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พลังเครือข่าย พลังสร้างสรรค์

การสร้างนิเวศสือ่ทีด่ใีห้เกดิขึน้ในสงัคมไทย นบัเป็นเรือ่งท้าทายทีต้่องอาศัยความร่วมมอื

จากทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม เพราะการจะมนีเิวศสือ่ทีด่ไีด้นัน้ คนใน

สังคมต้องมีทักษะการรู้เท่าทันส่ือ ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันส่ือท่ีไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์        

ขณะเดยีวกันก็ต้องร่วมกนัสนบัสนุน สือ่ด ี ให้ได้รบัการยอมรบั และมพีืน้ทีใ่นการน�าเสนอ

เผยแพร่มากขึน้ อกีบทบาทหนึง่ทีท่กุคนสามารถช่วยกนัได้คอื การท�าหน้าที ่เฝ้าระวงัสือ่ที่

ไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ 

กลไกการเฝ้าระวงัส่ือท่ีมปีระสิทธิภาพ คือ พลงัเครอืข่าย ทีเ่กิดขึน้ได้จากความร่วมมอื

ของคนทกุเพศ ทกุวยั และทกุพืน้ทีส่ือ่ ร่วมกนัเป็นหเูป็นตา ทัง้ช่วยกนัตรวจสอบ เตอืนภยั 

ไม่ส่งต่อ ไม่สนับสนุนสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ เพื่อให้สื่อร้ายเหล่านี้ลดน้อยลง และหมดพื้นที่        

ในการน�าเสนอในทีส่ดุ  

พลงัเครือข่ายจึงเป็นพลงัสร้างสรรค์ ในการ ลดสือ่ร้าย ขยายสือ่ด ีเพือ่ให้สงัคมไทย

ได้มนีเิวศสือ่ทีด่อีย่างยัง่ยนื 

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

18.09.63 

21.09.63

12.10.63

12.10.63

ส�านักงานกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัด
ปฐมนเิทศโครงการท่ีได้รบัการสนบัสนนุประจ�าปี 2563 ท่ีโรงแรม
บางกอกชฎา ถนนรชัดาภเิษก กรงุเทพฯ ในงานดังกล่าวยงัได้จดั
เสวนา “ประสบการณ์และข้อสังเกตจากการตดิตามและประเมนิผล
โครงการ” จากผูท้รงคุณวุฒท่ีิมคีวามรู ้ความเช่ียวชาญ ซึง่ต่างให้ข้อมลู
ท่ีสอดคล้องกนั ท้ังปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข อีกท้ังได้เสนอ
ข้อแนะน�าและเทคนคิ เพือ่ให้การด�าเนนิโครงการประสบความส�าเรจ็ด้วย

ส�านักงานกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะ
อนกุรรมการเกีย่วกบัการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน จดังานประชุม
รับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนส�าหรับ
ปีงบประมาณ 2564 

“TMF Public Hearing: Grants for Change 2021” ณ ห้องวิภาวดี 
บอลรมู โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรลัพลาซา ลาดพร้าว กรงุเทพฯ

กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ จดัเวทีส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 5 ภมูภิาค โดยเริม่ท่ีภาคเหนอื ณ โรงแรม     
ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมือ่วันท่ี 22 ตลุาคม 2563 เพือ่เผยแพร่ความรู้
และแนวคิดด้านส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ด้านการรูเ้ท่าทันส่ือสารสนเทศ
และดิจทัิล ไปยงัภาคีเครอืข่ายและขยายเครอืข่ายการท�างานด้านส่ือ
ปลอดภยัและสร้างสรรค์ โดยเวทีส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมฯ จดัสัญจรไปยงั
ทุกภมูภิาคของประเทศต่อไป 

ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ครัง้ท่ี 5 /2563 โดยมนีายวิษณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตรี 
เป็นประธาน (วันศุกร์ท่ี 18 กนัยายน 2563) 

นายธนกร ศรสุีขใส ผูจ้ดัการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ได้รายงานผลการพิจารณาการให้ทุนสนบัสนนุโครงการหรอื
กจิกรรมประจ�าปี 2563 วงเงนิงบประมาณไม่เกนิ 300 ล้านบาท จากโครงการท่ียืน่เสนอมา 1,460 โครงการ รวมมลูค่ากว่า 5,700 ล้านบาท  
ซึง่คณะท�างานพจิารณาและพฒันาข้อเสนอโครงการหรอืกจิกรรมท่ีขอรบัการสนบัสนนุเงนิจากกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
ประจ�าปี 2563 ได้พจิารณาอนมุตัข้ิอเสนอโครงการหรอืกจิกรรม 95 โครงการ รวม 284,966,950 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท

• โครงการประเภทเปิดรบัท่ัวไป (Open Grant) จ�านวน 39 โครงการ รวม 89,200,100 บาท
• โครงการประเภทเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Grant) จ�านวน 48 โครงการ รวม 180,000,000 บาท
• โครงการประเภทความร่วมมอื (Collaborative Grant) จ�านวน 8 โครงการ รวม 15,766,850 บาท
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“ดิฉันเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายท่ี
เคยท�างานวิจยัในประเด็นสิทธิของคนพกิาร
มาก่อน ก่อนท่ีจะขยายมาสู่กลุ่มเด็กและ
เยาวชน จากจดุนีก้เ็ริม่สังเกตเหน็ข่าวจากส่ือ
ต่างๆ ในปัจจบัุน เด็กและเยาวชนได้ถกูละเมดิ
สิทธใินลักษณะหรอืรปูแบบต่างผ่านส่ือเป็น
จ�านวนมาก จึงได้คิดท�าโครงการมือเล็กๆ 
เรยีนรูเ้ท่าทันส่ือ ในปี 2561 ก่อนจะพฒันา
มาเป็นโครงการพลังเครอืข่ายเรยีนรูเ้ท่าทันส่ือ 
: เพือ่ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่าง
ยัง่ยนื ในปีท่ีสอง มุง่เน้นให้เด็กและเยาวชน
ได้รูเ้ท่าทันส่ือและตระหนกัถงึสิทธิของตนเอง
ท่ีได้รับการปกป้องคุ้มครองจากกฎหมาย    
ในโรงเรยีนต้นแบบ 3 แห่งในจงัหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียน
สันก�าแพง และโรงเรยีนฮอดพทิยาคม”

