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สร้างพื้นที่ให้สื่อดีมีที่ยืน

สถานการณ์สือ่ทีเ่ปลีย่นไปจากในอดตี ท�าให้คนทกุคนเป็นทัง้ได้ผูร้บัสือ่และกลายเป็น

สือ่เสยีเอง ขณะเดยีวกันแพลตฟอร์มของสือ่สงัคมออนไลน์กม็ใีห้เลอืกใช้อย่างหลากหลาย

มากขึน้ สือ่จึงเป็นทัง้ช่องทางการหาความรู ้ความบนัเทงิ การสร้างเครอืข่าย แต่หลายคนก็

ใช้สื่อไปในทางไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ขณะท่ีผู้รับสื่อโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน   

จ�านวนมากก็ยงัขาดการรูเ้ท่าทนัส่ือ

การเชิดชูสือ่น�า้ดท่ีีผลิตส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ จงึไม่เพยีงเป็นการให้ก�าลงัใจแก่ 

ผู้ผลิตสื่อ แต่ยังช่วยสร้างบรรทัดฐานให้สังคมรู้ว่าสื่อดีเป็นอย่างไร และสื่อดียังมีที่ยืน 

ทกุคนในสงัคมสามารถช่วยกนัมอบพืน้ท่ีให้ส่ือน�า้ด ี ด้วยการช่วยกนัสนบัสนนุส่งต่อ

สือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ขยายตวัเพิม่มากขึน้ สือ่ไหนทีไ่ม่ปลอดภยั ไม่สร้างสรรค์ น�าเสนอ

เรือ่งเพศ ภาษา ความรนุแรง ไม่เหมาะสม กเ็ลกิตดิตาม และไม่ส่งต่อ จงึขอเชญิชวนประชาชน

ทกุภาคส่วน ร่วมกนัแสดงพลังค้นหาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ เสนอผ่านมหาวทิยาลยั 

24 แห่ง ทัว่ประเทศท่ีเป็นภาคเีครอืข่ายในการคดัเลอืกสือ่น�า้ดีเพ่ือรบัรางวลั เชดิชเูกียรติ   

ใน “โครงการเวทเีชิดชเูกียรตสิือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์”  

เมื่อสื่อดีขยายตัวมากขึ้นก็จะไล่สื่อร้ายให้ลดน้อยลง ในที่สุดก็จะเกิดนิเวศสื่อที่ดีขึ้น      

ในสงัคมไทย

คณะผู้จัดทำาจดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ +6-3

บรรณาธกิารบรหิาร นางสาวลัดดา ตัง้สุภาชัย ประธานคณะอนกุรรมการเกีย่วกบัการเฝ้าระวังส่ือท่ีไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ ทีป่รกึษากองบรรณาธกิาร 

นายธนกร ศรสุีขใส ผูจ้ดัการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์, รศ. นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ผูเ้ช่ียวชาญด้านจติเวชศาสตร์เด็กและวัยรุน่  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางวรินร�าไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์, นางสุวาร ีเตยีงพทัิกษ์ รองผูจ้ดัการกองทุน
พฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ กองบรรณาธกิาร นายวีระพงษ์ กงัวานนวกลุ, นางสาวคีตฌาณ์ ลอยเลิศ, นางสาวรตริตัน์ นมิติรบรรณสาร 
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ นายวีรพล เจยีมวิสุทธิ ์ถ่ายภาพ นายเรอืงศักด์ิ บุณยยาตรา, นายณรงค์ฤทธ์ิ โก๋กล่ิน, ประสานงาน นางสาวมนญัญา พาลมลู, 
นางสาวปองรกั เกษมสันต์, นายกนัตภณ ตัง้อุทัยเรอืง, นายเชาวน์เมอืง เวชกามา, นายธ�ารงค์ จติตะปะสาทะ, นางสาวศุทธภา เพชรสุทธิ์ 

สำานักงาน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 0 2273 0116-8 โทรสาร 0 2273 0119 อีเมล : contact@thaimediafund.or.th website : www.thaimediafund.or.th
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  NEWS UPDATE

02.09.63 

21.08.63

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงาน 
Grants for Change แถลงข่าวเปิดรับข้อเสนอโครงการ    

เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุทุน ประจ�าปี 2563 วงเงนิ
ไม่เกนิ 300 ล้านบาท พร้อมกนั 5 ภมูภิาค 
ส่วนกลาง กรงุเทพฯ ส่วนภมูภิาค เชียงใหม่  
ขอนแก่น ชลบรุ ีและสงขลา โดยการจดังาน
ในครัง้นีไ้ด้รับความสนใจจากประชาชน 
มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเต็มจ�านวน      

ทุกภมูภิาค

นายธนกร ศรสุีขใส ผูจ้ดัการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ได้ช้ีแจงสรปุภาพรวม
การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ประจ�าปี 2563 วงเงนิไม่เกนิ 180 ล้านบาท ระหว่างวันท่ี 20 สิงหาคม 
- 3 กนัยายน 2563 ในปีนีม้ผีูส้นใจเสนอยืน่โครงการรวม 1,460 โครงการ มลูค่ารวมกว่า 
5,700 ล้านบาท แบ่งเป็น

- การให้ทุนประเภทเปิดรบัท่ัวไป (Open Grant) วงเงนิไม่เกนิ 90 ล้านบาท มผีูส้นใจยืน่โครงการ
เข้ามา 619 โครงการ มลูค่ารวมกว่า 2,006 ล้านบาท  

