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Media Alert กองทนุพฒันาสื�อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์จัดงานสมัมนา Media Alert 2565
“สงัคมไดอ้ะไร จากขา่วโทรทศัน”์ เพื�อเสนอผลการศกึษา การนําเสนอขา่วชว่งเย็นและคํ�าของทวีี
ดจิทิลัในชว่งเดอืน ก.ค. ส.ค. ก.ย. 65 และเพื�อรับฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่ผลการศกึษาจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญ ดา้นวชิาการ วชิาชพีสื�อ ตลอดจนภาคเีครอืขา่ยที�เกี�ยวขอ้ง โดยวงเสวนาประกอบไปดว้ยนัก
วชิาการดา้นสื�อ ดา้นสงัคม และตวัแทนองคก์รวชิาชพีสื�อ เพื�อใหค้วามเห็นตอ่ผลการศกึษา และใหข้อ้
เสนอเพื�อการพัฒนาคณุคา่รายการขา่วโทรทศันต์อ่สงัคม อาท ิสภุาพ คลี�ขจาย นายกสมาคมโทรทศัน์
ระบบดจิติอล (ประเทศไทย), 
ผศ.ดร.วไิลวรรณ จงวไิลเกษม คณะวารสารศาสตรแ์ละสื�อสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ธรรมศาสตร์
ผศ.อรรถพล อนนัตวรสกลุ ผูอํ้านวยการศนูยว์จัิยและพัฒนาการศกึษาเพื�อการพัฒนาที�ยั�งยนื คณะ
ครศุาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ดร.ชํานาญ งามมณีอดุม รองผูจั้ดการกองทนุพัฒนาสื�อ
ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ฯลฯ (1 ธ.ค. 65 โรงแรมแมนดารนิ กรงุเทพฯ สามยา่น)

งานเริ�มดว้ย การบรรยายพเิศษเรื�อง “บทบาทขา่วโทรทศันด์จิทิลัเพื�อนเิวศสื�อที�ปลอดภยัและ
สรา้งสรรค”์ โดย ดร.ธนกร ศรสีขุใส ผูจ้ดัการกองทนุพฒันาสื�อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ที�เกริ�น
นําการบรรยายวา่ อยากเห็นการทํางานรว่มกนัของภาคการกํากบัดแูลและภาคสง่เสรมิ เพราะการทําให ้
สื�อมวลชนมคีณุคา่ตอ่สงัคมตอ้งใชห้ลายมาตรการ แมจ้ะมเีรื�อง Media Disruption แตส่ื�อวทิยแุละ
โทรทศันก์ย็งัอยู ่ยงัคงเป็นแพลตฟอรม์สําคญั ตอ้งมกีารแยกแยะระหวา่งสื�อมวลชน กบัสื�อที�ใครกเ็ป็น
ได ้สื�อมวลชน คอื สถาบนัที�สงัคมใหค้วามเชื�อถอืได ้สงัคมมคีวามคาดหวงัไดเ้ต็มที�กบัสื�อมวลชน แต่
ยากที�จะคาดหวงักบันักสื�อสาร 
ออนไลน ์ขณะที� สื�อโทรทศัน ์ยงัคงเป็นหนึ�งในสถาบนัหลกัของสื�อวชิาชพี



