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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษา “การจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของ
ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี” ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั ในส่วนของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ทั้ ง
ผูบ้ริหารองค์กร ผูบ้ริหารหน่วยงานส่ือในสังกดัส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 และ ผูป้ฏิบติัหน้าท่ี 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ จ านวน 4 คน และการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
จาก Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี โดยจะศึกษาตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั ดงัน้ี 
 1.  เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
จาก Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี 
 2.  เพื่อศึกษาการจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ของ 
ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
 
1.   ผลการวิเคราะห์เนือ้หาข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า  2019 
 จาก  Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จันทบุรี 
 ในส่วนของการวิเคราะห์เน้ือหา ข้อมูล ข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า  2019 ผูว้ิจัย
ท าการศึกษากรณีศึกษา (Cass Study) โดยวิเคราะห์เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า  2019 
ท่ีปรากฏในส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ตามแนวคิด
องค์ประกอบคุณค่าของข่าว 6 ส่วน ดังน้ี 1) ความสดต่อสมัย (timeliness) หรือความรวดเร็ว 
(immediacy) 2) ความใกลชิ้ด (proximity or nearness) 3) ความส าคญัหรือความเด่น  (prominence) 
4) ผลกระทบกระเทือน  (consequence or impact)  5) ความ มี เง่ือนง า  (suspense or mystery)             
6) ปุถุชนสนใจ (human interest) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
 
 1. ความสดต่อสมัย (timeliness) หรือความรวดเร็ว (immediacy)  
 มีการน าเสนอเก่ียวกับการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
หรือโควิด 19  (Covid-19) และจ านวนผู ้ติดเช้ือจากทั่วโลก และรายงานสถานการณ์ไวรัส               
โคโรน่า 2019 และจ านวนผูติ้ดเช้ือในประเทศไทย สามารถดึงดูดความสนใจประชาชนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ความรวดเร็วท่ีส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุ รี 



88 

น าเสนอเป็นการรายงานเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันท าให้
ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างรวดเร็วและทนัต่อความตอ้งการ
รับทราบข้อมูลของสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ของประชาชนท าให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนกัในการป้องกนัตนเองไม่ใหติ้ดเช้ือไวรัสไวรัสโคโรน่า 2019  
 สรุป ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบคุณค่าของข่าวดา้นความสดต่อสมยั (timeliness) หรือ
ความรวดเร็ว (immediacy) สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 บนส่ือออนไลน์ Face book Fan page 
ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี พบว่า ตั้งแต่การเกิดขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 ส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการน าเสนอสถานการณ์ไวรัส        
โคโรน่า 2019 ในรูปแบบการรายงานข่าวท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงท่ีอธิบายถึงช่วงเวลาเร่ิมตน้
ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีมีการแพร่ระบาดตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2562 ผ่านส่ือ
ออนไลน์ Face book Fan page และมีการน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 การอพัเดทขอ้มูล 
สถิติ ตวัเลข ข่าวสาร ผูติ้ดเช้ือ และจ านวนผูป่้วย จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากทัว่ภูมิภาค
ของไทย และจากทั่วโลก โดยการน าเสนออย่างรวดเร็วตลอดเวลาทันต่อสถานการณ์   ใน
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีหน้าท่ีในการส่ือสารเพื่อ
สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนอย่างรวดเร็ว ย่อมท าให้ประชาชนมีขอ้มูลท่ีใช้ในการป้องกนั ดูแล
รักษาตนเอง ใหป้ราศจากการติดเช้ือ และผา่นพน้เหตุการณ์การหรือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ไปได้ด้วยดี การรายงานข่าวอย่างรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงที แสดงถึงความเอาใจใส่และให้ความส าคญักบัประชาชน อีกทั้งยงัเป็น
การเพิ่มโอกาสหรือช่องทางการส่ือสารให้กับส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี  เม่ือท าให้
ประชาชนพึงพอใจได้มากกว่า แนวโน้มท่ีประชาชนจะเลือกใช้ส่ือหรือบริการของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ก็มีมากขึ้นด้วย เม่ือรู้ว่าความรวดเร็วในการให้ข้อมูลข่าวสารกับ
ประชาชนเป็นปัจจยัส าคญั ยิง่ตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองความรวดเร็ว เพราะหากการส่ือสารขอ้มูล
ข่าวสารล่าช้า ประชาชนอาจโน้มเอียงไปเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือออนไลน์ประเภทอ่ืนท่ีไม่
น่าเช่ือถืออาจส่งผลให้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ยิ่งรุนแรงยากท่ีรัฐบาลจะ
ควบคุมได ้ 
 
 2. ความใกล้ชิด (proximity or nearness)  
  มีการน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เช่น การอพัเดตจ านวนผูติ้ดเช้ือ ขอ้มูลเร่ือง
อาการของโรค การรักษา และความเส่ียงต่อการติดเช้ือ ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งหมด 
การรายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงเป็นเหตุการณ์ท่ีประชาชนทุกคนให้ความสนใจ
เพราะเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเร่ืองใกลต้วั หากประชาชนไม่รู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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แพร่ระบาด จ านวนผูติ้ดเช้ือ อาการของโรค และความเส่ียงต่อการติดเช้ือ อาจท าให้ประชาชน
กลายเป็นผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 จ านวนมาก อาจส่งผลกระทบถึงวิถีการด าเนินชีวิตปกติของ
ประชาชนส่วนใหญ่ การท่ีประชาชนทุกคนตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ก็เหมือน
ลงเรือล าเดียวกนั ไม่มีใครในสังคมน้ีรอด ถา้ทุกคนไม่รอด การท่ีประชาชนทุกคนจะปลอดภยัไดก้็
ตอ้งท าให้สังคมทั้งสังคมปลอดภยัก่อนด้วย การรับมือกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเป็น
โรคติดต่ออนัตรายจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งการความร่วมมือจากประชาชนทุกคน พวกเราทุกคนจะตอ้ง
ช่วยกนัลดการระบาดคร้ังน้ีลงให้ได ้ดว้ยการมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามยั 100 
เปอร์เซ็นต ์และตอ้งท าจริง ๆ ก าหนดระยะห่าง ไม่ให้มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมากประชาชนก็ตอ้ง
ปฏิบัติตาม หมัน่ลา้งมือ เจลล์ แอลกอฮอล์ ถา้ทุกคนช่วยกันคนละไมค้นละมือ โรคภยัต่าง ๆ ไม่
สามารถยติุไดแ้ค่คนใดคนหน่ึง แต่ตอ้งร่วมกนัทุกคน  
  สรุป ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าของข่าวด้านความใกล้ชิด (proximity or 
nearness) การน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของ
ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี พบว่า เป็นการน าเสนอโดยอธิบายให้ประชาชนทราบถึงความ
เป็นมาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั มีการน าเสนอใหเ้ห็น
ว่าไวรัสโคโรน่า 2019  สามารถติดต่อไดอ้ย่างง่ายดายเพียงแค่อยู่ใกลห้รือไดส้ัมผสักบัผูท่ี้ มีเช้ืออยู่
ในร่างกาย และรายงานการเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ท าให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกว่าแหล่งท่ีเกิดการแพร่ระบาดเป็นภูมิศาสตร์ท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีใกล้ชิดกับตนเอง ท าให้
ประชาชนมีความรู้สึกว่าไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเร่ืองใกลต้วัและมีความใกลชิ้ดท่ีอาจส่งผลกระทบ
ทางร่างกายจนกลายเป็นผูติ้ดเช้ือ หรือผูป่้วย อีกทั้งการน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ทาง
ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ยงัมีการน าเสนอใน
ลกัษณะท่ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าคนป่วยท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  ตอ้งเผชิญกบัความ
ทุกขท์รมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเป็นคนไทยดว้ยกนั พวกเราคนไทยตอ้งเห็นใจกนั ดูแลซ่ึง
กนัและกนั การน าเสนอในลกัษณะน้ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึกจึงเป็นความใกลชิ้ดทางดา้นจิตใจ
อีกดว้ย  
 
 3. ความส าคัญหรือความเด่น  (prominence)  
  ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี มีการน า
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซ่ึงเป็นแหล่งข่าวหลกัท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการส่ือสารเก่ียวกับ
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 แหล่งเดียวท่ีมีความน่าเช่ือถือท าให้การส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัไวรัส
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โคโรน่า 2019 ไปสู่ประชาชนมีความน่าเช่ือถือ  เพราะสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัส                  
โคโรน่า 2019 มีความซับซ้อนทางข้อมูลข่าวสาร และการเปล่ียนแปลงของโรคใหม่  ๆ  แม้
ประชาชนทุกคนจะสามารถรายงานข่าวสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ได ้แต่การ
รายงานข่าวสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยประชาชนทัว่ไปนั้นเป็นความล าบาก
ท่ีพยายามจะถ่ายทอดความจริงของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างมาก 
เน่ืองจากตน้ทางของขอ้มูลไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นขอ้เท็จจริงท่ีไม่ถูกตอ้งชดัเจน การจบัประเด็น
ของปัญหาไวรัสโคโรน่า 2019 ไปส่ือสารให้กบัประชาชนดว้ยกันเองจึงเป็นเร่ืองยาก ดังนั้นการ
ส่ือสารขอ้มูลข่าวสารไวรัสโคโรน่า 2019 บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีมาจากศูนยบ์ริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (สคบ.) อยา่งเป็นเอกภาพ จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ 
  สรุป ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าของข่าวด้านความส าคัญหรือความเด่น  
(prominence) พบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มี
การน าเสนอความรู้ห รือข่าวสารข้อมูลใหม่  ๆ  เก่ียวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัส                  
โคโรน่า 2019  ซ่ึงเป็นโรคอุบติัใหม่ท่ีมีความร้ายแรงท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่คุ ้นเคย การให้ความ
กระจ่างเก่ียวกับไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงเป็นความรู้เฉพาะดา้นจึงจ าเป็นตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 
หรือผูรั้บผิดชอบโดยตรงส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี  มีการน าข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับ
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มาจากศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซ่ึงเป็นแหล่งข่าวหลักท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการส่ือสาร
เก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 แหล่งเดียวท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อชกัจูงใจใหป้ระชาชนเกิด
ความรู้ จนเกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ ความเช่ือหรือค่านิยม เช่น การน าเสนอให้คนไทยหันมา
ดูแล ป้องกันตนเองและครอบครัว ตามท่ี รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับไวรัส             
โคโรน่า 2019 แนะน า สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาไม่นาน และเป็น
สถานการณ์ท่ีมีความร้ายแรงจึงถูกน าเสนอเป็นข่าวตลอดเวลา ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นรายงาน
เหตุการณ์ท่ีส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี พิจารณาเห็นวา่ประชาชนควรรับทราบ  
 
 4. ผลกระทบกระเทือน (consequence or impact)   
  สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวน
มาก เม่ือเกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ก็กระทบแรงงานจ านวน 4.7 ลา้นคน โดยในจ านวน
น้ี 1.1 ลา้นคน มีความเส่ียงท่ีจะตกงาน และอีก 3.6 ลา้นคนมีความเส่ียงท่ีรายไดจ้ะลดลงอย่างมาก 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีการเติบโตต ่ากว่าปี 2562  โดยมีปัจจัยฉุดร้ังส าคัญ นั่นคือ        
การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  ท่ี ส่ งผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ี ยว ค้าป ลีก  และ
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อสังหาริมทรัพย ์ท าให้นกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่เงินออมโดยรวมของประชาชนมีแนวโน้มลดลง 
การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  ท าให้ความสามารถในการรองรับผลกระทบของประชาชน
น้อยลง สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยตกต ่ากินระยะหลาย
เดือน จะส่งผลกระทบดา้นสังคมท่ีจะตามมาอีกหลายประการ และไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีก าลงัแพร่
ระบาดหนักทัว่โลกตอนน้ี และเม่ือปลายปี 2562 จนถึง ณ ปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโค
วิด 19 ไดก้ระจายไปทัว่โลก โดยอตัราการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 นั้น ส่งผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 น้ีจะส่งผลต่อเน่ืองไปสู่ระดบั ความยากจนและความเหล่ือมล ้าท่ี
จะเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงผลกระทบในระยะสั้นเหล่าน้ีอาจ ส่งผลไปสู่ผลกระทบระยะยาวได้ เช่น การท่ี
ประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
(Long-Term Economic Growth) เน่ืองจากจะ ตอ้งใชท้รัพยากรจ านวนมากในการ ป้องกนัและรักษา
เช้ือไวรัสโควิด 19 น้ี จนขาดแคลนทรัพยากรในการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น นอกจากน้ี
ยงัเกิดการสูญเสียทางดา้นทุนมนุษย ์(Human Capital) ของประเทศ ท่ีจะตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยเร้ือรัง 
(เช่นโรค ท่ีเก่ียวข้องกับปอด) หรือการท่ีเด็ก นักเรียนนักศึกษาจะต้องหยุดเรียน โดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีมีฐานะยากจนท่ีระบบการพฒันาทุนมนุษย์ อย่าง ระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษา
ยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึงนัก เม่ือคนไม่สามารถเดินทางออกจากบา้นได้ ธุรกิจจ านวนมากจึงได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจคา้ขาย ธุรกิจ ท่องเท่ียว ฯลฯ เพราะในช่วง
ไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมา บริษทัและห้างร้านจ านวนมาก ตอ้งทยอยปิดตวั และในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทั้งสภาพแวดลอ้ม โรคอุบติัใหม่ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างฉับพลนั ความหมายของ “New 
Normal เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่เพื่อป้องกนัตนเองและผูอ่ื้น คนท่ียงัไม่ติดก็จะระวงั
ตวั มีการใส่หน้ากากอนามยั ลา้งมือให้ถูกตอ้ง ไม่เอามือไปสัมผสับริเวณใบหน้า  มีระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) ใช้ชีวิตในพื้นท่ีส่วนรวม มีระยะห่างประมาณ 2 เมตร ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ผลกระทบท่ีส าคญัและจะกลายเป็นมาตรการในการด าเนินชีวิตของประชาชนเราไป    อีกนาน หรือ
อาจเป็น พฤติกรรมท่ีตอ้งท าตลอดไป เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจอ่ืน ๆ ไม่
เฉพาะโควิด 19 
  สรุป ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบคุณค่าของข่าวดา้นผลกระทบกระเทือน (consequence 
or impact)  พบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุ รี 
น าเสนอการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยรายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดการ
ระบาดในขณะน้ีประชาชนชนต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจมีระยะเวลาท่ียาวนาน 
อดทนและประหยดัเพื่อให้สามารถผ่านเหตุการณ์คร้ังน้ีไปให้ได ้สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
จะกระทบถึงประชาชนท่ีเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมากถึง 4.7 ลา้นคน ซ่ึงจ านวน 1.1 ลา้น
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คน มีความเส่ียงท่ีจะตกงาน และอีก 3.6 ล้านคนมีความเส่ียงท่ีรายได้จะลดลงอย่างมาก  และ
เศรษฐกิจโดยรวมของไทยในปี 2563 เติบโตต ่ากว่าปี 2562 สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มี
ความส าคัญ (important) เพราะเป็นเร่ืองราวท่ีประชาชนทุกคนต้องทราบ  และตอ้งการค าช้ีแนะ 
ช้ีแจงส าหรับการด าเนินชีวิตเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในในการป้องกนัตนเอง และครอบครัว และใชใ้นการ
ตดัสินใจด าเนินกิจกรรมหรือไม่ด าเนินกิจกรรมท่ีประชาชนเห็นว่ามีความเส่ียง สถานการณ์ไวรัส   
โคโรน่า 2019 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของสาธารณะชนในวงกวา้ง ประชาชนจึงให้ความ
สนใจติดตามขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากส่ือออนไลน์ Face book Fan page 
ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นจ านวนมาก 
 
 5. ความมีเงื่อนง า (suspense or mystery)  
  สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเหตุการณ์ท่ีอาจมีเบ้ืองหลงัลึกลบัซบัซอ้น มีความไม่
ชดัเจน ส่ือมวลชน และประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจว่าไวรัสโคโรนา 2019 คืออะไร ไวรัสโค
โรนาเป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตวแ์ละคนหรือไม่ และในคนนั้นไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์อะไรท่ีท า
ให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจท่ีรุนแรง ไวรัสโคโรนาท่ีคน้พบล่าสุดท าให้เกิดโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ไวรัสและโรคอุบติัใหม่น้ีไม่เป็นท่ีรู้จกัประชาชนไทยมาก่อนท่ีจะมีการ
ระบาดในเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีนในเดือนธนัวาคมปี 2019 ขณะน้ีโรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไป
ทัว่ ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทัว่โลก ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เปิดเผยว่า โควิดสายพนัธุ์กลายพนัธุ์  ถือเป็นวิวฒันาการของ
ไวรัส ถา้ไวรัสมีการแพร่ระบาดมากก็ยิ่งมีโอกาสกลายพนัธุ์ ตวัอยา่งเช่นใน องักฤษ อินเดีย บราซิล 
แอฟริกา เป็นเหมือนการแตกลูกหลาน ยิ่งมากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสเกิดการผ่าเหล่า หรือแหวกแนว
ออกไป ขณะน้ีนกัวิทยาศาสตร์ก าลงัเร่งศึกษาวิจยัถึงความชดัเจนวา่ เช้ือโควิดกลายพนัธุ์ท่ีระบาดใน
ประเทศต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัการระบาดในระลอกใหม่หรือไม่ ย่างไรก็ตามประชาชนเราไม่
ควรจะต่ืนตระหนก อาการทัว่ไปของโรคโควิด 19 พี่พบมากท่ีสุดคือ ไข ้ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้
กล่ิน และอ่อนเพลีย อาการท่ีพบนอ้ยกว่าแต่อาจมีผลต่อผูป่้วยบางรายคือ ปวดเม่ือย ปวดหวั คดัจมูก 
น ้ ามูกไหล เจ็บคอ ทอ้งเสีย ตาแดง หรือผ่ืนตามผิวหนัง หรือสีผิวเปล่ียนตามน้ิวมือน้ิวเทา้ อาการ
เหล่าน้ีมักจะไม่รุนแรงนักและค่อย ๆ เร่ิมทีละน้อย บางรายติดเช้ือแต่มีอาการไม่รุนแรงผูป่้วย
ส่วนมาก ร้อยละ 80 หายป่วยไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้รักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผูติ้ดเช้ือ
โควิด 19 มีอาการหนักและหายใจล าบาก ผูสู้งอายุและมีโรคประจ าตัวเช่น ความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโน้มท่ีจะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า อย่างไรก็ตามทุกคน
สามารถติดโรคโควิด 19 ไดแ้ละอาจป่วยรุนแรง คนทุกเพศทุกวยัท่ีมีอาการไข ้และ/หรือไอร่วมกบั
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อาการหายใจล าบาก/ติดขดั เจ็บหน้าอก เสียงหาย หรือเคล่ือนไหวไม่ได ้ควรปรึกษาแพทยท์นัที 
หากเป็นไปได ้แนะน าใหโ้ทรไปล่วงหนา้ เพื่อสถานพยาบาลจะไดใ้หค้  าแนะน า 
  สรุป ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าของข่าวด้านความมีเง่ือนง า (suspense or 
mystery) พบวา่ ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการจดั
องค์ประกอบของข่าว ความเป็นเอกภาพ หรือ Unity ซ่ึงเป็นหลักส าคญัในการเน้ือหาของขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเป็นเอกภาพคือการจดัสรรให้ขอ้มูลข่าวสาร
ไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งภาพ เสียง ตวัอกัษรและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ใหป้รากฏในรายงานอยา่งลงตวั
ตามความหลกัการเร่ืองของเอกภาพในการน าเสนอผา่นส่ือออนไลน์ Face book Fan page ความเป็น
เอกภาพของการน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์  Face book Fan page ไม่ได้น าเสนอภาพ เสียง และ
ตวัอกัษรท่ีมีลักษณะสอดคลอ้งกันเพียงอย่างเดียว แต่มีการน าเสนอภาพ เสียง และตัวอกัษรท่ีมี
ลกัษณะความขดัแยง้ หรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ีเพราะเม่ือภาพ เสียง และตวัอกัษรมี
ความขดัแยง้นั้นส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการจดัให้มีผสมผสานโดยการเช่ือมโยงโดย
การใชก้ารแทรกสี เส้น แสง เงา เพื่อเป็นตวัเช่ือมใหค้วามขดัแยง้ระหวา่งภาพ เสียงและตวัอกัษรนั้น
อย่างมีจงัหวะและมีความเหมาะสม ความเป็นเอกภาพน้ียงัท าให้เน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัส  
โคโรน่า 2019 ท่ีน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์  Face book Fan page เป็นเร่ืองราวสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกนั ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงท่ีเกิดขึ้นมีเง่ือนง าและมีความ
ซบัซอ้น และเขา้ใจวา่หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ใหข้อ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งกนัมีการปิดบงัขอ้มูล เก่ียวกบั
จ านวนผู ้ติดเช้ือ การเสียชีวิต และแหล่งของการแพร่ระบาด การน าเสนอสถานการณ์ไวรัส             
โคโรน่า 2019 ผา่นส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ท าให้
ประชาชนเกิดความอยากรู้ติดตาม เพื่อให้ทราบส่ิงท่ีถูกปิดบงัซ่อนเร้นนั้น เช่น จ านวนผูติ้ดเช้ือ การ
เสียชีวิต และแหล่งของการแพร่ระบาด  
 
  6. ปุถุชนสนใจ (human interest)  
  น าข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO) ท่ีได้ประกาศ
เรียกช่ือท่ีเป็นทางการส าหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ ใหม่ว่า 
"โควิด 19" (Covid-19) โดยช่ือน้ีมาจากค าย่อในภาษาอังกฤษของค าว่าโคโรนา ไวรัส และดีซีส 
(Disease) ท่ีแปลว่าโรคภยัไขเ้จ็บ รวมทั้งเลข 19 ซ่ึงหมายถึงปี 2019 ท่ีมีรายงานการแพร่ระบาดคร้ัง
แรกของไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงไดท้วีการแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วจนท าให้ขณะน้ีมีนกัวิทยาศาสตร์ 
ก าลงัเร่งศึกษาวิจยัอย่างเร่งด่วนถึงความชดัเจนว่าเช้ือโควิดท่ีระบาดในประเทศจีนท่ีเป็นท่ีเร่ิมตน้
ของการแพร่ระบาดและแพร่ไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกมีความสัมพนัธ์กบัการระบาดในระลอก
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ใหม่ในประเทศไทยหรือประเทศต่าง ๆ หรือไม่ และเม่ือ 23 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ได้
ประกาศยืนยนัพบผูป่้วยโควิด -19 รายแรกในประเทศไทย และเป็นรายแรกท่ีพบนอกประเทศจีน 
ซ่ึงผูป่้วยรายน้ีเป็นนักท่องเท่ียวหญิงชาวจีน อายุ 61 ปี เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นถึงไทยวนัท่ี 20 
มีนาคม 2563 อีกทั้งเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุข  ออกประกาศให้ "โรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด 19" เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่ออนัตราย ประกาศฉบบัน้ี 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 สาระส าคญัคือก าหนดให้ประชาชน ผูป้ระกอบการ เช่น 
โรงแรม มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีตอ้งรายงานและแจง้ เม่ือสงสัยหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะเป็น"
โรคโควิด 19" ท่ีเป็นโรคติดต่ออนัตราย ผูท่ี้เดินทางกลบัมาจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาด หรือมีโอกาส
ใกลชิ้ดกบัผูป่้วย เม่ือมีอาการไข ้หรืออาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงกบั
แพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าท่ีตั้งแต่ขั้นตอนของการซักประวติั เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกัน
ตนเองดว้ย หลงัจากกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่ามีผูป่้วยโควิด 19 ท่ีเป็นคนไทย เสียชีวิตเป็นราย
แรก เป็นชายไทย อายุ 35 ปี ท่ีมีประวติัสัมผสันกัท่องเท่ียวชาวจีน สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
จึงเป็นเหตุการณ์ท่ีท าใหป้ระชาชนไทยใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก 
  สรุป ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าของข่าวด้านปุถุชนสนใจ (human interest) 
พบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี น าขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO) 
