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พฤติ กรรมการเปิ ดรับสื่อของคนประเทศบรูไนดารุสซาลาม
Media exposure of the country Brunei Darussalam
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภทั ทิรา กลิน่ เลขา*1
phattira@hu.ac.th
เกริ่ นนา
ซาลามัด ดาตัง (สวัสดี)
การสื่อสาร คือ กระบวนการที่สาคัญในการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร จากผู้ส่งสารไปยัง
ผู้รบั สาร ผ่านช่องทางในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการสื่อสารมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาสังคม
และประเทศ ป จั จุ บ ัน สัง คมโลกเป็ น สัง คมแห่ ง การสื่อ สารเป็ น ยุ ค ที่ม ีค วามซับ ซ้อ นและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้การสื่อสารต้องมีการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับความต้องการ
และบริบททางสังคมให้ไ ด้อ ย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้มุ่งนาเสนอรูปแบบโครงสร้างการ
ดาเนินงานต่างๆของสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศบรูไนดารุสซาลาม รวมทัง้ การวิเคราะห์รปู แบบ
การดาเนินงานรายการ ควบคู่กบั รูปแบบของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึง
บริบททีม่ สี ่วนสาคัญในการสร้างสรรค์เนื้อหาหรือรูปแบบรายการ
ข้อมูลประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) หรือเรียกสัน้ ๆว่า
ประเทศบรูไน มีเมืองหลวง คือ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ใช้ภาษามาเลย์
(Malay) เป็ นภาษาราชการ และสามารถจะสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษในวงการการศึกษาและ
แวดวงธุรกิจ มีพน้ื ทีใ่ นประเทศ 5,765 ตารางกิโลเมตร มีจานวนประชากรประมาณ 400,000 กว่า
คน ใช้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มีสมเด็จพระราชาธิบดีปกครอง มีพระนาม คือ
สมเด็จพระราชาธิบดีฮจั ญี ฮัสซานัลโบลเกียห์ มูอซิ ซัดดิน วัดเดาละห์ ศาสนาประจาชาติ คือ
ศาสนาอิสลาม บรูไนเป็ นประเทศผู้ส่ งออกน้ ามันเป็ นสินค้าหลัก มีเวลาเร็วกว่า ประเทศไทย 1
ชัว่ โมง กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคที่ส าคัญ คือ กลุ่ ม วัย ท างาน (อายุร ะหว่ า ง 15-64 ปี ) ที่อ าศัย ในเมือ ง
ประชาชนมีกาลังซื้อสูงและมีจานวนมากถึงร้อยละ 72 ของประชากรทัง้ หมด มีความมันคงทาง
่
เศรษฐกิจ รายได้ประชากรต่อหัว สูงเป็ นอันดับ2 ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์และสูง
เป็ นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งนิยมติดตามกระแสการบริโภคจากตะวันตกผ่านสื่อโทรทัศน์ สิง่ พิมพ์
และสื่อออนไลน์ มักตอบสนองต่อกลยุทธ์การตลาดอย่างรวดเร็ว และพร้อมหันไปใช้สนิ ค้าใหม่ๆ ที่
เพิง่ ออกสู่ตลาด ดังนัน้ การเลือกพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการวางจาหน่ ายสินค้าหรือจัด
กิจกรรมจึงน่ าจะเป็ นทางเลือกลาดับต้นๆ ของการทาตลาดสินค้าในบรูไน (กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ประจาเดือนสิงหาคม 2558)
*1 รองหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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ปจั จุบนั ประเทศบรูไน ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึง่ เป็ นประเทศเดียวใน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ปี กครองด้วยระบอบนี้ โดยมีสุลต่าน(Sultan)เป็ น
ผูป้ กครองในฐานะกษัตริย์ บริหารประเทศภายใต้หลักการ”วิถชี วี ติ แบบมาเลย์ ศาสนาอิสลาม และ
ยึดมันในระบบกษั
่
ตริย์” รวมทัง้ ใช้แนวคิดรัฐสวัสดิการอิสลาม โดยรัฐให้หลักประกันการศึกษา
การเคหะ และการรักษาพยาบาลตลอดชีวติ และไม่มกี ารเก็บภาษีเงินได้
สื่อมวลชนในประเทศบรูไน
จากการที่ประเทศบรูไน ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งสิทธิในการออก
กฎหมายและควบคุมการปฏิบตั ิตามกฎหมายจึงเป็ นของรัฐบาลที่มพี ระราชาธิ บดีเ ป็ นหัว หน้ า
สื่อมวลชนในประเทศจึงถูกรัฐบาลควบคุมอย่างเข้มงวด สื่อสิง่ พิมพ์บรูไนที่ปจั จุบนั คงเหลืออยู่
เพียงฉบับเดียวคือหนังสือพิมพ์บอร์เนียวบูเลติน (Borneo Bulletin)หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
รายวันฉบับแรกของประเทศตีพมิ พ์ตงั ้ แต่ พ.ศ.2496 มียอดจาหน่ ายประมาณ 20,000ฉบับต่อวัน
ถูกควบคุมด้วยกฎหมายและศาสนา เนื้อหาส่ว นใหญ่จะนาเสนอรายงานความเคลื่อนไหวของ
ราชวงศ์ ข้าราชการระดับสูง โครงการของภาครัฐและการลงทุนทางธุรกิจ เช่นเดียวกับกิจการแพร่
ภาพกระจายเสียงทีร่ ฐั บาลบรูไนเป็นเจ้าของและดาเนินการทัง้ หมด
กิ จการแพร่ภาพกระจายเสียง

