขาว MMS เขามาในรายการเทากัน
ทั้งสองระดับการศึกษาเนื่องจากประชาชนที่มีการศึกษาในระดับดังกลาวที่ไมคาดหวังในการสง
ภาพขาว MMS ทางโทรศัพทมือถือในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี

การติดตามรับชมรายการประจํ าทุกวันที่มีการออกอากาศเนื่องจากรายการออกอากาศ
ในชวงเวลาที่ผูที่สงขาวสารเขามาสามารถรับชมรายการไดโดยไมไดติดภารกิจจากงานประจํ าจึงมี
เวลาที่จะรับชมไดทุกชวงของการออกอากาศทํ าใหอยากรวมกิจกรรมกับทางรายการรวมมือรวมใจ
ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี เนื่องจากประชาชนที่สนใจเขารวมกิจกรรมเห็นวารายการเปนชองทางที่
สามารถติดตอส่ือสารกับสังคมสวนใหญและสามารถเปดเผยเรื่องราวที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
ไมไดรับความเปนธรรมจากสังคมหรือไดรับการเบียดเบียนจากอํ านาจมืด

แหลงประชาสัมพันธของผุที่ใหความสนใจสงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือ
รวมใจผลการวิจัยที่ไดรับ คือ ทราบจากรายการรวมมือรวมใจวาเปดใหมีการเขารวมทํ ากิจกรรมการ
สงภาพขาว MMS เขามาในรายการและทราบจากขอความทางโทรศัพทมือถือวาเปดเขารวม
กจิกรรมการสงภาพขาวของรายการ

การไดรับรางวัลจากผูที่ใหความสนใจสงภาพขาว MMS เขามาในรายการผลวิจัยที่ได
รับคอื ประชาชนที่สงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีที่ได
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รับรางวัลและประชาชนที่สงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอที
วีที่ไมไดรับรางวัลมากกวาเพราะรางวัลที่ทํ าการแจกใหกับผูที่ชนะการประกวดจากประชาชนที่ได
รับรางวัลมีเพียง 9 รางวัลเทานั้น

4.4 การจัดการดานเทคนิคกับภาพขาว MMS จากผูชม

ภาพที่ 4.4  แสดงภาพหองควบคุมภาพขาวที่เขามายังสวนกลางของสถานี
การเดินทางของขอมูลขาวสารที่สงมานั้นจะถูกสงมายังหองที่เปนแหลงขอมูลของ

สถาน ีคือ หองที่ภาพขาวทุกขาวที่ถูกสงเขามาจากประชาชนหรือนักขาวของสถานีที่สงเขามาจะถูก
สงมายังจุดรับขาวสารแรก คือ แหลงเก็บขอมูลใหญของระบบ เอ.ไอ.เอส., จ.ีเอส.เอ็ม. แอดวานส
เทานั้น เปนสถานที่เก็บขอมูลที่เปนสัญญาณโทรศัพทที่สงเขามาทางชองทางรับขอมูลของสถานี
หมายเลขโทรศัพทของสถานี คือ 481484 สํ าหรับการสงขอมูลทาง SMS และ 88000 ขอมูลที่ถูกสง
เขามาจากทางโทรศัพทมือถือทางชองทางตางๆ เชน MMS และ SMS จะถูกสงไปยังเครื่องเก็บ
ขอมลูฝงหนึ่งของอาคารชินวัตรทาวเวอร แตไมเปดเผยวาอยูตรงจุดใด ซ่ึงถือเปนศูนยรวมขอมูลจุด
ใหญกอนจะถูกแปรสภาพมาเปนขอมูลภาพและเสียงเพื่อสงใหทางสถานีโดยจะสงมาที่หองควบคุม
หองนี้
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ปกติแลวจะมีผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้นถึงจะเขามาในหองนี้ได เพราะถือเปนหองสํ าคัญ
หองหนึ่งที่เปนความลับของสถานีเนื่องจากเปนคลังขอมูลของสถานี และอุปกรณทางอิเล็ค
ทรอนิคสในหองนี้มีมูลคามากกวา 30,000,000.- บาท จึงเปนเขตหวงหามของสถานี หองนี้ตอง
ควบคมุการเขา - ออกของขาวแตละขาวและกระจายขาวสารที่ไดรับไปยังแผนกและรายการตางๆ ที่
เกี่ยวของและจะสงเขาไปในแหลงเก็บขอมูลกลางของสถานีเพื่อใหทุกแผนกและทุกรายการ
สามารถน ําขาวนี้มาใชประโยชนในการเผยแพรขาวสารนั้นได จึงเปนเหมือนแหลงวัตถุดิบใหญของ
สถานโีทรทัศนไอทีวีกอนที่จะสงตอขาวสารไปยังแผนกตางๆ และเพื่อปรับปรุงภาพใหมีคุณภาพที่
สามารถออกอากาศได ซ่ึงนับเปนแหลงเผยแพรขาวสารสํ าคัญและจะไดรับการปรับปรุงดูแล

ภาพที่ 4.5  ภาพหองกระจายภาพขาวไปยังแผนกที่เก่ียวของ
การเดินทางของภาพขาว MMS ทางโทรศัพทมือถือที่ถูกสงเขามาในรายการรวมมือรวม

ใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีที่สงภาพขาวแตละภาพเขามายังสถานีโทรทัศนไอทีวี มีการเดินทางจาก
แหลงเก็บขอมูลหรือประตูขอมูลขาวสารของสถานีโทรทัศนไอทีวีมายังหองคัดแยกขอมูลภาพขาว
แผนกคดัเลอืกภาพสูรายการตางๆ ของสถานีซ่ึงหองนี้เปนหองในการคัดแยกภาพขาวใหเดินทางไป
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ยังจุดหมายปลายทางของภาพนั้นอยางถูกตองจากมือผูสงไปยังมือผูรับเปรียบเสมือนไปรษณียที่มี
หนาที่สงจดหมายใหถึงผูรับหนาซองไปรษณียนั่นเอง

การทํ าหนาที่คัดกรองขาวสารนับเปนหนาที่หลักของสื่อมวลชน เปนการคัดเลือกขาว
สารที่ดีมีประโยชน และมีสาระที่ดีมอบใหสูประชาชนสวนใหญเพื่อรับรูเร่ืองราวขาวสารขอมูลที่
สดใหม เปนธรรมตอทุกฝาย พรอมที่จะสงถึงสายตาประชาชนเพื่อใหไดรับขาวสารมากที่สุด การ
คัดกรองขาวสารนับเปนสิ่งสํ าคัญที่การเปดเผยและปดบังขาวสารที่สํ าคัญทํ าใหประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารที่คลาดเคลื่อนและบิดเบือนความเปนจริงเปนสิ่งที่ทํ าใหประชาชนไดรับขาวสารที่
ผิดพลาดและทํ าใหเกิดความเขาใจผิดและอาจเปนผลรายตอการตัดสินใจในการใชชีวิตประจํ าวัน 
หรือการดํ าเนินธุรกิจที่ผิดพลาด ผลกระทบจึงอาจเกิดกับประชาชนสวนใหญหากสื่อเสนอขอมูลที่
ผิดพลาดและบิดเบือน

การทํ างานในหองนี้เปนเสมือนแหลงคัดกรองขาว ตองอาศัยความชํ านาญและความรู
เฉพาะดานในการคัดกรองขาวเพื่อใหใชในแตละรายการโดยการกํ าหนดจากโปรแกรมที่ไดรับเขา
มาจะถกูน ํามาถึงหองนี้เพื่อเปนแหลงคัดแยกขาวไปยังสายขาวตางๆ อาทิเชน ขาวอาชญากรรม ขาว
รองทุกข ขาวทั่วไป ขาวกีฬา  เชน การถูกสงเขามาทางเบอรโทรศัพท 88000 จะเขามาในรายการ
รวมมือรวมใจหากสงไปเบอรอ่ืนจะสงไปยังรายการอื่นที่เกี่ยวของเปนตน ขึ้นอยูกับความตองการ
ของแหลงขาวที่สงเขามาแตละขาววาตองการนํ าเสนอในดานใดแตขาวที่เขามาสวนใหญของ
รายการจะมาอยูที่แหลงรวบรวมขาวกอน

ภาพที่ 4.6  ภาพอปุกรณทํ างานในหองหองกระจายภาพขาวไปยังแผนกที่เก่ียวของ
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หองกระจายภาพขาวเปนหนวยในการสงภาพไปยังแผนกที่ เกี่ยวของโดยจะมี
คอมพิวเตอรสํ ารองขอมูลใหญเพื่อสงไปยังศูนยกลางของสถานีดวยทุกครั้งเพื่อเปนการสํ ารองใน
การใชงานไดทุกแผนกการสงขอมูลจากหองนี้ตองอาศัยประสบการณในการใชเครื่องมือเครื่องใช
ทุกอยางตองเปนผูชํ านาญการเทานั้นถึงจะสามารถใชได การควบคุมนี้อาจตองนํ าสงไปยังขาวใน
การออกอากาศสดในทันทีโดยผานการควบคุมและตัดตอจากหองและชางผูเช่ียวชาญเหลานี้ การ
ทํ างานในหองนี้ตองอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะในดานการตัดตอและการควบคุมคุณภาพ
ของเสียงและภาพใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อคุณภาพในการนํ าเสนอชิ้นงานออกสูสายตาประชาชน
เพือ่ใหภาพที่คมชัด และเสียงที่สามารถสื่อสารจับใจความไดอยางดีขึ้นเพื่อใหตรงกับความตองการ
ของขาวที่จะนํ าเสนอในแตละชวง เนื่องจากภาพขาวบางภาพที่ถูกสงเขามาอาจเปนภาพที่ถายจาก
กลองที่ไมมีคุณภาพความละเอียดตํ่ า หรือถายขณะขาดแสงทํ าใหภาพที่ออกมาไมสามารถนํ าเสนอ
ได ทํ าใหตองมีการปรับลดขนาดแสงเพื่อการนํ าเสนอที่ชัดเจน

ภาพที่ 4.7  ตวัอยางภาพที่นํ าเสนอจากประชาชน
ตัวอยางภาพที่นํ าเสนอจากประชาชนภาพตัวอยางการถายจากประชาชนทางบานเพื่อ

นํ าเสนอภาพเหตุการณรถติดในกรุงเทพมหานคร ตอนเชาเพื่อออกอากาศขาวภาคเชาเปนการ
น ําเสนอภาพจากประสบเหตุการณจริงของประชาชนทางบาน ที่สงเขามาในการระบบการสงขอมูล
ขาวสารทางโทรศัพทมือถือ โดยวิธีการสงแบบ MMS ของประชาชนและถูกหยิบยกขึ้นมานํ าเสนอ
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จากผูคัดกรองขาวของสถานีคือ กองบรรณาธิการขาวของสถานี เพื่อการนํ าเสนอสูสายตาประชาชน
สวนใหญเพื่อเตือนใหหลีกเลี่ยงเสนทางที่เกิดการจราจรติดขัด และวิธีนี้เปนอีกวิธีหนึ่งที่ประชาชน
สามารถเปนผูส่ือขาวรายงานความคืบหนาหรือความเปนไปของสังคมได เปนเสมือนสังคมที่มี
ประชาชนเปนผูระวังภัยใหกับสังคมเองโดยประชาชนเปนผูรายงานขาวเองเปนการสื่อสารแบบ
2 ทาง

ภาพที่ 4.8  ตวัอยางภาพที่นํ าเสนอจากประชาชน
ตัวอยางภาพจากผูชมนี้เปนภาพที่ไมชัดเจน คือไมสวางพอทํ าใหไมสามารถนํ าเสนอ

ภาพขาวไดเทคโนโลยีในการปรับแตงภาพขาวของทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนการปรับแตงโดย
การใชโปรแกรมโดยการใชภาพที่ถูกสงเขามาทางจดหมายอิเล็กทรอนิคสของสถานีไปยังฝายขาว
ตางๆ ที่ตองการใชงานภาพขาวนั้น ภาพขาวที่สงมาอาจมีคุณภาพตํ่ าจนไมสามารถออกอากาศได

เปนตัวอยางภาพที่ขาดคุณภาพไมสามารถนํ าออกเสนอใหประชาชนไดเนื่องจากขาด
ความคมชดั และไมสามารถปรับแตงภาพไดเนื่องจากกลองที่ถายมามีคุณภาพตํ่ าทํ าใหภาพที่ออกมา
มคีวามแตกไมชัดเจน ทํ าใหตองพลาดโอกาส การนํ าเสนอขาวนี้ออกไป
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ภาพที่ 4.9   ตวัอยางภาพที่นํ าเสนอจากประชาชน
ตัวอยางภาพนี้เปนขาวที่ไดรับอาจเปนการนํ าเสนอจากประชาชนที่สงเขามาบางชวง

เวลาในการถายทอดเรื่องราวอาจเปนชวงเวลากลางคืนกลองจากโทรศัพทมือถืออาจมีขอจํ ากัดใน
การใชงานเนื่องจากแสงหรือบรรยากาศรอบขางสงผลใหคุณภาพของภาพลดนอยลงจนไมสามารถ
ออกอากาศได

ตัวอยางภาพที่ขาดคุณภาพไมสามารถนํ าออกเสนอใหประชาชนไดเนื่องจากขาดความ
คมชดั เปนภาพที่ถายเวลากลางคืนแสงของรูปนอยทํ าใหมองไมชัดเจนและไมสามารถปรับแตงภาพ
ไดเนื่องจากกลองที่ถายมามีคุณภาพตํ่ าทํ าใหภาพที่ออกมามีความแตกไมชัดเจน ทํ าใหตองพลาด
โอกาส การนํ าเสนอขาวนี้ออกไป
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ภาพที่ 4.10  ตวัอยางภาพที่หองคลังภาพสงมาใหรายการรวมมือรวมใจ
ตัวอยางภาพที่หองคลังภาพสงมาใหรายการรวมมือรวมใจการเดินทางของภาพขาว 

MMS ของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีมีการเดินทางผานชองทางของอีเมลไปยัง
แผนกตางๆ ของสถานีและภาพขาว MMS ที่ประชาชนทางบานตั้งใจสงเขามาเพื่อผานการคัดกรอง
จากรายการรวมมือรวมใจนั้นจะถูกปรับแตงภาพขาวเพื่อใหมีคุณภาพในการออกอากาศอยางชัดเจน
ไมคลุมเครือ