 “โครงการนี้มีกระบวนการศึกษาวิจัย    
5 กระบวนการด้วยกนั เริม่จากการศึกษา
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์การละเมิดสิทธิ
เด็กและเยาวชนทางส่ือ และข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกีย่วข้องกบัการปกป้อง
คุ้มครองสิทธเิด็ก จากนัน้ได้ลงพืน้ท่ีเป้าหมาย 
เพือ่จดักระบวนการเสรมิสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจ ด้านการรู้เท่าทันส่ือและกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกีย่วข้องกบัการปกป้อง
คุ้มครองสิทธเิด็ก ตามด้วยการจดัสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 2 กลุ่ม ระหว่างคณะผูวิ้จยั
กบัส่ือมวลชนในพืน้ท่ีจงัหวัดเชียงใหม่ ให้มี
ความรูค้วามเข้าใจในการสร้างสรรค์ส่ือท่ีไม่น�า
ไปสู่การละเมดิสิทธิเด็ก และกบักลุ่มนกัวิชาการ 
เพือ่น�าไปสู่การขบัเคล่ือนเชิงนโยบายในการ
ปรบัปรงุแก้ไข กฎระเบยีบ กฎหมาย ท่ีจะก่อ

“จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
กบักลุ่มส่ือมวลชน คณะท�างานพบว่าจรงิๆ แล้ว
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆท่ีมอียูน่ัน้
ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพของ
เด็กและเยาวชน เพยีงแต่มาตรการในการบังคับใช้
ไม่ชัดเจน ขณะเดียวกนัประเด็นท่ีจะมส่ีวนช่วยให้
ปัญหาการละเมิดสทิธเิดก็และเยาวชนจาก
การน�าเสนอข่าวทางส่ือลดลง คือ การเสรมิสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจให้แก่ทุกคนในสังคม โดยเฉพาะ
กลุ่มผูป้กครองและเด็ก ให้ตระหนกัรูถ้งึสิทธิ
ของเด็กและเยาวชน

นอกจากนีย้งัสามารถสรปุคุณลักษณะ
ส�าคัญ 3 ประการท่ีเด็กและเยาวชนควรม ีเพือ่ใช้
เป็นแนวทางในการรูเ้ท่าทันส่ือ และแก้ไขปัญหา
เมือ่ถกูละเมดิสิทธจิากการน�าเสนอข่าวทางส่ือ 
ได้แก่ “3 ส” (เสรมิสร้าง สอดส่อง ส่งต่อ) โดย
เด็กและเยาวชนต้องรูจ้กัตัง้ค�าถามว่าข่าวสารนัน้
มจีดุมุง่หมายเพือ่ส่ิงใด และเป็นข่าวสารท่ีก่อให้
เกดิการละเมดิสิทธิของตนเองหรอืไม่ เพือ่นกบั
เพือ่นควรจะสอดส่องดูแลซึง่กนัและกนั และเมือ่
เด็กๆ ได้รบัผลกระทบจากการละเมดิสิทธทิาง
ส่ือ สามารถหาทางออกโดยการส่งต่อหรอืบอก
ต่อพ่อแม่ผูป้กครอง คุณคร ูหรอืผูใ้หญ่ เพือ่ให้
เข้ามาช่วยเหลือก่อนท่ีปัญหาจะบานปลาย” 

คุยกับภาค ี   
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ให้เกดิการสร้างนเิวศของส่ือในการคุ้มครอง
สิทธขิองเด็กและเยาวชน สุดท้ายเป็นการถอด
สรปุบทเรยีนและแลกเปล่ียนเรยีนรูร่้วมกนั”    

ผศ.นันท์มนัส จันทราศัพท์  
หัวหน้าโครงการพลังเครือข่ายเรียนรู้เท่าทันสื่อ 

: เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ในโลกแห่งการส่ือสาร “ส่ือ” จะ “ปกป้อง” หรอื “ท�าร้าย” เด็กและเยาวชนของเราได้ง่ายๆ 
แค่ปลายนิว้คลิก และเมือ่มกีารแชร์ข่าวออกไปจงึเท่ากบัเป็นการกระจายข่าวท่ีอาจมผีลต่อจติใจ
ของเด็กในทันที และเป็นการละเมดิสิทธเิด็กโดยไม่ทันระมดัระวังตวั การเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ทุกคนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผูป้กครองและเด็กให้ตระหนกัรูถ้งึสิทธขิองเด็ก
และเยาวชนจงึเป็นเรือ่งส�าคัญ เป็นท่ีมาของโครงการพลังเครอืข่ายเรยีนรูเ้ท่าทันส่ือ : เพือ่ปกป้อง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างยัง่ยนื ในพืน้ท่ีจงัหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ผศ.นนัท์มนสั จนัทราศัพท์ 
อาจารย์ประจ�าคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายพั ในฐานะหวัหน้าโครงการ จะพาเราไปรูจ้กั
กบัโครงการนีก้นั 