เพื่อให้ประชาชนทราบ วา่ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรงท่ีอาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิต 
ท่ีมีการแพร่ระบาดคร้ังแรกในประเทศจีนท่ีเป็นท่ีเร่ิมตน้ของการแพร่ระบาดและแพร่ไปยงัประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขของไทย ไดอ้อกประกาศว่า "โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด 19" เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่ออนัตราย ประกาศฉบบัน้ี 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ซ่ึงสาระส าคญัของประกาศน้ีคือ การก าหนดให้ประชาชน 
ผูป้ระกอบการ เช่น โรงแรม มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีตอ้งรายงานและแจง้ เม่ือสงสัยหรือมีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าจะเป็น"โรคโควิด 19" ท่ีเป็นโรคติดต่ออนัตราย ผูท่ี้เดินทางกลบัมาจากพื้นท่ีท่ีมีการ
ระบาด หรือมีโอกาสใกลชิ้ดกบัผูป่้วย เม่ือมีอาการไข ้หรืออาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ตอ้ง
ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ี สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงเป็น
เหตุการณ์ท่ีท าใหป้ระชาชนไทยใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก 
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2. ผลศึกษาการจัดการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  
       ของ ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จันทบุรี 
 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้บริหารระดับสูง ผู ้บริหาร
ระดับกลาง และผูป้ฏิบัติหน้าท่ีด้านการประชาสัมพันธ์ ในสังกัดส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 
จนัทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 7 หวัขอ้ ซ่ึงปรากฏผลการศึกษา ดงัน้ี  
 
 2.1 สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 มองว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทยอย่างไร 
 “ไวรัสโคโรน่า  2019  สร้างความเสียหายให้กบัสังคมไทย เป็นโรคระบาดร้ายแรง ท าให้
ชีวิตของคนเปล่ียนไปตั้งแต่การใชชี้วิตเร่ืองของการท ามาหากินกนั การติดต่อพบปะญาติพี่นอ้งต่าง 
ๆ อย่างเปล่ียนหมดเลยกระทัง่การรักษาพยาบาลก็ยงัท าไม่ได ้ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019  เป็น
ภยัธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น ในลกัษณะท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย ไม่มีความตั้งใจและเกิดขึ้น
โดยท่ีไม่รู้ตัวก่อนหน้ามาก่อนเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วมีความรุนแรงเกินความหมาย ส่งผล
กระทบต่อเศษฐกิจ  สังคมการเมือง  การศึกษา และศาสนา ในลกัษณะท่ีไม่เคยมีเหตุการณ์ใดเกิด
ขึ้นมาก่อน หรือเปรียบเทียบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นได ้ซ่ึงเหตุการณ์ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019
ไดส้ร้างให้เกิดความประหลาดใจตกใจแก่ผูค้นภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019สร้างความต่ืนกลวั
ให้แก่ผูค้นมากกว่าปัญหาปกติทัว่ไป ซ่ึงความต่ืนกลวัท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้ง
ความมัน่คงทางการเงินความเช่ือมัน่ เป็นเหตุมาจากภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019  เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและขยายวงกวา้ง รวมถึงส่งผลใหป้ระชาชนมีความต่ืนกลวั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความต่ืนกลวั
ในเร่ืองชีวิตความเป็นอยู่ การด ารงชีวิต รายไดท่ี้ไดรั้บในชีวิตประจ าวัน ประเด็นทั้งหมดน้ีจึงเป็น
สาเหตุใหป้ระชาชนมีความต่ืนกลวัท่ีมากกวา่ปกติ ” (ทองทศ มหามนตรี, สัมภาษณ์ 2 ตุลาคม 2563) 
 “ภาวะวิกฤตคือมนัไม่ปกติมนัต่างจากภาวะปกติซ่ึงมนัเป็น 2 ส่วนคือภาวะปกติก็คือการ
ประชาสัมพนัธ์ในภาวะปกติน่ีคืองานประจ างานส่ิงท่ีเราท าประจ าแต่ภาวะวิกฤตคือมนัไม่ปกติซ่ึง
แนวทางการประชาสัมพนัธ์มนัก็ตอ้งพิเศษกว่าท่ีเราท างานปกติของเราจะเป็นเร่ืองความรวดเร็วการ
ขอ้มูลท่ีเจาะลึกน่าเช่ือถือและก็รอบดา้นมากกว่างานท่ีเราท าปกติ ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีแผนภาวะ
วิกฤตอยู ่กรมประชาสัมพนัธ์มีส่วนเขา้ไปเก่ียวขอ้งในแผนสาธารณภยัแห่งชาติ  ซ่ึงทางกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัจะเป็นเจา้ภาพ โดยไดก้ าหนดบทบาทก าหนดหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการ
ท่ีเก่ียวข้องไว้หมด  รวมถึงของกรมประชาสัมพันธ์ ท่ีจะต้องเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤตของชาติ  ซ่ึงจะมีก าหนดไวห้มดเลยวา่ผูบ้ ัญชาการเหตุการณ์ ระดบัจะ
เป็นใคร ตั้งแต่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  นายอ าเภอหรือสถานการณ์ระดับน้ีตอ้งเป็นผูว้่าราชการจงัหวดั  
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ระดบั 3 ตอ้งเป็นรัฐมนตรี คือจะมีการก าหนดบทบาทอยู่แต่ทุกอย่าง ประชาชนในประเทศไทยเกิด
ความต่ืนตระหนกอย่างรุนแรง (High Collective Excitement) เกิดความตึงเครียดในสังคม และท า
ให้มีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารอย่างมากทั้งอย่างทางการและไม่เป็นทางการซ่ึงเรียกว่า “ข่าวลือ”
หรือ FAKE NEWSเม่ือประชาชนมีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารมาก ความเร็วของการแพร่กระจาย
ของข่าวสารมีมาก การกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารจะมีน้อย สังเกตได้ว่าในช่วงภาวะวิกฤตไวรัส       
โคโรน่า 2019 เราจะพบข่าวลือปรากฏออกสู่สังคมเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวลือ ท่ี
ปรากฏอยู่ในส่ือออนไลน์  อาทิ Face book , Line แต่ท่ีน่าต่ืนกลัวยิ่งกว่า คือ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นข่าวลือ โดยขาดความรู้ขอ้เท็จจริง หรือการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท า
ให้ ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 สร้างผลกระทบความต่ืนกลวัให้กบัประชาชนไปทัว่ประเทศ” 
(อธิชยั  ตน้กนัยา, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2563) 
 “ส าหรับไวรัสโคโรน่า  2019 เป็นวิกฤตสูงมาก เป็นภาวะวิกฤตท่ีสุดในโลกได้เลยนะ 
เพราะว่าส่งผลกระทบกบัประชาชนไปทัว่โลกทุกสาขาอาชีพทุกกลุ่มทุกเพศทุกวยัไดรั้บผลกระทบ 
มีทั้งในส่วนของสุขภาพ   ในส่วนของเศรษฐกิจ  ในส่วนของสังคม  ไดรู้้ไดเ้ห็น และอย่างท่ีไม่คิด
ว่าจะเห็นก็ไดเ้ห็น คือการปิดประเทศในหลายประเทศ  สนามบินโล่งคนท่ีท างานในธุรกิจการบิน  
ธุรกิจการท่องเท่ียว  ซ่ึงเราเคยคิดว่าไม่น่าจะตกงานก็ตก   ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีก็ส่งผลเช่ือมโยงกัน
หมด  การเดินทางการติดต่อธุรกิจมนัหยุดชะงกัลงอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองการโรงแรม  ร้านอาหาร  
การขนส่ง  รวมถึงการขายของส่งของในระดบัประชาชนก็ไดรั้บผลกระทบไปดว้ย  เน่ืองจากวา่เงิน
มนัหยุดชะงกัก าลงัซ้ือท่ีเคยมีเคยมีมาเยอะตอนน้ีก าลงัซ้ือมนันอ้ยลงทุกคนก็ตอ้งด้ินรน ประกอบกบั
การพบข่าวปลอมท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าทุก ๆ วนั การรับมือของภาวะวิกฤติการด าเนินการจะตอ้ง
เป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อคล่ีคลายความต่ืน ตกใจของผูค้นท่ีประสบปัญหา และเพื่อให้ความเสียหาย
น้อยท่ีสุดตลอดจนให้เกิดผลทางบวก เพราะในบางกรณีหากมีความแก้ไขล่าช้า ไม่ทันท่วงที 
ช่วงเวลานั้นอาจท าให้สถานการณ์ลุกลามขึ้นได ้ในเร่ืองความรวดเร็วในการแกไ้ขสถานการณ์ การ
น าข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมอบหมายมาจากรัฐบาลเผยแพร่ของ Face book Fan page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรีมาเป็นประเด็นหลกั เน่ืองจากในทุกสัปดาห์คณะรัฐมนตรีจะมีการ
ประชุม เพื่อพิจารณามาตรการ นโยบายต่าง ๆ ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤต
ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงทางส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ไดรั้บมอบนโยบายเพื่อด าเนินการ
เผยแพร่ ดว้ยส่ือท่ีมีอยู่ในสังกัด คือ วิทยุโทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง และส่ือออนไลน์ ” (สัญชัย  
จารุสันติสุข, สัมภาษณ์  10 ตุลาคม 2563) 
 “ภาวะวิกฤตเป็นเหตุการณ์ท่ีสามารถเกิดขึ้นไดทุ้กท่ีและทุกเวลาและทุกคนดว้ยนะครับ
อาจจะเป็นภาวะวิกฤตท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ หรือว่าเป็นอุบติัเหตุ  หรือว่าส่ิงท่ีมนุษยท์ าขึ้นมาเอง
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จากความประมาท อนัน้ีคือภาวะวิกฤต  ซ่ึงแน่นอนว่ามนัเป็นอนัตรายต่อชีวิตและต่อทรัพยสิ์นของ
คนท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตนั้น ๆ รวมถึงผูท่ี้เช่ือมโยง ท่ีเก่ียวขอ้งกับผูท่ี้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นอาจจะ
เป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไดรั้บความเดือดร้อนไปดว้ย” (ศรายุทธ์  เจริญนาม, สัมภาษณ์ 8 ตุลาคม 
2563) 
 สรุป สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 มองว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างไร พบว่า ตวัแทนส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยน าประเด็นเก่ียวกบัสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 มาวิเคราะห์ว่าเป็นภาวะวิกฤต
ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม และจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในลกัษณะอยา่งไร และมี
ความรุนแรงเพียงใด ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019  เป็นสภาวะเหตุการณ์เกิดขึ้นจากธรรมชาติท า
ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และของรัฐอย่างกวา้งขวางรุนแรง อีกทั้ง
สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 ยงัท าให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียงของ
ประเทศ ซ่ึงประเทศไทย เร่ิมไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 มาตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 
2563 โดยนบัเป็นสถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดจากโรคอุบติัใหม่ ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  การศึกษา และศาสนา เรียกได้ว่า ผลกระทบของภาวะวิกฤตไวรัส        
โคโรน่า 2019 นั้นเกิดขึ้นกบัทุกมิติของประเทศไทย   
 
 2.2 การบริหารจัดการข้อมูล ข่าวสาร เพือ่เผยแพร่ 
 “ท่ีผา่นมาตอ้งใชค้  าว่าความพยายามเขา้ไปท าเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์จริง ๆ  เบ้ืองตน้
เม่ือเกิดวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 การรณรงค์ให้คนสวมหน้ากากอนามยักบัการลา้งมือหรือไม่ใช้
ช้อนทานอาหารร่วมกันเป็นส่ิงส าคัญ เพราะไวรัสโคโรน่า 2019 ติดต่อได้ทางน้ีเป็นส่วนใหญ่ 
ฉะนั้นการให้ความส าคญัในการประชาสัมพนัธ์ทั้ง 3 เร่ืองน้ี ตอ้งท าอย่างเต็มท่ี  ในช่วงแรกอาจะมี
ปัญหาเร่ืองการประสานงานระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับการทรวงสาธารณสุขบ้ าง กรม
ประชาสัมพนัธ์แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขก็แถลงข่าว ข่าว จึงท าให้ประชาชนเกิดความสับสน  
ในระยะต่อมาไดร้วมการแถลงข่าวร่วมกนัพร้อม ๆ กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหน่ึงเดียว ท า
ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการส่งข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนจากศูนยเ์ดียว คือ ศูนยบ์ริหาร
สถานการณ์โควิด 19 (ศบค.)  ของรัฐบาล โดยใช้ส่ือจากกรมประชาสัมพนัธ์เป็นศูนยก์ลางในการ
กระจายขอ้มูลข่าวสาร ส่งขอ้มูลต่อไปยงัทุกเครือข่ายท่ีเป็นภาคประชาชนเป็นเอกชนเป็นขา้ราชการ
ก็มีการน าไปขยายผลต่อประชาชนจะรับรู้มากขึ้น  โดยเฉพาะหน่วยงานส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดักรมประชาชาสัมพนัธ์ ก็ไดใ้ชส่ื้อในสังกดัในการระดมก าลงัเผยแพร่ปีระ
ชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมอบมาจากส่วนกลาง และการคิดคน้คอนเทนตเ์อง  ทั้งสถานีวิทยุ
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โทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัจนัทบุรี หรือ NBT จนัทบุรี ท่ีออกอากาศครอบคลุม 9 จงัหวดั
ภาคตะวนัออก   ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือ สวท. ภูมิภาค  ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีทั้ง 
5 สถานี คือ จันทบุรี , ระยอง, ตราด, สระแก้ว และชลบุรี รวมถึงการใช้ส่ือใหม่ คือ ออนไลน์ 
โดยเฉพาะ Face book Fan Page ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี เพื่อให้คนในพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากศูนยบ์ริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ของรัฐบาล  ท่ี
กรุงเทพฯ ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเพียงศูนยเ์ดียวเรามีทีมครีเอทีฟ คนชุดน้ีคดัสรรมามีความรู้