จากหองคลังภาพ ภาพที่ถูกปรับแสงและความคมชัดเสร็จเรียบรอยแลวจะถูกสงเขามา
ในเครื่องคอมพิวเตอรของรายการรวมมือรวมใจจะถูกสงเขามายังเครื่องคอมพิวเตอรสูเครื่อง 
Mappoint 1 คอื เครื่องที่รับขอมูลจากสวนกลางแลวมากระจายสูเครื่องอื่นหากตองการนํ าไปใชงาน
ภายในรายการรวมมือรวมใจเพื่อนํ าออกอากาศ เพื่อประกอบกับเนื้อหาที่ประชาชนทางบานสงเขา
มาเพื่อรองทุกขหรือเพื่อบอกเลาเหตุการณตอไป

การสงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจของประชาชนการเดินทางขอมูล
ขาวสารตั้งแตโทรศัพทมือถือของประชาชนที่สงเขามายังรายการกระบวนการคัดเลือกและขั้นตอน
ของการเดินทางของภาพขาวที่ผานเขามาในระบบ MMS ในรายการรวมมือรวมใจทางสถานี
โทรทัศนไอทีวี การสอบถามขอมูลเบื้องตนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สถานีโทรทัศนไอทีวี
ไดใชเพื่อการรับส่ือ MMS จากโทรศัพทมือถือของประชาชนที่สงเขามาในรายการรวมมือรวมใจ
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ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี และสัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทางดานสื่อสารสนเทศ ของรายการ
รวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีสามารถนํ ามาตอบปญหาการวิจัยได ดังนี้

ปญหานํ าวิจัย
ขอ 1 ประเภทของขาวที่ปรากฏโดยประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS ในรายการ

รวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนอยางไร
ขอมลูเกี่ยวกับประเภทขาวที่ปรากฏโดยประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS 

ในรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ไดมาจากการสังเกต การตอบแบบสอบถาม การ
สัมภาษณประชาชนที่สงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจ และ เจาหนาที่ของรายการ
รวมมือรวมใจ

ประชาชนที่สงภาพขาวผานสื่อ MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทร
ทศันสีไอทีวีนั้น เนื้อหาของภาพขาวที่ประชาชนสงเขามา สามารถแยกเปน 2 ประเด็นไดดังนี้

1. ขาวเหตุการณใกลตัว
2. ขาวรองทุกข

ขาวเหตุการณใกลตัว
การนํ าเสนอขาวเหตุการณใกลตัวนั้นเปนการบอกเลาใหสังคมสวนใหญไดรับทราบ

เหตุการณที่ตนเองไดพบและสงผลกระทบตอคนหมูมากได โดยอาจแบงเกณฑภาพขาวที่นํ าเสนอ
เหตุการณไดดังตอไปนี้

ภาพขาวท่ีใหขอมูลเพื่อทํ าใหสังคมเกิดความตระหนัก เชน ภาพขาวรถติดบนถนนใน
ตอนเชา  ภาพขาวสายสัมพันธระหวางคนในครอบครัว ซ่ึงรายการจัดประกวดภาพสายใยรักแมลูก 
ในโอกาสวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2549 ภาพขาวอุบัติเหตุบททองถนน

ภาพขาวท่ีเรียกรองใหเกิดการปองกันและแกไข เชน ภาพปายบอกทางที่สะกดไมถูก
ตอง ภาพขาวฝาปดทอระบายนํ้ าหายไปเนื่องจากโดนขโมยไป ภาพความรุนแรงของกลุมนักเรียน
หญิงของสถาบันหนึ่งที่ตบตีกัน ภาพขาวนักเรียนบนรถไฟฟาซ่ึงมีการพลอดรักกันและจูบกันอยาง
ไมเกรงกลัวสายตาของคนรอบขาง

ภาพขาวที่ถึงแสดงปรากฏการณธรรมชาติ  เชน ภาพพระอาทิตยทรงกลด ภาพขาว
ผูประสบอุบัติภัยนํ้ าทวมไมสามารถออกจากบานได
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4.3 ขาวรองทุกข
เนื่องจากประชาชนที่สงภาพขาวทางสื่อ MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทาง

สถานโีทรทัศนไอทีวี ทํ าใหตองใชส่ือ MMS เปนตัวกลางในการบอกเลาเรื่องราวรองทุกข เพื่อให
ถึงผูรับผิดชอบเพื่อใหสามารถแกไขปญหาและคลี่คลายเรื่องราวที่ไดรับความเดือดรอนที่เกิดขึ้นได
อยางรวดเร็ว เนื่องจากถูกผูชมสวนหนึ่งเปนผูมีการศึกษานอยไมรูวิธีในการรองเรียน การเกรงกลัว
อิทธิพล จึงทํ าใหตองออกมาปกปองสิทธิของตนเองผานการใชส่ือ MMS

การสงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีพบวา
ประเภทของขาวสารที่ประชาชนใชสงภาพขาว MMS ในการสื่อสารใหสังคมสวนใหญรับรู มีดังนี้

ภาพขาวความเดือดรอนของประชาชน ซ่ึงเกดิจากการเพิกเฉยจากหนวยงานรัฐที่รับผิด
ชอบ เชน ภาพขาวถนนที่เปนหลุมเปนบอ ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานรัฐบาลถึงแมจะมี
การแจงกับหนวยงานที่รับผิดชอบหลายครั้งแลวแตกลับไมไดรับความเหลียวแลจากหนวยงานใด
เลย

ภาพขาวการไมไดรับความเปนธรรมจากคูกรณี ซ่ึงอาจจะเปนผูมีอิทธิพลหรืออํ านาจมืด 
เชน ภาพขาวการรุกรานที่ดินของประชาชนจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ิน ซ่ึงประชาชนเหลานั้นได
รองเรียนตอหนวยงานทางภาครัฐแลวแตหนวยงานที่ไดรับเรื่องรองเรียนไมไดแกไขหรือแจงเรื่อง
ความคืบหนาแตอยางใด

การชี้ใหเห็นจุดบกพรองของภาครัฐ  เชน ภาพขาวการทุจริตของภาครัฐในการสราง
ถนนทีไ่มไดคุณภาพ เนื่องจาก ตองการใหภาครัฐรับทราบจุดบกพรองในบางชวงของภาครัฐในการ
บริหารงานทั้งสวนทองถ่ินและสวนการปกครองสวนกลาง ตองการชี้ใหเห็นปญหาการทุจริตของ
หนวยงานราชการ บางหนวยงาน และอยากใหปรับปรุงจุดดอยในสวนตางๆ ของการบริหารงานให
บริหารงานอยางโปรงใสและรวดเร็ว

การสงภาพขาว MMS จึงเปนการเฝาระวังสังคมรวมกันเสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน 
การรับรูรวมกันจนกลายเปนประเด็นใหสังคมรับรูและตื่นตัวรวมกัน มีการใหความชวยเหลือ
สํ าหรับผูที่เดือดรอนตองความชวยเหลือเรงดวน การเตือนภัยจากกลุมมิจฉาชีพ การแบงปน
ประสบการณรวมกันในรายการโดยผานสื่อตางๆ
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ปญหานํ าวิจัย
ขอ 2 กระบวนการการคัดเลือกขาวที่ประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS ในรายการรวม

มือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนอยางไร?
กระบวนการการคัดเลือกขาวที่ประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS ในราย

การรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนอยางไรสามารถตอบปญหานํ าวิจัยไดโดยแสดงการ
แสดงกระบวนการคัดเลือก และคัดกรองขาว MMS ถึงขั้นตอนในการสงขาวสารผานสื่อ MMS 
โทรศัพทมือถือทางรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี โดยมีเจาหนาที่ของรายการ
รวมมือรวมใจทํ าหนาที่ในการคัดเลือกขาวที่ประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS ใน
รายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี

ผูรับผดิชอบฝายตางๆ ในกระบวนการคัดกรองขาว
ผูวจิยัไดทํ าการสัมภาษณเจาหนาที่ของรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี 

ถึงขั้นตอนในการคัดเลือกภาพขาว MMS เพื่อออกอากาศในรายการ เพื่อทํ าความเขาใจเกี่ยวกับ
หนาที่คัดกรองขาวจากสื่อ MMS ของโทรศัพทมือถือของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศน
ไอทวี ีโดยไดสัมภาษณเจาหนาที่ระดับตางๆ ในรายการรวมมือรวมใจของสถานีประกอบดวย

1. บรรณาธิการ
2. ผูชวยบรรณาธิการ
3. ฝายผลิตรายการ
4. ผูสรางสรรครายการ
5. ผูส่ือขาว
6. ฝายประสานงาน
7. ฝายตรวจสอบขอมูล
8. ฝายธุรการ
9. ฝายคลังภาพ

บรรณาธิการ
บรรณาธกิาร หรือ บก. ทํ าหนาที่ในการกํ าหนดนโยบายของรายการ วางแผนการดํ าเนิน

งานของรายการจัดทํ าแผนการดํ าเนินงาน กระจายงานใหกับทีมงานในการทํ างานฝายตางๆ ให
เหมาะสมกับรายการในแตละฝาย การคัดสรรขาวเปนอีกหนาที่หลักหนาที่หนึ่งเปนการคัดสรรขาว
ที่ประชาชนทางบานสงมาทางสื่อตางๆและขาวที่สงมาจากผูส่ือขาวของสถานีและนักขาวของ
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รายการรวมมือรวมใจจากขอมูลที่ไดรับมาและผานการตรวจสอบจากทีมงานทุกฝายเรียบรอยแลว 
เพื่อนํ าเสนอในการออกอากาศ พรอมคัดเลือกและพิจารณาตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับ
นโยบายของรายการและนโยบายของสถานีการออกอากาศขาวในแตละขาวไปบรรณาธิการตอง
รับผิดชอบกับการรายงานขาวที่เสนอไป

ผูชวยบรรณาธิการ
ผูชวยบรรณาธิการมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อคัดเลือกขาวสํ าหรับการออกอากาศใน

แตละครั้ง ชวยอํ านวยความสะดวกตอแผนงานที่วางนโยบายไวและควบคุมการออกอากาศใหเปน
ไปโดยเรียบรอยและราบรื่นนาติดตาม โดยประสานงานกับแตละฝายตามที่ไดรับมอบหมายจาก
บรรณาธิการและใหสอดคลองกับนโยบายของสถานี นโยบายของรายการ ความเหมาะสมในการ
กระจายขาวในแตละชวงเวลา

ฝายผลิตรายการ
ฝายผลติรายการรับผิดชอบทางดานเทคนิคการตัดตอภาพ ปรับปรุงภาพใหมีคุณภาพใน

การออกอากาศใหสามารถสื่อสารไดอยางไมติดขัด ความคมชัด รายละเอียดของภาพ คุณภาพเสียง
ในดานการผลิตรายการ รวมถึงการใชเครื่องมือติดตอส่ือสารกับฝายตางๆ ของสถานี เชน การขอ
รูปภาพเพื่อประกอบภาพขาวในรายการ การกํ ากับรายการใหอยูในขอบเขตที่กํ าหนดไวทั้งเบื้อง
หนาและเบื้องหลังการออกอากาศใหเปนไปตามกรอบที่ตั้งไวเพื่อเสนอออกสูสายตาประชาชนทาง
บานอยางชัดเจนไมคลุมเครือ การกํ ากับใหทุกอยางเปนไปตามแผนงานที่วางไวในแตละขั้นตอน
การทํ างาน

ผูสรางสรรครายการ
ผูสรางสรรครายการเปนผูคิดรูปแบบรายการในชวงตางๆและนํ าเสนอหัวขอตางๆ และ

ปรับปรุงพัฒนารูปแบบรายการไมใหซ้ํ าซากปรับปรุงเนื้อหาในการนํ าเสนอรูปแบบรายการเพื่อ
น ําเสนอในที่ประชุม การคัดเลือกขาวสารในการนํ าเสนอในรายการเรื่องราวตางๆ ในการนํ าเสนอ
ตอสังคมเปนอีกหนาที่หนึ่งที่ผู สรางสรรครายการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการนํ าเสนอ
เนื่องจากเปนผูที่มีประสบการณในการนํ าเสนอรายการการคิดรูปแบบตางๆ ความสอดคลองของ
เรื่องตางๆ ในรายการใหเปนไปในรูปแบบในการออกอากาศในแตละชวงรายการเพื่อกํ าหนดให
ฝายผลิตรายการผลิตออกมาตามที่ผูสรางสรรครายการไดวางแผนของรายการไวเพื่อใหสอดคลอง
กบันโยบายของสถานี และเปนไปตามแนวคิดของรายการในชวยเหลือประชาชน
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ผูสื่อขาว
ผูส่ือขาวของรายการรวมมือรวมใจและของสถานีโทรทัศนไอทีวีทํ าหนาที่ออกไป

สืบคนขอมูลรวบรวมขอมูลในการทํ าขาวแตละครั้งเพื่อการรายงานขาวตามสถานที่ตางๆ ที่กํ าลัง
เปนที่สนใจของประชาชนและเปนประเด็นขาวที่สังคมสวนใหญใหความสนใจรวมกัน อาจเปน
การสื่อสารโดยผานเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันในบางแงมุมของสังคมสะทอนใหเห็น
ภาพและเลาเรื่องราวที่พบ เชน การออกไปทํ าขาวนํ้ าทวมในจังหวัดตางๆ เพื่อใหประชาชนที่ไดรับ
ชมรายการไดเห็นภาพความเดือดรอนที่เกิดขึ้นและรวมกันชวยเหลือคนที่ไดรับความเดือดรอนอยู 
เพื่อติดตามและรับชมความเปนไปของสังคมในชวงเวลานั้นอาจนํ าเสนอโดยการนํ าเทปเขามาออก
อากาศหรือการรายงานสดขึ้นอยูกับความสํ าคัญของขาวนั้นๆ วาตองการความรวดเร็วในการนํ า
เสนอมากนอยเพียงใด

ฝายประสานงาน
ฝายประสานงานทํ าหนาที่ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในดานการ

ชวยเหลือและขอขอมูลเพิ่มเติมในการทํ าขาวเพื่อสรางความมั่นใจในการออก อากาศในแตละครั้ง
เพื่อใหไดขอมูลมากที่สุดการตอยอดของเรื่องราวตางๆ ประสานงานกับแตละหนวยงานที่รับผิด
ชอบในเรือ่งที่เกี่ยวของเพื่อใหผูที่ไดรับความเดือดรอนไดรับการแกไขไดดีที่สุด  เชน การประสาน
งานกบัต ํารวจในการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือในการหาเบาะแสตางๆ  ศูนยวิทยุพระรามเกา, ศูนย
วทิยบุรูพา, ศูนยวิทยุไอทีวี, ศูนยวิทยุดํ ารงธรรม และเพื่อใหประชาชนที่เขามารองเรียนไดรับความ
เปนธรรมในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมในสังคมการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูที่มีอํ านาจมากกวา
และจากหนวยงานของรัฐ ฝายประสานงานทํ าหนาที่เสมือนคนที่ชวยแกปญหาใหกับประชาชนเพื่อ
ใหไดรับการแกปญหาที่รวดเร็วและเปนธรรม

ฝายตรวจสอบขอมูล
ฝายตรวจสอบขอมูลทํ าหนาที่ในการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับรองเรียนหรือขอมูลที่ผูชม

ทางบานสงมาทางสื่อโทรศัพทมือถือส่ือ MMS และ SMS ของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทร
ทัศนไอทีวีถึงเรื่องราวของขาวที่สงเขามานั้นมีความถูกตองเปนจริงหรือไม เร่ืองราวความเปนไป
เพือ่สนบัสนุนเหตุผลในการออกอากาศ ทางรายการไดใชโปรแกรม Map Point Asia และ Google 
Earth มาประยุกตใชในการหาขอมูลสถานที่ในชวงเวลาที่เรงดวน ชวงเวลาที่ประสบเหตุการณมี
ความสดใหมเปนจริงอยางที่มีการรับแจงมาหรือไม ผูประสบเหตุการณที่สงมามีตัวตนอยูจริงหรือ
ไม เพือ่ใหทุกฝายไดรับความเปนธรรมจากสังคมไมใหรายการตกเปนเครื่องมือของฝายหนึ่งฝายใด
ในการโจมตีคูแขง หรือเพื่อประโยชนตอฝายตรงขาม
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ฝายธุรการ
ฝายธุรการทํ าหนาที่ในการประสานงานของแตละฝายเพื่อการทํ างานของรายการใหมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดในการออกอากาศ ควบคุมการทํ างานของอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ เชน 
การควบคุมการทํ างานการออกอากาศ ของสื่อ MMS และ SMS ที่คนผูชมทางบานสงเขามาเพื่อการ
ออกอากาศในแตละวันใหมีการคัดเลือกการออกอากาศ การไดรับรางวัล การรวมเขาประชุมของผู
คดัเลอืกขาวที่ออกอากาศในแตละวัน ฝายธุรการจะมีสวนในการคัดเลือกขาวเพื่อเขาประชุมในการ
ออกอากาศในแตละวัน การจัดลํ าดับความสํ าคัญในแตละเรื่องที่ไดรับการรองเรียนจากประชาชน
ทางบาน การเขาชวยเหลือรับเรื่องสํ าหรับประชาชนที่เขามารองเรียนที่สถานีโทรทัศนไอทีวี การ
ตรวจสอบขอมูลคัดกรองขอมูลกอนการนํ าเสนอในที่ประชุมในการคัดเลือกขาวตอไป

ฝายคลังภาพ
ฝายคลังภาพมีหนาที่ในการจัดเก็บดึงภาพขาวจากระบบจัดเก็บขอมูลของสถานีนํ ามาใช

ในการทํ าภาพขาวประกอบการทํ างานทั้งภาพและเสียงโดยการจัดเก็บขอมูลภาพขาวของสถานีจัด
เก็บในระบบดิจิตอล สามารถนํ ามาใชไดทันทีโดยไมตองแปลงสัญญาณขอมูลเหมือนในอดีตตอง
เก็บเปนวิดีโอเทป หรือเทปเบตา ที่ตองใชเวลาในการแปลงขอมูลเปนเวลานานจึงจะสามารถนํ า
กลับมาใชออกอากาศไดอีกครั้ง อีกทั้งความคมชัดของคุณภาพ ภาพและเสียงในการนํ าเสนอจะดอย
ลงเนื่องจากการจัดเก็บแบบเกาคุณภาพของภาพมีการเสื่อมลงเร็วมาก การจัดเก็บแบบเดิมตองใช
เนือ้ทีใ่นการจดัเก็บมากเนื่องจากเทปวิดีโอ และเทปเบตามีขนาดใหญ การคนหาและการจัดเก็บจึง
เปนไปดวยความยากลํ าบาก ซ่ึงการจัดการระบบขอมูลคลังภาพของสถานีโทรทัศนไอทีวีถือเปน
สถานีที่ทันสมัยมากในปจจุบัน สงผลใหการทํ ารายการเกี่ยวกับขาวของสถานีเปนไปดวยคุณภาพ
ในการนํ าเสนอเนื่องจากมีขอมูลอันเปนเทคโนโลยีอันทันสมัยในการทํ าขาว

กระบวนการในการคัดเลือกและคัดกรองภาพขาว MMS
การแสดงกระบวนการคัดเลือก และคัดกรองขาว MMS ถึงขั้นตอนในการสงขาวสาร

ผานสื่อ MMS โทรศัพทมือถือ มีขึ้นตอนดังตอไปนี้
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ภาพขาวที่ประชาชนสงเขามาทางสื่อ MMS ของโทรศัพทมือถือผานเขามาทางรายการ
รวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ผานกระบวนการการคัดเลือกและคัดกรองขาว โดยมี
ขัน้ตอนดังภาพประกอบดังนี้

ภาพที่ 4.11  ขัน้ตอนการคัดเลือกภาพขาว MMS
ขั้นตอนที่ 1  การสง – รับภาพขาว MMS

ประชาชนที่ใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมถายภาพขาว MMS ทางโทรศัพทมือ
ถือสงภาพขาว MMS ผานเขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ถายภาพ
เหตกุารณตางๆ ที่ตนเองสนใจหรือประสบเหตุการณดังกลาวและสงภาพขาว MMS พรอมชื่อ-นาม
สุกลจริงของผูสง ที่อยูที่สามารถติดตอได หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดนอกจากหมายเลข
โทรศัพทที่สงเขามา เพื่อสะดวกตอการติดตอสอบถามในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือตองการหลัก
ฐานที่แทจริงหากเกิดกรณีที่มีผลกระทบจากภาพขาวที่ถูกสงเขามาและปองการกันการตกเปนเครื่อง
มือของฝายตรงขามโดยใชชองทางการสงภาพขาวนี้เปนเครื่องมือ เขามายังรายการรวมมือรวมใจ
ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีที่หมายเลขโทรศัพท 88000 เพื่อเขารวมสงภาพขาวมายังรายการรวมมือ
รวมใจ หลังจากที่ประชาชนทางบานไดสงภาพขาวเขามาทางรายการรวมมือรวมใจ ซึงเปนภาพขาว
ทีเ่ปนรปูภาพ หรือ ภาพนิ่ง และภาพขาวที่เปนรูปภาพ ประกอบเสียง หรือภาพเคลื่อนไหว (คลิป
วีดีโอ)

คณุปาณิศา เขื่อนแกว  เจาหนาที่ฝายขอมูล ของสถานีจะทํ าการคัดเลือกภาพขาวขั้นแรก
ของภาพขาวหลังจากที่ภาพขาวถูกสงเขามาและสงตอภาพขาวดังกลาวมายังเครื่องคอมพิวเตอรของ
คณุสรีุพร  สุนันทกิ่งเพชร, คุณวรลักษณ    อิศรางกูร ณ อยุธยา เจาหนาที่ฝายประสานงาน ทํ าหนาที่
ในการคัดเลือกขาวดังกลาวและเก็บเขายังคลังภาพเพื่อคัดเลือกภาพขาวในการออกอากาศตอไป 
โดยมหีลักเกณฑในการคัดเลือกภาพขาวคือ ตองเปนภาพขาวที่เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง และเปน
ประโยชนตอสวนรวม เปนภาพที่ไมมีผลกระทบตอบุคคลอื่น เปนตน

การรับ-
กระบวนการ
ในการคัดเลือก
และคัดกรอง
ภาพขาว
MMS
สงภาพขาว

ITV บรรณาธิการ
 + ท่ีประชุม

ONAIR

ไมอนุมัติ

เจาหนาที่ตรวจ
สอบภาพ

และขอมูล เพื่อ
เตรียมเขาประชุมDPU
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ขั้นตอนที่ 2  เก็บรักษาภาพขาว
ภาพขาว MMS ทางโทรศัพทมือถือสงเขามาทางหมายเลขโทรศัพท 88000 จะถูกแปลง

เปนขอมูลเพื่อสงมาที่แหลงเก็บขอมูลกลางที่อาคารชินวัตร 3 ซ่ึงเปนแหลงเก็บขอมูล สํ าหรับ
เจาหนาที่ของสถานีโทรทัศนไอทีวีรับขอมูลภาพขาว MMS ทางโทรศัพทมือถือที่ประชาชนสงเขา
มาและขอมูลดังกลาวจะเดินทางเขามายังหองเก็บขอมูลของฝายขาวซึ่งจะอยูหองสวนกลางเพื่อการ
กระจายขาวไปยังสวนตางของแตละฝาย เชน ฝายรายการรวมมือรวมใจ ฝายขาวภูมิภาค ฝายขาว
กีฬาเปนตน หลังจากกระจายมายังแหลงขาวขอมูลกลางแลวขอมูลจะถูกสงมาเปนขอมูลไปยังฝาย
ตางๆ เปนอีเมลเพื่อฝายนั้นจะคัดเลือกภาพขาวนั้นๆ ในการออกอากาศตอไป เมื่อขอมูลถูกสงมายัง
รายการรวมมือรวมใจแลวจะถูกคัดเลือกขึ้นมา โดยคุณชินชนะ หฤทัย เจาหนาที่ฝายธุรการสาร
สนเทศจะเปนผูตรวจสอบขอมูลเทคโนโลยีและการสื่อสารของรายการเพื่อคัดเลือกภาพขาวนั้นๆ
ตามนโยบายของรายการที่ไดรับมอบหมายมา และคัดเลือกขึ้นมาเพื่อออกอากาศ ในแตละภาพเพื่อ
ตรวจสอบขอมูลที่แทจริงตอไป

ภาพที่ 4.12   หองควบคุมคลังภาพ
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จากภาพที่ 4.12 หองควบคุมคลังภาพ ภาพขาว MMS ของโทรศัพทมือถือมีการการ
เดินทางของขอมูลขาวสารที่ถูกสงมาเพื่อถายทอดขอมูลขาวสารในแตละวันของสถานีมีเปนจํ านวน
มากทั้งจากประชาชนทางบานและจากผูส่ือขาวของสถานีในภูมิภาคตางๆ ของทั้งในและตาง
ประเทศการติดตอส่ือสารโดยใชการสงขอมูลทั้งภาพและเสียงทางอีเมลนั้นเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ของผูส่ือขาวที่นิยมใชในกรณีเรงดวนการเดินทางของขอมูลขาวสารที่มายังหองควบคุมภาพขาว
หลักของสถานีจะผานการควบคุมดูแลโดยการเก็บยังหองที่เปนแหลงขอมูลใหญของสถานี

หองเก็บขอมูลขาวสารหลักของสถานีนี้จะมีเจาหนาที่ในสวนงานของสถานีเปนผู
ควบคมุตลอด 24 ช่ัวโมงและตองเปนหองที่ควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลาเพื่อรักษาอุปกรณเครื่องมือ
ใหอยูในภาพพรอมใชตลอดเวลา ซ่ึงอุปกรณตางๆ นี้มีแตผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทานั้นที่จะสามารถ
ควบคุมหองนี้ได เนื่องจากจะมีผูส่ือขาวของสถานีโทรทัศนไอทีวีจากภูมิภาคตางๆ หรืออยูตาม
แหลงขาวที่สํ าคัญและประชาชนที่สงเขามาในชองทางนี้ตลอดเพราะสถานีโทรทัศนไอทีวี จะทํ า
การนํ าเสนอขาวตลอด 24 ช่ัวโมงเพราะอาจเกิดเหตุการณที่สํ าคัญขึ้นเชน เกิดเหตุอุบัติภัยตางๆ
อุบัติเหตุคร้ังใหญ หรือบุคคลที่มีความสํ าคัญตอประเทศทํ ากิจกรรมตางๆ เพื่อนํ าเสนอขาวสารที่
สํ าคัญใหกับประชาชนสวนใหญของประเทศหรือทั่วโลกที่ติดตามอยูไดรับทราบเหตุการณตางๆ 
ไดอยางทันทวงที เพื่อความสะดวกและฉับไวในการบริโภคขาว

เทคโนโลยีในการตกแตงภาพใหมีคุณภาพในการออกอากาศที่มีความชัดเจนสามารถ
ส่ือสารกันไดตรงกันทั้งผูสงและผูรับสารนั้นมีความจํ าเปนในการใชเทคโนโลยีในการปรับปรุงภาพ
ใหมีคุณภาพ

ตวัอยางภาพที่ตองปรับแตงความคมชัดของภาพและเสียงใหมีคุณภาพมากขึ้น เชน ภาพ
ของเหตกุารณที่เกิดขึ้นเวลากลางคืน หรือภาพที่ขาดคุณภาพในการนํ าเสนอ เชน มีจุดๆ หรือมีคล่ืน
หรือสัญญาณรบกวนขณะในการถายทํ าภาพขาว คุณญาณิณ วงศประโคนผูสรางสรรครายการจึง
ตองทํ าหนาที่ปรับแตงภาพใหมีคุณภาพเพื่อการออกอากาศโดยโปรแกรมเฉพาะของสถานี การ
ติดตอส่ือสารในองคกรจะใชผานระบบอินทราเนตในองคกรเปนการรับสงทางอีเมล และถูกสง
ตอไปยังสวนตางๆ ของฝายที่ตองการภาพขาว

เทคโนโลยีจากโปรแกรม Multi Media Player เปนเทคโนโลยีในการทดสอบภาพ
เคล่ือนไหวและปรับแตงภาพเคลื่อนไหวจากภาพขาว MMS ที่ประชาชนสงเขามาในรายการรวมมือ
รวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ใหมีความคมชัดสมจริง ภาพและเสียงในการออกอากาศที่มี
คุณภาพสามารถสื่อสารผานทางหนาจอโทรทัศนไดอยางสมจริง เหมือนอยูในสถานการณเดียวกัน
เพื่อการรับรูขาวสารที่สมบูรณแบบในกรณีที่มีการรับภาพและมีความเรงดวนในการใชภาพเคลื่อน 
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ไหวนัน้ออกอากาศเนื่องจากการใชโปรแกรม Multi Media Player นี้สามารถทํ าไดรวดเร็วกวาและ
สามารถทํ าไดกับทุกเครื่องที่มีโปรแกรมนี้