เท่าทันสื่อและสิทธิ  
เด็กฉลาด
เยาวชนรู้
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  INTERVIEW

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 

สร้างสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ 
เสริมพลังเครือข่ายเข้มแข็ง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

จากจดุเริม่ต้นเมือ่ปี 2558 กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยั
และสร้างสรรค์ถกูจดัตัง้ขึน้ โดยอยูภ่ายใต้การก�ากบัดูแลของ 
กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เราจะไปสนทนากบั ดร.ยพุา ทวีวัฒนะ
กจิบวร ในฐานะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ ถงึแนวทาง
การสนบัสนนุสร้างสือ่ปลอดภัยสร้างสรรค์ และเสริมสร้าง
เครอืข่ายเข้มแขง็เพือ่ให้สังคมไทยมรีะบบนเิวศส่ือท่ีดีอย่าง
ยั่งยืน 

วธ. มีแนวทางในการสนับสนุน
และพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์อย่างไร 

ส�านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรมจัดท�าแผนพัฒนา
ด้านการพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 
2563-2565) ซึง่ท่ีประชุม

ปัจจบุนัส่ือมท้ัีงท่ีเป็นคุณและโทษ มท้ัีงท่ีเป็นข้อเท็จจรงิและหลอกลวง 
ผู้บริโภคส่ือจึงต้องใช้วิจารณญาณ ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นจริงตามท่ีมี
การน�าเสนอหรือไม่ และบ่อยครั้งที่มีการน�าเสนอสื่อในทางที่ไม่เหมาะสม 
ซึ่งกระทบต่อนิเวศสื่อและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ดังนั้น หากผู้ใช้สื่อ
ทุกคนรู้จักการเลือกรับปรับใช้ส่ือในทางท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์จนเกิด
นิเวศส่ือท่ีดี ส่ือจะเป็นกลไกส�าคัญท่ีช่วยให้การขับเคล่ือนงานวัฒนธรรม
บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด และ
น�าไปเป็นต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอีกด้วย 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 สงิหาคม 2563 ทีผ่่านมาเพือ่
เป็นกรอบแนวทางในการพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ให้แก่หน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้อง โดยดิฉันได้ประสานกับส�านักงานกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย
และสร้างสรรค์ เพือ่ขบัเคล่ือนงานตามแผนดังกล่าวให้สอดรบักบันโยบาย
ของรฐับาล โดยปรบัรปูแบบการท�างานเชิงโครงสร้างให้เกดิความคล่องตวั
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงมีการวางแผนการท�างานในระยะยาว 
ท่ีผ่านมาบางครัง้การเช่ือมโยงการท�างานระหว่าง วธ. กบักองทุนพฒันาส่ือฯ 
อาจยงัไม่เพยีงพอ นบัเป็นเรือ่งดีท่ีผูจ้ดัการกองทุนพัฒนาส่ือฯ (ดร.ธนกร 
ศรสุีขใส) เป็นผูท่ี้มคีวามเช่ียวชาญด้านกฎหมาย จงึมคีวามเข้าใจบรบิทของ
การท�างานเชื่อมโยงกันระหว่างสองหน่วยงาน ขณะเดียวกันดฉินักท็�างาน
เกีย่วข้องกบักองทุนพฒันาส่ือฯ ตัง้แต่วาระเริม่แรกท่ีกองทุนพัฒนาส่ือฯ ยงัอยู่
ในความรบัผดิชอบของ วธ. มาถงึวันนีก้ารท�างานจงึมคีวามชัดเจนมากขึน้
และเชื่อมประสานกันอย่างดี  ขณะเดียวกันกองทุนพัฒนาสื่อฯ ก็มีคณะ
อนุกรรมการ 3 ชุด ช่วยขับเคลื่อนงานอย่างจรงิจงั ในปี 2564 กองทนุ
พฒันาส่ือฯ จะส่งเสรมิให้เกดิส่ือดีท่ีปลอดภยัและสร้างสรรค์ เพือ่สร้างระบบ
นิเวศสื่อที่ดีในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในมุมมองของท่าน ผู้ใช้สื่อทุกคน
จะช่วยสร้างนิเวศสื่อที่ดีได้อย่างไร



ในแง่ของการเปิดให้ทุนของกองทุนพัฒนาส่ือฯ ควรสร้าง 
ความเข้าใจกบัผูท่ี้จะเสนอขอรบัทุนให้พจิารณาแบบท่ัวถงึ เพือ่ให้ได้
โครงการท่ีมคุีณภาพและเกดิผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ขณะเดียวกนั
ในการท�างานด้านส่ือก็ต้องปรับตัวในการท�างานให้รวดเร็วขึ้น     
ซึง่ในปี 2564 กองทุนพฒันาส่ือฯ วางแผนประชาสัมพนัธ์เปิดตวั 
การเสนอขอรบัทุนเรว็กว่าทุกปี เพือ่ให้ผูส้นใจมเีวลาเตรยีมตวั โดยจะ
เปิดเวทีทั้ง 4 ภาค เน้นการให้ความรู้เสนอแนะวิธีการเขียนขอทุน 
การก�าหนดประเด็นปัญหาและผลิตช้ินงาน และช้ีแจงข้อจ�ากดัและ
กระบวนการการเบกิจ่ายงบประมาณ เพือ่ตดัปัญหาการท้ิงงานในอนาคต 
โดยกองทุนพัฒนาสื่อฯ พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงส�าหรับผู้สนใจ 

