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บทนำ�

คณะอนุกรรมก�ร 
ส่งเสริมสนับสนุนก�รสร�้ง
นวัตกรรมเพื่อก�รพัฒน�
สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์

แนวท�งในก�รดำ�เนินง�น
ของ “คณะอนุกรรมก�ร 

ส่งเสริมสนับสนุนก�รสร�้ง
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สื่อปลอดภัยและ 
สร�้งสรรค์”

เกี่ยวกับกองทุนพัฒน�สื่อ
ปลอดภัยและสร้�งสรรค์

นิย�มที่เกี่ยวข้องกับ 
“นวัตกรรมสื่อปลอดภัย 

และสร้�งสรรค์”

ตัวอย่�งนวัตกรรม 
สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์

นิย�มที่เกี่ยวข้องกับ  
“สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์”

คุณลักษณะของนวัตกรรม
สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์

แนวท�งก�รส่งเสริม
สนับสนุนก�รสร้�ง

นวัตกรรมเพื่อก�รพัฒน�
สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์
จ�กก�รระดมคว�มคิดเห็น
จ�กกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทคว�ม: 
นวัตกรรม – สื่อ 

(Media – Innovation)



บทนำา
เราอาจจะได้ยินคำาว่า “นวัตกรรม” กันมานานแล้ว และเป็นที่ยอมรับกันว่านวัตกรรม

นั้นเป็นปัจจัยสำาคัญต่อความเจริญก้าวหน้า ทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศต่างๆ แต่
สว่นใหญเ่มือ่พดูถงึคำาวา่นวตักรรม เรามกัจะคดิถงึสิง่ประดษิฐ์หรอืเทคโนโลยสีมยัใหมเ่ทา่นัน้  
แต่แท้จริงแล้ว คำาว่า “นวัตกรรม” น้ันมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวางกว่านั้น ซึ่ง
นวัตกรรมมีความจำาเป็นต่อทุกวงการ รวมเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างสูงต่อสังคม นั่นคือ 
“นวัตกรรมสื่อ” และในยุคที่กล่าวกันว่า ใครๆ ก็เป็นสื่อได้ สื่ออาจจะถูกนำาไปใช้ทั้งในทางที่
สรา้งสรรคแ์ละไมส่รา้งสรรค ์ดงันัน้คำาวา่ “นวตักรรมสือ่” นัน้ยงัไมเ่พยีงพอ แตส่ิ่งทีสั่งคมไทย
ต้องการก็คือ “นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์2



คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 21 (13) 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ตามวัตถุประสงค์
สำาคัญในการจัดต้ังของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่กำาหนดให้มีการส่งเสริม
ให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ 

ภารกิจสำาคัญของคณะอนุกรรมการฯ เริ่มต้นข้ึนจากการเปิดรับฟัง ระดมความคิดเห็น
จากผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควชิาการ รวมทัง้ประชาชนทัว่ไป  
ในเรือ่งคำานยิามของคำาสำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรมสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์คณุลักษณะ
ของนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากนั้นจึงรวบรวม กลั่นกรองความเห็นต่างๆ ออกมา
เป็นคำานิยามต่างๆ ท่ีสำาคัญดังท่ีได้ปรากฏในเอกสารฉบับน้ี  ซ่ึงถือเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นมาตรฐาน
ระดับประเทศ สามารถใช้อ้างอิงได้ในวงกว้าง เป็นพ้ืนฐานในการดำาเนินการขับเคล่ือนงานของ 
ท้ังกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประชาชนท่ัวไป

นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ยังได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานไว้ 9 ข้อสำาคัญ  
ซึ่งจะมีการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ และสร้างภาคีเครือข่ายในการผลักดันและขับเคล่ือนให้
แนวทางทัง้ 9 ขอ้นัน้บรรลตุามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้ซ่ึงตอ้งอาศยัความรว่มมอื รว่มแรงรว่มใจจาก 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงจะประสบความสำาเร็จได้ 

ในนามของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพลัง 
ในการขบัเคลือ่นสงัคมไทยใหก้า้วไปขา้งหนา้ ภายใตน้เิวศสือ่ทีด่ดีว้ย “นวตักรรมส่ือปลอดภัย
และสร้างสรรค์” ที่มีคุณค่าต่อทุกคนในสังคม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุน

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132  
ตอนที่ 21, ก หน้า 30 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่  
27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ซ่ึงกำาหนดให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการผลิต พัฒนาและเผยแพร่สื่อ
ที่มีคุณภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ความสัมพันธ์อันดีใน
ครอบครวัและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์

1. รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีทักษะ
ในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อท่ีไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้ส่ือ 
ในการพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

5. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรม 
ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

6. ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิต 
และพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

7. ดำาเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

 เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้ง

อ้างอิงจากมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์4



ประชาชน เข้าถึง เข้าใจ และ 
ฉลาดใช้สื่อ อย่างปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ด้วยนิเวศสื่อที่ดี

ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่าย 
ทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ส่งเสริมให้ประช�ชนเข�้ถึง เข�้ใจ 
และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์อย่างทั่วถึง

ส่งเสริมให้ประช�ชน โดยเฉพ�ะเด็ก 
เย�วชน และครอบครัว มีทักษะในการ 
รู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ

 พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ยุทธศ�สตร์

1

2

3

ส่งเสริม 
พัฒนาการผลิตและ
เผยแพร่สื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์

ส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ในการ

พัฒนาสื่อและนิเวศสื่อ
ที่ปลอดภัย 

และสร้างสรรค์

ส่งเสริมและพัฒนา
ให้เกิดกลไกและ

กระบวนการคัดกรอง 
 เฝ้าระวัง  

และการรู้เท่าทันสื่อ

ส่งเสริมและพัฒนา
ช่องทางเพื่อสื่อสาร

ให้กับสังคม  
เพื่อให้เกิดการรับรู้
และมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคี

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5



 โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการกองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนา

สื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

คณะอนุกรรมการ
การกลั่นกรองและ
พัฒนาโครงการ

คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
สื่อไม่ปลอดภัยและ 

ไม่สร้างสรรค์

คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุน

การสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

คณะกรรมการประเมินผล
การดำาเนินงานของกองทุน 

พัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์6



นิยามที่เกี่ยวข้องกับ “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

“สื่อ” หมายความว่า สิ่งที่ทำาให้ปรากฏด้วยตัวอักษร เครื่องหมาย ภาพ 
หรือเสียง ไม่ว่าจะได้จัดทำาในรูปของเอกสาร สิ่งพิมพ์ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ 
ภาพระบายสี รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์  วีดิทัศน์ 
การแสดง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือได้จัดทำาในรูปแบบ 
อื่นใดตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง

“ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์” หมายความว่า ส่ือที่มีเนื้อหาส่งเสริม 
ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและความม่ันคง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข

ลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 
1. สือ่ทีม่เีนือ้หาขดัตอ่ศลีธรรม จรยิธรรม และวฒันธรรมอนัดขีองสงัคม หรอื

สง่ผลกระทบทางลบต่อจติใจหรอืสขุภาพของประชาชน ครอบครวั ชมุชน 
และสังคมอย่างร้ายแรง

2. สือ่ทีม่เีนือ้หาทีก่อ่ใหเ้กดิความแตกแยก ยัว่ย ุและสรา้งความเกลยีดชงัตอ่
บคุคลหรอืกลุม่บคุคลจนอาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบร้ายแรง ไมว่า่จะเปน็ทาง
ร่างกายหรือจิตใจ

3. สือ่ท่ีมเีนือ้หาสง่เสรมิการละเมดิสทิธิมนษุยชนและศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย์
4. สื่อที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย
5. ส่ือท่ีมีเน้ือหาขัดต่อหลักจรรยาบรรณส่ือ หรือแนวปฏิบัติของวิชาชีพส่ือน้ัน ๆ

อ้างอิงจากมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

อ้างอิงจากประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
เรื่อง กำาหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

7คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
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คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
นวตักรรมเพ่ือการพัฒนาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์
เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21 (13) 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย
และสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 เพื่อดำาเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อ 
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามท่ีคณะกรรมการกำาหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง  
ตามคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาส่ือ
ปลอดภยัและสร้างสรรค ์ที ่6/2562 ลงวนัที ่30 เมษายน 2562 และคำาสัง่ปรับปรุงองคป์ระกอบ 
ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัชญ์  ครุจิต   ประธานอนุกรรมการ
2. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร    รองประธานอนุกรรมการ
3. นางสาวณฤดี  เคียงศิริ    อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธ์  อนันต์วรณิชย ์  อนุกรรมการ
5. ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ  อนุกรรมการ  

(นายพรชัย ว่องศรีอุดมพร)   
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  อนุกรรมการ
7. ผู้แทนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการ  

(นายธนวัฒน์  มีสวัสดิ์)    
8. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล   อนุกรรมการ
9. ผู้แทนสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   อนุกรรมการ 

(นายกฤษกร รอดช้างเผื่อน)    
10. ผู้แทนนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่าย  อนุกรรมการ 

หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   
(นายสุรนิตย์ ชุมสาย ณ อยุธยา)   

11. รองศาสตราจารย์ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช  อนุกรรมการ
12. ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

สำาหรับประชาชน 
(นายเทินพันธ์  แพนสมบัติ)   

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์8
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

2. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์  

3. ตดิตามและประเมินผลการดำาเนนิงานเกีย่วกบัการสง่เสรมิสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรม
เพื่อการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ  
เพื่อทราบ

อำ�น�จหน้�ที่

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์10
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ใช้โอกาสนี้ในการสร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการกำาหนดนิยาม ค้นหา และพัฒนาองค์ความรู้ โดยร่วมให้ความเห็นและร่วม 
แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ เพ่ือจัดทำาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้าง “นวัตกรรม” เพื่อการพัฒนาส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์สื่อในปัจจุบัน และเพื่อนำาไปใช้เป็น
แนวทางในการดำาเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของ 
กองทุนฯ ต่อไป 

สร้�งพื้นที่ให้ประช�ชนได้มีส่วนร่วม
ในก�รกำ�หนดนิย�ม ค้นห�  

และพัฒน�องค์คว�มรู้ โดยร่วม 
ให้คว�มเห็นและร่วมแลกเปลี่ยน
ถ่�ยทอดประสบก�รณ์คว�มรู้  

เพื่อจัดทำ�แนวท�งก�รส่งเสริม
สนับสนุนก�รสร้�งนวัตกรรม

เพื่อก�รพัฒน�สื่อปลอดภัย 
และสร้�งสรรค์ 

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์12



LIVE
LIVE

นิยามที่เกี่ยวข้องกับ
“นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
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“สือ่” ทีเ่กดิจากการสรา้งสรรคข์ึน้ใหมห่รอืตอ่ยอดจากสิง่เดมิ ซึง่มีคณุคา่ เปน็ประโยชน ์
ต่อสาธารณะ และกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้โดยง่าย
(ดูนิยามคำาว่า “สื่อ” ที่หน้า 7)

“นวัตกรรมส่ือ” ท่ีมีเน้ือหามุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดผลดี
ต่อสังคม ทั้งทางด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและความ
มั่นคง ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต การรู้
เท่าทันสื่อ การใช้ประโยชน์จากสื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน
และสังคม และไม่มีลักษณะของการเป็นสื่อท่ีไม่ปลอดภัย 
และไม่สร้างสรรค์ 

“นวัตกรรมสื่อ” (Media Innovation)

“นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” 
(Safe and Creative Media Innovation)

“กระบวนการ หรือวิธีการใหม่” 
ที่นำาไปใช้ขับเคลื่อนให้เกิดสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

“นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์์” 
(Innovation for Development of Safe and Creative Media)

(ดูนิยามของ “ลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์” ที่หน้า 7)

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์14



คุณลักษณะของนวัตกรรม 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม ่
หรือต่อยอดจากสิ่งเดิม