หลากหลาย มีหัวคิดกา้วหน้า มาดูประเด็นแลว้ช่วยกนัแตกประเด็น จากนโยบายรัฐบาลท่ีส่งต่อมา 
แลว้มาสรุปว่าเร่ืองอะไรท่ีส าคัญ และตอ้งคล่ีประเด็นให้เข้าใจในทุกมุมมองอย่างง่ายท่ีสุด เม่ือ
ส่ือสารออกไปสู่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจ จับตอ้งได้ ตัดศัพท์ทางวิชาการออกแล้วเช่ือมต่อ
เน้ือหาดว้ยภาษาชาวบา้นท่ีฟังแลว้เขา้ใจไดใ้นทนัที ทีมครีเอทีฟมีหลกัการท างาน อยู่ 2 ประเด็นคือ
กลุ่มน้ี จะรับขอ้มูลบางอย่างตรงจากส่วนกลางอยู่แลว้ เป็นประเด็นท่ี 1  ส่วนประเด็นท่ี 2 รับค าสั่ง
จากผูบ้งัคบับญัชาระดบั ผอ.ส านักฯ , ผอ.วิทยุกระจายเสียง, ผอ. วิทยุโทรทศัน์อีกส่วนหน่ึง  เม่ือ
ได้รับโจทยม์าแลว้ ก็ให้ทีมครีเอทีฟไป ส่ือสารเป็นทูเวยแ์ลว้ส่งขอ้มูลท่ีสรุปแลว้ไปยงัส่ือต่าง  ๆ 
หากส่ือไม่เขา้ใจก็สามารถรีเช็ค บอกทิศทางกนั ขณะเดียวกนัหน่วยส่ือก็จะมีครีเอทีฟประจ าหน่วย
ส่ืออยู่แลว้ ดังนั้นตอ้งคิดว่าท าอย่างไรให้น่าสนใจเท่านั้นเอง” (ทองทศ มหามนตรี, สัมภาษณ์ 2 
ตุลาคม 2563) 
 “ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีแผนภาวะวิกฤตอยู่ กรมประชาสัมพนัธ์มีส่วนเขา้ไปเก่ียวขอ้งใน
แผนสาธารณภยัแห่งชาติ ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2559-
2564)  ซ่ึงทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจะเป็นเจ้าภาพ โดยได้ก าหนดบทบาทก าหนด
หน้าท่ีของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไวห้มด  รวมถึงของกรมประชาสัมพนัธ์ท่ีจะตอ้งเขา้ไปมี
ส่วนเก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของชาติ  ซ่ึงจะมีก าหนดไว้หมดเลยว่าผู ้
บญัชาการเหตุการณ์ ระดบัจะเป็นใคร ตั้งแต่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน นายอ าเภอหรือสถานการณ์ระดบัน้ี
ตอ้งเป็นผูว้่าราชการจงัหวดั  ระดบั 3 ตอ้งเป็นรัฐมนตรี คือจะมีการก าหนดบทบาทอยู่แต่ทุกอย่าง  
แต่มกัจะปัญหาในขั้นตอนการน ามาใช้  เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐเองก็มองว่ากรมประชาสัมพนัธ์ 
ควรจะเป็นหลกัเป็นท่ีพึ่งของการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ แต่กรมประชาสัมพนัธ์ท าส่ือเก่าส่ือเดิม
คือส่ือวิทยุส่ือทีวีซ่ึงแต่ละคนก็มีกลุ่มเป้าหมายอยู่กลุ่มหน่ึง แต่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนท่ีมัน
เปล่ียนไป ทุกคนขึ้นมาอยูบ่น เน็ตเวิร์คทุกคนขึ้นมาอยูบ่นออนไลน์  การเลือกใชช่้องทางต่างหากจึง
เป็นส่ิงส าคญั อยู่ท่ีว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเลือกใช้ช่องทางอะไรท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเรา
อยากจะส่ือสารให้มากขึ้น เพราะว่าทุกวนัน้ีเซกชัน่หรือเซกเมนต ์ของกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งย่อยไป
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เยอะไม่ไดเ้ป็นเม่ือก่อนน้ี คือ ทีวีออกทีวีคนรู้หมดเลย แต่ตอนน้ีมนัไม่ใช่เพราะพฤติกรรมคนอยู่บน
โลกออนไลน”์ (อธิชยั  ตน้กนัยา , สัมภาษณ์ : 5 ตุลาคม 2563) 
 “กรมประชาสัมพนัธ์ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในภาวะวิกฤต ตามแผนประชาสัมพนัธ์ในภาวะ
วิกฤตแห่งชาติ ได้ใช้ส่ือ และก าลงับุคลกรในสังกัดท่ีมีกระจายอยู่ทัว่ประเทศทุกภูมิภาค และทุก
จังหวดั อาทิ ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี ,ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ,สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  หรือ NBT,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือ สวท. , 
เป็นต้น ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นข้อเท็จจริง ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัไวรัสโคโรน่าในทุกมิติ มาเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นขอ้เท็จจริงทั้งหมดในการส่ือสาร รัฐบาลน าประเด็นการแกปั้ญหาการหยุดย ั้งการแพร่ระบาด
ของโลก ขณะท่ีส่ิงท่ีคู่กนัก็คือการช่วยเหลือท่ีประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด ไม่ว่าจะเป็น
ผูป่้วย ผูป้ระกอบอาชีพทัว่ไป เพราะผลกระทบท าให้เกิดภาวะดา้นเศรษฐกิจ ผูป้ระกอบอาชีพขาย
ของไม่ได ้หรือไดน้อ้ยลง ซ่ึงรัฐบาลก็มีหลาย ๆ มาตรการท่ีมาช่วยเหลือ ทั้งการแจกเงิน การใหเ้งินกู ้
การพฒันา การส่งเสริมอาชีพ การจา้งงานเพิ่มเติม การพฒันาฝีมือ และอีกหลายหลายรูปแบบ เราก็
ตอ้งน าแต่ละเร่ืองแต่ละขอ้มาสังเคราะห์ขอ้มูลเราตอ้งเขา้ใจเสียก่อนจากนั้นถ่ายทอดขอ้มูลเหล่านั้น
เป็นภาษาชาวบา้นให้เขา้ใจง่ายเป็นเร่ืองเป็นตอน ๆ ตอนสั้น ๆ อย่างต่อเน่ืองทุกวนับางเร่ืองตอ้งท า
ทุกวนัเพราะว่าแน่นอนประชาชนทุกวนัน้ีคนแต่ละคนก็อาจจะเขา้ใจเขา้ใจยากเขา้ใจง่ายต่างกนับาง
เร่ืองเราบอกเขาเร่ืองของก็เขา้ใจบางเร่ืองตอ้งบอก 2-3 คร้ังอนัน้ีตอ้งท าควบคู่กนัไปอย่างต่อเน่ือง
เนน้ขอ้มูลท่ีกระชบัชดัเจนเขา้ใจง่าย ๆ สั้น ๆ แลว้ก็มีความต่อเน่ืองกนั ในการน าขอ้มูลจ านวนมากท่ี
ไดรั้บมาจากรัฐบาลมาย่อยประเด็น เพื่อส่ือสารออกไปนั้น วิธีการคือสมมุติเราดูข่าวของนโยบาย
รัฐบาลส่วนตวั  เราตอ้งอ่านหลาย ๆ รอบ แลว้ท าความเขา้ใจให้เกิดความถ่องแท ้ว่านโยบายน้ีช่วย
อะไร  และคนท่ีอยากไดรั้บประโยชน์จะตอ้งอยา่งไรบา้ง จากนั้นเราก็น าความเขา้ท่ีท่ีว่าถ่องแทแ้ลว้
มาเรียบเรียงใหม่ เขียนเป็นข่าว โดยการเขียนข่าวใหม่เราก็จะเน้นใช้ค  าท่ีคนเขา้ใจง่าย เพราะถา้เรา
เขา้ใจเองก่อนแลว้เราจะสามารถถ่ายทอดใหเ้พื่อนฟังต่อ ก็จะไดก้ารส่ือสารท่ีมนัเขา้ใจง่ายขึ้น เพราะ
ผ่านการคดักรองจากเราแลว้ ส่วนลกัษณะของข่าวท่ีเขียนไม่ควรเป็นภาษาทางการ หรือภาษาเขียน  
หากชาวบา้นมาอ่าน แน่นอนว่าตอ้งงง  เกิดความไม่เขา้ใจ หรือว่าบางทีพอเยอะเกินไป ชาวบา้นก็
ไม่อยากอ่าน ยกตัวอย่างง่าย ๆ ว่าคุณหมอมีข้อมูลโรคติดต่ออะไรสักอย่าง ท่ีจะต้องเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ออกไปสมยัก่อนถา้อยากจะออกข่าว ก็ตอ้งเอาขอ้ความน้ีส่งต่อไปให้สถานีวิทยุ
โทรทศัน์ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง แต่ละสถานีฯ  ให้นักข่าวให้ผูป้ระกาศข่าวอ่าน เขาก็อ่านได้
นะแต่เค้าจะรู้จริงเหมือนคุณหมอไหม นักข่าว หรือผูป้ระกาศก็จะรู้มีความเข้าใจในระดับหน่ึง
เท่านั้น แต่ถา้คุณหมอมาเป็นคนส่ือสารออกทางออนไลน์ละ เอาขอ้มูลท่ีมีท่ีรู้ เผยแพร่ดว้ยตวัเอง
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ผ่าน Facebook ผ่าน YouTube  พอคุณหมอพูดป๊ับ แน่นอนว่าคนท่ีดูจะเกิดความเช่ือถือในขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเผยแพร่ออกไป มาการการส่ือสารท่ีเผยแพร่ออกไปโดยนักข่าว หรือผูป้ระกาศข่าว  
ในทางกลบักนั หากนกัข่าว หรือผูป้ระกาศข่าว บอกขอ้มูลไม่ครบถว้น แลว้ผูช้มหรือชาวบา้นอยาก
ถาม เคา้ก็ถามไม่ได ้เพราะนักข่าวหรือผูป้ระกาศไม่รู้ขอ้มูลเชิงลึก  ในขณะท่ีคุณหมอพูด มีคนมา
คอมเมนต์ถาม คุณหมอสามารถตอบไดท้นัที  แลว้ท่ีไม่ตอ้งกังวลเร่ืองในเร่ือง รูปร่างหน้าตา ไม่
หล่อไม่สวย พูดชัดบา้งไม่ชัดบา้ง ไม่มีผลต่อการท่ีคนจะเขา้มาติดตาม เพราะเคา้เช่ือมัน่ในตวัเรา 
เช่ือมั่นในข้อมูลข่าวสารท่ีเราส่ือออกไปเพื่อเราคือตัวจริง” (สัญชัย  จารุสันติสุข, สัมภาษณ์ 10
ตุลาคม 2563) 
 “ในส่วนของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 เวลาเราไดข้อ้มูลท่ียาก ๆ ท่ีเป็นนโยบายลงมา 
เช่น พระราชบญัญติั  พระราชก าหนด  กฎกระทรวง หรือ ร่างกฎหมายฉบบัต่าง ๆ ถือเป็นภาระกอ้น
ใหญ่ เพราะเรามองเป็นภาระ โดยแท้จริงแล้วเราสามารถหยิบมาในส่ิงท่ีสามารถส่ือสารได้ ไม่
จ าเป็นตอ้งเอามาทั้งหมด เพราะถา้เราเอามาทั้งหมด เท่ากบัว่าเรายกเอกสารหนา ๆ ทั้งหมดมายดั
เยยีดให้ประชาชน ซ่ึงแน่นอนวา่ประชาชนไม่เขา้ใจ บางรายอยากยอ่ยทั้งร้อยอยา่งมีเคา้สั่งมาแต่จริง 
ๆ ท าไม่ได ้เราจึงแค่หยบิออกมาแค่ 1 หรือ 2 ท่ีสามารถพดูได ้ท าได ้เอาแต่นั้นพอ เราเป็นส่ือท่ีไม่ได้
ยิง่ใหญ่ เราไม่สามารถ เราไม่ใช่โฆษกรัฐบาลท่ีจะตอ้งไปบอกทุกอย่าง เราคดัเลือกมา เร่ืองเล็ก ๆ ท่ี
มีประโยชน์กบัประชาชนสักหน่ึงเร่ือง ถา้เร่ืองท่ีหยิบมาประชาชนเขา้ใจกระจ่างแลว้ ชดัเจนแลว้ เรา
ค่อยไปหาประเด็นถดัไปมาส่ือสารต่อ” (ศรายทุธ  เจริญนาม, สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2563)  
 สรุป  ในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่
อย่างไร พบวา่ ตวัแทนส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ใหส้ัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกนั โดย
มีการแต่งตั้งคณะท างานท่ีท าหน้าท่ีในการส่ือสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการ
เฉพาะประกอบด้วยขา้ราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี
ศกัยภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่า 2019 อย่างสร้างสรรค์ สรุป และก าหนดเป็นแนวทางในการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบ
ขอ้มูล ข่าวสารของสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศ ซ่ึงเป็นการส่ือสารในภาพรวมของ
ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาล จากนั้นคณะท างานท่ีท าหนา้ท่ี
ในการส่ือสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จะส่งต่อประเด็นเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่า 2019 ท่ีกลั่นกรองแล้วไปยงัหน่วยงานส่ือในสังกัดทั้ งหมด ทั้ งส่ือวิทยุโทรทัศน์, ส่ือ
วิทยุกระจายเสียง และส่ือออนไลน์ Face book Fan page เพื่อส่ือสารสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว และ
ประชาชนไดรั้บรู้ในวงกวา้งต่อไป  
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 2.3 การใช้ Face book เป็นส่ือในการส่ือสารนโยบายของรัฐบาล 
 “เราเป็นส่ือมวลชนเราตอ้งมองให้ออกวา่ทิศทางของโลกจะไปทางไหนถา้มองเทรนด์ไม่
ออกเราจะเป็นผูต้ามอย่างเดียว เราเป็นภาครัฐท่ีตอ้งให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงกบัประชาชน ถา้เราเดินตาม
ตลอดเวลาเราเดินตามคนอ่ืนอยู่เร่ือยไปมนัไม่ได ้ ท่ีส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรีท า เพราะ
เราคาดการณ์ดูจากพฤติกรรมของคนในสังคมจากสถิติของคนท่ีเล่น Face book หรือออนไลน์นั้น
มากขึ้นอย่างน่าตกใจ แปลว่าทิศทางการเติบโตขอ้การส่ือสารตอ้งเป็น Face book หรือออนไลน์แน่ 
ๆ  เราจึงเร่ิมตั้งแต่ยงัไม่นิยมเท่าไหร่  การเขา้ไปจบัส่ือออนไลน์ในระยะแรกในฐานะผูบ้ริหารส านกั
ประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี ก็ถูกทักท้วงบอกว่าบ้านหรือเปล่าเข้าไปท า  แต่เม่ือเป็นส่ิงเรา
คาดการณ์ดว้ยขอ้มูลขอ้เท็จจริงแลว้ สามารถเช่ือถือได ้เราจึงเร่ิมท าการส่ือสารในภาวะวิกฤต อยู่ท่ี
ภาวะปกติ เราตอ้งพฒันาทั้งคนและเทคโนโลย ีถา้เราไม่ท า 2 อย่างพฒันาคนไม่มีเคร่ืองมือแลว้ก็ไป
ต่อไม่ได ้ เพราะเทคโนโลยีมาเร็วไปเร็วมาก อย่าง 3-4 ปีท่ีผ่าน Face book มาแรง แต่ปีน้ี Tik Tok 
มา  แล้วปีหน้าอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้   วนัหน้าอาจจะไม่ใช่ออนไลน์ อาจเป็นออฟไลน์ระบบการ
ส่ือสารแบบใหม่ ก็เป็นได ้ แลว้ถา้เป็นแบบอ่ืนเราวางแผนการในอนาคตไวห้รือยงั  แลว้คนของเรา
เตรียมพร้อมหรือยงัมีความรู้หรือยงั”  (ทองทศ มหามนตรี, สัมภาษณ์ 2 ตุลาคม 2563) 
 “คอนเทนท ์ของส่วนราชการส่วนใหญ่มกัท าในส่ิงท่ีตวัเองอยากบอก ในส่ิงท่ีประชาชน
ตอ้งรู้ในความรู้สึกรัฐ รัฐไม่ไดใ้หน้ ้าหนกักบัส่ิงท่ีประชาชนอยากรู้  มนัโยงถึงการเปิดรับ ประชาชน
บอกวา่รัฐท าไปเถอะแต่ผมไม่เปิดรับเพราะผมไม่อยากรู้ การส่ือสารราชการท างานคือเร่ิมจากตอ้งรู้
ควรรู้อยากรู้ทีหลงั แต่ถา้ลบพลิกกระบวนการส่ือสารแนวใหม่มนัควรจะเร่ิมส่ิงท่ีประชาชนอยากรู้ 
ถา้เป็นองค์กรเอกชนหรือว่าธุรกิจเอกชนการตลาดแนวคิดการตลาดเป้าหมายจบัคือเขาสร้างคอน
เทนทจ์ากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายเขาไม่ไดส้ร้างคอนเทนต์ จากส่ิงท่ีองคก์รหรือวา่เจา้ของแบรนด์
ตอ้งการท่ีจะส่ือสารมนักลบักนัเหมือนกบัการประชาสัมพนัธ์ยคุเก่าก็คือรัฐอยากท าแลว้ก็ท าออกไป
ให้ประชาชนรับรู้  แต่การประชาสัมพนัธ์ยุคใหม่คือคุณตอ้งถามชาวบา้นก่อนนะว่าเขาอยากรู้ไหม 
ส่วนน้ีคือส่วนท่ีส่ือของรัฐเองหน่วยงานของรัฐยงัคิดไม่ถึงหรือคิดจะท าได้น้อยก็เลยท าให้การ
เปิดรับของคนมนันอ้ย ความหลากหลายของส่ือของช่องทางมนัหลากหลายจริงแต่เราไม่ไดจ้ าแนก
กลุ่มเป้าหมาย  คนฟังวิทยุเขาก็ มีส่วนหน่ึง  คนฟังทีวีก็มี  ส่วนคนชมทีวีก็มีอยู่ส่วนหน่ึง แต่รัฐ
เพียงแต่หาไม่เจอ  ถ้าพูดถึงเร่ืองการวดัเรตต้ิง  ระบบเรตต้ิงของประเทศไทยมันถูกท าลายโดย
ส้ินเชิง และมนัไม่ใช่ แมสมีเดียจะมาวดัเรตต้ิงจากการกดรีโมทการเขา้ชมทีวีเหมือนเดิมมนัไม่ได้
แลว้  ส่ือของรัฐเลยมกัถูกเปรียบเทียบกบัส่ือเอกชน  ซ่ึงจริง ๆ ถา้เปรียบกนัก็เหมือนกบัมวยคนละ
สนาม จะเอาไปเปรียบเทียบกนัไม่ได ้ ส่ือเอกชนก็มีปัจจยัในการผลิตในการท่ีจะลงทุนเยอะ  ส่วน
ส่ือของรัฐมีแค่น้ี  แต่ของดีส่ือของรัฐ คือ มีเครือข่ายในเครือข่ายหน่วยงานราชการดว้ยกนั ,เครือข่าย
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ทอ้งถ่ินก านันผูใ้หญ่บา้น ,องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งส่ือบุคคล  ซ่ึงต่างมีออนไลน์อยู่ในมือ