 ดฉิันอยากเห็นสังคมไทยมีการขยายสื่อด ีโดยผู้ผลิตสื่อที่
มีจริยธรรม สร้างสรรค์สื่อดีที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ประชาชนรู้
เท่าทันส่ือและใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีการบูรณาการกลไกการ
ท�างานอย่างมปีระสิทธภิาพและสร้างการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน 
รวมถงึใช้กฎหมายเป็น โดยบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

กับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
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วธ. มีวิธีการ
ทำางานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังสื่อ
และสร้างการ
รู้เท่าทันส่ืออย่าง
เข้มแข็งอย่างไร 

ความคาดหวังหรือเป้าหมายในการ 
ทำาหน้าท่ีปลัด วธ. ในด้านการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

เรามีเครือข่ายท้ังระดับองค์กร
และระดับบุคคล ท้ังในส่วนภาครฐัและ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิง่เรามคีณะอนกุรรมการพฒันาส่ือ
ปลอดภยัและสร้างสรรค์จงัหวัด ซึง่เป็นกลไกการท�างานในระดับ
ภูมิภาคของคณะกรรมการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
แห่งชาต ิท่ีผ่านมากองทุนพฒันาส่ือฯ ท�างานในส่วนกลางค่อนข้าง
มาก ยงัไม่ลงไปถงึส่วนภมูภิาค ดิฉันได้หารอืร่วมกบัผูจ้ดัการกองทุน
พัฒนาสื่อฯ ว่า เราสามารถใช้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเป็นเครือข่ายในการท�างานได้ 
และยงัมสี�านกังานวัฒนธรรมจงัหวัด สภาวัฒนธรรมจงัหวัด มภีาคี
เครอืข่ายสมาคม ชมรมแต่ละภมูภิาค ท่ีจะเป็นก�าลังส�าคัญ เช่น 
การจัดรณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เพราะคนในพื้นที่จะรู้ปัญหา
ของเขา เป็นอย่างดี 
โ ด ย
กองทุน
พัฒนาส่ือฯ 
อาจจะ
สนับสนุน   
งบประมาณ 
ใ น ท า ง
กลับกัน ถ้าเรามส่ืีอดี ๆ  ก็
ส ่งผ่าน ไปให้เครือข่าย 
เกิดการ ใ ช ้ ท รั พ ย าก ร

อย่างคุ้มค่า   

สร้างสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ 
เสริมพลังเครือข่ายเข้มแข็ง
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  VOICE

เครือข่ายเด็ก
พลังไม่เล็กรู้ทันสื่อ

ปัจจบุนัเดก็และเยาวชนมคีวามรูเ้รื่องสิทธิและเสรีภาพในการแสดง

ความคดิเหน็และการแสดงออกในประเดน็ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองมากขึน้ 

อย่างไรก็ตามพบว่ามีบางส่วนท่ียังใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตจนกระทบต่อ

สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนต่างรูถ้งึศกัยภาพและความ

ชำานาญของตนเองทีจ่ะนำาไปใช้ในด้านต่าง ๆ  ดงันัน้ในยคุทีข้่อมลูพรัง่พรหูลากหลายผ่านดจิิทัล

แพลตฟอร์มซึ่งยังไม่มีกฎหมายเฉพาะกรณทีีเ่ก่ียวข้องกับเดก็ ประกอบกบัครอบครวัหรอืโรงเรยีนยังไม่สามารถเข้าถงึและให้คำาปรกึษา        

แก่เดก็ให้เกดิความรูเ้ท่าทนั เดก็ ๆ  ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ ดังนั้นบทบาทในการคัดสรรข้อมูลของสื่อมวลชนจึงยังมีความจำาเป็น ส่วนเด็ก

และเยาวชนก็ต้องรูจ้กัการตรวจสอบ สบืค้น วเิคราะห์เน้ือหาต้นทางของข้อมลูว่ามทีีม่าทีไ่ปอย่างไร ไม่เชือ่เพราะบอกต่อ ๆ  กนัมา สิง่สำาคญั

ต้องตระหนักว่าการแสดงความคิดเหน็ในโลกออนไลน์ยากทีจ่ะลบออกไป กลายเป็นร่องรอยแห่งโลกดิจทิลั (Digital Footprint) ทีอ่าจจะ 

ส่งผลต่อชีวิตในอนาคตได้ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) มภีารกจิหลักในการส่งเสรมิการพฒันาและปกป้องคุม้ครองเดก็และ

เยาวชนในทกุมิต ิได้มกีารส่งเสรมิสนบัสนุนการเปิดพืน้ทีใ่ห้ผู้แทนเดก็และเยาวชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ ผ่านการจดั

เวทสีทิธเิดก็และร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการ คณะทำางานชดุต่าง ๆ  ให้เดก็และเยาวชนในทุกภมิูภาคท่ัวประเทศ ได้นำาเสนอปัญหา

ทัง้เรือ่งสือ่และปัญหาอืน่ ๆ ตัง้แต่ระดบัท้องถ่ินถงึระดบัชาติ และนำาไปสู่ข้อเสนอเชงินโยบายต่อรัฐบาล นอกจากนีย้ังเสริมหนุนเรื่องการ

พัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนผ่านการจัดกิจกรรม รณรงค์ให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้จากการทำางาน มีโอกาสทำางาน   

เชือ่มประสานกบัภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเป็นพลังสำาคญัเชงิสร้างสรรค์ในการพฒันาประเทศต่อไป 

      อสมท ได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อฯ        

ต่อยอดศนูย์ชวัร์ก่อนแชร์ มาเป็นโครงการนักสบืสายชวัร์ 

ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เยาวชนขึ้น ซึ่งเด็กและเยาวชน