เทคโนโลยีจากโปรแกรม Photo Shop เปนเทคโนโลยีในการปรับแตงภาพนิ่งจากภาพ
ขาว MMS ที่ประชาชนสงเขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ใหมีความคมชัด
จากการปรับแตงภาพใหมีคุณภาพดีที่สุด เพื่อใหภาพมีความละเอียดในการนํ าเสนอในการออก
อากาศที่มีคุณภาพสามารถสื่อสารผานทางหนาจอโทรทัศนไดอยางสมจริง เหมือนอยูในสถาน
การณเดียวกันเพื่อการรับรูขาวสารที่สมบูรณแบบ

ภาพที่ 4.13  ภาพหองปฏิบัติการเตรียมการออกอากาศ
การเตรียมการออกอากาศของรายการรวมมือรวมใจเปนรายการที่ออกอากาศสดทํ าให

ตองมีการเตรียมเรื่องราวและสาระที่จะออกอากาศมาเปนอยางดีเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดจึง
จํ าเปนที่จะตองใชทีมงานที่มีประสบการณและความสามารถอยางมากในการที่จะคัดกรองขาวเพื่อ
ไมใหเกิดผลกระทบตอสังคมและบุคคลอื่นหากเปนขอมูลท่ีเปนเท็จสงเขามาทางรายการอาจทํ าให
รายการไดรับความเสียหายมากและอาจกระทบถึงความเชื่อถือของประชาชนที่มีตอรายการจึงตอง
ทํ าการตรวจ สอบขอเท็จจริงจากพยานและหลักฐานอยางชัดเจนกอนทํ าการออกอากาศรวมถึงคู
กรณทีีพ่พิาทกันอยูในแตละกรณีที่สงเขามาในรายการอาจะมีผลตอรูปคดี
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ขั้นตอนที่ 3   ตรวจสอบภาพขาว
หลังจากที่คุณชินชนะ หฤทัย จาหนาที่ธุรการคัดเลือกขอมูลภาพขาวตามนโยบายของ

รายการและสงภาพขาว MMS นี้ไปยังเจาหนาที่ฝายขอมูลจะสงตอไปยังผูส่ือขาวของรายการมี
รายช่ือดังนี้

คุณเพชรัตน วิทยสินธนา ผูส่ือขาว
คุณตรีรัตน มีบุญ ผูส่ือขาว
คุณวสุ ลิมปนุทัย ผูส่ือขาว
คณุอดิศักดิ์ อวนศรี ผูส่ือขาว
คณุอภิกขณา เขื่อนแกว ผูส่ือขาว
คุณธานินทร สามสี ผูส่ือขาว
คณุมานิตย แสงทรัพย ผูส่ือขาว

เพือ่ตรวจสอบขอมูลที่แทจริงของผูที่สงเขามา ภาพเหตุการณนั้นเปนความจริงตามที่สง
เขามาหรือไม ภาพที่สงเขามาไดรับการตัดตอ ตกแตงขึ้นมาใหม การเปลี่ยนแปลงเพื่อบิดเบือนภาพ
ซ่ึงอาจทํ าใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนหรือไม ตรวจสอบขอมูลรอบดานทั้งผลดีและผลเสียหาก
ออกอากาศภาพขาวนี้ไปผูที่ไดรับความเสียหายคือใคร ในบางกรณีอาจเดินทางไปตรวจสอบกับ
สถานที่จริงกอนการออกอากาศจริง ตรวจสอบกับผูไดรับความเดือดรอนในกรณีที่มีการแจงเรื่อง
ราวรองทุกขเขามายังรายการเปนภาพขาว MMS หลังจากสรุปขอมูลดังกลาวเรียบรอยแลวจะสง
ขอมูลตางๆ นี้ไปยังที่ประชุมเพื่อคัดเลือกการออกอากาศตอไป

การคัดกรองขาวจากสื่อ MMS โทรศัพทมือถือเพื่อการออกอากาศ
เนื่องจากรายการรวมมือรวมใจเปนรายการเพื่อประชาชนเปนสวนมากเนื่องจากประชาชน

ที่ไดสงขอมูลหรือขาวเขามาไมไดรับความเปนธรรมและตองการใชส่ือเพื่อเปนเครื่องมือเปนที่รอง
เรียนที่ใหถึงภาครัฐเพื่อเปนกระบอกเสียงสะทอนความเปนไปของสังคมในปจจุบันไมวาจะเปนใน
เขตเมืองหรือเขตชนบทเพื่อใหรับความเปนธรรมในสังคม รายการจึงมีขอกํ าหนดในการคัดกรอง
ขาวสารกอนการออกอากาศเปนขอกํ าหนดที่ตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ดังที่คณุชินชนะ กลาว
ถึงขอกํ าหนดเหลานี้ไว ไดแก
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1. ความนาเชื่อถือของภาพขาว
ภาพขาวที่ถูกนํ าเสนอนั้น จะมีการตรวจสอบเหตุการณที่เกิดขึ้นกอน ทั้งนี้เพื่อให

มั่นใจวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นจริง เปนภาพขาวที่ทันตอเหตุการณ ไมถูกบิดเบือน ไมเสี่ยงตอการ
หมิน่ประมาท และไมทํ ารายสังคม

ภาพขาวที่ตรงกับสถานที่จริงที่เกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการออกอากาศ และสามารถ
ตรวจสอบถึงตนตอของเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได

ภาพขาวที่เกาหรือเกิดขึ้นมานานแลวไมทันตอเหตุการณ ซ่ึงอาจจะไดรับการแกไข
หรือปรับปรุงไปเรียบรอยแลวทํ าใหรายการไมไดรับความเชื่อถือตอไปอีกหากรายการไมไดทํ าการ
ตรวจสอบกอนนํ าออกอากาศทํ าใหเกิดความผิดพลาดขึ้นของขอมูลกอนการออกอากาศในแตละ
ครั้งจึงตองตรวจสอบกับสถานที่จริงเสียกอนจึงจะนํ าภาพเหลานั้นออกอากาศได และหลายครั้ง
ก็พบวามีการแกไขเรียบรอยแลวกอนที่จะนํ ามาออกอากาศการตรวจสอบทํ าใหลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานได

ภาพขาวที่ถูกตกแตง และตัดตอ กอนที่จะสงเขามาในรายการอาจะทํ าใหขาวสารที่
ไดรับนั้นบิดเบือนไมถูกตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรืออาจทํ าใหรายการตกเปนเครื่องมือของผูหนึ่ง
ผูใดในการทํ าใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนขึ้น ทํ าใหประชาชนไดรับผลเสียได

ภาพขาวที่เส่ียงตอการหมิ่นประมาท หรือทํ าใหบุคคลอื่นไดรับการเสียหายอาจะทํ า
ใหรายการไดรับความเดือดรอนจากการออกอากาศได หากคูกรณีไมไดรับความเปนธรรมอาจะทํ า
ใหส่ือตองตกเปนเครื่องมือของฝายหนึ่งฝายใดในการทํ ารายชื่อเสียงหรือใสความซึ่งกันและกัน

ภาพขาวที่นํ าเสนอตองไมหมิ่นเหม ตอวัฒนธรรมสังคมประเพณี และวัฒนธรรม
อันดงีามของไทย ตองไมส่ือไปในทางที่ทํ ารายสังคมไมเปนตัวอยางที่ไมดีตอสังคม หรือกระทบตอ
ความเชื่อของประชาชนสวนใหญ เชน รูปที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาที่มีผลกระทบตอความเชื่อ
ของประชาชนสวนใหญหรือทํ าใหเกิดความขัดแยงทางวัฒนธรรมศีลธรรมอันดีงามของประเทศ
และศาสนาซึ่งถือเปนสถาบันที่สํ าคัญของชาติ
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ภาพที่ 4.14  ภาพหนาจอในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรายการรวมมือรวมใจ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รายการรวมมือรวมใจจะทํ าการสืบคนขอมูลขาวสารเพื่อ

การออกอากาศในแตละครั้งตองมีการยืนยันจากผูรูหรือจากผูที่ไดรับการเชื่อถือไดตองอาศัยทั้ง
พยานหลักฐานและพยานบุคคลในการอางอิงภาพในการออกอากาศเพื่อมิใหกระทบกระเทือนหรือ
หมิ่นประมาทผูใด

การแสดงถึงการตรวจคนขอมูลที่ถูกตองการทํ างานอยางรีบเรงของเจาหนาที่ผูรับผิด
ชอบของรายการรวมมือรวมใจในฝายประสานงานคือคุณสุรีพร สุนันทกิ่งเพชร และคุณชินชนะ 
หฤทยั เจาธุรการที่ตองการชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอน ขั้นตอนการรับเรื่องราวจากประชาชน
ที่แจงเขามาทางโทรศัพทการสืบคนขอมูลเบื้องลึกกอนการนํ าออกอากาศ หมายเลขโทรศัพทของ
หนวยงานภาครัฐตางๆ ที่ทีมงานจะประสานงานใหความชวยเหลือสํ าหรับผูที่กํ าลังเดือดรอน ทีม
งานจะท ําหนาที่เปนสื่อกลางในการนํ าเสนอเรื่องราวรองทุกขตางๆ ใหหนวยงานที่รับผิดชอบไดรับ
รูและชวยเหลืออยางทันทวงที การทํ างานที่สลับสับซอนของเทคโนโลยีการตัดตอและถายทํ าภาพ
เพือ่ท ําการออกอากาศ การควบคุมรายการจากหองนี้และประสานงานกับทีมงานทางดานหนาเวที ที่
มีพิธีกรดํ าเนินรายการทางหองออกอากาศถายทอดสดของสถานีโทรทัศนไอทีวี จะทํ างานสลับกัน
ระหวาง 2 หองนี้ เพื่อใหรายการไดนํ าเสนอขอมูลอยางรวดเร็วขึ้น และทันตอเหตุการณปจจุบันหาก
มีขาวเรงดวนเขามา หองนี้จะเปนผูสนับสนุนการออกอากาศสดโดยการนํ าเสนอนั้นตองผานหอง
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ควบคมุนีก้อนจะออกสูสายตาประชาชน เชน มีการรายงานความเคลื่อนไหว ของ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต หรือขาวนํ้ าทวมอยางฉับพลัน เพื่อเตือนภัยตอประชาชน จะถูกตัดตอเพื่อออกรายการโดย
ผานเครื่องควบคุมของรายการรวมมือรวมใจกอน

ขั้นตอนที่ 4   ตรวจสอบผูสงขาว
หลังจากที่เจาหนาที่ฝายขอมูลโดยมีคุณปาณิศา เขื่อนแกว ไดทํ าการตรวจสอบขอมูล

จากหลักฐานบุคคลและสถานที่จริงที่สามารถยืนยันไดจริงแลว จึงนํ าภาพขาว MMS ที่ผานการ
คดัเลอืกเหลานี้เขาสูที่ประชุมเพื่อคัดเลือกในการออกอากาศตอไป ขั้นตอนการประชุมนี้จะนํ าขอมูล
จากทกุฝายระดมความคิดเห็นจากทุกคนในรายการรวมมือรวมใจ  โดยมี

คุณพนม  บุญสาลี   บรรณาธิการ ประธานในการคัดเลือกขาว
คณุแจมจิต  ระวีกุล  และคุณมัลลิกา  บุญมีตระกูล ท ําหนาที่ผูชวยบรรณาธิการ
คุณสุรีพรสุนันทกิ่งเพชร และ
คณุวรลักษณ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจาหนาที่ฝายประสานงาน
คุณปาณิศา  เขื่อนแกว เจาหนาที่ฝายขอมูล
คุณเพชรัตน  วทิยสินธนา ผูส่ือขาว
คุณตรีรัตน  มีบุญ ผูส่ือขาว
คุณวสุ  ลิมปนุทัย ผูส่ือขาว
คณุอดิศักดิ์  อวนศรี ผูส่ือขาว
คณุอภิกขณา  เขื่อนแกว ผูส่ือขาว
คุณธานินทร  สามสี ผูส่ือขาว
คณุมานิตย  แสงทรัพย ผูส่ือขาว
คุณอรุณ  โกมลเจริญสิริ ผูผลิตรายการ
คณุกานดา  สุขเกษม ผูผลิตรายการ
คณุญาณิณ  วงศประโคน ผูสรางสรรครายการ

 ทุกฝายรวมกันตัดสินใจในขั้นตอนนี้แลวคัดเลือกภาพขาวโดยใชนโยบายของสถานี 
นโยบายของรายการ คือ ตองการแกไขปญหาที่เดือดรอนของประชาชน การแกไขความไมไดรับ
ความเปนธรรม การรายงานขาวที่กระฉับรวดเร็วและถูกตอง สดใหมและเปนขอมูลที่เชื่อถือได จะ
ไดรับการพิจารณาในการออกอากาศกอน แตกอนที่จะอนุมัติทุกครั้งจะตรวจสอบประสานงานกับ
เจาหนาที่ตํ ารวจกอนนํ าออกอากาศทุกครั้ง

DPU



95

1. ความนาเชื่อถือของตัวผูสงขาว MMS
ผูสงขาวจะตองมีตัวตนจริง กลาวคือผูสงขาว MMS จะตองระบุขอมูลสวนบุคคลเพื่อ

อางอิงและถูกตองสามารถตรวจสอบได ไดแก
- ช่ือ – นามสุกล จริง
- ที่อยูของผูสง
- หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได

ทั้งนี้เพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือนํ าไปใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบของภาครัฐ
วามีผูประสบปญหาหรือประสบเหตุการณจริงหรือไม อยางไร

ขั้นท่ี 5  ตดัสนิใจนํ าภาพขาวออกอากาศ
การนํ าภาพขาว MMS ที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมของรายการรวมมือรวมใจทาง

สถานีโทรทัศนไอทีวีจะถูกนํ าไปยังฝายผลิตรายการและผูสรางสรรครายการเพื่อประสานงานใน
การปรับภาพใหคมชัดและมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อการออกอากาศ เนื่องจากเวลาในการออกอากาศมี
จ ํากดัจงึตองคัดเลือกภาพขาวใหอยูในเวลาที่จํ ากัดคือ ภาพเคลื่อนไหวจะมีเวลาใหไมเกิน 1 นาที 30 
วนิาท ี หากมเีวลามากกวานี้จะตองจัดเปนชวงพิเศษขึ้นมาหากเห็นวาขาวนี้มีความสํ าคัญมากในการ
ออกอากาศ จะสงตอเพื่อการจัดลํ าดับในการออกอากาศการเลาเรื่องการเตรียมความพรอมใน
ทุกดานหากตองการขอมูลเพิ่มเติมในการออกอากาศจะตองใหฝายประสานงานและฝายขอมูล
รวมกันเพื่อใหเตรียมความพรอมใหมากที่สุดกอนการออก อากาศเนื่องจากรายการรวมมือรวมใจ
ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนรายการที่แพรภาพแบบถาย ทอดสดจึงมีขอมูลท่ีมากพอสมควรและ
การออกอากาศในแตละครั้งตองมีความมั่นใจในการออกอากาศเพราะอาจะกระทบตอผูที่ไดรับ
ความเสียหายหรือผูถูกกลาวหาได การตอสายโทรศัพทเพื่อสอบถามขอมูลที่แทจริงระหวางการออก
อากาศกับผูที่รับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของก็เปนอีกหนาที่หนึ่งของฝายประสานงานที่เกี่ยวของกับ
ภาพขาว MMS ที่ฝายประสานงานตองรับผิดชอบจนเสร็จสิ้นการออกอากาศ

หลักเกณฑในการคัดเลือกขาวออกอากาศ  ผานสื่อ MMS โทรศัพทมือถือในรายการ
รวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี คือ นโยบายของรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศน
ไอทวี ี เปนหลัก คือ การชวยเหลือประชาชน การเปนกระบอกเสียงใหกับประชาชนในการบอกเลา
เร่ืองราวรองทุกขใหกับภาครัฐ และหนวยงานรับผิดชอบไดรับรูถึงความทุกขและความเดือดรอน
ของประชาชน การขจัดปญหาการทุจริตการเอารัดเอาเปรียบจากผูมีอิทธิพลความเปนกลาง การ
แกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม การสรางความสามัคคีของคนในชาติ การรวมมือกันในการพัฒนา
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ประเทศใหเปนไปในทางที่ดีดวยการรวมกันระวังภัยใหกับสังคมรวมกันเหมือนเปนคนใน
ครอบครัวเดียวกัน

การมสีวนรวมในการคัดเลือกขาวเพื่อออกอากาศ ผานสื่อ MMS โทรศัพทมือถือในราย
การรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี คือ เจาหนาที่ทุกคนในรายการรวมมือรวมใจ ทั้ง 19 
ทานรวมกันทํ าหนาที่ในการคัดเลือกขาวโดยปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับผิดชอบและไดรับมอบหมาย
จากการกระจายงานและตัดสินกันในที่ประชุมถึงความเหมาะสม ผลกระทบตางๆ ผลดีผลเสีย หลัง
จากที่ผานการออกอากาศแลว จึงสรุปไดวาเจาหนาที่ทุกคนในรายการรวมกันตัดสินใจในการคัด
เลือกและคัดกรองขาวในการออกอากาศ โดยมีบรรณาธิการเปนประธานและตัดสินในการออก
อากาศเปนสํ าคัญ

หากขาวใดที่ไมไดรับการอนุมัติในการออกอากาศ จากเหตุผลในที่ประชุม เชน ขอมูล
ในการตรวจสอบไมมีเพียงพอที่จะนํ าเสนอ เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดและบิดเบือนในการนํ า
เสนอซึง่อาจทํ าใหการรายงานขาวเปนเท็จนับเปนผลเสียตอรายการ เนื่องจากรายการตองรักษาภาพ
พจนทีด่ ีและเปนที่พึ่งใหกับประชาชนจึงไมควรตกเปนเครื่องมือของฝายหนึ่งฝายใด การตรวจสอบ
ที่จริงจังจึงมีความจํ าเปนอยางยิ่ง ภาพขาวที่ไมไดรับการอนุมัติจึงไมสมควรออกอากาศแตภาพขาว 
MMS ทีส่งมาจะถูกเก็บไวในแฟมขอมูลของรายการและฝายขาวของสถานีตอไป หากจํ าเปนตองนํ า
มาใชในการรายงานขาวตอไป

การอนุมัติการนํ าเสนอขาว
การนํ าเสนอภาพขาว MMS ผานสื่อโทรศัพทมือถือในรายการรวมมือรวมใจในแตละ

คร้ังนั้นจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมของรายการรวมมือรวมใจกอนการออกอากาศทุกครั้ง
ถือวาการตัดสินใจจากที่ประชุมของรายการโดยมีบรรณาธิการของรายการรวมมือรวมใจเปน
ประธานในที่ประชุมซ่ึงถือเปนสิ่งที่สํ าคัญที่สุดในการออกอากาศ แตหากบรรณาธิการของรายการ
รวมมือรวมใจไมวางหรือไมสามารถมาปฏิบัติงานไดจะใหผูชวยบรรณาธิการรายการรวมมือรวมใจ
เปนผูปฏิบัติหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน

4.4 หลักเกณฑในการคัดเลือกขาวออกอากาศ
การใชหลักเกณฑในการคัดเลือกขาวออกอากาศ  ผานสื่อ MMS โทรศัพทมือถือใน

รายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี คือ นโยบายของรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานี
โทรทศันไอทีวี เปนหลัก คือการชวยเหลือประชาชน การเปนกระบอกเสียงใหกับประชาชนในการ
บอกเลาเรื่องราวรองทุกขใหกับภาครัฐ และหนวยงานรับผิดชอบไดรับรูถึงความทุกขและความ
เดือดรอนของประชาชน การขจัดปญหาการทุจริตการเอารัดเอาเปรียบจากผูมีอิทธิพลความเปน
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กลาง การแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม การสรางความสามัคคีของคนในชาติ การรวมมือกันใน
การพฒันาประเทศใหเปนไปในทางที่ดีดวยการรวมกันระวังภัยใหกับสังคมรวม กันเหมือนเปนคน
ในครอบครัวเดียวกัน

เงือ่นไขตางๆ เหลานี้จะพิจารณาไปพรอมกับนโยบายของสถานีเปนหลักคือ เปนสถานี
ทีใ่หความรูเร่ืองขาวสารและเปนที่พึ่งของประชาชนเปนสํ าคัญ

การคัดเลือกขาว MMS ที่สงเขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี
นั้นเนนที่ขาวนั้นจะตองเปนความที่มาจากความจริง เปนขาวที่สามารถตรวจสอบไดทั้งผูสงที่มี
ตวัตนจริง และสถานที่นั่นมีอยูจริง ตองเปนขาวที่เชื่อถือได ตองมีความสดใหมในการถายทอดเรื่อง
ราวไมเปนขาวที่เกิดขึ้นมานานแลวและไดรับการแกไขบิดเบือนใหผิดไปจากความเปนจริงหรือเปน
ขาวทีท่ ําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายเดือดรอนจากขาวที่นํ าเสนอไป

เกณฑการคัดเลือกภาพขาว MMS จากโทรศัพทมือถือในรายการรวมมือรวมใจทาง
สถานโีทรทัศนไอทีวีนั้น ปฏิบัติตามนโยบายของสถานีและนโยบายของรายการรวมมือรวมใจเปน
หลัก คอืตองการเปนกระบอกเสียงใหกับประชาชน ในการเรียกรองความเปนธรรม และตองการ
สรางความสามัคคีของคนในชาติ แบงปนการรับรูรวมกันจากการรายงานขาวที่รวดเร็วและเปน
ธรรมจากขาวที่สงเขามา การไดรับการแกไขที่รวดเร็วและถูกตองนั้นถือเปนการชวยกันแก ปญหา
ใหกับคนในสังคมตอไป ไมมีการครอบงํ าจากผูมีอํ านาจหรือมีอิทธิพลใดที่จะเขามาสั่งการไมใหมี
การถายทอดเรื่องดังกลาวหากเรื่องนั้นมีความผิดจริงควรจะไดรับการเปดเผยใหสังคมไดรับรู และ
ไมควรเอาเปนเยี่ยงอยางแตควรไดรับการแกไขใหถูกตอง

นโยบายของรายการและสถานีในการคัดเลือกขาวสาร
นโยบายของสถานีโทรทัศนไอทีวี คือ เปนสถานีที่เปดกวางเปนโทรทัศนที่เสรี เนนให

ความรูตอประชาชน เปนสถานีขาวสารเพื่อใหความรูตอประชาชน  เนนรายการที่เปนรายการขาว 
สารคด ีและสารประโยชน และการนํ าเสนอตองมีความสดใหม กระฉับและรวดเร็ว เนื่องจากขาวมี
สวนส ําคัญในวิถีชีวิตในยุคขอมูลขาวสาร ปจจุบันสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนสถานที่เปนเพิ่มบทบาท
ในดานการผลิตขาวเพื่อเปนกระจกสะทอนและเปนกระบอกเสียงในกับคนในสังคม เปนที่พึ่งของ
ประชาชนในการรองทุกขและสงขอมูลใหสถานีเปนผูเผยแพรเร่ืองราวเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ตอไป

นโยบายของรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี  คอื รายการที่เปนที่รอง
เรยีนของประชาชน เปนเหมือนสถานีตํ ารวจเพื่อรับเรื่องราวรองทุกข ความไมเปนธรรมของคนใน
สังคม ความไมยุติธรรมเปนส่ือกลางในการรองทุกขของประชาชนที่เนนการนํ าเสนอในเรื่องของ
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ความทกุขของคนในสังคมเมืองและชนบทที่ไดรับผลกระทบจากงานบริการสาธารณูปโภค เชน ไฟ
ฟา ประปา โทรศัพท เสนทางคมนาคม นํ้ าเนาเสีย เร่ืองในครอบครัว เร่ืองมรดก ซ่ึงรายการไดเปด
โอกาสใหผูรับความเดือดรอนไดพูดจาบอกเลา สะทอนความรูสึกเดือดรอนดวยตนเอง และรายการ
ทํ าหนาที่เปนชองทางประสานงานและเปดโปง เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่นํ าไปสูการแกปญหาให
ประชาชน และทุกขอมูลของประชาชนที่เกี่ยวของกับปญหาดังกลาวนี้จึงถูกเก็บเปนความลับ หาก
ไมตองการเปดเผยตัวตนเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล

เกณฑในการคัดเลือกภาพขาว MMS จากสื่อโทรศัพทมือถือในรายการรวมมือรวมใจ
ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีใชเกณฑนโยบายของสถานีและนโยบายของรายการเปนหลักในการ
คัดเลือกภาพขาวที่ออกมาใหมีความเที่ยงธรรม และเปนธรรมมากที่สุดในการนํ าเสนอตอสาธารณ
ชนตอไป เพื่อเปนการชวยแกปญหาสังคมใหไดรับการแกไขตอไป

การเปลี่ยนแปลงผูบริหารมีผลตอการคัดเลือกขาว
จากการสงขาว MMS ผานสื่อโทรศัพทมือถือในรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทร

ทัศนไอทีวี นั้นคือ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารของสถานีไมมีผลตอการคัดเลือกขาวเนื่องจากมี
นโยบายของสถานีและของรายการรวมมือรวมใจที่วางไวอยางเปนรูปธรรมแลว การเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารจึงไมมีผลตอการคัดเลือกขาว MMS ของโทรศัพทมือถือทางรายการรวมมือรวมใจแต
อยางใด

รายการจากการไดรับนโยบายทางดานการนํ าเสนอขาวจากทางภาครัฐ
จากการสงขาว MMS ผานสื่อโทรศัพทมือถือในรายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทร

ทัศนไอทีวี เนื่องจากสถานีโทรทัศนไอทีวีมีการวางนโยบายที่ไดรับการเห็นชอบจากภาครัฐแลว 
ผานการเหน็ชอบจากคณะรัฐบาลในการจัดตั้งสถานีตั้งแตแรก โดยจัดใหเปนสถานีเพื่อการนํ าเสนอ
ขาวอยางเสรี ไมมีการถูกบิดเบือนหรือวางนโยบายจากภาครัฐแตอยางใด แตกลับเปนสถานี
โทรทัศนที่ชวยภาครัฐในการสอดสองดูแลใหประชาชนอยูอยางสงบสุขและมีความสุขไดรับการ
แกไขในเรื่องที่ไดรับความเดือดรอน ไมเปนธรรมตอคนที่ดอยโอกาสในสังคม

รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี จึงไมไดรับนโยบายใดจากภาครัฐใน
การคัดเลือกขาว  MMS ของโทรศัพทมือถือในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี

การสื่อสารผานทางสื่อ MMS ท่ีไดรับการสนับสนุน
การตัดสินใจเลือกการนํ าเสนอขาวจากการสงขาว MMS ผานสื่อโทรศัพทมือถือใน

รายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี นั้นมีดังนี้
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ทางรายการรวมมือรวมใจไดรับการสนับสุนนจากสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนผูใหการ
สนับสนุนหลักในเรื่องการใหความชวยเหลือทางดานเรื่องของเทคโนโลยีดานการสื่อสารโดยรวม
กบั บริษทั ชินคอรปอเรชั่น จํ ากัด(มหาชน) ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการสื่อสารระหวาง
แหลงเก็บขอมูลกลาง ที่เก็บขอมูลของสถานีโทรทัศนไอทีวี และบริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ไดใหการสนับสนุนทางดานการใหของรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจในการสงภาพขาว MMS 
เขามาในรายการรวมมือรวมใจใหมากที่สุด แตการตัดสินใจในการคัดเลือกการนํ าเสนอภาพขาว 
MMS นั้นมีเพียงที่ประชุมของรายการรวมมือรวมใจเทานั้นที่มีสิทธิในการตัดสินใหภาพขาวใดได
รับการออกอากาศในแตละวัน

การเตรียมภาพขาวเพื่อการออกอากาศ

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการสงขาว MMS
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการสงขาว MMS ไดแกอะไรบาง เทคโนโลยีแตละอยาง