สัญลักษณ์ของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งบรูไน (Radio Television Brunei) หรือ RTB
ความเป็ นมา
สื่อวิทยุในประเทศบรูไนเริม่ กระจายเสียงตัง้ แต่ พ.ศ.2500 และตามด้วยสื่อโทรทัศน์ทเ่ี ริม่
แพร่ภ าพใน พ.ศ. 2518 โดยเริ่มออกอากาศโดยการอนุ ญ าตของสุ ล ต่ านบรูไ นขณะนัน้ คือ
สุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซาอาดุล คัยรี วัดดีน ผู้เป็ นพระบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฮจั ญี
ฮัสซานัลโบลเกียห์ มูอซิ ซัดดิน วัดเดาละห์ สุลต่านองค์ปจั จุบนั โดยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.
2500 เวลา 07.45 น. ได้ประกาศออกอากาศว่า "Inilah Radio Brunei" มีความหมายว่า "ทีน่ ่ี วิทยุ
บรูไน" ขณะนัน้ วิทยุบรูไนสามารถออกอากาศได้ในรัศมี 8 กิโลเมตรเท่านัน้ และปจั จุบนั มีการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ทงั ้ หมดซึง่ ในปี 2560 นี้
จะครบรอบ 60 ปี
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ลักษณะการดาเนิ นงาน
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในประเทศบรูไนมีบรรษัทวิทยุ
โทรทัศน์แห่งชาติบรูไน (Radio Television Brunei : RTB) สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาหน้าที่
ควบคุมบริหารจัดการและผลิตเนื้อหาทัง้ หมด สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ แห่งบรูไนนอกจากมีสถานีหลัก
อยู่ในตัวเมืองบันดาร์ศรีเบอกาวันและยังมีสถานีย่อยอีก 4 แห่ง ซึ่งก็สามารถครอบคลุมพื้นทีก่ าร
รับชมได้ทวประเทศ
ั่
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ แห่งบรูไนมีโทรทัศน์ มอี ยู่ 5 ช่อง และได้เปลี่ยนแปลง
ระบบการส่งสัญญาณเป็นระบบดิจทิ ลั มาตรฐาน DVB-T แล้ว คือ
1.RTB ช่อง 1 เป็นช่องข่าว และสารคดี

2.RTB ช่อง 2 เป็นช่องบันเทิง

3.RTB ช่อง 3 HD

4.RTB ช่อง 4 เป็นช่องนานาชาติ

5.RTB ช่อง 5 เป็นช่องทีม่ รี ายการแนวทางศาสนาอิสลาม เริม่ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2010