เป็นแบบอย่างที่ดี  
มีคุณค่า และนำาไปใช้ประโยชน ์

ต่อสาธารณะได้จริง 

มีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อสังคม 
น่าสนใจ และกลุ่มเป้าหมาย 

เข้าถึงได้โดยง่าย

ไม่มีลักษณะของการเป็นสื่อ 
ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

LIVE

1 2

3 4
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1. พฒันาคนใหค้ดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะการเลา่เรือ่งผา่นสือ่ การผลิตส่ือ เพือ่สรา้งนวตักรรม
ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงผู้ผลิตสื่ออาชีพ

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ความรู้เท่าทันสื่อ และการคิด
เชิงวิพากษ์

3. เปิดพื้นท่ีเพื่อรับฟังความต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย และปัญหาที่ควรแก้ไข 
มีความเข้าใจชุมชน สังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

4. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
5. สร้างโอกาส องค์ความรู้ และการเรียนรู้จากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6. ยกย่องและให้รางวัลแก่ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7. สง่เสรมิการเผยแพร ่การเขา้ถงึ การใชป้ระโยชน ์และการตอ่ยอดนวตักรรมส่ือปลอดภัย

และสร้างสรรค์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์
8. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนด้านนวัตกรรม

สื่อจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9. ติดตามและประเมินผลการสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แนวท�งในก�รดำ�เนินง�นของ “คณะอนุกรรมก�รส่งเสริมสนับสนุน 
ก�รสร้�งนวัตกรรมเพื่อก�รพัฒน�สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์”

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์16



Search

ผู้ที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนจาก
กองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ 

ประชาชนทั่วไปผู้ผลิตสื่อ  
และนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา

หน่วยงานรัฐ 
เอกชน และภาคี

เครือข่าย

กลุ่มเป้าหมาย 
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ผลงานในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยบริษัท เมโมกราฟฟิค จำากัด 
ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แบบเปิดรับท่ัวไปประจำา
ปี 2561 รูปแบบคือ แอปพลิเคชันเกมจำาลองระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิชา
เศรษฐศาสตร ์นำาเสนอเรือ่งเศรษฐกจิและเศรษฐศาสตรใ์หค้นทัว่ไปเขา้ใจอยา่งงา่ยๆ ผ่านวดิโีอ
แอนเิมชนั  โดยโครงการนีไ้ดร้บัรางวลันวตักรรมสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์ในงานนวตักรรม
แห่งชาติ ประจำาปี 2563 สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รับทุนโดย คุณมณฑล กาญจโนฬาร จัดทำาเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัล 
และหนงัสืออิเล็กทรอนกิส ์ระยะที ่2  (ระยะที ่1 เมือ่ป ี2557 – 2560) 
เผยแพร่หนังสือวรรณกรรมไทย 200 เล่มผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้ง 
แนะนำาและเพิ่มเนื้อหาของหนังสือที่นิยมอ่าน เช่น วรรณกรรม
ประเภทตา่ง ๆ  มคีวามถกูตอ้ง ใชง้านงา่ย เหมาะกบันกัเรยีน นกัศึกษา 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

1. รู้จริงเศรษฐกิจไทย

2. โครงการห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ ระยะที่สอง

ตัวอย่างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

www.vajirayana.org 

ข้อมูลเพิ่มเติม
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https://www.facebook.com/roojingthaiecon/
https://vajirayana.org/?fbclid=IwAR3T224P2C6qFSoO4Z7MCPjw53p6CHFDTbBxW3zoZEOnUyfbQrhdj1F9nlE


ผลงานคุณภาพและรับทุนจากกองทุนฯ โดยคุณอภิรดี มัณยากาศ บริษัท ครีเอทีฟ 
เนิร์ด จำากัด พัฒนาและผลิตนิทานแอนิเมชันภาษามือไทยส่งเสริมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน จำานวน 3 เรื่อง

รับทุนโดย บริษัท ดราคอนิค จำากัด ใช้เทคโนโลยี 
Digital Archive ของบริษัท Toppan (ประเทศญ่ีปุ่น) 
สร้างเป็นสื่อเสมือนจริง (VR Content) ของ 
วดัศรชีมุ พร้อมพฒันา VR Application บนสมารท์โฟน  
เพือ่รกัษาและเผยแพรข่อ้มลูประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 
และสถาปตัยกรรมไทยใหแ้กส่าธารณชนเพือ่ประโยชน์
ทางการศึกษา และการท่องเที่ยว

ผลงานโดยคุณวรพจน์ ธัญภัทรกุล ซึ่งจัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อทางเลือกสำาหรับเยาวชน ส่งเสริม
การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็ก ช่วยให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ และส่งเสริมความสัมพันธ์
อันดีในครอบครัว 

3. นิทานแอนิเมชันภาษามือไทย เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน

5. โครงการสร้างภาพเสมือนจริงวัดศรีชุม

4. แอปพลิเคชันนิยายภาพอินเตอร์แอคทีฟ “ก้าวแรกสู่โลกโซเชียล”

รับชมคลิปรายละเอียด

ดาวน์โหลด “VR Smart Heritage” บน App Store  
และ “VR Thailand Heritage” บน Google Play

ดาวน์โหลดผ่าน
Google Play

ข้อมูลเพิ่มเติม 
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http://www.daydev.com/ar/smartheritage/?fbclid=IwAR0SNpWQDpg_fD6LzT4EvPWXJFgJjJBdeeTbLcJXzXnO0FuJtI4TJkM7WsI
https://play.google.com/store/apps/details?id=urassaya.visualnovel.intonewworld&hl=th&fbclid=IwAR02tcmtGv3SHgH3WeVzYhys7odSGXTMdSJx_mulaVYwD90bkZgLPgXuQrA
https://www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial/posts/1341879045986790
https://apps.apple.com/us/app/vr-smart-heritage/id1487917478
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daydev.vrsmart&hl=en_US


รั บ ทุน โดย  สำ านั ก เทค โน โลยี ก ารศึ กษา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผลิตสื่อ 
ที่ทำาให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตด้วยนวัตกรรม VR ใช้มิติ
ของภาพนำาเข้าสู่คุณค่าของเน้ือหาท่ีเคล่ือนไหวได้ 
บูรณาการความรู้และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันจน
เกิดเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ร่วมสมัย