ทํ าหนาที่อะไร จากการสงขาว MMS ผานสื่อโทรศัพทมือถือในรายการรวมมือรวมใจทางสถานี
โทรทัศนไอทีวี มีเทคโนโลยีดังนี้

การใชงานภาพขาวแตละครั้งของสถานีนั้นการลํ าเลียงภาพขาวจะสงตอมาทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคสในกรณีที่ตองการปรับแตงภาพขาวที่มีคุณภาพมากและไมมีความเรงรีบในการใช
งานจะท ําการปรับแตงภาพโดยใชโปรแกรม ITV NEWS CUTTER ซ่ึงโปรแกรมนี้เปนโปรแกรม
เฉพาะของสถานีไอทีวีเพื่อการปรับแตงภาพขาวใหมีคุณภาพในการออกอากาศมากที่สุดจะสามารถ
รับภาพขาวจากสื่อไดหลากหลายมาก เชน จากเทปเบตาซ่ึงเปนเทปที่มาจากการบันทึกภาพจาก
กลองของสถานีเปนเทปที่มีคุณภาพสูงในการบันทึกภาพมีความคมชัดและสมจริงมาก เทปมินิดีวี
เปนเทปทีไ่ดจากการบันทึกภาพผานกลองวีดีโอท่ัวไปแตจะมีคุณภาพดีนอยกวากลองเบตา หรือจาก
ภาพขาวของ MMS จากโทรศัพทมือถือที่ประชาชนหรือนักขาวของสถานีสงเขามาทางสถานีจะทํ า
การตัดตอภาพเพื่อใหอยูในเวลาที่จํ ากัดและปรับปรุงคุณภาพของภาพดังกลาวใหมีคุณภาพการนํ า
เสนอที่ดีตอไป

การใชเครื่องแปลงสัญญาณภาพจากแหลงเก็บขอมูลกลางของบริษัท ชินคอรปอเรชั่น 
จํ ากัด(มหาชน) อยูที่ตึกชินวัตร 3 โดยมีหองเพื่อเก็บขอมูลใหญ กอนที่จะสงตอขอมูลผานมายัง
แหลงเก็บขอมูลกลางของสถานีโทรทัศนไอทีวี ที่หองฐานขอมูลของสถานี และการแปลสภาพขอ
มูลทั้งภาพและเสียงเปลี่ยนเปนขอมูลเปนไฟลที่สามารถสงตอไดทางจดหมายอีเล็กทรอนิคสซ่ึงสง
ผานเครือขายอินทราเนตของสถานีในการกระจายขอมูลไปยังฝายขาวตางๆ ของสถานี

DPU



100

เทคโนโลยีจากโปรแกรม Multi Media Player เปนเทคโนโลยีในการทดสอบภาพ
เคล่ือนไหวและปรับแตงภาพเคลื่อนไหวจากภาพขาว MMS ที่ประชาชนสงเขามาในรายการรวมมือ
รวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ใหมีความคมชัดสมจริง ภาพและเสียงในการออกอากาศที่มีคุณ
ภาพสามารถสื่อสารผานทางหนาจอโทรทัศนไดอยางสมจริง เหมือนอยูในสถานการณเดียวกันเพื่อ
การรับรูขาวสารที่สมบูรณแบบในกรณีที่มีการรับภาพและมีความเรงดวนในการใชภาพเคลื่อนไหว
นั้นออกอากาศเนื่องจากการใชโปรแกรม Multi Media Player นี้สามารถทํ าไดรวดเร็วกวาและ
สามารถทํ าไดกับทุกเครื่องที่มีโปรแกรมนี้

เทคโนโลยีจากโปรแกรม Photo Shop เปนเทคโนโลยีในการปรับแตงภาพนิ่งจากภาพ
ขาว MMS ที่ประชาชนสงเขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ใหมีความคมชัด
จากการปรับแตงภาพใหมีคุณภาพดีที่สุด เพื่อใหภาพมีความละเอียดในการนํ าเสนอในการออก
อากาศที่มีคุณภาพสามารถสื่อสารผานทางหนาจอโทรทัศนไดอยางสมจริง เหมือนอยูในสถาน
การณเดียวกันเพื่อการรับรูขาวสารที่สมบูรณแบบ

ในโลกของการออกแบบ และการตัดตอตกแตงรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวตางๆ เครื่อง
คอมพวิเตอรระบบปฏิบัติการ Macintoch ที่ถือวาเปนระบบปฏิบัติการที่มีคุณภาพในการตกแตงภาพ
และการตกแตงภาพเคลื่อนไหวแตทางสถานีโทรทัศนไอทีวีกลับไมไดใชระบบ ปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอรดังกลาวเนื่องจากมีคาใชจายในการบํ ารุงรักษาและมีการปรับเปลี่ยนรุนหรือรูปแบบ
การใชงานอยูเสมอทํ าใหไมสามารถดูแลและควบคุมปจจัยเหลานี้ได นโยบายของสถานีจึงมีเพียง
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพีซีไวใชปฏิบัติงานเทานั้น

ภาพที่ 4.15  ภาพเคร่ืองเปลี่ยนสัญญาณโทรศัพทเปนสัญญาณภาพและเสียง
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จากภาพที่ 4.14 ภาพเครื่องเปลี่ยนสัญญาณโทรศัพทเปนสัญญาณภาพและเสียง สามารถ
สงภาพขาว MMS เขามายังรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวีนั้นสามารถสงมายัง
เครื่องรับสัญญาณของรายการรวมมือรวมใจโดยตรงไดอีกทางหนึ่งเครื่องมือที่สามารถแปลง
สัญญาณภาพและเสียงที่ไมตองผานแหลงเก็บขอมูลตางๆ ของสถานีโทรทัศนไอทีวีไดอีกทางหนึ่ง

เครื่องเปลี่ยนสัญญาณโทรศัพทเปนสัญญาณภาพและเสียงใชสํ าหรับขอมูลท่ีเปนความ
ลับของประชาชนผูที่สงเขามาหรือในกรณีที่ฉุกเฉินเรงดวนหรือเครื่องรับของสถานีไมสามารถรับ
ขอมลูได หรือไมตองการใหผานระบบของสถานีแตภาพที่ผานเครื่องนี้จะไมคอยชัดเจนในเรื่องของ
คุณภาพของภาพและเสียงจะมีอยูที่หองควบคุมรายการรวมมือรวมใจ 1 เครื่องเนื่องจากเครื่องนี้มี
มูลคาสูงพอสมควร

การนํ าเสนอภาพขาวทางรายการ

ภาพที่ 4.16  ภาพการออกอากาศรายการรวมมือรวมใจ
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ภาพการออกอากาศสด ของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี โดยมี พิธี
กร 4 คน ดังนี้

1. คณุประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
2. คณุวันชัย       สอนศิริ
3. คุณมัลลิกา      บุญมีตระกูล
4. คุณศศิวรรณ      เลิศวิริยะประภา

ทัง้ 4 คนนี้เปนพิธีกรผูดํ าเนินรายการโดยจะผลัดเปลี่ยนกันระหวางพิธีกรหญิง 2 คน 
สวนพิธีกรชายทั้งสองคนจะยังคงเหมือนเดิมทุกวัน บรรยากาศภายในหองสงในแตละวันจะไมซ้ํ า
กันเพราะจะมีประเด็นที่ทางกองบรรณาธิการหยิบยกขึ้นมาเพื่อบอกเลาเรื่องราวผานรายการรวมมือ
รวมใจการบอกเลาเรื่องราวรองทุกขจากทั้งจากสื่อตางๆ เชน การรองทุกขผานสื่อโทรศัพท ภาพขาว 
MMS ทางเครื่องโทรสาร ทางอีเมล ซ่ึงเปนชองทางในการรองทุกขการแจงเบาะแสเพื่อเตือนภัยให
กบัสงัคมและเพื่อรองทุกขใหกับตนเอง มีประชาชนอีกสวนหนึ่งที่เดินทางเขามาในรายการในกรณี
ที่ตองการบุคคลอางอิงที่ชัดเจนเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นและตองการใหแกไขโดยดวน เพื่อใหเปน
เยี่ยงอยางที่ดีของสังคมเมืองในการที่มีประชาชนเปนผูรายงานขาวใหกับสังคมสวนใหญของ
ประเทศไดรับรู

4.5 หลงัการนํ าเสนอภาพขาวทางรายการ
เมือ่ภาพขาว MMS ทางโทรศัพทมือถือของประชาชนที่ผานการอนุมัติการออกอากาศ

และไมไดออกอากาศภาพขาวเหลานั้นมิไดหายไปไหนแตยังคงอยูในคลังภาพขาวของสถานี
โทรทัศนไอทีวี เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลภาพขาวของสถานีโทรทัศนไอทีวีนั้นจัดเก็บดวยระบบ
ดิจิตอลทํ าใหสะดวกและรวดเร็วตอการจัดเก็บและนํ าออกมาใชใหม สถานีโทรทัศนไอทีวีไดให
ความใสใจถึงรายละเอียดการจัดเก็บขอมูลภาพขาวของสถานีมีการลงทุนทางดานเทคโนโลยีในการ
จดัเกบ็ภาพขาวเนื่องจากเปนระบบดิจิตอล จึงสามารถนํ ามาทํ าซ้ํ าไดเทาที่ตองการ โดยภาพขาวนั้น
สามารถนํ ามาผานเทคโนโลยีทางดานโปรแกรมชวยในการตัดตอ เพื่อเพิ่มความคมชัดและคุณภาพ
ของภาพได โดยใชโปรแกรม Photo Shop และ ITV NEWS CUTTER เพื่อเพิ่มคุณภาพไดตลอด
เวลา ซ่ึงนับเปนขอดีของการใชเทคโนโลยีอันทันสมัยในการทํ าขาว
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สรุป
ภาพขาว MMS โทรศัพทมือถือผานรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี

สามารถสรางประเด็นในสังคมได เนื่องจากสามารถสระทอนถึงสังคม ณ ขณะนั้นวาเปนอยางไรใน
จุดที่สังคมตองการแตเร่ืองจริงที่ตองระวังในสังคมปกติทุกวันนี้ ขาวสารที่ไดรับเปนการบอกเลา
เรือ่งราวในชีวิตประจํ าวันผานภาพขาว MMS ของโทรศัพทมือถือไดรับจากประชาชนทางบานลวน
แตเปนภาพขาวที่อยู ใกลตัวประชาชนทั้งส้ิน ดังนั้นจึงมีความสํ าคัญตอคนในสังคมมาก เพื่อ
สนบัสนุนภาพขาวจากสื่อ MMS ของโทรศัพทมือถือที่สงเขามาในรายการรวมมือรวมใจ เชน การ
โทรศัพทเพื่อเขามาบอกเลาประสบการณของตนเองที่เคยเกิดขึ้นเชนเดียวกัน หนทางแกไขกับ
เหตกุารณเฉพาะหนา หรือหนวยงานผูรับผิดชอบโดยตรง จากสื่อเหลานี้สามารถสรุปเปนประเด็น
สังคมตางรับรูไดรวมกัน
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล

5.1 สรุผลการวิจัย
การศกึษาวิจัยเร่ือง “การวิเคราะหเนื้อหาและการสงสาร จากสื่อ MMS  โทรศัพทมือถือ

ของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี” ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยวเิคราะหเนื้อหาจากการสงสารของประชาชนที่สงเขามาในรายการรวมมือรวมใจการ
ตัดสินใจในการคัดแยกและเลือกขาวของกองบรรณาธิการรวมมือรวมใจและเพื่อ ใหบรรลุตาม
วตัถุประสงคซ่ึงผูวิจัยไดดํ าเนินการวิจัย

ปจจุบันประชาชนสามารถเปนผูผลิตขาวไดเอง และสงไดอยางรวดเร็วดวยความ
กาวหนาของเทคโนโลยีที่เปนสื่อกลาง และเพื่อเปนกระบอกเสียงของประชาชนอีกทางหนึ่งสํ าหรับ
ภาครัฐที่สามารถเขาไปใหความชวยเหลือไดสํ าหรับปญหาที่ชาวบานประสบอยู เพราะใชชองทาง
โทรทัศนซ่ึงเปนสื่อสาธารณะเปนเครื่องมือในการนํ าเสนอหรือสรางประเด็นขึ้นมาใหกับสื่อแทน
ไดโดยสามารถสรุปผลการวิจัยโดยมีปญหาในการวิจัย คือ
 1. ประเภทของขาวที่ปรากฏโดยประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS ใน
รายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนอยางไร

2. กระบวนการการคัดเลือกขาวที่ประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS ใน
รายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนอยางไร

5.2 อภิปรายผล
ประเด็นของปญหานํ าวิจัย
ขอ 1  ประเภทของขาวที่ปรากฏโดยประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS ใน

รายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนอยางไร
ประเภทของขาวที่ปรากฏเขามาในรายการรวมมือรวมใจนั้นภาพขาวที่ปรากฏเขามา

ผานทางระบบ MMS การสงสารใหคนที่อยูในสังคมเดียวกันไดรับรูรับทราบเรื่องราวความเปนไป
ของสังคมในแงมุมตางภาพขาวที่ปรากฏนํ ามาสูการเปนวาระทางสาธารณะเพื่อการปรับปรุงและแก
ไขสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี การนํ าเสนอเรื่องราวที่เขามาในรายการนํ าไปสูความ
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เหน็สาธารณะ โดยผานสื่อโทรทัศนซ่ึงถือเปนปริมณฑลสาธารณะ (public sphere) ในการบอกเลา
เร่ืองราวตางผานสังคมใหรับรู

ทฤษฎีการกํ าหนดวาระ
ภาพขาว MMS นี้ถูกนํ าเสนอเพื่อเปน วาระทางสาธารณะ (public agenda) เปนวาระการ

นํ าเสนอจากประชาชนโดยการสรางกระแสของการนํ าเสนอขาวในเรื่องราวที่ประชาชนเปนผูสง
สารใหคนภายในสังคมเดียวกันไดรับรูเรื่องราวที่เปนไปโดยสื่อเปนผูจับประเด็นนํ าเสนอ วาระทาง
ส่ือ (media agenda) ซ่ึงเปนประเด็นใหสังคมระวังตัวและใหความสนใจมากขึ้น ซ่ึงกลายเปน
ประเด็นของสังคมในการรับรูรวมกัน

