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ส่ือแวดล้อม (Media Ecosystem) เป็นเรื่องที่นักวิชาการให้ความสนใจในวงกว้าง เนื่องด้วย

ความสัมพันธ์ อิทธิพล ความเกี่ยวเนื่องระหว่างมนุษย์กับสื่อ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

ที่สร้างความซับซ้อนสับสนจนก่อให้เกิดการปรับตัวในหลายมิติของสังคม โดยเฉพาะด้านส่ือ ตามที่เรา

เคยทราบกันว่าระบบนิเวศกระทบต่อกันเป็นห่วงโซ่ความสัมพันธ์ ดังนั้นจากสภาวการณ์ปัจจุบันท่ี

เทคโนโลยีเปล่ียน สื่อเปล่ียน คนเปล่ียน สังคมเปลี่ยน กระบวนทัศน์ต่อหลายสิ่งก็เปลี่ยนไปด้วย  

ในระบบการส่ือสารนั้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของระบบที่เป็นทั้งผู้ใช้ส่ือและสร้างสารผ่านส่ือ กระน้ันการ

ใช้สื่อและสร้างสารที่ดีมีคุณภาพก็ท�าให้มนุษย์ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี หากมนุษย์ใช้สื่อและสร้างสาร 

ท่ีไม่ได้คุณภาพ สร้างผลเชิงลบ แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นก็จะเป็นมนุษย์นั่นเอง 



หนังสือ “ส่ือแวดล้อม” นิเวศสื่อที่ดี เพื่อส ่งเสริมส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Media 

Ecosystem) เล่มนี้ เป็นการศึกษาวิจัยระบบนิเวศสื่อของประเทศไทยเล่มแรกที่พยายามคลี่ภาพให้

เห็นความสัมพันธ์ ความเช่ือมโยงและอิทธิพลท่ีส่งผลต่อกันในสังคมไทยหลากหลายมิติ รวมถึงแนวทาง

ส่งเสริมการสร้างนิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการศึกษาสื่อ

ในภาพใหญ่ตามแนวคิดนิเวศสื่อที่พยายามฉายภาพกว้างของสื่อในไทยให้เห็นครั้งส�าคัญ ด้วยความ

ร่วมมือของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กองทุุนหวัง

ว่าการศึกษานี้จะเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่สามารถน�าไปศึกษาต่อยอดด้านการพัฒนาส่ือเพื่อให้ 

เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทยต่อไป

 (วสันต์ ภัยหลีกลี้)

 ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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รู ้จัก
นิเวศสื่อ:

ห่วงโซ่
ท่ีเช่ือมร้อยระหว่าง

คน
กับ

สื่อ





มนุษย์อยู ่ในระบบนิเวศทางธรรมชาติท่ี

ล้อมรอบด้วยหน่วยต่าง	ๆ 	ในระบบไม่ว่าจะเป็น	

สัตว์	พืช	อากาศ	น�้า	ดิน	ซึ่งล้วนมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกัน	และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับหน่วยใด 

หน่วยหนึ่งในระบบนิเวศก็จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต 

อ่ืน	ๆ 	ในระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได	้

เช่นเดียวกับในระบบนิเวศส่ือ	เราทุกคนถูก

แวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสื่อที่หลากหลายและยังอยู่

ร่วมกันกับหน่วยอื่นในระบบนี้ด้วย	ดังนั้น	“เรา” 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศสื่อนี้	ควรมา

ท�าความรู้จักกันก่อนว่า	“นิเวศสื่อคืออะไร?”

•	 เป็นการศึกษาส่ือในฐานะเป็นส่ิงแวดล้อม	 

โดยศึกษาโครงสร้างสื่อ	 เนื้อหาในสื่อ	และ 

ผลกระทบของส่ือว ่ากระทบต ่อการรับรู ้	 

ความเข้าใจ	ความรู ้สึก	และการให้คุณค่า 

ของมนุษย์อย่างไร1	หรือกระทบต่อความคิด	

ความรู้สึก	และพฤติกรรมของคนอย่างไร2 

ที่มาของ “นิเวศสื่อ” 

ค�าว่า	“นิเวศสื่อ”	 เริ่มต้นมาจากแนวคิด

ของกลุ่มนักวิชาการที่เสนอทฤษฎีนิเวศสื่อวิทยา	

(Media	Ecology)	เป็นแนวทางการศึกษาสื่อที่มี

จุดเน้น	2	ประการ	คือ

นิเวศสื่อคืออะไร

1	 Postman,	N.	(1970).	The	reformed	English	curriculum.	In	A.C.Eurich	(Ed.),	High	school	1980:	The	shape	
of	the	future	in	American	secondary	education	(pp.160	-	168).	New	York:	Pitman
2	 Nystrom,	S.	J.	(1973)	cited	in	Casey	Man	Kong	Lum.	(2014).	Media	Ecology:	Contexts,	Concepts,	and	
Currents.	In	R.S.Fortner	and	P.M.Fackler	(Ed.),	The	Handbook	of	Media	and	Mass	Communication	Theory	
(pp.137-150).	New	Jersy:	John	Wiley&Sons,	Inc.
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•	 เ ป ็ นการศึ กษา เกี่ ย วกั บความสั มพั น ธ ์ 

แบบการอยู่ร่วมกันอันซับซ้อนระหว่างคนและ

เทคโนโลยีส่ือท่ีพวกเขาได้สร้างขึ้นและใช้

ประโยชน ์ 	 หรืออีกนัยหนึ่ งคือ	 ระหว ่าง

วัฒนธรรม	 การสื่อสาร	 และเทคโนโลยี	 

ในบริบททางสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และ

วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย3 

นอกจากนี้	“นิเวศส่ือ”	ยังสอดคล้องกับ

ทฤษฎีระบบ	(system	theory)	ที่ผู้คิดคือ	ลัดวิก	

วอน	เบอร์ทาแลนฟี่	(Ludwig	Von	Bertalanffy)	

ได้น�าแนวความคิดมาจากระบบชีววิทยา	โดยมี

หลักการและความเช่ือว่า	แต่ละองค์ประกอบ 

ของระบบมีส่วนสัมพันธ์กันหรือมีผลกระทบซึ่งกัน

และกัน	หากองค์ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่ง

เปลี่ยนไป	 ก็จะมีผลต ่อการปรับเปล่ียนของ 

องค์ประกอบตัวอื่นด้วย4 

ความหมายและองค์ประกอบของ “นิเวศสื่อ”

1)	ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่แตกต่างกัน	

ไม ่ว ่าจะเป ็นความแตกต ่างด ้านลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์	ความสนใจ	และลักษณะอื่น	ๆ	

2)	 ปฏิ สัมพันธ ์กับเนื้อหา	 ช ่องทางส่ือ	

เทคโนโลยีการสื่อสาร	

3)	ปฏิสัมพันธ์กับระบบต่าง	ๆ 	ได้แก่	ระบบ

เศรษฐกิจ	ระบบการเมือง	ระบบกฎหมาย	และ 

การก�ากับดูแล	รวมถึงระบบสังคม	วัฒนธรรม	 

และชุมชนท้ังชุมชนบนโลกทางกายภาพและบน

โลกไซเบอร์

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น	น�าไปสู่

ความเข้าใจของค�าว่า	“นิเวศสื่อ”	ในงานนี้ว่ามี

ความหมายและองค์ประกอบดังนี้	(ดังภาพ)

นิ เวศ ส่ือ	 หรือ	media	 ecosystem	 

หมายถึง	ระบบการสื่อสารที่มนุษย์ผู้เป็นทั้งผู้ใช้สื่อ

และผู้สร้างเนื้อหาสาระผ่านสื่อ	เป็นศูนย์กลางของ

ระบบ	ถูกแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วย 

ต่าง	ๆ	ประกอบด้วย	

3	 Casey	Man	Kong	Lum.	(2014).	Media	Ecology:	Contexts,	Concepts,	and	Currents.	In	R.S.Fortner	and	
P.M.Fackler	(Ed.),	The	Handbook	of	Media	and	Mass	Communication	Theory	(pp.137-150).	New	Jersy:	
John	Wiley&Sons,	Inc.
4	 จันทรานี	สงวนนาม.	(2545).	ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา.	(หน้า	84	-	86).	กรุงเทพฯ	:	บุ๊คพอยท์.
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นิเวศสื่อ : ระบบการสื่อสารภายใต้ปฏิสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย
MEDIA ECOSYSTEM

ผู้ ใช้สื่อ
consumers

ผู้สร้างสื่อ
producers

Prosumers

ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลที่แตกต่าง

เพศท่ีหลากหลาย ศาสนา

ต่างวัย

ความสนใจ
ในเรื่องต่างๆ

คนพิการ

ปฏิสัมพันธ์กับเน้ือหาและช่องทางสื่อ

บันเทิง

ประเภท

เน้ือหา

ข่าวสารสาระ

โฆษณา

สื่อมวลชน

สื่อออนไลน์

สื่อชุมชน

ปฏิสัมพันธ์ภายใต้ระบบต่าง ๆ

ระบบกฏหมายและ 
การก�ากับดูแล

ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง

ระบบสังคม วัฒนะรรม
และชุมชน
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ค�าจ�ากัดความของ “นิเวศสื่อ” ในมุมมองอ่ืนๆ

ระบบสารสนเทศก็ไม่ต่างจากระบบการหมุนเวียนของเหตุปัจจัยในส่ิงแวดล้อม	แนวคิด 

นิเวศสื่อ	หมายถึง	การที่ระบบสื่อสารสร้างผลกระทบต่อการรับรู้	ความเข้าใจ	ความรู้สึก	และการให ้

คุณค่า	(ของมนุษย์)	และยังหมายถึงการที่มนุษย์เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อแล้วช่วยให้มีชีวิตอย่าง 

ปกติสุข	แนวคิดนิเวศสื่ออุปมาข่าวสารที่ไหลบ่าท่วมท้นว่า	เป็นประหนึ่งน�้าดีหรือเสียที่ไหลรดกล้าไม้	 

ก่อให้เกิดชีวิตหรือท�าร้ายชีวิต	สร้างสมหรือบั่นทอนความเจริญเติบโต	สื่อดีคือคบเพลิงแห่งปัญญา	 

สร้างสังคมอุดมปัญญา	(wisdom)	สื่อร้ายสร้างความแตกแยก	ล้มเหลว	และจองจ�าประชาชนให้

ติดกับอวิชชา	(ignorance)	หากส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมทางข่าวสารมีปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อน	

พลเมืองก็จะใช้ชีวิตอย่างฉลาด	สะท้อนความสุขและสันติภาพกลับไปยังสิ่งแวดล้อม	แนวคิดนิเวศ

สื่อสามารถน�ามาใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างธรรมชาติและมีความสมดุล
ที่มา : สุกัญญา สุดบรรทัด. (2561). เอกสารแนวคิดนิเวศสื่อกับการสร้างสังคมอุดมปัญญา. 

เอกสารเสนอในที่ประชุมราชบัณฑิตสัญจร สำานักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ในหัวข้อ
เสวนา เรื่อง “การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม” เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561.

ระบบส่ือท่ีมีความหลากหลายที่มีความสัมพันธ์ต่อมนุษย์และสังคม	เพื่อให้มนุษย์ตระหนักรู้ 

ถึงความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสังคม	ซึ่งน�าไปสู่ความสมดุลระหว่างผู้ใช้ส่ือ	ระบบส่ือ	เทคโนโลยี

และโครงสร้างทางสังคม	
ที่มา : เอกสารประกอบการเสวนา “นิเวศสื่อ” กับการรับมือการปรับเปลี่ยนระบบการสื่อสารในอนาคต  

งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560  
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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ระบบนิเวศการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ	(Healthy	Media	Ecosystem)	คือ	กระบวนการสร้าง

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยส่ือกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์โดยนักส่ือสารสุขภาวะ	 

ผ่านชุมชนนักปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับปัจจัยแวดล้อมในบริบทชุมชนทางกายภาพ	ชุมชนออนไลน์	และ

ปัจจัยแวดล้อมเชิงมหภาคที่สนับสนุนให้เกิดวิถีสุขภาวะ	ในมิติกาย	จิตใจ	สังคม	และปัญญา	
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ	โครงสร้างความสัมพันธ์ของระบบการส่ือสารที่มีองค์ประกอบ 

หลากหลาย	มีกลไกการปรับสภาวะความสมดุล	ระหว่างผู้สร้างสื่อ	ผู้ใช้สื่อ	ช่องทางสื่อ	เทคโนโลยี	

ปัจจัยทางสังคม	ท�าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างคนกับชุมชน	เกิดวิถีสุขภาวะในการด�ารงชีวิต
ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
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“ความไม่สมดุล”  
ในระบบนิเวศสื่อปัจจุบันเป็นอย่างไร

ระบบนิเวศสื่อเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
For better media ecosystem

ผู้ ใช้สื่อ
consumers

ผู้สร้างสื่อ
producers

Prosumers

ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลที่แตกต่าง

เพศท่ีหลากหลาย ศาสนา

ต่างวัย

ความสนใจ
ในเรื่องต่างๆ

คนพิการ

ปฏิสัมพันธ์กับเน้ือหาและช่องทางสื่อ

บันเทิง

ประเภท

เน้ือหา

ข่าวสารสาระ

โฆษณา

สื่อมวลชน

สื่อออนไลน์

สื่อชุมชน

ปฏิสัมพันธ์ภายใต้ระบบต่างๆ ๆ

ระบบกฎหมายและ 
การก�ากับดูแล

ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง

ระบบสังคม วัฒนธรรม
และชุมชน

การรู้เท่าทันสื่อ
และการมีส่วนร่วม

จริยธรรมและ
การก�ากับดูแลสื่อ

การสร้างสรรค์สื่อ

2
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ในระบบนิเวศสื่อ	มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ท่ี

หลากหลายและซับซ้อนกับปัจจัยแวดล้อม	ทั้ง

บคุคลอืน่	เนือ้หา	ช่องทางสือ่	เทคโนโลยกีารสื่อสาร	 

ในบริบททางเศรษฐกิจ	การเมือง	กฎหมาย	สังคม

วัฒนธรรม	และชุมชนที่แตกต่าง	ปฏิสัมพันธ  ์

ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบท้ังที่พึงประสงค์และ

ไม่พึงประสงค์ต่อหน่วยต่าง	ๆ 	ในระบบนิเวศ	

จากการศกึษาเอกสารวชิาการในประเทศไทย 

ในช่วง	 10	ปี ท่ีผ ่านมา	 (พ.ศ.	 2551	-	2560)	 

ผลการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่า	ในระบบนิเวศส่ือ

ของประเทศไทยได้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค	์

หรือ	“ความไม่สมดุล”	ในระบบนิเวศส่ืออย่างน้อย	

3	ด้าน	ดังนี้	(ดังภาพ)

1)	ด้านการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วม

2)	ด้านการสร้างสรรค์สื่อ

3)	ด้านจริยธรรมและการก�ากับดูแลสื่อ

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ด้านการรู้เท่าทันสื่อ และการมีส่วนร่วม 

•	 มีปัญหาในการมีส่วนร่วมในการส่ือสารและ

การใช้สื่ออย่างไม่สร้างสรรค์	

•	 ขาดความตระหนักถึงความส�าคัญของการ 

รู้เท่าทันของผู้ใช้สื่อ	

•	 ยังไม่เป็นผู้ใช้ส่ือและพลเมืองที่กระตือรือร้น 

ที่มีส่วนในการสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมส่ือที่ดี	

ทั้ งในบทบาทของผู ้รับสารหรือผู ้บริ โภค	 

และบทบาทของผู้สร้างสารในสื่อใหม่

จากการที่ผู ้ใช้ส่ือในประเทศไทยเปิดรับ	 

ใช้ประโยชน์	และปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาและสื่อ

หลายช่องทาง	ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมท่ีมีหลากหลาย	

ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ	การเมือง	กฎหมาย	

สงัคม	วฒันธรรม	และชมุชนทีแ่ตกต่างกนันัน้	พบว่า	 

ผู้ใช้สื่อยังมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่จ�ากัด	กล่าวคือ	

•	 มีปัญหาในการวิเคราะห์	ตีความ	ประเมิน

คุณค่าของส่ือ	
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ปัญหาดังกล่าวท�าให้เกิดผลกระทบต่อตัว 

ผู้ใช้สื่อและสังคมในหลายประเด็น	อาทิ	สุขภาพ	

ความปลอดภัย	บริโภคนิยม	การสื่อสาร	การตลาด	

การเสพติดสื่อ	การละเมิดกฎหมายและละเมิด 

ผูอ้ืน่	การถกูละเมดิและหลอกลวง	การแพร่กระจาย 

ของข่าวลวง	การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในยุคดิจิทัลนี้	 แม้ว ่าสื่อออนไลน์ได้เพิ่ม

ความสามารถของบุคคลในการเข ้าถึงและใช ้

ประโยชน ์จากสื่อ	 การสร ้างสรรค ์และการมี 

ส่วนร่วมได้มากขึ้น	 ท้ังผู้ใช้สื่อในชุมชนเมืองและ

ท้องถ่ิน	 ก็ใช้ส่ือออนไลน์กระจายข่าวสารหรือ

ประเด็นปัญหาของตนได้รวดเร็วและกว้างขวางข้ึน	

แต่ยังไม่สามารถกระตุ้นให้เปลี่ยนจาก	“การรับรู้

ปัญหาสังคม”	ไปสู่ “การลุกข้ึนมาเปล่ียนแปลง

สังคม”	ได้มากนัก	หากประเด็นใดที่คนมีส่วนร่วม

แสดงความเห็น	ก็พบว่ามีไม่มากนักที่จะมีส่วนร่วม 

ถึงระดับของการอภิปราย	แลกเปลี่ยนทัศนคติ 

และหาเหตุผลในการแก้ไขปัญหา	เช่น	ความสนใจ

และการแสดงความคิดเห็นในเพจต่าง	ๆ	จะมีต่อ

ประเด็นปัญหาท่ีไม่ซับซ้อน	หรือเกี่ยวข้องกับชีวิต

ผู้คนโดยตรง	แต่ไม่ค่อยเกิดกับเพจที่มีเนื้อหาท่ีเป็น

สาระเข้าใจยาก	เช่น	การเมือง	กฎหมาย	วิชาการ	

เป็นต้น

ไม่ใช่เพียงแค่ตัวบุคคลผู ้ใช้สื่อเท่านั้นที่มี

ทักษะการรู ้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วมจ�ากัด	 

แต่ยงัม	ี“ความไม่สมดลุ”	ทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดล้อม 

ของตวับคุคลด้วย	กล่าวคอื	หน่วยงานหรอืภาคส่วน

ที่เกี่ยวข ้องยังขาดการขับเคลื่อนที่จริงจังและ 

เป็นรูปธรรม	ค่านิยมในสังคมไทยยังขาดการตื่นตัว

และขาดองค์ความรู้ในเรื่องนี้	ส่วนในภาควิชาการ	

แม้จะมีความสนใจและมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่ม 

มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ ่านมา	แต่ก็ยังพบว่า

ประเด็นในการศึกษายังค่อนข้างจ�ากัด	ดังนี้

• การศึกษาเกี่ยวกับการรู ้ เท ่าทันสื่อยังให ้ 

ความส�าคัญเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนระดับ

มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย	 ในขณะที ่

ขาดวัยอื่น	เช่น	ปฐมวัย	ประถมศึกษา	ผู้สูงอายุ	 

และมองแยกเป ็นช ่วงวัยทั้งที่การสื่อสาร 

มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันระหว่างวัย	รวมถึง	

ความสนใจศกึษากบักลุ่มคนอืน่	ๆ 	ทีห่ลากหลาย 

ยงัไม่พบมากนกั	เช่น	คนพกิาร	เพศทีห่ลากหลาย	 

เป็นต้น

• การศึกษาเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันส่ือยังเน้น 

ที่การออกแบบหรือทดลองกิจกรรมการเรียน

การสอน	ยังขาดอีกหลายมุมท่ีเกี่ยวข้องกับ

บทบาทของสถาบันทางสังคมอื่น	ๆ 	ซึ่งส่งเสริม
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การรู้เท่าทันส่ือได้	อาทิ	ครอบครัว	การศึกษา	

สื่อมวลชน	การเมือง	องค์กรภาครัฐ	หรือ	 

ด้านการส่งเสรมิค่านยิมและวัฒนธรรมในสังคม 

ที่จะเอื้อต่อการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและ

การมีส่วนร่วม

• องค์ความรู ้เรื่องการรู ้เท่าทันสื่อดิจิทัลยังมี

จ�ากัด	เช่น	การรังแกผ่านโลกไซเบอร์	ประทุษ

วาจา	ข่าวปลอม/ข่าวลวง	ความฉลาดรู้ดิจิทัล	

เป็นต้น

2) ด้านการสร้างสรรค์สื่อ 

ผลกระทบต่อกลุ ่มผู ้ผลิตสื่อเชิงพาณิชย  ์

ได้แก่	

• ปิด	สื่อที่ไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได	้

ต้องปิดตัวลง	การล้มหายตายจากของรายการ

โทรทั ศน ์ 	 ร ายการวิ ทยุ 	 นิ ตยสารและ

หนังสือพิมพ์จ�านวนมาก	ปรากฏให้เห็นชัดเจน

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา	

• ปรับ	ท่ามกลางความชุลมุนในนิเวศส่ือยุค

ดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูง	องค์กรสื่อต้องปรับตัว

เพื่อความอยู่รอด	เกิดการท�าธุรกิจข้ามสื่อข้าม

แพลตฟอร์ม	อาทิ	ส่ือส่ิงพิมพ์ข้ามแพลตฟอร์ม 

มาท�าสือ่โทรทศัน์	ท�าสือ่ออนไลน์	ควบคูไ่ปด้วย	 

บางรายมีการปรับตั วย ้ ายแพลตฟอร ์ม	 

เช่น	จากนิตยสารฉบับตีพิมพ์ไปสู ่นิตยสาร

เ ท ค โ น โ ล ยี ก ่ อ ก ว น 	 (D i s r u p t i v e	

Technology)	ได้ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภค

สื่อเปล่ียนแปลงอย่างมาก	สัดส่วนการเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์เพิ่มมากข้ึนในขณะที่

การเป ิดรับ ส่ือดั้ ง เดิมลดลง	 ประกอบกับใน

อุตสาหกรรมสื่อก็เกิดผู ้ เล ่นรายใหม่ในตลาด	

จ�านวนส่ือโทรทัศน์ดิจิทัลเพิ่มข้ึนจากการประมูล

คลื่นความถี่	รวมท้ังส่ือใหม่ที่เข้ามาแชร์ส่วนแบ่ง

ตลาด	 ในขณะท่ีเม็ดเงินโฆษณาอันเป็นแหล่ง 

รายได้ท่ีส�าคัญของส่ือทุกประเภทมีจ�ากัด

การเปล่ียนแปลงในนิ เวศสื่อดั งกล ่าว 

ข้างต้นท�าให้ผู ้ผลิตสื่อต่างได้รับผลกระทบกัน 

ถ้วนหน้าทั้งกลุ ่มผู ้ผลิตสื่อเชิงพาณิชย์และกลุ ่ม 

ผู้ผลิตส่ือชุมชน
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ออนไลน์	หลายส�านักพิมพ์ที่แต่เดิมพิมพ์

เฉพาะหนังสือเป็นรูปเล่ม	ปัจจุบันก็ปรับสู ่	

e-book	เพ่ือรองรับตลาดออนไลน์	รวมทั้งมี

แอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงผู ้บริโภคได้

อย่างใกล้ชิด	เป็นต้น

• เปล่ียน	ผู้ผลิตส่ือหันไปท�าธุรกิจอื่นทดแทน

ส่วนกลุ่มสื่อชุมชน	ซึ่งเป็นกลุ่มหรือองค์กร

ที่ใช้ช่องทางสื่อที่แตกต่างหลากหลายเพื่อสื่อสาร

กับสังคมและเพื่อการพัฒนาของคนในชุมชนนั้นๆ	

ไม่ว่าจะเป็นชุมชนตามพื้นที่	อาทิ	วิทยุ/โทรทัศน์

ชุมชน	สื่อวัฒนธรรมในท้องถิ่น	หรือชุมชนที่มี

ปัญหาร่วมกัน	อาทิ	คนพิการ	คนชายขอบ	กลุ่มคน

หลากหลายทางเพศ	เด็กและผู้สูงวัย	หรือชุมชนที่

มีความสนใจร่วมกัน	อาทิ	สุขภาวะ	เกษตรกรรม	

จิตอาสา	กลุ่มส่ือชุมชนเหล่านี้ต่างก็ประสบปัญหา

ส�าคัญ	ๆ 	ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการ

ด�ารงอยู่ของส่ือชุมชน	ได้แก	่

•	 ปัญหาการขาดเงินทุน	

•	 ปัญหาการขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการบริหารจัดการองค์กรสื่อ	

•	 ปัญหาการขาดกลไกหรือโครงสร้างสนับสนุน

ให้อยู่ได้ต่อเนื่องยั่งยืน	

•	 ป ัญหาการขาดก�าลังใจที่จะผลิตเนื้อหาที่

สร้างสรรค์และขาดโอกาสที่จะรับการอบรม

เพื่อพัฒนาตนเอง	

•	 ปัญหาการสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนท่ี 

ไม่มากพอ

ส�าหรับปัจจัยแวดล้อมส�าคัญที่ส่งผลต่อ 

การสร้างสรรค์สื่อ	ได้แก่	ปัญหาเชิงนโยบาย	โดยที่

รัฐบาลมีแนวคิดท่ีจะให้เกิดการพัฒนาประเทศใน

ทุกทิศทาง	แต่การส่ือสารที่จะน�าไปสู่การพัฒนา 

ตวับคุคลและชมุชนยงัขาดความชัดเจน	ข้อกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถใช้บังคับ	หน่วยงานรัฐ 

และองค ์กรที่ เกี่ยวข ้องขาดความสามารถใน 

การตรวจสอบ
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3) ด้านจริยธรรมและการก�ากับดูแลสื่อ 

•	 เนื้อหาที่ เกี่ ยวกับเพศ	 (Sex)	 ภาษา	

(Language)	ความรุนแรง	(Violence)	

และอคติ 	 และการเลือกปฏิบัติผ ่ าน 

ภาพตวัแทน	(Representation)	ยงัพบอยู่ 

ในรายการโทรทัศน์และมีการจัดระดับ

ความเหมาะสมที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา

ที่ปรากฏ

•	 การใช้กลวิธีความไม่สุภาพ	การใช้ค�าพูด

ที่ไม่เหมาะสม	ใช้ค�าหยาบคาย	การสร้าง

ความขัดแย ้ ง/แตกแยก	 เนื้ อหาที่ มี

ลั กษณะ เป ็ นประทุษวาจา 	 (Ha te	

Speech)

•	 ปัญหาการน�าเสนอข่าวโดยละเมิดสิทธิ

มนุษยชน	โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิเด็ก

•	 ผู ้สื่อข ่าวขาดการตรวจสอบข้อมูลใน 

ส่ือสังคมออนไลน์ก่อนการรายงานข่าว	

ไม่มีการสัมภาษณ์เพิ่มหรือไม่ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง	จึงกลายเป็นส่วนหนึง่ในการ

แพร่กระจายข้อมลูเท็จ	ข่าวลวง	ข่าวลือ 

สู่ประชาชน

พัฒนาการทางเทคโนโลยีสื่อในโลกและ

ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากในช่วงทศวรรษ 

ที่ผ่านมา	เกิดสภาพการณ์สื่อหลอมรวม	บริการสื่อ

ใหม่	ๆ 	 ก็มีเพ่ิมมากขึ้น	ก่อให้เกิดความท้าทายต่อ

ระบบการก�ากับดูแลสื่อและปัญหาจริยธรรมใน

การน�าเสนอเนือ้หาผ่านสือ่	ซึง่ปัจจบุนัมทีัง้ผูผ้ลติสือ่ 

ที่ เป ็นสื่อมวลชนอาชีพและผู ้ ใช ้สื่อ ท่ัวไปท่ีใช ้

ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสื่อผลิตและน�าเสนอ

เน้ือหาได้ด้วย	

ดังท่ีการศึกษาในช่วง	10	ปีท่ีผ่านมาซึ่ง

สนใจศึกษาความสัมพันธ์ท่ีเป็นปัญหาระหว่าง 

ผู้ผลิตสื่อกับการก�ากับดูแลและจริยธรรม	โดยพบ	

“ความไม่สมดุล”	ท่ีส�าคัญดังนี้	

• ปัญหาทางจริยธรรมในการน�าเสนอเนื้อหาสู่

สาธารณะของสือ่มวลชนอาชพี	(วทิย	ุโทรทศัน์	

หนังสือพิมพ์)	โดยเฉพาะในบริบทดิจิทัล	อาทิ	

•	 การโฆษณาในสื่อที่ ไม ่ เป ็นธรรมต ่อ 

ผู้บริโภคและละเมิดกฎหมายโดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	
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•	 การใช้เทคโนโลยีในการรายงานข่าวเพื่อ

ความรวดเร็วและให้มีความได้เปรียบใน

การแข่งขัน	โดยไม่ได้ค�านึงถึงความเสี่ยง

ที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาจริยธรรมของ

นักวิชาชีพสื่อได ้	 เช ่น	 ในการไลฟ์สด

เหตุการณ์ที่อยู ่ในภาวะวิกฤต	หากเกิด

เหตุไม่คาดฝันหรือภาพที่ไม่เหมาะสม 

จะไม่สามารถตัดภาพได้ทัน	

•	 รูปแบบ/วิธีการน�าเสนอเพื่อดึงดูดใจ 

ผู้รับสารที่เน้นความตื่นเต้นเร้าใจ	เน้นย�้า 

ขยีป้ระเดน็ให้เกิดดราม่า	ความสะเทือนใจ	

•	 สื่ อมวลชนถู กประชาชนตั้ งค� าถาม 

เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ	รวมถึงบทบาท

และจุดยืนของสื่อมวลชนในฐานะสถาบัน

ทางสังคม	รวมถึงการน�าเสนอสิง่ทีป่ระชาชน	 

“อยากรู้”	กับสิ่งที่ประชาชน	“ควรรู้”

• ปัญหาทางจริยธรรมในการน�าเสนอเนื้อหาใน

ส่ือออนไลน์ของผู้ใช้สื่อทั่วไป

ในยุคของสื่อออนไลน์และสมาร์ทโฟน	ผู้ใช้

สื่อสามารถเป็นผู ้สร้างสรรค์เนื้อหาผ่านสื่อด้วย

ตนเองได้	 (User-generated	Content)	ท�าให ้

ในรอบ	10	ปีที่ผ ่านมาเกิดผู ้ส ่งสารกลุ ่มใหม่	ๆ 	 

ที่ไม่ใช่นักวิชาชีพส่ือ	แต่มีอิทธิพลต่อความคิด 

ความเช่ือของผู้รับสารในหลากหลายแง่มุม	และ 

มีปัญหาทางจริยธรรมตามมา

• ผู้ทรงอทิธพิลออนไลน์ (Online Influencer) 

• พระเอกกไ็ด้ –	สือ่บคุคล	(เฟซบุก๊	แฟนเพจ)	 