เป็นกลุม่ทีม่ศีกัยภาพในการใช้เทคโนโลยีได้ด ีจงึเป็นบคุคลทีเ่หมาะสมทีส่ดุที่ควร

ได้รบัการปลกูฝังทกัษะรูเ้ท่าทนัสือ่ เพราะภยัคกุคามทีเ่กิดจากความรู้ไม่เท่าทนัสือ่

ส่วนใหญ่ กม็าจากเทคโนโลยกีารสือ่สารทีส่่งต่อและแพร่กระจายข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว 

ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนก็ได้ใช้ศักยภาพของตนเอง เพิ่มพูนการรู ้            

เท่าทนัสือ่ให้กับสงัคมดจิทิลั โดยหลกัสตูรนกัสืบสายชวัร์ฯ จะชีแ้นะแนวทางว่าเดก็ ๆ  ต้อง

รู้ตัวเองเป็นคนสำาคัญ และเป็นกุญแจสำาคัญในการสร้างความรู้เท่าทันสื่อให้สังคม 

ในยคุน้ี ทัง้ในระดับครอบครวัและประเทศ เมือ่เดก็และเยาวชนมคีวามรูแ้ละตระหนกัแล้ว

เขาสามารถเป็นนกัตรวจสอบข้อเทจ็จรงิประจำาบ้านได้ เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำาในการรู้เท่าทันสื่อให้กับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ซึ่งเด็ก

สามารถเรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้ตรวจสอบได้รวดเร็ว เด็กและเยาวชนจึงเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย         

และไม่สร้างสรรค์ และขยายความรู้เท่าทันสื่อให้กับสังคมไดด้้วย 
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และเยาวชน
ซึง่กลุ่มจติอาสาท่ีลงไปท�ากจิกรรมนัน้ ทุกคนต้องผ่านกระบวนการ
อบรมความรูท่ี้ถกูต้องจากองค์กรท่ีเช่ือถอืได้มาก่อนแล้ว นอกจากนี้
ในการท�ากจิกรรม ต้องไม่ตดัสินเด็ก ไม่ควรต�าหนหิากเขาจะหยบิยก
ข้อมลูในอินเทอร์เนต็มาอ้างถงึ หรอืช้ีว่าเขาผดิท่ีเช่ือข้อมลูเหล่านัน้ 
แต่ควรให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง สร้างบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ 
วิเคราะห์ปัญหา ตัง้ค�าถาม และขบคิดร่วมกนั 

ดร.ประภาพร จันทรัศมี 
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมือ่เด็กมทัีกษะการรูเ้ท่าทันส่ือกเ็ท่ากบัมภีมูคุ้ิมกนั และยงัสามารถเป็นเครอืข่าย
ท่ีช่วยสร้างความเข้าใจในกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันในโลกออนไลน์ได้อย่างมีพลัง 
นอกจากนี้พ่อแม่ควรสร้างบรรยากาศการแลกเปล่ียนความเห็นกันอย่างสร้างสรรค ์
ให้เกิดขึ้นในครอบครัว ซ่ึงจะท�าให้หยิบยกมาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องโดยไม่เกิดความ
แตกแยก และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วิธีการดังกล่าวนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถใช้พูดคุยกับ  
บุตรหลานในครอบครัว หรือจะรวมกลุ่มกันเป็นรูปแบบจิตอาสา 
ท�ากิจกรรมเสริมทักษะให้กับเด็กในชุมชนเตรียมพร้อม ดังนี้

1

2

3

4

รอบรู้เรื่องรู้ทันสื่อ

มข้ีอมลูทีถ่กูต้องน่าเชือ่ถอื

ใช้สื่อเป็น

รับฟังอย่างจริงใจ

หาความรู ้โดยข้อมูลต้องมาจากองค์กรท่ีเช่ือถือได้       
หรือประสานขอข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ 
โดยตรง 

เมือ่หยบิยกเรือ่งใดขึน้มาพดูคุยกนั ควรมข้ีอมลูท่ีถกูต้อง
และน่าเชื่อถือในเรื่องนั้นมาแลกเปลี่ยน 

ใช้ส่ือท่ีหลากหลายในการท�ากจิกรรมหรอืพดูคุยกบับตุรหลาน 
โดยอาจยกตวัอย่างได้ท้ังคลิปวิดีโอ เพลง ภาพ บทความ เพราะ
เด็ก ๆ มีโอกาสใช้สื่อทุกประเภท 

เปิดพื้นท่ีให้เด็กได้แสดงความเห็น หรือสะท้อนถึง
กจิกรรมท่ีท�าร่วมกนั นอกจากจะได้รูส่ิ้งท่ีเด็กคิดแล้ว ยงัท�าให้เขา
รู้สึกว่าได้รับการยอมรับด้วย 

โลกปัจจุบันก�าลังเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ให้แตกต่าง
ไปจากในอดีต ท้ังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการพัฒนา
ของเทคโนโลยดิีจทัิล ท่ีส่งผลให้ผูค้นปรบัพฤตกิรรมหนัไปใช้บรกิาร
ออนไลน์ สร้างเครอืข่าย และมชุีมชนอยูใ่นโซเชียลมเีดียมากขึน้ โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนท่ีเติบโตมาพร้อมกบัโลกดิจทัิล โลกออนไลน์กลายเป็น
พืน้ทีท่ี่มีข้อมูลหลากหลายจ�านวนมหาศาลให้รับรู้

