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บทคัดย่อ
กิจการสือ่ สารมวลชนในประเทศไทยเกิดขึน้ มานานแล้ว โดยแบ่งการเจริญก้าวหน้า
ออกเป็น 3 สาย ได้แก่สงิ่ พิมพ์ การภาพยนตร์ และวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กิจการทั้งสามใช้เวลานับสิบปีกว่าจะเป็นที่รู้จักและนิยมของประชาชน และผลจาก
ความเจริญก้าวหน้านัน้ ท�ำให้เกิดงานและอาชีพของนักสือ่ สารโดยตรง และส่งผลโดยอ้อม
ต่อระบบการศึกษา การเรียนรู้ทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
เหล่านีเ้ กิดขึน้ อย่างช้าๆ ซึง่ ประชาชนไทยและสังคมโดยรวมมีโอกาสเรียนรูแ้ ละปรับตัว
ได้ทนั แต่เมือ่ วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์เกิดขึน้ และเจริญก้าวหน้า จนประดิษฐ์เครือ่ งมือ
แปลงสัญญาณวิทยุเป็นสัญญาณแสงกระพริบได้สำ� เร็จและครอบคลุมการสือ่ สารทัว่ โลก
กิจการสื่อสารมวลชนในประเทศไทยจึงเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง กลายเป็นระบบ
สื่อสารและเผยแพร่สัญญาณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) การเปลี่ยนแปลง
อย่างทรงพลังเช่นนี้ น�ำพาสังคมไทยเข้าสู่ยุคการสื่อสารมวลชนแบบใหม่อย่างรวดเร็ว
ทุกระนาบ ได้แก่ วิทยาการ เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การตลาด การบริหาร
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จัดการและการประยุกต์ใช้ แต่ประชาชนและสังคมไทยส่วนใหญ่ยงั ตามไม่ทนั คนไทย
ยังไม่สามารถผลิตนวัตกรรมของตนเองได้ จึงเป็นเรือ่ งน่าวิตกว่า ความเจริญอย่างยิง่ ยวดนี้
จะกลายเป็นกับดักให้คนไทยติดบ่วง กลายเป็นทาสความเจริญแบบใหม่ทไี่ ม่สามารถมี
อิสระในการก�ำหนดความเจริญใดๆ อย่างที่ตนเองต้องการได้
ค�ำส�ำคัญ : สือ่ สารมวลชน; สือ่ เป็นโรงเรียนของสังคม; การสือ่ สารข้ามสือ่ ; อินเทอร์เน็ต;
		 นวัตกรรมสื่อสารมวลชน

บทที่ 5

Abstract
Mass communications in Thailand - publishing, film and broadcasting has long history. Each system took a decade to permeate into Thai society
and to open up people’s eyes of its benefit. The development of mass
communication systems directly created mass communication and related
jobs. This development also indirectly has impact on education, politics,
social and culture.
When the world succeeded in inventing computer and created coding
system equipment, it enabled to switch radio signal to digital signal and
interchange. This has enhanced a big effect for all Thai mass communication
systems. The interchanging signal has provided a new communication
channel network, which is able to convert all previous systems of media
to a new one called internet. This system brings Thai people and society
to new era of high speed and convergence of mass communication.
The fast and high power of internet provides a big change to Thai
mass media and society, in many levels of users, such as new technology,
equipment, device, management or any application. However, Thai people
didn’t own any part of these. Thus, this powerful new media may finally
cause suffering to Thai society, unless, the Thai could become a technological
producer and fully control their own communication system.
Keywords : Thai Mass Media; Media is the social school;			
		
Convergence Media; Internet; Innovation Media
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สังคมไทยกับการเกิดขึ้นของการสื่อสารมวลชน
ประเทศไทยมีความเจริญด้านการสื่อสารมวลชนมานานแล้ว จากหลักฐานและ
บันทึกการเติบโตของกิจการสื่อสารมวลชนจะพบแนวโน้มที่น่าสนใจว่าการสื่อสาร
มวลชนของประเทศไทยเจริญเติบโตเป็นหลายสาย หนึ่งคือสายสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเริ่มต้น
จากกิจการโรงพิมพ์และการพิมพ์ โดยมีพนื้ ฐานระยะแรกจากการพิมพ์จดหมายข่าว หนังสือ