ตวัเอง ฉะนั้นเม่ือก่อนน้ีคิดกนัว่าผูบ้ริหารภาพลกัษณ์องค์กร คือผูบ้ริหารหรือ ผูอ้  านวยการเท่านั้น 
แต่จริง ๆ ทุกวนัน้ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานบางทีหยิบนโยบาย หรือเร่ืองราวขององค์กรไปโพสต ์
Face book ส่วนตวั กลบัมีคนสนใจมากกว่ากาน าเสนอจากองค์กร หรือหน่วยงานเสียอีก ก็เพราะว่า
ทิศทางของส่ือเหล่าน้ีมนัเปล่ียนพฤติกรรมของคนก็เปล่ียน” (อธิชยั ตน้กนัยา, สัมภาษณ์  5 ตุลาคม
2563) 
 “การบริหาร คอนเทนท์  คือหัวใจส าคัญ ของการประชาสัมพันธ์ส่วนแชนแนล คือ 
ช่องทางในการเผยแพร่อยูท่ี่ช่องทางไหนเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากกวา่  การส่ือสารของรัฐตอนน้ีกรม
ประชาสัมพนัธ์ไม่ได้ท าเฉพาะส่ือทีวีกบัวิทยุอีกแลว้เราก็เลยตอ้งสร้างแชนแนล ของตวัเองขึ้นมา  
ในขณะเดียวกนัท่ีอ่ืนก็สร้างแชนแนล ออนไลน์ของตวัเองขึ้นมา  เพราะเขามีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย
ของเขาอยู”่ (สญชยั  จารุสันติสุข , สัมภาษณ์  10 ตุลาคม 2563) 
 “อย่างแรกเลยคือความน่าเช่ือถือเพราะว่าในช่วงโควิดมนัพอดีในช่วงออนไลน์ก าลงับูมค
นเสพส่ือออนไลน์มากกวา่ส่ือออฟไลน์  พอเสพส่ือออนไลน์มากจึงท าใหเ้กิดส่ือท่ีสร้างขึ้นเองไดไ้ม่
ว่าหน่วยงานองค์กรคนปกติ หรือใครก็ได้ตามสามารถมีส่ือของตัวเองได้เพราะทุกคนมีส่ือของ
ตวัเองไดทุ้กคนก็สามารถหยิบอะไรมาเล่าก็ได ้มาส่ือสารก็ได ้ พอช่วงโควิคคนรู้อะไรมาก็โพสต ์
กลายเป็นว่า ข้อมูลมันจริงบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้าง เฟกนิวส์เต็มเลย แต่พอมาเจอ เพจ ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงพื้นฐานจริง ๆ ไม่ไดด้งัมาจากช่วงโควิด   แต่ดงัมาก่อนแลว้จาก
การส่ือสารเร่ืองบตัรคนจน บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  จึงท าให้ผูรั้บสารรู้แลว้วา่ขอ้มูล  จึงท าให้พอช่วง
โควิด เรามีข่าวอะไรออกมาคนก็จะตาม และเช่ือ เพราะเพจมีอยูจ่ริง  คนทัว่ไปจะเป็นนิสัยของคนท่ี
เวลาเปิดเจอข่าวพอเจอข่าวเฟกนิวส์เจอของปลอมบ่อย ๆ เจอของไม่จริงบ่อย ๆ ก็จะเข็ดกนั แลว้ก็
จะกลวัพอเกิดความกลวัก็จะไม่ค่อยกลา้เช่ือแต่พอเจอหน่วยงานท่ีเช่ือประชาชนเคา้ก็จะไปตาม ไป
แชร์  ไปไลค์ กลบัมาดูซ ้ า ซ่ึงมนัท าให้ เพจ ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มีคนติดตามมา
ติดตามมากขึ้นในช่วงโควิดโดยหลกั ๆ ก็คือ ความน่าเช่ือถือ”  (ศรายุทธ  เจริญนาม, สัมภาษณ์ 18 
ตุลาคม2563) 
 สรุป  ท าไมถึงเลือกใช้ Face book เป็นส่ือในการส่ือสารนโยบายของรัฐบาล  พบว่า 
ตัวแทนส านักประชาสัมพันธ์  เขต 7 จันทบุ รี  ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน  ส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นส่ือสารมวลชนภาครัฐท่ีตอ้งให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงกบัประชาชน 
จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงองค์การให้สอดคลอ้งกบับริบทของสังคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และแนวโน้มท่ีเป็นปรากฏการณ์และทิศทางท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสาร
สมยัใหม่ของโลกในอนาคต ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มีการด าเนินการตามพนัธกิจดา้น
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การส่ือสารขอ้มูลข่าวสารให้กบัประชาชน การส่ือสารเพื่อให้เกิดผลดีคือประชาชนสามารถรับรู้
ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศกบัพฤติกรรมของประชาชนคนไทย จากสถิติของคน
ไทยท่ี เล่น Face book นั้ นมากขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญ  นั้ นแสดงว่าทิศทางการเติบโตของการ
ติดต่อส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ประเภท Face book เป็นท่ีนิยมอย่างมากในหมู่ประชาชนไทย การท่ี
ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ใหค้วามสนใจโดยเขา้ไปด าเนินการใชส่ื้อออนไลน์ Face book 
เพื่อส่ือสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 
จนัทบุรี เป็นหน่วยงานด้านการส่ือสารท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของรัฐท าให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความ
น่าเช่ือถือ การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face 
book ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นวิธีการปรับกระบวนการส่ือสารว่าควรจะส่ือสาร
โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีประชาชนอยากรู้ ส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการ ซ่ึงเป็นการส่ือสารยคุใหม่ ท่ีหน่วยงานส่ือ
ต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
 
 2.4 การเลอืกใช้ส่ือ Face book เพือ่การส่ือสาร 
 “ส่ิงท่ีเราได้รับโจทย์มาจากรัฐบาลก็คืออันดับแรกต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องกับพี่น้อง
ประชาชน ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนผูป่้วยการดูแลตวัเองการป้องกนัตวัเอง ท าแบบน้ีป้องกนัไดไ้หม 
ซ่ึงประเด็นน้ีคนมีความสับสนเยอะ ต่อมาโจทยส์ าคญัท่ีไดรั้บมาคือขอ้มูลเชิงวิชาการแพทย ์เราตอ้ง
น าข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์แลว้ถ่ายทอดในส่ือออนไลน์เป็นภาษาแบบชาวบ้านให้เขา้ใจง่าย 
เร่ิมตน้เลยเราเป็นคนกลางเป็นส่ือ เราตอ้งเขา้ใจให้ถ่องแทเ้สียก่อนจากขอ้มูลจากทางแพทยว์่า ท า
แบบไหนป้องกนัแบบไหนเส่ียงพื้นท่ีไหนท่ีควรหลีกเล่ียงควรปฏิบติัตน แลว้เราก็น าขอ้มูลเหล่านั้น
มาท าเป็นส่ือ  โดยตอ้งท าส่ือให้สั้นกระชบัเขา้ใจง่าย และมีความต่อเน่ือง  หลกั ๆ ท่ีเราท าก็มีทั้งใน
การ Face book Live, การท าคลิปวีดีโอ, การท าอินโฟกราฟฟิก เพื่อท าให้ประชาชนเขา้ใจในแต่ละ
ประเด็นไดอ้ย่างชดัเจนไม่ให้เกิดความสับสน  เน้ือหาท่ีเราส่ือสารไปในแต่ละคร้ังไม่ยาวจนเกินไป
ตอ้งสั้น ยกตวัอย่างเช่น สมมุติวนัน้ีมีผูติ้ดเช้ือ 6 คนอยู่ในจงัหวดัในภาคเหนือ พื้นท่ีภาคเหนือตอ้ง
เฝ้าระวงัเป็นพิเศษการกินน ้ าร่วมกนัมีโอกาสติดเช้ือโคโรน่า  เท่าน้ีพอ และชุดต่อไปก็อีกเร่ืองหน่ึง 
แต่ตอ้งท าแบบน้ีต่อเน่ืองเพื่อให้คนซึมซับความรู้ความเขา้ใจให้ถูกตอ้ง  ส่วนท่ี 1 ก็คือการให้ขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งกบัประชาชนกบัสถานการณ์โลก และการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งส่วนท่ีสองก็คือการช่วยเหลือ
จากภาครัฐและภาคเอกชน  อนัน้ีท่ีมนัเป็นส่วนเช่ือมโยงกนัไป การ Live เป็นอีกรูปแบบท่ีเราจะ
สามารถส่ือสารโดยตรงกับประชาชนท่ีเขาชมเราอยู่ได้ในทันที แล้วมันมีความรวดเร็วในการ
น าเสนอ แต่เจตนาท่ีเพจ ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี Live คือ ตอ้งการส่ือสารโดยตรงกบั
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ผูติ้ดตาม  เขาเพราะบางคร้ังเราท าอินโฟกราฟฟิกไปหรือท าคลิปวีดีโอไป บางท่ีเขายงัไม่ได้ดู หรือดู
แลว้ไม่เขา้ใจ หรือจบัใจความจากคลิปไม่ได ้ บางทีหลงัจากเราโพสต์ไป 4-5 ชัว่โมง มีคนมาคอม
เมนตถ์ามแลว้ดว้ยภารกิจเราท่ีมากอยูแ่ลว้ ก็ไม่สามารถท่ีจะไปตอบคอมเมนตไ์ดค้รบทุกคอมเมนต ์ 
อีกอย่างอาจจะไม่ทนัใจ หรือถูกใจผูติ้ดตามท่ีคอมเมนต์ถาม กลายเป็นขดัใจเคา้อีก เคา้ไม่มาสนใจ
แลว้  ยกตวัอย่างเช่น การ Live ประจ าวนัวนัน้ีทีมงานเราเล่าเร่ืองสถานการณ์โควิดประจ าวนั  เราก็
จะมีทีมงานท่ีคอยดูค  าถามจากคอมเมนต์แลว้ตอบค าถามในทนัที ซ่ึงอาจจะเป็นการตอบจากผูจ้ดั
รายการ หรือทีมงานก็ได ้แต่ท่ีส าคญั คือ การโตต้อบกลบัไดใ้นทนัที ผูช้มอยากรู้อะไรคอมเมนตม์า
ปุ๊ บ ทีมงานตอบป๊ับ ไดท้นัทีทนัใจ มนัเป็นการส่ือสารไดท้นัทีกบัผูช้มเป็นการส่ือสาร 2 ทาง แลว้ยงั
มีพฒันาการไปอีกขั้นอีก คือ ท่ีเรียกวา่การส่ือสาร 3 ทาง อนัน้ีฟังทฤษฎีมาจากผูรู้้  สมยัก่อนเราเรียน
มาการส่ือสารทางท่ี 1 คือ จากเราไปหาผูช้ม  ส่ือสารทางท่ี 2 คือ จากผูช้มกลบัมาหาเรา  ส่ือสารทาง
ท่ี 3 คือ การส่ือสารระหวา่งผูช้มกนัเอง เช่น ในบางคร้ังเราโพสตเ์น้ือหาไปแลว้มีค าถามเขา้มา เราไม่
ตอ้งไปตอบก็ได ้เพราะจะมีคนท่ีเป็นผูรู้้แลว้ เขา้ใจแลว้ ซ่ึงเป็นลูกเพจของเรา เขา้ไปช่วยตอบแทน
ให้ความกระจ่างกับลูกเพจท่ีเป็นถามมา น่ีแหละคือ 3 Way Communication  ของเพจ ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรีท่ีเกิดขึ้น” (สัญชยั  จารุสันติสุข , สัมภาษณ์  10 ตุลาคม 2563) 
 “อินโฟกราฟฟิกมีไวส่ื้อสารแค่การรับรู้  อินโฟกราฟฟิก คืออ่านแลว้ เห็นแลว้ เขา้ใจได้
เลย แค่นั้นพอไม่ต้องไปคาดหวงัให้คนมาศึกษาเรียนรู้ อินโฟกราฟฟิค เพราะไม่ได้  บางคนท า
อินโฟกราฟฟิกแลว้ใส่ทุกอยา่งในอินโฟกราฟฟิก ผมถือว่าผิดมาก อินโฟกราฟฟิก แค่เห็นแวบ๊แรก 
ภายใน 4 วินาที อ่านเขา้ใจ ยกตวัอย่างเช่น พรุ่งน้ีฝนตกหนักตอนเชา้ถึงตอนเยน็ จบ ใช้ค  าพูดแค่น้ี
พอ  ส าหรับคนท่ีจะใส่ทุกอย่างในอินโฟกราฟฟิก เช่น  พรุ่งน้ีฝนตก ลมจะแรง ตอ้งระวงัโน่นระวงั
น้ี เขียนยืดยาวในอินโฟกราฟฟิก ถือว่า ผิด อินโฟกราฟฟิกตอ้งส่ือสารได้ทนัที  งานข่าว 1 ช้ิน ท่ี
ตอ้งส่ือสารผ่านอินโฟกราฟฟิกตอ้งรู้ภายใน 4 วินาที เช่นเดียวกนักบัการ Live  ถา้พรุ่งน้ีฝนจะตก
ตามพยากรณ์อากาศ  ซ่ึงการ Live ไม่ใช่แค่ตอ้งการจะบอก แต่เป็นการส่ือสารสองทาง Two way 
Communication เราส่ือสารไปหาคนดูคนฟังแล้ว คนดูคนฟังถามตอบกับเราได้ แต่การ Live ไม่
สามารถท าไดเ้ลย ไม่ใช่อยู่ดี ๆ อยาก Live ก็ Live ไดเ้ลย ตอ้งเป็นผลมาจากท่ีเราท า อินโฟกราฟฟิค 
และวีดีโอมาสักระยะหน่ึง จนมีคนติดตาม พอมีคนติดตามเวลาท่ีเรา Live ขึ้นมา เราก็จะได้คนท่ี
ตามมาจากอินโฟกราฟฟิค จากคลิปวีดีโอ แลว้จะมีคนคอยคุยกบัเรา  คนคอยถามคอยตอบกบัเรา น่ี
แหละเป็นประโยชน์ของ Live คือถามตอบได้ ให้ขอ้มูลได้  แต่คนท่ีถามตอบได้ตอ้งมีขอ้มูลผ่าน
การท าอินโฟกราฟฟิค และวีดีโอมาก่อน ถึงจะมีความสามารถในการตอบในการ Live เพราะถา้มี
คนถามมา แต่เราตอบไม่ไดก้็เสียหายเลย นั่นแสดงว่าเราไม่มีความรู้จริง เขา้ใจจริง ดงันั้นก่อนท่ีจะ
ไปถึงการ Live ควรตอ้งผ่าการท า อินโฟกราฟฟิค และคลิปวีดีโอมาก่อน ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับ 
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เพจ จากการ Live  คือจะท าให้เพจมีความเป็นตัวตนสูงมาก เพราะว่าเพจน้ีจะไม่ใช่เพจลม ๆ ท่ี
โพสตอ์ะไรมาแลว้คนก็ดูโพสตก์็เห็นก็แชร์  แต่เป็นการยืนยนัวา่มีความท่ีตอบได ้มีความรู้อยูใ่นเพจ
น้ี เคา้มีตวัตนจริง ๆ เวลาเคา้พูดผ่าน Live เคา้มองไปท่ีคนชมจริง ๆ เพราะในช่วงโควิดข่าวลือเยอะ
มาก ข่าวปลอมเยอะมาก ซ่ึงจริง ๆ ผมว่าคนทัว่ไปไม่ค่อยให้ความส าคญัเร่ืองโรคเท่าไหร่นะ คน
สนใจเร่ืองเงินท่ีรัฐบาลจะให้มากกว่า  ก็ชีวิตแย่แลว้ตอนน้ี จะไดเ้งินของรัฐบาลมายงัไงก็ไม่มีใคร
ตอบ ซ่ึงคนท่ีก าหนดนโยบายจริง ๆ คือรัฐบาล ก็มีแค่นโยบาย แต่วิธีการปฏิบัติจริง ๆ มันมี
รายละเอียดท่ีซับซ้อน ซ่ึงสังคมขาดคนย่อย เอาเขา้จริง ๆ คนท่ีย่อยไดก้็มีเยอะนะ แต่เราเช่ือใครได้
ละ ประเด็นก็จะตีกลบัมาท่ีความน่าเช่ือถืออีก ซ่ึงก็ท าให้การ Live การคุยกบัคน ส่งผลใหเ้พจเติบโต
ได้มาก จากความน่าเช่ือถือ ว่ากันง่าย ๆ คือ ชาวบ้านสามารถด่าได้  ถา้เค้าด่าได้แสดงว่า เพจ มี
ตวัตน ชาวบา้นไม่อยากด่าคนท่ีไม่มีตวัตนหรอกครับ นัน่คือ เราส่ือสารออกไปผิด หรือถูก ชาวบา้น
สามารถโตต้อบกบัเราได ้ เพราะยิ่งโดนด่า โดนถาม เราโตต้อบเร่ืองจริง มีความชดัเจน พิสูจน์ได ้
ท าให้ชาวบา้นเขา้ใจ ส่งผลให้การ Live ของเรา เกิดปฏิสัมพนัธ์มากขึ้น และส่งผลให้เพจเติบโตขึ้น
ครับ” (ศรายทุธ  เจริญนาม, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 สรุป การส่ือสารโดยใช้ Face book ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี มีการ
เลือกใช้ส่ือประเภทใดบา้ง พบว่า ตวัแทนส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ให้สัมภาษณ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันว่าการการน าเสนอเน้ือหาข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัส          
โคโรน่า 2019  ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี เป็น
ขอ้มูลวิชาการทางการแพทย ์ท่ีส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ตอ้งบริหารจดัการโดยการน า
ขอ้มูลทางการแพทยท์ั้งหมดมาวิเคราะห์อย่างละเอียดให้เขา้ใจอย่างถ่องแทว้่าขอ้มูลใดควรท าแบบ
ไหน เช่น ข้อมูลการป้องกัน ข้อมูลเก่ียวกับพื้นท่ีเส่ียงท่ีประชาชนควรหลีกเล่ียง หรือข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีควรปฏิบติัตนของประชาชน แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าเผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ท าการผลิตเป็นรายการโดย
ใชว้ิธีการ โพสตข์่าว ตกแต่งภาพกราฟิก สถิติ ตวัอกัษรใหก้ระชบัแต่ยงัคงความครบถว้นของขอ้มูล 
ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเขา้ใจไดง้่าย และประชาชนสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างต่อเน่ือง  
ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี น าขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จาก 
Face book Live, คลิปวีดีโอ, อินโฟกราฟฟิก มาน าเสนอในส่ือออนไลน์ Face book Fan page ท าให้