ที่มีผู ้ติดตามจ�านวนมาก	 เป ็นแหล ่ง 

รายงานข้อมูลข่าวสารและแสดงความ 

คดิเห็นในประเดน็ทางสงัคมทีห่ลากหลาย	 

เพจเหล่านี้มีอิทธิพลทางความคิดต่อ 

ลูกเพจ	และบางครั้งที่เป็นผู้เปิดประเด็น

ข่าวส�าคัญ	ๆ 	ที่สื่อกระแสหลักอาจจะยัง 

ไม่รายงาน	เช่น	กรณีศึกษาข่าวเมจิกสกิน 

ทีเ่พจดอกจิกติดตามเผยแพร่ข่าวต่อเนื่อง 

จนกลายเป็นประเดน็ทีสั่งคมให้ความสนใจ 

และน�าไปสู่การกวาดล้างขบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์เมจิกสกินท่ีไม่ได้มาตรฐาน	

เป็นต้น	นอกจากนี้ยังเกิดปฏิสัมพันธ์

ระหว่างส่ือกระแสหลักกับเพจข่าวใน 

การต่อยอดประเด็นข้อมูลข่าวสารด้วย

• ผู้ร้ายก็มี	–	สื่อบุคคลในกลุ่ม	blogger	/

reviewer	 /	celebrity	 เป็นกลุ ่มที่มี

อิทธิพลทางความคิดต ่อผู ้ติดตามใน 

หลากหลายมิติ	อาทิ	ความงามและแฟชั่น	
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การท่องเที่ยว	การใช้ชีวิตประจ�าวันต่าง	ๆ 	 

ฯลฯ	กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการ

รับรู ้ 	 การตัดสินใจซื้อสินค ้า/บริการ	 

มีความสามารถในการเข้าถึงของผู้บริโภค

ในอัตราค่อนข้างสูง	จึงกลายเป็นแหล่ง

รวมโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ที่แฝงมา 

ในรูปของการรีวิว	ซึ่งหากสินค้านั้นไม่มี

คุณภาพตามที่กล่าวอ้างก็เท่ากับผู ้รีวิว

ท�าร ้ายผู ้บริ โภคไปโดยไม ่รู ้ตัว	 หรือ 

ในกรณีของแฟนเพจข่าวบางรายก็ม ี

การรายงานข่าวที่ไม ่ตรงข ้อเท็จจริง	 

มี การ ใช ้ภาษาไม ่ สุ ภาพ	 ถ ้ อยค� าที ่

หยาบคาย	เป็นต้น

• นักข่าวพลเมือง	 เป็นผู ้ใช้สื่อท่ีลุกข้ึนมาท�า

หน้าที่ในการรายงานข่าวจากพื้นท่ีของตนเอง

โดยใช ้พื้นที่สื่อสาธารณะในการรายงาน

เนื้อหาจากชุมชน	 เพ่ือให ้พลเมืองทุกคน 

มีโอกาสที่จะสื่อสาร	สามารถร่วมรายงาน

เนื้อหาส่ือท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์	อย่างไร

ก็ตาม	เนื่องจากนักข่าวพลเมืองมาจากบุคคล

ท่ัวไปท่ีอาจเรียนในสาขาที่ เกี่ยวข ้องกับ

นิ เทศศาสตร ์หรืออาจจะไม ่ ได ้ศึกษามา

โดยตรง	จึงอาจมีประเด็นของความไม่เข้าใจ

ในมติจิรยิธรรม	รวมทัง้ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

อยู่บ้าง

นอกจากนี้ยังคงพบ	“ความไม่สมดุล”	ใน

องค์ประกอบอื่นในนิเวศสื่อซ่ึงส่งผลต่อจริยธรรม

และการก�ากับดูแล	ได้แก่

•	 กลไกการก�ากับดูแลกันเองขององค์วิชาชีพส่ือ

และองค์กรสื่อที่ขาดประสิทธิผลและขาด

ประสิทธิภาพ	ส่วนกลไกการก�ากับดูแลกันเอง

ด้านภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อก็มีเฉพาะใน 

ฟรีทีวีเท่านั้น	ในขณะที่การก�ากับดูแลเนื้อหา

ออนไลน์โดยภาคอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต 

ก็ยังไม่เข้มแข็งมากนัก

•	 ปัญหาในการก�ากับดูแลโดยรัฐ	อาท	ิ

•	 ปัญหาการแทรกแซงสื่อโดยรัฐ	โดยการ

ใช้อ�านาจตามกฎหมายเกี่ยวกับการก�ากบั

ดูแลเนื้อหา	

•	 ปัญหาการใช้กฎหมายก�ากับดูแลเนื้อหา

โดยรัฐบาล	คสช.	และ	กสทช.	เป็นการ

สร ้างบรรยากาศแห ่งความกลัว	 สื่อ

เซนเซอร์ตนเองไม่น�าเสนอเนื้อหาที่อาจ

เป็นปัญหาทางการเมือง	

•	 ปัญหาหน่วยงานรัฐอ้างกฎหมายในการ

ปิดบังไม่ให้ข้อมูลกับสื่อ
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•	 ปัญหารูปแบบรายการที่ไม่หลากหลาย	

ส่วนใหญ่ยังเป็นรายการที่มองผู้ใช้สื่อใน

ฐานะผู้บริโภคมากกว่าในฐานะพลเมือง

•	 ปัญหาการไม่มีมาตรการที่ชัดเจนส�าหรับ

ก�ากับดูแลสื่อในบริบทดิจิทัลและบริบท

ส่ือหลอมรวม

•	 การขาดการมีส ่วนร ่วมในการก�ากับดูแล 

โดยประชาชน	เช่น	การเฝ้าระวังเนื้อหาและ

ร้องเรียน	อย่างไรก็ดี	ปัจจุบันผู้ใช้สื่อออนไลน์

มีบทบาทมากข้ึนในการเฝ้าระวัง	 วิพากษ์

วิจารณ์ที่ส่งผลต่อการก�ากับดูแลสื่อ	แต่ว่า 

การศึกษาทางวิชาการด้านการก�ากับดูแล 

โดยประชาชนในบริบทสือ่ดจิทิลัน้ียงัมอียูจ่�ากดั

ข่าวลวง/ข่าวปลอม (Fake News): ความชุลมุนในนิเวศสื่อ

ปัญหาข่าวลวง/ข่าวปลอม	 (Fake	News)	หนึ่งในต้นเหตุแห่งความชุลมุนในนิเวศสื่อ 

ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น	ได้แก่	การสร้างข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับความจริง	เป็นเท็จ	และ

ส่งออกมาในสื่อสังคมออนไลน์	ทั้งไลน์กลุ่ม	เฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	หรือแม้แต่อินสตาแกรม	ท�าให้เกิด

การกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว	แฝงในรูปแบบการรายงานข่าว	การกล่าวอ้างถึงข่าวจาก	“วงใน” 

การสร้างเพจปลอมโดยท�าให้เหมือนกับเป็นเพจของส่ือกระแสหลัก	ท�าให้ผู ้รับสารหลงเชื่อ	 

และคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมานั้นเป็นเรื่องจริง	บางคนไม่มั่นใจว่าจริงหรือไม่ก็น�ามาโพสต์ถาม

ในสื่อสังคมออนไลน์ก็ยิ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายข่าว	หรือบางครั้งทราบว่าไม่ใช่เรื่องจริง 

แล้วน�ามาโพสต์เพ่ือต�าหนิ/ตอบโต้	มีคนไลค์คนแชร์ต่อ	ก็กลายเป็นช่วยกระจายข่าวลวง/ข่าวปลอม

ไปอีกเช่นเดียวกัน
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อยากเห็นอะไรใน...นิเวศสื่อท่ีดี

1) สภาพพึงประสงค์ด้านการรู้เท่าทันส่ือ 

 และการมีส่วนร่วม 

สภาพพึงประสงค์ด ้านการรู ้ เท ่าทันสื่อ 

และการมีส่วนร่วมมี	2	ส่วนด้วยกันคือ

ส่วนที่ 1	การพัฒนาความสามารถและ

ทั กษะการรู ้ เ ท ่ าทั นสื่ อของผู ้ ใช ้ สื่ อ 	 1 ) 	มิ ต ิ

การประเมินค่า	คือ	ความสามารถในการเข้าใจ 

และตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ	การวิเคราะห์	

ตีความ	และประเมินคุณค่าเนื้อหาของสื่อ	2)	มิติ

การสร้างสรรค์	คือ	ความสามารถในการสร้างสรรค	์

และการใช้ประโยชน์ที่ต ้องการอย่างเหมาะสม 

และมีประสทิธภิาพ	มสีนุทรยีศาสตร์	เข้าใจกระบวน 

การผลิตและการสร้างสรรค์	และการมีส่วนร่วม

ส่วนท่ี 2	การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม 

การรู้เท่าทันสื่อ	ได้แก่	การขับเคลื่อนที่จริงจังจาก 

โลกในยุค	4.0	คือยุคที่คนกับเทคโนโลยี

เกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ขาด	และเข้ามามีบทบาท

ต่อพฤติกรรมต่าง	ๆ 	ของมนุษย์	รวมถึงพฤติกรรม

การสื่อสารซึ่งก่อให้เกิด	“ระบบนิเวศสื่อ”	แบบใหม่

ที่ต ่ างไปจากโลกในยุคก ่อนหน ้า	 และสร ้าง 

ความท้าทายแก่ทุกคนในสังคมผู ้เป็นส่วนหน่ึง 

ของระบบนิเวศส่ือ

เราได ้รับรู ้ แล ้วว ่าระบบนิ เวศสื่อของ

ประเทศไทยได้เกิด	“ความไม่สมดุล”	อะไรบ้าง	

อย่างไรก็ดี	 จากการศึกษาเอกสารวิชาการใน

ประเทศไทยในช่วง	10	ปีท่ีผ่านมา	(พ.ศ.	2551	-	 

2560)	ประกอบกับพูดคุยกับกลุ ่มคนในระบบ 

นิเวศส่ือบางส่วนก็พอท่ีจะเห็นโอกาสท่ีจะสร้าง

นิเวศส่ือท่ีดีขึ้นได้	 โดยจ�าเป็นต้องสร้างให้เกิด	

“สภาพพึงประสงค ์”	 อันเกิดจากปฏิสัมพันธ  ์

ที่เก้ือกูลกันระหว่างมนุษย์กับองค์ประกอบอ่ืน 

ในระบบนิเวศส่ือ	อันประกอบด้วย

3



MediaEcosystem
สื่อแวดล้อม26

ทกุภาคส่วนและมกีารสร้างเครือข่ายและประสานกัน 

ทั้งภาครัฐ	สถาบันครอบครัว	สถาบันการศึกษา	

ภาคสังคม	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	และ 

ผู้ผลิตส่ือ

โดยทั้ งสองส ่วนมีความสัมพันธ ์ กันใน

ลักษณะวงจร	กล่าวคือ	การพัฒนาในส่วนหนึ่งจะ

มีผลท�าให้อีกส่วนหนึ่งได้รับการพัฒนาไปด้วย	

ตัวอย่างเช่น	หากคนทุกกลุ่มในสังคมมีทักษะการ 

รู้เท่าทันส่ือครอบคลุมทุกมิติ	รวมถึงตระหนักถึง

ความส�าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ	ก็จะส่งผลให้เกิด

ผู้ใช้ส่ือที่เป็นพลเมืองมีความกระตือรือร้นอันจะน�า

ไปสู่การมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อม 

ที่ส ่งเสริมการรู ้เท่าทัน	และจะน�าไปสู ่การเกิด 

องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันในคนทุกกลุ่ม	

และในที่สุดก็จะวนกลับมาเป็นปัจจัยที่ช่วยพัฒนา

ความสามารถด้านบุคคลในการรู ้เท่าทันสื่อและ

การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมด้วยเช่นกัน

ต้นฉบับส ำหรับจัดพมิพ์หนังสอื | 30 กันยำยน 61 

 
 
 

17 

โดยทัง้สองส่วนมคีวำมสมัพนัธก์นัในลกัษณะวงจร กล่ำวคอื กำรพฒันำในส่วนหนึ่งจะมผีลท ำ
ใหอ้กีส่วนหน่ึงไดร้บักำรพฒันำไปดว้ย ตวัอยำ่งเช่น หำกคนทุกกลุ่มในสงัคมมทีกัษะกำรรูเ้ท่ำทนัสื่อ
ครอบคลุมทุกมติ ิรวมถงึตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรรูเ้ท่ำทนัสื่อ กจ็ะส่งผลใหเ้กดิผูใ้ชส้ื่อทีเ่ป็น
พลเมอืงมคีวำมกระตอืรอืรน้อนัจะน ำไปสู่กำรมสี่วนรว่มผลกัดนัใหเ้กดิสภำพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิกำร
รูเ้ท่ำทนั และจะน ำไปสู่กำรเกดิองคค์วำมรูเ้พื่อส่งเสรมิกำรรูเ้ท่ำทนัในคนทุกกลุ่ม และในทีสุ่ดกจ็ะวน
กลบัมำเป็นปจัจยัทีช่่วยพฒันำควำมสำมำรถดำ้นบุคคลในกำรรูเ้ท่ำทนัสื่อและกำรมสี่วนรว่มในกำร
สรำ้งสรรคส์งัคมดว้ยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถ
ด้านบุคคล

ในการรู้เท่าทันสื่อ
และการมีส่วนร่วม

สภาพแวดล้อม
ท่ีส่งเสริม

การรู้เท่าทันสื่อ

ผู้ ใช้สื่อเป็นพลเมืองที ่
กระตือรือร้นช่วยสร้างสรรค์ 

สังคมที่ดีและปลอดภัย

มีการขับเคลื่อนที่จริงจัง
จากทุกภาคส่วนและมีการ

สร้างเครือข่ายและประสานกัน
ท้ังภาครัฐ สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา ภาคสังคม 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

และผู้ผลิตสื่อ

คนทุกคนในสังคมมีทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อครอบคลุม

ทุกองค์ประกอบ 
ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการรู้เท่าทันสื่อ

มีการสร้างองค์ความรู้
เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 

และมีการส่งเสริมในคนทุกกลุ่ม 
ไม่มองข้ามคนกลุ่มย่อยๆ 

หรือกลุ่มเปราะบาง



นิ เวศ ส่ือที่ ดี เ พ่ือส ่ ง เสริมสื่ อปลอดภัยและสร ้ างสรรค ์ 27

2) สภาพพึงประสงค์ด้านการ 

 สร้างสรรค์สื่อ 

สภาพพึงประสงค์ด้านการสร้างสรรค์สื่อ	

แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก	่

ส่วนที่ 1	ผู้ผลิตสื่อทั้งกลุ่มสื่อเชิงพาณิชย์

และกลุ่มสื่อชุมชนต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 

ซึง่กนัและกนั	ในการสร้างความตระหนกัรู	้สร้างการ 

รู้เท่าทัน	กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม	และก่อให้

เกิดการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม	 รวมถึง	 

ช่วยพัฒนาผู้ใช้สื่อให้เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นได้

แต่สิ่งส�าคัญท่ีต้องส่งเสริมคือ	การเพ่ิมพูน

ทักษะวิชาชีพและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตสื่อ	

อาทิ	ทักษะในการท�าความเข้าใจพฤติกรรมของ

ผู ้รับสารในภูมิทัศน์สื่อใหม่อย่างถ่องแท้	 เพื่อ

ก�าหนดกลยุทธ์การน�าเสนอเนื้อหาและการสื่อสาร

การตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	ทักษะในการใช้

แพลตฟอร์มต่าง	ๆ 	ในภูมิทัศน์ส่ือที่เปลี่ยนแปลงได้

อย่างเข้าใจถงึวธิกีารท�างาน	และทกัษะในการเล่าเรือ่ง 

ข้ามสื่อ	รวมถึงทักษะการคิดสร้างสรรค์เนื้อหา 

ให้มีความแตกต่าง	สร้างสรรค์เนื้อหาท่ีมีสาระ	 

น่าเช่ือถือ	ให้ผู้รับสารเท่าทันสังคม	และส่งเสริม 

การเป็นผูส้งูอายทุีย่งัประโยชน์	(productive	aging)	

ส่วนที่ 2	การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ให้เกิดการสร้างสรรค์สื่อที่จะช่วยพัฒนาผู ้ใช้สื่อ 

ในสังคมได้	ได้แก่	

•	 ด้านนโยบายของรัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	

ควรเอื้ออ�านวยต่อการส่งเสริมศักยภาพและ

ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตสื่อทุกประเภท

และควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างเนื้อหาและ

รูปแบบการน�าเสนอที่หลากหลายเข้าถึงคน

ทุกกลุ่ม	อันหมายรวมไปถึงข้อกฎหมายและ

ระเบียบต่าง	ๆ 	ที่ควรสนับสนุนการเติบโตของ

ผู้ผลิตส่ือเพื่อเป้าหมายการใช้ส่ือเพื่อพัฒนา

คนและสังคม	เป็นโรงเรียนของสังคมได้	เช่น	

ส่ือส�าหรับเด็ก/ผู ้ สูงอายุนั้น	 อาจมีกลไก 

สนบัสนนุงบประมาณจากภาครฐั	หรอืมนีโยบาย 

การลดหย่อนภาษีในการผลิตสื่อ	เป็นต้น

•	 ด้านเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยต่าง	ๆ 	 

ในสังคม	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	องค์กรเอกชน	

องค์กรท้องถิ่น	สถาบันครอบครัว	สถาบัน 

การศึกษา	รวมถึงผู ้ผลิตสื่อและผู ้ให้บริการ

ช่องทางสื่อ	(platform)	

•	 ด ้านการจัดการความรู ้และการเผยแพร  ่

ความรู ้ให้กับผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอีกหนึ่ง

ประเด็นส�าคญัทีจ่ะช่วยสนบัสนนุให้เกดิสภาพ

แวดล้อมที่ดี	เอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์สื่อดีได้	
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3)  สภาพพึงประสงค์ด้านจริยธรรม

 และการก�ากับดูแลสื่อ 

สภาพพึงประสงค ์ด ้านจริยธรรมและ 

การก�ากับดูแลสื่อ	คือ	การที่สังคมมีความสมดุล 

และเกื้อกูลกันระหว่างกลไกการก�ากับดูแลและ

จริยธรรมส่ือท้ัง	3	ส่วน	ประกอบด้วย

ส ่วนที่  1 	 กลไกการก�ากับกันเองทาง

จริยธรรมของสื่อที่มีประสิทธิภาพเพ่ือประกัน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยมีแนวทาง	อาทิ

•	 องค์กรสื่อและองค์กรวิชาชีพสื่อที่ท�าหน้าที่

ก�ากับดูแลกันเอง	 มุ ่งรักษามาตรฐานและ

จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของสื่อ

การผลิต
สื่อสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนา

ผู้ ใช้สื่อ
ให้เป็น Active

Citizen

สภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อให้เกิด
การผลิตสื่อ

เพื่อการพัฒนา

นโยบายสนับสนุนท่ีชัดเจน
จากภาครัฐ ลดข้อจ�ากัดต่างๆ

ท้ังด้านกฎหมาย
งบประมาณ และอ่ืนๆ

การจัดการความรู้
สนับสนุนองค์ความรู้
ด้านเทคนิคการผลิต
การสร้างสรรค์เน้ือหา
การบริหารจัดการ ฯลฯ

เครือข่ายความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน

ช่องทางการสื่อสาร
ท่ีตอบสนองและเข้าถึง

คนทุกกลุ่ม

ทักษะวิชาชีพและ
ความคิดสร้างสรรค์

ของผู้ผลิตสื่อ

เน้ือหาท่ีสอดคล้อง
กับการสร้างผู้ ใช้สื่อที่รู้เท่าทัน

และเป็นพลเมือง
ท่ีกระตือรือร้น
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•	 ภาครัฐ	อาจใช้มาตรการภาครัฐในแง่การ

รณรงค์ทางสังคมเพ่ือสนับสนุนความยั่งยืน

ขององค์กรวิชาชีพสื่อ

•	 มาตรการสร้างแรงจูงใจในการก�ากับดูแล

ตนเองระดับองค์กรสื่อ	และในการเข้าร่วม 

ในการก�ากับดูแลกันเอง

ส่วนที ่2	กลไกการก�ากบัดแูลสือ่โดยรฐัตาม

กฎหมายท่ีเหมาะสมกับสภาพการณ์สื่อหลอมรวม

และเอ้ือต่อการประกันสิทธิเสรีภาพของผู้ผลิตสื่อ

และผู้ใช้ส่ือ	อาทิ

•	 การปรับปรุงและพัฒนาการก�ากับดูแลสื่อ 

โดยรัฐตามกฎหมาย	โดยประเด็นท้าทายใหม่

ในการก�ากับดูแลส่ือใหม่	อาทิ	การคุ้มครอง

ข ้ อมู ลส ่ วนบุ คคล 	 กา รส ่ ง ผ ่ านข ้ อมู ล 

ข้ามพรมแดน	ความเป็นกลางบนอินเทอร์เน็ต

•	 การปรับปรุงและพัฒนาระบบการก�ากับดูแล

สื่อของ	 กสทช.	 ให ้ เหมาะกับสภาพของ 

การหลอมรวมและแพร่กระจายของสื่ออย่าง 

กว้างขวาง	

ส่วนท่ี 3	การมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแล

ตนเองของผู้ใช้ส่ือ	และการเฝ้าระวังและตรวจสอบ

สื่อในฐานะพลเมืองผู้บริโภคสื่อ

•	 ผู้ใช้ส่ือเองทั้งในฐานะผู้บริโภคและพลเมือง 

ที่ มีบทบาทสะท้อนความต ้องการ	ความ 

คาดหวังต่อความรับผิดชอบในการน�าเสนอ

เนื้อหาของสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ

•	 ในบริบท ส่ือใหม ่นี้ 	 ผู ้ ใช ้สื่ อควรมีทักษะ 

การรู้เท่าทันดิจิทัลเพื่อให้สามารถก�ากับดูแล

ตนเองในการใช้หรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านส่ือ

ช่องทางต่าง	ๆ 	ได้

นอกจากนี้	การก�ากับดูแลเนื้อหาที่เผยแพร่

ผ่านสื่อในบริบทส่ือหลอมรวมเช่นปัจจุบันเป็นไป

ไม ่ ได ้ เลย ท่ีจะด� า เนินการโดยหน ่วยงานใด 

หน่วยงานหนึง่โดยสมบรูณ์	หากแต่ต้องพฒันาระบบ 

ให้เอื้อต่อการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วน

ต่าง	ๆ 	ทั้งรัฐ	เอกชน	และประชาชน	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเด็นการก�ากับดูแลประทุษวาจา	

(Hate	speech)	การก�ากับดูแลเพ่ือคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชน	และการก�ากับดูแลเนื้อหาโฆษณา
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กล่าวโดยสรุป 

องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนจะเกื้อกูลกันให้แต่ละส่วนด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันจะเป็นการเอื้อให้เกิดนิเวศสื่อที่เหมาะสม

ต่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้

กลไกการก�ากับกันเอง
ทางจริยธรรมของสื่อ

ท่ีมีประสิทธิภาพ

กลไกการก�ากับดูแลสื่อ
โดยรัฐตามกฎหมาย
ท่ีเหมาะสมและประกัน

สิทธิเสรีภาพ

การมีส่วนร่วม
ในการก�ากับดูแลตนเองของผู้ ใช้สื่อ

และการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบสื่อในฐานะพลเมือง

ผู้บริโภคสื่อ
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...ก่อนเริ่มเรื่อง

เมื่อเราได ้ท�าความรู ้จักกับความหมาย	 

องค์ประกอบ	และความไม่สมดลุในระบบนเิวศส่ือไทย	 

รวมถึงมีภาพตรงกันแล ้วว ่า	“นิเวศสื่อที่ดี”  

เป็นอย่างไรแล้วนั้น	ในฐานะท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงของ

ระบบนิเวศส่ือ	มีความเก่ียวข้องกับหน่วยต่าง	ๆ 	ใน

ระบบท่ีไม่เหมือนกัน	หนังสือ	“สื่อแวดล้อม”  

เล ่มนี้	 จึงอยากจะชวนทุกท่านได้มองนิเวศสื่อ 

ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในหลาย	ๆ 	มิติ

เน้ือหาต่อจากนี้ไปจะถูกเล่าผ่านมุมมอง

ของผู้คนในแวดวงวิชาการในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	

(พ.ศ.	2551	-	2560)	ที่สนใจศึกษาในแต่ละมิติของ

นิเวศส่ือท่ีต่างกัน	ไม่ว่าจะเป็น

•	 ส่ือกับเด็ก	ครอบครัว	และผู้สูงวัย	

•	 ส่ือกับชุมชน	

•	 สื่อกับคนชายขอบ	

•	 ภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัล	

•	 นักสร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน์	

•	 เนื้อหาสื่อ	

•	 นโยบายรัฐกับการพัฒนาและการก�ากับ 

ดูแลสื่อ

หนังสือเล่มนี้พยายามชี้ให้ทุกท่านได้เห็น 

ถึงสภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นในระบบนิเวศสื่อของ

ประเทศไทยที่ผ่านมา	และชี้ให้เห็นถึงหนทางที่จะ

ช่วยให้ระบบนิเวศสื่อของเราดีขึ้นได้	ผ่านการศึกษา

งานวิชาการและการพูดคุยกับกลุ ่มคนในระบบ

นิเวศส่ือบางส่วน	ซึ่งแม้อาจไม่สามารถฉายภาพ 

ที่ครบถ้วนหรือสมบูรณ์ได้	แต่ในระหว่างการมอง

เข้าไปในแต่ละมติขิองนเิวศสือ่	กจ็ะช่วยจุดประกาย

ความคิดและค�าถามให้แต่ละท่านว่า	“เราจะร่วม

สร้างนิเวศส่ือที่ดีได้อย่างไร?”	เพ่ือช่วยให้นิเวศส่ือ

ที่ดีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

พร้อมมองนิเวศสื่อของไทยไปด้วยกันหรือยัง?
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02
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มอง
หลายมุม

ในนิเวศสื่อ: 
สื่อกับคน

หลากหลาย
กลุ่ม

ภายใต้กระแส
การเปล่ียนแปลง

ของ

เทคโนโลยี
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มอง...สื่อกับเด็ก ครอบครัว และผู้สูงวัย
 

•	 สื่อกับการมองโลกของเด็ก:	รับสื่ออย่างไร...เห็นโลกอย่างนั้น

•	 บริโภคนิยมกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาของเด็กและเยาวชน

•	 ผู้ปกครอง:	ครูคนส�าคัญที่สอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ

•	 ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น...ดูไว้แล้วจะไม่วุ่น

•	 โทรทัศน์ไทยบนเส้นทางสู่สังคมผู้สูงอายุ

•	 โลกดิจิทัลกับสังคมสูงอายุ:	โจทย์ท้าทายแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

4
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สื่อมีอิทธิพลต ่อชีวิตประจ�าวันของเรา 

อย่างมาก	แม้เราจะเปิดรบัสือ่ดัง้เดมิน้อยลงแต่กต็้อง 

ยอมรับว่าโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อหลักที่ประชาชน

เปิดรับ	ภาพยนตร์ยังเป็นสื่อนอกบ้านที่ผู ้บริโภค 

ยินยอมเสียค ่าใช ้จ ่ายเพ่ือซื้อหาความบันเทิง	 

ขณะเดียวกันสื่อใหม่ที่เข้ามากระจายรายล้อมอยู่

รอบตัวก็เย้ายวนให้เราเปิดรับมันมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	 

ไม่ว่าจะเป็นยทูบู	เฟซบุก๊	ไลน์	และสือ่ออนไลน์อ่ืน	ๆ 	 

ล้วนแล้วแต่เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ

ในการด�ารงชีวิตของผู ้คนในสังคมยุคดิจิ ทัล	 

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนยุคใหม่ที่เติบโต 

มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส�าคัญท่ี

เช่ือมโยงพวกเขากับสื่อใหม่เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ตามแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อ	ไม่ว่า

จะเป ็นส่ือประเภทใดก็ล ้วนแล้วแต ่มี อิทธิพล 

ต่อผู้รับสาร	อาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่

สื่อกับการมองโลกของเด็ก: 

รับสื่ออย่างไร...
เห็นโลกอย่างนั้น
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แตกต่างกันออกไป	โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

ซึ่งยังเป็นช่วงวัยที่วิจารณญาณน้อยกว่าเมื่อเทียบ

กับวัยผู้ใหญ่	 ท้ังจากความรู ้และประสบการณ์ที่

น้อยกว่า

หากส่ือได้ปลูกฝังค่านิยมเชิงบวกก็นับเป็น

ผลดี	แต่ในปัจจุบันน้ีเรามักจะพบว่าสิ่งที่ปรากฏ 

ในสื่อและน่าเป็นห่วงบุตรหลานคือค่านิยมและ

พฤติกรรมเชิงลบท่ีปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ

งานวิจัยของสิริภิญญ์	อินทรประเสริฐ	ได้

ศึกษาอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมด้านความ

รุนแรงที่มีต่อเด็กและเยาวชน	ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	

สื่อที่เด็ก	ๆ 	เข้าถึงเป็นอันดับแรกคือโทรทัศน์	รอง

ลงมาคืออินเทอร์เน็ต	และภาพยนตร์ตามล�าดับ	

สื่อที่มีความรุนแรงด ้านภาพและเสียง	 

ในความเห็นของเด็กและเยาวชนคือ	ภาพยนตร์	

โทรทัศน์	และอินเทอร์เน็ตตามล�าดับ	สื่อที่มีความ

รุนแรงด้านเนื้อหามากที่สุดคือโทรทัศน์	ภาพยนตร	์

และหนังสือพิมพ์

พฤติกรรมความรุนแรงที่อ้างถึงในงานวิจัย

นี้มีลักษณะของความรุนแรงทางกายภาพคือ	การ

ใช ้อาวุธท�าร ้ายกัน	 ยกพวกตี กัน	 ต ่อย	 ตบตี	 

ตลอดจนความรุนแรงในเชิงจิตวิทยาโดยวาจา	อาทิ	

การใช้ค�าพูดข่มขู่	คุกคามให้เกิดความหวาดกลัว	

เป็นต้น

สอดคล้องกบังานวจิยัของกฤษรนิ	รกัษาแก้ว	 

และนันทิยา	 ดวงภุมเมศ	 เรื่อง	 อิทธิพลของ 

รายการในสื่อใหม่ที่มีต่อมุมมองต่อโลกของเด็ก

และเยาวชน	ซ่ึงศึกษาอิทธิพลของรายการ	We	Are	

Lovely	Pet	ที่มีต่อมุมมองต่อโลกของเด็กและ

เยาวชน	 เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าสื่อมีอิทธิพล 

ต่อผู้รับสาร	โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหารายการ	We	Are	 

Lovely	Pet	จ�านวน	32	ตอน	พบว่าเป็นรายการ

ที่น�าเสนอสถานการณ์ที่อยู ่ในกระแสความสนใจ

ของสังคม	ด�าเนินเรื่องผ่านตัวละครที่เป็นสัตว  ์

ชนิดต่าง	ๆ 	 โดยผลิตเป็นแอนิเมชั่นประกอบกับ

เสียงพากย์	เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ก้าวร้าวรุนแรง	ยาเสพติด	และการพนัน	 เพศ 

และความลามกอนาจาร	ความคิดเห็นและการ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	และใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ	แม้จะ

ระบุว่าเป็นรายการส�าหรับผู้มีอายุ	18	ปีขึ้นไป	แต่

กลับพบว่ามีผู ้ชมรายการที่เป็นเด็กและเยาวชน
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จ�านวนมาก	ท้ังนี้เป็นเพราะรายการน�าเสนอในสื่อ

ยูทูบซึ่งเป็นส่ือออนไลน์ที่ใคร	ๆ 	ก็เข้าถึงได้

ผลจากการวิจัยเชิงส�ารวจพบว่า	เด็กและ

เยาวชนส่วนใหญ่รับชมรายการตามล�าพัง	ความ 

คิดเห็นต่อเนื้อหารายการ	We	Are	Lovely	Pet	 

มีความสัมพันธ์ต ่อมุมมองต่อโลกของเด็กและ

เยาวชน	และสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน	นั่นคือ	

ยิ่งเด็กเห็นด้วยกับเนื้อหาที่ปรากฏในรายการ 

มากเท่าใด	เด็กยิ่งจะมีมุมมองต่อโลกไปในทิศทาง

ดังกล่าวมากเท่านั้น

ท้ังนี้	ผู้วิจัยอธิบายว่า	น่าจะเป็นผลมาจาก

บทบาทของส่ือยูทูบที่ปลูกฝ ังความคิดในการ 

มองโลกให้เด็กและเยาวชน	โดยได้เบี่ยงเบนความ

เป็นจริงของโลกให้เป็นความจริงตามที่สื่อน�าเสนอ	

ผลการวิจัย ช้ี ให ้ เห็นว ่า 	 เด็กเ ห็นภาพ

พฤติกรรมก้าวร้าวและความรุนแรงในรายการ 

บ่อยครัง้ซ�า้แล้วซ�า้อกี	การแกล้งเพือ่นเป็นเรือ่งสนุก	 

เมื่อเห็นตัวละครซึ่งเป็นสัตว์หลากหลายชนิดพูด 

ค�าหยาบจนเคยชิน	 เขากลับคิดว ่าพฤติกรรม 

เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องปกติธรรมดา	

ยูทูบเป็นสื่อใหม่ท่ีเด็กและเยาวชนเปิดรับ

มากติดอันดับ	1	ใน	3	มาโดยตลอด	แม้ยูทูบจะมี

กฎเกณฑ์ในการดูแลเนื้อหาที่เผยแพร่ก็ควบคุมได้

ในระดับหนึ่ง	ขณะเดียวกันสื่อในลักษณะดังกล่าว

สามารถเข้าถึงได้ง่าย	แม้จะมีการระบุเรตต้ิงว่า

รายการนี้ เหมาะกับผู ้ชมช ่วงวัยไหน	แต ่ก็ไม ่

สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถควบคุมผู้ชม

ตามอายุที่ระบุไว้ได้จริง

การเปิดรับส่ือที่ไม่สอดคล้องกับช่วงวัย	

โดยขาดการดูแลหรืออธิบายจากพ่อแม่ผู้ปกครอง

อาจส่งผลเสียแก่เด็กและเยาวชนในการซึมซับ

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง	ๆ 	จากสิ่งไม่ดีกลาย

เป็นเรื่องปกติ	ดังนั้น	ผู้ปกครองต้องท�าหน้าที่ดูแล

เด็กอย่างใกล้ชิด	คัดเลือกรายการท่ีจะเปิดให้ 

ลูกหลานรับชม	โดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งยังขาดความรู้	 

ขาดประสบการณ์	ขาดความสามารถในการคิด

วิเคราะห์แยกแยะว่ารายการไหนเหมาะรายการ

ไหนไม่เหมาะ

นอกจากคัดเลือกรายการหรือเนื้อหาต่าง	ๆ 	

แล้ว	ผู้ปกครองควรใช้เวลาอยู่กับลูกหลาน	พูดคุย

ให้ความรู้ควบคู่ไปกับการเปิดรับสื่อ	ไม่ควรปล่อย

ให้เครื่องมือสื่อสารและรายการทางโทรทัศน์	 
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รวมทั้งรายการทางสื่อใหม่กลายเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็ก	ๆ 	ไม่เช่นนั้นในอนาคตอาจจะได้ฟังค�าตอบโต้จาก 

ลูกหลาน	เมื่อท่านห้ามเขาท�าสิ่งก้าวร้าวรุนแรงว่า	

…ท�าไมจะท�าแบบนี้ไม่ได้

...ใคร	ๆ 	เขาก็ท�ากัน

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

กฤษริน	รักษาแก้ว	และ	นันทิยา	ดวงภุมเมศ.	 (2560).	อิทธิพลของรายการในสื่อใหม่ที่มีต่อมุมมอง 
ต่อโลกของเด็กและเยาวชน.	วารสาร	Veridian	E-Journal,	Silpakorn	University	ฉบับภาษาไทย	 
สาขามนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	และศิลปะ	ปีที่	10	ฉบับที่	3	เดือนกันยายน	-	ธันวาคม.