การสร้างทักษะการรูเ้ท่าทันส่ือ (Media Literacy) ให้กบัเด็ก
และเยาวชนจึงเป็นเรือ่งส�าคัญ เพือ่ให้เขามทัีกษะในการเข้าถงึการ
วิเคราะห์ การประเมนิเนือ้หา การสร้างสรรค์และการมส่ีวนร่วม สามารถ
ประเมนิได้ว่าข้อมลูท่ีได้มาถกูต้องหรอืไม่ ใครเป็นคนให้ข้อมลู และมี
จดุมุง่หมายในการส่ือสารอย่างไร เพราะนอกจากข้อมลูท่ีไม่ถกูต้องแล้ว 
กระแสในโลกโซเชียลกส็ามารถโน้มเอยีงให้เด็กคล้อยตามไปในทาง       
ท่ีไม่เหมาะสมได้เช่นกนั ซึง่พ่อแม่หรอืผูใ้หญ่ทุกคนสามารถเป็นผูแ้นะน�า
วิธกีารและเสรมิสร้างทักษะการรูเ้ท่าทันส่ือให้กบับุตรหลานได้ 

จากประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการจติอาสา โดยการจดั
กิจกรรมสร้างทักษะรู้เท่าทันส่ือ พร้อมกับปลูกฝังถึงความส�าคัญ   
ของสถาบันหลักของชาติให้กับนักเรียน      ระดับมธัยม     
ส่ิงส�าคัญส�าหรบัผูท่ี้จะท�าหน้าท่ีสร้างทักษะ ให้กบัเด็ก ๆ   
คือ ความรู ้       

เครือข่ายเด็ก
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  COVER STORY

 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค หนึ่งในคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสื่อที ่         

ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ เปรยีบเทยีบพลงัของ “เครอืข่าย”  ให้เหน็ภาพ จากการ

ท�างานใน สำานกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ สคบ. 

ทีต้่องท�าหน้าท่ีตรวจสอบและรับเรือ่งร้องเรียนจากประชาชน เมื่อ  

ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ ลองมาฟังวิธีการท�างานร่วมกบัเครอืข่าย

ของ สคบ. ทีท่�าให้ภารกจิให้ความคุม้ครองผู้บรโิภคด้านการโฆษณา 

ของ สคบ. มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น



 “สคบ. มีหน้าท่ีคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ตามท่ีกฎหมายคุ้มครองผูบ้รโิภคระบไุว้  5 

ประการ ได้แก่ 1.สิทธท่ีิจะได้รบัข่าวสารท่ีถกูต้องและเพยีงพอ 2.สิทธท่ีิจะได้อิสระในการเลือก

หาสินค้าหรอืบรกิาร 3.สิทธท่ีิจะได้รบัความปลอดภยัจากการใช้สินค้าหรอืบรกิาร 4.สิทธท่ีิจะ

ได้รบัความเป็นธรรมในการท�าสัญญา และ 5.สิทธิท่ีจะได้การพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

ซึง่พร่องถ่ายมาเป็นภารกจิหน้าท่ีของ สคบ. คือ 1.รบัเรือ่งราวร้องทุกข์จากผูบ้รโิภค 2.ตดิตาม

สอดส่องผู้ประกอบธุรกิจ 3.สนับสนุนการศึกษาและวิจัยปัญหา 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 

ผู้บริโภคได้รับรู้และตระหนักถึงสิทธิเพื่อเลือกหาสินค้าอย่างถูกต้อง 5.การประสานเครือข่าย

ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มาร่วมกันในการปกป้องสิทธิ อย่างไรก็ตาม สคบ. มีหน้าที่ตาม 

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคท่ีเป็นส่วนเสริม หากเรื่องท่ีร้องเรียนมีหน่วยงานหรือกฎหมายท่ี

เกีย่วข้องโดยตรง กต้็องใช้กฎหมายนัน้ในการควบคุมดูแลเป็นหลัก เช่น เรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัอาหาร 

กต้็องให้ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผูร้บัไปดูแล แต่ สคบ. ต้องรบัการร้องเรยีนไว้

ทุกเรือ่ง แล้วประสานไปยงัหน่วยงานท่ีก�ากบัดูแลเรือ่งเหล่านีโ้ดยตรงเพือ่ให้ด�าเนนิการต่อ แต่หาก

เรื่องไหนไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานดูแลโดยตรง สคบ. จึงจะเข้าไปดูแล”  

รู้จัก สคบ.

 “ภารกจิตามกฎหมายคุ้มครองผูบ้รโิภค ระบุว่าต้องให้ความคุ้มครอง

ผูบ้รโิภคในด้านต่าง ๆ  ได้แก่  การคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านการโฆษณา การคุ้มครอง

ผูบ้รโิภคด้านฉลาก การคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านสัญญา การคุ้มครองผูบ้รโิภค

ด้านขายตรงและตลาดแบบตรง และการบริการ ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้บริโภค 

ซึ่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณานั้นเกี่ยวข้องกับส่ือ ผู้ประกอบ

ธรุกจิต้องให้ข้อมลูท่ีถกูต้องเพยีงพอแก่ผูบ้รโิภค สคบ. จงึต้องเข้าไปก�ากบั

การโฆษณา การส่ือสารต้องไม่เป็นเท็จ ไม่เกนิความจรงิ ไม่ท�าให้เข้าใจผดิ 

ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดกฎหมาย หรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ

แก่ประชาชน เมือ่เราตรวจพบกต้็องตรวจสอบและแจ้งให้ผูป้ระกอบการแก้ไข 

โดยการพจิารณาเรือ่งร้องเรยีนต่าง ๆ  จะด�าเนนิการในรปูของคณะกรรมการ

ทุกเรื่อง  

 ส่วนของการเฝ้าระวังโฆษณา สคบ. มกีองคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านการ