จ้างวานพิมพ์เป็นครัง้ ๆ และหนังสือราชการเป็นหลัก (สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย, 2552) ก่อนจะเติบโตเป็นกิจการพิมพ์และหนังสือพิมพ์ราชการ และ
ขยายตัวเป็นนิตยสาร เจริญก้าวหน้าเป็นสือ่ สารมวลชนประเภทสิง่ พิมพ์อนื่ ๆ ในภายหลัง
ส�ำหรับการสือ่ สารมวลชนประเภทสิง่ พิมพ์ ระบบการพิมพ์ในประเทศไทยเกิดขึน้
เป็นครั้งแรกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ตามข้อความใน
สมุดบันทึก “จดหมายเหตุรายวันของหมอ บรัดเลย์” เขียนไว้ว่าการพิมพ์ตัวหนังสือ
ในประเทศไทยนั้น มีมาก่อนแล้วแต่ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและมีการฟื้นฟู
ตั้งโรงพิมพ์อีกครั้งในสมัยกรุงธนบุรี และเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นล�ำดับ หมอบรัดเลย์
จัดตั้งโรงพิมพ์มิชชั่นนารี่ขึ้น ในปี พ.ศ.2379 รับจ้างพิมพ์หนังสือราชการและออก
หนังสือพิมพ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ฉบับแรกชื่อว่า “บางกอกเรคคอร์ดเดอร์”
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งโรงพิมพ์ของพระองค์ขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2385 จัดพิมพ์ประกาศของทางราชการ ชือ่ ว่า “ราชกิจจานุเบกษา” ซึง่ ถือเป็นโรงพิมพ์
ของชาวไทยโรงแรกในประเทศ และเป็นโรงพิมพ์ที่เจริญก้าวหน้ากว่าโรงพิมพ์อื่นๆ มาก
มีตวั พิมพ์ชดุ อักษรไทย บาลี โรมันและอังกฤษ ครบถึงสีภ่ าษา (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ,
2555)
ในบันทึกของหมอบรัดเลย์นี้ ยังระบุอีกด้วยว่า ภายหลังมีผู้ตั้งกิจการโรงพิมพ์ขึ้น
อีกมากมายแต่ส่วนใหญ่เป็นของชาวฝรั่งเศส ในสมัยนั้นมีการพิมพ์หนังสือพิมพ์ออก
มาแข่งขันกับหนังสือของหมอบรัดเลย์หลายฉบับ เช่น หนังสือพิมพ์สยามไทม์ (Siam
Times) ออกในปี ค.ศ. 1864 (พ.ศ.2407) บางกอกเพรส (Bangkok Press) ออกใน
ปีเดียวกันและมีอายุได้ 1 ปีทั้งสองฉบับ ในปี ค.ศ. 1867 (พ.ศ. 2410) มีสยาม วีคลี่
โมนิเตอร์ (Siam Weekly Monitor) ออกมา และยกเลิกไปในปี ค.ศ. 1868 (พ.ศ.
2411) หนังสือพิมพ์รายวันของคนไทยฉบับแรกทีอ่ อกมาก็คอื หนังสือพิมพ์ Court ซึ่ง
เริ่มออกในวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1875 (พ.ศ. 2418) ซึ่งเจ้านายหลายพระองค์ได้
ร่วมกันจัดขึ้น และ ในปี ค.ศ. 1876 (พ.ศ. 2419) ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยว่า
“ข่าวราชการ” และก็เลิกกิจการไปในปีนั้น (สุกัญญา สุดบรรทัด, 2555)
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กิจการหนังสือพิมพ์และโรงพิมพ์ได้ขยายตัวอย่างมากในช่วงรัชกาลที่ 6 มี
หนังสือพิมพ์ที่มีผู้นิยมอ่านมากมาย เช่น นิตยสารสุภาพบุรุษ ดุสิตสมิธ ความรุ่งเรือง
ของการพิมพ์และหนังสือพิมพ์ท�ำให้เวทีความคิดเปิดกว้าง และการอ่านกลายเป็น
วิถีของคนไทยยุคนั้น เกิดนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ที่ประชาชนนิยมมากมาย เช่น
กรมหมืน่ พิทยลาภพฤติยากร มาลัย ชูพนิ จิ กฤษณา อโศกสิน สด กูรมะโรหิต อิศรา อมันตกุล
หลวงวิจติ รวาทการ อังคาร กัลยาณพงศ์ โบตัน๋ ว.ณ.ประมวลมารค เป็นต้น จนเกิดมี
สโมสรเกีย่ วกับหนังสือและการอ่านทีส่ ำ� คัญ คือวรรณคดีสโมสร และยังมีผลให้การละคร
เจริญรุง่ เรืองสืบต่อมาจนถึงช่วงเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ก่อนทีจ่ ะชะลอตัว
ด้วยอิทธิพลของสงครามโลก และกิจการหนังสือก็ชะลอตัวเมื่อเกิดระบบอินเทอร์เน็ต
(Internet) และแพร่หลาย กลายเป็นการสือ่ สารทางเลือกแนวใหม่ของสังคมไทย
กิจการสื่อสารมวลชนประเภทต่อมาคือภาพยนตร์ ภาพยนตร์เป็นที่รู้จักครั้งแรก
ของประเทศไทยเมือ่ มีผนู้ ำ� “Kinatoscope” มาถวายให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรที่สิงคโปร์เมื่อคราวเสด็จประพาสต้นเมืองชวา ปี พ.ศ.2439
และทรงได้ทอดพระเนตรอีกครั้ง จากภาพยนตร์เงียบที่นาย Eenest Florman ถ่ายไว้
และน�ำมาฉายในวันต่อมา เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับพระองค์เมือ่ คราวเสด็จประพาสต้นสวีเดน
พร้อมกับพระบรมโอรสาธิราช ปี พ.ศ.2440 พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาชมว่า
“...หนังฝรั่งนี้ถ่ายไว้ดีมาก...”