ออกอากาศทัง้ ภาษมาเลย์และภาษาอังกฤษ เนื้อหารายการแบ่งเป็ นรายการทางศาสนา
การศึกษา ละครท้องถิน่ หลักสูตรการศึกษา รายการบันเทิง รายการตอบปญั หา รายการเด็กและ
วัยรุ่น รายการเกมโชว์ และข้อมูลโครงการทีเ่ กี่ยวข้องรัฐบาล ไม่เน้นข่าวสารทางการเมืองและ
มีการนาเสนอข่าวสารของทางราชวงศ์อย่างน้อยวันละ 20 นาที
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และมีการนาเสนอรายการออกอากาศทาง RTB Media Baru Youtube Channel อีกช่องทางหนึ่ง

และกิจการกระจายเสียงทีร่ ฐั บาลบรูไนเป็นเจ้าของประกอบด้วยวิทยุจานวน 5 คลื่น คือ

1. คลื่น Nasional FM เป็นคลื่นแรกทีด่ าเนินการออกอากาศเริม่ ตัง้ แต่ปี 1957
ออกอากาศเป็นภาษามลายู ออกอากาศตัง้ แต่เวลา 04.30 น. ถึง 24.00 น.

2. คลื่น Pilihan FM ออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ออกอากาศตัง้ แต่เวลา
06.00 น. ถึง 24.00 น.

3. คลื่น Pelangi FM ออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นคลื่นสาหรับเด็ก
เยาวชนและคนวัยเรียนออกอากาศตัง้ แต่เวลา06.00 น. ถึง 24.00 น.
4. คลื่น Harmoni FM ออกอากาศเป็นภาษามลายู เป็ นคลื่นสาหรับคนอายุ 25 ปีขน้ึ ไป
กลุ่มแม่บา้ น ออกอากาศตัง้ แต่เวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น.
5. คลื่นNur Islam FM ออกอากาศเป็นภาษามลายู เป็นคลื่นสาหรับคนอายุ 25 ปีขน้ึ ไป
เป็นคลื่นเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ออกอากาศตัง้ แต่เวลา 06.00 น.ถึง 24.00 น.
จะเห็นได้ว่ามีการแยกกลุ่มเป้าหมายในการรับฟงั อย่างชัดเจน
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เมื่อศึกษาระหว่างสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งชาติบรูไนและสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน และดาเนินงานในลักษณะเดียวกันภายใต้การควบคุมดูแล
ของรัฐ เช่น เดียวกัน มีก ารลงนาม MOU เมื่อ พ.ศ. 2544 ว่า ด้ว ยความร่ว มมือ ทวิภาคีด้า น
สารสนเทศและการกระจายเสียง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านข้ อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
แลกเปลีย่ นรายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิง่ พิมพ์ตลอดจนแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารอันจะส่งผลให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทัง้ สองประเทศ
เปรียบเทียบพันธกิ จ วิ สยั ทัศน์ บทบาทหน้ าที่ ของสถานี วิทยุโทรทัศน์ แห่งชาติ
สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ บรูไน

สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

(Radio Television Brunei: RTB)

(National Broadcasting Services of Thailand :NBT)

วิ สยั ทัศน์
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งบรูไนเป็นองค์กรสือ่ ทีม่ ี
คุณภาพและขับเคลื่อนในการสร้างชาติ