การสรางวาระสาธารณะนั้นถูกกํ าหนดโดยประเด็นที่ใกลตัวของผูชม ที่รูสึกวาสังคม
ควรจะรบัรูเร่ืองนั้นๆ ขณะที่ประเด็นการรองทุกขก็แสดงถึงวาระทางสื่อ ที่รายการรวมมือรวมใจคิด
วามคีุณคาพอที่จะชวยใหปญหาของผูชมทุเลาลงไดบาง ตามหนาที่ของสื่อเอง

รายการรวมมือรวมใจในฐานะปริมณฑลสาธารณะ
การที่ประชาชนสงภาพขาวผานสื่อ MMS โทรศัพทมือถือเขามาในรายการรวมมือ

รวมใจนั้น ก็เปรียบเหมือนการเอาไฟฉายเขาไปสองในที่มืด เพื่อใหผูชมคนอื่นไดรับรูประเด็น
ปญหา โดยในทางนิเทศศาสตรนั้น รายการรวมมือรวมใจถือเปนปริมณฑลสาธารณะ ซ่ึงเปดโอกาส
ใหผูคนไดแลกเปลี่ยนประสบการณ และแสดงความเห็นตางๆ ไปสูกันและกันได

ภาพขาว MMS ที่ส่ือใหเห็นถึงความเดือดรอน และตองการความชวยเหลือเปนการ
แสดงถงึความคาดหวังที่จะใหภาครัฐแกไขความเดือดรอน การนํ าประเด็นมาออกทางสื่อนั้นเปนตัว
กระตุนใหหนวยงานแสดงความกระตือรือรนในการรับผิดชอบโดยไมตองผานชองทางที่เปนทาง
การ ซ่ึงใชเวลานานมากในการแกไขปญหา

ปจจุบันสื่อเปดกวางในการนํ าเสนอทํ าใหประชาชนคนพบทางเลือกใหมในการแจง
ขอมูลตอสวนภาครัฐโดยเลือกชองทางการสื่อสารผานสื่อสารมวลชนแทนการเดินทางเขาไปรอง
เรียนดวยตนเองเนื่องจากการรองเรียนผานสื่อสามารถหวังผลไดมากกวาเนื่องจากเรื่องที่ไดรับการ
รองเรียนหากไดการเผยแพรผานสาธารณะชนจนเปนประเด็นจะไดรับการจับตามองจากสังคมทํ า
ใหตองดํ าเนินเรื่องอยางถูกตองและเปนธรรมมากขึ้น

การสะทอนภาพปญหาสังคมอาจนํ าไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น จาก
ภาพขาว MMS ของโทรศัพทมือถือทํ าใหประชาชนหันมารับรูในการแกปญหาสังคมรวมกันโดย
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หันมาปรึกษาและรวมมือกันจากทุกฝายทั้งภาครัฐและประชาชนจนทํ าใหเปลี่ยนแปลงความคิดใน
การพฒันาปรับปรุงและปองกันประเทศใหมีความสุขมากขึ้นจากการหันมารวมมือกัน

การตื่นตัวจากภาครัฐในการปรับปรุงปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่สงภาพขาว 
MMS เขามาภาพผูที่ไดรับความเดือดรอน ปญหาการไมไดรับความเปนธรรม การถูกเอารัดเอา
เปรยีบจากผูมีอิทธิพลอํ านาจมืด ที่ประชาชนไมสามารถแกไขไดดวยตัวเองนั้น ถูกตีแผโดยมีหลัก
ฐานยืนยันและผานชองทางสื่อสาธารณะทํ าใหประชาชนหันมาใหความสนใจในการปรับปรุง
ปญหารวมกันจนกลายเปน มติสาธารณะในที่สุด โดยการรวมมือกันโดยสามารถบังคับใชไดกับคน
ในสงัคม เชน การออกกฏหมาย หรือสรางจิตสํ านึกในสังคมรวมกัน

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาวเปนโฉมหนาของปริมณฑลสาธารณะเปลี่ยนไปดวย
พื้นที่จะเปดใหโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมเวทีนี้กลับกลายเปนสถานที่ใหประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงสังคมไดโดยการใชส่ือและเทคโนโลยีสมัยใหมในการนํ า
เสนอตอภาครัฐจนกลายเปนมติสาธารณะที่เปลี่ยนแปลงสังคมได

มตสิาธารณะ (Public opinion)
แนวคดิมติสาธารณะ Public opinion ไดโดย “มติมหาชน” หรือ "สาธารณมติ" มีความ

เหน็ของคน กลุมใหญจํ านวนหนึ่งที่ไดจากการสํ ารวจ ขอความเห็นของคนสวนใหญก็เปนได นอก
จากนี ้อาจน ําไปสูภาครัฐเกี่ยวกับการออกกฎหมายที่มีผลกระทบตอประชาชนจํ านวนมาก หรือเกี่ยว
ของกบักฎระเบียบกฎเกณฑที่ใชกับกลุมชนใด ๆ และมุงที่จะนํ าผลที่ไดจากการลงประชามตินั้น ไป
ใชในการตดัสินใจ ดํ าเนินงานของรัฐ หรือผูนํ ากลุมชนนั้นตอไป อาจจะทํ าใหไดความคิดเห็นที่เปน
ตวัแทนของประชาชนสวนใหญ และอาจจะเปนการสะทอน “ประชามติ” ของประชาชนในเรื่อง
ตางๆ ไดกลาวคือ อาจจะสามารถสะทอนแนวโนมการที่จะตัดสินใจของประชาชนสวนใหญตอ
กรณเีรือ่งราวที่เกิดขึ้นในปจจุบันนั้นๆ  ซ่ึงจะนํ าไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและถูกจุด

ทฤษฎกีารกํ าหนดวาระ ในเรื่อง วาระทางสื่อ (Media agenda) และวาระทางสาธารณะ 
(Public agenda) แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลส่ือที่สามารถทํ าใหเกิดการกระทํ า (Action) และสงผลตอ
มติสาธารณะไดหากไมเกิดการการกระทํ าที่คาดหวังเกิดขึ้น ส่ือมวลชนเชนรายการรวมมือรวมใจ 
จงึท ําหนาที่ในปริมณฑลสาธารณะที่เชื่อมโยงผูที่ไดรับผลกระทบ และผูรับผิดชอบเขาดวยกัน โดย
อาศยัเทคโนโลยี MMS เพื่อส่ือสารระหวางกัน
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ประเด็นปญหานํ าวิจัย
ขอ 2  กระบวนการการคัดเลือกขาวที่ประชาชนสงเขามาในรายการผานระบบ MMS ใน

รายการรวมมือรวมใจ ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนอยางไร?
กระบวนการคัดเลือก และคัดกรองขาว MMS แสดงใหเห็นถึงการนํ าเอาแนวคิดดาน

การมสีวนรวมในการทํ าขาวของประชาชน (Civic Journalism) นายทวารขาวสาร (Gatekeeper)
แนวความคดิเรื่องการครอบงํ า (Hegemony) แนวคิดผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) และแนวคิด
ส่ือสารมวลชนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mass Media and Information Technology) มาใชอยาง
ลงตัว

การมสีวนรวมในการทํ าขาวของประชาชน (Civic Journalism)
การมีสวนรวมในการทํ าขาวของประชาชน (Civic Journalism)วิธีการพัฒนาแบบมี

สวนรวมของประชาชนเนื่องจากประชาชนมีความคิดในการมีสวนรวมตองการเปนสวนหนึ่งของ
สังคมในการพัฒนาสังคมตองการสื่อสารใหสังคมสวนใหญไดรับรูถึงเรื่องราวที่ตนเองประสบมา
อยากเปนผูนํ าเสนอขาวบางซึ่งตางจากอดีตที่เปนเพียงผูรับขาวเทานั้น

การคนควาหาลูทางที่จะนํ าเอาสื่อทุกประเภทของสังคมมาใชเพื่อเอ้ืออํ านวยประโยชน
ตอแนวคิดการพัฒนาแบบมีสวนรวมแบบพึ่งตนเองและแบบถือเอาประชาชนเปนศูนยกลางของการ
พฒันา (Human – Centered Development) ตามกระแสของการพัฒนาของสากลเชนกัน สังคมไทย
เร่ิมตนดวยการรับเอาแนวคิด Modernistic Paradigm ปจจุบันสังคมไทยก็เร่ิมไดทํ าความรูจักกับ
กระแสการกอตัวของกระบวนทัศนใหมเพื่อการพัฒนาที่เร่ิมจากความตองการของชุมชนแทนความ
ตองการของหนวยงานรัฐหลายสิ่งหลายอยางเริ่มกลับหัวกลับหาง (Turn upside – down)

นายทวารขาวสาร (Gatekeeper)
นายทวารขาวสารแรกไดแก เจาหนาที่ธุรการ ซ่ึงเปนผูคัดเลือกขอมูลภาพขาวตาม

นโยบายของรายการและสงภาพขาว MMS นี้ไปยังเจาหนาที่ฝายขอมูล เปนนายทวารขาวสารที่สอง 
ที่ทํ าหนาที่ตรวจสอบขอมูลที่แทจริงของผูที่สงภาพขาวเขามานั้นการตรวจสอบขอมูลจากหลักฐาน
บุคคลและสถานที่จริงที่สามารถยืนยันได หลังจากนั้นนายทวารขาวสารซึ่งไดแก บรรณาธิการ
หวัหนาขาว และนักขาว ก็จะเปนผูคัดกรองวาขาวใดมีความนาสนใจ และมีคุณภาพพอที่จะนํ าไป
ออกอากาศได

นายทวารขาวสารจึงเปนผูตัดสินใจเลือกขาวสารที่จะเผยแพรไปสูประชาชน วาขาวสาร
อยางไรไมควรสงไปและขาวสารอยางไรควรสงไปจะสงไปในทันใดหรือสงไปชาๆ และดวย
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คุณสมบัติดังกลาว นายทวารขาวสารจึงมักเปนผูไดรับความเชื่อถือมากกวาคนอื่นๆ เนื่องจาก
รายการรวมมือรวมใจเปนรายการเพื่อประชาชนเปนสวนมากเนื่องจากประชาชนที่ไดสงขอมูลหรือ
ขาวเขามาไมไดรับความเปนธรรมและตองการใชส่ือเพื่อเปนเครื่องมือเปนที่รองเรียนที่ใหถึงภาครัฐ
เพือ่เปนกระบอกเสียงสะทอนความเปนไปของสังคมในปจจุบัน

แนวความคิดเรื่องการครอบงํ า (Hegemony)
การครอบงํ าเกิดขึ้น และใชไดดีเมื่อกลุมชนชั้นผูปกครองไมเพียงแตจะมีอํ านาจเหนือ 

แตยังสามารถนํ า (direct/lead)  มอํี านาจในการบังคับและจัดการ (coerce & organize)  เพื่อส่ังการ
และใหไดมา ซ่ึงความยินยอมพรอมใจของผูอยูใตปกครอง ดังนั้น การครอบงํ าจึงขึ้นกับทั้งการใช
ก ําลังบงัคับและความยินยอมพรอมใจ ซ่ึงสํ าหรับ ทุนนิยม เสรีนิยม การยินยอม หรือเห็นพองตอง
กนัสํ าคัญกวา และมากอนการใชกํ าลังบังคับ

การวางนโยบายที่ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐบาลในการจัดตั้งสถานีโทรทัศนไอทีวี
นัน้ ถูกจดัวางใหเปนสถานีเพื่อการนํ าเสนอขาวอยางเสรี ไมมีการถูกบิดเบือนหรือวางนโยบายจาก
ภาครัฐแตอยางใด แตกลับเปนสถานีโทรทัศนที่ชวยภาครัฐในการสอดสองดูแลใหประชาชนอยู
อยางสงบสุขและมีความสุขไดรับการแกไขในเรื่องที่ไดรับความเดือดรอน ไมเปนธรรมตอคนที่
ดอยโอกาสในสังคม ซ่ึงการวางนโยบายของภาครัฐในการกํ าหนดหนาที่ของสถานีโทรทัศนไอทีวี
เพื่อเปนสถานีขาว

การนํ าเสนอรายการรวมมือรวมใจจึงไมจํ าเปนตองเกรงวาขาวนั้นอาจเกิดผลกระทบตอ
ภาครัฐเนื่องจากปรัชญาการทํ างานขาวของสถานีนั้น ไมถูกครอบงํ าทางดานนโยบายการคัดเลือก
ขาว เพราะไมสงผลตอการไดรับการสนับสนุนจากผูสนับสนุนรายการหรือผูที่อยูเบื้องหลังการวาง
นโยบายของสถานี

แนวคิดผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
ผูมสีวนไดสวนเสียนั้น มีทั้งผูมีสวนไดสวนเสียที่เปน ผูไดรับประโยชนทางตรง และผู

ไดรับประโยชนทางออม ผูไดรับประโยชนทางตรง ไดแกประชาชน และ ภาครัฐหรือหนวยงาน
ราชการ

ประชาชนซึ่งสงภาพขาว MMS แสดงถึงความเดือดรอนของตนเองหรือสงภาพเขามา
เพื่อเลาเรื่องราวรองทุกข จะไดรับการแกไขโดยตรงจากหนวยงานที่รับผิดชอบหรือหนวยงานจาก
ภาครัฐ  ประชาชน ผูที่ไดรับชมรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศนไอทีวี จะไดรับความรูเพิ่ม
เตมิในการดํ ารงชีวิตอยางระมัดระวังในสังคมปจจุบัน ผูที่ไดรับประโยชนโดยตรงเชนกัน คือ ภาค
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รัฐหรือหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ สามารถรับรูแหลงขอมูลของประชาชนผูที่ไดรับความเดือด
รอน เบาะแส ของผูกระทํ าความผิด กลโกงของคนในสังคมที่ไมมีใครหยิบยกขึ้นมาพูดในสังคม 
เพือ่ใหไดรับการแกไขอยางรวดเร็วและเปนธรรมตอไป

ผูทีไ่ดรับประโยชนทางออม คือ บริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํ ากัด(มหาชน) ผูที่ใหการ
สนบัสนุนเครื่องมือในการสื่อสารตางๆ ระหวางเครือขาย AIS, GSM, GSM Advance, One-2-call  
เนือ่งจากการที่สงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจนั้นจะตองสงผานระบบและเครือ
ขายดงักลาวเทานั้นจึงจะสามารถสงเขามาในรายการรวมมือรวมใจได คาบริการในการสงแตละครั้ง
จะเปนรายไดของบริษัทและเครือขายดังกลาวเชนกัน