จากนั้น พ.ศ.2440 มีชาวต่างชาติหลายคณะน�ำภาพยนตร์เร่ เข้ามาฉายตาม
สถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียนและโรงละคร เก็บสตางค์เป็นค่าดูจากชาวสยาม และ
มีชาวญีป่ นุ่ น�ำคณะมาฉายเป็นประจ�ำทีว่ ดั ชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ชาวสยามนิยมดูมาก
จนเรียกกันติดปากว่า “หนังญีป่ นุ่ ” และเป็นแรงบันดาลใจให้พอ่ ค้าไทยหลายคนก่อสร้าง
โรงภาพยนตร์ (โรงฉายหนัง) ขึน้ มาอีกหลายแห่ง และภาพยนตร์ทฉี่ ายก็จะเป็นภาพยนตร์
จากต่างประเทศ เป็นสารคดี ข่าว และเรื่องสั้นๆ
ปี พ.ศ.2465 พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระก�ำแพงเพชรอัครโยธิน จัดตัง้
กองภาพยนตร์ เผยแพร่ขา่ วกรมรถไฟหลวงเพือ่ ผลิตภาพยนตร์ ข่าว สารคดีเพือ่ เผยแพร่
กิจการของรถไฟหลวง กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ และยังทรงถ่ายท�ำภาพยนตร์นำ�
ชมสถานีวทิ ยุกระจายเสียง วังพญาไท สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งแรกของสยามด้วย
เพือ่ แนะน�ำให้ผชู้ มรูจ้ กั และเห็นสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งแรกของไทยว่าเป็นอย่างไร
โดยมีนายเขียน ธีมากร เป็นผู้น�ำชมในภาพยนตร์ (หอภาพยนตร์แห่งชาติ, 2551)
กิจกรรมภาพยนตร์เป็นที่นิยมของชาวสยามมาก อาจเนื่องเพราะมีลักษณะ
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การด�ำเนินเรือ่ งคล้ายกับการละครซึง่ รุง่ เรืองอยูแ่ ล้วในสยาม แต่ทำ� ในเชิงธุรกิจได้งา่ ยกว่า
การละคร จนท�ำให้มกี ารสร้างโรงฉายภาพยนตร์ (โรงฉายหนัง) เกิดขึน้ มากและมีผสู้ ร้าง
ภาพยนตร์เกิดขึน้ มากตามไปด้วย แต่ธรุ กิจภาพยนตร์ตอ้ งซบเซาลงในช่วงสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 เนือ่ งจากอุตสาหกรรมผลิตฟิลม์ ภาพยนตร์ได้รบั ผลกระทบจากสงคราม จนเมือ่
สงครามเลิกจึงกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง น่าสังเกตว่ากิจการภาพยนตร์เติบโตไปทั่ว
ประเทศ มีกลุม่ ผูส้ ร้างหนังเกิดขึน้ มากมาย มีโรงหนังและกลุม่ พ่อค้าผูส้ นับสนุนการสร้าง
และฉาย (จัดจ�ำหน่าย) ภาพยนตร์ทเี่ รียกว่า “สายหนัง” ถึง 9 สายทัว่ ประเทศ อีกทัง้ วิทยการ
ด้านภาพยนตร์กเ็ จริญเติบโตขึน้ จากระบบฟิลม์ ขนาด 35 มม. จนกลายเป็นระบบ 16 มม.
70 มม. จากภาพยนตร์เงียบ ภาพยนตร์พากย์ จนเป็นภาพยนตร์เสียงในฟิลม์ จากภาพยนตร์
ขาวด�ำ เป็นภาพยนตร์จนกระทั่งเติบโตเป็นภาพยนตร์ระบบดิจิตอลในปัจจุบัน
ส่วนสือ่ สารมวลชนสายสุดท้ายคือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ระหว่างที่
กิจการหนังสือพิมพ์ในประเทศสยามเจริญรุง่ เรืองนัน้ ก็ได้รเิ ริม่ กิจการวิทยุกระจายเสียง
ขึ้นด้วย โดยในปี พ.ศ.2472 จัดตั้งกรมโฆษณาดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง และใน
ปี พ.ศ.2582 จัดตั้งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และจัดตั้งสถานี
โทรทัศน์ได้ส�ำเร็จในปี พ.ศ.2495 (ประวัติวิทยุโทรทัศน์ไทย, 2559)
ระยะแรกของพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้น รัฐบาลซึ่ง
เป็นเจ้าของกิจการวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์เปลี่ยนแปลงในเชิงเทคนิค
และวิทยาการเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การสัง่ ซือ้ อุปกรณ์แพร่กระจายเสียงและภาพใหม่ๆ
มาทดลองใช้ ขยายก�ำลังส่งสัญญาณให้แรงขึ้น ขณะเดียวกันก็ขยายสถานีมากขึ้น
การเปลีย่ นระบบแพร่สญ
ั ญาณภาพจากขาวด�ำ 525 เส้นต่อวินาที ซึง่ ออกอากาศตัง้ แต่
ครัง้ แรกตัง้ สถานีมาเป็นระบบแพร่ภาพขาวด�ำ 625 เส้นต่อวินาที (ปี พ.ศ.2510) และ
เปลีย่ นแปลงครัง้ ทีส่ องเป็นระบบแพร่สญ
ั ญาณภาพสี (ปี พ.ศ.2513) และเปลีย่ นแปลง
อีกครั้ง เป็นระบบแพร่สัญญาณภาพดิจิตอล (ปี พ.ศ.2556) (วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย, 2557)