โฆษณา ท้ังรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบโดยการมอนิเตอร์ส่ือด้วย     

เจ้าหน้าที่ในสื่อ 3 ประเภทหลัก คือ 1.สื่อสิ่งพิมพ์ 2.สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 

และ 3.สื่อออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 10 คน เมื่อตรวจสอบ

พบว่ามกีารโฆษณาท่ีอาจไม่เป็นธรรมกบัผูบ้รโิภค จะเรยีกเจ้าของธุรกจิมา

ช้ีแจง หากช้ีแจงแล้วมเีหตท่ีุต้องทดสอบพสูิจน์ว่าท�าได้ตามโฆษณาหรอืไม่ 

ก็ต้องพิสูจน์ และน�าผลการพิสูจน์เข้าสู่คณะกรรมการ หากท�าไม่ได้ตาม

โฆษณาก็ต้องกลับไปแก้ไขโฆษณาให้ถูกต้อง แต่ด้วยก�าลังคนท่ีมีจ�ากัด 

สคบ. จึงต้องท�างานร่วมกับเครือข่าย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 

เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม  

สคบ.
กบัการเฝ้าระวังส่ือ
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เครือข่ายภาครัฐ
 เราจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ   

ขึน้มา โดยเช่ือมโยงบูรณาการกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 28 หน่วยงาน 

โดยแต่ละหน่วยงานจะเหน็ข้อมลูซึง่กนัและกนั สามารถแลกเปล่ียน

และถ่ายโอนข้อมลูเรือ่งร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานท่ีต้องรบัผดิชอบ

โดยตรงได้ทันที เพราะบางครัง้ผูบ้รโิภคร้องเรยีนไม่ตรงกบัหน่วยงาน

ท่ีต้องรบัผดิชอบ หน่วยงานเครอืข่ายท้ัง 28 จะส่งต่อให้กนัภายใน

ระบบโดยผูบ้รโิภคไม่ต้องไปร้องเรยีนใหม่ และท�าได้อย่างรวดเรว็ 

นอกจากนี้เรายังมีแอปพลิเคชันช่ือว่า OCPB Connect บรกิาร

ประชาชน 4 ด้านหลัก ร้องทุกข์ เตอืนภยั ตรวจสอบใบอนญุาต และ 

สถติิ เพือ่ให้ประชาชนไม่ถกูละเมดิ เพราะเป็น

แอปพลิเคชันท่ีช่วยคัดกรองสินค้า

และบริการที่เชื่อถือได้ 

เครือข่ายภาคเอกชน
 สคบ. ประสานกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

เพือ่ให้ความรูเ้รือ่งต่าง ๆ  กบัผูป้ระกอบการ เพือ่

ให้ด�าเนนิการให้ถกูต้องตามกฎหมาย และจดั

มอบโล่รางวัล สคบ. Consumer Protection 

Guarantee ให้กับผู้ประกอบการท่ี 1.ท�าถูก

กฎหมาย 2.มีธรรมาภิบาล 3.มีระบบการ

เยียวยา ซึ่งเป็นรางวัลที่สามารถน�าไปแสดงให้

ผู้บริโภคดูได้ว่า สินค้าของคุณได้รับรางวัลจาก 

สคบ. ซึง่เรามอบรางวัลมาแล้วประมาณ 4 ปี รางวัล

จะมอีาย ุ2 ปี เป็นการยกย่องผูป้ระกอบการและ

เชิญชวนให้เข้ามาร่วมเป็นเครอืข่ายกบัเรา 



 “การรู้เท่าทันสื่อเราต้องมี ‘ความรู้’ ซึ่งสื่อที่ไม่ปลอดภัยและ

ไม่สร้างสรรค์มักใช้หลักการของอารมณ์ กิเลส เพื่อยั่วยุ ท�าให้

สมองส่วนท่ีเป็นเหตุผลหายไป และการได้รับผลกระทบจากส่ือ  

ไม่เหมอืนการซือ้สินค้า เป็นความเสียหายท่ีอาจไม่เป็นรปูธรรมทันที 

เราต้องย้อนกลับไปจดุแรกท่ีสถาบันการศึกษา คณะท่ีออกมาท�าส่ือ

คือ เด็กวารสารศาสตร์ นเิทศศาสตร์ ซ่ึงเด็กกลุ่มนีอ้นาคตจะอยูใ่น

ภาคเอกชน อยู่ในภาครัฐ หรืออยู่ในภาคประชาสังคม เด็กกลุ่มนี้

จงึต้องมคีวามรูเ้รือ่งการสร้างส่ือและจรยิธรรมส่ือ เข้าไปค้นหาผูน้�า 

และน�ามาขยายผลเพื่อพัฒนาคนต่อเป็นเครือข่าย สุดท้ายต้องมี

การยกย่องเชิดชูคนท่ีท�าส่ือดีและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดก�าลังใจ 

นอกจากนี้ในการท�าโฆษณาหรือส่ือ มีคนอยู่ในห่วงโซ่หลายคน 

หากมคีนคิดโฆษณาท่ีท�าส่ือไม่ดี เจ้าของสินค้าปฏเิสธการโฆษณา

ท่ีไม่ดี และผูบ้รโิภคกไ็ม่ซือ้สินค้าท่ีมโีฆษณาล่อแหลม พลังเครอืข่าย

แบบนี้ คือส่ิงท่ีเราอยากเห็น หรือมีองค์กรท่ีมีพลังสามารถช้ีน�า

สังคมด้วยความรู้ที่พิสูจน์ได้ ทั้งทางวิทยาศาสตร์หรือพฤติกรรมที่

มีการส�ารวจจริง ไม่ใช่การกล่าวอ้างความเห็นของตัวเอง

 อย่างไรกต็ามเรือ่งการเฝ้าระวังส่ือ สคบ. มกีารท�างานท่ีเข้มแขง็

กับกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซ่ึงก�ากับดูแลโดย

กระทรวงวัฒนธรรม โดยร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสื่อ

ท่ีไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ ซึง่กองทุนพฒันาส่ือฯ มท้ัีงสนบัสนนุ