ผลงานภาพยนตร์เงียบขาวดำา เทคนิคซ้อนภาพ Live Action และฉากแอนิเมชัน  
โดย บริษัท ซาติ สตูดิโอ จำากัด  ดัดแปลงนิยายภาพเร่ือง Blood Song มาทำาเป็นภาพยนตร์เงียบ
ขาวดำาท่ีมีการเต้นประกอบดนตรีบรรเลงเพ่ือเล่าเร่ือง และส่ืออารมณ์ตัวละคร ผสานเทคนิคซ้อน 
Live Action และฉากแอนิเมชันที่ผู้รับชมทุกชาติ ทุกภาษาสามารถเข้าถึงได้  

ผลงานคุณภาพโดย คุณดลยา กมลเพ็ชร  
จัดทำาสื่อให้องค์ความรู้ เพื่อความเข้าใจ
เกี่ยวกับวรรณคดีรามเกียรติ์ในแบบไทย  
พร้อมจัดฉายที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ

6. แอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์เสมือนแบบปฎิสัมพันธ ์
กรณีศึกษา 10 พิพิธภัณฑ์ของไทย

7. “โลหติรำาพนั”

8. รามาวตาร สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาภาพยนตร์รามาวตาร 
สำาหรับเด็กและเยาวชน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Teaser

รับชมคลิปโครงการ
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https://www.facebook.com/ramaavatar.animation/posts/550635395662413
https://www.youtube.com/watch?v=Lmqnrnzc4wQ&fbclid=IwAR3DLIyrY-bAGwA6vLWrO_1kso_RzDZ4SymdV42c-rXzlU269gIpJ9oXvQM
http://vrsiam.org/?fbclid=IwAR2wfvtzdjCahGmynzeIoxgqN04TpMkZJevw3BMnleqyYXxTdAAth4d8QYY


แนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากการระดม
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 21



การพัฒนาคนใ ห้ เกิ ดวิ ธี คิ ด เชิ งนวั ตกรรม  
และหนทางสูก่ารสร้างนวตักรรม และอาศยัตวัแบบจาก 
ต่างประเทศมาทบทวนว่า นวัตกรรมสื่อของไทยควร
อุดและหนุนเสริมเรื่องใดบ้าง

การเชื่อมโยงความเข้าใจ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์มีข้อจำากัดหลายอย่าง โดยเฉพาะนิยามนวัตกรรมและสื่อมวลชน

• การทำาความเข้าใจชุมชนและสังคมให้มากขึ้น ไม่เฉพาะการผลิตหรือสร้างสื่อที่ตระหนัก
เฉพาะคนในกรุงเทพฯ แต่มีกลุ่มคนและอีกหลากหลายพื้นที่ที่ควรให้ความสำาคัญ 
เช่นเดียวกัน

• การให้ความสำาคัญกับประเด็นเรื่องความเหลื่อมลำ้า ความยากจน ผู้สูงอายุ และสังคม
ชนบทที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบริโภค โดยจะต้องส่งเสริมวิถีชีวิตหรือการใช้ภาษาท้องถิ่นในการ
สื่อสารกัน การให้ความสำาคัญกับ 4C เป็นแกนหลักร่วมกับแกนเรื่องการพัฒนาคนหรือ
กจิกรรมทีส่ร้างคนทางด้านสือ่ หรอืธรุกจิทีเ่ป็นการกระตุ้นให้เกดิผลลพัธ์กบัสังคม ได้แก่

การพัฒนาศักยภาพ

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การเปิดพื้นที่

Community 
ชุมชน

Content 
เนื้อหา  

Culture 
วัฒนธรรม

Custom 
ประเพณี 

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
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• จัดทำาฐานข้อมูลแบบคลังสมองเพื่อให้เกิดการสร้างตัวแบบ (Prototype) แล้วนำาไปสู่
การต่อยอดและร่วมมือกันของเครือข่ายจนขยายสู่หุ้นส่วน 

• ภาคกีารดำาเนินงานทำาเว็บไซตท์ีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์สง่ผลใหก้ารสนบัสนนุและส่งเสรมิ
การสร้างนวตักรรมส่ือปลอดภัยและสรา้งสรรคม์คีวามแปลกใหมแ่ละนา่สนใจเพิม่มากขึน้

• การให้ความสำาคัญกับ  

• เปิดให้มีประเด็นการขอทุนท่ีหลากหลาย และอาศัยการถอดบทเรียนในแต่ละปี 
เพื่อพิจารณาว่า อะไรควรกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์กองทุน

• กลวิธีในการขอทุนจากกองทุนสื่อให้ได้ทุนน้ันถือว่าเป็นประเด็นสำาคัญที่ภาคีเครือข่าย
จะต้องทราบถึงวิธีการเพื่อการเข้าถึงทุนได้มากขึ้น

• การพิจารณาโครงการควรมีความสร้างสรรค์และสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการเข้าถึงทุนและสร้างสื่อที่มีนวัตกรรมการสื่อสาร 
แบบใหม่สู่สังคม

การสร้างเครือข่าย

อื่น ๆ

การให้ทุนสนับสนุน

3 ต้อง
1. ต้องรู้จักธรรมชาติของงานสื่อ 
2. ต้องรู้ว่ากำาลังทำาอะไร 
3. ต้องรู้ว่าทำาไปเพื่ออะไร 

1. รู้จักคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม 
2. รู้จักผู้ฟังว่ามีพฤติกรรมเชิงลึกอย่างไร 
3. รู้จักผู้ที่สนับสนุนว่าต้องการผลลัพธ์อะไร ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน 

3 รู้

1. ควรระวังตาม 6B/Six Thinking Hats  
หรือวิธีคิดตามทฤษฎีหมวก 6 ใบ

2. ควรมีการกระตุ้นความคิด จินตนาการ 
ที่จะนำาไปสู่การคิดนอกกรอบที่เป็นจริงได้

2 ควร

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
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• การให้ความสำาคัญกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 

• การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
เพื่อนำาไปสู่การคิดเชิงแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ 

• การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  
เพื่อคิดวิเคราะห์ วิจารณ์แบบมีวิจารณญาณ 

• ความร่วมมือ (Collaboration)  
คือ การร่วมมือทำางานกัน การยอมรับความหลากหลายจาก
สิ่งที่มีความแตกต่างกัน

• วิธีการนำาเสนอในรูปแบบใหม่โดยไม่จำาเป็นต้องมีสตูดิโอสำาหรับการถ่ายทำา เพราะ
สามารถออกไปถ่ายทำารายการนอกสถานท่ีได้แล้ว แต่เนื้อหาท่ีต้องการจะนำาเสนอเพื่อ
ให้ผู้บริโภครู้สึกตื่นเต้นมากขึ้น

• การใช้วิธีเล่าเรื่องแบบดิจิทัล คือ การผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ต้องกระชับ รวดเร็ว  
และสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ตั้งแต่เริ่มแรก เนื่องจากมีระยะเวลาในการนำาเสนอจำากัด

• การนำาเสนอประเด็นเชิงการให้ความรู้ที่เท่าทันกับสถานการณ์ทางสังคมโดยไม่ปิดบัง
ความจริง และตระหนกัถงึความเปน็ธรรมทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั ทัง้นี ้เมือ่การเปลีย่นแปลง
ในโลกดิจิทัลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยง่าย การยอมรับและพร้อมที่จะปรับ
เปลี่ยนอย่างทันท่วงทีจึงเป็นสิ่งท่ีมีความสำาคัญ เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดและ 
ผ่านพ้นวิกฤติเหล่านี้ไปได้

Digital Transformation

Creative Thinking I Critical Thinking I Collaboration

21st 
Century Skill

การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
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• สาเหตุจากอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ และ
พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ให้เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบเพื่อ
ความสะดวกสบายในชีวิตประจำาวัน

• อินเทอร์เน็ตจะพยายามขับเคลื่อนสังคมให้เป็นไปตามทิศทางของโลกดิจิทัลตามบริบท
ของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ต่อมาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจึงเรียกว่า Big Data ซึ่งจะถูก
ประมวลผลโดย AI แต่มนุษย์สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ เนื่องจาก
มนษุยม์องสิง่ทีเ่ขา้มาทา้ทายของโลกดจิิทัลเปน็โอกาสและพยายามสรา้งสรรค์นวตักรรม
ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน ผลท่ีตามมาย่อมทำาให้รอดพ้นจากวิกฤติ
ทางเทคโนโลยีและสื่อไปได้

 นวัตกรรมสือ่มกัจะม ี2 ดา้นอยูเ่สมอ จงึเปน็สิง่ทีต่อ้งทำาความเขา้ใจเพือ่ใหเ้กดิการรบัรู ้
ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยต้องตระหนักถึงภยันตรายเพื่อ
ระมัดระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องข่าวปลอม (Fake News) 
ที่เกิดขึ้นจากความไม่ประสงค์ดีของผู้ผลิตสื่อ และผู้บริโภคท่ีขาดความรู้ในเรื่องน้ันๆ ซ่ึงถือ
เป็นนวัตกรรมสื่อที่เป็นภยันตรายต่อสังคม ดังน้ัน การพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ถือเป็นทางออกให้กับประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤติส่ือไปได้ “แท้จริงแล้วอนาคต
ของประเทศไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัเทคโนโลยเีพยีงอยา่งเดยีว แต่ยงัขึน้อยูกั่บทศิทางทีจ่ะนำาเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมไปใช้อย่างไร”

Internet of Things

Media Innovation

แท้จริงแล้วอน�คตของประเทศ 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียง 
อย่�งเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับ 
ทิศท�งที่จะนำ�เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมไปใช้อย�่งไร
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ถ้าจะกล่าวว่า ในรอบสองทศวรรษกว่า ๆ (พ.ศ. 2550-2563) ที่ผ่านมา เราเกือบทุกคนใน
ประเทศไทยคงเคยได้ยินคำาว่า “นวัตกรรม” มากบ้างน้อยบ้างต่างกรรมต่างวาระกันไป มีการ
หยบิยกคำาดงักลา่วมาใชใ้นหลากหลายบริบทดว้ยกนั ไมว่่าจะเปน็เรือ่งการแขง่ขนัของภาคธรุกจิและ
อุตสาหกรรม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วและรุนแรงในโลก หรือความ 
เร่งด่วนในการเพิ่มขีดความสามารถ หรือศักยภาพของทุกองคาพยพให้เท่าทันกับภาวะคุกคาม 
ต่างๆ ที่ประเดประดังเข้ามาอย่างมากมาย ตั้งแต่ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการ
ขาดแคลนทรพัยากร การอบุตัขิึน้ของเทคโนโลยใีหม ่ๆ  ทีอ่าจสร้างประโยชนห์รอืผลกระทบทีไ่มส่ามารถ 
คาดเดาได้ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย รวมไปถึงปัญหาความเจ็บป่วย
ทางจิตของประชากร ฯลฯ 

บทความ: นวัตกรรม-สื่อ (Media-Innovation)
โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ 
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โดยรวมคำาว่า “นวัตกรรม” ถูกนำาเสนอในแง่ของความจำาเป็นหรือความเป็นความตายที่มี
ความสำาคัญเป็นอย่างมากต่อการอยู่รอดปลอดภัยของท้ังปัจเจกบุคคล องค์กร สถาบัน สังคมและ
ประเทศชาติ ในบริบทความสำาคัญของคำาว่า “นวัตกรรม” นั้นเริ่มมีการระบุเอาไว้ในระดับนโยบาย
ของประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  
โดยแผนดังกล่าวระบุยุทธศาสตร์การใช้ฐานความรู้สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมเข้ามา
ชว่ยเพิม่ “คณุคา่” (Value) ของผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหส้งูขึน้ และถอืเปน็ยทุธศาสตรส์ำาคญัในการ
ปรบัโครงสรา้งเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัภาคการผลติและบรกิารของประเทศ รวมถงึไดก้ลายเปน็
เครือ่งมอืสำาคญัเชงินโยบายในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเรือ่ยมาทัง้ในแผนพฒันาฯ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และฉบับที่ 12 (2560-2564) 