“ขา่วโทรทศันเ์ป็นหนึ�งในผลงานสื�อมวลชนที�กองทนุพัฒนาสื�อปลอดภยัและสรา้งสรรคเ์ห็นคณุคา่และ
ความสําคญั เพราะรายการขา่วเป็นประเภทรายการที�สะทอ้นหนา้ที�สื�อมวลชนตอ่สงัคมที�ชดัเจนมากที�สดุ
โดยเฉพาะบทบาทการแจง้ขา่วสารใหส้งัคม (Inform) ปัจจบุนัทวีดีจิทิลัของไทยแตล่ะชอ่งเลอืกวางผัง
ออกอากาศรายการขา่วเดน่ (Flagship News Shows) ในชว่งเวลาที�แตกตา่งกนั โดยมกัใหค้วามสําคญั
กบัขา่วชว่งเย็นถงึคํ�า ซึ�งมกีารแขง่ขนักนัสงู สง่ผลใหเ้กดิการวพิากษ์วจิารณใ์นสงัคมถงึจรยิธรรมและ
ความรับผดิชอบของสื�อมวลชน โดยเฉพาะสื�อโทรทศัน ์ที�แขง่ขนักนัสรา้งเรตติ�งอยา่งลดคณุคา่และ
ความสําคญัของรายการขา่ว” การจัดสมัมนา Media Alert 2565 ในวนันี� เพื�อรับฟังความเห็น ขอ้เสนอ
จาก องคป์าฐก คณะวทิยากร และผูร้ว่มการสมัมนาทั �งทางออนไซตแ์ละออนไลน ์ตอ่ผลการศกึษา
รายการขา่วเดน่ (Flagship News Shows) ของ 14 ชอ่ง/สถานโีทรทศันด์จิทิลั โดยเป็นรายการขา่วที�
ออกอากาศในชว่งเดอืนกรกฎาคม ถงึ กนัยายน 2556 นี� ซ ึ�งกองทนุพัฒนาสื�อปลอดภยัและสรา้งสรรค์
จะนําขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของทกุทา่นในวนันี� จัดทําเป็นยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิและพัฒนา
คณุคา่รายการขา่วโทรทศัน ์รวมทั �งคณุภาพการเลอืกรับชมขา่วโทรทศันข์องผูช้ม เพื�อสรา้งนเิวศสื�อที�
ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์และเพื�อใหร้ายการขา่วโทรทศัน ์มบีทบาทสําคญัในการพัฒนาสงัคมและ
พลเมอืง ตอ่ไป



จากนั�นเป็นปาฐกถาพเิศษ “บทบาทขา่วโทรทศันด์จิทิลัตอ่การพัฒนาพลเมอืง” โดย ศ.ดร.พริงรอง
รามสตู กรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ
(กสทช.) ดา้นกจิการโทรทศัน ์เผยวา่ เริ�มจาก “พลเมอืง” ตามแนวคดิของ T.H. Marshall จะตอ้งมี
สทิธพิลเมอืง สทิธทิางการเมอืง สทิธทิางสงัคม เชน่ สทิธใินการพดู การนับถอืศาสนา การเขา้ถงึ
กฎหมายอยา่งเทา่เทยีม การแสดงออกทางประชาธปิไตย โดยระดบัพลเมอืงขั �นสงูสดุ จะตอ้งมสีว่นรว่ม
ทางกฎหมาย ทางสงัคม มเีสรภีาพในการแสดงออก ซึ�งในสงัคมยงัมพีลเมอืงที�ไมไ่ดม้สีทิธติาม
กฎหมาย เชน่ คนไรบ้า้น ชนเผา่ทางวฒันธรรม คนในชมุชน เป็นตน้ และหากดตูามกฎหมายของ
กสทช. อาจหมายรวมถงึผูป้ระกอบการสื�อชมุชนดว้ย

สื�อโทรทศัน ์จะชว่ยสรา้งหรอืเอื�อใหเ้กดิความเป็นพลเมอืงในยคุดจิทิลั ไดอ้ยา่งไร? ขณะที� ประชาชน มี
บทบาทเป็นผูบ้รโิภคมากกวา่ “พลเมอืง” สื�อมหีนา้ที�ในการทําใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึความเป็น
พลเมอืง เป็น “พลเมอืงที�รูแ้จง้ทางขา่วสาร” สื�อตอ้งสรา้งความเป็นพลเมอืงที�ขา้มปรมิณฑลสาธารณะ
และสว่นบคุคล ดงันั�น การดขูา่วโทรทศัน ์ถอืเป็นการสรา้งปรมิณฑลสว่นบคุคลในการสรา้งการมสีว่นรว่ม
ทางการเมอืง เป็นการหลอ่หลอมแนวคดิทางการเมอืงใหปั้จเจกชน (Politic of the Living Room)



จากการสํารวจขอ้มลูการใชส้ื�อแพลตฟอรม์ตา่งๆ ของตา่งประเทศในชว่งล็อคดาวนท์ี�ผา่นมา พบวา่สื�อ
โทรทศันย์งัมบีทบาท/ มคีนรับชม แมอ้ตัราการรับชมอาจลดลงบา้งแตก่ไ็มไ่ดห้ายไป นอกจากนี�
ขา่วสารยงัมรีะบบชนชั �น โดยประเภทของขา่วจะมสีองแบบคอื Hard News และ Soft News ซึ�งคนที�
เปิดรับสื�อ Hard News จะเป็นกลุม่ชนชั �นกลางคอ่นไปทางสงู (Middle and Upper Class) สว่น Soft
News จะเป็นกลุม่ผูเ้สพในชนชั �นแรงงาน (Labor Class) มากกวา่ แต ่Soft News/ Human Interests
News ไมม่คีณุคา่จรงิหรอื? จรงิๆ แลว้ขึ�นอยูก่บัวธิกีารนําเสนอมากกวา่ วา่นําแงม่มุไหนมานําเสนอ
ประชาชน อาจนําเสนอใหม้ทีั �งความเป็น Hard News และ Soft News ผสมผสานกนั