- การให้ทุนประเภทเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงนิไม่เกนิ 180 ล้านบาท มผีูส้นใจ
ยืน่โครงการเข้ามา 824 โครงการ มลูค่ารวมกว่า 3,650 ล้านบาท

- การให้ทุนประเภทความร่วมมอื (Collaborative Grant) วงเงนิไม่เกนิ 30 ล้านบาท มผีูส้นใจ
ยืน่โครงการเข้ามา 17 โครงการ มลูค่ารวมกว่า 103 ล้านบาท

ส�าหรบัผูท่ี้พลาดหวังไม่ได้รบัการพิจารณาทุนในปี 2563 นี ้ทางส�านกังานจะเปิดพจิารณา
ขอทุนในปีถดัไป ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังส่ือท่ีไม่ปลอดภัยและ             
ไม่สร้างสรรค์ จดัแถลงข่าวโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกยีรตส่ืิอปลอดภยัและสร้างสรรค์ พร้อมท้ังลงนามบนัทึกข้อตกลง 
(MOU) กบัมหาวิทยาลัย 24 แห่งจากทุกภมูภิาคท่ัวประเทศ ร่วมเป็นภาคีเครอืข่ายคัดเลือกส่ือปลอดภยัและ
สร้างสรรค์ เพือ่มอบรางวัลเชิดชูเกยีรต ิ10 ประเภทส่ือ รวม 37 สาขารางวัล ณ โรงแรมบันยนัทรี 
ถนนสาทรใต้ กรงุเทพมหานคร 
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การกล่ันแกล้งกนัในโลกออนไลน์กลายเป็นปัญหาสังคมท่ีสร้างผลกระทบทางลบท่ีไม่อาจ 
มองข้าม โครงการ “Stop Bullying หยดุเหยยีดไม่เกลียดกนั” เป็นหนึง่ในโครงการท่ีได้รบัการ
สนบัสนนุจากกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ เพือ่สร้างภมูคุ้ิมกนัและแก้ไขปัญหา
การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ ไปพูดคุยกับ นางสาวอรพิน เหตระกูล หัวหน้าโครงการฯ 
เพื่อท�าความรูจ้กักบัโครงการนีก้นั

“จากประสบการณ์การท�างานด้าน
ส่ือสารมวลชนของบรษัิท ดีเอน็ บรอดคาสท์ 
จ�ากดั สถานโีทรทัศน์ NEW 18 เราได้พบเหน็
ปัญหาการกล่ันแกล้งทางโลกออนไลน์หรือ 
Cyberbully เป็นจ�านวนมาก ประกอบกบัข้อมลู
จากงานวิจยัพบว่าในประเทศไทย เด็กนกัเรยีน
ในโรงเรยีนจ�านวน 30% เคยถกูกล่ันแกล้ง
ทางโลกออนไลน์ และจ�านวน 20% เคยรงัแก
คนอืน่ทางไซเบอร์ ซึง่แนวโน้มของปัญหานี้
รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงคิดโครงการ 
‘Stop Bullying หยดุเหยยีดไม่เกลียดกนั’ ขึน้ 
เพือ่มุง่หวังให้เป็นกลไกท่ีสามารถแก้ไขปัญหา
การกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์และการใช้
ประทุษวาจาในส่ือออนไลน์ โดยได้รบัการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย   
และสร้างสรรค์ เน้นกลุ่มเป้าหมายนกัเรยีน 
ช้ันมัธยมปลาย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการใช้
อินเทอร์เนต็มากท่ีสุด และเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อ
การถกูกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์มาก” 

 “รปูแบบโครงการประกอบด้วยกจิกรรม 
3 ส่วน ส่วนแรก กิจกรรม On ground 
ลงพื้นที่ตามโรงเรียน 15 แห่งทั่วประเทศ 
ในรูปแบบของการเสวนาให้ความรูเ้กีย่วกบั

“ในฐานะคนท�างานกอ็ยากให้โครงการนี้
ส�าเรจ็ลุล่วง ตลอดจนได้รบัความร่วมมอืจาก
ผูท่ี้เกีย่วข้องทุกฝ่าย 

ท่ีส�าคัญ อยากเห็นการเปล่ียนแปลง
อย่างน้อย ๆ ในพื้นท่ีโรงเรียนท่ีเราไปท�า
กิจกรรม เห็นน้อง ๆ มีทัศนคติในเรื่อง 
Cyberbullying ท่ีเปล่ียนไป ตระหนักถึง
ความส�าคัญของเรือ่งนี ้และลดการกล่ันแกล้ง
กันทางโลกออนไลน์ให้น้อยลง”

คุยกับภาค ี   
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หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน

การ Cyberbully ค�าแนะน�า วิธกีารรบัมอื  
ให้ก�าลังใจ โดยทีมวิทยากรจากกรมสุขภาพจติ 
พร ้ อมแขกรั บ เ ชิญคนดั ง ท่ี เคยผ ่ าน
ประสบการณ์การถูก Cyberbully เช่น  
นนท์ เดอะวอยซ์ แกรนด์ เดอะสตาร์ ที่จะ
มาร่วมพูดคุย เผอิญในช่วงท่ีผ่านมาเกิด
สถานการณ์โรคโควิด-19 ท�าให้กิจกรรม   
ในส่วนนี้ต้องเล่ือนออกไป จะเริ่มอีกครั้ง   
ในเดือนตลุาคมและส้ินสุดในเดือนธันวาคม
ที่จะถึงนี้     
 กิจกรรมต่อมาคือ On Air เป็นการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ ‘Stop Bullying – 
หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน’ ออกอากาศทาง
ช่อง NEW 18 เป็นการให้ความรู้และค�า
แนะน�าในการแก้ไขปัญหาการกล่ันแกล้งใน
โลกออนไลน์ท้ังในมมุมองด้านจติวิทยาและ
ด้านกฎหมาย โดยวิทยากรประจ�ารายการ 
ได้แก่ นายแพทย์อภชิาต ิจรยิาวิลาศ จติแพทย์
และโฆษกสุขภาพจิต และทนายเกิดผล 
แก้วเกดิ รายการมท้ัีงหมด 30 ตอน ด้วยกนั 
ด�าเนนิรายการโดยคุณชนตัพล ลังสิทธเิสถยีร 
หรือ แจ็ค ไรเดอร์ ขณะเดียวกันยังมีส่วน
ของสื่อออนไลน์ ทั้ง Facebook Fanpage, 
YouTube, เว็บไซต์, IG, Twitter รวมท้ัง 

ติดตามชมรายการ

Stop Bullying – หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน

ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-10.30 น. 

ทางช่อง NEW 18

Facebook: Stop Bullying 

   - หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน

Website:   stopbully.club           

YouTube:  หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน

นางสาวอรพิน เหตระกูล 

ผู้อำานวยการฝ่ายส่ือออนไลน์ สถานีโทรทัศน์ NEW 18

หัวหน้าโครงการ
Stop Bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน

e-learning ในรปูแบบของ online quiz และ
คลิปส้ัน ๆ ให้เกรด็ความรู ้และวิธีการรบัมอื
ส�าหรับคุณครู  เพื่อเตรียมพร้อมในการให้
ค�าปรึกษาแก่น้อง ๆ”  

Stop Bullying
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  INTERVIEW

ส่ือมอีทิธพิลต่อคนในสังคมและวิถชีีวิตมากขึน้ การส่งเสรมิให้ประชาชน
รู้เท่าทัน และมีวิจารณญาณในการบริโภคสื่อ ส่งเสริมให้เกิดสื่อที่ดี จึงมี
ความส�าคัญยิง่ นายอทิธพิล คุณปล้ืม รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวัฒนธรรม 
และรองประธานกรรมการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ กล่าว
ในการเป็นประธานพธิเีปิดโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกยีรตส่ืิอปลอดภยัและ
สร้างสรรค์ และลงนามบนัทึกข้อตกลง (MOU) กบัมหาวิทยาลัย 24 แห่ง
จากทุกภมูภิาคท่ัวประเทศ ร่วมเป็นภาคีเครอืข่ายคัดเลือกส่ือปลอดภยัและ
สร้างสรรค์ เพือ่มอบรางวัลเชิดชูเกยีรต ิ10 ประเภทส่ือ รวม 37 สาขารางวัล 
เมือ่เรว็ ๆ  นี ้ถงึแนวคิดในการพฒันาส่ือปลอดภยั
และสร้างสรรค์ เพื่อรวมพลังขับเคล่ือน  
ให้เกดินเิวศส่ือท่ีดี ขบัเคล่ือนประเทศ 
ก้าวสู่สังคมแห่งการเรยีนรู้
สร้างสรรค์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สร้างนิเวศ
ส่ือสร้างสรรค์
ให้สังคม 
นายอิทธิพล คุณปล้ืม



ปักธงสร้างนิเวศสื่อดี
ให้สังคม

ชูสือ่นำา้ด ีลดสือ่ร้าย ขยายสือ่ดี 

มุมมองต่อ “สื่อดี”

“ภาครัฐได้เน้นเรื่องการสร้างระบบนิเวศส่ือ 
อยากให้ส่ือดีไปถึงมือผู้บริโภค คนทุกรุ่นได้มีโอกาส 
คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ แบ่งปันองค์ความรู้ รวมถึงสร้างรายได้ 
และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรา เราเห็นสื่อดีที่ผลิต
จากต่างประเทศมากมาย ท่ีสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และส่งผล 
กระทบให้กับสังคม กองทุนพัฒนาสื่อฯ นอกจากสนับสนุนทุน
เพือ่ผลิตส่ือท่ีดีแล้ว ยงัอยากให้พฒันาไปถงึโครงการท่ีเป็นการเขยีน
แพลตฟอร์มใหม่ ๆ ด้วย ขณะเดียวกันเรื่องสถานการณ์สื่อเดิม
จรรยาบรรณสื่อเป็นเรื่องการประกอบวิชาชีพ แต่ปัจจุบันทุกคน
เป็นได้ท้ังผู้รับส่ือหรือเป็นส่ือเอง จึงต้องปรับเรื่องจรรยาบรรณ
ให้เข้าไปถงึประชาชนทุกคน จากเพยีงแค่เป็นส่ือสมคัรเล่น หรอืส่ือ

ท่ีเกดิเพราะประสบเหตกุารณ์เฉพาะหน้า แล้วยกมอืถอื
ขึ้นมาถ่าย ก็ต้องร่วมกันตระหนักมากขึน้ เพราะ
สถานข่ีาวกม็กัน�าเอาเนือ้หาลักษณะนีม้าน�าเสนอ 

ดังนัน้ รปูแบบวิชาการเรยีนการสอนหรอืการสร้างส่ือ
ในคณะวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ จะไม่เหมือน
ในอดีต จงึเป็นนมิติหมายท่ีดีท่ีมหาวิทยาลัยท้ัง 24 แห่ง 
เข้ามาเป็นเครอืข่ายท่ีจะสร้างประโยชน์ร่วมกนั ท้ังในเชิง
วิชาการและรปูแบบการปฏบัิตกิาร (Workshop) เมือ่เรา