การสร้างส่ือดี และให้ความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันกับประชาสังคม 

เชื่อว่าหากองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันท�างาน โดยมีประชาชนร่วมเป็น

เครือข่ายภาคประชาสังคม ส่ือและโฆษณาท่ีไม่ปลอดภัยและ     

ไม่สร้างสรรค์ก็จะลดน้อยลงและหมดไปจากสังคมไทย”

เครือข่ายภาคประชาสังคม
 สคบ. จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภครายบุคคลหลักสูตร 2 วัน เมื่อผ่านการทดสอบ     

กอ็อกวุฒบิตัรให้เป็นอาสาสมคัรคุ้มครองผูบ้รโิภค อีกรปูแบบหนึง่คือ สคบ. จดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย

การคุ้มครองผูบ้รโิภคให้กบัอาสาสมคัรในรปูองค์กร โดยหน่วยงานรวมตวักนัประมาณ 10 องค์กรมาขอรบัอบรม

จาก สคบ. ได้ ใช้เวลาอบรม 10 วัน อบรมแล้วมกีารสอบและมอบวุฒบัิตรให้ ซ่ึงเราม ีชมรมคุ้มครองผูบ้รโิภค

กรงุเทพฯ ประจ�าท้ัง 50 เขต รวมตวักนัเรยีกว่า สมาพนัธ์ชมรมคุ้มครองผูบ้รโิภคกรงุเทพฯ (อสคบ.) สมาชิก

เป็นอาสาสมัครท้ังหมด เป็นเครือข่ายผู้บริโภคท่ีเข้มแข็งมาก ท้ังช่วยน�าความรู้ไปกระจายต่อในพื้นท่ี และ 

เป็นหูเป็นตาดูแลป้ายสื่อและโฆษณา เช่น ป้ายไวนิล จอ LCD ที่กระจายอยู่ทั่ว กทม. เมื่อพบการท�าผิด 

อาสาสมัครเหล่านี้จะส่งพกิดัท�ารายงานเข้ามาให้ ท�าให้ข้อจ�ากดัเรือ่งก�าลังคนของเราลดลง รวมท้ังอาสาสมัคร

ผูบ้รโิภคจะหมนุเวียนกนัเข้ามาช่วยรบัเรือ่งร้องเรยีนท่ี สคบ. ทุกวัน บางเรือ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดยอาสาสมคัร

ต่อสายให้ผู้บริโภคกับผู้ประกอบการตกลงกัน แต่หากเป็นภาครัฐไกล่เกล่ียบางกรณีต้องดูว่ามีอ�านาจท�าได้

หรือไม่”

สื่อปลอดภัย
สร้างสรรค์สร้างได้อย่างไร
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค(สคบ.) ต.ค. 2563

รูเทาทนัสือ่โฆษณา

การโฆษณาตอง ไม

ไม ขดัตอศลีธรรมและกฎหมาย

ไม ทาํใหเกิดอนัตรายตอสุขภาพและจิตใจ 

ไม กอใหเกดิความรําคาญ

ผูบรโิภครอง สคบ.ดานโฆษณา
อนัดบัตน ๆ

1

2

3

สัง่ซ้ือสนิคาแลวไมไดรบัสนิคา 

การโฆษณาเปนเทจ็/เกนิจรงิ

ตรวจสอบการใหบริการ 

ป 2551
-

2563

SELECT

-70
Buy!

โทษ โฆษณาชวนเช่ือ-เกนิจรงิ 

จาํคกุไมเกนิ 6 เดอืน
ปรบัไมเกนิ 100,000 บาท หรอื ทัง้จาํทัง้ปรับ

ทาํผดิซ้ํา จําคุกไมเกิน 1 ป
ปรบัไมเกนิ 200,000 บาท หรอื ทัง้จาํทัง้ปรับ

BUY NOW

shop

shop

shop

พบปญหา
รองสายดวน สคบ.

1166

-50

เรือ่งรองเรียน
ผานกองการโฆษณา

ทัง้สิน้ 29,352 กรณี

     อยูระหวางดาํเนนิการ 6,172 กรณี

     ยติุเรือ่ง 23,180 กรณ ี



“ตะเกียบหลายคูมัดรวมกันก็สามารถเปนขาเกาอ้ีได” 
เปนคําพูดที่สะทอนถึงพลังของเครือขายที่เขมแข็งไดเปนอยางดี 
ครั้งนี้เราอยากฟงความเห็นของคุณถึงความสําคัญของภาคีเครือขาย 
วามีสวนสําคัญอยางไรในการเฝาระวังสื่อและสรางการรูเทาทันสื่อ 
สแกน QR Code เขาไปตอบคาํถามสัน้ ๆ ภายในวันท่ี 15 ธนัวาคม 2563 เทานัน้ 
สําหรับผูที่เขาไปตอบคําถาม 10 คนแรก รับไปเลย! 
หนากากอนามัยเก ๆ ไวใสปองกันโควิดกันคะ

ผูรับทุน 14 โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร ป 2561 กับ 3 กลุมผลงาน : “ส่ือเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย” 
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