ในช่วงของแผนพัฒนาฯ แผนที่ 10 น้ัน ความจำาเป็นของการหยิบยกเอาการใช้ฐานความรู้ 
สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม น่าจะเป็นเพราะระบบเศรษฐกิจโลกได้ปรับเปลี่ยนไปสู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ซึ่งการแข่งขันได้แปรเปลี่ยนจากการ
แขง่ขนักนัดว้ยการผลติและผลติภาพ (Manufacturing and Productivity) ไปเปน็การแขง่ขนักันดว้ย
ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ การใช้ความรู้และประสบการณ์
ในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำามาสร้างความมั่งค่ังได้ ซ่ึงในระบบเศรษฐกิจฐาน 
ความรู้นั้น มูลฐานการผลิตได้เปลี่ยนจากการตอบสนองความต้องการทางกายภาพหรือประโยชน์
ใช้สอยมาสู่การตอบสนองเชิงจิตวิญญาณ อารมณ์ ความรู้สึก หรือ “คุณค่า” นั่นเอง ความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมจึงผูกโยงอยู่กับทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีความรู้  
มีประสบการณ์ในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา หรือในอีกนัยยะหนึ่ง คือ ผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ที่มีคุณค่า ประเทศไทยซึ่งมีระบบเศรษฐกิจอยู่บนฐานการผลิต (Manufacturing Economy)  
ผ่านการรับจ้างผลิต (OEM) จึงประสบปัญหาไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป

คำ�ว่� “นวัตกรรม” นั้นเริ่มมีก�ร
ระบุเอ�ไว้ในระดับนโยบ�ยของ
ประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ต ิ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
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ท้ังน้ี หากจะถามว่าทำาไม “นวัตกรรม” จึงมีความสำาคัญจนถูกหยิบยกเอามาระบุว่าเป็นเคร่ืองมือ
หรือทางออกสำาคัญในหลากหลายระดับ และมิติต้ังแต่ระดับนโยบายของประเทศดังที่เห็นในแผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัตา่ง ๆ  หรือในการวางแผนการยกระดบัขดีความสามารถและ
การพัฒนาของภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ไล่ลงมาจนถึงสถาบัน องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน หากเป็นแวดวง
การวิชาการ คำาแนะนำาแรกในการทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญดังกล่าวคงเป็นคำาแนะนำาให้ศึกษา 
ถึงนิยาม (Definition) เชิงวิชาการของคำาว่า “นวัตกรรม” หรือ “Innovation”เสียก่อน 

หากเราจะลองคน้หาคำานยิามดงักลา่วจากกเูกลิ เสริช์ เราจะพบวา่ ผลของการคน้พบมกีารกลา่วถงึ 
นิยามของนวัตกรรมอยู่ประมาณ 1,530,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้าน!) แหล่ง (ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2563) โดยมคีวามกวา้งขวางและหลากหลายแงมุ่มมาก ในแวดวงวชิาการในประเทศไทย
ก็มีความพยายามท่ีจะนิยามคำาว่านวัตกรรมมาอย่างยาวนาน และมักเป็นความพยายามที่จะนิยาม
นวัตกรรมในเชิงการกำาหนดเป็นทฤษฎี หรือตัวแบบ (Models) ท่ีแน่นอน แต่ก็มีความแตกต่างหลากหลาย 
โดยขึ้นอยู่กับที่มาของค่ายความรู้ (Schools) ที่นักวิชาการเหล่านั้นใช้เป็นบรรทัดฐาน โดยส่วนตัว 
ผูเ้ขยีนมองคำาวา่ “นวตักรรม” มนียิามความหมายวา่ “เปน็กจิกรรม การกระทำา และกระบวนการ” 
ของ “การสร้างอะไรบางอย่าง (ความคิด แนวคิด ผลิตภัณฑ์/บริการ วิธีการ ธุรกิจ นโยบาย 
ฯลฯ) ใหม่ที่มีคุณค่า (ต่อผู้รับเอาไปใช้ หรือรับเอาไปดำาเนินธุรกิจ ฯลฯ) และก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการสร้างความเติบโตและความยั่งยืน” 

ทัง้นี ้ในการศกึษาเกีย่วกบั “นวตักรรม” นัน้ จดุกำาเนดิของคำากม็ท่ีีมาจากการค้นพบว่า มนษุยม์ี
กจิกรรมทีม่นษุย์มักกระทำาเปน็กจินสิยั กลา่วคอื เมือ่มกีารนำาเสนออะไรบางอยา่ง (สิง่ของ ผลติภณัฑ/์
บริการ กระบวนการ ธรุกิจ องค์กรธรุกิจ ฯลฯ) ออกมา กม็กัจะมกีารแขง่ขนักนันำาเสนอสิง่ทีป่ระดษิฐ์
สรา้งสรรค์ใหมอ่อกมา การนำาเสนอสิง่ใหมเ่ขา้สูร่ะบบเศรษฐกจิและสงัคมนีท้ำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ของระบบเศรษฐกิจ (Economic Change) และในการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจนี้ตัวขับเคลื่อน
สำาคัญก็คือ “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยีใหม่” (New Technologies) ที่เอื้อให้เกิดรูปแบบของ
การแข่งขันใหม่ๆ ในบรรดาผู้แข่งขันและส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐาน 
(Fundamental Changes) ของระบบเศรษฐกิจมากกว่า เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น (แบบง่ายๆ)  
ถึงความสำาคัญของ “นวัตกรรม” ผู้เขียนขออธิบายเป็นลำาดับ ดังนี้

1. มผีูน้ำาเสนอสิง่ทีเ่ปน็ทีต่อ้งการและมกีารตอบรบัสิง่เหลา่นัน้จากสงัคม จงึเกดิระบบเศรษฐกจิขึน้

2. เมื่อมีผู้นำาเสนอและมีการตอบสนองจากสังคมก็มีผู้อื่นๆ ที่เข้ามาแข่งขันกันนำาเสนอสิ่งที่เป็นที่
ต้องการนั้นๆ ให้แตกต่างออกไปหรือใหม่กว่า