ต้องการสร้างระบบนเิวศส่ือท่ีดี เพือ่สร้างสังคมท่ีดี
ให้เกดิขึน้ กต้็องมกีารประเมนิ เฝ้าระวัง และ

เชิดชูส่ือท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการผลิตส่ือ   
ซึง่จะท�าให้เกดิความยัง่ยนืในการพฒันาส่ือ

ต่อไปในอนาคต” 

“โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกยีรตส่ืิอปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
เป็นกลไกส่วนหนึง่ในการรณรงค์ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันา
ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการสร้างก�าลังใจ 
กระตุน้ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือ ผูผ้ลิตส่ือมคีวามภาคภมูใิจ และ
มีแนวโน้มในการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพราะเรา
ต้องการท�าให้สังคมได้เหน็ว่าส่ือไหนเป็นส่ือท่ีดี ส่ือไหนสร้างสรรค์ 
สามารถน�ามาเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งการคัดเลือกและเชิดชูส่ือ
ปลอดภยัและสร้างสรรค์ เป็นรางวัลท่ียงัไม่เคยเกดิขึน้มาก่อนใน
สังคมสื่อ รางวัลนี้จะเป็นแนวทางให้กับคนท�าสื่อในการผลิตสื่อ
ท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงช่วยให้สังคมมีวิจารณญาณ 
ในการรับส่ือด้วย เราอาจจะสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้น    
ในสังคมส่ือไม่ได้ในทันที แต่อย่างน้อยก็อยากให้สังคมได้รู้ว่า  
ส่ือดีเป็นอย่างไร และหากท�าส่ือดีกย็งัมคีนเหน็ เป็นการให้ก�าลังใจ
เพือ่ให้ผลิตส่ือดีต่อไปเรือ่ย ๆ  สร้างส่ือดีให้มมีากขึน้เพือ่ไปละลาย
ส่ือท่ีไม่ดีให้น้อยลง เพราะจรรยาบรรณวิชาชีพอาจจะควบคุมได้เฉพาะ
ส่ือท่ีมกีารจดทะเบียนตามกฎหมาย การสร้างแบบอย่างทางสังคม
จงึเป็นส่ิงส�าคัญ รางวัลนีอ้าจจะเปล่ียนแปลงสังคมได้ไม่มากกน้็อย 
แต่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เกิดประโยช์ต่อบ้านเมืองเรา”

“สื่อดีในมุมมองของผมต้องน�าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
มุง่สร้างประโยชน์ต่อสังคม ไม่ใช่สร้างความขดัแย้ง ผมอยากเหน็
การเปล่ียนแปลงในสังคมในแง่ของความร่วมมือกันผลิตส่ือท่ีดี  
เพือ่สร้างนเิวศส่ือท่ีดี เพราะส่ือมท้ัีงขาวและด�า เรามาน�าเสนอใน
ด้านสว่างกนัดีกว่า การจดุประกายความคิด การปฏบัิต ิสร้างสรรค์
ความดใีนสงัคมน่าจะเกิดมากขึ้น”
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  VOICE

สื่อนำ้าดี
ทุกคนมีส่วนร่วม

    “ปัจจบุนัมสีือ่ทีมี่เน้ือหาไม่สร้างสรรค์เกดิข้ึนจำานวนมาก เพราะทกุคนสามารถเป็นส่ือ   

ได้เพียงแค่มีมือถือ การตระหนกัรูเ้รือ่งส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ยังมอียูน้่อย เราจงึต้องช่วยกนัสอดส่องเป็นหเูป็นตา 

สนับสนุน และผลักดนัให้เกดิสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ให้มากขึน้ และช่วยกันขจดัสือ่ทีไ่ม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ให้ลดน้อยลง 

สำาหรับสื่อที่มีศักยภาพในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก็อยากให้ยึดอุดมการณ์ดังกล่าวไว้เพราะ

นอกจากเป็นความภาคภูมิใจของคนทำาสื่อแล้ว ยังช่วยสร้างสรรค์สังคมทางหนึ่งด้วย แต่ขณะเดียวกันการทำา               

สื่อลักษณะนี้ก็อาจต้องมีทุนสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันกองทุนพัฒนาส่ือฯ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตส่ือขอรับทุนสนับสนุนได้    

เป็นโอกาสที่ดีสำาหรับคนทำาสื่อที่ไม่ควรมองข้าม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทำางานร่วมกับภาครัฐด้วย

สำาหรบัสือ่ทกุคนต้องมองให้เหน็ประโยชน์ของการสร้างสรรค์สงัคมร่วมกนั เพราะสือ่ไม่สร้างสรรค์กเ็หมอืนเชือ้โรค

ทีฝั่งตวัเข้าร่างกายไปแล้ว ทกุคนกป่็วย คนในสงัคมกป่็วย คนในครอบครวักป่็วย เราเป็นหนึง่ในสือ่เลก็ ๆ  แต่เราสร้าง

เชื้อโรคและแพร่โรคไปโดยไม่รู้ตัว แต่หารู้ไม่ว่าเชื้อโรคนั้นอาจจะวนกลับมาทำาให้ตัวเอง ครอบครัว และสังคมเล็ก ๆ 

ของตัวเองก็ป่วยด้วยเหมือนกัน แต่หากเราช่วยกันสร้างสังคมสะอาด บ้านเราก็สะอาด คนในบ้านเราก็ปลอดภัย”

“ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถือเป็นต้นนำ้าของภาพสะท้อนมุมมองการ     

ทำาสื่อท่ีดี ที่สามารถสร้างสรรค์งานออกมาได้อย่างมีคุณค่า สามารถเลือกสรร

เนื้อหาในการสื่อสารได้โดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจเกิดผลกระทบต่อเยาวชน สังคมได้ 

ปัจจุบันสื่อแต่ละประเภทมีตัวแปรในเร่ืองของพื้นท่ีและเวลาการทำางานจึงถูกกรอบไว้แต่แรก ดังนั้นบทบาท      

การทำาหน้าทีข่องสือ่ทีด่มีกัถกูลดทอนลงในยคุดิจิทัล เพราะท้ายท่ีสุดแล้ว นำา้พึง่เรือเสือพึง่ป่า ส่ือยงัต้องอาศัยแรงสนบัสนนุ

จากผู้อุปถัมภ์ ผู้บริโภค อะไรที่สามารถนำาเสนอแล้วเป็นประเด็น ส่ือก็เลือกท่ีจะกำาหนดวาระของข้อมูลข่าวสารนั้น

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกระแสพูดคุย แลกเปลี่ยนในทั้งในโลกของความเป็นจริงและในโลกออนไลน์ บ่อยครั้งที่เนื้อหา

ของสื่อถูกลดทอนลงจนเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด และเกิดผลกระทบต่อสังคม 

บทบาทภาคประชาสังคมที่สำาคัญ คือ เราต้องถือว่าเป็นผู้มีอำานาจในการต่อรองกับส่ือ เพราะสามารถเลือก   

เปิดรับสื่อใด หรือเปิดรับช่วงไหนของข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ก็ได้ อีกท้ังจะต้องมีส่วนช่วยในการเฝ้าระวังส่ือท่ีนำาเสนอ

ข้อมูลข่าวสารที่อาจทำาให้เกิดผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ด้วยการรายงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง

จรงิจงั และหน่วยงานหรอืองค์กรนัน้ ๆ  กต้็องจรงิใจทีจ่ะเร่งดำาเนนิการตรวจสอบเพือ่ไม่ให้เป็นต้นแบบทีไ่ม่ด ีและควร

ส่งเสริมสนับสนุนสื่อที่ดี มีคุณค่า เพื่อเป็นต้นแบบของความสำาเร็จ”

         สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
   ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการโทรทัศน์

              อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
  หัวหน้าภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล



ด้วยสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

ระบบนิเวศสื่อ (Media Ecosystem) เป็นหน่วยท่ีส�าคัญ   
ในความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้ส่ือ ผูส้ร้างส่ือ เทคโนโลย ีและปัจจยัแวดล้อม  

นิเวศส่ือในปัจจุบันได้รับผลจาก Technology Disruption 
ค่อนข้างมาก และจากการท่ีภูมิทัศน์ส่ือ (Media Landscape) 
เปล่ียนไป ลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ี เส้นเวลา ผูส่้งสาร ผูร้บัสาร 
ช่องทางส่ือ ลักษณะเนื้อหาส่ือ และท่ีส�าคัญผู้มีอ�านาจหลัก        
ในสนามการส่ือสารเปล่ียนไป หากจะมองนเิวศส่ือในปัจจบัุน โดย
เนื้อหา (Content) เป็นตัวน�า เราจะเห็นภาพของสื่อที่ถูกมองว่า 
มกีารเกดิส่ือท่ีเป็นมลพษิต่อสังคมจ�านวนมาก เช่น ส่ือท่ีเอาเปรยีบ
ผูบ้รโิภค โฆษณาเกนิจรงิ ข่าวท่ีไม่เป็นจรงิ มส่ืีอสร้างสรรค์น้อย 
เนื้อหาไม่มีคุณภาพ เป็นเพียงแตะผิว ๆ ขาดการสืบสวน
สอบสวนเชิงลึก และมีส่ือแยกย่อย เกิดการแบ่งชนช้ัน 
ในการเสพส่ือ ส่ือมีการคัดเลือกว่าส่ือแบบไหนจะให้    
กลุ่มไหนเสพ แน่นอนว่า นเิวศส่ือลักษณะนีดู้เหมอืน 
จะเป็นอุปสรรคต่อความเป็น “ระบนิเวศสื่อที่ดี”

การจะให้เกิด “ระบนิเวศส่ือท่ีดี” คงต้องมี
กระบวนการและกลไกท่ีเอ้ือ เช่น กระบวนการและ
กลไกการใช้ความเป็นคู่ตรงข้าม “การให้รางวัล” 
และ “การลงโทษ” ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในปัจจุบัน
ในการสร้างนเิวศส่ือท่ีดี มอบรางวัลให้ผูผ้ลิตส่ือดีเด่น
ท่ีมีความปลอดภัยและสร้างสรรรค์ และแน่นอน   
คู่ตรงข้ามคือ “การลงโทษ” ท้ังในเชิงโครงสร้างและ
ลงโทษโดยสังคม การลงโทษท่ีท�าให้เกิดผล คือ   

จะท�าอย่างไรให้เกิดการเพิกเฉยโดยผู้ใช้ส่ือไม่เปิดรับส่ือร้าย 
สื่อเป็นพิษ สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

กระบวนการและกลไกการให้ความรู้ เพราะหน้าท่ีของ
ระบบนเิวศหน้าท่ีหนึง่กคื็อ การถ่ายทอด  เช่น ความรูเ้กีย่วกบั
การรู้เท่าทันสื่อ จริยธรรมสื่อ การก�ากับดูแล  