สิริภิญญ์	อินทรประเสริฐ	(2555).	อิทธิพลของสื่อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและ
เยาวชน	ในกรุงเทพมหานคร.	วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต.
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การโฆษณาเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการ

สื่อสารที่ผู ้ผลิตสินค้าใช้ในการชักจูงโน้มน้าวใจ 

ให ้ผู ้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค ้า	 บ ่อยครั้งที่ เรา 

ตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะความอยากได้อยากมี	

(want)	ไม่ใช่เพราะความจ�าเป็นต้องมี	(need)

อี กทั้ ง บ า ง ที สิ นค ้ าที่ ซื้ อ ม าก็ ไ ม ่ ไ ด ้ มี

คุณสมบัติตรงตามที่ปรากฏในโฆษณาไปเสีย

ทั้งหมด	บ่อยครั้งที่การตัดต ่อตกแต่งภาพคือ 

มายา

นอกจากการโฆษณาจะก่อให้เกิดความ

ต้องการในตัวสินค้ามากกว่าความจ�าเป็นที่จะต้อง

ใช้สินค้า	การโฆษณายังเป็นส่วนหน่ึงที่ถูกใช้กระตุ้น

พฤติกรรมบริโภคนิยมที่เกิดขึ้นภายใต้เศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม	ในยุคท่ีสินค้าไม่ได้มีคุณค่าเป็นเพียง

บริโภคนิยม
กับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา

ของเด็กและเยาวชน
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การใช้สอยแบบตรงไปตรงมาตามความต้องการ

ของมนุษย์	 หากแต่เป ็นการสื่อสารเชิงสัญญะ 

เพ่ือแสดงสถานะทางสังคม	เช่น	ผู้บริโภคไม่ได้ซื้อ

เคร่ืองส�าอางยี่ห้อ	A	ซึ่งมีราคาแพงกว่ายี่ห้อ	B	ถึง	 

3	 เท่า	 เพียงเพราะเป็นเครื่องส�าอางท่ีต ้องใช  ้

ประจ�าวนั	หากแต่ซือ้เพือ่แสดงตนว่าเป็นคนรุน่ใหม ่

ที่ทันสมัยและมีระดับ	เพราะเครื่องส�าอางยี่ห้อ	A	

วางต�าแหน่งสินค้าไว้เช่นนั้นผ่านโฆษณา	เป็นต้น

งานวิจัยของนรินทร์พร	สุบรรณพงษ์	ชี้ให้

เห็นว่า	ภาพยนตร์โฆษณาสินค้าส�าหรับวัยรุ ่น 

ตอนต้น	เน้นใช้หลักจิตวิทยาวัยรุ่นเรื่องการเป็นที่

ยอมรับของกลุ่ม	การเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม	

และความกังวลเรื่องความสวยงามของร่างกาย	

ได้แก่	สิว	สีผิว	และความอ้วนเป็นจุดขาย

อีกทั้งยังพบว่าในภาพยนตร์โฆษณามีภาพ

ที่แสดงให้เห็นการปลูกฝังวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

ในเร่ืองของเสื้อผ้าที่แฝงค่านิยมสไตล์ญ่ีปุ ่นและ

เกาหลี	วัฒนธรรมการกินและการพักผ่อนจะเน้น

การออกไปนอกบ้านมากกว่าในอดีต	 ในส่วน

วัฒนธรรมการสื่อสารก็เน ้นการใช ้เทคโนโลย	ี 

ความทันสมัยของเครื่องมือสื่อสาร	เป็นต้น

การปลูกฝังค่านิยมดังกล่าว	ส่งผลให้วัยรุ่น

เกิดพฤติกรรมบริโภคนิยมตามมา	ไม่ว่าจะเป็น 

การเลียนแบบแฟชั่น	การรับประทานอาหารเกาหลี	

ญี่ปุ่น	การนิยมความงามแบบเกาหลีที่ต้องสวยขาว

ใส	ค่านิยมเรื่องความผอม	ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดแบบฝั่งตะวันตกจึงจะเป็น

คนทันสมัย	ฯลฯ	นั่นหมายถึงแนวโน้มการจับจ่าย

ใช้สอยที่มากขึ้นหากไม่มีความยับยั้งช่ังใจและไม่รู้

เท่าทันสื่อโฆษณา	

การรู ้เท่าทันส่ือเป็นทักษะชีวิตที่จ�าเป็น

ส�าหรับผู้บริโภคที่จะเลือกเปิดรับสื่อที่หลากหลาย	

สามารถคิด	วิเคราะห์	แยกแยะได้ว่าส่ิงที่ปรากฏใน

สื่อนั้นเป็นความเห็น	 เป็นข้อเท็จจริงมากน้อย 

เพยีงใด	ผูผ้ลติสือ่เป็นใคร	และเขาต้องการอะไรจาก 

การสร้างสื่อนั้นขึ้นมา

การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาก็เช่นกัน	ผู้บริโภค

ควรวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าที่โฆษณาผ่านสื่อนั้นมี

ความจ�าเป็นต้องซื้อหามาใช้หรือไม่	ดีจริงอย่างท่ี

เห็นในโฆษณาหรือเปล่า	ต้องรีบร้อนซื้อในเวลา 

สิบนาทีหรือยี่ สิบนาทีเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ 

ตามโฆษณาหรือเปล่า?
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งานวิจัยของจินตนา	 ตันสุวรรณนนท	์ 

ซึ่งท�าการส�ารวจเยาวชนอายุ	15	-	25	ปี	 ในเขต

กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	404	คน	เพื่อศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างโฆษณากับพฤติกรรมบริโภคนิยม	

พบว่า	การรู้เท่าทันสื่อโฆษณามีความสัมพันธ์กับ

การบริโภคนิยมอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยเยาวชนที่มี

การรู ้เท่าทันส่ือโฆษณาสูงจะมีพฤติกรรมบริโภค

นิยมต�่า	ส่วนเยาวชนที่รู้เท่าทันสื่อโฆษณาต�่าจะมี

พฤติกรรมบริโภคนิยมสูง

ผลการวจิยัดงักล่าวชีใ้ห้เหน็ว่า	การรูเ้ท่าทัน 

สื่อโฆษณาเป ็นเกราะป ้องกันผู ้บริ โภคไม ่ ให  ้

ตกเป็นเหยื่อของบริโภคนิยม	โดยเฉพาะเยาวชน 

ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีถูกชักจูงโน้มน้าวใจได้ง่าย	เมื่อเปิด

รับโฆษณาก็จะถูกกระตุ ้นให ้เกิดการตัดสินใจ 

โดยอาจจะไม่ได้ตรึกตรองอย่างรอบคอบ	หากมี

ภูมิคุ ้มกันช่วยฉุดร้ังให้ฉุกคิด	วิเคราะห์	ประเมิน

คุณค่า	และความจ�าเป็นที่แท้จริงก่อนจะตัดสินใจ

จ่ายเงินซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง	 ก็จะท�าให้การ

บริโภคอย่างฟุ่มเฟือยลดปริมาณลง

การได้รับความรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกับ

การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา	จะช่วยให้เยาวชนได้รู้ว่า	

ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาหรือโฆษณา 

ที่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่น	ๆ 	เช่น	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	

ฯลฯ	ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการประกอบสร้าง

ความจริงมาอย่างเป็นข้ันตอน	มีเป้าหมายชัดเจน

ในการชักจูงโน้มน้าวใจให้เห็นคล้อยตาม	โฆษณา

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามที่พรีเซ็นเตอร์น�าเสนอ

ว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วจะมีผิวพรรณสดใส	ขาวขึ้น

ในเจ็ดวัน	ล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้

เทคนิคตัดต่อมาแล้วทั้งสิ้น

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังระบุด้วยว่า	ระดับ

การศึกษาของเยาวชนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

บริโภคนิยมอย่างมีนัยส�าคัญ	โดยเยาวชนที่มีการ

ศึกษาสูงจะมีการรู้เท่าทันโฆษณามากกว่าเยาวชน

ที่มีการศึกษาต�่า	อธิบายได้ว ่าคนที่มีการศึกษา 

สูงกว่ามักมีโอกาสที่จะเปิดรับหรือได้รับข้อมูล

ข่าวสาร	การฝึกอบรม	การแสวงหาความรู้ต่าง	ๆ 	

มากกว่าคนที่มีการศึกษาต�่ากว่า	ท�าให้สามารถ 

คิดวิเคราะห์ได้ดีกว่า

ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการ

จัดการเรียนการสอนการรู้เท่าทันสื่อเป็นกิจกรรม

เสริมในหลักสูตรตั้งแต่ระดับโรงเรียน	เพื่อเสริม

สร้างภูมิคุ ้มกันให้เยาวชนสร้างป้องกันตนเอง 

จากอิทธิพลจากสื่อ	รวมท้ังสามารถใช้สื่อได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ	
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ขณะเดี ยวกัน ก็ เสนอให ้หน ่ วยงาน ท่ี

เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนการ

ผลิตสื่อสร้างสรรค์เผยแพร่สู่สังคม	รวมท้ังจัดท�า

โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู ้ทันส่ือเพ่ือให้

ความรู ้แก่เยาวชน	สร้างเกราะป้องกันอิทธิพล 

ทางลบของส่ือ

นอกจากนี้	ยังเสนอให้ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	องค์การ

อาหารและยา	(อย.)	ส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภค	

(สคบ.)	ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน	จัดอบรม

พฒันาผูบ้รโิภคให้รูเ้ท่าทนัสือ่โฆษณาโดยด�าเนนิการ

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

จินตนา	ตันสุวรรณนนท์.	(2558).	ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันส่ือโฆษณากับพฤติกรรมบริโภคนิยม
ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร.	SDU	Research	Journal	Humanities	and	Social	Sciences,	
11(1).

นรินทร์พร	สุบรรณพงษ์.	(2554)	วัฒนธรรมบริโภคนิยมในโฆษณาทางโทรทัศน์ส�าหรับเด็กวัยรุ่นตอนต้น.	
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	สาขาสื่อสารมวลชน	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
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“เด็กเปรียบเหมือนผ้าขาวที่เรา

แต่งแต้มสีไหนให้ เขาก็รับไว้และ 

กลายเป็นสีนั้น” 

เรามักจะได้ยินค�าพูดท�านองนี้เมื่อกล่าวถึง

เด็กกับพัฒนาการเรียนรู ้	นั่นหมายความว่าเด็ก

เติบโตมาในครอบครัวเช่นไร	 เขาก็จะได้รับการ 

หล่อหลอมและมีอัตลักษณ์ตัวตนเช่นนั้นติดตัว 

มาด้วย	หากเราต้องการให้เด็กเติบโตมาพร้อมกับ

ภูมิคุ้มกัน	รู้เท่าทันสิ่งต่าง	ๆ 	รอบตัว	เราย่อมต้อง

ติดตั้งอาวุธประจ�ากายให้เขาตั้งแต่วัยเยาว์เช่นกัน

ใครเล่าจะท�าหน้าที่ดังกล่าวนั้น

ได้ดีไปกว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง

ผู ้ปกครอง:
ครูคนส�าคัญท่ีสอนให้เด็ก 

รู ้เท่าทันสื่อ
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ภาวิณี	ฮิปส์	และอุดมลักษณ์	 กุลพิจิตร	 

ได้ศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการเป็นสื่อกลาง

เ พ่ือส ่งเสริมการรู ้ เท ่าทันสื่อของเด็กปฐมวัย 

ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	

แบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการใช้สือ่ร่วมกบัเด็ก	 

ด้านการควบคุมการใช้สื่อ	และด้านการส่งเสริม

ความรู ้	 โดยส่งแบบสอบถามให้ผู ้ปกครองเด็ก 

ชั้นอนุบาล	2	และอนุบาล	3	ในศูนย์พัฒนาเด็ก 

ก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครจ�านวน	143	คน	

แบบสอบถามท่ีมีการตอบอย่างสมบูรณ์จ�านวน	

139	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	97.2

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู ้ปกครอง 

ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	

ส่วนใหญ่กว ่าร ้อยละ	70	จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	มีเครื่องมือสื่อสารเฉลี่ย	4.77	เครื่อง/

ครัวเรือน	ในจ�านวนนี้มีโทรศัพท์มือถือเฉล่ียสูงถึง	

2.27	 เครื่อง/ครัวเรือน	จะเห็นได้ว่าครอบครัว 

ในเขตกรุงเทพมหานครมีการใช้เคร่ืองมือสื่อสาร

ค่อนข้างมาก	และใช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุด

การส่งเสริมความรู้ประกอบการปฏิบัติโดย

มีทั้งการยกตัวอย่างให้เห็นชัดแล้วอธิบายให้เด็ก

เข้าใจ	นอกจากนี้ยังมีการตั้งค�าถามให้เด็กคิดหา 

ค�าตอบ	ซึ่งนับเป็นแนวโน้มที่ดีในการที่ผู้ปกครอง

จะเป็นคนส�าคัญที่ให้ความรู้กับเด็กในด้านการรู ้

เท่าทันสื่อ

ด ้านการควบคุมการใช ้สื่อของเด็กโดย 

ผูป้กครองนัน้ม	ี2	รปูแบบ	คอื	1)	การควบคมุเนื้อหา	 

ซึ่งมีทั้งเลือกส่ือให้เด็กและเลือกรายการที่มีการจัด

เรตติ้งตามระดับอายุให้เด็กด้วย	2)	การควบคุม

เวลา	ผู้ปกครองจะมีข้อตกลงกับเด็กว่าจะเปิดรับ

สื่อได้นานเพียงใดในแต่ละครั้ง	ซึ่งทั้ง	2	รูปแบบ 

ส่งผลดีต่อการใช้สื่ออย่างมีคุณภาพของเด็ก	และน�า 

ไปสู่การรู้เท่าทันสื่อของเด็ก	เนื่องจากการควบคุม

เนื้อหาจะช่วยให้เด็กได้เปิดรับสื่อดีและหลีกเลี่ยง

สื่อไร้คุณภาพ	ขณะเดียวกันการควบคุมเวลาก็ช่วย

ให้เด็กได้ใช้เวลาในการเปิดรับสื่ออย่างเหมาะสม 

ไม่มากจนเกินไป	มีเวลาใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ 	 

ทีเ่ป็นประโยชน์และส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ด้วย

การใช้สื่อร่วมกับเด็กของผู้ปกครองเป็นสิ่ง

ท่ีปฏิบัติค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับการให้ความรู้

และการควบคุมการใช ้ ส่ือของเด็ก	 ซึ่ งหากผู ้

ปกครองมีเวลาที่จะอยู่กับเด็กในระหว่างรับชมสื่อ

จะเป็นช่องทางให้ได้พูดคุยและให้ความรู้กับเด็กได้

มากขึ้น	โดยสามารถหยิบยกตัวอย่างสด	ๆ 	จากสื่อ
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ที่ก�าลังเปิดรับนั้นได้ในทันที	ไม่ว่าจะเป็นข่าว	ละคร	

การ์ตูน	เกม	หรือรายการรูปแบบอื่นๆ

ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้อย่างน่าสนใจ	 

3	ประการ	คือ	1)	ควรมีการส�ารวจระดับความรู ้

เท่าทนัส่ือของผู้ปกครอง	เพราะผูป้กครองคอืหนึง่ใน 

คนส�าคัญท่ีจะสอนเด็กให้รู้เท่าทันสื่อ	2)	ควรเสริม

สร้างบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมให้เด็ก 

รู้เท่าทันส่ือ	และ	3)	ผู้ปกครองและโรงเรียนควร

ร่วมมือกันในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในเด็ก

ปฐมวัย	ซึ่งเป็นวัยที่ควรเริ่มสอนให้รู้จักการเลือก

รับส่ือ	อันเป ็นส ่วนหนึ่งในจุดเริ่มต ้นของการ 

รู้เท่าทันส่ือ

ส่ิงส�าคัญท่ีน ่าสนใจจากงานวิจัย น้ีคือ	 

ผู้ปกครองมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อเด็ก	ในฐานะ	

“ครูคนแรก”	ของเด็ก	ๆ 	 ท่ีจะเป็นผู ้ปู พ้ืนฐาน 

ความคิด	ทัศนคติ	การมองโลกและส่ิงแวดล้อม 

รอบตัว

เด็กไม่สามารถเรียนรู ้จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

จริงในโลกนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์	แต่เขาจะเรียนรู้

ผ่านสื่อในสิ่งที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง	

เขาจะถูกขัดเกลาตั้งแต่เล็กจนโตผ่านหน่วยต่าง	ๆ 	

ของสงัคมทีห่ลอมรวมเป็นนเิวศสือ่	และหน่วยเล็ก	ๆ 	 

หน่วยแรกที่เด็กจะได้สัมผัสก็คือครอบครัว

พ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องท�าหน้าที่ครูคนแรก	

เริ่มตั้งแต่เลือกสรรสื่อดี	คัดทิ้งสื่อร้าย	ให้ความรู	้ 

ให้ค�าแนะน�า	 สอนให้คิด	 วิเคราะห์	 แยกแยะ	 

ให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัย	เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง

ในการออกไปสู่นิเวศที่กว้างใหญ่ในอนาคตต่อไป

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ภาวิณี	 ฮิปส์	 และอุดมลักษณ์	กุลพิจิตร.	 (2559).	บทบาทของผู ้ปกครองในการเป็นส่ือกลางเพื่อ 
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร.	วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา,	11(1).
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หากเอ่ยถึงละครโทรทัศน์ที่โด ่งดังที่สุด 

เร่ืองหนึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ ่านมา	คงไม่มีใคร

ปฏิเสธว่า	“ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น”	เป็นหนึ่งในละคร

โทรทัศน์ที่สร้างปรากฏการณ์ส�าคัญให้กับวงการ

โทรทัศน์ไทย	ท้ังในเรื่องของความสนใจในหมู่ผู้ชม

วัยรุ่น	ตลอดจนกระแสบอกต่อว่าเป็นละครวัยรุ่น

ที่ผู้ใหญ่ควรดู	จนพ่อแม่ผู้ปกครองจ�านวนไม่น้อย

ต ้องเป ิดรับละครเรื่องนี้ 	 เพื่อท�าความเข ้าใจ 

บุตรหลานของตน

ละครเรื่องนี้สร้างโดยบริษัท	GTH	(ปัจจุบัน

คือ	 GDH)	 ที่มีผลงานสร ้างภาพยนตร ์ ได ้รับ 

ความนิยมอันดับต้น	ๆ 	ของประเทศ	ร่วมกับ	บริษัท	

นาดาวบางกอก	จ�ากัด	ในเครือ	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี	่

จ�ากัด	 (มหาชน)	ก�ากับการแสดงโดย	ทรงยศ	 

สขุมากอนนัต์	ผูก้�ากบัภาพยนตร์แนววยัรุน่ท่ีมชีือ่เสียง	 

ฮอร์โมนวัยว้าวุ ่น... 
ดูไว้แล้วจะไม่วุ ่น
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ง านวิ จั ยของรุ จ า 	 ภู ่ ไ พบู ลย ์ 	 มลฤดี	 

โชคประจักษ์ชัด	และภูริพันธ์	ภู่ไพบูลย์	ได้พยายาม

ตอบค�าถามของสังคมเกี่ ยว กับละครเรื่ องนี	้ 

โดยส�ารวจความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษา

ของโรงเรียนประเภทสหศึกษา	 ในเขตกรุงเทพ 

มหานคร	จ�านวน	915	คน	 มีการสนทนากลุ่ม	 

และส�ารวจเอกสารร่วมด้วย

ผลการวจิยัพบว่า	กลุม่ตวัอย่างเป็นนักเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 1	-	6	อายุเฉล่ีย	15.3	ปี	 

เพศหญงิมากกว่าเพศชาย	รายได้ครอบครวัส่วนใหญ ่

ต�่ากว่า	20,000	บาท/เดือน	กว่าร้อยละ	83	ได้รับ

ชมละครซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นไม่น้อยกว่า	1	ตอน

เม่ือเปรียบเทียบกลุ ่มตัวอย่างท่ีดูละคร 

พบว่าเพศหญิงดูละครเร่ืองนี้มากกว่าเพศชาย 

ถึง	3	 เท่า	และผลการเรียนของกลุ ่มที่ดูละคร 

ดีกว่ากลุ่มไม่ดูละครอย่างมีนัยส�าคัญ

ลองมาดูกันว่าละครเรื่องนี้สอนอะไรแก่ 

วัยรุ่นบ้าง

1.	 การใช ้ถุ งยางอนามัยทุกครั้ ง เมื่อม ี

เพศสัมพันธ์	กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับข้อความนี้ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์จานดาวเทียมทุกวัน

เสาร์	ผ่านช่อง	ONE	รวมทั้งสามารถรับชมผ่าน

โทรทัศน์ดาวเทียมรายอื่น	ๆ 	และเชื่อมต่อสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตของ	GMM	และ	YouTube	ซึ่งถือว่า

มีช่องทางเข้าถึงได้หลากหลาย	กว้างขวาง	และ

สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ ่มวัยรุ ่นที่ เป ็น 

เป้าหมายหลัก

ละครเร่ืองฮอร์โมนวัยว้าวุ ่นมีเนื้อหาตีแผ่ 

ให้เห็นวิถีชีวิตของตัวละครท่ีเป็นนักเรียนมัธยม	 

มปีระเดน็ต่าง	ๆ 	เก่ียวข้องกบัการใช้ชวิีตในช่วงวัยรุ่น	 

ไม่ว ่าจะเป็นปัญหาครอบครัว	ความรัก	การม ี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	ยาเสพติด	ความรุนแรง	 

และอื่นๆ

ด้วยความท่ีน�าเสนออย่างตรงไปตรงมา	 

ตวัละครท่ีจับต้องได้	ประกอบกับนกัแสดงในเรือ่งเป็น 

นักแสดงวัยรุ่นที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วส่วนหนึ่ง

และเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่สดใหม่อีกส่วนหนึ่ง	

ท�าให ้ถูกใจวัยรุ ่นมีกระแสตอบรับเป็นอย่างดี	 

ขณะเดยีวกนักเ็กิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ท้ังในเชงิบวก 

เชิงลบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง	โดยมีความกังวล

ว่าจะเกิดผลกระทบต่อทัศนคติของเหล่าวัยรุ ่นที ่

รับชมละครเรือ่งนีม้ากน้อยแค่ไหน	และในทิศทางใด
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เพิม่มากขึน้อย่างมนียัส�าคญัหลงัดลูะคร	เป็นผลจาก 

การทีต่วัละครในเรือ่งให้ความส�าคญักบัการป้องกนั

ตนเอง	โดยตัวละครหญิงในเรื่องที่ชื่อสไปรท์จะพูด

ทุกครั้งว่า	“อยากกินสไปรท์ต้องใส่ถุง”	 เมื่อตัว

ละครชายในเรื่องต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเธอ	 

ซึ่งผู ้ตอบแบบสอบถามจดจ�าได้และเขียนตอบ 

ในค�าถามปลายเปิด	อีกทั้งให้ความเห็นว่าตัวละคร 

ตัวนี้รู้จักป้องกันตนเองตอนมีเพศสัมพันธ์

2.	การท่ีครอบครัวดูแลวัยรุ่นใกล้ชิด	อบอุ่น	

ป้องกันปัญหาในวัยรุ่นได้	กลุ่มตัวอย่างที่ดูละคร

เร่ืองนี้เห็นด้วยกับข้อความนี้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัย

ส�าคัญ	 เพราะในละครมีฉากที่แสดงถึงการให  ้

ความส�าคัญของครอบครัว	ความรักของแม่	ฯลฯ	

ที่ผู้ชมประทับใจ

3.	วัยรุ่นมีความสามารถแก้ปัญหาด้วยด	ี

กลุ ่มผู ้ชมละครเห็นด ้วยกับข ้อความนี้อย ่างม ี

นัยส�าคัญ	และสามารถยกตัวอย่างตัวละครที่

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเคยใช้ความรุนแรง 

แก้ป ัญหาแต่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองมาใช้ 

วิธีการอื่นได้

4.	วัยรุ่นมักหาคนช่วยได้เสมอเมื่อต้องการ

ค�าปรึกษา	โดยผู ้ชมละครยกตัวอย่างครูและแม่ 

ของตัวละครในเร่ืองว่าสามารถเป็นท่ีปรึกษาท่ีด	ี

อยู่เคียงข้างเสมอ	เข้าใจปัญหา

จากผลการวิจัยทั้ง	4	ข้อจะเห็นว่า	เด็ก	ๆ 	

ได้เรียนรู ้และซึมซับทัศนคติดังกล่าวจากละคร	

โดยที่ทุกประเด็นล้วนเป็นทักษะชีวิตที่ส�าคัญและ

จ�าเป็นส�าหรับวัยรุ่นทั้งสิ้น	พ่อแม่และครูอาจารย์

มีหน้าท่ีในการอบรมบ่มนิสัยและให้ความรู้แก่เด็ก	

แต่สื่อต่าง	ๆ 	รอบตัวก็มีส่วนส�าคัญไม่น้อยที่จะ 

เสริมสร้างความรู ้	ประสบการณ์	ทัศนคติ	และ 

ค่านิยม	ให้กับพวกเขาได้เช่นกัน

ละครที่ วัยรุ ่นเป ิดรับนั้น	หากน�าเสนอ

เนื้อหาที่เหมาะสม	แทรกแง่คิดอย่างสมเหตุสมผล	

วัยรุ่นสามารถคิด	วิเคราะห์	และน�าข้อคิดจากการ

รับชมมาเป็นแนวทางในการพัฒนะทักษะชีวิต 

ของตนเองได	้

ขณะเดียวกัน	พ่อแม่	 ผู้ปกครอง	และครู

อาจารย์เองก็ต้องท�าความเข้าใจและศึกษาความ

เป็นไปของบุตรหลาน	ทั้งจากการสังเกตพฤติกรรม	

และการเข้าใจเขาผ่านสื่อที่พวกเขาเปิดรับด้วยอีก
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ทางหนึ่ง	ยิ่งถ้าสามารถนั่งดูด้วยกันได้ก็จะยิ่งดี 

มากขึ้นไปอีก

วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง

ทางฮอร์โมน	จนน�ามาสู ่ค�าพูดที่ว่าเป็นวัยว้าวุ่น	 

ถ้าผู ้ปกครองรับรู้และเข้าใจถึงความเป็นไปของ 

ลูกหลาน	 ไม่ว ่าจะผ่านส่ือหรือผ่านการพูดคุย	

สังเกต	 เอาใจใส ่	 ความสัมพันธ ์อันดีที่ เกิดขึ้น 

ในครอบครัวจะน�าพาให้ผู้ใหญ่กับวัยรุ ่นสามารถ 

พูดคุยกันได้	และไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็จะแก้ไข

ได้ทันท่วงทีอย่างมีสติและเข้าอกเข้าใจ	ไม่ต้อง

ว้าวุ่นอย่างแน่นอน

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

รุจา	ภู่ไพบูลย์	มนฤดี	โชคประจักษ์ชัด	และภูริพันธ์	ภู่ไพบูลย์.	(2558).	การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของวัยรุ่น
หลังการดูละครโทรทัศน์ซีรีส์	“ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น”.	วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา,	7(1).
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ณ	วันนี้	หลายคนคงตระหนักกันดีอยู่แล้ว