จนภายหลัง เมือ่ วิทยาการด้านอิเล็กทรอนิคส์เกีย่ วกับตัวน�ำสัญญาณวงจรไฟฟ้า
IC (Integrated Circuit) และคอมพิวเตอร์เจริญมากขึ้น สามารถประดิษฐ์สื่อตัวน�ำ
สัญญาณวิทยุที่ดีขึ้นๆ จนสามารถสร้างระบบการส่งและรับสัญญาณวิทยุที่ดีมาก รับส่ง
ได้แม้ระยะทางจะไกลแสนไกล จนกลายเป็นระบบโทรคมนาคม (Telecommunication)
ในเวลาต่อมา และได้ผนวกวิทยาการและเทคโนโลยีวทิ ยุกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
วิทยุโทรทัศน์ เข้ากับระบบสือ่ สัญญาณของระบบโทรคมนาคม (Telecommunication)
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จนกลายเป็นการสื่อสารมวลชนด้วยระบบสัญญาณวิทยุโทรคมนาคม ดาวเทียม และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Digital & Network communication) เช่นทุกวันนี้ (ยงยุทธ
โกยกุล, 2551)

บทที่ 5

สื่อสารมวลชนช่วยสร้างพื้นฐานการเรียนรู้แก่สังคมสยาม
ช่วงที่กิจการด้านการพิมพ์เกิดขึ้นและเจริญก้าวหน้าอย่างมากนั้น หนังสือพิมพ์
กลายเป็นแหล่งข่าวสาร ความรู้ และท�ำหน้าที่ “สือ่ กลาง” รายงานข่าวสาร การค้าขาย
ระเบียบราชการแก่ประชาชนได้กว้างขวางมากกว่าการบอกเล่าของหน่วยงานถึง
ประชาชน และดีกว่าการบอกปากต่อปาก ยิง่ กว่านัน้ หนังสือพิมพ์กลายเป็นเวทีความคิด
ของนักคิดและนักเขียนจ�ำนวนมาก แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
เชือ้ พระวงศ์ชนั้ สูงก็ทรงเขียนแสดงความรูแ้ ละข้อคิดเห็นของพระองค์ในหนังสือพิมพ์
ต่างๆ หลายครัง้ ในประเด็นการเมือง การปกครอง ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีและชีวติ
ความเป็นอยู่ต่างๆ ทั้งข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกับนักเขียนอื่นๆ และที่เห็นต่างกัน
กล่าวได้วา่ ในเวลานัน้ นอกจากหนังสือพิมพ์จะกลายเป็นแหล่งความรูแ้ ล้วยังกลายเป็น
เวทีความคิด เพือ่ สือ่ สารจากคนหลายๆ ฝ่าย และโดยเฉพาะได้เปิดเวทีโต้แย้งแนวคิดใน
หัวข้อเรื่องส�ำคัญๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองมากมาย
หนังสือพิมพ์กลายเป็นการสือ่ สารส�ำคัญของราษฎรในพระนครสยามและหัวเมืองส�ำคัญ
ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ส่งผลให้
การค้าขายและการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับหนังสือราชการและการค้าเป็นไปอย่างคล่องตัว
และกลายเป็นรากฐานส�ำคัญของแนวคิดทางการเมืองและการปกครองในช่วงต่อมาด้วย
นอกจากนี้ความรุ่งเรืองของธุรกิจการพิมพ์ ยังส่งเสริมให้วรรณกรรมเกี่ยวกับ
ละครและการแสดงละครเติบโตอย่างมากมายในทางอ้อมอีกด้วย
น่าสังเกตว่า การเปลีย่ นแปลงของหนังสือพิมพ์นี้ เป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
จากนักคิดและนักเขียนเป็นตัวการส�ำคัญ (ภายหลังมักใช้เรียกคนเหล่านี้ว่า
“นักหนังสือพิมพ์”) ที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่านติดตามข่าวสาร ความรู้และข้อคิดเห็น
ต่างๆ และเป็นความพยายามให้ความรู้และข้อคิดแก่ราษฎรสยามเพื่อ “ปลุก” สติ
ของราษฎรในสังคมสยามยุคนัน้ แม้ความคิดเห็นบางเรือ่ งล่อแหลมต่อการเป็นปฏิปกั ษ์
ต่อการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ตาม จนท�ำให้นักเขียนและ
นักหนังสือพิมพ์ได้รับฉายาว่า “ฐานันดรที่สี่”

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
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ส่วนการเปลีย่ นแปลงของกิจการภาพยนตร์นนั้ ต่างจากหนังสือพิมพ์ เพราะเป็น
กิจการที่เอกชนเป็นเจ้าของ ผลส�ำเร็จของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งๆ จะวัดจากความนิยมดู
ของผู้ซื้อตั๋วชม จะเรียกว่าผู้ชม หรือ “ตลาด” คือผู้ก�ำหนดการเปลี่ยนแปลงก็คงได้
แม้ว่าจะมีผู้คิดค้นวิทยาการและเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์ใหม่ๆ มากมาย เช่น