กระบวนการและกลไกการสนับสนุนและส่งเสริม ทั้งใน
ภาคส่วนของผู้สร้างสื่อ ผู้ใช้สื่อ และเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังสื่อ

  
ค�าถามคือ แล้วประชาชนคนธรรมดาในฐานะผู้ 

เสพส่ือและผูส้ร้างส่ือได้ในขณะเดียวกนั จะช่วยสร้าง
ระบบนิเวศส่ือท่ีดีได้อย่างไร  ค�าตอบท่ีสามารถเป็นได้
คือ เลือกเสพ และ
รู้จักปฏิเสธส่ือท่ี
ไม่ปลอดภยัและ

ไม่สร ้างสรรค์   
สร้างส่ือท่ีไม่เป็นพิษ

หรอืเป็นขยะในระบบนเิวศส่ือ และ
เป็นเครอืข่าย เป็นหเูป็นตา บอกต่อ
ส่ือดีให้แพร่หลาย สกดัส่ือร้ายให้ย่อยสลายไป 
ซึง่กคื็อการหมนุเวียน ซึง่เป็นหน้าท่ีหนึง่ของระบบ 
นัน่หมายความว่า เมือ่เราเป็นส่วนหนึง่ของระบบ 
เราทุกคนสามารถร่วมมือกันท�าให้ระบบเกดิ
สมดุลได้ ขอแค่ให้ตระหนกัไว้ว่า ระบบท่ีสมดุล 
คือ ระบบนเิวศสือ่ทีด่ ีปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

SPECIAL REPORT    
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สร้างระบบนิเวศสื่อที่ดี   

ดร.อุไร ไชยเสน 
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

Media



จด
ห

ม
าย

ข่าวค
ณ

ะอ
น

ุก
รรม

ก
ารเกี่

ย
วก

ับ
ก

ารเฝ้
าระวังส

ื่อ
ที่

ไม่
ป

ล
อ
ด

ภ
ัย

แล
ะไม

่ส
ร้างส

รรค ์—
 08

 การเกิดขึ้นของเครือข ่ายสังคมออนไลน์     

(Social Media) ท�าให้การใช้สื่อของคนในสังคม

เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ทกุคนต่างเป็นได้ทัง้ผูร้บัสือ่

และเป็นสื่อได้ด้วยตนเอง เป็นเหตุให้ข้อมูลข่าวสาร  

ต่าง ๆ ไหลบ่าเข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง    

ห้ามไม่อยู ่ทัง้ข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง ล่อแหลม หมิ่นเหม่ 

ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนต่างก็ใช้เวลาอยู่กับ

หน้าจอคอมพวิเตอร์มากขึน้ นัน่ท�าให้ “สือ่ปลอดภัย

และสร้างสรรค์” เป็นเรือ่งส�าคญัทีท่กุภาคส่วนเร่งสร้าง

ความตระหนักและให้ความส�าคัญมากยิ่งขึ้น 

  COVER STORY

 คณะอนุกรรมการ  3  ชุด 

ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร ้างสรรค์ ประกอบด้วย คณะ

อนุกรรมการเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  

สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 

อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน และ

อนุกรรมการส ่ง เสริมสนับสนุน       

เฝ้าระวงั มส่ีวนร่วม 
สร้างนวตักรรม
พลังสร้างสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ คอืหน่ึงใน 

กลไกการท�างานทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ

และพฒันาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ให้เกิดขึ้นได้ มาดูกันว่า  สื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์คืออะไร และทุกคน    

จะสามารถมาร่วมสร้างสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์ได้อย่างไร 



 “ส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ท่ีเราพดูถงึนัน้ กลุ่มเป้าหมายส�าคัญของ

เราอยู่ที่เด็กและเยาวชน สื่อปลอดภัย จึงต้องไม่มีเรื่อง เพศ ภาษา และ

ความรนุแรงท่ีไม่เหมาะสม ส่วนส่ือสร้างสรรค์ คือ ส่ือท่ีต้องมนีวัตกรรมเชิง

ความรู้ การส่ือสารเชิงบวก สร้างเสริมพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย

ของเด็กและเยาวชน และรับผิดชอบต่อสังคม 

 นอกจากนี้เรายังมองไปถึงสื่อส�าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือสื่อ

ส�าหรับผู้สูงอายุด้วย เพราะทุกคนต้องเติบโตไปพร้อมกันและไม่มีใคร    

ถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วย หากพิจารณาแล้ว สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก็คือ

ส่ือท่ีไม่ขัดกับศีล 5 ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต  

โดยทั่วไป ที่เราต้องให้ความส�าคัญเรื่องนี้เพราะปัจจุบันเด็กเข้าถึงสื่อแบบ

ก้าวกระโดด หากผูผ้ลิตส่ือไม่เข้าใจหลักการด�าเนนิชีวิต กจ็ะน�าเสนอส่ิงท่ี

ผิดพลาดให้เด็กและเยาวชน

 ในอดีตเรามีปัญหาว่า เราอยากให้ผลิตส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

แต่เราไม่มีทุนสนับสนุน ปัจจุบันเรามีกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ ท่ีมงีบประมาณสนบัสนนุให้ทุกคนมาร่วมสร้างส่ือปลอดภยัและ

สร้างสรรค์ และเราฝันว่าส่ือในประเทศไทยจะไปขายในต่างประเทศได้   

ให้เด็กต่างประเทศได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีดี ดังนั้น 

สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรเครือข่ายสามารถเข้ามาขอทุน

เพื่อท�าสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมได้

 ส่วนการจะท�าให้ส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ยัง่ยนื กต้็องเริม่ท่ีตวัคน 

คือ ทั้งผู้ผลิตที่ต้องตระหนักรู้ว่าสิ่งไหนเป็นโทษและสิ่งไหนเป็นประโยชน์

ต่อสังคม ขณะท่ีผูบ้รโิภคกต้็องรูเ้ท่าทันส่ือ เพือ่ใช้ส่ือได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 

ท้ังสองส่วนต่างต้องรบัผดิชอบร่วมกนั และส่ิงท่ีต้องท�าต่อเนือ่งคือ ยกย่อง

เชิดชูเกียรติสื่อน�้าดีที่ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้ก�าลังใจและ

สร้างบรรทัดฐานให้สังคม ส่วนคนที่ท�าสื่อไม่ดี เราก็ให้สังคมคว�่าบาตรไป 

ท้ายท่ีสุดส่ือน�้าดีจะเพิ่มและไปขับไล่น�้าเสียออกไปเพื่อสร้างระบบนิเวศ   

สื่อที่ดี หากเราผนึกก�าลังกัน ไม่นานสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็จะหมดไป”
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นางสาวลดัดา
ตัง้สุภาชยั 
ประธานอนกุรรมการ

เกีย่วกบัการเฝ้าระวงัสือ่

ไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์
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 “ปัจจุบนัเป็นช่วงทีส่ือ่มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ในการสูเ้รือ่งสือ่

ปลอดภัยและสร้างสรรค์มี 3 ช่วง คือ ‘ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต 

หลังการผลิต’ กระบวนการก่อนผลิต คือการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

เป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาท่ีสอนนักศึกษาวารสารศาสตร์ 

นิเทศศาสตร์ ปลูกฝังเรื่องการผลิตส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่าง

การผลิต เกี่ยวข้องกับอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่จะเข้ามามีบทบาท ส่วนคณะ

อนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีผมเป็น

ประธานนั้น คือ การเข้าไปส่งเสริมการผลิตให้รายการที่มีประโยชน์ แต่

อาจไม่ประสบความส�าเรจ็ในเชิงธุรกจิให้ยงัอยูไ่ด้ เช่น รายการส�าหรบัเด็ก 

และหลังการผลิต คือ การเฝ้าระวังและคัดเลือกสื่อเพื่อเชิดชูเกียรติ 

 ในยคุปัจจบัุนเด็กใช้การส่ือสารกนัเป็นโครงข่าย เวลาส่ือสารโครงข่าย

จะปะทะโครงข่าย ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่ง การท�างานจึงต้องเป็นการ

ร่วมมือกัน เครือข่ายทางวิชาการมีบทบาทส�าคัญตั้งแต่เริ่มต้นเพราะผลิต

บุคลากรออกไปสู่วงการสื่อ และนักวิชาการก็ต้องชี้น�าสังคม ยืนยันความ

ถูกต้อง เผยแพร่สิ่งที่เหมาะสมและทันกับสถานการณ์ของสังคมได้ เรามี

สื่อสังคมออนไลน์ที่นักวิชาการหลายท่านใช้สื่อสารกับสังคม หากจะสร้าง

เครือข่ายในระดับประชาคมก็เชื่อว่าสามารถขยายออกไปได้เช่นกัน 

 กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ มกีารให้ทุนแบบมส่ีวนร่วม 

(Collaborative) นอกเหนือจากทุนทั่วไป และทุนเชิงยุทธศาสตร์ โดยอาจ

จะมีเรื่องที่ท่านขับเคลื่อนอยู่ แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทุนที่มีอยู่ หรือเห็นว่า

กองทุนพัฒนาส่ือฯ สามารถเข้าไปร่วมหนุนเสริมได้ ก็มาท�างานร่วมกัน 

ซึ่งหลายเรื่องหากเรามีเครื่องมือ มีเครือข่าย มีความร่วมมือ จะสามารถ

สร้างประโยชน์ให้สังคม และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้น” 

รศ. ดร.พนา
ทองมอีาคม 

ประธานอนกุรรมการ

เกีย่วกบัการส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมของประชาชน



ผศ. ดร.วรชัญ์
ครจุติ 

 “เราฝ่าฟันกันมานานกับการพยายามผลักดันส่ือปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ เราจะไม่พอใจแค่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ แต่เราขอให้มนีวัตกรรม

ด้วยนวัตกรรมก็คือ ส่ือท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือต่อยอดจาก 

ส่ิงเดิม ซึง่มคุีณค่าเป็นประโยชน์ และกลุ่มเป้าหมายเข้าถงึได้โดยง่าย หรอื

อีกนยิามหนึง่ของนวัตกรรมส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ คือ นวัตกรรมส่ือ

ท่ีมีเนื้อหามุ ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อสังคม ท้ังด้านศีลธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรม ความมั่นคง ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ ทักษะ 

ความรูเ้ท่าทันส่ือ การใช้ประโยชน์จากส่ือในการพฒันาตนเอง ชุมชน และ

สังคม และไม่มีลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 

 คุณลักษณะของนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4 ข้อ ได้แก่ 

1.เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม เป็นสื่อที่ไม่เคยมี

มาก่อน 2.นวัตกรรมท่ีดีต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณค่าและน�าไปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ และเนือ้หาต้องปลอดภยัต่อสังคม  3.กลุ่มเป้าหมายต้อง