ว่าประเทศไทยก�าลังอยู่บนเส้นทางสู่สังคมผู้สูงอายุ	

และเราก็คงเริ่มได้เห็นการขยับตัวของหน่วยงาน

และองค์กรต่าง	ๆ 	เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพสังคม

ที่ ก� า ลั ง เป ล่ียนแปลงอย ่ างชัด เจนในขณะนี้	 

หากจะถามว ่า	 สังคมผู ้สูงอายุที่มี คุณภาพนั้น 

ควรเป็นอย่างไร	ค�าตอบก็คงมีหลากหลาย	และมี

องค ์ประกอบมากมายเข ้ามาเกี่ยวข ้อง	 โดย 

องค์ประกอบหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ก็คือ	การม ี

สื่อท่ีดีและเหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ	

ในบทความวิจัยเรื่อง	การพัฒนารายการ

โทรทัศน์เพื่อผู้สูงอายุ	ของจารุวรรณ	นิธิไพบูลย์	

สันทัด	ทองรินทร์	และวิทยาธร	ท่อแก้ว	ได้กล่าว

ถึงประเด็นเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์และผู้สูงอายุเอาไว้

อย ่างน ่าสนใจว ่า	 เมื่อสังคมไทยก�าลังจะต้อง 

โทรทัศน์ไทยบนเส้นทาง

สู ่สังคม

ผู ้สูงอายุ
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เผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง

ประชากร	นั่นคือการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต

อันใกล้นี้	การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมต่าง	ๆ 	 

จึงนับเป็นเรือ่งทีจ่�าเป็น	ซึง่นอกจากในมติใิหญ่	ๆ 	เช่น	

สาธารณสุขและเศรษฐกิจแล้ว	การสื่อสารก็เป็น 

อีกมิติหนึ่งที่ควรจะได้รับความสนใจ	และไม่ควร 

จะรอช้า	โดยจากข้อมูลพบว่า	โทรทัศน์เป็นสื่อที่ 

ผู ้สูงอายุมีการเปิดรับสูง	ซึ่งแตกต่างจากวัยรุ ่น 

และวัยท�างานในปัจจุบันท่ีสามารถเข้าถึงสื่อทาง

อินเทอร์เนต็ได้	ดงันัน้	องค์กรและผูผ้ลติสือ่โทรทัศน ์

ก็ควรจะให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับคนกลุ่มนี้

	 อย่างไรก็ดี	ส่ิงที่น่าเป็นห่วงคือ	ระบบสื่อ

ส่วนใหญ่ในประเทศนั้นเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วย

ทุนและการแสวงหาก�าไรเป็นหลัก	ท�าให้องค์กร 

สื่อและผู ้ผลิตส่ือมองตัวเงินและผลประโยชน  ์

เป็นปัจจัยตั้งต้น	และมักมุ่งเน้นเฉพาะรายการท่ี

สามารถสร้างผลก�าไรให้กับตนเองอย่างสูงสุด	สิ่งที่

ดูเหมือนจะเป็นอยู ่ทุกวันนี้ก็คือ	สถานีโทรทัศน์ 

เชิงพาณิชย์บางสถานียังไม่มีแผนรองรับในการก้าว

เข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ	และสื่อก็มักท�างานภายใต้

ความเช่ือท่ีว่าผู้รับสารของตนคือกลุ่มคนหนุ่มสาว	

วัยรุ่น	และวัยท�างาน	และละเลยหรือไม่ค่อยใส่ใจ

คนวัยอื่น	ๆ	มากนัก	

ทั้งนี้ 	 หากจะพูดถึงการพัฒนารายการ

โทรทัศน์เพื่อกลุ่มผู้ชมสูงอายุ	ส่ิงที่ควรต้องเริ่มก็คือ

การท�าความเข้าใจว่าผู ้สูงอายุต้องการหรือชอบ

อะไร	ซึ่งในการศึกษาพบว่า	ผู้สูงอายุชอบดูรายการ

ข่าวและสาระความรู ้ทางโทรทัศน์	 โดยตัวอย่าง

เรื่องที่ ผู ้ สูงอายุให ้ความสนใจมากท่ีสุดก็ เช ่น	

การเมือง	ความรู้สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ	ความรู้

ด้านสุขภาพจิต	กิจกรรมการพักผ่อน	สิ่งแวดล้อม	

ศาสนา	รวมไปถึงสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้

ส�าหรับรูปแบบการน�าเสนอนั้น	ผู้สูงอายุก็

ไม่ต่างจากคนวัยอื่น	ๆ 	ที่ต้องการรูปแบบที่น่าสนใจ

และหลากหลาย	ดังนั้น	แทนที่ผู ้ผลิตรายการจะ 

น�าเสนอเนื้อหาสาระแบบจืดชืดและน่าเบื่อ	ก็อาจ

ต้องเปล่ียนวิธีน�าเสนอ	เช่น	เสนอในรูปแบบสารคดี

วาไรตีท้ีแ่ฝงไปด้วยความสนกุสนานอย่างสร้างสรรค์	 

ทั้งนี้	สิ่งส�าคัญคือ	สถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการ

ควรมีความรู ้และความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยา 

ผู ้สูงอายุ	 เพื่อสามารถพัฒนารูปแบบรายการที่ 

ตอบสนองผู้ชมกลุ่มนี้ได้อย่างแท้จริง	

สิ่งที่งานวิจัยช้ินนี้กล่าวถึงไว้อีกประเด็น

หนึ่งก็คือ	ในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อผู้สูงอายุ	

ผู ้ผลิตต ้องไม ่ลืมที่จะตระหนักว ่าภายในกลุ ่ม 
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ผู้สูงอายุเองก็มีความหลากหลายที่ไม่ได้เป็นเนื้อ

เดียวกัน	ซึ่งความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไป

ด้วย	เช่น	ผู้สูงอายุช่วงปลายจะดูโทรทัศน์มากกว่า

ผู้สูงอายุช่วงต้นเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดี	และเป็น

ช่วงที่มีเวลาว่างหลังการเกษียณ	หรือต้องอยู่ล�าพัง

เพราะอยู่ในสถานะหม้าย	ผู้ผลิตรายการก็ควรจะ

ต้องใส่ใจกับความแตกต่างภายในกลุ ่มผู ้สูงอายุ

เหล่านี้เพื่อสร้างสรรค์รายการให้ตรงความต้องการ

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุ

นอกจากบทบาทขององค์กรสื่อและผู้ผลิต

สื่อแล้ว	หน่วยงานของรัฐก็คือส่วนส�าคัญที่ต้องมี

การขยับตัวเพ่ือผลักดันให้เกิดสื่อที่เหมาะสมและ

เพียงพอส�าหรับผู้สูงอายุ	โดยข้อเสนอที่ส�าคัญก็เช่น	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์	ควรให้ความส�าคัญและผลักดันให้เป็น

นโยบายระดับชาติในเรื่องการน�าเสนอข้อมูล

ข่าวสารผ่านส่ือมวลชนให้ตรงกับความต้องการ

และความจ�าเป ็นของผู ้สูงอายุ	 โดยเฉพาะสื่อ

โทรทัศน์ท่ีได้รับความนิยมจากผู้สูงอาย	ุ

นอกจากนั้ น 	 ในส ่ วนของส� านั ก งาน 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	ก็ควรเป็นองค์กร

หลักในการจัดตั้งคณะท�างานเพื่อร่างกติกา	รวมทั้ง

สร้างขั้นตอนและช่องทางในการน�านโยบายด้าน

สื่อส�าหรับผู ้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอาย	ุ

พ.ศ.	2546	ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

ในอดีต	ผู ้สูงอายุอาจถูกมองว่าเป็นวัยที ่

ร่วงโรย	เป็นภาระ	และไม่มคีณุค่า	แต่ในความเป็นจรงิ	 

คนวัยนี้ยังคงมีศักยภาพท่ีจะสามารถช่วยพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างด	ี

ทั้งนี้	 การมีสื่อที่ดีและเหมาะสมก็คือส่ิงที่สังคม 

ควรให้ความส�าคัญ	เพราะสื่อสามารถที่จะช่วยให้

ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี	รวมทั้ง

ท�าให้มีพืน้ทีแ่ละตวัตนในสังคม	…	ซ่ึงนัน่ย่อมเป็นการ 

เอื้อให้ผู ้ สูงอายุเข้ามามีบทบาทช่วยขับเคล่ือน

สังคมร่วมกับคนวัยอื่น	ๆ	ได้

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

จารุวรรณ	นิธิไพบูลย์	สันทัด	ทองรินทร์	และวิทยาธร	ท่อแก้ว.	(2558).	การพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อ 
ผู้สูงอายุ.	วารสารบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์,	10(2).
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ยุคปัจจุบัน	 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารซึ่งเชื่อมโยงผู ้คนทุกมุมโลกเข้าหากัน 

ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของชวิีตประจ�าวันอย่างไม่อาจ 

หลีกเลี่ยง	การใช้เครือข่ายเชื่อมต่อแบบไร้สาย 

เพื่อการเรียนรู้	ธุรกิจ	หรือความบันเทิงนั้นไม่ใช่

เร่ืองแปลกใหม่ส�าหรับวัยรุ ่นหนุ ่มสาวหรือวัย

แรงงานซ่ึงคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

เป็นอย่างด	ี

หากส�าหรับคนรุ ่น	 Baby	Boomer	ที่

ปัจจุบันมักอยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือเกษียณจาก

การท�างานแล้ว	คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่พวกเขา

จะเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่	ๆ	 

ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน

โลกดิจิทัลกับสังคมสูงอายุ:  
โจทย์ท้าทาย 

แห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการก้าว

เข้าสู่สังคมสูงอายุที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญ	ไม่เว้นแม้แต่

ประเทศไทย	นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายของยุคสมัย	

ค�าถามส�าคัญก็คือ	จะท�าอย่างไรให้คนวัยเกษียณ

ด�ารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

น้ีได้ไม่ต่างไปจากคนรุ่นใหม	่

ส�าหรบัสงัคมไทยนัน้	การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

ในกลุ ่มประชากรผู ้สูงวัยยังจัดอยู ่ในสัดส่วนท่ี 

ต�่ากว่าประชากรกลุ่มอื่นเป็นจ�านวนมาก	จากการ

ศึกษาเรื่อง	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าเว็บของ 

ผู้สูงอายุ	ของธิติพร	ชาญศิริวัฒน์	สมาน	ลอยฟ้า	

และจิรดา	แฮร์บส์ท	 ซ่ึงลงภาคสนามศึกษาและ

ส�ารวจในเชิงปริมาณ	จากกลุ่มตัวอย่างผู้มีอายุ	60	

ปีขึ้นไป	จ�านวน	11,411	คน	ในเขตเทศบาลนคร

อุบลราชธานี	 จังหวัดอุบลราชธานี	พบว่า	ปัจจัย

ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ ่มคนวัย

เกษียณมากท่ีสุด	ปัญหาส�าคัญอยู่ที่วิธีการเชื่อมต่อ

กับความด้อยประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ท้ังพีซี	

แท็บเล็ต	และสมาร์ทโฟน	ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังส่งผล

ต่อปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคลด้วย

นอกจากนั้น	ผลการส�ารวจยังชี้ชัดว่า	แม ้

ผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะจบปริญญาตรี	แต่ก็ต้องประสบ

ปัญหาคลาสสิกแห่งยุคสมัยคือ	ช่วงวัยแห่งการ 

เรียนรู ้ส�าหรับพวกเขานั้นเป็นช่วงที่ห่างไกลกับ

เทคโนโลยี	 โดยคอมพิวเตอร์นั้นถือก�าเนิดข้ึนมา 

ช้ากว่าการเติบโตของพวกเขา	ประกอบกับปัจจัย

ด้านสภาพร่างกายที่โรยราตามกาลเวลาท�าให  ้

ไม่อาจตอบสนองหรอืเรียนรูอ้ปุกรณ์และเทคโนโลย ี

ใหม่ 	ๆ 	 ได ้ดีเหมือนคนอายุน ้อย	ๆ 	 โดยเฉพาะ

อุปสรรคจากการเคลื่อนไหวมือและนิ้ว	รวมถึง

ประสาทสัมผัสจากตาและหูที่น�าไปสู ่การรับรู ้ 

ที่ผิดเพี้ยนและคลาดเคลื่อน

งานวิจัยนี้ให้ข้อสรุปว่า	ผู้สูงวัยเป็นผู้ที่ขาด

ทั้งความรู้ความเข้าใจและชั่วโมงบินต่อการใช้และ

การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทั้งนี้	คณะนักวิจัย 

เสนอแนะทิ้งท ้ายต ่อหนทางการส ่งเสริมการ 

ใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตแก่คนวัย

เกษียณว่า	การสร้างความรู ้ความเข้าใจต่อการ 

ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย

การให้โอกาสและพัฒนาทักษะการใช้งานอย่าง 

ต่อเนื่องนั้นมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง	เพื่อ

ให้พวกเขาสามารถด�ารงอยู ่ในโลกใหม่และยก

ระดับสู่พลเมืองดิจิทัลไม่ต่างไปจากรุ่นลูกรุ่นหลาน



นิ เวศ ส่ือที่ ดี เ พ่ือส ่ ง เสริมสื่ อปลอดภัยและสร ้ างสรรค ์ 59

-2-

เมื่อท�าความเข้าใจต่อปัจจัยพื้นฐานที่ท�าให้

ทราบเงื่ อนไข ท่ีท� า ให ้ผู ้ สู งอายุห ่ างไกลจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว	ต่อมาเราก็คงต้อง 

ไล่เลียงพิจารณาว่า	ประโยชน์ที่ผู ้สูงวัยจะได้รับ 

จากการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น

มีอะไรบ้าง	ซึ่งก็อาจจะมีทั้งแง่คุณภาพชีวิตและ

สุขภาพ	นั่นคือ	เทคโนโลยีสามารถจะช่วยให้เกิด

การเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายดายและรวดเร็ว	 

ส่วนในแง่การเรียนรู ้ก็ช ่วยให้เกิดการเรียนรู ้ที ่

ต่อเนื่องตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	รวมทั้ง

ยังสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยกระตุ้นการอ่านและ

การท�าความเข้าใจ	กระตุ้นเตือนการใช้ความทรงจ�า	

ชะลอการเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม	อันจะส่งไปยังแง่

จิตวิทยาและสุขภาพจิต	 ท่ีจะช่วยคลายความ 

เหงาอันน่าหดหู ่	ยกระดับการเข้าใจตนเองและ 

สิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ด้วย	

เมื่ อ เป ็นเช ่นนี้ 	 การพัฒนาทักษะทาง

เทคโนโลยีและสารสนเทศของผู ้สูงอายุจึงไม่ใช่ 

สิง่ทีค่วรมองข้ามท้ังในปัจจบุนัและอนาคต	ดงัทีป่รากฏ 

ในบทความของสมาน	ลอยฟ้า	เรื่อง	การเรียนรู ้

ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของผู ้สูงอาย ุ

ในเทศบาลนครขอนแก่น	ซึ่งผู้เขียนได้ลงไปใช้ชีวิต

คลุกคลี	พูดคุย	และเฝ้ามองกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ารับ

การฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาทักษะไอซีที	จังหวัด

ขอนแก่น	ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทั้งในแง่

เพศ	การศึกษา	อาชีพ	และพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์	

ตลอดระยะเวลา	2	วัน	สมานได้ค้นพบ 

ถึงแรงขับดันภายในของกลุ ่มผู ้สูงวัยเหล่านั้น	 

โดยชี้ว่า	ผู้สูงอายุต่างมาด้วยความสมัครใจ	ไร้การ

ถูกบังคับ	 เนื่องด ้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์และ 

ความจ�าเป็น	โดยหวังว่าเทคโนโลยีจะท�าให้เกิด

ความรอบรู้และทันสมัยอยู่เสมอ	พวกเขาต้องการ

ความรู ้ ในการใช ้เทคโนโลยีเพื่ออัพเดทข้อมูล

ข่าวสาร	และน�าไปต่อยอดตามสิ่งหรือกิจกรรม 

ที่ตนเองสนใจ	ทั้งเรื่องพื้นฐานการผ่อนคลาย	 

อย่างการดูหนังฟังเพลง	 ไปจนถึงระดับสูงเพื่อ 

การหารายได้จากวิชาชีพ	เช่น	การเล่นหุ้น	ซื้อขาย

ที่ดิน	และการท�าเกษตร	เป็นต้น

ส�าหรับบรรยากาศแห ่งการเรียนรู ้นั้น	

สมานเล่าว่า	แต่ละรายต่างกระตือรือร้นอดทน

เรียนตามตารางเวลาที่ก�าหนด	พร้อมตั้งค�าถาม

ทันทีเมื่อเกิดความสงสัย	 จึงส ่งผลให้ประเด็น 



เกี่ ยวกับความกลัว เทคโนโลยีต ่อผู ้ สู งวัยนั้น 

ลดน้อยลง	 ท้ังยังเพิ่มเติมด้วยความภูมิใจ	ดังที่ 

ผูส้งูอายคุนหนึง่ให้สมัภาษณ์ว่า	เนือ่งจากคอมพวิเตอร์ 

เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับเขา	 เขาจึงยังไม่ค่อยมั่นใจ	 

เกิดความกล้า	ๆ	กลัว	ๆ	และตกใจในบางครั้ง	 

แต่พอมาเรียนรู้และมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ	จึงท�าให้

เขาเริ่มมีความมั่นใจขึ้น	 และคิดว่าจะสามารถ 

กลับไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้

อย ่ า ง ไรก็ ดี 	 การสอนผู ้ สู งอายุ ให ้ ใช ้

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็จ�าเป็นต้องค�านึง 

ถึงสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ	โดยสมาน

ค้นพบว่า	ผู้สูงวัยน้ันสามารถเรียนรู้ได้	ทว่าการสอน

ก็ยังต้องค่อยเป็นค่อยไป	 เพราะบางคนอาจมี

ปัญหาต่อการท�าความเข้าใจสิ่งที่เรียน	เกิดปัญหา

ทางกายภาพจากการใช้มือที่ต้องใช้ขยับเคลื่อนไหว

เม ้ าส ์ 	 และนิ้ วมือที่ ต ้องกดลงบนแป ้นพิมพ 	์ 

ตลอดจนข้อจ�ากดัในการใช้ภาษาอังกฤษ	ท�าให้ผูเ้รียน 

บางคนสะท้อนว่า	ไม่สามารถตามสิ่งที่อาจารย์สอน

ทัน	และการที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ก็

ท�าให้ต้องใช้เวลาฝึกฝนกว่าที่จะช�านาญ

สิ่งที่ผู้เขียนบทความกล่าวสรุปไว้ก็คือ	แม้

แนวโน้มการเข ้าถึงคอมพิวเตอร์ของผู ้สูงอายุ 

จะเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน	แต่ก็ยังคิดเป็นสัดส่วน

จ�านวนน้อย	อันเนื่องมาจากการขาดโอกาสเรียนรู้	

ผู้เกี่ยวข้องจึงควรด�าเนินการผลักดัน	กระตุ้น	และ

ส่งเสริมด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	ตั้งแต่การช่วยให้ผู้สูงอายุ

เข้าถึงอุปกรณ์ได้ในราคาไม่แพง	และการจัดให้มี

สถานที่ส�าหรับการเรียนรู้ที่มีสถานที่	บรรยากาศ	

และวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย

ท่ามกลางหนทางการก้าวหน้าสู ่ สังคม

ดิจิทัลที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงวัย	การพัฒนาทักษะ

ความรู ้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก ่

ผู้สูงอายุนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลย	เทคโนโลย ี

ไม่ใช่เครื่องมือของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เพียงเท่านั้น	

เพราะฉะนั้น	การลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง

และความเข้าใจในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล

ต่าง	ๆ 	คือความท้าทายเร่งด่วนท่ีต้องมีการผลักดัน

ให้เป็นรูปธรรม

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ธิติพร	ชาญศิริวัฒน์	สมาน	ลอยฟ้า	และจิรดา	แฮร์บส์ท.	(2559).	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้สูงอายุ.	วารสาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,	6(2).

สมาน	ลอยฟ้า.	(2554).	ผู้สูงอายุกับเทคโนโลยีสารสนเทศ.	วารสารสารสนเทศศาสตร์,	29(2).
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5

มอง...สื่อกับชุมชน

•	 นักข่าวพลเมือง...สารจากพลเมือง	เพื่อพลเมือง

•	 วิทยุชุมชน	สื่อของประชาชนเพื่อประโยชน์ชุมชน

•	 โทรทัศน์ชุมชน:	ความจ�าเป็น	การยอมรับ	และความต้องการของชุมชน

•	 “สื่อท้องถิ่น”	ความหวังของประชาชน	ในบทบาทการสื่อสารสุขภาพ

•	 สื่อพื้นบ้าน...ของดีใกล้ตัวที่ไม่อาจมองข้าม
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การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมล้วนต้อง

อาศัยการสื่อสารเป็นส่วนส�าคัญ	การสื่อสารจึงมี

อิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาในทุกส่วนของ

ประเทศ	ทั้งด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และ

การเมือง	ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความ

ทันสมัยและเข้าถึงได้ง ่าย	 โดยเฉพาะสื่อสังคม

ออนไลน์ซ่ึงเอื้อให้ประชาชนสามารถเผยแพร่

ประเด็นหรือเนื้อหาบางอย่างทั้งในมุมของตนเอง

และประเด็นที่เป็นสาธารณะ	โดยเฉพาะท้องถ่ิน 

ที่สื่อหลักอาจเข้าไม่ถึง	

ทั้งนี้	หากประชาชนในพ้ืนที่ลุกขึ้นมาเป็น 

ผู้สื่อสาร	ประเด็นท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาโดยคนในพื้นที่

มักจะได้ข้อเท็จจริงและเข้าถึงอย่างเข้าใจมากกว่า

การสื่อสารผ่านตัวกลางที่เป็นนักข่าวนอกพื้นที่	 

ซึ่งนี่เป็นแนวคิดที่ท�าให้องค์การกระจายเสียงและ

นักข่าวพลเมือง 
สารจากพลเมือง 

เพื่อพลเมือง
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แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสถานี

โทรทัศน ์ ไทยพีบี เอสริ เริ่มนโยบายเป ิดพื้นที่

สาธารณะให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถท�าหน้าที่

สือ่สารผ่านทางสือ่โทรทศัน์	ค�าว่า	“นกัข่าวพลเมอืง”	 

จึงเร่ิมเป็นที่รู ้จักในวงกว้างตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2551	 

จากการเกิดขึ้นของรายการนักข่าวพลเมือง	

ธีร นันท ์ 	 ขันตี 	 อาจารย ์ประจ� าสาขา

นิ เทศศาสตร ์ 	 คณะอุตสาหกรรมสร ้างสรรค	์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	แสดงทัศนะผ่านบทความ 

ชื่อ	บทบาทกลุ ่มนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ ์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ว่านักข่าว

พลเมืองมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	

เนื่องจากนักข่าวพลเมืองช่วยหนุนเสริมพัฒนา

พ้ืนที่ ให ้มีพลั งและช ่ วย เสริมพลั งตนเองให ้

ประชาชนในพ้ืนท่ี เป ็นผู ้สะท ้อนป ัญหาหรือ 

เร่ืองราวของตนเอง	โดยแม้ว่าการส่ือสารของนกัข่าว 

พลเมืองจะเป็นการผลิตจากคนท่ีไม่ใช่มืออาชีพ

โดยตรง	แต่ประเด็นส่วนใหญ่ที่น�าเสนอนั้นมีคุณค่า

ต่อคนในพื้นที่ เป ็นอย่างมาก	ซึ่งอาจไม่ใช่การ

เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างหรือน�าไปสู ่การ

เปลี่ยนแปลงทันที	 แต ่สิ่ ง ท่ี เ กิดข้ึนในทันทีคือ 

ความรู้สึกและคุณค่าต่อจิตใจของคนในพื้นที่และ

น�าไปสู่การตระหนักในคุณค่าของชุมชนตนเอง

ธีรนันท์	 เห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

ในจังหวัดกาฬสินธุ์	ในฐานะเป็นท้ังนักข่าวพลเมือง

และเป็นผู ้สอนนักศึกษาในการท�าข่าวพลเมือง	 

ชี้ว่าเนื้อหาของการส่ือสารชุมชนจะเน้นเรื่องราว 

ที่มีสารประโยชน์ต่อชีวิตของชุมชนเอง	ดังน้ัน 

สื่อประเภทนี้จึงช่วยเพิ่มสัดส่วนของการสร้างสื่อ 

ท่ีมีสาระให้แก ่ชุมชนให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น	 

เพื่อถ่วงดุลกับการสื่อสารที่มุ่งเน้นแต่ความบันเทิง

และการหลีกหนีปัญหาที่สื่อภายนอกอัดฉีดเข้าไป 

ในชุมชน	

หากพูดถึ งการท� าหน ้ าที่ ของนักข ่ าว

พลเมือง	เรื่องราวหรือประเด็นโดยนักข่าวพลเมือง

นั้นมักถูกมองข้ามและไม่ถูกน�าเสนอผ่านสื่อกระแส

หลัก	อย่างไรก็ดี	ในบางกรณีนักข่าวพลเมืองและ

สื่อกระแสหลักก็สามารถท�าหน้าท่ีร่วมกันในการ

สะท้อนและแก้ปัญหา	ด้วยการเร่ิมเปิดประเด็น

จากนักข่าวในชุมชนและส่ือกระแสหลักเป็นผู ้ 

รบัช่วงต่อ	ซ่ึงเป็นการท�างานระหว่างนกัข่าวมืออาชีพ 

กับนักข่าวที่เป็นคนธรรมดา	โดยกระบวนการเริ่ม

จากคนในพื้นที่ส่งเรื่องราวให้นักข่าวพลเมืองเป็น 

ผู้เรียบเรียง	สุดท้ายส่งต่อให้สถานีเป็นผู้พิจารณา	

ทั้งนี้	สิ่งที่ควรให้ความส�าคัญก็คือ	การฝึกอบรมให้

กับพลเมืองผู้สนใจในการพัฒนาทักษะในการผลิต
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และการน�าเสนอข่าว	โดยกระบวนการดังกล่าว

ท�าให้ผู้รับสารกลายมาเป็นผู้ส่งสาร	หรือท�าให้คน

ธรรมดาหรือประชาชนทั่วไปได้สื่อสารเรื่องราว

ประเด็นทางสังคม	ซึ่งตรงข ้ามกับการสื่อสาร

มวลชนที่ผู ้ส ่งสารหรือนักข่าวมืออาชีพท่ีอยู ่ใน

ระบบอุตสาหกรรมครอบครองพื้นที่ในการสื่อสาร

ถึงประชาชน	

ปัญญา	คาลาภ	นักข่าวพลเมืองกลุ ่มสื่อ

เสียงคนอีสาน	กล่าวว่า	“ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ในการ

ส่ือสารสาธารณะ	แต่ทุกคนก็จะต้องลุกข้ึนมาใช้

สิทธิ์นั้นผ่านการเรียนรู ้และปฏิบัติด้วยตนเอง”	 

ค�าพูดนี้สะท้อนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ด้าน

การสื่อสารไว้อย่างน่าสนใจและน่าคิด

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ธีรนันท์	ขันตี.	(2560).	บทบาทกลุ่มนักข่าวพลเมือง	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น.	
วารสารการบริหารปกครอง,	6(2).
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เมื่อพูดถึงวิทยุชุมชน	หลายคนคงคุ้นเคย 

กันดีอยู ่แล้วว ่าเป็นสื่อที่มีบทบาทความส�าคัญ 

ต่อการรับรู ้ข่าวสารของคนในชุมชน	ในปัจจุบัน

วิทยุชุมชนเกิดขึ้นมากมายในพื้นที่จังหวัดต่าง	ๆ 	 

ในประเทศไทย	โดยวทิยชุุมชนนบัเป็นสือ่ของชมุชน 

ที่ร ่วมกันเป็นเจ้าของ	ร่วมกันเป็นผู ้จัดรายการ 

ด้วยภาษาและส�าเนียงท้องถ่ินที่ไม่ต้องปรุงแต่ง	

ขณะที่เนื้อหาสาระต่าง	ๆ 	ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดข้ึน

ในชุมชน	และเป็นประโยชน์กับชุมชนนั้น	ๆ 	และ 

ไม่ได้แสวงหาก�าไร	

หากมองในภาพรวมจะเห็นว่าวิทยุชุมชน

สามารถตอบสนองประชาชนในชุมชนได้ดีกว่าวิทยุ

กระแสหลัก	จากบทความวิจัยเรื่อง	การพัฒนา 

รูปแบบการด�าเนินงานสถานีวิทยุชุมชนภาคเหนือ

ตอนล่าง	ของณัฐรดา	วงษ์นายะ	ได้ขยายความ 

ในเรื่องนี้ใน	4	แง่มุมด้วยกัน	คือ	

วิทยุชุมชน  
สื่อของประชาชน 

เพื่อประโยชน์ชุมชน
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1.	วิทยุชุมชนเป็นสื่อทางเลือก	เป็นอิสระ

จากรัฐและองค์กรทางสังคม	ไม่สนใจการท�างาน

แบบมืออาชีพ	แต่พึ่งพาอาสาสมัคร	โดยน�าเสนอ

เน้ือหาจากเกณฑ์การเลือกที่แตกต่างจากสื่อ

กระแสหลัก	

2.	 วิทยุชุมชนเป็นสื่อของชุมชน	กระตุ ้น 

ให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่ม	ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนโดยท�าหน้าที่ให้ข้อมูล

ข่าวสาร	สร้างความรู้สึกร่วมในชุมชน	

3 . 	 วิทยุ ชุมชนเป ็นสื่ อภาคประชาชน 

เน้นข่าวและสาธารณประโยชน์	สอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในชุมชน	

และ	4.	วิทยุชุมชนเป็นสื่อสาธารณะ	ยึดถือ

ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก	เน้นคุณภาพ

มากกว่าปริมาณ

ทั้งนี้	บทความดังกล่าวได้ท�าการส�ารวจ

วิทยุชุมชนภาคประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ทั้ง	9	 จังหวัด	คือ	 จังหวัดพิษณุโลก	นครสวรรค์	

อุตรดติถ์	เพชรบรูณ์	ตาก	พจิิตร	สโุขทยั	ก�าแพงเพชร	

และอทุยัธาน	ีทีย่นืหยดัในการท�างานเพือ่ประโยชน์

ส่วนรวมของชุมชน	ปราศจากการแทรกแซงจาก

กลุ่มทุน	กลุ่มธุรกิจ	และกลุ่มการเมืองทั้งในระดับ

ชาติและระดับท้องถ่ิน	การส�ารวจพบว่า	ประชาชน

มี ความพึ งพอใจต ่ อวิ ทยุ ชุ มชน เหล ่ านี้ ม าก	 

เพราะท�าให ้ทราบถึงสิทธิชุมชนและสิทธิภาค

ประชาชน	นอกจากนั้น	อาสาสมัครนักจัดรายการ

ก็มีลีลาการจัดรายการน่าสนใจและน่าติดตาม 

รับฟัง	ส่วนเน้ือหารายการตรงต่อความต้องการ

และปัญหาของคนในชุมชน	อีกทั้งสถานีวิทยุชุมชน

ยังเปิดโอกาสให้ผู ้ฟังร่วมกันแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการด�าเนินรายการของสถานีได้อีกด้วย