ภาพยนตร์เสียงในฟิลม์ การผลิตภาพยนตร์สี ภาพยนตร์จอกว้าง หรือการผลิตฟิลม์ ไวแสง
ฟิล์มความละเอียดสูง เทคนิคการตัดต่อ การถ่ายภาพ มากมายก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าจะ
เป็นที่นิยมของผู้ชม โดยกลไกการตลาดโดยรวม อันได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภค
ของกิจการสือ่ สารมวลชน ภาพยนตร์จงึ เป็นแรงผลักดันการเปลีย่ นแปลงของสือ่ ประเภทนี้
อย่างแท้จริง
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บทที่ 5

ภาพโรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ พ.ศ.2501 (โดม สุขวงศ์,สวัสดิ์ สุวรรณปักษ์ : ร้อยปีหนังไทย, 2545)

การเปลีย่ นแปลงของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ถือเป็นการเปลีย่ นแปลง
ทีผ่ ลักดันจากเจ้าของสถานีวทิ ยุหรือสถานีโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ ผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ล้วน
เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับการท�ำงานเพื่อผู้บริโภค
โดยผู้บริโภคไม่สามารถเลือกเองได้ ซึ่งแตกต่างจากกิจการสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์
ที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการมีส่วนอย่างมากในการก�ำหนดการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง
การเปลี่ยนแปลงของกิจการสื่อสารมวลชนทั้งสามกลุ่มที่กล่าวมานั้นไม่ว่า
จะเกิดขึ้นจากใครก็ตาม ล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลานานหลายสิบปี และ
ผู้เกี่ยวข้องในกิจการสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่ยังตามการเปลี่ยนแปลงนี้ทันการณ์
เช่น ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ดูแลระบบ ผู้รักษากฏกติกา และผู้สร้างเทคนิคหรือเทคโนโลยี
(Technology) กระบวนการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสือ่ สารมวลชนเหล่านี้ เช่น การผลิต การใช้
บทบาท หน้าทีแ่ ละผลกระทบของมันก็สามารถติดตามได้อย่างทันท่วงที เช่น การตืน่ ตัว
เรื่องเสรีภาพการพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคนิคการพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงเทคนิค
บันทึกภาพเป็นวิดีโอ การเปลี่ยนแปลงระบบสัญญาณภาพและเสียงของโทรทัศน์
การเปลี่ยนแปลงระบบถ่ายท�ำภาพยนตร์จากฟิล์มเป็นดิจิตอล เป็นต้น
อินเทอร์เน็ต (Internet) พลิกโฉมโลกและพลิกโฉมไทย
หากเราย้ อ นคิ ด ทบทวนกลั บ ไปถึ ง สมั ย เมื่ อ แรกมี กิ จ การพิ ม พ์ แ ละกิ จ การ
สือ่ สารมวลชนอืน่ ๆ ก็จะเห็นพัฒนาการการสือ่ สารมวลชนในเวลานัน้ ว่า ประเทศไทย
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ก้าวตามอย่างทัดเทียมกับประเทศเจ้าของเทคโนโลยี เช่น มีโรงพิมพ์ที่ทันสมัย และ
มีตัวพิมพ์ในภาษาไทยของเราเอง มีการละคร มีโรงละครแบบของเราเอง มีการวางข่าย
สายโทรเลขกรุงเทพ-สมุทรปราการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2418 หลังจาก อเล็กซานเดอร์
เกรแฮมเบลล์ ประดิษฐ์โทรศัพท์ส�ำเร็จเพียง 1 ปี และอีก 5 ปีต่อมาประเทศไทยก็จัดตั้ง
กรมโทรเลขเพื่อให้บริการด้านไปรษณีย์และโทรศัพท์ส�ำเร็จ แม้ในปัจจุบัน ระบบ
โทรคมนาคมของไทยก็ขยายตัวจนให้การบริการข้อมูลระหว่างคนต่อคนครอบคลุม
ตามหัวเมืองใหญ่ (ยงยุทธ โกยกุล, 2551) แต่เมื่อวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์
(Computer) และไมโครโปรเซสเซอร์ (Micro Processor) เจริญขึ้น ประเทศของ
เราก็น�ำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทันสมัยเหล่านี้มาใช้ตามอย่างประเทศผู้ประดิษฐ์
คิดค้นอย่างกระชั้นชิด เรามีบริการโทรศัพท์ทันสมัยในระบบดิจิตอลใช้กันอย่าง
แพร่หลาย จะใช้พดู ดูภาพ ประชุมร่วมกันหลายๆ คน หรือจะท�ำพร้อมกันทัง้ หมดก็ได้