วิ สยั ทัศน์
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็ นสถานีหลัก
ในด้านข่าวสารความรูแ้ ละการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรูค้ วามเข้าใจ
สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพชีวติ และมีสว่ นร่วมใน
การสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศ
สูส่ ากล
พันธกิ จ
พันธกิ จ
ดาเนินการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและความรูท้ างสังคม 1. ดาเนินการผลิตและเผยแพร่ขา่ วสาร ความรู้ และ
ทีด่ ี ด้วยการนาเสนอรายการทีม่ คี ุณภาพ
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้
เข้าใจ และเกิดความรู้ สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศ
2. ให้คาปรึกษาและวางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สือ่ โทรทัศน์ และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
อย่างเป็ นระบบครบวงจรทัง้ ในและต่างประเทศ
3. บริหารจัดการสือ่ โทรทัศน์ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
4. พัฒนาบุคลากรให้เป็ นมืออาชีพ
5. พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นโทรทัศน์ และNew Media ที่
เกีย่ วข้องให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัยเสมอ
การบันทึกสัญญาณโทรทัศน์ (Video Recording)
บทบาทและหน้ าที่
ค่านิ ยมขององค์กร
1.ส่งเสริมภาพลักษณ์ ของรัฐบาลให้มปี ระสิทธิภาพ 1.ความคิดสร้างสรรค์ ทางานอย่างมืออาชีพ เป็ นทีม
2.ยึดมันในแนวคิ
่
ดของมลายูอสิ ลาม
และบูรณาการ
3.พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการสร้างชาติให้ตระหนักถึง 2. เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
'วิสยั ทัศน์บรูไน ปี 2035'
และมีจติ บริการ
4.สร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลและประชาชน
5.แนะนาบรูไนดารุสซาลามให้เป็ นทีร่ จู้ กั ต่อสังคมโลก
ผ่านทางช่องRTB 4
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พฤติ กรรมการเปิ ดรับสื่อ
“การบริโ ภคสื่อ ของประชาชนชาวบรูไ น คือ สื่อ สิ่ง พิม พ์ เช่ น หนั ง สือ พิม พ์ม าเลย์
หนั ง สือ พิม พ์ จ ีน หนั ง สือ พิม พ์ ภ าษาอัง กฤษ ซึ่ง ผู้ บ ริโ ภคก็ จ ะแตกต่ า งกัน ออกไป ถ้ า เป็ น
ภาษาอังกฤษก็จะเป็ นกลุ่มคนมีการศึกษา นักศึกษาต่างประเทศ ชาวต่างชาติ โดยการรับทราบ
ข่าวจากของทางบ้านเมืองก็จะรับทราบจากสื่อสิง่ พิมพ์เหล่านี้ คนท้องถิน่ เองก็รบั ทราบข่าวสาร
ภายในก็จากหนังสือพิมพ์เหล่านี้ เพราะฉะนัน้ ก็ถอื ได้ว่าเป็ นสื่อที่ขาดไม่ได้ การติดตามข่าวสาร
ของคนที่น้ีก็จะให้ความสนใจ นอกเหนือจากสื่อโซเซียลมีเดีย ก็ผ่านสื่อต่างๆเหล่านี้ ซึง่ ก็จะมีส่อื
โทรทัศน์ สื่อวิทยุดว้ ย” (สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน,2560)
จากรูปแบบการดาเนินการงานของสถานีวทิ ยุโทรทัศ น์ บรูไน ซึ่งการดาเนินงานจะอยู่
ภายใต้การดูแลของรัฐบาลและหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด มีช่วง Prime time คือ 08.00 น.
และรายการข่าวเป็ นรายการทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุด ของกลุ่มผูช้ มรายการโทรทัศน์ประเทศบรูไน
การทารายการหรือข่าวจะให้ความสาคัญกับข่าวของรัฐบาล มุง่ เน้นให้มคี วามสามัคคี
“ชาวบรูไ นชอบดูห นั ง ผี ซีร่ีย์เ กาหลี ดารายอดนิ ย มของบรูไ นไม่ม ี แต่ นิ ย มนัก ร้ อ ง
ชาวต่างชาติ เช่น เกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเ ซีย นิยมฟงั เพลง K-pop และนิยมดูเ คเบิ้ลทีว ี
แอสโตร (ASTRO) ของมาเลเซีย เช่น ดูช่อง HBO” (สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบันดาร์
เสรีเบกาวัน,2560)