3. เกิดการตอบรับต่อส่ิงใหม่ๆ ที่มาจากการแข่งขันโดยสังคม จึงนำามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบเศรษฐกิจ
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4. “นวัตกรรม (อะไรท่ีใหม่และมีคุณค่า)” และใช้หรือมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาประกอบเป็นตัว 
ขับเคลื่อนสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า

5. หากไม่มีการแข่งขันกันนำาเสนอส่ิงใหม่ ระบบเศรษฐกิจจะชะงักงัน (Stagnant) เพราะไม่
เกิดการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเคลื่อนต่อไปได้ต้องมีการพัฒนา 
“นวัตกรรม”

6. การนำาเสนอสิ่งใหม่ หรือ “นวัตกรรม” จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจได้
นวัตกรรมนั้นต้องได้รับการตอบรับจากสังคม – มีคุณค่า

ดังท่ีกล่าวข้างต้นว่า ผู้เขียนมีความโน้มเอียงที่จะมอง “นวัตกรรม” ในบริบทของกิจกรรม  
การกระทำา และกระบวนการ ซึ่งมีเหตุที่มาและปัจจัยอิทธิพลที่หลากหลาย มากกว่าที่จะมองว่ามี 
รูปแบบเป็นทฤษฎีตายตัวและตัวแบบที่มีความชัดเจนแน่นอน ผู้เขียนจึงมีความเห็นสอดคล้องกับ
นิยามของนวัตกรรมของผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมท่านหน่ึง นายสตีเฟน เอ็ม ชาพิโร (Stephen M. 
Shapiro) นยิามนวัตกรรมของเขาคอื “นวตักรรม คอื ดำารงคงอยู่อยา่งสอดคล้อง (กบัผูร้บันวตักรรม)  
ผู้เขียน  Innovation is STAYING RELEVANT” เขาอธิบายว่า 

“(มนุษย์) เรากำาลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยคาดคิดถึงมาก่อน 
ส่ิงที่เคยเป็นแรงสนับสนุนให้องค์กรหนึ่งประสบความสำาเร็จในอดีตอาจกลาย
เป็นสิ่งที่ทำาให้องค์กรนั้นล้มเหลวในอนาคตก็เป็นได้ องค์กรธุรกิจจำาเป็นต้อง
วิวัฒนาการและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของความต้องการของ 
ผู้บริโภคอยู่เสมอจึงจะอยู่รอด”  

นวัตกรรมกับอุตสาหกรรมสื่อ อุตสาหกรรมส่ือ (Media Industry) เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการนำาเสนอ “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยีใหม่” มากจนทำาให้เกิดการ
สูญเสีย หรือ “ไม่คงความสอดคล้อง” (Being Irrelevant - ผู้เขียน) การดับสลายของหลาย
ส่วนของอุตสาหกรรมนั้นมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ในอดีตกาล ในทางกลับกันการนำาเสนอ 
“นวัตกรรม” หรือ “เทคโนโลยีใหม่” ก็ส่งผลให้เกิดการตอบรับใหม่ๆ และเกิดการเจริญเติบโต
ก้าวหน้าของอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกัน 

การมาถึงของการประดิษฐ์ตัวอักษรทำาให้เกิดการบันทึกประวัติศาสตร์ได้ต่อเนื่องและคงที่  
โดยได้ลดบทบาทของนักเล่าเรื่อง (Storytellers) การมาถึงของแท่นพิมพ์ของ โยฮันน์ กูเทนแบร์ก  
ใน ค.ศ.1453 ลดบทบาทของช่างฝีมือเขียนตำารา (Illuminated Manuscripts) ลง แต่ก็นำามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนจำานวนมหาศาล เพราะสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายและมากขึ้น  
การมาถึงของการสื่อสารผ่านดาวเทียมทำาให้เกิดอุตสาหกรรมข่าวในรูปแบบใหม่ สถานีโทรทัศน์ 
ท้องถิ่นมากมายไม่ใช่แหล่งติดตามข่าวสารของผู้คนอีกต่อไป  

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 29



การมาถึงของอนิเทอรเ์นต็ คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล เทคโนโลยกีารพมิพดิ์จทิลั เคเบลิทวี ีภาพถา่ย
ดิจิทัล คอมพิวเตอร์กราฟิก การบีบอัดข้อมูลเสียงและภาพ โลกเสมือนจริง สมาร์ทโฟน โซเชียล 
มีเดียแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน ฯลฯ จนมาถึงปัญญาประดิษฐ์ซึ่งถูกนำามาใช้ในการผลิตสื่อทั้งอย่าง
สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์และเป็นอันตรายไปพร้อมกัน ส่ิงต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวงข้างต้นล้วน 
นำามาซ่ึงการดับสลาย พร้อมๆ กับการอุบัติข้ึนของสื่อรูปแบบใหม่ การนำาเสนอส่ือแบบใหม่  
ช่องทางหรือแพลตฟอร์มการดำาเนินธุรกิจสื่อแบบใหม่ ผู้ผลิตสื่อใหม่  การบริโภคหรือความนิยม
ของผู้บริโภคที่มีต่อสื่อในลักษณะใหม่ ซึ่งแน่นอนว่า นำามาซึ่งการละทิ้งสื่อในรูปแบบเดิมที่ไม่ดึงดูด 
พวกเขา (อีกต่อไป) ท้ังนี้ยังต้องกล่าวถึงผลกระทบทั้งดีและร้ายอันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของ 
สื่อใหม่ๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ควบคุมได้ยาก เป็นต้น 