ระบบโทรศัพท์จึงกลายเป็นระบบสื่อสัญญาณแบบใหม่ ยิ่งเมื่อใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อ
เข้ากับระบบดาวเทียม จนใช้สื่อสารไปทั่วประเทศได้อย่างง่ายดายในเวลาเดียวกัน
(สมพล จันทรประเสริฐ, 2552) กลายเป็นสือ่ ชนิดใหม่ ชือ่ ว่า “อินเทอร์เน็ต (Internet)”
ซึ่งท�ำให้เราสามารถสั่งพิมพ์หนังสือผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Desktop Publishing)
จากมุมหนึ่งของประเทศไปยังอีกมุมหนึ่งได้อย่างง่ายดาย หรือสร้างหนังสือจ�ำลองใน
คอมพิวเตอร์ (Electronic Book or E-book) จากที่หนึ่งและอ่านได้จากอีกที่และ
เช่นเดียวกัน เราสามารถถ่ายภาพจากที่หนึ่งให้ไปฉายออกอีกที่หนึ่งก็ได้เช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งเช่นนี้มีผลให้ระบบการเงินการธนาคาร การผลิตของ
อุตสาหกรรม การค้าขายระหว่างประเทศ การศึกษาของโลกและไทยเปลีย่ นแปลงจนเกือบ
สิน้ เชิง มีผลให้ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต้องปรับตัวตามการเปลีย่ นแปลงนี้
ไปด้วย จนแทบจะเรียกได้วา่ นีค่ อื การปฏิวตั สิ งั คมขนานใหญ่อกี ครัง้ หนึง่ ทีเดียว
อินเทอร์เน็ต (Internet) กับการพัฒนาที่สังคมไทยต้องเผชิญหน้า
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) นีม้ อี งค์ประกอบส�ำคัญสองส่วนคือ ระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมด้วยเครื่องสร้างรหัสและถอดรหัสเป็นภาษาของเครื่อง (Protocol) ชนิดต่างๆ
และระบบเครือข่ายรับและส่งสัญญาณซึง่ เหมารวมเอาระบบสือ่ สารโทรคมนาคมไว้ดว้ ย
ระบบคอมพิวเตอร์นี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์ (Hardware)
ชุดค�ำสั่ง (Software) และผู้มีทักษะ (Humanware) ส่วนใหญ่ประเทศไทยของเรา
เป็นผูน้ ำ� เข้าอุปกรณ์เหล่านี้ เรายังไม่สามารถเป็นเจ้าของวิทยาการได้เอง เราท�ำได้เพียง
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เป็นผูผ้ ลิตซ�ำ้ งานหรือเทคโนโลยี (Copy) เหล่านี้ ส่วนผูม้ ที กั ษะของเราก็เป็นเพียงทักษะ
ในฐานะผูใ้ ช้งาน (User) ยังไม่ถงึ ขัน้ สร้างหรือออกแบบ และถึงกระนัน้ ก็ตามเราก็ยงั เป็น
ผูใ้ ช้ทรี่ อบรูไ้ ม่ครบเครือ่ ง ไม่สามารถใช้สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์ให้มากเท่าทีค่ วร
หรือเท่าที่มันมีอยู่
หากเปรียบเทียบยุคก่อนหน้านี้ เราพยายามจะเป็นเจ้าของระบบและเทคโนโลยี
ของสือ่ ชนิดต่างๆ เช่น โรงพิมพ์ สิง่ พิมพ์ ภาพยนตร์ หรือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
ด้วยตัวของเราเอง หรือพยายามปรับสื่อสารมวลชนให้เป็นกิจกรรมที่เราจัดการมัน
ให้ได้มากที่สุด แต่กับระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) นี้ มันแทบจะไม่ใช่ของเราเลย
แม้ทุกวันนี้ เราก็ยังน�ำเข้าชุดค�ำสั่งส�ำเร็จรูปในรูปโปรแกรมใช้งานต่างๆ เราแทบไม่
สามารถควบคุมมันได้เหมือนระบบสื่อสารมวลชนอื่นๆ ในอดีต อาจเป็นเพราะเรา
ยังไม่ทันได้เตรียมตัวอย่างหนึ่งและตัวระบบเองก็เติบโตเร็วมากอีกอย่างหนึ่ง ท�ำให้เรา
ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เหมือน
สื่อสารมวลชนอื่นๆ ได้ส�ำเร็จ
ทุกวันนี้ ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) นี้เหมือนแหปากใหญ่ที่กางตัวออกเป็น
ร่มมหึมาครอบสังคมไทยไว้ดว้ ยกัน เมือ่ ผนวกด้วยเทคนิคการท�ำงานของการกระจายเสียง
วิทยุและโทรทัศน์ และภาพยนตร์ เครือข่ายนี้จึงเหมือนการสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่
ที่เริ่มต้นจากจุดใดของเครือข่ายก็ได้โดยไม่ยาก อีกทั้งระบบก็สามารถหลอมรวมการ
สือ่ สารทัง้ สามประเภทเข้าด้วยกันอย่างง่ายดาย จนยากจะแยกได้วา่ อะไรคือเนือ้ แท้เดิม
ของระบบเก่า อะไรคือของใหม่ที่เพิ่มเติมในภายหลัง และแทบจ�ำกัดไม่ได้ว่า ใครคือ
ผู้ผลิต ผู้ใช้และผู้บริโภค อย่างแน่นอน
หากพิจารณาโดยละเอียด วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ (Computer) และไมโคร