แนวคิดสื่อสารมวลชนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mass Media and Information Technology)
แนวคิดสื่อสารมวลชนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mass Media and Information 

Technology) สามารถนํ ามาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการสงภาพขาว MMS  เทคโนโลยี
เพื่อชวยในการออกอากาศนั้นมีความสํ าคัญอยางมากเพื่อเอ้ือและอํ านวยความสะดวกในการปรับ
แตงและถายทอดภาพขาวอยางสมจริงทั้งทํ าใหส่ือมวลชนทํ างานไดอยางสะดวกขึ้นเพื่อเพิ่มอารมณ
และอรรถรสในการรับส่ืออยางแทจริงเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความจํ าเปนตอส่ือมวลชนใน
ปจจบุนัมาก เทคโนโลยีเขามามีสวนเกี่ยวของในชิวิตการทํ างาน จึงมีความจํ าเปนอยางยิ่งในการเปด
รับและศึกษาเทคโนโลยีใหม ที่เขามาตางจากอดีตที่การทํ าขาวเปนไดดวยความยากลํ าบาก 
เทคโนโลยีสามารถ ยนยอ ทั้งระยะเวลา สถานที่ และยืดอายุการใชงานทั้งในการปฏิบัติงานงาน การ
จัดทํ า และการจัดเก็บปจจุบันเทคโนโลยีเปนสิ่งใหมที่สรางประโยชนใหกับมนุษยชาติและส่ือ
มวลชนเปนอยางยิ่ง หากผูใดสามารถครอบครองเทคโนโลยีและเขาถึงเทคโนโลยีไดเร็วกวาผูนั้น
ยอมมอํี านาจเหนือกวาคูแขงขันอยางแนนอน 

5.3 ขอจํ ากัดในการวิจัย
การสมัภาษณประชาชนที่สงภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานี

โทรทัศนไอทีวีนั้นทํ าไดเพียงแคการสัมภาษณทางโทรศัพทเทานั้นเนื่องจากประชาชนที่สงภาพขาว
เขามาสวนใหญมีภูมิลํ าเนาอยูตางจังหวัดไมสะดวกตอการเดินทางไปสัมภาษณโดยพบประชาชนผู
สงภาพขาว จึงไมสามารถบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพในการสัมภาษณได ผูวิจัยทํ าไดเพียงการ
สัมภาษณทางโทรศัพทเทานั้น
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5.4 ขอเสนอแนะ
5.4.1 เนื่องจากรูปแบบการนํ าเสนอของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศน

ไอทวีเีปนรูปแบบในการเปนรายการโทรทัศนเพื่อเปนสื่อกลางในการชวยเหลือประชาชน ผูที่ไมได
รับความเปนธรรมในสังคม จึงอาจะทํ าใหรายการถูกมองไปในทางที่ไมดีของผูที่เสียผลประโยชน
ทางรายการรวมมือรวมใจตองทํ าการศึกษาขอมูลที่ไดรับใหมีความถูกตองมากที่สุดกอนนํ าเสนอ
เพราะหากมีการผิดพลาดหรือมีขอโตแยงของฝายที่เสียผลประโยชนอาจทํ าใหรายการขาดความนา
เชื่อถือไดหากรายการนํ าเสนอขอมูลที่ผิดพลาดขึ้น

5.4.2 การน ําเสนอภาพขาว MMS เขามาในรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทรทัศน
ไอทีวีหากเปนการเปดกวางในการที่จะใหประชาชนทางบานไมควรจํ ากัดเพียงระบบโทรศัพท
มือถือที่ใหการสนับสนุนรายการเทานั้นควรเปดกวางในการใชระบบโทรศัพทมือถือระบบอื่นใน
การสงภาพขาว MMS เขามาไดเชนกัน

5.4.3 สํ าหรับผูวิจัยที่สนใจทํ าวิจัยเร่ืองนี้ตอไป ควรศึกษาวิจัยถึงการเปลี่ยนแปลงการ
นํ าเสนอรายการรวมมือรวมใจหลังจากที่มีการเปดใหสถานีโทรทัศนไอทีวีเปนสถานีโทรทัศนเปด 
เพื่อประชาชนควรศึกษาถึง ทิศทางการพัฒนาเนื้อหาและการนํ าเสนอรายการรวมมือรวมใจตอไป
จะเปนอยางไร โดยพิจารณาจากกอนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ นโยบายของสถานี และผูบริหารของ
สถานีโทรทัศนไอทีวี
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คํ าถามประกอบการสัมภาษณ

สํ าหรับผูที่สงขาวโดยสื่อ MMS โทรศัพทมือถือของรายการรวมมือรวมใจทางสถานี
โทรทัศนไอทีวี

ค ําถามเพื่อเปดประเด็น
1. ช่ือ – นามสกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท
2. อาชีพ
3. อายุ
4. การศึกษา
5. ความหมายของคํ าวาขาวในความคิดของทานคืออะไร?
6. ปกติรับชมรายการเปนประจํ าหรือไม
7. ทราบขาวในการสงขาว MMS จากแหลงใด
8. รบกวนเลาถึงสาเหตุที่เขารวมโครงการที่สงขาวสื่อ MMS โทรศัพทมือถือเขารวม

การประกวด
9. เนือ้หาที่สงขาวเขามาเปนอยางไร?
10. ไดรับรางวัลหรือไม

แนวคิดมติมหาชน (Public Opinion)
1. การสงขาวทางสื่อ MMS ของโทรศัพทมือถือทานเห็นดวยหรือไมอยางไร
2. ทานคิดวาการสงขาวทางสื่อ MMS ของโทรศัพทมือถือทํ าใหทานมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็นมากขึ้นหรือไมอยางไร
3. ทานเคยแสดงความคิดเห็นผานสื่ออ่ืนบางหรือไมอยางไร
4. หลังจากที่ทานสงขาวจากโทรศัพทมือถือของทานไปแลว ทานติดตามความ

เคลื่อนไหวของขาวที่ทานสงบางหรือไม
5. ทานชอบหรือไมในการเปดโอกาสในประชาชนมีสวนรวมเชนนี้
6. ทานมคีวามเห็นอยางไรในการที่ประชาชนสงขาวเขามาในรายการอยางตอเนื่อง
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ทฤษฏีการกํ าหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting)
1. ขาว MMS ทีท่านสงเขามาทานคิดวาจะไดรับความสนใจจากประชาชนสวนใหญ

หรือไม
2. ทานคิดวาขาวที่ทานสงมาจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมใหดีขึ้น

บางหรือไมอยางไร (เชนการสังเกตการณมากขึ้น ระวงัหรือเปนสวนหนึ่งของสังคม)
3. ทานคิดวาขาวที่ทานสงมาสามารถสรางประเด็นใหสังคมไดบางหรือไมอยางไร
4. หลังจากสงภาพขาวเขารวมโครงการติดตามรายการบอยขึ้นหรือไม
5. ทานไดสงภาพขาวอะไรเขามา และไดรับรางวัลอะไร

ทฤษฏีการมีสวนรวมในการทํ าขาวของประชาชน (Civic Journalism)
1. เหตุผลที่ใชชองทางสื่อ MMS ในการสื่อสารใหสังคมสวนใหญรู ทานคิดวาทาน

จะสามารถชวยสังคมไดอยางไร
2. ทานคดิวาทานอยากทํ าใหสังคมเปนอยางไรในสายตาของทานหลังจากนํ าเสนอ

ขาวที่ทานสงเขามา
3. ทานคดิวาประชาชนสวนใหญเห็นดวยหรือไมในการนํ าเสนอขาวชองทางนี้

แนวคิดเทคโนโลยีกับ Civil Journalism (Mass Media and Information Technology)
1. ทานคิดวาเทคโนโลยีสามารถทํ าใหทานสามารถสื่อสารกับสังคม ไดมากขึ้น

อยางไร และเทคโนโลยีมีความสํ าคัญมากขึ้นหรือไมในปจจุบัน
2. ทานคิดวาการใชเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือความพัฒนาระบบ MMS เพื่อ

ประโยชนตอสังคมอยางไร
3. ทานคิดวาการใชเทคโนโลยีในการสงขาวของทานยุงยากซับซอนในการนํ าเสนอ

หรือไม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากผูที่สงขาวโดยสื่อ MMS โทรศัพทมือถือของรายการรวมมือรวมใจทางสถานีโทร

ทัศนไอทีวี
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ค ําถามประกอบการสัมภาษณ

สํ าหรับผูมีหนาที่คัดกรองขาวจากสื่อ MMS โทรศัพทมือถือของรายการรวมมือรวมใจ 
ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ประกอบดวยทีมงานทุกฝายที่รวมกันสรางสรรครายการ

ค ําถามเพื่อเปดประเด็น

1. ช่ือ – นามสกุล
………………………………………………………………………………………………….

2. ตํ าแหนงที่รับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………….

3. ทานทํ าหนาที่อะไรในรายการนี้ – ความหมายของคํ าวา ”ขาว” คืออะไรในความคิดของทาน?
…………………………………………………………………………………………………..

4. รบกวนเลาที่มาที่ไปของ โครงการใหมีการสงขาวสารผานสื่อ MMS โทรศัพทมือถือ
…………………………………………………………………………………………………..

5. ขาวประเภทใดบางที่สงผานสื่อ MMS เขามา
…………………………………………………………………………………………………..

6. เนือ้หาขาวที่สงเขามาเปนอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………..

แนวคดิมติมหาชน (Public Opinion)
1. การสงขาวทางสื่อ MMS ทานคิดวามีประโยชนและดีหรือไมอยางไร

…………………………………………………………………………………………………..
2. มกีารสงเสริมอยางไรบางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน

…………………………………………………………………………………………………..
3. มกีารแสดงความคิดเห็น เกีย่วกบัประเด็นขาว MMS ผานหนาจอ หรือส่ืออ่ืน อยางไรบาง

…………………………………………………………………………………………………..
4. มกีารติดตามผลของการออกอากาศขาวที่ไดจาก MMS หรือไมอยางไร

…………………………………………………………………………………………………..
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ทฤษฏีการกํ าหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting)

1. ขาว MMS ทีป่ระชาชนสงมาสวนใหญสามารถสรางประเด็นสีสันใหกับรายการไดหรือไม
อยางไร
…………………………………………………………………………………………………..

2. ผลกระทบของการนํ าเสนอขาว MMS ที่สงเขามาทางรายการสามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมของสังคม ไดหรือไมอยางไร
…………………………………………………………………………………………………..

3. ขาวที่ประชาชนสงมาสามารถสรางประเด็นในสังคมไดหรือไมอยางไร
…………………………………………………………………………………………………..

4. ยกตวัอยางที่สามารถเปนประเด็นในสังคมได
…………………………………………………………………………………………………..

ทฤษฏีผูเฝาประตู (Gatekepping)
1. ชวยเลากระบวนการคัดเลือก และคดักรองขาว MMS ใหฟงดวยวามีขั้นตอนเปนอยางไร

…………………………………………………………………………………………………..
2. มใีครบางที่มีสวนรวมในการคัดเลือกขาวเพื่อออกอากาศ

…………………………………………………………………………………………………..
3. ใชหลักเกณฑใดในการคัดเลือกขาวออกอากาศ

............................................................................................................................................……..

ทฤษฏกีารมีสวนรวมในการทํ าขาวของประชาชน (Civic Journalism)
1. เหตผุลที่ใชส่ือ MMS มาสรางการมีสวนรวมของผูชมนี้คืออะไร (เฝาระวัง จับผิด หรือติดตาม

ความคืบหนา) ส่ือ MMS สามารถสะทอนปญหาของสังคมแคไหน อยางไร?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

ทฤษฏีการครอบงํ าสื่อมวลชน (Hegemony Theory)
1. ทางรายการรวมมือรวมใจใชเกณฑใดในการคัดเลือกขาว MMS

…………………………………………………………………………………………………..
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2. นโยบายของรายการและสถานีในการคัดเลือกขาวสารเปนอยางไร
…………………………………………………………………………………………………..

3. การเปลี่ยนแปลงผูบริหารมีผลตอการคัดเลือกขาวหรือไมอยางไร
…………………………………………………………………………………………………..

4. รายการไดรับนโยบายทางดานการนํ าเสนอขาวจากทางภาครัฐหรือไม
…………………………………………………………………………………………………..

5. การน ําเสนอขาวในแตละครั้งตองไดรับการอนุมัติจากใครหรือไมอยางไร
…………………………………………………………………………………………………..

6. การสือ่สารผานทางสื่อ MMS ไดรับการสนับสนุนจากใครบาง มีสิทธิเพียงใดในการตัดสินใจ
เลือกการนํ าเสนอขาว
…………………………………………………………………………………………………..

7. การสงภาพขาว MMS มีผูไดรับผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมหรือไมอยางไร
…………………………………………………………………………………………………..

แนวคดิเทคโนโลยีกับ Civic Journalism (Mass Media and Information Technology)
1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการสงขาว MMS ไดแกอะไรบาง? เทคโนโลยีแตละอยางทํ าหนาที่

อะไร? (เชน การแปลงสัญญาณจากโทรศัพทมือถือเปนไฟลภาพที่สามารถนํ าออกในทีวีได ทํ า
จากเครื่องอะไร Software อะไรเปนตน)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................………………..
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ภาคผนวก ข
ตวัอยางสื่ออิเล็กทรอนิกส
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-นามสกุล นางสาวภทัราวดี  บุญญโสภณ

ประวัติการศึกษา สํ าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต คณะการจัดการ
ทัว่ไป จากมหาวิทยาลัยสถาบันราชภฎัสวนดุสิต  และเขาศึกษาตอที่
มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตรสารสนเทศ  ในปการศึกษา 2545

ประวัติการทํ างาน
พ.ศ. 2539 บริษัท เภสัชพานชิ จํ ากัด ในตํ าแหนงสมุหบัญชี
พ.ศ. 2546 บริษัท วิตามินซี จํ ากัด แลเะบริษัท ซิตี้ ดิจิทัล จํ ากัด

ในตํ าแหนงผูจัดการฝายบัญชี
พ.ศ. 2549 บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซเพรส จํ ากัด และบริษัทในเครือ

ในตํ าแหนงผูจัดการฝายบัญชี
ปจจุบันดํ ารงตํ าแหนง กรรมการผูจัดการ  บริษัท เอ็ม เอ็น ซี พลาส
แพ็ค จํ ากัด
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