เข้าถงึได้โดยง่าย และ 4.ไม่มลัีกษณะของการเป็นส่ือท่ีไม่ปลอดภยัและไม่

สร้างสรรค์ ซึ่งหากโครงการเข้ากฎเกณฑ์ตามท่ีผมกล่าวมาท้ังหมด 

สามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนเข้ามาได้เลย 

 ส�าหรับเรื่องนวัตกรรมเรามีแนวทางในการส่งเสริมส่ือปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ คือ พัฒนาคนให้คิดสร้างสรรค์ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง

ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ การเปิดพ้ืนท่ีเพื่อรับฟังกลุ่มเป้าหมาย การ

สร้างโอกาสและองค์ความรู้ เช่น การขอทุนวิจัยเรื่องส่ือปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ การยกย่องและให้รางวัล การส่งเสริมการเข้าถึงต่อยอดการ 

ใช้ประโยชน์ส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ การสร้างความรูค้วามเข้าใจในการ

สนับสนุนขอทุนแต่ละพ้ืนท่ี และการติดตามประเมินผลสภาพปัญหาของ

ส่ือปลอดภยัสร้างสรรค์และนวัตกรรมส่ือ ซึง่เราพร้อมท่ีจะร่วมท�างานเพือ่

สร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย”

 ประธานอนุกรรมการ

 การส่งเสริมสนับสนุน

การสร้างนวตักรรมเพือ่การพฒันาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
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ส่ือดีตองมคีนเหน็

ที่มา: โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสรางสรรค เพื่อรณรงคสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียธุยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยธุรกจิบณัฑิตย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรีุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ขอมลูถกูตอง 

เคารพสทิธเิสรภีาพ

และรบัผิดชอบตอสงัคม

ปลอดภยัและสรางสรรค 

เขาถึงประชาชน 

ผลงานมคีณุภาพ 

พฤตกิรรมรนุแรง : 
ใชอาวธุ ยาเสพตดิ ละเมดิสิทธิ
ลดทอนความเปนมนษุย

เพศ : 
ลวงละเมดิ ลอแหลม
สรางทศันคติเชิงลบ เชน เหยียดเพศ 

ภาษา  :
หมิน่เหม สือ่ความเชิงลบ
กาวราว ดูหมิน่ 

-3 เนือ้หา
ไมสรางสรรค 

สงเสรมิระบบวิธีคดิ

สงเสรมิความรูวชิาการ

สงเสรมิคณุธรรมและจริยธรรม

สงเสรมิการเรียนรูทักษะชีวติ

สงเสรมิการยอมรับ
เขาใจความหลากหลายในสังคม

สงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว

รับรางวลัเชดิชูเกยีรต ิ

10  ประเภทสื่อ 37 สาขารางวัล

+6 เนือ้หา
สรางสรรค 
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ทราบกันดีวาสื่อมีอิทธิพลตอคนในสังคมอยางมาก 
มารวมกันสงเสริมและสรางใหเกิดสื่อที่ดีกันดีกวา
เพื่อสรางสังคมที่ดี สแกน QR Code เขาไปตอบคําถามสั้น ๆ 
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เทานั้น 
สําหรับผูที่เขาไปตอบคําถาม 10 คนแรก
รับไปเลย! หนากากอนามัยเก ๆ ไวใสปองกันโควิดกันคะ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค รวมกับ เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
รวมกันสรางเสริมความรู ความเขาใจในการเสพขอมูลสื่อออนไลน 
เพื่อสรางเกราะปองกันภัยและความเสี่ยงที่มาพรอมโลกออนไลนเพื่อกลุมผูสูงวัย 
ผานภาพยนตรโฆษณาชุด “My Dad” 

“My Dad” นําเสนอเรื่องราวการใชโซเชียลมีเดียของ “พอ-ลูก” บุคคล 2 เจเนอเรช่ัน 
ที่ใชโซเชียลมีเดียในการติดตอสื่อสาร และรับขอมูลในชีวิตประจําวัน ที่ตองเจอทั้ง
ขาวจริง ขาวปลอม จนทําใหพอ-ลูกมีปญหากัน แตเมื่อปรับความคิดเขาหากัน 
คนรุนใหมก็สามารถรวมสรางภูมิคุมกันในการเสพสื่อใหคนรุนเการูเทาทันสื่อออนไลนไดอยางดี

นอกจากจะชมภาพยนตรชุด “My Dad” ผานโรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ 71 สาขา 
394 โรงภาพยนตร ตั้งแตวันนี้ -  11 พฤศจิกายน 2563 
ยังสามารถชมผานชองทางออนไลนเพียงสแกน QR CODE 

เช็กใหแน อยาแชร อยาเชื่อ

TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE SCENE TAKE

MY DAD

Editor’s Talk  

สร้างพื้นที่ให้สื่อดีมีที่ยืน 

News Update  

ข่าวสาร กิจกรรม 
ความคืบหน้าการขับเคลื่อนงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ

คุยกับภาคี  

Stop Bullying 

หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน

Interview  

สร้างนิเวศสื่อสร้างสรรค์ให้สังคม

Voice  

สื่อนำ้าดี ทุกคนมีส่วนร่วม

Special Report

สร้างระบบนิเวศสื่อที่ดี 

ด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   

Cover Story  

เฝ้าระวัง มีส่วนร่วม สร้างนวัตกรรม 

พลังสร้างส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์

Infographic

 สื่อดีต้องมีคนเห็น   



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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