โปรเซสเซอร์ (Micro Processor) ท�ำให้อินเทอร์เน็ต (Internet) มีฤทธิ์เปลี่ยนแปลง
หลายสิง่ หลายอย่างได้อย่างเหลือเชือ่ ท�ำให้การสือ่ สารมวลชนและกิจการสือ่ สารมวลชน
ของประเทศไทยเปลีย่ นแปลงโฉมหน้าก้าวใหญ่มาก รูปลักษณ์แทบไม่คงตัว เปลีย่ นจาก
สือ่ หนึง่ เป็นอีกสือ่ หนึง่ ได้อย่างรวดเร็ว ระบบสือ่ สัญญาณกลายเป็นระบบสือ่ สารมวลชน
และระบบการสื่อสารมวลชนที่ซับซ้อนก็กลายเป็นของท�ำได้อย่างง่ายดายด้วย
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเพียงไม่กี่โปรแกรม สามารถสื่อสารไปทุกที่อย่างง่ายดาย
ด้วยความเร็วเท่าแสง ใครๆ ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารมวลชน
แบบใหม่นไี้ ด้ และสามารถสือ่ สารได้จากทุกที่ ทุกเวลา ทุกหนทุกแห่งและท�ำได้ในพริบตา
ล่าสุดมีรายงานการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet) ไว้อย่างน่าสนใจว่าผู้ใช้งาน
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อินเทอร์เน็ต (Internet) ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 มีมากถึง 30 ล้านคน และ
จากการส�ำรวจผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ ETDA กล่าวถึงการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet)
ของประเทศไทยว่า
คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) มาก ถึง 38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56
ของประชากรทั้งประเทศ
คนไทยใช้มือถือเพื่อลงทะเบียนใช้ Internet มากถึง 82 ล้านเลขหมาย
(มากกว่าประชากรทั้งหมดรวมกัน)
คนไทยใช้ อินเทอร์เน็ต (Internet) เฉลี่ยวันละ 4-6 ชั่วโมง (จ�ำแนกตาม
ลักษณะอายุประชากร) และเป็นจ�ำนวนร้อยละ 86 ของประชากรทัง้ ประเทศ และใช้มาก
เป็นอันดับ 4 ของโลก (Nectec, 2559) นั่นหมายความว่าประชากรไทยสามารถเป็น
เจ้าของกิจการสื่อสารและเข้าถึงระบบสื่อสารมวลขนได้เกือบทั้งประเทศ

ภาพ 3-6 สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี พ.ศ.2559
( ETDA : ผลการส�ำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย, 2559)

การรู้เท่าทัน ใช้ได้ ใช้เป็นคือกุญแจสำ�คัญของคุณค่าอินเทอร์เน็ต (Internet)
กล่าวกันว่า กิจการหนังสือพิมพ์ กว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมได้
ก็ใช้เวลานานกว่า 20-30 ปี ขณะที่กิจการวิทยุและโทรทัศน์อาจใช้เวลาเพียง 10-15 ปี
แต่กิจการ “Internet” สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมได้ภายใน 1-3 ปี
เท่านัน้ และจนถึงวันนี้ พลังอ�ำนาจของการสือ่ สารมวลชนเช่นหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ได้พ่ายแพ้แก่พลังอ�ำนาจของอินเทอร์เน็ต
(Internet) และเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมระบบนี้อย่างราบคาบ
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การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นนี้เกิดขึ้นทุกหัวระแหงของเครือข่าย Internet
และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันหลายๆ มิติ จนคาดการณ์ได้ยาก ทุกวัน
จะมีกจิ กรรมใหม่ ผลงานใหม่ๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต (Internet) เกิดขึน้ จนตามจดบันทึก
ไม่ทนั หากเราจะเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงนีเ้ ป็นวงกลมเช่นเดียวกับการสือ่ สารหรือ
การสื่อสารมวลชนอื่นๆ แล้วละก็อินเทอร์เน็ต (Internet) จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้ในทุกๆ ต�ำแหน่งของวงกลมนี้ และเกิดขึน้ โดยไม่มวี แี่ วว และไม่ตอ้ งเป็นแนวทางเดียวกัน
อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมไทยอีกครั้ง
เพราะมันเปลีย่ นแปลงเครือข่ายการสือ่ สารและหลอมรวมข้ากับระบบสือ่ สารมวลชน
ท�ำให้การเป็นเจ้าของสือ่ และเป็นผูร้ บั สือ่ เกิดขึน้ อย่างง่ายดาย และเกิดได้ทวั่ ทุกจุด