การเปิ ดรับสื่ออีกประเภทหนึ่งคือ “ภาพยนตร์” ซึ่งทัง้ ประเทศมีโรงภาพยนตร์อยู่เพียง
5 แห่ง โดยโรงภาพยนตร์จะฉายหนังจากฮอลลีวูด หนังจากมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเป็ นหลัก
โดยอัตราการเข้าชมในแต่วนั ละ หรือแต่ละเวลาจะต่างกัน และราคาผูใ้ หญ่และเด็กจะแตกต่างกัน
สามารถเข้าชมได้ทงั ้ ครอบครัว
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“ การใช้เทคโนโลยีของสื่อสารของชาวบรูไน เช่น การโฆษณาขายของ การโฆษณาทาง
ธุรกิจต่างๆ ยังคงใช้โทรศัพท์ในการติดต่อ สะท้อนให้เห็นว่ายังไม่เป็ นสังคมดิจทิ ลั มากนัก และอีก
ส่วนหนึ่งบรูไนก็ไม่เป็นสังคมแห่งการวิพากษ์วจิ ารณ์ อย่างเช่นการใช้ส่อื โซเซียลของหนังสือพิมพ์
Borneo Bulletin ทีไ่ ม่ใช้ Facebook Twiter ในการลงข้อมูล แต่จะใช้ Instagram ซึง่ ก็มจี ุดบอด
คือไม่สามารถย้อนกลับมาดูขอ้ มูลเก่าได้ เพราะฉะนัน้ จะไม่มกี ารอัพเดทข่าวสารบ่อยๆ จะเลือก
เฉพาะเรื่องทีส่ าคัญจริงๆ ดังนัน้ ความจาเป็ นของการใช้ส่อื โซเซียลของสื่อสารมวลชนไม่มากนัก
ทาให้ประชาชนเข้าถึงข่าวน้อยอยู่ ซึง่ ก็ถอื ว่ามีความระมัดระวังในการใช้ส่อื พอสมควร” (สัมภาษณ์
ชวรงค์ ลิมป์ปทั มปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ,2560)
สรุปการดาเนิ นงาน
การดาเนินงานสื่อสารมวลชนในประเทศบรูไนไม่ว่าจะเป็ นสื่อของรัฐหรือเอกชนจาเป็ น
จะต้องดาเนินงานอย่างระมัดระวังและเข้มงวดให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายทีร่ ฐั บาลเป็ นผูก้ าหนด
และอยู่ภายใต้ก รอบของศาสนาตามอุ ดมการณ์ “วิ ถีชี วิตแบบมาเลย์ ศาสนาอิ ส ลาม และ
ยึดมันในระบบกษั
่
ตริ ย”์ และจาเป็ นต้องมีการควบคุมตนเองในการนาเสนอ(Self-censorship)
เพื่อ สนับ สนุ นให้ส ังคมไร้ค วามขัดแย้ง มีค วามสงบสุ ข หากทาผิด เช่ นการรายงานเท็จ ข้อ มูล
ผิดพลาดก็จะมีโทษจาคุก ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ ดังนัน้ การทางานของสื่อมวลชนบรูไนจึงไม่ม ี
เนื้อหาทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์การทางานของรัฐบาลได้เลย สื่อถูกปลูกฝงั ให้มอี ุดมคติของการรับใช้ชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มากกว่าคานึงถึงเสรีภาพในการสื่อสาร แต่กย็ งั มีทางเลือกอื่นๆให้กบั
ประชาชนในการเปิดรับสื่อจากต่างประเทศ
อ้างอิ ง
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศบรูไน สัมภาษณ์ ชวรงค์ ลิมป์ปทั มปาณี เมือ่
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
การบริโภคสื่อของชาวบรูไน สัมภาษณ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน
เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP ชีช้ ่องการค้า ประจาเดือนสิงหาคม 2558)
(ออนไลน์) ค้นหาจากเว็บไซต์ www.ditp.go.th
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งชาติบรูไน (ออนไลน์) ค้นหาจากเว็บไซต์ http://www.rtb.gov.bn
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ออนไลน์) ค้นหาจากเว็บไซต์ http://tv11.prd.go.th
RTB Media Baru Youtube Channel (ออนไลน์)ค้นหาจากเว็บไซต์
https://www.youtube.com