ผู้วิจัยได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีท�าให้วิทยุชุมชน

ประสบความส�าเร็จว่ามีอยู่หลายประการ	ได้แก	่ 

ตัวบุคลากรที่เป็นผู้มีจิตอาสา	มีความรู้ความเข้าใจ

ในหลักการแนวคิดเกี่ยวกับวิทยุชุมชน	รวมไปถึง

รูปแบบรายการที่มีเนื้อหาที่ตรงกับรสนิยมของคน 

ในชมุชน	และใช้ภาษาถ่ินในการจดัง่ายต่อการรบัฟัง	 

นอกจากนั้น	การมีส่วนร่วมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มี

ความส�าคัญ	ท้ังการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน	

หน่วยงานภาครัฐในชุมชน	หรือผู้น�าชุมชนที่เป็น 

ผูส้นบัสนนุหลกัในการด�าเนนิงานวทิยชุมุชน	รวมถงึ 

การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนที่ร่วมแสดง

ความคิดเห็น	โดยต้องท�าให้ชาวบ้านและผู้ฟังใน
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ชุมชนมีความรู้สึกใกล้ชิด	ไว้วางใจในความเป็นวิทยุ

ของชุมชนจริงๆ	ไม่ใช่สถานีวิทยุธุรกิจหรือสถานี

วิทยุของภาครัฐ	

ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นได้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับผู้น�า

คณะกรรมการด�าเนินงาน	ซึ่งควรเป็นบุคคลที่มี

อุดมการณ์และความเชื่อร่วมกัน	มุ ่งมั่นในการ

ท�างานตามแนวคิดของวิทยุชุมชน	เป็นผู้ที่โปร่งใส	

มีอิสระ	ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ

การเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม	รวมถึงเป็นผู้ที่มี

ศักยภาพในการแก ้ ไขป ัญหาและตอบสนอง 

ความต้องการของคนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	

เพ่ือที่จะผลักดันให้วิทยุของคนในชุมชนเป็นสื่อ 

ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของ

ตนเองได้อย่างแท้จริง

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ณัฐรดา	วงษ์นายะ.	 (2557).	การพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานสถานีวิทยุชุมชนภาคเหนือตอนล่าง.	 
สักทอง:	วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,	20(3).
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โทรทศัน์ชมุชน: ความจ าเป็น การยอมรบั และความต้องการของชมุชน 
 

 

(Ref. ตวัอย่ำงแนวของภำพประกอบ) 

 
 ขอ้มลูขำ่วสำรเป็นสิง่ส ำคญัของคนในสงัคม เมือ่เทคโนโยลกีำ้วหน้ำขึน้ ประชำชนควรมโีอกำส
ทีจ่ะรบัหรอืเลอืกรบัขอ้มลูข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทยีม แต่ควำมเป็นจรงิกลบัไมเ่ป็นเช่นนัน้ ขำ่วสำรจำกสื่อ
กระแสหลกัมทีศิทำงกำรตอบสนองและใหป้ระโยชน์กบักลุ่มคนในเมอืงมำกกว่ำสงัคมชนบท จำกปญัหำ
ดงักล่ำวท ำใหเ้กดิแนวคดิในกำรจดัท ำสื่อชุมชนเพื่อคนในชุมชนขึน้ 

 ขวญัชวีำ ไตรพริยิะ ไดล้งพืน้ทีชุ่มชนบำ้นหนองกก ต ำบลทพัรำช อ ำเภอตำพระยำ จงัหวดั
สระแกว้ ซึง่เป็นชุมชนทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณชำยแดนภำคตะวนัออกของประเทศไทย ประชำกรส่วนใหญ่มี
อำชพีเกษตรกรรม ปลกูขำ้วและมนัส ำปะหลงั และมกีำรศกึษำต ่ำกว่ำปรญิญำตร ีพบว่ำ ชำวบำ้นใน
ชุมชนตอ้งกำรสื่อเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน โดยเฉพำะสื่อโทรทศัน์ เพื่อใชใ้นกำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้
เกษตรกรรมของชุมชน 

 ผูว้จิยัไดเ้หน็ถงึควำมสมัพนัธ ์คอื ควำมตอ้งกำรพฒันำชุมชน และกำรใชส้ื่อเพื่อกำรสื่อสำรของ
ชุมชน จงึไดท้ ำกำรวจิยัในหวัขอ้ กำรรบัรู ้ควำมรู ้และกำรยอมรบัเทคโนโลยโีทรทศัน์ชุมชนของพืน้ที่
ชุมชนชำยแดนภำคตะวนัออก ประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงค ์คอื 1) เพื่อถ่ำยทอดควำมรูเ้กี่ยวกบั
กระบวนกำรผลติรำยกำรและกำรบรหิำรสถำนีโทรทศัน์ชุมชนอยำ่งมสี่วนรว่มและยัง่ยนื 2) เพื่อศกึษำ

ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งส�าคัญของคนในสังคม	

เม่ือเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น	ประชาชนควรมีโอกาส

ที่จะรับหรือเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม	

แต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น	ข่าวสารจาก

สื่อกระแสหลักมีทิศทางการตอบสนองและให้

ประโยชน์กับกลุ่มคนในเมืองมากกว่าสังคมชนบท	

จากปัญหาดังกล่าวท�าให้เกิดแนวคิดในการจัดท�า

สื่อชุมชนเพื่อคนในชุมชนขึ้น

	 ขวัญชีวา	 ไตรพิริยะ	 ได้ลงพื้นที่ชุมชน 

บ้านหนองกก	ต�าบลทัพราช	อ�าเภอตาพระยา	จงัหวดั 

สระแก้ว	ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนภาค

ตะวันออกของประเทศไทย	ประชากรส่วนใหญ่มี

อาชีพเกษตรกรรม	ปลูกข้าวและมันส�าปะหลัง	 

และมีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี	พบว่า	ชาวบ้าน

ในชุมชนต้องการส่ือเพ่ือใช้ประโยชน์ในชุมชน	 

โทรทัศน์ชุมชน:  
ความจ�าเป็น การยอมรับ  

และความต้องการของชุมชน
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โดยเฉพาะสือ่โทรทศัน์	เพือ่ใช้ในการประชาสมัพนัธ์

สินค้าเกษตรกรรมของชุมชน

ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสัมพันธ์	คือ	ความ

ต้องการพัฒนาชุมชนและการใช้ส่ือเพื่อการสื่อสาร

ของชุมชน	จึงได้ท�าการวิจัยในหัวข้อ	การรับรู ้	

ความรู้และการยอมรับเทคโนโลยีโทรทัศน์ชุมชน

ของพื้นที่ชุมชนชายแดนภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย	 โดยมีวัตถุประสงค์	 คือ	 1)	 เพื่อ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการ

และการบริหารสถานีโทรทัศน ์ชุมชนอย ่างมี 

ส่วนร่วมและยัง่ยืน	2)	เพือ่ศกึษาการรบัรูแ้ละความรู ้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรทัศน์ชุมชนของพื้นที่ชุมชน

ชายแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย	3)	เพื่อ

ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีโทรทัศน์ชุมชนและ

การน�าไปปรบัใช้ของพืน้ทีชุ่มชนชายแดนตะวันออก	 

และ	4)	เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง

สถานีโทรทัศน์ชุมชนช่องตาพระยาชาแนลในพื้นที่

ชุมชนชายแดนภาคตะวันออก

ผู ้วิจัยจัดโครงการอบรมเพื่อถ ่ายทอด 

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการ	และการ

บริหารสถานีโทรทัศน ์ ชุมชนอย่างมีส ่วนร ่วม 

และยั่งยืนให ้แก ่กลุ ่มตัวอย ่าง	2	กลุ ่ม	 ได ้แก	่ 

กลุม่ผูน้�าความคดิ	จ�านวน	20	คน	และ	กลุม่ชาวบ้าน 

ในชมุชนจ�านวน	380	คน	จากนัน้จงึใช้แบบสอบถาม

เพื่อส�ารวจข ้อมูลความคิดเห็นจากผู ้ เข ้าร ่วม

โครงการ

ในประเด็นการยอมรับเทคโนโลยีโทรทัศน์

ชุมชนและน�าไปใช้	ผู ้วิจัยพบว่าหากมีการจัดตั้ง

โทรทัศน์ชุมชนขึ้นจริง	อาจสร้างความไม่รู้ไม่แน่ใจ

แก่ชุมชนว่าจะด�าเนินการต่อไปอย่างไร	หรือจัดต้ัง

ขึ้นเพื่อเหตุผลใด	ดังนั้น	จ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างและชุมชน	จากนั้น

จึงถ ่ายทอดความรู ้สู ่ชุมชน	เพื่อให้เกิดการรับรู ้ 

และการยอมรบัเทคโนโลยโีทรทัศน์ชุมชน

ส�าหรับการประเมินความเป็นไปได้ในการ

จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ชุมชน	พบว่า	ชุมชนขาด

ทรัพยากร	2	ด้านคือ	ด้านการจัดตั้งและด้านการ

ผลิต	โดยเฉพาะความต้องการคอมพิวเตอร์และ 

ผู้เชี่ยวชาญ	และด้านเนื้อหาพบว่ามีความต้องการ

รายการข่าวและการเกษตรมากที่สุด	ซ่ึงสอดคล้อง

กับองค์ความรู้การสื่อสารชุมชนที่ว่า	เป้าหมายของ

การส่ือสารเป็นไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน	และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	

เพื่อชุมชน	นอกจากนั้น	เนื่องจากสภาพของชุมชน
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อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและการศึกษาไม่สูง	การมุ่ง

เป้าหมายในการจัดต้ังโทรทัศน์ชุมชนจึงต้องเน้น

เรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน	ซึ่งจะ 

น�ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงด้านต่าง	ๆ	ของชุมชน 

ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

กรณศีกึษาของโทรทศัน์ชมุชนช่องตาพระยา 

ชาแนลช้ีให้เห็นว่า	 เมื่อชุมชนมีความพร้อมใน 

การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ชุมชน	แต่ขาดทรัพยากร

ด้านการผลิตและด้านเนื้อหารายการที่เหมาะสม

กับชุมชน	 ทุกภาคส ่วนที่ เกี่ ยวข ้องควรที่ จะ

สนับสนุนในเรื่องของการฝึกอบรมบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถท้ังในด้านการสร้างสรรค์ 

เนือ้หา	การใช้อปุกรณ์ในการผลติรายการ	ตลอดจน 

จัดหาหรือสนับสนุนในส ่วนของเทคโนโลยีที ่

ทันสมัย	 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ 

ในการสร้างศักยภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ชนบท

อย่างกว้างขวางต่อไป	

ขวัญชีวา	ไตรพิริยะ.	(2559).	การรับรู้	ความรู้	และการยอมรับเทคโนโลยีโทรทัศน์ชุมชนของพื้นที่ชุมชน
ชายแดนภาคตะวันออก	ประเทศไทย.	วารสารนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,	10(2).
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กระแสของคนยุคใหม่เริ่มหันมาให้ความ

ใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากข้ึน	คนเมืองสามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพ 

ได้ง่าย	ต่างจากหลายๆ	ชุมชนท่ีอยู ่ตามภูมิภาค

ต่างๆ	ที่ต้องอาศัยการสื่อสารจากสื่อท้องถ่ินในการ

ถ่ายทอดข่าวสารด้านสุขภาพ	แต่ปัญหาใหญ่ยังอยู่

ที่วิธีการสื่อสารซึ่งอาจยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

การสื่อสารด้วยสื่อท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือ

ส�าคัญในการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถ่ิน	แต่

ข่าวสารด้านสุขภาพส่วนใหญ่เป็นเพียงการแจ้ง 

ให้ทราบสถานการณ์	และวิธีการป้องกันโรคภัย 

ไข้เจบ็เท่านัน้	อกีท้ังปรมิาณการน�าเสนอเนือ้หาด้าน 

สุขภาพมีน้อยเมื่อเทียบกับเนื้อหาด้านการเมือง	

เศรษฐกิจ	และสังคม	ขณะเดียวกันเนื้อหาด้าน

สุขภาพท่ีปรากฏบนสื่อท้องถิ่นมักเป็นการโฆษณา

“สื่อท้องถ่ิน”  
ความหวังของประชาชน  

ในบทบาทการสื่อสารสุขภาพ
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เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนในท้องถ่ินซื้อสินค้า 

และบริการ

งานวิจัยของหน่ึงหทัย	ขอผลกลาง	 เรื่อง	

แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของสื่อท้องถิ่นเพื่อ

การส่ือสารสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ระบุว่า	พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาค

ที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมากที่สุดของ

ประเทศ	โดยมีจ�านวนทั้งสิ้น	21,845,254	ล้านคน	

ประกอบด้วย	20	จังหวัด	จากจ�านวนประชากรที่

มีจ�านวนมากส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีผู้ป่วยเป็นจ�านวนมากด้วยเช่นกัน	และมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนทุกปี	 จึงเหมาะในการส�ารวจการสื่อสาร

ด้านสุขภาพของส่ือท้องถิ่น

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน	2	จังหวัด

ขนาดใหญ่	ได้แก่	นครราชสีมาและขอนแก่น	ผู้วิจัย

พบว่า	ส่ือท่ีใช้กระจายข่าวสารในท้องถิ่นมีด้วยกัน	

5	ชนิด	 ได้แก่	หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	 เคเบิลทีว ี

ท้องถิ่น	วิทยุกระจายเสียง	วิทยุชุมชน	และหอ 

กระจายข่าว	โดยในพืน้ทีด่งักล่าวมกีารน�าสือ่ท้องถ่ิน 

มาใช้ถ่ายทอดข่าวสารด้านสุขภาพไปยังประชาชน	

ทั้งนี้ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารสุขภาพคือ	

นักจัดรายการซึ่งเป็นตัวแปรส�าคัญในการสร้าง 

ความเข้าใจด้านสขุภาพ	แต่กลบัพบว่ายงัขาดความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินรายการที่ถูกต้อง	

ขาดประสบการณ์	ส่งผลให้เนื้อหาของรายการถูก

ลดความน่าสนใจลงไป	ในส่วนของงบประมาณ 

ยงัถือว่าขาดในเรือ่งนีอ้ยู่เช่นกนั	ท�าให้การด�าเนนิงาน 

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นอกจากนั้น	 ข ้อมูลจากการพูดคุยกับ

ประชาชนกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า	พวกเขา 

คิดว่าสื่อท้องถิ่นที่ควรมีบทบาทมากที่สุด	คือ	หอ 

กระจายข่าว	แต่กลับท�าหน้าที่เพียงแจ้งข่าวสาร

และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย	

เช่น	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานด้าน

สาธารณสุข	และแจ้งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ 

ด้านสุขภาพที่ เกิดขึ้นในท้องถิ่น	ส ่วนบทบาท 

ด้านการให้ความรู ้หรือการระดมความร่วมมือ 

ยังไม่มากนัก	ส่วนสื่อท้องถิ่นประเภทอื่นควรพัฒนา

เนื้อหารายการทั้งรูปแบบการน�าเสนอให้มีความ 

น่าสนใจ	และน�าเสนอเรื่องสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	

ผู ้วิจัยได้เสนอแนวทางการใช้สื่อท้องถิ่น

เพื่อการสื่อสารสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยปลูกฝังการให้ความรู้

ด ้านสุขภาพให้เป ็นหน้าที่หนึ่งของสื่อท้องถิ่น	 
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ให ้ข ้อมูลหรือด�าเนินการรณรงค ์เพื่อส ่งเสริม 

สุขอนามัยชุมชน	มีการพัฒนาคุณภาพของสื่อ	เช่น	

พัฒนาความชัดเจนของสัญญาณออกอากาศ	

เป ็นต ้น 	 รวมถึ ง เพิ่ มความสม�่ า เสมอในการ 

ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ	

ไม่เพียงเท่าน้ี	 เนื้อหาด้านสุขภาพอนามัย 

ที่พึงประสงค์นอกจากความรู ้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ	

สาเหต	ุอนัตราย	และผลกระทบแล้ว	ในประเดน็เรือ่ง 

การดูแลสุขภาพด้านอื่น	ๆ 	เช่น	การออกก�าลังกาย	

อาหาร	การงดใช้สารเคมี	การโฆษณาชวนเชื่อ 

ของยาจากสื่อต่าง	ๆ 	ความรู ้เพ่ือให้รู ้เท่าทันยา	

เครื่องดื่ม	หรือสมุนไพรราคาแพงท่ีมีการโฆษณา

ทางสื่อต ่าง	ๆ	 ความรู ้ เรื่องเพศสัมพันธ ์ 	 เช ่น	 

โรคเอดส์	ปัญหาการขายบริการทางเพศ	ความรู้

เรื่องยาเสพติด	ความรู ้เรื่องครอบครัว	ก็จ�าเป็น 

ที่ควรจะเพิ่มเติมเข้าไปให้มากข้ึนเช่นกัน

ประเด็นส�าคัญที่เราได้เห็นจากงานวิจัย 

ชิ้นนี้ก็คือ	สื่อท้องถิ่นมีศักยภาพในการสื่อสาร

สุขภาพ	เพราะเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่น	แม้จะมี

อุปสรรคทั้งในเรื่องของทักษะของนักจัดรายการ	

งบประมาณ	หรือความรู้ของส่ือท้องถิ่น	แต่หาก 

มีการสร้างวิธีการน�าเสนอให้เกิดความน่าสนใจ	

และตรงต่อความต้องการของผู้รับสาร	 ไม่ว่าจะ

สื่อสารสุขภาพในเร่ืองใดประชาชนก็จะรับฟังและ

หันมาให้ความใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น

แน่นอน

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

หนึ่งหทัย	ขอผลกลาง.	(2558).	แนวทางการส่งเสริมศักยภาพของส่ือท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสุขภาพในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี,	9	(2).
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ส่ือพื้นบ ้านเป ็นสื่อ ท่ีสร ้างสรรค ์ขึ้นมา 

เพื่อการใช้ประโยชน์ภายในท้องถ่ิน	 อาจเป็น 

สิ่งประดิษฐ์	การแสดง	หรือพิธีกรรมต่าง	ๆ 	ก็ได้

เนื่องจากสื่อพื้นบ้านเป็นสิ่งที่อยู่กับวิถีชีวิต

ของผู ้คนจนแทบจะประสานเป็นเนื้อเดียวกัน	 

บางครัง้เราก็อาจลมืไปว่าสิง่ทีอ่ยูใ่กล้ตัวเราเหล่านัน้ 

เป็น	“สือ่ชัน้ด”ี	ทีห่าได้ง่าย	และเข้าถึงผูค้นในท้องถ่ิน 

ได้อย่างกลมกลืน	ไม่ขัดกับวิถีชีวิตที่เคยเป็นมา

งานวิจัยเรื่อง	สื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะ

เยาวชน เป็นหน่ึงในโครงการที่ต้องการเชื่อมโยง

และใช้กระบวนการสื่อสารโดยสื่อพ้ืนบ้านท่ีมีอยู ่

ในแต่ละท้องถิ่น	 ให้เป็นสื่อเพื่อพัฒนาสุขภาวะ

เยาวชนแก่ชุมชน	เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใช้

การจัดกิจกรรมให้ค�าปรึกษาแก่ชุมชน	และถอด 

สื่อพื้นบ้าน... 
ของดีใกล้ตัว

ท่ีไม่อาจมองข้าม



MediaEcosystem
สื่อแวดล้อม82

บทเรียนเพื่อให้ได้องค์ความรู ้	มีชุมชนเข้าร่วม

จ�านวน	20	โครงการ	มีเยาวชนเข้าร่วม	1,377	คน	

จากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ

สื่อพื้นบ ้านที่ ใช ้ ในโครงการวิจัยนี้มี 	 3	

ลักษณะ	กล่าวคือ	

1)	สื่อการแสดงและการละเล่น	 ได้แก่	 

ฟ้อนไต	กลองสะบัดชัย	ฟ้อนเจิง	ดนตรีพื้นบ้าน 

ล้านนา	ลิเกตับเต่า	ร�าตง	เพลงพื้นบ้าน	ละครชาตร	ี

อาใย	หมอล�า	โปงลาง	กันตรึม	เพลงโคราช	ลิเกฮูลู	

และหนังตะลุง

2)	สื่อประดิษฐ์วัตถุ	 ได ้แก ่	 ตุง	ปฏิทิน 

ล้านนา	อักษรล้านนา	อาหารและเคร่ืองดื่มพื้นบ้าน	

เรือ	ตอกกระดาษ	ตอกหนังใหญ่	ปูนปั้น	ลายรดน�้า	

และฮูบแต้ม	

และ	3)	ส่ือพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม	

ได้แก่	บายศรี	และเครื่องพิธีสะเดาะเคราะห  ์

สืบชะตาแบบล้านนา

ในแต่ละโครงการจะมีการคัดเลือกเยาวชน	

จากนั้นให้ความรู้แก่เยาวชนในการผลิตสร้างสรรค์

สื่อพื้นบ้านที่สอดคล้องกับชุมชน	และมีการแสดง

ผลงานของเยาวชนด้วย

ในการท�ากิจกรรมของทั้ง	20	 โครงการ	

เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับต่างๆ	3	ระดับ	

ได้แก่	ระดับท่ี	1)	เรียนรู้ท�าความรู้จักกับสื่อพื้นบ้าน	

ระดับที่	2)	มีส่วนร่วมในการผลิต	คิดเนื้อหา	คิดบท	

รูปแบบการแสดง	คิดท่าร�า	เป็นต้น	และระดับที่	3)	

ร ่วมบริหารโครงการ	 เช ่น	จัดเตรียมกิจกรรม	

ออกแบบเวที	เขียนป้าย	จัดซุ้มขายของ	เป็นต้น	

ครูศิลป ินสื่อพื้นบ ้านท�าหน ้าที่ ในการ

ถ ่ายทอดข้อมูลของสื่อพื้นบ ้านให้กับเยาวชน

โดยตรง	โดยให้ความรู้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา	

บทบาทหน ้าที่ 	 ความส�าคัญของสื่ อพื้นบ ้ าน	 

ตลอดจนวิธีการถ่ายทอดสู่ผู้อื่น	นอกจากนี้ยังมีการ

ถ่ายทอดเรื่องอื่นๆ	ของชุมชน	ไม่ว่าจะเป็นประวัติ

ชุมชน	วิถีชีวิต	ประเด็นสุขภาวะ	เป็นต้น

ผลที่ เกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้ 	 พบว่า	 การ

รื้อฟื้นสื่อพื้นบ้านเป็นการรื้อฟื้นครูศิลปินไปในตัว	

เพราะการที่ครูศิลปินต้องมาถ่ายทอดความรู  ้

เกี่ยวกับสื่อพื้นบ้านให้กับเยาวชนก็ท�าให้ได้เรียนรู้

วิธีการถ่ายทอดความรู้ของตนให้กับผู้อื่น	เรียนรู้ที่



จะปรับสื่อพื้นบ้านให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน	

เกิดความสุขความภาคภูมิใจในตนเอง	และมั่นใจ

ในการท�างานร่วมกับชุมชน

ส�าหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ	มีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านต่างๆ	ทั้งการกล้าคิด

กล้าแสดงออก	ท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้	มีระเบียบ

วินัย	ฯลฯ	หลายโครงการเกิดเยาวชนตัวอย่างที่

สืบสานและเห็นคุณค่าของสื่อพื้นบ้าน	ซึ่งเยาวชน

เหล่านี้จะเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน

เกี่ยวกับส่ือพื้นบ้านต่อไปในอนาคต

สื่อพ้ืนบ้านสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างคนต่างวัย	 น่ันคือเยาวชนที่รับการอบรม

กับผู้สูงวัยซ่ึงก็คือครูศิลปินท่ีมาเป็นผู ้ให้ความรู้	

สามารถสร้างสุขภาวะครบ	4	ด้าน	คือ	สุขภาวะ

ทางกาย	(เนื้อหาที่ว่าด้วยการท�าให้สุขภาพแข็งแรง	

เช่น	การออกก�าลังกาย	ไม่พึ่งพายาเสพติด	ลดละ

เลิกเหล้าบุหรี่)	สุขภาวะทางจิตใจ	(การแสดงสื่อ 

พื้นบ้านของเยาวชนล้วนสร้างความสุขให้ผู ้ชม)	 

สุขภาวะทางสังคม	(การเข้าร่วมโครงการก่อให้เกิด

การท�างานเป็นทีม	พี่สอนน้อง	 เพ่ือนสอนเพื่อน	 

ครูสอนศิษย์	เป็นต้น)	และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ	

(เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อสื่อพื้นบ้าน	รักและ

หวงแหน	พร้อมที่จะเป็นผู้สืบทอด)	

การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า	สื่อพื้นบ้านสามารถ

ถ่ายทอดเนื้อหาได้หลายมิติ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ของชุมชน	วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใน

ปัจจุบันของชุมชน	แนวคิดเชิงวัฒนธรรม	ค่านิยม

ต่างๆ	ของชุมชน	ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ	

เช ่น	 การลดละเลิกบุหรี่ 	 ส่ิงเสพติด	 และการ 

ออกก�าลังกาย	เป็นต้น

สื่อ พ้ืนบ ้านเป ็นสื่อที่อยู ่ ใกล ้ตัวทุกคน 

ในท้องถิ่น	สามารถน�ามาใช้ในการส่ือสารและสร้าง

การเรียนรู ้ได้หลากหลาย	 เพียงแค่คนในชุมชน 

ร่วมมือร่วมใจกัน	 ให้ความส�าคัญกับการสร้าง

กระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกัน	รวมทั้งหน่วยงานที ่

รับผิดชอบโดยตรงควรให้ความสนใจ	สนับสนุน 

ส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง	ส่ือพื้นบ้าน

จะเป็นอีกหนึ่งในส่ือที่แวดล้อมผู้คนอย่างใกล้ชิด

และสร้างคุณประโยชน์ได้อย่างมหาศาล

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ดวงพร	ค�านูณวัฒน์		 เนตร	หงษ์ไกรเลิศ		กุลธิดา	จันทร์เจริญ		ดวงแข	บัวประโคน		สุนิดา	ศิวปฐมชัย	 
และสิรินทร	พิบูลภานุวัธน์.	(2553).	สื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน.	วารสารภาษาและวัฒนธรรม,	
9	(2).
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6

มอง...สื่อกับคนชายขอบ

•	 สื่อชาติพันธุ์...เครื่องมือการต่อรองของคนเล็ก	ๆ

•	 สื่อสารเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ

•	 “คลื่นเสียง”	เพื่อเติมเต็มชีวิตคนตาบอดในสังคมไทย
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“ชาวเขาเป็นผู้ตัดไม้ท�าลายป่า  

ชาวเขาเป็นต้นเหตุปัญหา 

ยาเสพติด และชาวเขาคือ 

ผู้บ่อนท�าลายความมั่นคงของชาติ”

หลายคนอาจเคยผ่านหูผ่านตากับข้อความ

ข้างต้น	และไม่ได้สนใจหรือนึกอะไรเป็นพิเศษ	 

ค่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากโรงเรียน	คนรอบตัว	 

รวมทั้งสื่อต่าง	ๆ 	อยู่บ่อย	ๆ 	แต่ส�าหรับกลุ่มคนที่ถูก

กล่าวถึงในฐานะ	“ชาวเขา”	 ข ้อความในเชิง 

กล่าวโทษหรือตีตราที่ถูกสื่อสารซ�้า	ๆ	 ในสังคม 

เหล่านั้น	ส่งผลกระทบต่อตัวพวกเขาและชุมชน 

ของพวกเขาในหลายด้าน

ที่น่าเจ็บปวดส�าหรับพวกเขาก็คือ	มันกลาย

เป็นสิ่งที่คนจ�านวนมากในสังคมอาจไม่เคยแม้แต่

สื่อชาติพันธุ ์...
เคร่ืองมือการต่อรอง 

ของคนเล็กๆ
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จะคิดตั้งค�าถามว่าเรื่องท่ีพูด	ๆ	หรือรับรู้กันน้ัน 

ตรงกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน

ใช่หรือไม่ว ่า	ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการ 

ไม่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารและช่องทางที่น�าเสนอ

เรื่องราวในมุมอ่ืน	ๆ	ที่อาจช่วยท�าให้คนในสังคม 

ต้ังค�าถามกับส่ิงท่ี	‘ฝัง’	อยู่ในความเชื่อของตน

ในบทความวิจัยของ	มาโนช	ชุ่มเมืองปัก	

เร่ือง	การผลิตสื่อทางเลือกโดยชาวไทยเชื้อสาย 

ปกาเกอะญอ	ชี้ให้เห็นว่าคนปกาเกอะญอหรือที่เรา

คุน้เคยเรยีกว่าชาวกะเหรีย่งนัน้มคีวามพยายามทีจ่ะ 

ใช้สื่อในการสื่อสารเรื่องราวต่าง	ๆ	เพื่อต่อสู ้กับ 

อคติของสังคมและภาพลักษณ์ด ้านลบที่ มีต ่อ 

กลุ่มชาติพันธุ์ของพวกเขา	สื่อของกลุ่มชาติพันธุ์

ปกาเกอะญอนัน้เริม่บกุเบกิขึน้ในช่วงทศวรรษ	2530	 

ในชุมชนชาวปกาเกอะญอที่จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งนับ

เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้การสื่อสารซ่ึงเริ่มต้นจาก 

สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อตอบโต้กับ	“วาทกรรมชาวเขา” 

ในสังคมไทย	โดย	“วาทกรรมชาวเขา”	นั้นหมายถึง	 

การที่สังคมมีการสื่อสารและผลิตซ�้าความคิด 

และความเช่ือเก่ียวกับชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่

อาศัยอยู่บนพ้ืนที่สูงในจังหวัดทางภาคเหนือของ

ประเทศไทยว่าเป็นกลุ่มคนท่ีสร้างปัญหาให้กับ

ประเทศ	รวมถึงภาพด้านลบอื่น	ๆ	อีกหลายเรื่อง	

อาทิ	ความสกปรก	ความไม่ฉลาดและไม่ทันคน	

หรือการมีความเช่ือและวิถีชีวิตท่ีแปลกจากคนไทย

ทั่วไป	โดยการผลิตซ�้าความคิดความเชื่อเหล่าน้ี

ปรากฏทั้งในสื่อกระแสหลักและในสื่อของรัฐ	เช่น	

แบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ

มาโนชชี้ให้เห็นความส�าคัญของการที่ชาว

ปกาเกอะญอลุกขึ้นมาผลิตสื่อของตนเองว่า	ในช่วง

ทศวรรษ	2530	นักเขียนปกาเกอะญอจ�านวนหนึ่ง

เร่ิมผลิตงานเขียนและตีพิมพ์เผยแพร่	 โดยได้รับ 

การสนับสนุนจากกลุ ่มนักพัฒนาเอกชนและ 

นักกิจกรรมที่ท�างานใกล้ชิดกับชาวบ้านในเขต 

ภาคเหนือ	 โดยสื่อที่ถูกผลิตขึ้นส ่งผลให้สังคม 

ค่อย	ๆ 	รบัรูค้�าว่าปกาเกอะญอหรอืกะเหรีย่งในแง่มุม

ท่ีต่างจากเดมิ	โดยเป็นการน�าเสนอเร่ืองราวเกีย่วกบั 

วถีิชวีติ	ภมูปัิญญา	และวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ ์

ซ่ึงมีสถานะเป็นคนชายขอบให้คนในสังคมได้ 

เริ่มเกิดความเข ้าใจมากขึ้น	 อาทิ 	 ในแง ่ที่ ว ่ า 

ปกาเกอะญอเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นผู้รักษาและ

ดูแลป่า	และการมีภูมิปัญญาท่ีลึกซึ้ง	สอดคล้อง 

กับการด�ารงชีวิต	รวมถึงการมีวัฒนธรรมที่งดงาม

ที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วรุ่น
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ในปัจจุบันสื่อที่ผลิตโดยชาวปกาเกอะญอ 

มีการผลิตและเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลาย

มากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวใน

มุมมองของคนชาติพันธุ์	โดยมีทั้งที่เป็นเพลงที่ใช้

ภาษาปกาเกอะญอและเพลงที่ใช้ภาษาไทยในการ

สื่อสาร	รวมถึงพัฒนามาเป็นมิวสิควิดีโอ	ภาพยนตร	์

และสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง	ๆ 	เช่น	เว็บไซต์	และ

สถานีวิทยุออนไลน์	 เป็นต้น	โดยมีปัจจัยเอื้อคือ	

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ลดความซับซ้อน

ของการผลิตส่ือและการเผยแพร่สื่อ	และท�าให้

ราคาเคร่ืองไม้เคร่ืองมือและต้นทุนในการท�างาน

ถูกลง	จึงท�าให้กลุ ่มผู ้ผลิตส่ือเล็ก	ๆ 	ที่ไม่ใช่สื่อ 

มืออาชีพสามารถสร ้างสรรค ์ผลงานของตน 

ออกมาได้	แม้ว่าสิ่งที่ท�านั้นจะไม่ได้ก่อให้เกิดรายได ้

หรือสามารถเล้ียงชีพได้ก็ตาม

นอกเหนือจากการใช ้เพื่อต ่อสู ้กับอคต ิ

หรือภาพด้านลบทีส่งัคมมต่ีอพวกเขาแล้ว	การศกึษา 

ของมาโนชยังพบว่า	สื่อชาติพันธุ์ปกาเกอะญอยัง 

มบีทบาทอืน่	ๆ 	ต่อชมุชนปกาเกอะญออกีอย่างน้อย	 

2	ประการ	ประการแรกคือ	การใช้สื่อสารหรือ 

เผยแพร่เรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนของ

ตนเอง	เช่น	การสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นก�าลังใจ

หรือให้ข้อคิดในการด�าเนินชีวิต	รวมถึงเป็นพื้นท่ี 

ที่ท�าให้คนปกาเกอะญอมีสิทธิ์มีเสียงและสามารถ

เรียกร้องผลประโยชน์ของตนเองได้	

ส่วนประการทีส่องคอื	การใช้สือ่เป็นเครือ่งมือ 

ในการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ไม่ให้สูญหายหรือถูกกลืนไปกับวัฒนธรรม

กระแสหลัก	โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

ที่ชุมชนชาติพันธุ์ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและเศรษฐกิจ	และเผชิญกับอิทธิพล 

ของวัฒนธรรมหลกัทีด่จูะค่อย	ๆ 	กลนือตัลกัษณ์ทาง 

วัฒนธรรมของคนตัวเล็ก	ๆ 	 ไป	การผลิตสื่อเพื่อ 

น�าเสนอเรื่องราวต่าง	ๆ 	 จากชุมชนของตนเอง 

จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยสืบสานอัตลักษณ์

ปกาเกอะญอให้คงอยู่	โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน

หรือเด็กรุ ่นใหม่ที่มีชีวิตท่ามกลางการปะทะของ

วัฒนธรรมกระแสหลักและวัฒนธรรมเฉพาะของ

พ่อแม่และบรรพบุรุษของตนเอง

ในประเทศไทยนั้นมีกลุ ่มชาติพันธุ ์อยู  ่

ไม่น้อยกว่า	60	กลุ่ม	ซึ่งตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ใน

ภูมิภาคต่าง	ๆ	ซึ่งไม่มากก็น้อย	พวกเขาต้องเผชิญ

กับป ัญหาจากการผลิตซ�้ าความคิดความเช่ือ 

ด้านเดียวของสังคม	และการสูญเสียอัตลักษณ์ของ

ตนเองท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงที่รุกคืบ
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เข้าสู่ชุมชน	ดังนั้น	หากพวกเขามีโอกาสได้ผลิตสื่อ

ของตนเอง	และมีพื้นท่ีในการส่งเสียงและเล่า 

เรือ่งราวของตนเองผ่านมมุมองของตนเอง	กน่็าจะเป็น 

ประโยชน์ต่อชุมชนของพวกเขา	และที่มากไป 

กว่าน้ัน	 ส่ือเล็ก	ๆ 	จากคนชายขอบหรือคนเล็ก	ๆ 	

เหล่านีย้งัน่าจะสามารถมบีทบาทช่วยสร้างความเข้าใจ 

ระหว่างผู ้คนหรือชุมชนให้อยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน

ของการเคารพในความแตกต่างของกันและกัน	

ท�าให้ท้ังคนในกลุ่มวัฒนธรรมกระแสหลักและ

คนในกลุ ่มวัฒนธรรมย่อยใช้ชีวิตอยู ่ในสังคมได้

อย่างเป็นสุข	

	 ส่ิงที่เราเห็นจากบทความวิจัยช้ินนี้ก็คือ	

สื่อชาติพันธุ์นั้นเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของนิเวศ

สื่อที่ดี	 เพราะฉะนั้นการสนับสนุนชุมชนชาติพันธุ์

หรือชุมชนวัฒนธรรมย่อยให้สามารถเข้าถึงความรู	้

เคร่ืองมือ	และแหล่งทุนในการผลิตและเผยแพร่สื่อ	

จึงน่าจะเป็นส่ิงที่สังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ควร

จะมองข้าม

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

มาโนช	ชุ่มเมืองปัก.	(2560).	การผลิตสื่อทางเลือกโดยชาวไทยเชื้อสายปกาเกอะญอ.	Veridian	e-Journal	
ฉบับภาษาไทย	สาขามนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	และศิลปะ,	10(2).
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ความจ�าเป็นของแรงงานข้ามชาติต่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

ในปัจจุบันนั้น	เป็นเรื่องท่ีไม่อาจปฏิเสธได้	การมีอยู่

ของแรงงานข้ามชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีของ 

พวกเขาจึงเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ	ดังนั้น	ความคิด 

ที่ว ่าประชากรกลุ ่มน้ีไม่ใช่คนไทยหรือพลเมือง 

ของประเทศไทย	เราจึงไม่ต้องใส่ใจกับชีวิตความ

เป็นอยูข่องพวกเขานัน้กค็งจะไม่ใช่ความคิดทีถ่กูนกั	

และก็ไม ่ต ่างจากประชากรกลุ ่ม อ่ืน	 ๆ	 

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ

ย ่อมมีส ่วนที่ เกี่ยวข ้องกับมิติของการสื่อสาร	 

โดยการศึกษาในกรณีแรงงานข้ามชาติในชุมชน

จังหวดัสมทุรสาคร	และแรงงานข้ามชาตชิาวกัมพชูา	 

ซึ่งก�าลังจะเล่าถึงต่อไปอาจช่วยให้เราเห็นภาพ 

ได้ชัดขึ้น	

สื่อสาร 
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงานข้ามชาติ
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ในเร่ืองสิทธิพื้นฐานภายในชุมชนแรงงานข้ามชาติ

นั้นมีลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว	มีการไหล

ของข้อมูลข่าวสารแบบบนลงล่าง	โดยผู้ที่ท�าหน้าที่

ผู ้ส ่งสารส่วนใหญ่คือคนภายนอกชุมชน	ได้แก	่ 

เจ้าหน้าทีมู่ลนธิเิครอืข่ายส่งเสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน	 

(LPN)	โรงเรียน	และผู้น�าชุมชน	ขณะที่สมาชิกของ

ชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการสื่อสารเพียงใน

ฐานะผู้รับสาร	ซึ่งถือเป็นระดับที่ต�่าสุดของการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสาร	โจทย์ส�าคัญของ

การศึกษานี้ก็คือ	การหาหนทางเพื่อส่งเสริมให้

คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสื่อสารในระดับที่สูง

ข้ึน	ตั้งแต่ระดับผู้ส่งสาร	ไปจนถึงระดับผู้วางแผน

และก�าหนดนโยบาย	โดยเช่ือว่ารูปแบบการส่ือสาร

ที่เปลี่ยนแปลงไป	จะส่งผลให้เกิดความตระหนักรู ้

มากขึ้ น ถึ งสิทธิ ขั้ นพื้ นฐานของแรงงาน เ ด็ก 

ข้ามชาต	ิทัง้ในเรือ่งการศกึษา	สขุภาพ	การเรยีกร้อง 

สิทธิ	และการต่อต้านการค้ามนุษย์	ซึ่งก็จะช่วยลด

หรือป้องกันปัญหาอื่น	ๆ	ที่อาจจะตามมา

ส�าหรับวิธีการส่งเสริมการสื่อสารอย่างมี

ส่วนร่วมที่เลือกน�ามาใช้	ประกอบด้วย	การจัด

ประชุมและการจัดอบรมในประเด็นสิทธิขั้น 

พื้นฐานของแรงงานข้ามชาติ	โดยเน้นรูปแบบและ

การสร้างบรรยากาศผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นให้คน 

-1-

เมือ่เอ่ยถงึ	‘เมอืงหงสาวดแีห่งประเทศไทย’	

หลายคนก็น่าจะพอทราบว่าหมายถึงสมุทรสาคร	

จังหวัดที่ห่างจากกรุงเทพมหานครแค่เพียงขับรถ

ราว	 1	 ชั่วโมง	 ด ้วยการที่มีแรงงานข ้ามชาต ิ

โดยเฉพาะจากประเทศเมียนมาอาศัยอยู ่ เป ็น

จ�านวนมากท่ีสุด	 จึงไม ่น ่าแปลกใจว ่าป ัญหา 

ที่เ ก่ียวข้องกับแรงงานข้ามชาติที่ เกิดขึ้นที่นี่จึง 

ถูกเฝ้ามองเป็นพิเศษ	และนั่นก็รวมไปถึงปัญหา 

การใช้แรงงานเด็ก	 ได้แก่	การจ้างแรงงานเด็ก 

ต่างชาติอายุต�่ากว่า	15	ปี	หรือการไม่มใีบอนญุาต

ท�างานของแรงงานเดก็อาย	ุ15	-	18	ปี	ซึ่งเกี่ยวข้อง

เชื่อมโยงไปถึงปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

นายจ้าง	โดยเฉพาะเมือ่แรงงานเหล่านี	้รวมถึงพ่อแม่ 

ผูป้กครองของพวกเขาขาดความรูค้วามเข้าใจในสทิธิ

ขั้นพื้นฐานของตนเอง	และนี่ได้น�าไปสู่ประเด็นท่ี

เกี่ยวข ้องกับบทบาทของการสื่อสารต ่อการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานเด็กข ้ามชาติ 

ในประเทศไทย	ซึ่ง	กุลฤดี	นุ่มทอง	ให้ความสนใจ

	กุลฤดีลงมือท�าวิจัยในรูปแบบการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการ	(Action	Research)	ในพื้นที่จังหวัด

สมุทรสาคร	ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่า	การสื่อสาร
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ในชุมชนเกิดความกล้าและกระตือรือร้นที่จะพูดคุย

และเสนอความคิดเห็น	ท�าให้เกิดลักษณะของ 

การเป็นผู้รับสารเชิงรุกมากขึ้น	นอกจากนั้นยังมี

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสื่อสารของเด็กๆ	

ในชุมชน	โดยเปิดโอกาสให้ผลิตสื่อด้วยตัวเองใน 

รูปแบบของละครหุ่นมือ	ภาพวาด	และโปสเตอร	์

โดยการผลติสือ่นีถ้อืเป็นการยกระดบัการมส่ีวนร่วม 

จากบทบาทของผู้รับสารมาเป็นผู้ส่งสารหรือผู้ให้

ข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อสร้างความเข้าใจและตื่นตัว 

ในเรื่องสิทธิท้ังต่อตัวผู ้ที่ท�าหน้าที่สื่อสารและผู ้

รับสารในชุมชน	

สิ่งที่ผู ้วิจัยพบหลังจากการส่งเสริมการ

สื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนแรงงานข้ามชาต	ิ 

ก็คือการปรับเปล่ียนการไหลของข้อมูลข่าวสารใน

ชุมชนจากการสื่อสารแบบแนวตั้งมาเป ็นการ

สื่อสารแบบแนวนอนมากข้ึน	มีการร่วมกันดูแล 

ช่องทางการส่ือสารเพื่อให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสิทธิ

ของแรงงานข้ามชาติ	และผลท่ีเห็นเป็นรูปธรรมท่ี

ชัดเจนก็คือ	การที่เด็ก	ๆ 	ในชุมชนได้รับการส่งเสริม

จากนายจ้างกลุ่มหนึ่งให้ได้รับการศึกษา	และมีการ

สร้างศูนย์เรียนรู ้ให้เด็กข้ามชาติมีโอกาสเรียน 

ร่วมกับนักเรียนไทย

การสร้างความตระหนกัรูใ้นสทิธขิัน้พืน้ฐาน

ของแรงงานเด็กข้ามชาติผ่านกระบวนการสื่อสาร

อย่างมีส่วนร่วม	นับเป็นตัวอย่างที่ท�าให้เราได้ 

เห็นพลังของการส่ือสารที่สามารถก ่อให ้ เกิด

กระบวนการเรียนรู้และน�าไปสู่การเสริมสร้างพลัง

อ�านาจของคนในชุมชน	ทั้งนี้	กุลฤดีทิ้งท้ายไว้ว่า	

นอกจากผลโดยตรงในส่วนการช่วยแก้ไขปัญหา

แรงงานเด็กข ้ ามชาติแล ้ว 	 ที่ มากไปกว ่านั้น	

กระบวนการส่ือสารอย ่างมีส ่วนร ่วมนับเป ็น 

เครื่องมือส�าคัญที่จะสามารถช่วยบ่มเพาะให้ชุมชน

สามารถเผชิญกับปัญหาอื่น	ๆ	ได้อย่างเข้มแข็ง 

ต่อไป

-2-

หาก มีการถามถึ งป ัญหาที่ ส ่ ง ผลต ่ อ 

คุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน	ปัญหาสุขภาพน่าจะเป็น

หน่ึงในปัญหาอันดับต้น	ๆ	ของพวกเขา	เนื่องมา

จากสภาพแวดล้อมในการท�างานและการอยู่อาศัย

ของแรงงานส่วนใหญ่ท่ีมักไม่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

ที่ดีนัก	อีกทั้งยังมีปัญหาในด้านกฎหมาย	และ

ก�าแพงทางสังคมและวัฒนธรรม	ท่ีเป็นอุปสรรค 

ต่อการดูแลรักษาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุข	และก็ยังรวมไปถึงการขาดแคลนข้อมูล
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หรือการเข้าไม่ถึงและการรู้ไม่เท่าทันสารสนเทศ

ด้านสุขภาพ	ซึ่งแม้ว่าทุกวันนี้การขยายตัวของ

อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์จะท�าให้การค้นคว้า

ข้อมูลท่ีต้องการเป็นเร่ืองง่ายแค่ปลายนิ้วส�าหรับ

คนจ�านวนมาก	แต่กับกลุ่มคนในสถานะชายขอบ

ของสังคมอย่างเช่นแรงงานข้ามชาติ	เรื่องเหล่านี ้

ก็อาจไม่ง่ายเสียทีเดียว

ในการวิจัยการใช้สื่อออนไลน์และการรู ้ 

เท่าทันสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพของ

แรงงานกัมพูชาในประเทศไทย	จันทิมา	เขียวแก้ว	

และคณะ	ท�าการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างแรงงาน

ชาวกัมพูชาในประเทศไทย	จ�านวน	900	คน	ในปี	

2559	 โดยกลุ ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยอยู ่ที่	 31	ปี	 

การศึกษาพบว่า	แรงงานกัมพูชาไม่ได้มีการใช้

อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์มากนัก	ยกเว้น

การใช้เฟซบุ ๊กและไลน์ซึ่งดูจะได้รับความนิยม

มากกว่ากิจกรรมออนไลน์อื่น	ๆ	

ส� า ห รั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง ก า ร ใ ช ้

อินเทอร์เน็ตนั้น	ส ่วนใหญ่เน ้นเพื่อการติดต่อ

สื่อสาร	รองลงมาคือใช้เพื่อความบันเทิงและการ

พักผ่อน	ขณะที่ผู้ที่เคยใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลด้านการ

ดูแลสุขภาพหรือการรักษาโรคนั้นมีอยู่ไม่มาก	ซึ่งก็

สอดคล้องกับการประเมินระดับการรู้สารสนเทศ

สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ด ้วยตนเองของแรงงาน

กัมพูชาที่ได้ผลออกมาในระดับต�่า	โดยได้คะแนน

เฉลี่ ยในระดับน ้อยและน ้อยที่สุดในแทบจะ 

ทุกประเด็น	อาทิ	การรู้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ

สุขภาพบนอินเทอร ์ เน็ตและแหล ่งข ้อมูลที่มี

ประโยชน์ด้านสุขภาพ	การรู้วิธีการใช้อินเทอร์เน็ต

เพื่อค้นหาค�าตอบเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ	ทักษะ

การประเมินและจ�าแนกข้อมูลสุขภาพท่ีมีคุณภาพ

บนอินเทอร์เน็ต	และความม่ันใจในการน�าข้อมูล

จากอินเทอร์เน็ตมาใช้ตัดสินใจในเรื่องสุขภาพ	

หากจะถามว ่าผลกระทบของการรู ้สื่อ 

สารสนเทศสขุภาพในระดบัต�า่คืออะไร	ค�าตอบกค็อื	 

โอกาสที่จะเกิดปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่มประชากร

แรงงานข้ามชาติ	เนื่องจากการที่พวกเขาขาดความ

สามารถในการดูแลตนเอง	รวมถึงอาจมีผลกระทบ

ต่อไปถึงสุขภาวะโดยรวมของชุมชนและสังคม	อาทิ	

การแพร่กระจายของโรคที่ยากต่อการควบคุม	และ

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณและ

บุคลากรด้านสาธารณสุข	

ส�าหรับการป้องกันหรือแนวทางแก้ไข

ปัญหานั้น	ทีมผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการใช ้
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การส่ือสารเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพของแรงงานข้ามชาต ิ

เอาไว้อย่างน่าสนใจหลายข้อ	ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อ 

สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกในการให้ข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพแก่

กลุ ่มเป ้าหมายโดยตรง	 รวมทั้งควรมีการผลิต 

และเผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในภาษาที่แรงงาน

ข้ามชาติสามารถเข้าใจ	โดยควรมีเน้ือหาครอบคลุม

การให้ข้อมูลความรู้	และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ

การให้บริการด้านสุขภาพ	นอกจากนั้น	สถาน

ประกอบการหรือนายจ้างก็ควรมีระบบสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติในพื้นที่

ที่เหมาะสม	เพื่อให้พวกเขามีโอกาสเข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพได้สะดวกมากขึ้น

ในเมื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ 

กับการพัฒนาของประเทศไทยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กัน	การส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการ

สื่อสารที่ดีแก่พวกเขา	ที่สุดแล้วมันก็คือประโยชน์

ร่วมกันของทุกคนอย่างไม่ต้องสงสัย

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

กุลฤดี	นุ่มทอง.	(2558).	การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้สิทธิข้ันพื้นฐานของแรงงาน
เด็กข้ามชาติในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร.	วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม	นิด้า,	2(2).

จันทิมา	เขียวแก้ว	 	ทัศนีย์	 เกริกกุลธร		ศิริธร	ยิ่งเรงเริง	 	พนิตนาฎ	ช�านาญเสือ		และพรเลิศ	ชุมชัย.	 
(2560).	การใช้ส่ือสังคมออนไลน์	และการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพของแรงงานกัมพูชา 
ในประเทศไทย.	วารสารวิจัย	สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ,	10(1)
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แนวคิดส�าคัญของการก่อตั้งวิทยุชุมชนก็คือ

การตอบสนองความต้องการเฉพาะของสมาชิก

ชุมชนท่ีเป็นกลุ ่มเป้าหมาย	 โดยความต้องการ 

ดังกล่าวนั้นมักถูกละเลยหรือมองข้ามจากสื่อ 

ขนาดใหญ่หรือสื่อเพื่อธุรกิจ	ส�าหรับกลุ่มพิการทาง

สายตาหรือคนตาบอด	ในเมื่อพวกเขาไม่สามารถ

รับรู้ส่ิงต่าง	ๆ	ด้วยสายตา	“การฟัง”	จึงถือเป็น 

สิ่งส�าคัญท่ีจะช่วยพวกเขา	“มองเห็น”	โลก	และมี

โอกาสได้รู ้ข้อมูลข่าวสาร	ตลอดจนความบันเทิง

ต่าง	ๆ 	เช่นเดียวกับคนในสังคมกลุ่มอ่ืน	ๆ 	และนี่เอง

ที่เป็นจุดก�าเนิดของสถานีวิทยุชุมชนซึ่งด�าเนินการ

โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	และมูลนิธิ

คนตาบอดไทย	ในช่ือ	สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการ 

เข้าถงึข้อมลูข่าวสารทางสือ่สิง่พมิพ์	หรอื	TAB	Radio

“คล่ืนเสียง”  
เพื่อเติมเต็มชีวิตคนตาบอด 

ในสังคมไทย
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ในบทความเรื่อง	วิทยุชุมชนต้นแบบเพื่อ 

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	ศึกษาเฉพาะกรณี	สถานีวิทยุ

ชุมชนเพื่อคนตาบอด	ยุคลธร	ไกรวศิน	ให้ข้อมูลว่า	

สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ทางสื่อสิ่งพิมพ์	มีช่องทางการเผยแพร่หลักคือ	 

คลืน่ความถี	่F.M.	100.20	MHz	ร่วมกับการเผยแพร่ 

ผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์	และยังมีการบันทึก

รายการที่ออกอากาศแล้วลงบนแผ่นบันทึกเสียง

เพ่ือน�าไปแจกจ่ายให้กับคนตาบอดท่ีอยู่นอกพื้นท่ี

การกระจายเสียง	โดยมีการบริหารงานและการ

ผลิตรายการที่เน้น	3	องค์ประกอบ	คือ	การเข้า 

ถึงง่าย	การมีส่วนร่วม	และการบริหารจัดการด้วย

ตนเองโดยไม ่มีการหารายได ้จากการโฆษณา 

เชิงพาณิชย์	ส�าหรับจุดเริ่มต้นของสถานีวิทยุแห่งนี	้

เกิดจากกลุ่มคนตาบอด	(สมาคมคนตาบอดแห่ง 

ประเทศไทย	และมูลนิธิคนตาบอดไทย)	ที่ต้องการ

ใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการเชื่อมโยงเครือข่าย

สังคมคนตาบอด	โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด	และการเป็นเวที

แสดงศักยภาพของคนตาบอด	รวมถึงให้คนท่ัวไป

มีทัศนคติท่ีดีต่อคนตาบอด	

สิ่งที่ส�าคัญของสถานีวิทยุชุมชนเพื่อคน

ตาบอดนี้ก็คือ	นโยบายในการเปิดโอกาสให้ชุมชน

คนตาบอดมีส่วนร่วมกับสถานีใน	6	รูปแบบซ่ึงมี

ระดับที่เข้มข้นแตกต่างกันไป	ตั้งแต่การมีส่วนร่วม

ในฐานะผู้รับสาร	การมีส่วนร่วมในรายการ	การมี

ส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมผลิตรายการ	การมีส่วนร่วม

ในฐานะแหล่งข ้อมูล	 การมีส ่วนร ่วมในฐานะ 

ผู้ด�าเนินงานของสถานี	ไปจนถึงการมีส่วนร่วมใน

ฐานะผู ้วางแผน	ซึ่งการเน้นการมีส ่วนร่วมนี้ ก็ 

เป็นไปตามหลกัปรชัญาวทิยชุมุชน	โดยให้ตวัแทนใน 

ชุมชนคนตาบอดมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารสถานีในลักษณะ

เครือข่าย	โดยการชักชวนของคนตาบอดท่ีรู ้จัก 

คุ้นเคยจากการท�างานภายในสมาคมคนตาบอด

แห ่ งประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทย	 

คณะกรรมการบริหารเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความ

สมัครใจเข้าร่วมบริหารงานกับสถานีโดยไม่รับ 

ค่าตอบแทน	และท�างานในลักษณะการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและประสบการณ์ของแต่ละคน

ส�าหรับการน�าเสนอเนื้อหาของรายการนั้น	

สถานีวิทยุชุมชนแห่งนี้ ให ้ความส�าคัญกับการ 

น�าเสนอข้อมูลทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื	และการเน้นข้อมูล 

ที่ตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ส�าหรับ

คนตาบอด	โดยใช้แหล่งข้อมูลภายในองค์กรของ

คนตาบอด	มีการน�าเสนอหลากหลายรูปแบบ	อาท	ิ
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รายการหนังสือเสียง	 รายการพูดคุยกับผู ้ฟ ัง	

รายการสนทนา	รายการสารคดีที่น�าเสียงมาจาก 

รายการโทรทัศน์	รายการสมัภาษณ์	และรายการเพลง	 

ซึ่งเนื้อหารายการส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู ้ 

และข่าวสาร	รวมถึงความบันเทิงต่อกลุ่มเป้าหมาย

คนตาบอด	ขณะท่ีบุคคลทั่วไปก็สามารถเปิดรับ 

ได้ด้วยเช่นกัน	โดยเม่ือพิจารณาทิศทางการไหล 

ของข้อมูลข่าวสารของสถานีวิทยุชุมชนแห่งนี้	 

ก็จะพบว ่ามีทั้ งจากบนลงล ่างและล ่างข้ึนบน	 

น่ันคือ	การน�าเสนอข้อมูลนโยบายของรัฐและ 

องค์กรต่าง	ๆ	 ท่ีเ ก่ียวข ้องเพื่อเป ็นประโยชน  ์

ให้กับคนตาบอด	และช่วยให้คนตาบอดได้รับ

มาตรฐานการด�ารงชีวิตที่เท่าเทียมคนกลุ่มอื่น	ๆ	

ขณะเดียวกันก็มีการน�าเสนอเนื้อหารายการที ่

เกีย่วกบัความต้องการของคนตาบอดให้หน่วยงาน

ของรัฐได้รับรู้ด้วย

ส�าหรับข้อจ�ากัดและความท้าทายของการ

ด�าเนินงานนั้น	ยุคลธรพบว่า	ข้อจ�ากัดประการแรก

คือ	ด้านงบประมาณที่ค่อนข้างจ�ากัด	โดยเป็นงบ

ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	และมูลนิธิ

คนตาบอดไทย	ท�าให้ไม่สามารถปรับปรุงรายการ

และพฒันาอปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ	

และข้อจ�ากัดประการท่ีสอง	คือ	ด้านบุคลากร	

เนื่ อ งจากสถา นี วิ ทยุ ชุ มชนแห ่ งนี้ ใช ้ ร ะบบ 

อาสาสมัคร	ไม่มีค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงาน	ท�าให ้

ในบางครั้ งไม ่สามารถหาบุคลากรที่ มีความรู  ้

ความสามารถมาช่วยงานได้	รวมถึงการที่ผู ้ผลิต

รายการส่วนใหญ่เป็นคนตาบอด	ท�าให้ไม่สามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อน�ามาใช้ในการ 

จัดรายการด้วยตัวเอง

นอกจากนั้นยังมีข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย 

ที่เป็นอุปสรรคในการออกอากาศของสถานี	นั่นคือ	

จากข้อก�าหนดมาตรฐานทางเทคนิคกิจการวิทยุ

กระจายเสียงชุมชนที่ต้องมีก�าลังส่งไม่เกิน	30	วัตต	์

รัศมีการออกอากาศครอบคลุมพ้ืนที่ไม่เกิน	 15	

กิโลเมตร	ท�าให้ผู้ฟังรายการที่เป็นคนตาบอดอีก

จ�านวนมากไม่สามารถเปิดรับฟังรายการของสถานี

ได้	และแม้ว่าทางสถานีจะมีช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางอื่น	ๆ	เช่น	อินเทอร์เน็ต	และการแจกจ่าย

เป็นแผ่นบันทึกเสียง	แต่คนตาบอดบางกลุ่มก็อาจ

จะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเหล่านี้	และข้อจ�ากัดหรือ

อุปสรรคประการสุดท้ายคือ	การขาดองค์กรที่ท�า

หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการวิทยุชุมชนโดยตรง	ท�าให้

สถานีไม่มีความมั่นใจว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องจะ 

เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ	 ข้ึนอีก	ส่งผลต่อความ 

ไม่ชัดเจนในการวางแนวทางการพัฒนาสถานี	 
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โดยเฉพาะหลักในการจัดสรรคลื่นความถ่ีจึงยัง

คลุมเครือ	ท�าให้ประชาชนขาดความมั่นใจในการ

เป็นเจ้าของ	และมีความกังวลถึงความไม่แน่นอน

ที่อาจจะเกิดในอนาคต

อย่างไรก็ดี	 ส่ิงที่พบจากการศึกษานี้ก็คือ	 

ในความเป็นวิทยุชุมชนที่ทุกคนเข้ามาท�างานแบบ

อาสาสมัครและเป็นส่ือที่ไม่แสวงหาก�าไร	ส่งผลให้

สถานีสามารถก้าวข้ามข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	ข้างต้น 

และด�าเนนิงานได้จนถงึปัจจบุนั	เนือ่งจากผูร่้วมงาน 

ต่างมีทัศนคติท่ีดี	และมุ่งมั่นในการท�างาน	โดยม ี

จุดหมายเดียวกันคือเพื่อพัฒนาชีวิตของคนตาบอด	

และท�าให้สังคมได้และยอมรับความสามารถของ

พวกเขา

ยุคลธรให้ข้อสรุปจากการศึกษาสถานีวิทยุ

ชุมชนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางส่ือสิ่งพิมพ์

ว่า	สถานีแห่งนี้สามารถเป็นต้นแบบในฐานะวิทยุ

ชุมชนที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้โดยง่าย	

และชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในหลายระดับ	

รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยตนเองตามหลัก

ปรัชญาวิทยุชุมชน	ท่ีส�าคัญสถานีแห่งนี้ยังสามารถ

เป็นต้นแบบของการใช้สิทธิและสื่อภาคประชาชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้าง

ความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกชุมชน	ซึ่งก็อาจเป็น

แนวทางให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มคนชายขอบ

กลุ่มอื่น	ๆ	 ท่ีต้องการจะพัฒนาสถานีวิทยุชุมชน

หรือสื่อชุมชนของตนเองในลักษณะเดียวกัน	

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ยุคลธร	ไกรวศิน.	(2555).	วิทยุชุมชนต้นแบบเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม	ศึกษาเฉพาะกรณี	สถานีวิทยุชุมชน
เพื่อคนตาบอด.	BU	Academic	Review,	11(2)
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7

มอง...ภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัล

•	 สายฟรี	สายเปย์	สถานการณ์ทีวีไทยในยุคดิจิทัล	

•	 สื่อควรปรับจุดยืนหรือผู ้บริโภคควรปรับจุดดู:	บทบาทของสื่อในฐานะโรงเรียน 

ของสังคม

•	 เมื่อภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์เปลี่ยนไป...คนไทยต้องรู้เท่าทัน

•	 Thai	PBS	สื่อสาธารณะ	กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

•	 สื่อใหม่กับกระบวนการสื่อข่าวยุคดิจิทัล

•	 คนท�าสื่อกับค�าถามเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากสื่อสังคม

•	 Change.org	พลังออนไลน์	เปลี่ยนสังคม
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นับเป็นเร่ืองดีหลังประเทศไทยเข้าสู่ยุคทีวี

ดิจิทัล	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	จากช่องโทรทัศน์แบบ

ฟรีทีวีที่เคยมีให้เลือกรับชมจาก	6	ช่องเพ่ิมจ�านวน

ข้ึนเป็น	36	ช่อง	

งานวิจัยเรื่อง	สภาพการด�าเนินงานและ

สมรรถนะของการจัดการสถานีโทรทัศน์ในยุค

ดิจิทัลของทัศน์ลักษณ์	ปัตตพงศ์ภัช	และพิศมัย	

จารุจิตติพันธ์	พบว่า	การมีช่องโทรทัศน์เพิ่มข้ึน 

ก่อให้เกิดความกดดัน	ทั้งโครงสร้างและวัฒนธรรม

องค์กร	 เทคโนโลยี	 รวมถึงการพัฒนาบุคลากร	 

และการผลิตเนื้อหารายการซึ่งมีความเหมาะสมใน

ระดับมาก	การแข่งขันกันสูงมากนี้ก่อให้เกิดผลดี

ต่อผู้บริโภค	

สายฟรี สายเปย์  
สถานการณ์ทีวีไทย 

 
ในยุคดิจิทัล
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รายการท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจจึงต้อง

อาศัยความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในการผลิต	

ระวีวรรณ	ทรัพย์อินทร์	ท�าการวิจัยเรื่อง	ความคิด

สร้างสรรค์กับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ	

พบว่า	ความคิดสร้างสรรค์คือจุดก�าเนิดและพลัง 

ในการขับเคลื่อนรายการโทรทัศน์	และมีบทบาท

ส�าคัญในการแก้ปัญหาโจทย์หรือเงื่อนไขทางการ

ผลิตต่างๆ	แต่ผู้ประกอบการมักมองเห็นต้นทุนใน

การผลิตรายการโทรทัศน์เพียงต้นทุนเชิงประจักษ	์

เช่น	วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต	ค่าตัวดารานักแสดง	

ค่าตัวพิธีกร	ค่าเช่าเวลา	เป็นต้น	แต่กลับไม่เห็นว่า

ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานและทีมผู ้ผลิต	 

ก็เป็นต้นทุนส�าคัญในการผลิตรายการเช่นกัน

ผู ้ประกอบการจึงควรให ้พนักงานได ้ม ี

เวลาในการเพิ่มเติมความรู ้ 	 พัฒนาความคิด	 

เติมจินตนาการและแรงบันดาลใจต่างๆ	 เพราะ 

จะเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการต่อยอดสู ่ความ

สร้างสรรค์ในการท�างานและการผลิตรายการ 

ได้เป็นอย่างดี

ในมุมมองกลับกันแม ้ว ่ า เราจะมีช ่อง

โทรทัศน์ให้ชมฟรีมากมายและมีคุณภาพ	แต่ผู้ชม

จ�านวนไม่น้อยเลือกที่จะจ่ายให้กับธุรกิจโทรทัศน์

ช่องพิเศษ	 เพื่อตอบสนองสิ่งที่อยากรับชมแบบ 

เฉพาะเจาะจงและหาไม่ได้ในฟรทีวี	ีหรอืในต่างจงัหวดั 

นิยมใช ้บริการเคเบิลทีวี 	 ติดตั้งจานดาวเทียม 

เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพสัญญาณในการรับชม

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	มนวิภา	วงรุจิระ	

ที่ท�าการศึกษาตลาดธุรกิจโทรทัศน์แบบมีค่าใช้จ่าย	

หรือ	Pay	TV	พบว่ามีแนวโน้มสัดส่วนตลาดเพิ่มสูง

ขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย	 

หรือฟรีทีวี 	 เพียงช ่วงระยะเวลา	 5	 ป ี 	 (พ.ศ.	 