ของเครือข่าย เป็นการเปลีย่ นแปลงการเรียนรูแ้ ละการสือ่ สารไปพร้อมกัน มีผลต่อ
การเปลีย่ นการใช้งานในกลุม่ ต่างๆ ของสังคมชนิดพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ ซึง่ การ
เปลี่ยนแปลงรวบยอดเช่นนี้ ยังเป็นองค์ความรู้สมัยใหม่ที่สังคมไทยอาจตามไม่ทัน
หรือทันไม่มากนัก
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบการสื่อสาร จะส่งผลดีแก่สังคมพื้นฐานที่ระบบ
สือ่ สารนีเ้ คลือ่ นไหวอยู่ เช่น มันท�ำให้การสือ่ สารรวดเร็ว ช่วยให้ระบบการเงินและการค้า
ของประเทศคล่องตัว ท�ำให้คนในพืน้ ทีต่ า่ งๆ เข้าถึงการสือ่ สารได้มาก อย่างเท่าเทียมกัน
มันสามารถพกพาข้อมูลมหาศาลไปได้ไกลๆ อย่างรวดเร็ว จนจ�ำลองให้เกิดภาพเสมือนจริง
คมชัด ในพื้นที่ใดๆ ก็ได้ ราวกับว่ามันคือพลังฤทธิ์เดชใหม่ที่บันดาลความส�ำเร็จให้ได้
มากมาย แต่ต้องยอมรับว่าด้วยความรู้นี้ คนไทยยังเยาว์วัยนักเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ
ที่เป็นเจ้าของค�ำสั่งและชุดวงจรควบคุม (Application) ต่างๆ เรายังไม่ถ่องแท้กับมัน
หรือรู้จักมันยังไม่มากเพียงพอโดยเฉพาะพลังอ�ำนาจของมัน นิยายและภาพยนตร์ที่
สะท้อนพลังอ�ำนาจของเครือข่าย ในทางร้ายก็มใี ห้เห็น เช่น War Game, I am Robot,
หรือ Snowden เป็นต้น ดังนัน้ ด้านหนึง่ สือ่ หรือสือ่ สารมวลชนผ่านเครือข่าย Internet นี้
คือโอกาสใหม่ของการเรียนรู้ เหมือนเป็นโรงเรียนใหญ่ของสังคม แต่อกี ด้านก็จะเป็นกับดัก
ความรูท้ ที่ ำ� ให้เราติดหล่มและจมสูค่ วามหลงกับการเปลีย่ นแปลงทีค่ นไทยยังตามไม่ทนั
ด้วยเหตุวา่ การเปลีย่ นแปลงนีม้ ใิ ช่อธิบายด้วยวงกลมวงเดียว แต่เป็นกลุม่ วงกลม
ขนาดใหญ่ทับซ้อนตัดกันไปมา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นได้ทุกจุดตัดของ
เครือข่ายนี้ เราไม่อาจทราบต้นเค้าของการเปลี่ยนแปลงได้เลย หรืออาจไม่รู้ผลของ
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การเปลีย่ นแปลงว่าจะไปสิน้ สุด ณ จุดใด ระบบการสือ่ สารหรือสือ่ สารมวลชนทีเ่ คยมีมา
ในสังคมไทย ดูเหมือนเราจะยังสามารถรูแ้ ละติดตามการเปลีย่ นแปลงได้ทนั อย่างน้อยทีส่ ดุ
เรามีผู้รู้ มีนักคิดและนักวิชาการ หรือนักการศึกษาที่รู้จัก “ธรรมชาติ” ของสื่อและ
การสื่อสารเหล่านั้นมากพอจนสามารถที่จะบอกเล่าลักษณะ อาการ ฤทธิ์เดช และ
สรรพก�ำลังของมัน ก�ำหนดทิศทางหรือแม้แต่บังคับให้มันบันดาลผล หรือหยุดยั้งผล
ของมันได้
แต่สำ� หรับระบบการสือ่ สารอินเทอร์เน็ต (Internet) นี้ องค์ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับ
สิง่ นีข้ องประเทศไทยเรายังน้อยนัก ขณะทีเ่ รากลับใช้งานระบบสือ่ สารนีม้ ากเป็นล�ำดับ 4
ของโลก และใช้กนั อย่างแพร่หลายถึงร้อยละ 84 ของประชากรทัง้ ประเทศจนมันกลายเป็น
ส่วนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ทีส่ ำ� คัญยิง่ ก็คอื แทบทุกหน่วยค�ำสัง่ ควบคุม (Application) หรือ
ระบบการใช้งานเหล่านัน้ ยังไม่ใช่ของคนไทยโดยสมบูรณ์แม้แต่ชดุ เดียว ระบบสือ่ สารมวลชน
ในอดีตเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญของการพัฒนาบ้านเมืองของเราก็จริง แต่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Internet) ซึ่งมีพลังกว่าระบบสื่อสารมวลชนเดิมหลายเท่านี้ อาจกลายเป็นกับดัก
และแหเหนียวที่เหนี่ยวรั้งสังคมไทยให้ถอยหลังอย่างขนานใหญ่ ถ้าเรายังไม่ตระหนัก
ที่จะเรียนรู้ เข้าใจโครงสร้างทั้งระบบ และหาทางสร้างชุดค�ำสั่งและวงจรควบคุมของ
เราเองให้ส�ำเร็จ

บทที่ 5 สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ตอน เมื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) จะเป็นกับดักใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงสังคม
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