นอกจากงานในวนันี� จะเป็นการชี�ใหเ้ห็นถงึความสําคญัของของรายการขา่วที�มผีลตอ่การพัฒนาพลเมอืง
แลว้ ยงัเป็นการแลกเปลี�ยนขอ้มลูแความเห็นที�สําคญั เชน่ เรื�องของอดุมการณทํ์างานของนักขา่ว และ
อปุสรรคดา้นเศรษฐกจิ การถกูลดบทบาทของกอง บก.ขา่ว ซึ�งทําใหเ้ราอาจตอ้งมองหาแรงจงูใจในการ
ทําขา่วใหม ่หนา้ที�และความรับผดิชอบของสื�อที�มทีั �งการ Inform, Educate และ Entertain รวมถงึ
ความสําคญัในการเรื�องการสรา้งความรูเ้ทา่ทนัสื�อใหก้บัสงัคมไปพรอ้มๆ กนั เป็นตน้ ทั �งนี� จงึถอืเป็นการ
สรา้งโจทยใ์หม่ๆ  ในการทํางานรว่มกนัระหวา่ง กสทช. ซึ�งทําหนา้ที�กํากบัดแูลสื�อ กองทนุสื�อฯ ที�ทํา
หนา้ที�ดา้นการสง่เสรมิและสนับสนุน รวมถงึหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสรา้งนเิวศสื�อที�ปลอดภยัและ
สรา้งสรรค ์และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการรว่มหาแนวทางเพื�อพัฒนาผูช้มชาวไทยกลายเป็นพลเมอืงโลก
ผา่นการชมขา่ว



Media Alert เป็นโครงการภายใตแ้ผนการทํางานของสํานักงานกองทนุพัฒนาสื�อปลอดภยัและ
สรา้งสรรค ์ที�มภีารกจิในการนําเสนอผลการศกึษาวเิคราะหส์ภาพการณส์ื�อและพฤตกิรรมการเปิดรับและ
การใชส้ื�อของสงัคม อยา่งมุง่หวงัสรา้งเสรมิวฒันธรรมการคดิวเิคราะหใ์นการสื�อสาร การเปิดรับและการ
ใชส้ื�อ เพื�อสง่เสรมินเิวศสื�อที�ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์Media Alert เริ�มปฏบิตักิารตั �งแตเ่ดอืนกมุภาพันธ์
ปีที�แลว้ เพื�อทําการศกึษาวเิคราะหใ์นประเด็นที�สําคญัหรอืเป็นที�สนใจของสื�อและการสื�อสารออนไลน์
ดว้ยหลกัทางวชิาการที�เชื�อถอืได ้และดว้ยวธิกีารเพื�อใหท้นัความสนใจและการนําไปใชป้ระโยชนข์อง
สงัคม โดยใชพ้ื�นที�เพจ Media Alert เผยแพรผ่ลงานการศกึษา และบทความ ของโครงการ รวมทั �ง
อปัเดตขอ้มลูขา่วสารสถานการณต์า่ง ๆ ของสื�อและการสื�อสารของสงัคม ซึ�งเพจ Media Alert กไ็ดรั้บ
ความสนใจตดิตามในระดบัที�น่าพอใจ เพื�อเทยีบกบัระยะเวลาดําเนนิการเพยีงรว่ม 2 ปี

ขอ้คดิเห็นตา่ง ๆ จากแขกผูม้เีกยีรตทิกุทา่นที�ไดเ้ขา้รว่มงานในวนันี� ทางกองทนุพัฒนาสื�อปลอดภยัและ
สรา้งสรรค ์จะนําไปใชป้ระโยชนใ์นการกําหนดยทุธศาสตร ์การทํางานเพื�อสง่เสรมิคณุคา่และประโยชน์
ของขา่วโทรทศันต์อ่สงัคม ดว้ยความเชื�อมั�นวา่ เราทกุคนมสีว่นในการรว่มสรา้งนเิวศสื�อที�ด ีที�ปลอดภยั
และสรา้งสรรค์
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