ประชาชนเขา้ใจในแต่ละประเด็นไดอ้ย่างชดัเจนไม่เกิดความสับสน  เน้ือหาท่ีส่ือสารในแต่ละคร้ัง
ไม่ยาวจนเกินไป กระฉับและมีความชดัเจน ท าให้ประชาชนสามารถซึมซับความรู้เก่ียวกับไวรัส   
โคโรน่า 2019 และมีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019   
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 2.5 ประเภทส่ือท่ีได้รับความสนใจจากประชาชน 
 “แน่นอนว่า ส่ือทุกประเภทเน้นน าเสนอ เร่ืองปากท้อง เร่ืองท่ีท าให้ชาวบ้านมี
ผลประโยชน์ หมายความว่า เราส่ือสานนโยบายท่ีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอยา่งแทจ้ริง ไม่วาจะ
เป็นส่ือท่ี เป็นโพสต์ข่าว อินโฟกราฟฟิก คลิปวีดีโอ หรือการท า  Face book live” (ทองทศ            
มหามนตรี, สัมภาษณ์ 2 ตลุาคม 2563) 
 “หลายคนอาจจะฟันธงวา่ อินโฟกราฟฟิก สามารถส่ือสารออกไปแลว้คนเขา้ใจมากท่ีสุด 
อินโฟกราฟฟิก จะเป็นภาพน่ิง ๆ ขอ้ความสั้น ๆ ซ่ึงก็ถูกจริตของคนเสพส่ือออนไลน์เหมือนกนั   แต่
ถา้ดูดี ๆ การเขา้ถึงคือเขาอาจจะหยุดดูแป๊บเดียว อ่านหรือไม่อ่านไม่รู้แต่การท่ีคนจะรับรู้ อย่าลืมว่า
คอนเทนทข์องโควิดนั้นเยอะมาก ถา้ล าพงัอ่านเพียงอินโฟกราฟฟิกอย่างเดียวแลว้เขา้ใจก็โอเค  แต่
ถา้จะวิเคราะห์กัน อินโฟกราฟฟิกท่ีได้รับความสนใจจริง ๆ นั้นจะเป็นเร่ืองของสถิติ  เช่นวนัน้ี
ผูป่้วยเท่าไหร่ คนหายเท่าไหร่ เป็นตน้ แต่ถา้เราจะให้องค์ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพมนัไม่
สามารถท าไดเ้ยอะในอินโฟกราฟฟิกช้ินเดียว  ซ่ึงอินโฟกราฟฟิกก็จะไดใ้นระดบัหน่ึง เพราะอินโฟ
กราฟฟิกจะไม่เห็นยอดวิว จ านวนผูช้มจริง สามารถจะนบัไดแ้ค่ยอดการเขา้ถึง นบั 3 วินาที เราจงไม่
รู้ว่าอินโฟกราฟฟิกช้ินนั้นจริง ๆ คนเขา้ใจขอ้มูลอย่างแทจ้ริงหรือไม่”  (อธิชยั  ตน้กนัยา, สัมภาษณ์ 
5 ตุลาคม 2563) 
 “ความรู้สึกส่วนตวันะไม่ใช่ของการวิจยันะ ผมคิดว่าเป็น วีดีโอคลิป จะสามารถส่ือสาร
ให้ผูติ้ดตามเพจ ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี เข้าใจได้มากท่ีสุด  แต่ถ้าเป็นวีดีโอ ซ่ึงมี
รูปแบบอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1) การ Live ซ่ึงถา้เป็นเหตุการณ์ส าคญั เหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีมีผลกระทบ 
เช่น Live  พบผูป่้วยรายใหม่เป็นคณะท่ีจงัหวดัโนน้น่ีนั่น มนัก็จะสามารถดึงความสนใจ เพราะมนั
เกิดกระแส  ยิง่กระแสติดลมบนแลว้คนก็จะยิง่เขา้มา แต่ถา้ Live แลว้มีรูปแบบท่ีไม่น่าสนใจ ยาวไป 
ไม่ดึงดูดก็ท าใหห่้างจากคนสนใจของคนทัว่ไปในทนัที  และ 2) วีดีโอคลิป อนัน้ีตอ้งท าเป็นรูปแบบ
ท่ีไม่ยาวมาก เป็นคลิปสั้น ๆ  ประกอบดว้ยเสียงดนตรีท่ีดึงดูด ค าท่ีโดนใจ ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคา้ท่ีเคา้
คิดว่าจะไดรั้บผลกระทบ ถึงจะไดรั้บความสนใจเยอะ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นผลของการเขา้ถึง ก็ไปอยูท่ี่การ
แชร์อีก คือ ถา้ช้ินงานไปอยูบ่นโลกออนไลน์ ถา้ไม่มีการแชร์คนก็รับชมนอ้ย แต่ถา้ยิง่แชร์การรับชม
ก็จะมากตามไปดว้ย ดงันั้นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัเลย คือ รูปแบบ คอนเทนท์ ท่ีเป็นวีดีโอจะไดรั้บค า
ส าคญัความสนใจ ซ่ึงวีดีโอจะสามารถบอกเราได้ชัดเจนเลยว่า มีคนมารับชมทั้งหมดก่ีนาที  ซ่ึง
วีดีโอสามารถบอกขอ้มูลเชิงลึกกบัเราได”้ (อธิชยั  ตน้กนัยา, สัมภาษณ์  5 ตุลาคม 2563) 
 สรุป ส่ือประเภทใดท่ีได้รับความสนใจจากประชาชนมากท่ีสุดเพราะเหตุใด พบว่า 
ตวัแทนส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกนั ความกา้วหน้าของ
ระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ ทางสังคม คือ 
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เครือข่ายสังคมใหม่ท่ีรู้กันอย่างแพร่หลายว่า “สังคมออนไลน์” (Social Network) โดยเครือข่าย 
สังคมออนไลน์น้ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีสมาชิกซ่ึงก็คือคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกเช้ือชาติและศาสนา ทุก
ระดบัการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทัว่โลก เป็นผูส่ื้อสารหรือเขียนเล่าเน้ือหา
เร่ืองราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีสมาชิกเขียนและท าขึ้นเอง หรือพบเจอจาก
ส่ืออ่ืน ๆ แลว้น ามาแบ่งปันให้กบัผูอ่ื้น ท่ีอยู่ในเครือข่ายของตนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและส่ือ
สังคมออนไลน์ (Social Media) เครือข่ายสังคมออนไลน์ เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ก่อให้เกิด
วิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีของส่ือสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท ปัจจุบนั Social Media เขา้มา
มีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึ้น โดยเฉพาะกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงประชาชนกลุ่ม
ต่าง ๆ มีการใช้ Social Media  เพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างประชาชนด้วยกันอย่างแพร่หลาย และ 
Social Media  ยงัมีบทบาทกับระบบการส่ือสารของภาครัฐด้วย โดยส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 
จนัทบุรี สามารถประยุกตใ์ช ้Social Media กบับทบาทในการใหค้วามรู้กบัประชาชน โดยน า Social 
Media  มาเป็นช่องทางในการจดัการขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  อย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพเพื่อใหท้นัต่อยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่ือท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชน คือ 
ส่ือทุกประเภทท่ีเนน้น าเสนอเร่ืองปากทอ้ง เร่ืองท่ีท าให้ประชาชนทัว่ไปไดป้ระโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น
ส่ือใดก็ตามท่ีสามารถส่ือสารออกไปแล้วประชาชนเข้าใจ เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากท่ีสุด 
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการน าเสนอเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนเพราะเก่ียวขอ้งกบัการท ามาหากินของประชาชนและผลประโยชน์ท่ีประชาชนควรจะ
ไดรั้บ การน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page ไดมี้การ
พิจารณาอย่างรอบคอบ ซ่ึงส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นส่ือมวลชนท่ีมีลกัษณะเป็น
องค์กร มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญในเร่ืองการส่ือสาร การจดัการ มีการวางแผนท่ีดีและ
เตรียมการน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 อยา่งละเอียด   
 
 2.6 จุดเด่นในการท าส่ือแต่ละประเภท 
 “คือหลกัการท่ีผมท านะผมใชห้ลกัการเดียวกบัการหนังสือพิมพ ์จะเห็นได้ว่าเวลาเราไป
ตามแผงหนงัสือ ถา้เป็นคนรุ่นก่อนนะ พาดหัวหนงัสือหนงัสือพิมพมี์ความส าคญัอย่างมาก เพราะ
มนัจะเป็นแเวบ็แรกท่ีคนเห็นแลว้เขาถึงจะสนใจมาซ้ือหนงัสือพิมพไ์ปอ่าน เพราะฉะนั้นหลกัการใน
การท าอินโฟกราฟฟิกของ เพจ ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ท่ีท าก็คือตอ้งอ่านขอ้มูลท่ีเรา
จะน าเสนอ แลว้สรุปสั้น ๆ วา่  ตอ้งการน าเสนอเร่ืองอะไร ในประเด็นส าคญัอะไร แลว้ก็ท าเป็นพาด
หัวข่าวคลา้ย ๆ กบัผาดหัวหนงัสือพิมพ ์ดว้ยการคิดค าผสมภาษาท่ีอ่านแลว้สะดุดตาสะดุดใจ แต่ว่า
การท าอินโฟกราฟฟิก รูปแบบของ เพจส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี จะมีภาพพื้นหลงั แลว้
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มีตวัหนงัสือทบัภาพให้ดึงดูดความสนใจของผูค้นในท่ีเคา้มาดูเน้ือหาของเรา   อีกส่วนหน่ึง คือ เร่ือง
ของการต้องสร้างอัตลักษณ์ของส่ือเราเพื่อตอกย  ้าให้ประชาชนรู้ว่าอันน้ี คือ ส่ือของหน่วยงาน
ราชการ เน่ืองจากถา้ดูจากส่ือโซเชียล คุณเล่น Face book หรือคุณเล่นทวิตเตอร์ วนัหน่ึงมีโพสตเ์ป็น
ร้อยเป็นพนัเลยมนัไม่มีจุดเด่น ก็เลยจ าเป็นตอ้งใช้วิธีการสร้างจุดเด่นเช่นเดียวกับการท าแบรนด์
โฆษณาต่าง ๆ ท่ีเขาใช้ในการโฆษณาเพื่อการสร้างการจดจ าให้กับผูช้ม  นอกจากน้ีเพจส านัก
ประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี ได้น าเร่ืองการเลือกใช้สีของตัวอักษรประจ าเพจมาประกอบ 
รวมถึงฟร้อนทข์องตวัอกัษรท่ีเราใชท้ าอินโฟกราฟฟิก  โดยเพจส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี 
เลือกใช้สีเหลืองกบัสีขาวเป็นสีหลกั คนเห็นก็จะรู้แลว้ว่าใช่ละ สีเหลือง ๆ ขาว ๆ เป็นของ ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 แน่นอน ยกตวัอย่างง่าย ๆ ว่า อย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เห็นฟร้อนท์ เห็น
ตวัหนงัสือจะรู้เลยวา่อนัน้ีคือหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  เหมือนทุกแบรนด์ระดบัโลกเคา้ใชห้ลกัการน้ีกนั
ทั้ งหมด  เพจ ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรีเลยใช้ 1.ค าสั้ น ๆ ดึงดูดความสนใจ และ              
2. สร้างอตัลกัษณ์ส่ือของเราเพื่อใหเ้กิดการจดจ า” (ทองทศ มหามนตรี, สัมภาษณ์ 2 ตลุาคม 2563) 
 “หลกัการการท าคลิปผม ผมคิดต่าง คือ อนัอบัแรกเราวางกลุ่มเป้าหมายเราก่อน คือส่ือ
ปัจจุบนัแน่นอนไม่มีทางท่ีว่ากลุ่มเป้าหมายคุณคือประชาชนทุกคนคุณตอ้งเจาะกลุ่มไปเลยเพราะ
การท าส่ือแต่ละอย่างอย่างท่ีบอกแต่ละคนความสามารถในการรับรู้ต่างกนั บางคนฟังคร้ังเดียวรู้ 
บางคนฟัง 2 รอบ 3 รอบ ถึงจะรู้ถึงจะเกิดความเขา้ใจ ผมจึงเนน้กลุ่มพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ท้องถ่ิน หรือกลุ่มต่างจงัหวดั เช่น กลุ่มรายได้น้อย ซ่ึงกลุ่มน้ีบางคร้ังบางคร้ังเขาอาจจะไม่ได้มี
ความรู้รอบตวัมากเท่ากบักลุ่มท่ีอาศยัอยู่ในเมือง ประมาณน้ี เพราะฉะนั้น เราตอ้งอธิบายแบบภาษา
ชาวบา้น อธิบายเหมือนเราคุยกนักบัญาติผูใ้หญ่กบัพ่อกบัแม่เรา ก็คือพูดชา้ ๆ บา้งท่ีพดูวนซ ้ า จะไม่
เหมือนท่ีคุยกบัเพื่อน  ถา้เราคุยกนัเพื่อนคุยสั้น ๆ รู้เร่ือง  แต่น้ีเหมือนคุยกบัพ่อแม่เหมือนคุยกบัปู่ ย่า
ตายาย เรามโนเอาประมาณน้ี  ว่าตอ้งพูดวนเน้นย  ้าซ ้ า ๆ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ของจากเพจส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรีก็พบว่าไดผ้ลจริง ผูช้มหลายคนก็คอมเมนตม์าว่าเราให้ขอ้มูลท่ีดีพูด
ช้าเข้าใจง่าย แต่ขณะเดียวกันคนอีกกลุ่มห่ึงท่ีดูเราส่ือเราท่ีอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จะบ่นว่าคลิป
วีดีโอเราท าไมพูดชา้ อะไรประมาณน้ี แต่ประเด็นหลกัของเรา คือ เราตอ้งการส่ือสารไปถึงกลุ่มผูมี้
รายไดน้้อย เม่ือเราวางเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมาย เราก็ตอ้งผลิตส่ือ ผลิตคลิปวีดีโอให้ตรงกบัจริต
ของกลุ่มเป้าหมายของเรา นั่นคือ กลุ่มผูมี้รายไดน้้อย ในต่างจงัหวดั ซ่ึงอาจจะอายุมากขึ้น 30 ถึง     
40 ปี ขึ้นไป ความยาวของคลิปวีดีโอเต็มท่ีจะไม่เกิน 5 นาที แลว้แต่ละคลิปวีดีโอก็จะพูดจะเล่าเพียง
เร่ืองเดียว เร่ืองอ่ืน ๆ ก็จะแยกเป็นเร่ือง ๆ ไป เช่น เร่ืองท าอย่างไรไม่ใหติ้ดเช้ือโควิด ก็ท าไปเลยเร่ือง
น้ีอย่างเดียวไม่ต้องปนเร่ืองอ่ืน เร่ืองน้ีกลุ่มเป้าหมายได้รวม ๆ เพราะเป็นเร่ืองกระแส หรือ เร่ือง
รัฐบาลแจกเงินเยียวยาโควิด 19 จ านวน 5,000 บาท ก็พูดไปเลยชดั ๆ ว่าใครจะไดเ้งิน แลว้ตอ้งท า
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อย่างไรถึงจะไดเ้งิน เอาให้จบใน 5 นาที ให้กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยเป็นเป้าหมายหลกั หรือ เร่ืองรัฐบาล
ให้ธนาคารปล่อยเงินกู้ดอกเบ้ียต ่าก็จะแยกเป็นเร่ืองเลยว่า คลิปน้ีให้พ่อคา้แม่คา้  อีกคลิปเป็นของ
ผูป้ระกอบการ SME เป็นตน้ นัน่คือเรามาเรียบเรียงให้ผูช้มของเราแต่ละกลุ่มเขา้ใจง่าย ๆ คลิปวีดีโอ
เราสามารถตั้งค่าภาพหน้าปก เพื่อเป็นภาพขึ้นตน้ของคลิปวีดีโอเรา โดยหลกัการท่ีเราใช้ในการท า
ภาพปก เราใชวิ้ธีการเดียวกนักบัการท าอินโฟกราฟฟิก คือ มีพาดหัวข่าวสั้น ๆ ท่ีน่าสนใจ และการ
ใชสี้ตามอตัลกัษณ์ของเพจ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ในการส่ือความหมาย เราโพสตไ์ป
คนเล่ือนฟีดเน้ือหาไปผ่านเห็นภาพปกคลิปวีดีโอก็จะสะดุดตา และเขา้ไปชมคลิปวีดีโอเป็นล าดบั
ถดัมา”  (สญัชยั  จารุสันติสุข, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 “ภาพหนา้ปกส าคญัมากครับ เป็นจุดท่ีส าคญัเหมือนกบัอินโกราฟฟิกเลย เห็นแวบ็ตอ้งกด
เขา้มาชมถา้เคา้เห็นแลว้ไม่กดเขา้มาชม ถือว่าคุณท าผิดแลว้ อนัน้ีคือประเด็นหลกัเลยไม่กดคือผิด  
วิธีการเลือกภาพหนา้ปกคลิปวีดีโอ คือเลือกภาพท่ีดีท่ีสุด ถา้ไม่ดีหรือดีไม่สุดเราอาจจะตอ้งพึ่งการ
ตดัต่อหน่อย บางภาพมีการพูดถึง อย่างเช่น หนา้พิธีกรเป็นแอ็กชัน่อยู่ แต่ไม่มีภาพตอนคนขุดดินก็
ตอ้งเอาภาพคนขดุดินมารวมกนักบัภาพแอก็ชัน่ของพิธีกร ถา้บางภาพมนัไม่ส่ือเราก็ตอ้งพยายามท า
ให้ส่ือให้ได ้ขอ้ความเป็นส่วนรอง  ส่วนภาพเป็นส่วนหลกั ใช้ภาพน าขอ้ความตาม หน้าปกถึงจะ
ขายได ้แลว้สีก็ตอ้งมีความอา้งอิงกบัเพจดว้ย คนเห็นแวบ๊แรกตอ้งรู้ได ้ว่าเป็นงานจากเพจเรา เพราะ
เวลาเคา้เล่ือนหน้าฟีดไปเร่ือย ๆ เม่ือผ่านมาถึงเราเคา้จะสะดุดตา ยิ่งใส่โลโกเ้ขา้ไปดว้ยก็จะยิ่งเพิ่ม
ความน่าสนใจเข้าไปอีกระดับหน่ึงถ้าเราจะท าวีดีโอความยาวสั้ นแล้วแต่ตามเน้ือหาเลย วีดีโอ