2550	-	2555)	ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่เกิดทีวี

ดิจิทัล	จ�านวนผู้ติดตั้งเคเบิลทีวีและจานดาวเทียม

ของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากร้อยละ	20	

ของจ�านวนครัวเรือนทั่วประเทศ	ในปี	พ.ศ.	2551	

เป็นร้อยละ	64

โดยผู้บริโภคเลือกการบริการหลายรูปแบบ	

ทั้งแบบไม่มีค่าบริการรายเดือน	(free	to	box)	 

ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุด	แบบจ่ายรายเดือน	

(monthly	 fee)	และแบบเก็บค่าบริการตาม 

การใช้งาน	(pay	per	view)	รวมทั้งบริการผ่าน

อินเทอร์เน็ต	 ซ่ึงค่าใช้จ ่ายรายเดือนเฉล่ียอยู ่ที่	 



นิ เวศ ส่ือที่ ดี เ พ่ือส ่ ง เสริมสื่ อปลอดภัยและสร ้ างสรรค ์ 107

300	-	500	บาท	ส่วนรายการที่ต้องการรับชมและ

ยินดีจ ่ายเงิน	 อันดับ	 1	คือ	 ถ ่ายทอดสดกีฬา 

นัดส�าคัญ	 โดยเฉพาะฟุตบอล	ร ้อยละ	22.16	 

รองลงมา	ได้แก่	เกมโชว์	ร้อยละ	13.43	และซีรีส์

ต่างประเทศ	ร้อยละ	11.63

ดูเหมือนจะเป็นข้อดีส�าหรับผู้ชม	 ท้ังด้าน

รายการที่ผู้ประกอบการพยายามผลิตหรือสรรหา

รายการดึงดูดลูกค้า	ท�าให้เกิดการแข่งขันด้านราคา	

แต่รายการที่มีความต้องการสูงกลับถูกผูกขาด 

กับบริษัทเพียงรายเดียว	ท�าให้เนื้อหารายการไม่

สามารถแพร่กระจายไปยังผู้บริโภคได้	เกิดภาระ 

ให้แก่ผู้บริโภคท่ียอมซื้อกล่องรับสัญญาณซ�้าซ้อน	 

แต่พวกเขาคิดว่าคุ้มค่าที่จะได้ดูรายการที่ต้องการ

ผู ้ท� า วิจัย เสนอแนวทางแก ้ป ัญหาให  ้

ผู ้บริโภคว่า	กสทช.	ควรให้ความส�าคัญเรื่องนี ้

ด้วยการหันมาก�ากับดูแล	การให้มีอุปกรณ์กล่องรับ

สัญญาณร่วม	(common	set	top	box)	เพื่อไม่

ให้เกิดการผูกขาด	เช่น	หน่วยงาน	MDA	(Media	

Development	Authority)	ของสิงคโปร์ที่ใช้

มาตรการ	“Cross	Carriage	Measure”	ก�าหนด

ให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกซึ่งเป็น

เจ้าของลิขสิทธิ์รายการพรีเม่ียมต้องให้เนื้อหา

รายการดังกล่าวต่อผู ้บริโภคผ่านโครงข่ายของ 

ผู้ให้บริการรายอื่น	หรือกรณีในประเทศแถบยุโรป	

เช่น	อังกฤษ	อิตาลี	ฝรั่งเศส	และสเปน	ที่ใช้วิธี	

Wholesale	Must	Offer	คือก�าหนดให้ผู้ให้บริการ

ที่ครอบครองเนื้อหารายการมูลค่าสูง	หรือเป็นสิทธิ

เฉพาะรายต้องเสนอเนื้อหารายการดังกล่าวให้กับ

ผู้ให้บริการรายอื่นๆ	ในตลาด

นอกจากการก�ากับดูแลด้วยวิธี	 Cross	

Carriage	หรือวิธี	Wholesale	Must	Offer	เพื่อที่

จะช่วยให้เนื้อหารายการที่มีมูลค่าสูง	หรือเป็นสิทธิ

เฉพาะรายสามารถแพร่กระจายไปได้ในหลายๆ	

แพลตฟอร์มแล้ว	ในบางประเทศ	เช่น	ญีปุ่น่	ประเทศ

ที่มีผู้ผลิตเนื้อหารายการออกสู่ตลาดอย่างมากมาย

กลบัไม่ได้มกีารก�ากบัดแูลโดยตรง	แต่จะเน้นในเรือ่ง

ของการแพร ่หลายของบริการโทรทัศน ์แบบ	 

Free	TV	และการป้องกันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ 

โดยเฉพาะในยุคของอินเทอร ์ เน็ตและดิจิ ทัล 

ซึ่งรูปแบบของการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชกิจะเปล่ียนแปลงไปเป็น	next	generationTV	

เช ่น	 VOD	และโทรทัศน ์บอกรับสมาชิกแบบ	

interactive	ผ่านโครงข่ายใยแก้วน�าแสง
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ในยุคท่ีผู้บริโภคมีสื่อให้เลือกชมหลากหลายไม่จ�ากัดเฉพาะสื่อโทรทัศน์	หากหน่วยงานรัฐยังไม่ม ี

การก�ากับดูแล	ปล่อยให้เกิดการผูกขาดรายการโทรทัศน์	สุดท้ายแล้วผู้ชมอาจย้ายกลุ่มบริโภคไปยังสื่ออื่น	

ซึ่งอาจเป็นการท�าร้ายวงการโทรทัศน์เสียเอง

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ทัศน์ลักษณ์	ปัตตพงศ์ภัช	และ	พิศมัย	จารุจิตติพันธ์.	(2558).	สภาพการด�าเนินงานและสมรรถนะของการ
จัดการสถานีโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล.	วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์,	5(2)

มนวิภา	วงรุจิระ.	(2558).	การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจโทรทัศน์แบบมีค่าใช้จ่าย.	วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
บัณฑิตย์,	9(2)

ระวีวรรณ	ทรัพย์อินทร์.	(2560).	ความคิดสร้างสรรค์กับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ.	Veridian	
E-Journal	ฉบับภาษาไทย	สาขามนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	และศิลปะ,	10(3)
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ในช่วงทศวรรษนี	้โลกเข้าสูก่ารเปลีย่นแปลง 

ที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในหลากหลายมิติ	เทคโนโลยี

ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง	สามารถเชื่อมโลก

ของเราให้ง่าย	สะดวก	และรวดเร็ว	ซึ่งนั่นก็รวมถึง

วงการสื่อเช ่นกัน	 การพัฒนาทางเทคโนโลย	ี 

จึงท�าให ้ เ กิด ส่ือใหม ่ 	 (New	Media)	 ระบบ

คอมพิวเตอร ์ 	 โทรคมนาคม	 และสื่อมวลชน	 

ผสมผสานทัง้ตวับทเนือ้หา	เสยีง	ภาพ	การตอบโต้กนั 

อย่างไร้พรมแดน	

การเกิดข้ึนของสื่อใหม่กลายเป็นจุดเด่น

ของสื่อที่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลและมี

ความรวดเร็วในการสื่อสาร	ผู ้รับสารกลายเป็น 

ผู้ส่งสารบนส่ือรูปแบบใหม่บนโลกออนไลน์และ 

สื่อสังคม	 (Social	Media)	ซึ่งใครก็เข ้าถึงได ้	 

เกิดเป็นการแบ่งฝ่ายระหว่างสื่อเก่ากับสื่อใหม	่ 

สื่อควรปรับจุดยืนหรือผู้บริโภคควรปรับจุดดู:  
 

บทบาทของสื่อ 
ในฐานะโรงเรียนของสังคม
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และข้อถกเถียงอีกมากมาย	กลายเป็นวิกฤตสื่อ 

ในแง่บทบาทท่ีเปล่ียนไปของสื่อ	

จากปัญหานี้ท�าให้หลายองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เสนอจุดร่วมกันในการปฏิรูปส่ือคือ	การพัฒนา 

ให้ทุกคนเป็น	“นักส่ือสารสร้างสรรค์”	และผู้น�า

การเปลี่ยนแปลง	(Change	Agent)	ด้วยการปฏิรูป

สื่อให้เป็นโรงเรียนของสังคมภายใต้บริบทสังคม

ดิจิทัล	ปรับบทบาทกลไกของสื่อ	เปิดพื้นท่ีเรียนรู้

ทั้งรูปแบบ	ช่องทาง	 เนื้อหา	การรู ้เท่าทัน	และ 

การเฝ้าระวังสื่อ	ซึ่งมีจุดมุ ่งหมายให้สื่อเป็นส่ือ

สร้างสรรค์แห่งปัญญาและสันติภาพ	ครอบคลุมสื่อ

ทุกประเภท	เพราะทุกคนท�าหน้าที่เป็นทั้งผู้รับสาร

และผู้ส่งสาร

งานวิจัยเรื่อง	ความคิดเห็นของสื่อมวลชน

ต่อบทบาทในการเป็นโรงเรียนของสังคม	ของ 

กันยิกา	ชอว์	พบว่า	ไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลัก	 

สื่อกระแสรอง	สื่อท้องถิ่น	หรือส่ือพลเมือง	ต่างมอง

ว่าตนท�าหน้าท่ีเป็นโรงเรียนของสังคมอยู่แล้ว	เช่น	

ประสานสังคม	สืบทอดวัฒนธรรม	ให้ความบันเทิง	

ถ่ายทอดนโยบายรัฐ	 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับ 

คนทุกกลุ่ม	เป็นต้น

แต่ปัจจัยหลายอย่างท่ีท�าให้ส่ือท�าหน้าท่ี 

ไม่พงึประสงค์	เพราะผูบ้รโิภคไม่ชอบอ่านเนือ้หาด	ีๆ 	 

Social	Media	มีอิทธิพลในการสร้างกระแสข่าว

และความรวดเร็ว	สื่อจึงขาดเวลาในการตรวจสอบ	

ปัจจัยด้านการตลาดหรือธุรกิจท�าให้ท�าหน้าที่ต่อ

สังคมลดน้อยลง	นักข่าวไม่มีองค์ความรู้เรื่องส่ือ

และขาดทักษะ	อ�านาจก�ากับจากรัฐ	พื้นฐาน 

ความรู้ของผู้รับสารไม่เท่ากัน	ส่ือส่วนใหญ่จึงเลือก

น�าเสนอตามกระแสหลักมากกว่าบทบาทที่ควร 

จะท�า	สถานการณ์การท�างานของส่ือในปัจจุบัน 

จึงอยู่ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง	

สิ่งที่สื่อต้องเผชิญกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต ่อการท�างานของนักวิชาชีพส่ือ	 คือสื่อไม ่ มี 

สาระ	เสนอข่าวตามกระแส	จ�านนต่อตลาดและ

เทคโนโลยี ใหม ่ๆ	 รู ้ ไม ่ เท ่าทัน	 บางส ่วนไม ่ มี 

องค์ความรู ้ เรื่องสื่อ	 ไม ่สามารถรวมตัวกันได ้	 

โดยเฉพาะการรวมกลุ ่มสายงาน	 รู ้จริยธรรม 

ที่ควรปฏิบัติ	แต่ท�าไม่ได้	และขาดการสนับสนุน

อย่างจริงจังและจริงใจ

ผู ้ วิ จั ย เสนอว ่ า ส่ือทุกรูปแบบจะเป ็น

โรงเรียนของสังคมได ้ก็ต ่อเมื่อ	“สื่อท�าหน้าที ่

ของสื่อ”	คือท�าให้	“ข่าวตามกระแส”	เป็นเรื่องที่ม ี
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ความรู ้	มีความลึก	และเป็นประโยชน์ต่อสังคม	

พัฒนาตัวเองด ้วยการฝ ึกอบรมกับสมาคมฯ	 

หน่วยงานต่างๆ	สนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับสูง

ห รือในสาขาที่ เ ก่ียวข ้องกับวิชาชีพ	 เรียน รู ้

กระบวนการตรวจสอบจากสังคมและสื่อมวลชน

ด้วยกันเอง	แต่น่ีก็อาจดูเป็นเรือ่งท่ีพฒันาเฉพาะด้าน 

ตัวนักข่าวผู้ผลิตส่ือเท่านั้น	

หากมองว่าข่าวคือสินค้า	การผลิตสินค้า

ย่อมท�าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด	

แม้ว่าผู้ท�าสื่อจะพัฒนาตัวเองมากเพียงใด	แต่หาก

ไม่ตอบสนองความต้องการของคนดูก็คงมีแต่สินค้า

ที่ไม่มีคนซื้อ	หรือในทางกลับกันคนดู	“ผู้บริโภค”	

อาจต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราเสพสื่อแบบไหน	

มิฉะนั้นการพัฒนาแค่ตัวนักข ่าวก็อาจเป ็นสิ่ง 

ไร้ความหมาย

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

กันยิกา	 ชอว ์ . 	 (2560).	 ความคิดเห็นของสื่อมวลชนต ่อบทบาทในการเป ็นโรงเรียนของสังคม.	 
วารสารปัญญาภิวัฒน์,	9(2).
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นโยบายการปฏิรูปสื่อของประเทศไทย

ผนวกกับความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยีการ 

สื่อสาร	จากยุคแอนะล็อกสู ่ยุคดิจิทัล	ก่อให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงครั้ งใหญ่ในภูมิทัศน ์สื่อของ

ประเทศไทย	โดยเฉพาะวงการส่ือโทรทัศน์ซ่ึงเป็น

สื่อกระแสหลักที่ครองความยิ่ งใหญ่และทรง

อิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

มานานหลายทศวรรษ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ

ผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ	

ในฐานะท่ีประชาชนผู้รับสารทุกคนเป็นสมาชิกของ

สังคมและนิเวศส่ือใหม่	จึงจ�าเป็นที่จะต้องท�าความ

เข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	เพ่ือให้สามารถ

เปิดรับส่ือได้อย่างรู้เท่าทัน

เมื่อภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์เปล่ียนไป... 
 

คนไทย
ต้องรู ้เท่าทัน
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ดุษฎีนิพนธ์ของเพ็ญพักตร์	เตียวสมบูรณ์กิจ	

ที่ท�าการส�ารวจผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ทั่วประเทศจ�านวน	

1,200	คน	สนทนา	กับกลุ่มผู้ใช้โทรทัศน์	6	กลุ่ม	 

และสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูเ้ชีย่วชาญ	15	คน	ชีใ้ห้เหน็ 

โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ของ

ไทยแบ่งออกเป็น	3	องค์ประกอบที่ส�าคัญ	ได้แก่	

องค์กรก�ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์	 อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน	์ 

และประชาชนผู้ใช้ส่ือโทรทัศน์

ผลการวิจัยระบุว ่า	 ประชาชนผู ้ ใช ้สื่อ

โทรทัศน์มีความรู้เท่าทันสื่อในระดับค่อนข้างต�่า	

ทั้งน้ี	ปัจจัยด้านลักษณะประชากร	ยกเว้นลักษณะ

ทางเพศมีผลต่อความรู้เท่าทันสื่อ	การเข้าถึงและ

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมีอิทธิพลและมี

ความสัมพันธ์กับระดับความรู้เท่าทันสื่อ	รูปแบบ

การใช้สื่อโทรทัศน์มีผลต่อระดับความรู้เท่าทันสื่อ	

ผู้ใช้สื่อโทรทัศน์ในภูมิทัศน์สื่อใหม่มีระดับความรู้

เท่าทันส่ือมากกว่าผู ้ใช ้สื่อโทรทัศน์ในภูมิทัศน์ 

สื่อเก่า	ผู้ใช้สื่อโทรทัศน์แบบกระตือรือร้นมีระดับ 

ความรู้เท่าทนัสือ่มากกว่าผูใ้ช้สือ่โทรทศัน์ในภมูทิศัน์ 

แบบเฉื่อยชา	และผู ้ใช้สื่อโทรทัศน์มากมีระดับ

ความรู้เท่าทันส่ือมากกว่าผู้ใช้สื่อโทรทัศน์น้อย

นอกจากนี้	ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นด้วยว่า	 

มีประเด็นส�าคัญที่ควรตระหนักเกี่ยวกับความรู ้

เท่าทันสื่อของคนไทย	ได้แก่	

1 

ผู้ใช้ส่ือขาดความรู ้เท่าทันส่ือ	โดยเฉพาะ 

ในมิติของภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป	ในภาวะที่มี 

การแข่งขันสูง	ผู้ผลิตรายการต่างใช้เนื้อหาที่ดึงดูด

ใจผู้ชมในลักษณะต่างๆ	เช่น	เนื้อหาที่รุนแรง	ฯลฯ	

ผู้ชมยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับ

ความคิดเห็น	ไม่สามารถแยกได้ว่ารายการใดเป็น

รายการข่าวหรือความบันเทิง	ยังคิดว่ารายการ 

เล่าข่าวคือรายการข่าว	เป็นต้น

2 

ผู้ใช้สื่อไม่ตระหนักถึงความส�าคัญของการ

รู้เท่าทันสื่อ	อาจเป็นเพราะยังไม่ได้รับผลกระทบ

หรือมีประสบการณ์ตรงที่จะท�าให้ลุกข้ึนมาให้

ความส�าคัญ	ขณะเดียวกันสภาพเศรษฐกิจปากท้อง

ก็เป็นเร่ืองส�าคัญที่ประชาชนต้องให้ความสนใจ

มากกว่า
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3 

ผู้ใช้ส่ือมีพฤติกรรมการเปิดรับชมเนื้อหา

รายการไม ่หลากหลาย	 โดยส ่วนใหญ่เป ิดรับ

รายการบันเทิงและรายการเล่าข่าว	รวมถึงละคร

และรายการเกมโชว์

4 

ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมเป็นส่วนที่ท�าให้ 

ผู้ชมรายการโทรทัศน์ไม่รู้เท่าทันส่ือ	เช่น	สถาบัน

ครอบครัวไม่สอนเรื่องรู ้เท่าทันสื่อ	สถาบันการ

ศึกษาไม่ค่อยมีหลักสูตรการเรียนการสอนและ 

ไม่ใช้ความรู ้เท่าทันสื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิค 

การเรียนการสอน	สถาบันทางสังคมและค่านิยม 

ไม่สนับสนุนความรู้เท่าทันสื่อ	 อีกท้ังสถาบันทาง 

การเมอืงไม่สนบัสนุนให้มกีารวพิากษ์และการแสดง 

ความเห็นต่างในสังคม	ความรู ้เท่าทันสื่อไม่ถูก

ก�าหนดเป็นวาระแห่งชาติ	นอกจากน้ีสถาบัน

สื่อมวลชนเองก็ไม่เผยแพร่ความรู ้เท่าทันสื่อให้ 

ผู้ชมเท่าท่ีควร

จากผลการวจิยัจะเหน็ว่า	ประชาชนคนไทย 

ยังไม่ก้าวข้ามความคุ ้นเคยเดิมๆ	ในภูมิทัศน์สื่อ

โทรทัศน์แบบเก่า	แม้ในขณะนี้เราได้เปล่ียนแปลง

มาสู่โลกแห่งโทรทัศน์ยุคดิจิทัลแล้ว	ยังคงเปิดรับ

ชมรายการบันเทิงมากกว่ารายการท่ีเน้นสาระ	ใน

การเปิดรับข่าวสารก็นิยมรายการเล่าข่าว	ซึ่งไม่ใช่

รายการข่าว	มีการใส่ลีลาเร้าใจ	ใส่ความคิดเห็น

และอารมณ์ความรู้สึกของพิธีกรเข้าไปในรายการ	

ซึ่งท�าให้ผู ้ชมบางส่วนเชื่อและคล้อยตามความ 

คิดเห็นของตัวพิธีกรมากกว่าที่จะคิดวิเคราะห์

แยกแยะเนื้อหาสาระของข่าวสารด้วยตัวเอง

งานวิจัยได้ให้ข ้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ส�าหรับผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ผู ้ชม

รายการโทรทัศน์มีความรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น	ดังนี้	

•	 ให้ความรู้เรื่องความรู้เท่าทันสื่อแก่ประชาชน

ให้มากขึ้น

•	 พัฒนาทักษะและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

•	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ

พลเมืองที่กระตือรือร้น

•	 จัดตั้งองค์กรผู้บริโภคสื่อโทรทัศน์

•	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	เพื่อเพิ่มระดับ

ความรู้เท่าทันสื่อของผู้ชมโทรทัศน์
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นอกจากนี้ 	 ผู ้ วิจัยยังเสนอให ้มีการใช ้

ประโยชน์จากความรู้เท่าทันสื่อ	ในการส่งเสริมการ

ก�ากับดูแลตนเองของโทรทัศน์ไทย	มีการก�ากับดูแล

จาก	3	ภาคส่วน	อันประกอบด้วยภาครัฐ	องค์กร

วิชาชีพ	และภาคประชาชนอย่างสมดุล	ทั้งนี ้

ควรใช้ความรู้เท่าทันสื่อเป็นหน่ึงในกลไกการก�ากับ

ดูแลส่ือ

จากผลงานวิจัยดังกล่าว	จะเห็นว่าสังคม

ไทยยังต้องการการพัฒนาในส่วนของประชาชน

ผู้รับสาร	ซึ่งยังคงเปิดรับสื่อแบบตั้งรับหรือแบบ

เฉื่อยชา	ให้เห็นคุณประโยชน์ของความรู้เท่าทันส่ือ

อย่างจริงจังและชัดเจนเป็นรูปธรรม	
 

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

เพ็ญพักตร์	 เตียวสมบูรณ์กิจ	 (2557).	 ความรู ้เท ่าทันสื่อของผู ้ใช ้สื่อโทรทัศน์ไทยภายใต้ภูมิทัศน์ 
สื่อโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป.	ดุษฎีนิพนธ์สาขานิเทศศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ในปี	 ค.ศ.	 2000	World	Radio	and	

Television	Council	ได้ก�าหนดนยิามและหลกัการ 

ของสื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ	 ในแง่ของ 

หลักการพื้นฐาน	(Principles)	ว่าสิ่งที่สื่อสาธารณะ

พึงยึดถือคือ	

1.	เข้าถึงประชาชนทุกคน	(Universality)	

2.	มีความหลากหลาย	(Diversity)	

3.	มีความเป็นอิสระ	(Independence)	

4.	มีความแตกต่าง	(Distinctiveness)

ส่วนในแง่ของเนื้อหารายการ	(Program	

Content)	ส่ิงท่ีส่ือสาธารณะพึงยึดถือคือ	

1.	เป็นกลางและให้สิ่งที่ เป ็นประโยชน	์

(Unbiased,	Enlightening	Information)	

2.	รายการเพือ่การบรกิารและผลประโยชน์ 

ของสาธารณะ	

Thai PBS สื่อสาธารณะ  
กับการเปล่ียนแปลง

ในยุคดิจิทัล



MediaEcosystem
สื่อแวดล้อม118

3.	รายการท่ีมีจุดเด่น	 (Programs	That	

Leave	Their	Mark)	

4.	การผ ลิตด ้ วยตั ว เอ ง 	 ( I n -house	

Production)	

5.		เนือ้หาทีน่�าเสนอเพือ่ส่วนรวม	(National	 

Content)	

ดังนั้น	 “สื่อสาธารณะ”	หรือที่ เรียกว ่า	

“Public	Broadcasting	Service”	จึงมีแนวคิด

พ้ืนฐานอยู ่ที่การยึดถือประโยชน์ของประชาชน 

ทุกคน	โดยมีความเป็นอิสระ	ความหลากหลาย	

และแตกต่างจากส่ือเชิงพาณิชย์	เนื้อหาที่น�าเสนอ

จะต้องเป็นกลาง	สอดคล้องกับความต้องการ 

และความสนใจของประชาชนทกุกลุม่	และให้ความ 

ส�าคัญกับคุณภาพมากกว่าจ�านวนผู ้ชม	รวมถึง 

เป็นอิสระจากอิทธิพลของรัฐและกลุ่มทุน

องค ์การกระจายเสียงและแพร ่ภาพ

สาธารณะแห ่งประเทศไทย	 (Thai 	 Publ ic	

Broadcasting	Service	:	Thai	PBS)	หรือ	ส.ส.ท.	

ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี	15	มกราคม	2551	โดย	พ.ร.บ.	