ว่ากนัว่า นวตักรรมสือ่มกัถกูนำาเสนอโดยคนนอกอตุสาหกรรมเสมอ (ตวัอย่าง - CNN) เครือ่งมอื
อปุกรณ์ในการผลติสือ่ต่าง ๆ  กมั็กถกูนำาเสนอโดยคนนอกอตุสาหกรรมสือ่ (สมาร์ทโฟน แอปพลเิคชนั) 
ทุกวันนี้คนผลิตส่ือเองก็เป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน หรือการผลิตสื่อเป็น 
อันมากเช่นเดียวกัน อุตสาหกรรมสื่อจึงเป็นอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรับผลกระทบ
ทั้งบวกและลบค่อนข้างรุนแรงอย่างสมำ่าเสมอ ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านระบบเศรษฐกิจ 
(Economic Changes) นั้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมสื่อได้สร้างผลกระทบ
ที่มีขนาดและมูลค่าสูงมาก มากจนถึงขนาดส่งผลให้เกิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) และอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมรกิา 
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร เป็นต้น และได้กลาย 
เป็นแหล่งสร้างรายได้สำาคัญแทนอุตสาหกรรมอื่นๆ ในอดีตของประเทศเหล่านั้น 

ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น ผู้เขียนขออนุญาตย้อนกลับไปที่นวัตกรรมใน 
ภาพรวม ทั้งนี้เพราะเบื้องต้นผู้เขียนได้กล่าวถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวจนอาจเกิด
ความเข้าใจไม่ครบถ้วนว่า ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่นำามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมนั้นไม่มีในภาพรวมการนำาเสนอ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมทั่วไป 
นำามาซึ่งการเปล่ียนทางสังคมไม่น้อยเช่นเดียวกัน เช่น การเกิดขึ้นของสังคมเมือง รูปแบบวิถีชีวิต 
แบบใหม่ การพึง่พาผลติภณัฑ์และบรกิาร พฤตกิรรมการอปุโภค/บรโิภคใหม่  ทัง้หลายทัง้ปวงนีม้ทีัง้
ด้านบวกและลบ ด้านบวก เช่น คณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องผูค้น (ส่วนหนึง่) ดขีึน้ อายขุยัยาวนานขึน้  
ผลิตภาพของผู้คนสูงขึ้น สันทนาการของผู้คนดีขึ้น ในด้านลบก็มีมากมายไม่น้อยหน้าเช่นกัน เช่น 
ปัญหาความเหลื่อมลำ้า เกิดการแบ่งชนชั้น ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาอาชญากรรม สิ่งเสพติด 
การแย่งชงิทรพัยากร การล่วงละเมดิ การค้ามนษุย์ ฯลฯ จนไปถงึการก่อสงครามประหตัประหารกัน 

การนำาเสนออะไรใหม่ๆ สู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมนำามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบวกและ
ด้านลบเสมอ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมส่ือก็เช่นเดียวกัน นอกจากด้านบวก 
ที่ทำาให้ผู้คนสามารถเข้าถึงและมีทางเลือกมากขึ้น สามารถพัฒนาตนเอง มีผลิตภาพและศักยภาพ 
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สงูขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนักน็ำามาซึง่ผลกระทบด้านลบไม่น้อย ปัญหาสำาคญัทีม่คีวามน่ากงัวลอย่างมาก
ในอุตสาหกรรมสื่อก็คือ การนำาเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมสื่อนั้นเอื้อให้การ
เข้าถงึอตุสาหกรรมทำาได้ง่ายและกว้างขวาง ควบคมุได้ยากยิง่ขึน้ ปัจจบุนัโอกาสในการผลติสือ่ต่างๆ  
แทบจะสามารถทำาได้ด้วยตวับคุคลเพียงคนเดยีว และช่องทางในการนำาเสนอสือ่กม็หีลากหลายมาก 
มีทั้งที่ดูแลและควบคุมให้มีจรรยาบรรณ มีจริยธรรม ไปจนถึงช่องทางที่มุ่งผลประโยชน์เพียงอย่าง
เดียวหรืออาจมีเจตนามุ่งร้ายเสียด้วยซำ้า เช่น การยุยงส่งเสริมให้เกิดทัศนคติหรือค่านิยมที่เป็น
อันตราย เป็นต้น

อุตสาหกรรมส่ือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงมากทั้งในด้านตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค 
ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมและผู้รับหรือผู้บริโภคสื่อ ประเด็นสำาคัญที่กล่าวกัน
ว่ากำาลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งที่มาจากภายในและภายนอกอุตสาหกรรม
สื่อมีดังต่อไปนี้ 

1. เทคโนโลย ี
2. โอกาสทางธุรกิจ  
3. พฤติกรรมผู้บริโภค 
4. พฤติกรรมในระหว่างผู้แข่งขันในอุตสาหกรรม 
5. กฎ ระเบียบ กติกา (ทั้งภาครัฐที่ดูและควบคุม 

และภาคอุตสาหกรรมเอง)
6. จารีตของอุตสาหกรรม 
7. ยุทธศาสตร์ขององค์กร
8. ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์ 
9. โครงสร้างองค์กร
10. ขีดความสามารถและทรัพยากร 
11. วัฒนธรรม และความสามารถสร้างสรรค์

(ที่มา: Storsul, T., Krumsvik, H. Arne, 2013)

นอกจากนี้แล้วสิ่งใหม่ๆ ที่ถูกนำาเสนอให้กับอุตสาหกรรมสื่อที่ทำาให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต้อง
พิจารณายังมีอีกมากมาย เช่น แพลตฟอร์มในการนำาเสนอสื่อ เช่น ไอแพด สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์
เครื่องใช้ใหม่ๆ ที่จะเกิดในอนาคต รูปแบบการให้บริการสื่อใหม่ๆ เช่น เว็บทีวี แอปพลิเคชันสำาหรับ
แท็บเล็ต กระบวนการท่ีสื่อถูกผลิตและนำาเสนอ องค์กรผลิตสื่อใหม่ ผู้บริโภคที่ผลิตสื่อเอง โอกาส
ในการนำาเสนอนวัตกรรมของอุตสาหกรรมสื่อจึงมีความเป็นได้สูงมากและมีทางเลือกของรูปแบบ  
วิธีการ ชนิด ประเภท กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ ได้หลากหลายมาก ในทางกลับกันโอกาสที่จะกลายเป็น 
“ผู้ไม่สามารถคงความสอดคล้อง” ก็มีสูงมากเช่นเดียวกัน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
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