ตอ้งการตามความเขา้ใจ ยกตวัอยา่งเร่ืองสภาพอากาศ เช่น พรุ่งน้ีฝนจะตกหนกั   ค  าแรกท่ีจะตอ้งพูด
ในวีดีโอก็ขึ้นมาเลย ว่า พรุ่งน้ีฝนจะตกหนัก  เพราะเราตอ้งเอาส่ิงท่ีน่าสนใจขึ้นมาก่อน หลงัจาก
บอกไปแลว้ว่าฝนจะตกหนัก ก็ต่อไปเลยว่าท าไมถึงตกหนัก ตกแลว้ตอ้งท าอย่างไรต่อ แลว้ก็เล่า
เร่ืองต่อเน่ืองไป 3-4 นาที ใส่ไปเลยให้คนเขาเขา้ใจในคลิปวีดีโอ”  (ศรายุทธ  เจริญนาม, สัมภาษณ์ 
18 ตุลาคม 2563) 
  ส รุป  ในการท า ส่ื อแต่ละประเภทต้องมี จุ ด เด่นอย่างไร พบว่า ตัวแทนส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกนั  ส่ือสารมวลชนและนกัการตลาด
หลายท่านต่างก็ทราบว่า เฟสบุ๊ค (Face book) เป็นส่ือโซเชียลมีเดียท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัหน่ึง 
และเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีสามารถสร้างความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร หรือการกระจายขอ้มูล
ข่าวสาร แค่เพียงกดไลค ์หรือกดแชร์ ขอ้มูลเหล่านั้นก็จะถูกกระจายออกไปอยา่งรวดเร็วและง่ายดาย 
ดว้ยเหตุผลน้ีส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรีไม่อาจปฏิเสธการสร้างแฟนเพจ Face book ท่ีเต็ม
ไปดว้ยกลุ่มคนท่ีพร้อมจะสนใจ และเขา้มารับรู้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จาก
ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุ รี  ซ่ึ งเป็นกลุ่ม เป้าหมายตามบทบาทหน้าท่ีของส านัก
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ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี โดยการสร้างเพจของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการใช้
อินโฟรกราฟิกสร้างตวัอกัษรเพื่อพาดหัวข่าวคลา้ย ๆ กบัพาดหัวหนังสือพิมพ ์ดว้ยการคิดค าผสม
ภาษาท่ีอ่านแลว้สะดุดตาสะดุดใจ เพจส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มีภาพพื้นหลงัแลว้มี
ตวัหนงัสือทบัภาพใหดึ้งดูดความสนใจของประชาชนในท่ีเคา้มาดูเน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่า 2019 ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์เพื่อตอกย  ้าให้ประชาชนรู้
ว่าน้ี คือ ส่ือของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี การสร้างแฟนเพจในเฟสบุ๊ค สามารถท าให้
ประชาชนทัว่ไป ท่ีสนใจ มีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้
ง่ายขึ้น และกลุ่มประชาชนเหล่าน้ีจะเป็นผูท่ี้ส่ือสารขอ้มูลเหล่าน้ีไปสู่บุคคลใกลชิ้ดต่อกนัไปเร่ือย ๆ 
อนัเป็นผลดีต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนกัในการดูแล ป้องกนัตนเองไม่ให้เป็นผูติ้ดเช้ือหรือเป็นผูป่้วย เม่ือประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศไม่เป็นผูป่้วยหรือผูติ้ดเช้ือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนส่วนใหญ่กลบัเขา้สู่
ภาวะปกติก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 
 2.7 ประโยชน์ของโซเชียลมีเดียต่อหน่วยงานภาครัฐ 
 “โซเชียลตอนน้ีมีประโยชน์อยู่แล้วเพราะมีระบบ 5 G เข้ามา 5G 6G ทุกอย่างจะเป็น 
Internet of Things โลกใบน้ีจะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตหมดเลยถ้าหมายความว่าคนทุกส่ิงเป็นส่ือ
หมดแลว้ อย่างถ่ายรูปลง Facebook มีถือว่ามีคนเป็นส่ือ คือ การส่งขอ้มูลไปอีกท่ีหน่ึง Facebook 
จ านวนเพื่อนมากสุด 5,000 คนก็เท่ากบั 5,000 คนเห็น เราก็เป็นส่ือไดแ้ลว้  แต่ความจริงปัญหาท่ีมา
จากส่ือท่ีว่าก็มีมากมาย บางเร่ืองเป็นเร่ืองยาผีบอกบา้ง  เป็นเร่ืองเขาว่ามาเขาเล่ามาบา้ง  ความจริง
เกิดขึ้น ในอนาคตหน่วยงานกรมประชาสัมพนัธ์จึงตอ้งมาท าเร่ืองข่าวจริง โดยใช ้AI เขา้ไปจบั และ
ใช ้Social Listening เขา้ไปจบัดว้ยการเขียนโปรแกรมให้ลึกสามารถตรวจจบัไดเ้ม่ือมีข่าวปลอมข่าว
เท็จเกิดขึ้น ซ่ึงขณะน้ีการเขา้ไปแก้ข่าวลกัษณะน้ียงัไม่ทนัที กว่าจะแกไ้ขกว่าจะปรับตวั เร่ืองบา้ง
เร่ืองคนแชร์ไปเป็นหม่ืนคนแล้ว เพราะในโลก Big DATA ในมีข้อมูลมากกว่าคนนั้นชนะ ซ่ึง
วิธีการน้ีเรายงัสามารถไปใชก้บัการตอบรับนโยบายของรัฐท่ีออกมาสู่ประชาชนไดด้ว้ย วา่นโยบาย
ไหนคนชอบไม่ชอบ ดงันั้น AI จะเป็นอนาคตของภาครัฐต่อจาก Face book , Tik Tok ถา้ไม่มอง AI 
คุณจะลา้สมยัมาก” (ทองทศ มหามนตรี, สัมภาษณ์ 2 ตุลาคม 2563) 
 “ถ้าส่วนราชการเองต้องการเอา Face book มาเพื่อเป็นทางช่องการช่องทางหน่ึงของ
ประชาชนทั่วไปอาจจะถูกจ ากัดด้วยวิธีของ Face book  ท่ีลดการมองเห็นคนก็ไม่เห็น  เพราะ
จุดประสงคข์อง Face book จริง ๆ เอาไวติ้ดต่อระหว่างเพื่อนระหว่างครอบครัว  ท่ีผ่านมากลายเป็น
ว่าโทรทศัน์ก็ท า Face book เป็นช่องทางในเผยแพร่ แต่สุดทา้ยพนักงาน หรือเจา้หน้าท่ีราชการน้ี
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แหละจะเป็นส่ือส าคัญท่ีจะช่วยส่ือสารนโยบายรัฐบาลออกไปได้ด้วยการโพสต์ใน Face book   
โอกาสในการเห็นมีเยอะ ถา้โพสต ์Face book ส่วนตวัคนท่ีเป็นเพื่อนเคา้ก็จะเห็น แลว้เห็นเยอะกว่า
โพสต ์เพจ Face book  หน่วยงานดว้ยซ ้า  ฉะนั้นท าอย่างไรท่ีจะท าให้เกิดการแชร์ หรือโพสตข์อ้มูล
ข่าวสารของราชการออกไปจากคนของราชการจะดีกวา่การท่ีมีเพจ Face book ราชการดว้ยซ ้า 
 มองว่าจ าเป็นตอ้งมี Face book ในปัจจุบนั เพราะว่าอย่างนอ้ยส่ือพวกน้ีมนัเป็นส่ือท่ีท่ีมนั
ไม่ตอ้งไปลงทุนอะไรเพียงแต่วา่คุณใชบุ้คลากรใหเ้ป็น  สุดทา้ยไม่วา่จะเปล่ียนไปแพลตฟอร์มใด ๆ 
ก็ตามส่ิงส าคญัท่ีสุดก็คือ ขอ้มูลเน้ือหาหรือว่าคอนเทนต ์ตอ้งเป็นเร่ืองจริง  สมมุติคุณอยูก่รมอุตุคุณ
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพยากรณ์อากาศคุณรู้วา่วนัน้ีฝนจะตกท่ีไหนท่ีไหนฝนจะตกไม่ตกจากเดิม 
เม่ือก่อนถ้าคุณต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลพยากรณ์อากาศให้คนรู้ก็ต้องส่งแฟกซ์ ไปตามสถานี
วิทยุกระจายเสียง และตามสถานีโทรทัศน์ ให้ช่วยออกข่าวให้หน่อยใช่ไหมครับ ส่วนจะออก
หรือไม่ออกก็อีกเร่ือง แต่ปัจจุบนัพอมีส่ือโซเชียลมีเดียเราสามารถสร้างส่ือของตวัเองได ้อย่างกรม
อุตุนิยมวิทยา ผมก็เขา้ไปดูเขาก็มี Face book  ของเอง มี YouTube ของตวัเอง การพยากรณ์อากาศก็
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีเป็นคนพูด ซ่ึงมันน่าดู น่าเช่ือถือ เพราะมันมาจากคนท่ีเขารู้จริง  
ส่วนขอ้มูลท่ีต้องการจะเผยแพร่ เค้าก็ลง Face book  ของกรมอุตุฯเองไม่ตอ้งส่งหาใครแลว้ คุณ
โพสตล์ง Face book  เองเลย แลว้ประชาชนสามารถไปคน้หาขอ้มูลไดท้ันทีท่ีโพสตไ์ดเ้ลย และถา้
เขามีปัญหาจะสอบถามก็สามารถถามโดยตรงกบักรมอุตุฯได้เลย โดยพิมพ์ผ่าน Face book  หรือ
บางคร้ังประชาชนอาจขอ้มูลในพื้นท่ีแจง้เหตุต่าง ๆ ไดด้ว้ย ซ่ึงเราก็จะมีช่องทางในการส่ือสารกบั
ประชาชนเพิ่มขึ้นดว้ย” (อธิชยั  ตน้กนัยา, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2563) 
 “รัฐบาลตอ้งตอ้งท างานตอ้งรู้ก่อนปัญหาปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไรและประชาชนเดือดร้อน
อะไรบา้งแลว้ประชาชนเขาตอ้งการความเดือดร้อนในเร่ืองอะไรซ่ึงแน่นอนการช่วยเหลือตอ้งมีทั้ง
การช่วยเหลือเร่งด่วน,ช่วยเหลือระยะกลาง และช่วยเหลือในระยะยาว คือ ตอ้งตอบโจทยบ์างคร้ังก็
มองว่าตามนโยบาย โอเคในเร่ืองของรัฐบาลเขาออกมาแถลงนโยบาย  นโยบายท่ี 1 ก็ช่วยคนกลุ่ม
หน่ึง  นโยบายท่ี 2 ก็ช่วยคนอีกกลุ่มหน่ึง  แต่บางคร้ังการออกนโยบายของรัฐบาลก็ควรจะเหมือน
ส ารวจดว้ยว่านโยบายท่ีออกไปมนัไดผ้ลดีมากนอ้ยแค่ไหนมนัควรจะมีการปรับปรุงแกไ้ขยงัไงบา้ง
อนัน้ีไดส่้วนหน่ึง  อีกส่วนหน่ึงก็คือการส่ือสารก็ตอ้งมุ่งเน้นการส่ือสารให้มากกวา่น้ีเก่ียวกบัว่าคุณ
ออกนโยบายน้ีประชาชนท่ีเขาอยากจะเขา้ร่วมเขาตอ้งท ายงัไงบา้ง  หลายคร้ังท่ีดูบางทีบอกว่าจะมี
ท าอะไรแต่ไม่ไดบ้อกเขาหรอกว่า 123 ท าอะไร อย่าไปคิดว่าทุกคนจะรู้เท่ากนัหมด สอนหนงัสือครู
สอนเหมือนกนัท าไมเด็กคนน้ีเรียนเก่งคนน้ีเรียนไม่เก่ง มนัหลกัการเดียวกนั  เพราะฉะนั้นตอ้งเช่ือ
คนท่ีไม่เก่งคนท่ีเขา้ใจยากวิธีการช่วยคือรัฐบาลมีกลไกในทัว่ประเทศเพราะฉะนั้นตอ้งลงพื้นท่ีตอ้ง
รับฟังปัญหาแลว้น าปัญหาเหล่านั้นการน านโยบายนั้นไปสะทอ้นแลว้กลัน่กรองเพื่อน าไปปรับปรุง
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นโยบายท่ีดีอยู่แลว้เช่ือว่าทุกรัฐบาลตอ้งมีนโยบายการช่วยเหลือคนแต่เพียงบางคร้ังมนัอาจจะไม่
ตรงกบัความตอ้งการร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามนัจะมีความยุ่งยากในบางขั้นตอนแต่ถา้เรารับฟังและ
น ามาปรับปรุงแกไ้ขเช่ือว่าทุกคนจะเขา้ถึงนโยบายต่าง ๆ มากขึ้นพอคนเขา้ถึงมาคืนเขาจะเกิดความ
เช่ือมัน่และศรัทธาในรัฐบาลมนัคู่กนั และมีกลไกส าคญัคือ โซเชียลมีเดีย น ามาประกอบดว้ยการ
สังเคราะห์ขอ้มูล” (สญชยั  จารุสันติสุข, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 “จ าเป็นตอ้งมี Page Face book แลว้ตอ้งมีดว้ยตวัเองดว้ย  หลายหน่วยงานก็สามารถท าเอง
ได้ อย่างเช่นพยากรณ์อากาศก็ท าเอง , กระทรวงพลงังานก็มีเอง ท าส่ือเองหมดเลย เพราะระบบ
ออนไลน์เคา้สร้างมาเพื่อให้เราท าเอง ไม่ตอ้งจา้งใครท า ทุกหน่วยงานควรมีเป็นของตวัเองเพื่อการ
ส่ือสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Fan page ของ Face book  ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกิดจากตวัเขาเอง  ท่ีมี
ช่องการการติดต่อท่ียืนยันได้ ความน่าเช่ือถือจะสูงมาก แล้วไม่ต้องหวังว่าเราท าอะไรแล้ว
ประชาชนจะชอบใจทุกอย่าง เพราะอยา่งท่ีบอกคือเม่ือเกิดวิกฤติคนจะนึกถึงเราเอง ในเร่ืองของส่ือ 
ไม่มีแบบความส าเร็จท่ีส าเร็จรูปว่าวนัน้ีเรามาท างานเราเร่ิมใน Face book นะ ต่อไปทาง Twitter 
ต่อไปท า  LINE  ต่อไปท า LinkedIn  ต่อไปท า MySpaceเราไม่มีวิธีการอย่างนั้น  วิธีการจริง ๆ ก็คือ
เราตอ้งเร่ิมท าไปเร่ือย ๆ ก่อน เพราะว่าโลกออนไลน์เราท าส่ิงหน่ึงแลว้ เรากลวัว่าจะมีของใหม่มา
แทน ส่ิงส าคัญ คือ เราต้องทดลอง เพราะโลกออนไลน์ คือการเรียนรู้ตัวเอง ไม่ใช่การเรียนรู้
แพลตฟอร์มท่ีมาใหม่ ๆ ไม่ใช่ เรียนรู้ตวัเองหมายความว่า อะไรมาใหม่เราลองท า แต่เราท าแลว้ดี
ไหม เช่น การโพสต ์Face book เราโพสตไ์ป 10 คร้ังแลว้ ดูวา่มีตวัไหนดีบา้ง เราก็ไปเลียนแบบงาน
ท่ีดีต่อไป ฉะนั้ นแพลตฟอร์มไม่ เก่ียว แต่เก่ียวกับว่าเราพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตัวเองไหม เพราะ
แพลตฟอร์มท่ีเราไปเรียนรู้อาจจะไม่ส าเร็จก็ได้ แต่ส่ิงส าคญัท่ีเราตอ้งเขา้ไปเรียนรู้เพื่อท่ีจะเรียนรู้
รูปแบบการส่ือสารในแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อพฒันางานของเรา”  (ศรายุทธ  เจริญนาม, สัมภาษณ์  
18 ตุลาคม 2563) 
 สรุป โซเชียลมีเดียจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างไร พบว่า ตัวแทนส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จันทบุรี ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน  ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 
จนัทบุรี มีการเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face 
book Fan page ส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี ปรากฏว่ามีจ านวนผูติ้ดตาม Face book Fan 
page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เพิ่มขึ้นในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์มากกว่า 300,000 คน 
เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ให้เห็นชดัเจนว่าส่ือสังคมออนไลน์มีประโยชน์มาก ดว้ยคุณลกัษณะของส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีเป็นส่ือท่ีท าให้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 สามารถกระจายออกไปสู่
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง มีประโยชน์มากมายในด้านการติดต่อส่ือสาร  
ระหว่างส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี กับประชาชนสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้
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สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีประชาชนสนใจร่วมกนั นอกจากน้ีส่ือสังคมออนไลน์ 
Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี ยงัเป็นคลังข้อมูลความรู้เก่ียวกับ
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กบัประชาชน อีกทั้งประชาชนสามารถเสนอและแสดงความ
คิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้ หรือตั้งคาถามในเร่ืองสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือเร่ืองต่าง ๆ 
เพื่อให้บุคคลอ่ืนท่ีสนใจหรือมีประสบการณ์ มีความรู้เก่ียวกบัไวรัสโคโรน่า 2019 ช่วยตอบค าถาม
หรือแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกนั การติดต่อส่ือสารเพื่อหาความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส    
โคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี 
สามารถท าใหป้ระชาชนทราบขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ไดอ้ยา่งวดเร็ว 
 

 2.8 การสร้างความเช่ือมั่นต่อประชาชนท่ีรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร 
 “ในช่วงโควิดท่ีผ่านมาเร่ืองใหญ่ คือ คนสับสน เน่ืองจากว่าส่ือออนไลน์เราไม่รู้ว่าใครก็
ท าจริงบ้าง  มีข่าวปลอมบ้าง มั่วบ้าง  แต่โดยนิสัยของมนุษย์ย่อมแสวงหาความจริง และการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านเพจของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 คือ เราขายความจริง แต่พอเราเร่ิม เพจเรา
น่าเช่ือถือ แลว้ตามดว้ยการเกิดเป็นแฟนพนัธุ์แทท่ี้ติดตามเราจริง ๆ แลว้เม่ือเราส่งขอ้มูล หรือเน้ือหา
ท่ีเราตอ้งการจะส่ือสาร ซ่ึงตอ้งเป็นความจริงเท่านั้นนะ คนเหล่าน้ี ท่ีเป็น แฟนพนัธุ์แทเ้ราก็ไปจะไป 
ไลก์ ไปแชร์ ไปคอมเมน้ ขยายผลต่อให้ ก็ยิ่งมีคนเขา้มาติดตามเพิ่มขึ้นไปอีก” (ทองทศ มหามนตรี, 
สัมภาษณ์  2 ตุลาคม 2563) 
 “คอนเทนท ์มนัตรงกบัมุมมองของกลุ่มเป้าหมายคือความตอ้งการของผูรั้บความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคข่าวสาร คือ ถา้เราสร้างคอนเทนท์จากมุมมองขององคก์ร กบัการสร้างคอนเทนท์จาก
มุมมองของผูรั้บสารผลมนัจะต่างกนั ฉะนั้นท่ีมนัเพิ่มขึ้นเพราะคนเขาอยากรู้ เขาเกิดความกลวัว่า
บา้นเรามีไหม  เขาอยากไดรั้บความปลอดภยัอยากไดค้วามมัน่ใจว่า  ตวัเลขมนัเพิ่มหรือว่าลดยงัไง
สถานการณ์เป็นยงัไง เพราะมนักระทบกบัชีวิตเคา้ ไม่มีผลกระทบกบัชีวิต  ส าหรับการเผยแพร่ทาง
เพจส านักประชาสัมพันธ์  เขต 7 จันทบุ รี  ไม่ได้จ ากัด เฉพาะพื้ น ท่ี รับ ผิดชอบของส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 เท่านั้น  มยัสามารถเผยแพร่ไดท้ัว่ไป  ถา้มนัมีคอนเทนท ์มีรูปแบบ ท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย หรือคนท่ีเขารับชมเรา  มนัก็จะท าให้คนมาแชร์เยอะ  แชร์ไปหา
เพื่อน  แชร์ไปหาพ่อแม่ท่ีมีความห่วงใยท่ีอยู่ไกลกัน คนท่ีได้รับรู้ขอ้มูลพวกน้ีเขาก็แชร์จากเพจ
ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี  ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนท์รูปแบบท่ีมาจากส่วนกลางหรือสร้าง
คอนเทนทข์ึ้นมาเอง  ซ่ึงตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ เขาแชร์ต่อไปใหค้นท่ีเขารัก
ให้พ่อให้แม่ พอยิ่งแชร์ปุ๊ บความนิยมก็เพิ่มขึ้นตามมา เขาพอใจก็กดถูกใจ ยอดวิวก็สูงขึ้น โดยสรุป 
คือ ถา้เราท าคอนเทนท์ ท่ีเป็นประโยชน์กับเขา เขาก็มาแชร์เยอะ ก็เหมือนกับคอนเทนท์โควิดท่ี
บงัเอิญมนัเป็นกระแส  คือถา้มนัเป็นกระแสในสังคมเม่ือไหร่ แบบจุดติด มนัก็จะไปได ้ไปไดดี้ดว้ย  
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เพียงแต่ว่าท่ีผ่านมาราชการบางทีเรามีข้อมูลท่ีมันเยอะ  มันเหมือนกับการยัดเยียดข้อมูลให้
ประชาชนเกินไป เปรียบเหมือนสึนามิ พอมา คนทัว่ไปก็ตอ้งสร้างก าแพงป้องกันเพราะมนัเยอะ
เกินไป แต่บงัเอิญคอนเทนท์สีนามิเป็นคอนเทนท์ท่ีอยู่ในกระแส ท าให้ใคร ๆ ก็อยากรู้ รู้เพื่อท่ีจะ
ป้องกนัตวัเอง เพื่อความปลอดภยัของตวัเอง และคนท่ีเรารัก ประชาชนเลยเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 
คอนเทนทใ์นลกัษณะน้ีจึงออกมาแลว้ เพจส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี จึงไดรั้บความนิยม”
(อธิชยั  ตน้กนัยา, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2563) 
 “คิดว่าส่วนหน่ึงก็คือแน่นอนภาวะวิกฤต คือ คนเราเวลาเกิดภาวะวิกฤตแมก้ระทั้งตวัเรา
เอง ทุกคนตอ้งแสหวงหาส่ิงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาให้เราได ้ ทั้งในส่วนของการท าให้เราปลอดภยัจาก
อนัตรายต่าง ๆ รวมถึงการท่ีเราจะไดรั้บสิทธ์ิ หรือโอกาสในการรับการช่วยเหลือต่าง ๆ  ขอ้ดีของ
เพจส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี คือ เราเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงแน่นอนว่า ประชาชนโดย
พื้นฐานจะเช่ือมัน่ขอ้มูลอยู่แลว้  แต่ว่าเราปรับตวัเติมการใช้ความน่าเช่ือถือในความเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ  เสริมดว้ยการถ่ายทอดขอ้มูลรวดเร็ว  เขา้ใจง่ายและทนัสถานการณ์  พอเราปรับตวัน้ีได ้ เม่ือ
มีความน่าเช่ือถือมนัไปผนวกรวมกบัการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่ายและทนัสถานการณ์ และท่ีส าคญัอีก
ส่วน คือ ตรงกับความตอ้งการของเขา เพราะแน่นอนเวลาคนเกิดปัญหาวิกฤต คิดละว่า ฉันจะอยู่
รอดยงัไงรัฐบาลจะช่วยเหลืออะไรบ้าง และฉันจะต้องท ายงัไงเพื่อท่ีจะให้รัฐบาลช่วยเหลือ ซ่ึง
ค าถามต่าง ๆ เหล่าน้ี เราสามารถตอบโจทยใ์ห้กบัพี่นอ้งประชาชนท่ีตอ้งการได ้ ยกตวัอย่าง มีคนมี
เงินอยู ่5,000 บาท ทุกคนรู้วา่รัฐบาลมีเงิน 5,000  บาท แต่หลายคนคนกลบัไม่รู้ว่าถา้ฉันอยากไดเ้งิน 
5,000 บาท มันจะต้องท ายงัไงบ้าง  บางคนอาจจะฟังข่าวทีวีรอบเดียวก็รู้เร่ืองเลย  แต่อย่าลืมว่า
ชาวบา้นบางทีเขาไม่เขา้ใจหรือเขาไม่มีเวลามาดู เราในฐานะส่ือของรับตอ้งคอยหาขอ้มูล มาช่วย
ตอบโจทย ์ ตรงน้ีจึงท าให้เขารู้สึกเช่ือมัน่ ว่าข่าวสารจาก เพจ ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี  
เป็นประโยชน์กบัเขา  และต่อไปถา้เขาอยากรู้เร่ืองนโยบายอ่ืน ๆ ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ก็สามารถ
ถามเราได ้ ตรงน้ีจึงเป็นสาเหตุให้คนติดตาม เพจ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 มากขึ้นในช่วงโควิด
ผูติ้ดตามเพจ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี เพิ่มขึ้นมาประมาณ 300,000 คนจากเดิม 200,000 
คน ยอดผูติ้ดตามตอนน้ีอยู่ประมาณ 520,000 คน ก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีเราตอ้งให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนดว้ยการส่ือสารส่ิงท่ีเกิดประโยชน์จริง ๆ ต่อประชาชน และเลือกท่ีจะส่ือสารแต่เร่ืองจริง
เท่านั้น  เพราะในสถานการณ์วิกฤต เปรียบไปก็เหมือนคนก าลงัจะจมน ้ าใช่ไหม อะไรท่ีไขวค่วา้ได้
แลว้รู้สึกว่ามนัช่วยไดทุ้กคนก็จะไขว่ควา้ตรงนั้น เพราะขอ้มูลท่ีเราส่ือสารออกไป ผ่าน เพจ ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ท าให้ประชาชนเช่ือมัน่ต่อไดเ้ขาก็เขา้มาไขวค่วา้ ซ่ึงจริง ๆ แลว้ส่ิงท่ี 
เพจส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ท าอยูก่็เป็นหนา้ท่ีของเราโดยตรงอยูแ่ลว้” (สญชยั จารุสันติ
สุข, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
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 “อย่างแรกเลยคือความน่าเช่ือถือ เพราะว่าในช่วงโควิด มนัพอดีในช่วงออนไลน์ก าลงับูม 
คนเสพส่ือออนไลน์มากกวา่ส่ือออฟไลน์  พอเสพส่ือออนไลน์มากจึงท าให้เกิดส่ือท่ีสร้างขึ้นเองได ้
ไม่ว่าหน่วยงานองคก์รคนปกติ หรือใครก็ไดต้ามสามารถมีส่ือของตวัเองได ้ เพราะทุกคนมีส่ือของ
ตวัเองไดทุ้กคนก็สามารถหยิบอะไรมาเล่าก็ได ้มาส่ือสารก็ได ้ พอช่วงโควิค คนรู้อะไรมาก็โพสต ์
กลายเป็นว่า ข้อมูลมันจริงบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้าง เฟกนิวส์เต็มเลย แต่พอมาเจอ เพจ ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงพื้นฐานจริง ๆ ไม่ไดด้งัมาจากช่วงโควิด   แต่ดงัมาก่อนแลว้จาก
การส่ือสารเร่ืองบตัรคนจน บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  จึงท าให้ผูรั้บสารรู้แลว้วา่ขอ้มูล  จึงท าให้พอช่วง
โควิด เรามีข่าวอะไรออกมาคนก็จะตาม และเช่ือ เพราะเพจมีอยูจ่ริง  คนทัว่ไปจะเป็นนิสัยของคนท่ี
เวลาเปิดเจอข่าวพอเจอข่าวเฟกนิวส์ เจอของปลอมบ่อย ๆ เจอของไม่จริงบ่อย ๆ ก็จะเข็ดมนั แลว้ก็
จะกลวั พอเกิดความกลวัก็จะไม่ค่อยกลา้เช่ือ  แต่พอเจอหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือประชาชนเคา้ก็จะไป
ตาม ไปแชร์  ไปไลก์  กลับมาดูซ ้ า ซ่ึงมนัท าให้ เพจ ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มีคน
ติดตามมาติดตามมากขึ้นในช่วงโควิด โดยหลกั ๆ ก็คือ ความน่าเช่ือถือ เราอย่าไปมองว่าเราจะท า
อะไรให้ประชาชน ให้เรามองว่าประชาชนตอ้งการอะไรก่อน แลว้ค่อยมาสร้าง คอนเทนท์ อาจจะ
ยากหน่อย ช้าหน่อยตามสายงานราชการท่ีเคา้สั่งมาอย่างน้ี  ว่าจะต้องอะลุ่มอล่วยออมชอม การ
น าเสนอขอ้มูลของราชการจาก 1-10 ตอ้งท าแบบน้ีนะ แต่จริง ๆ ถา้ส่ือสารทั้งหมด 1-10 ส่ือสาร
ไปสู่ประชาชนเลย ก็จะท าให้ประชาชนย่อยยาก เราจะตอ้งแปล 1-10 มาให้ประชาชนเขา้ใจง่าย ๆ 
วา่ประชาชนจะไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง แลว้ค่อยกลบัมาท าคอนเทนท ์ซ่ึงอาจจะเหน่ือยหน่อย เพราะ
ตอ้งส ารวจก่อนว่าประชาชนตอ้งการอะไร ประชาชนจะไดอ้ะไรจากนโยบายท่ีลงมา อย่าไปดูตอน
ท่ีส าเร็จดู หลงัความส าเร็จว่า Page Face book ยัง่ยืนหรือเปล่า เหมือนว่าวิกฤตต่าง ๆ คือสนามรบ
ใหญ่ แต่ถา้วนัก่อนเกิดวิกฤตเราไม่ไดซ้้อมมาดี ก็ถือว่าแค่ฟลุคท่ีเราไปยืน ณ จุดนั้นเท่านั้นเอง  ถา้
หลงัจากนั้นเรายงัยนืหยดัอยู่ไดห้ลงัจากวิกฤต แลว้ Page Face book เรายงัเติบโต ไปต่อได ้แสดงว่า
เราซ้อมมาดี วิกฤต แค่เป็นส่ิงพิสูจน์เองว่า เราจะท าได้ดีแค่ไหน แต่ถึงจะดีมากก็แค่กราฟ โลก
ออนไลน์เคา้ไม่ให้ใครยืนหยดัอยู่ไดย้ ัง่ยืนโดยท่ีเป็นเสือนอนกินหรอก เวลาเราเจอโอกาสท่ีดีเราก็
ตอ้งกอบโกยเขา้ไปมนัเป็นเร่ืองพื้นท่ีของส่ือ หลงัจากกอบโกยเสร็จแลว้ เราท าอะไรต่อล่ะ เราจะไม่
พฒันาตวัเอง หรือเราย  ่าอยูแ่บบเดิม รอวิกฤตคร้ังต่อไปหรือเปล่า  ท าให้ถา้คุณดงัเพราะวิกฤต ต่อไป
เราก็ตอ้งรอให้เกิดวิกฤตอีก ถา้วิกฤตไม่เกิดเราก็ไม่โตถูกไหม ฉะนั้นเราตอ้งมีพื้นฐานท่ีดีมาก่อน 
จากนั้นเม่ือได้วิกฤต เราก็ได้โอกาส ซ่ึงโอกาสในวิกฤตถ้าเราท าดี เราสานต่อได้ นั่นคือระบบ
ออนไลน์ เราจะอยู่สบายไม่ได้ ต่อสร้างต้องท าไปเร่ือย  ๆ ” (ศรายุทธ  เจริญนาน, สัมภาษณ์              
8 ตุลาคม 2563) 
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 สรุป สถานการณ์วิกฤติ ถือว่าเป็นโอกาสของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความเช่ือมัน่
ต่อประชาชนท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งไร พบวา่ ตวัแทนส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ให้
สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน วิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเร่ืองใหญ่และมีความร้ายแรงท่ีส่ง
กระทบต่อประชาชนจ านวนมาก จากเดิมประชาชนคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย มีพฤติกรรมการ
ติดตามข่าวสารจากส านักข่าวต่าง ๆ ท่ีเป็นทางการโดยตรงซ่ึงมีการตรวจสอบแหล่งท่ีมาท่ีไปของ
ขอ้มูลข่าวสารได้ดีในระดับหน่ึง แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการพฒันาจนเกิดความกา้วหน้าเป็น
อย่างมาก และประชาชนไทยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับสาร เป็นวิธีการอ่านข่าวสารจาก
หน้า Feed บนเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือการอ่านขอ้ความท่ีถูกส่งต่อกันทางแชท ของแอปพลิเคชั่น
ไลน์ เลยท าใหเ้กิดการขาดความไตร่ตรองในข่าวสารท่ีไดรั้บ และดว้ยพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์
ท่ีมกัมีแนวโน้ม เช่ือในส่ิงท่ีเราเช่ืออยู่แลว้ ท าให้ข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้งในขอ้เท็จจริง (Fact) แต่ถูกใจ
คนอ่าน ได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วย จึงท าให้สังคมไทยตอ้งเผชิญปัญหามากมายทั้งการ
สร้างเร่ืองราวใหเ้กิดความเขา้ใจผิด การหลอกหลวงใหเ้กิดความเสียหาย รวมไปถึงการสร้างข่าวเท็จ 
ท่ีส่งผลใหเ้กิดการเสียหายต่อบุคคลและองคก์ร การส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์โดยทัว่ไปอาจท า
ใหป้ระชาชนเกิดความสับสน เน่ืองจากวา่ส่ือออนไลน์อาจไม่ผา่นการกลัน่กรองหรือตรวจสอบหรือ
ผูมี้ส่ือออนไลน์ขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับเน้ือหาท่ีควรน าเสนอ ท าให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็น
เร่ืองจริงบ้าง มีข่าวปลอมบ้าง แต่โดยนิสัยของมนุษย์ย่อมต้องการแสวงหาความจริง และการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Pan 
Page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี นั้นตรงกบัมุมมองของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ
ความตอ้งการบริโภคข่าวสารท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ไดส้ร้างคอนเทนท์จากมุมมองขององคก์ร และสร้างคอนเทนท์จาก
มุมมองของประชาชนผูรั้บสาร ท่ีประชาชนเกิดความวิตก และหวาดกลวั อยากไดรั้บความปลอดภยั
อยากไดค้วามมัน่ใจว่าตวัเลขผูติ้ดเช้ือเพิ่มขึ้นหรือลดยงัไง สถานการณ์เป็นยงัไง เพราะมนักระทบ
กับชีวิตของประชาชนโดยตรง ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส           
โคโรน่า 2019 ทางส่ือออนไลน์ Face book Pan Page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ไม่ได้
จ ากดัเฉพาะพื้นท่ีรับผิดชอบของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรีเท่านั้น แต่ยงัสามารถเผยแพร่
ได้อย่างกว้างขวางและกระจายไปทั่วประเทศ เพราะมีคอนเทนท์เก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส           
โคโรน่า 2019 ในรูปแบบส่ือออนไลน์ Face book Pan Page ตรงกับความตอ้งการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีรับชม ประชาชนก็จะท าการแชร์ไปหาเพื่อน  แชร์ไปหาพ่อแม่ท่ีมีความห่วงใยท่ีอยู่
ไกลกัน ประชาชนท่ีได้รับรู้ข้อมูลเหล่าน้ีก็จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส             
โคโรน่า 2019 จากเพจส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นความจริง น่าเช่ือถือ  