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 

แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2551	ในฐานะองค์การ 

สื่อสาธารณะท่ีไม ่แสวงผลก�าไรแห ่งแรกของ

ประเทศไทยและแห่งแรกในเอเชียตะวันออก 

เฉยีงใต้	สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสเป็นองค์กรอิสระ 

ที่มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคม

คุณภาพและคุณธรรม	 ให้บริการด้านข่าวสาร	 

ความรู ้	สารประโยชน์	สาระบันเทิงที่มีคุณภาพ 

และมีมาตรฐาน	บนพ้ืนฐานข้อบังคับด้านจริยธรรม	

และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร	เพื่อเผยแพร่

ผ่านสื่อทุกแขนง	โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะ

เป็นส�าคัญ	

ลักษณะเด่นของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ที่แตกต่างจากสถานีโทรทัศน์อื่น	คือ	

•	 สถานีสนับสนุนผู้ผลิตอิสระ	เพื่อส่งเสริมการ

มีส ่วนร่วมของภาคต่างๆ	 ในสังคมในการ 

ผลิตรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์	หลากหลาย	

และตอบสนองความต้องการของประชาชน

อย่างกว้างขวางที่สุด	โดยจัดสรรงบประมาณ

ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้เพื่อสนับสนุนการ

ผลิตรายการของผู้ผลิตอิสระ	และจัดสรรเวลา

ออกอากาศที่เหมาะสมส�าหรับรายการเหล่านี้	

•	 มีนักข ่าวพลเมืองเพื่อสะท้อนปัญหาหรือ 

เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนเหมือนนักข่าว

อาชีพผ ่ านทางจอ	 “ไทยพีบี เอส”	 โดย	 

“นักข่าวพลเมือง”	เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
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ภาคประชาสังคมที	่ส.ส.ท.	ได้ร่วมกับประชาชน 

ในภาคต่าง	ๆ 	จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 

ในการก�าหนดทิศทาง	 การผลิตรายการ 

ท้ังทางตรงและทางอ้อม	

•	 มีสภาผู ้ชมและผู ้ฟ ังรายการ	ซึ่งมีสมาชิก

จ�านวน	50	คน	จากตัวแทนของประชาชนใน

ภมูภิาคและกลุ่มต่าง	ๆ 	ท่ีหลากหลายเพือ่รบัฟัง 

ความคิดเห็นและค�าแนะน�าจากประชาชน 

ในวงกว้างต่อการผลิตรายการขององค์การ

วิลาสินี	พิพิธกุล	ผู ้อ�านวยการองค์การ

กระจายเสียงและแพร ่ภาพสาธารณะแห ่ ง

ประเทศไทย	 (ส.ส.ท.)	 ได้กล่าวถึงนโยบายการ

ด�าเนินงานของไทยพีบีเอส	เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล	 

ในวาระครบรอบ	10	ปี	ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส 

ว่า	 ไทยพีบีเอสมุ ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงเนื้อหา 

สื่อสาธารณะให้มากที่สุดผ่าน	10	ทิศทาง	ดังนี้

1.	เนื้อหาส่วนตัวบนแพลตฟอร์มท่ีเลือกได้	

(Personalized	Content)	

เน้นเข้าถึงพลเมืองยุคดิจิทัลมากข้ึน	เพื่อ

ให ้การพัฒนาเนื้อหาและแพลตฟอร์มให ้เป ็น	

Personalize	(My	Thai	PBS)	ต้องตอบโจทย์สังคม

ให้ได้	และต้องไปหาผูร้บัสือ่ในทกุที	่ทกุแพลตฟอร์ม	

และทุกเนื้อหา	ซึ่งการเรียกว่า	My	Thai	PBS	 

คือทุกคนเป็นเจ้าของไทยพีบีเอส

2.	ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล	(Media	Lab	Data	

Centre)

การพัฒนาเนื้อหาของไทยพีบีเอสจะอยู ่ 

บนฐานของงานวิชาการ	สถานีจะพัฒนาระบบ 

งานวจัิย	งานวชิาการต่าง	ๆ 	เพือ่ให้เข้าใจ	Audience	

Journey	หรือเข้าใจวิถีที่หลากหลายของผู้ใช้ส่ือ 

ให้มากข้ึน	 โดยมีสถาบันวิชาการส่ือสาธารณะ 

ท�าหน ้าที่ วิ เคราะห ์ 	 วิ จัย 	 พัฒนาฐานข ้อ มูล	 

เพ่ือท�าให้เข้าใจวิถีชีวิตท่ีหลากหลายของผู้ใช้ส่ือ 

ในเมืองไทยให้ได้อย่างมากที่สุด	

3.	เชื่อมโยง	เรียนรู้	(Creative	Learning	

Space)

ไทยพีบีเอสจะเปิดพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

เต็มพื้นที่	ทั้งที่ส�านักงานวิภาวดีรังสิต	และศูนย์

ภูมิภาคทั้ง	3	ศูนย์	(เชียงใหม่	ขอนแก่น	หาดใหญ่)	

ซึ่งขณะนี้มีเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่าง	ๆ 	 

เข้ามาชวนไทยพีบีเอสให้ร่วมกันท�าพื้นท่ีเรียนรู ้

สร้างสรรค์อื่น	ๆ 	
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4.	พัฒนาเทคโนโลยีส�าหรับคนทุกกลุ ่ม	

(Television	For	All)

ไทยพีบีเอสจะพยายามอย่างเต็มที่ในการ

ลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน	

โดยมีระบบการท�างานที่จะมีภาษาท่ีผู้ทุพพลภาพ

สามารถเข้าถึงได้	รวมถึงผู้บกพร่องในกลุ่มอ่ืน	ๆ 	

ด้วย

5.	ร่วมกนัหาทางออกกบัสาธารณะ	(Social	

Service,	Better	Society)

ไทยพีบีเอสให้ความส�าคัญกับเนื้อหาที่ 

เน้นไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยัง่ยนืของสงัคม	ยกระดบั 

สร้างความเป็นธรรมต่างๆ	ในสังคม	ทั้งรายการที่มี

อยู่แล้ว	เช่น	สถานีประชาชน	ร้องทุกข์ลงป้ายนี	้

แพะเดอะซีรีส์	รายการนโยบาย	by	ประชาชน	ที่

ให้ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยได้มาเสนอนโยบายจาก

เสียงประชาชนจริงๆ	เชื่อมต่อไปที่	Change.org	

เพื่อน�านโยบายท่ีผู้ร่วมรายการเสนอทางหน้าจอไป

ร่วมโหวตเพื่อให้ประเด็นนโยบายเหล่านี้กระจาย

ไปในช่องทาง	Social	Media	ต่างๆ	ซึ่งหลายเรื่อง

เกิดผลเปลี่ยนแปลงจริง	เช่น	นโยบาย	“เมาแล้ว

ขับเท่ากับเจตนาฆ่าคน”	และอีกหลายเรื่อง	

6.	สร้างพลังพลเมือง	(The	Power	of	C)

การสร้างพลังพลเมืองให้เข้มแข็งมากขึ้น	

หลังจากที่ท�างานกับเครือข ่ายจนเกิดนักข ่าว

พลเมืองขึ้น	6,000	กว่าคนทั่วประเทศ	ในปี	2561	

สถานีจะพัฒนา	Application	ที่ชื่อว่า	C-Site	

Application	ที่จะสามารถขยายพลังของพลเมือง

เหล่านี้ออกไปได้มากขึ้นไปอีก	เป็น	Application	

ที่ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาหา	มาออกแบบ	

วิเคราะห์	และตรวจสอบความถูกต้องได้	C-Site	

Application	จะท�าให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นนักข่าว

พลเมืองได้ง่ายขึ้น	และขยายตัวไปได้ไกลมากขึ้น

7 . 	 เนื้ อหาจากท ้อง ถ่ิน สู ่ โลกาภิ วั ตน ์	

(Globalized	Content)

สถานใีห้ความส�าคญักบัเน้ือหาและช่องทาง 

ที่เชื่อมพลเมืองไทยให้เป็นพลเมืองโลก	มีรูปแบบ

เนื้อหารายการที่สร ้างมุมมองแบบตะวันออก	 

หรือแบบบูรพาวิถี	 เช่ือมท้องถิ่นสู่โลก	หรือที่เรา

เรียกว่า	Globalization	และที่ส�าคัญเน้นการ

ท�างานร่วมกับองค์กรสื่อ	รวมทั้งสถาบันวิชาการที่

อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วย	ที่ได้สร้างความร่วมมือไว้

ตลอด	10	ปีที่ผ่านมา
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8.	โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	(4ES)

การปฏิรูปการบริหารจัดการองค์กรภายใน	

เพื่อน�าไปสู ่การจัดการที่โปร่งใส	ตรวจสอบได	้ 

และเป็นระบบที่ถูกต้อง	ลดเวลาการท�างานลงเพื่อ

น�าเวลาท่ีเหลือไปพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร

มนุษย์ต่อไป	รวมทั้งใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง	ๆ 	

มาช่วยจัดการ	ได้แก่	ระบบบรหิารจดัการทรพัยากร	

(Enterprise	Resource	Planning-ERP)	(ระบบ

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบมีส ่วนร ่วม	

Enterpr i se	 R isk 	 Management	- 	ERM)	 

การบริหารจัดการโดยยึดประสิทธิภาพเป็นหลัก	

(Efficient	Management)	และจริยธรรม	(Ethics)	

โดยจะประกาศให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล	และอยู่

บนฐานการท�างานอย่างมีจริยธรรม

9.	ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกลไก

หลากหลาย	(Audience	Council)

การสร้างความเข้มแข็งของกลไกการมี 

ส่วนร่วมภายนอก	ตาม	พ.ร.บ.	องค์การฯ	กค็อื	การมี 

สภาผู้ชมผู้ฟัง	เครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ	และ

เครอืข่ายอืน่	ๆ 	ไทยพบีเีอสจะท�างานกบักลไกต่าง	ๆ 	 

เหล่านี้โดยมีกระบวนการตรวจสอบและสร้าง 

ความมั่นใจว่าไม่ได้ละเลยเสียงของประชาชน

10.	นวัตกรรมการท�างานเพื่อเนื้อหาสื่อที่

เป็นเลิศ	(Content-Based	Structure)

การประกาศรูปแบบการท�างานแบบใหม	่ 

ที่ เรียกว ่า	 โครงการสร้างการบริหารจัดการที ่

เอาเนื้อหาเป็นแกนน�า	หรือ	Content	Based	

Structure	โดยปี	2561	จะเป็นการทดลองท�า	 

และค่อย	ๆ	ผลักดันไปสู่องค์กร	Content	Based	

Structure	 โดยมีกระบวนการ	“ครัวกลาง”	ที่

รวบรวมบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีทักษะฝีมือ

จากส�านักต่างๆ	มารวมกันเป็นครัว	4	ครัว	เพื่อท�า

ประเด็นที่จะเป็นวาระหลักของไทยพีบีเอส	หรือ	

Super	Content	4	ประเด็น	คือ	ปฏิรูปการเมือง	

ปฏิรูปการศึกษา	ปฏิรูปวิถีชีวิต	และปฏิรูปมุมมอง

ที่มีต่อความเป็นพลเมืองโลก	นอกจากนี้ยังมีการ

ปรับวิธีการท�างานของห้องข่าว	 (News	Room)	 

ที่เรียกว่าห้องข่าวที่เป็นมากกว่าข่าว

ทั้งหมดข้างต ้น	 คือแนวทางของสถานี

โทรทัศน์สาธารณะซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ชม

ภายใต้งบประมาณสนับสนุนของรัฐ	 เป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกนอกเหนือจากสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์

ที่มีอยู่จ�านวนมากทั้งแบบฟรีทีวีและแบบบอกรับ

สมาชิก
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ท่ามกลางการแข่งขันในภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิทัลที่ทุกสถานีโทรทัศน์ต่างต้องวางกลยุทธ์และต�าแหน่ง

สินค้าของตนให้ชัดเจน	เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดมากที่สุด	“การสร้างสรรค์เนื้อหาเป็นแกนน�า”	

ของไทยพีบีเอสนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายส�าหรับผู้ผลิตสื่อสาธารณะ	จะท�าอย่างไรให้เน้ือหาที่ดีสามารถเข้าถึง

หัวใจของผู้ชมได้ในวงกว้างกว่าที่เป็นอยู่

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ฐิตินันท์	พงษ์สุทธิรักษ์	และ	วีระยุทธ	กาญจน์ชูฉัตร.	(2546).	สื่อสาธารณะ	(โครงการ	“การปฏิรูประบบ
สื่อ:	การพัฒนาบุคลากร	และสื่อสาธารณะ”).	กรุงเทพฯ:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	(http://org.thaipbs.or.th/)
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ทุกวันน้ีเราไม่อาจปฏิเสธว่าการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของประชาชนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมมาก	เนื่องจากเรามีเครื่องมือสื่อสารที่สามารถ

พกพาไปไหนก็ได้อย่างโทรศัพท์มือถือ	ซึ่งปัจจุบัน

ผู้คนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนกันจนแทบจะกลาย

เป็นอวัยวะท่ี	33	ของร่างกาย

เมื่อเทคโนโลยีอันทันสมัยก้าวเข้ามาเป็น

ส่วนหนึง่ของชวีติ	การท�างานของนกัสือ่สารมวลชน

ซึ่งเป็นหนึ่งองค์ประกอบส�าคัญในนิเวศสื่อก็มีการ

เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

ณัฏฐ ์ชดา	 วัฒนาชัยผล	 ได ้สัมภาษณ์

สื่อมวลชนจ�านวน	29	คน	จากสื่อหลากหลาย

ประเภทที่เผยแพร่ข่าวสารในทุกแพลตฟอร์ม	ไม่ว่า 

สื่อใหม่ 
กับกระบวนการสื่อข่าว 

ยุคดิจิทัล
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จะเป็นหนงัสอืพมิพ์	วทิยโุทรทศัน์	วทิยกุระจายเสยีง	 

โทรทัศน์บอกรับสมาชิก	และสื่อออนไลน	์

ผลการศึกษาชี้ ให ้ เห็นว ่ า 	 ป ั จจุบันนี้

สื่อมวลชนใช้สื่อใหม่ในการสื่อข่าวรายงานข่าว

อย่างแพร่หลาย	โดยสื่อใหม่ที่ถูกน�ามาใช้ในการ 

สือ่ข่าว	ได้แก่	อากาศยานไร้คนขับ	(Drone)	ซึง่ท�าให ้

สามารถบันทึกภาพในมุมที่หลากหลาย	การใช้

กล้องดิจิทัลท่ีรองรับระบบ	HD	ท�าให้ได้ภาพท่ี

สวยงามคมชัด	ใช้แท็บเล็ตในการพิมพ์ข่าวได้อย่าง

รวดเร็ว	รวมท้ังสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์สารพัด

ประโยชน์ท�าได้ทั้งบันทึกภาพ	บันทึกเสียง	และ 

ส่งข้อความ

นอกจาก น้ี ส่ือมวลชนยุคดิ จิทั ลยั ง ใช ้ 

แอปพลิเคชันต่าง	ๆ 	เช่น	ไลน์	กูเกิ้ล	และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์	ฯลฯ	ในการสืบค้นข้อมูล	ใช้อีเมล

ในการส่งข่าวโดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางเข้าไปยัง

ส�านักงานเพื่อเขียนข่าวเหมือนสมัยก่อน

รูปแบบการใช้สื่อใหม่ในกระบวนการสื่อ

ข่าว	เร่ิมจากการค้นคว้าแสวงหาข้อมูลจากแหล่ง

ข่าว	ซึ่งช่วยในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ต้องเดินทาง

ไปถึงสถานท่ีต่างๆ	ซึ่งอาจอยู่ไกลเป็นการประหยัด

เวลา	และงบประมาณ	การประเมินความน่าเชื่อถือ	

การหาข้อมูลเพิ่มเติม	สามารถท�าได้รวดเร็ว	สดใหม่	

ทันสมัย	 ในการเขียนข่าว	ตัดต่อ	คัดเลือกภาพ	

สามารถใช ้คอมพิวเตอร ์โน ้ตบุ ๊กหรือแท็บเล็ต 

หรือแม้แต่ท�าในสมาร์ทโฟนก็ได้

ในภาวะที่ส่ือใหม่ๆ	เข้ามาในชีวิตประจ�าวัน	

ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับสารก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารไปจากยุคสมัยแอนาล็อก

ที่ทุกคนต้องมานั่งรอชมข่าว	ละคร	เกมโชว์	หรือ

รายการต่าง	ๆ 	ทางหน้าจอโทรทัศน์	หรืออ่านข่าว

ทุกเช้าจากหนังสือพิมพ์	ใครขับรถไปท�างานก็เปิด

รับฟังจากวิทยุ	เป็นต้น	แต่ทุกวันนี้เราสามารถเปิด

รับข ้อมูลจากทั่วโลกได ้จากสมาร ์ทโฟนเพียง 

เครื่องเดียว	ขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมี 

แอปพลิเคชันก็สามารถเปิดรับข่าวสารได้จาก 

ทั่วทุกมุมโลก	ดูสดไม่ทันก็ติดตามย้อนหลังได้ 

ไม่จ�ากัด	ฟังข่าววิทยุออนไลน์ได้โดยไม่รบกวนผู้อ่ืน

เมื่อเสียบหูฟังเข ้ากับโทรศัพท์	 ไม่สะดวกเปิด

หนังสือพิมพ์อ่านบนรถไฟฟ้าก็อ่านจากเว็บไซต์ข่าว

ผ่านสมาร์ทโฟน	

จะเห็นได้ว่า	เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ในยุคดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู ้บริโภค	 

และเปลี่ยนแปลงการท�างานของสื่อมวลชนด้วย



นิ เวศ ส่ือที่ ดี เ พ่ือส ่ ง เสริมสื่ อปลอดภัยและสร ้ างสรรค ์ 125

อย่างไรก็ตาม	ผลการศึกษาเกี่ยวกับวงจร

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อข่าว	บรรณาธิการข่าว	

และช่องทางการส่ือข่าว	พบว่ายังคงเดิม	กล่าวคือ	

ผู ้สื่อข ่าวยังคงต้องส่งข ่าวให้หัวหน้าข ่าวหรือ

บรรณาธิการข่าวพิจารณาเช่นเดิม	ก่อนจะผ่าน

กระบวนการผลิตและไปสู่การเผยแพร่	 เพียงแต่

การมีสื่อใหม่เข ้ามาเกี่ยวข ้องในกระบวนการ

รายงานข่าว	ส่งผลให้การท�างานรวดเร็วข้ึน	มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	ประหยัดงบประมาณ	และ

ลดจ�านวนบุคลากร

แม้ว่าการใช้สื่อใหม่ในกระบวนการสื่อข่าว

จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก	แต่ก็พบว่ามีข้อ

ควรระวังเพราะเกิดประเด็นปัญหาเชิงจริยธรรม

เกิดขึ้น	อาทิ	การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	ซึ่งเรา

พบเห็นกันอยู่เนือง	ๆ 	

ดังนั้น	การใช้ส่ือใหม่ในกระบวนการสื่อข่าว

ของส่ือมวลชนไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใด	ย่อม

ต้องใช้ความระมัดระวัง	ความรอบคอบ	ตั้งมั่นใน

จริยธรรม	จรรยาบรรณของส่ือมวลชนอยู่ตลอด

เวลา

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ณัฏฐ์ชดา	วัฒนาชัยผล.	(2560).	สื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว.	วารสารมหาวิทยาลัย
นครพนม,	7(1).





นิ เวศ ส่ือที่ ดี เ พ่ือส ่ ง เสริมสื่ อปลอดภัยและสร ้ างสรรค ์ 127

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าขณะนี้เราอยู่ในยุคสื่อ

สังคมออนไลน์ครองเมือง	ด้วยองค์ประกอบส�าคัญ	

ได้แก่	การเข้าถึงเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน	การเข้าถึง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ท�าให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถ

เข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

พฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนจึง

เคลื่อนย้ายจากแพลตฟอร์มด้ังเดิมอย่างโทรทัศน	์

วิทยุ	 และหนังสือพิมพ์	 มาสู ่ เว็บไซต์	 เฟซบุ ๊ก	 

อินสตาแกรม	ทวิตเตอร์	ไลน์	และอื่น	ๆ 	อีกมากมาย

ปรากฏการณ์ใหม่ในการรายงานข่าวสาร

ของสื่อมวลชนก็คือ	 การใช ้แหล ่งข ้อมูลจาก 

สื่อสังคม	ซึ่งเข้าถึงได้ง่าย	รวดเร็ว	ประหยัดทั้ง

ต้นทุนและเวลา

คนท�าสื่อ 
กับค�าถามเร่ืองความน่าเช่ือถือ 

ของข้อมูลจากสื่อสังคม
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จนหลายคน ต้ั งข ้ อสั ง เกตว ่ า ทุก วันนี้

สื่อมวลชนท�างานง่าย	ไม่ต้องออกไปลงภาคสนาม

ให้เหนื่อย	แค่เข้าไปในสื่อสังคมก็มีข้อมูลข่าวสาร

มาน�าเสนอ	ดังจะเห็นได้จากการน�าคลิปต่างๆ	 

มาเผยแพร่ผ่านส่ือโทรทัศน์	การน�าเนื้อหาจาก 

อินสตาแกรม	เฟซบุ๊ก	หรือทวิตเตอร์	ของแหล่งข่าว

มาอ้างอิงในเนื้อหาข่าว	 โดยที่บางครั้งก็ไม ่ได  ้

สัมภาษณ์จากแหล่งข่าวโดยตรง	บางครั้งก่อให้เกิด 

ความผิดพลาดกระทบต่อชื่อเสียง	หรือบางครั้งสื่อ

ก็กลายเป็นช่องทางปล่อยข่าวจากแหล่งข่าวที่รู้จัก

ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์

ค�าถามคือ	สื่อมวลชนได้ท�าหน้าที่ในการ 

คั ดกรองข ้ อมู ลข ่ า วสาร ท่ี ได ้ จ ากสื่ อ สั ง คม 

ตามบทบาทนายประตูข่าวสาร	 (Gatekeeper)	

มากน้อยแค่ไหน?	และข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข่าว

ในลักษณะนี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด	 

สื่อได้ตรวจสอบอย่างไร?

วัฒณี	ภูวทิศ	ศึกษาวิจัยเรื่อง	ผู้สื่อข่าวกับ

การใช้ประโยชน์และความน่าเช่ือถือของข้อมูลใน

สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวสาร	โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกบรรณาธิการ	10	คน	และผู้สื่อข่าว	

20	คน	ทัง้จากแพลตฟอร์มสือ่โทรทศัน์	หนงัสอืพิมพ์	

และส�านักข ่าว	 พบว ่า	 ผู ้สื่อข ่าวใช ้สื่อสังคม 

เป ็นเครื่องมือเสริมไม่ใช ่เคร่ืองมือหลักในการ

แสวงหาข้อมูล	โดยมีวัตถุประสงค์การใช้แตกต่าง

กันไป	ดังนี้

1)	ใช้หาเบาะแสข่าว	(Hint)	การหาเบาะแส

ข่าวผ่านส่ือสังคมท�าให้มีแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

มากขึ้น	 ไม ่ว ่าจะเป็นแหล่งข ้อมูลจากเฟซบุ ๊ก	 

กูเกิ้ลพลัส	หรือทวิตเตอร์	ข้อดีประการหนึ่งของ

การใช้ช ่องทางเหล่านี้คือสามารถติดต่อกับตัว

บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีใช้งานได้โดยตรงผ่าน 

การส่งข้อความถึงกัน	ลดขั้นตอนการนัดหมายผ่าน

กระบวนการต่างๆ	ที่เป็นทางการ	สามารถพูดคุย

ได้เลยทั้งออนไลน์และออฟไลน์	อีกทั้งข้อความ

ต ่างๆ	 ท่ีน ่าสนใจท่ีบุคคลสาธารณะโพสต ์ลง 

ในส่ือสังคมก็สามารถน�ามาใช ้ขยายประเด็น 

เป็นข่าวได้	

นอกจากนี้ยังใช้ในการระดมความคิดเห็น	

โดยการโพสต์ประเด็นค�าถามแล้วให้ประชาชน 

ชาวเน็ตมาตอบผ่านสื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก

หรือทวิตเตอร์ได้

2)	 ใช ้เป ็นช ่องทางในการรายงานข่าว	
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เน่ืองจากทุกวันนี้ผู้รับสารส่วนใหญ่สามารถเข้าถึง

สื่อสังคม	 สื่อมวลชนจึงเพิ่มแพลตฟอร ์มจาก 

สื่อดั้งเดิมที่มีอยู ่มารายงานข่าวผ ่านสื่อสังคม 

ดังจะเห็นได ้จากการรายงานข ่าวในรูปแบบ 

ข ้อความส้ัน	ๆ 	 ผ ่านทวิตเตอร ์ท�าให ้สามารถ 

รายงานประเด็นหลักของข่าวได้ทันท่วงที	ก่อนที่

ผู ้ รับสารจะไปหาอ ่ านรายละเอียดเพิ่ ม เติม 

ในช่องทางที่มีพื้นที่ข่าวไม่จ�ากัดอย่างเว็บไซต์	หรือ

ดูสดได้จากการรายงานข่าวผ่านเฟซบุ๊ก	บางครั้ง 

มีการไลฟ์สดเพื่อความทันต่อเหตุการณ์	เป็นต้น

3)	การใช้บล็อกเป็นแหล่งเก็บข้อมูลหรือ

เป็นคลังข้อมูล	 เหมือนเป็นห้องสมุดที่สามารถ 

เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ	มากมาย

4)	การใช้สื่อสังคมเป็นแหล่งส�าหรับการ

สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร	ถือว่าเป็นช่องทางที่

ส�าคัญและจ�าเป็นในยุคดิจิทัล	ผู้ส่งสารกับผู้รับสาร

จะต้องมีการติดต่อโต้ตอบซึ่งกันและกัน	หมดยุค

ของการที่ส่ือมวลชนจะใส่ข้อมูลให้กับประชาชน

ผู้รับสารแต่เพียงฝ่ายเดียว	หากแต่เป็นยุคที่ข้อมูล

ตอบกลับจากผู้รับสาร	กลายเป็นอีกช่องทางที่จะ

ได้ข้อมูลทางการตลาด	หรือบางครั้งก็ได้รับเบาะแส

ข่าวจากช่องทางเหล่านี้ด้วย

จากการวิจัยนี้พบว ่า	 ในแง ่ของความ 

น ่า เชื่ อถือของแหล ่ งข ้อมูลจากสื่ อสั งคมนั้น	 

ทั้งบรรณาธิการและผู้ส่ือข่าวที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ทุกคนเห็นตรงกันว่า	แหล่งข้อมูลจากสื่อสังคม 

มีความน ่า เชื่ อ ถือในระดับปานกลางเท ่านั้น	 

จ�าเป็นท่ีจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบหรือ 

ที่เรียกว่า	Recheck	จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

และเชื่อถือได้	ซึ่งตามกระบวนการสื่อข่าวจะเริ่ม

การกลั่นกรองจากตัวผู้สื่อข่าวเองในชั้นแรก	และ

บรรณาธิการก็จะต้องตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง	ก่อนจะ

น�าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ส�าคัญเกิดข้ึนและมี

คุณค่าความเป็นข่าวสูง	มีการโพสต์ข้อมูลหรือ 

รีทวีตข้อมูลต่อๆ	กันมาจากบุคคลในพื้นที่	 ไม่ได ้

มาจากสื่อ	กองบรรณาธิการจะต้องส่งผู ้สื่อข่าว 

ลงพื้นท่ีไปตรวจสอบหรือติดต่อกับคนท่ีเป็นต้นตอ

ของข้อมูลนั้น	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	หรือ 

ถ้าหากเป็นคลิปข่าวก็ต้องตรวจสอบว่ามีการตัดต่อ

มาอย่างไร	มีความสดใหม่และเป็นเหตุการณ  ์

จรงิหรอืไม่	เพราะเคยปรากฏมาแล้วหลายครัง้ท่ีว่ามี 

การน�าคลปิเก่ามาเผยแพร่เพราะคดิว่าเป็นเรือ่งใหม	่ 

หรือบางคลิปก็เป็นการกลั่นแกล้งบ้าง	เข้าใจผิดบ้าง	 

ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง
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ผลการวิจัยระบุด้วยว่า	ส�าหรับปัญหาที่ 

เกิดขึ้นในการใช้สื่อสังคมในกระบวนการสื่อข่าว 

น้ันแบ่งเป็น	4	ประเด็นหลัก	ๆ 	คือ	

1)	ข้อมูลมีความผิดพลาดสูง	เพราะข้อมูล

มีจ�านวนมาก	ผู ้สื่อข่าวบางคนไม่ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลก็เกิดความผิดพลาดได้	

2)	การสร้างความแตกตื่นให้กับสังคม	เกิด

ขึ้นในกรณีท่ีมีเหตุการณ์วิกฤตแล้วรีบรายงานข่าว

โดยต้องการความรวดเร็ว	แต่ไม่ได้ทนัคดิว่าจะก่อให้ 

คนที่ไม ่ได ้อยู ่ ในเหตุการณ์เกิดความตระหนก 

หว่ันวิตกไปด้วย	

3)	เกิดการชี้น�าข้อมูลและท�าให้เกิดความ

แตกแยกในสังคม	และ	

4)	 ละเมิดสิทธิส ่วนบุคคลและละเมิด

ลิขสิทธิ์	ด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าข้อมูลที่เผยแพร่

ในสื่อสังคมเป็นของที่ไม่มีลิขสิทธ์ิเพราะเผยแพร่ 

ในพ้ืนท่ีสาธารณะซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง

จากผลการวิ จั ยจะ เห็นว ่ า 	 สื่ อสั งคม 

เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญในการรายงานข่าว

ของส่ือมวลชนก็จริง	แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง	

เพราะในยุคสมัยน้ีใครก็เป็นเจ้าของส่ือได้	ใครก็

สามารถใส่ข ้อมูลลงในพื้นท่ีส่ือสังคมได้	จะใส  ่

ข้อมูลจริง	ข้อมูลลวง	ก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น	

เมื่อเป็นเช่นนี้	สื่อมวลชนจึงมีหน้าที่ในการ

คัดกรองและตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่

จะเผยแพร่ออกไป

ทั้ งนี้ 	 เ พ่ื อ ให ้ การรายงานข ่ าวสารสู ่

ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องรอบด้าน	และก่อให้

เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง

วัฒณี	ภูวทิศ.	(2560).	ผู้สื่อข่าวกับการใช้ประโยชน์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์	เพื่อ
รายงานข่าวสาร.	วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา	(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์),	
9(17).
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“ประชาธิปไตยคือการฟังเสียงประชาชน”	

วาทกรรมในสังคมประชาธิปไตยที่น�าเสียงเล็ก	ๆ 	

รวมตัวกันเป ็นการเคลื่อนไหวหรือที่ เรียกว ่า	

“ประท้วง”	ซึ่งมักเกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท

ในชีวิตประจ�าวันของคนไทยเป็นอย่างมาก	ไม่เว้น

แม้แต่การเข้ามามีบทบาทเคล่ือนไหวในสังคม	 

เมื่อโลกไร้สายกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของการ

แสดงออกค�าว่า	“พลเมืองเน็ต”	หรือกลุ ่มคนท่ี

แสดงออกผ่านโลกออนไลน์จึงเกิดขึ้น	

หลายปีมานี้คนไทยเริ่มรู ้จักเว็บไซต์การ

รณรงค์ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะทางสังคมที่

เปิดให้บริการบนอินเทอร์เน็ตและได้รับความนิยม

Change.org  
พลังออนไลน์ เปล่ียนสังคม
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ทั่วโลกอย่าง	change.org	โดยมีจ�านวนผู้ใช้งาน 

รวมกว่า	130	ล้านคน	ใน	196	ประเทศทั่วโลก

ด ้ วยแพลตฟอร ์ มออนไลน ์ ที่ เข ้ า ถึ ง

พฤติกรรมคนไทย	ท�าให้	change.org	ได้รับความ

นิยมในประเทศไทยนับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม	

2555	มียอดผู้ใช้งานมากกว่า	1	ล้าน	2	แสนคน	

เร่ืองรณรงค์เฉล่ีย	150	-	200	เรื่องต่อสัปดาห์	

ผลวิจัยในหัวข ้อ	 การสื่อสารประเด็น

สาธารณะของสังคมไทยผ่านนวัตกรรมการสื่อสาร	

เพ่ือการรณรงค์	เว็บไซต์	change.org	ของปฏิภาณ	

ชัยช่วย	และกุลทิพย์	 ศาสตระรุจิ	 ชี้ว ่าตัวเลข 

ดงักล่าวนี	้สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง 

ในสังคมไทย	โดยเฉพาะกับคนในโลกออนไลน์	ด้วย

วิธีการเปิด	“พื้นที่สาธารณะ”	(public	space)	ให้

คนทั่วไปสามารถเข้ามาพูดคุย	สนทนา	แสดงความ

คิดเห็น	และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมได้บนพื้นที่เสมือนจริง	ถือเป็นมิติใหม่ของการ

รณรงค์ในประเทศไทยท่ีผสมผสานระหว่างกลยุทธ์	

“สื่อ”	และ	“สาร”	เข้าด้วยกัน

ประเด็นส่วนใหญ่ท่ีน�ามารณรงค์มีตั้งแต่

ปัญหาขนาดเล็ก	ระดับบุคคล	กลุ่มบุคคล	ชุมชน	

โรงเรียน	 จนใหญ่ระดับประเทศ	 แบ่งเป ็น	 6	

ประเด็น	โดยประเด็นสิทธิมนุษยชนมีการรณรงค์

มากที่สุด	ตามมาด้วยประเด็นการเมือง	สาธารณสุข	

สังคม-เศรษฐกิจ	สัตว์-สิ่งแวดล้อม	และสังคมเมือง

กระบวนการของ	change.org	ไม่ใช่เพียง

ให้คนต้นเรื่องตั้งเรื่องรณรงค์เท่านั้น	แต่เมื่อมีการ 

เริม่เร่ืองรณรงค์	change.org	จะให้ค�าแนะน�ารปูแบบ 

การรณรงค์ให้น่าสนใจ	พร้อมหาแนวร่วมด้วยการ

เป็นตัวกลางในการแชร์	ส่งต่อแคมเปญไปยังส่ือ

สั งคมที่ เชื่ อมต ่ อกับ เว็บ ไซต ์ 	 อาทิ 	 เฟซบุ ๊ ก 

ทวิตเตอร์	และอีเมล	เป็นต้น	นับว่าเป็นเคร่ืองมือ

ในการขับเคลื่อนสังคมรูปแบบใหม่	(New	Social	

Movement	–	NSM)	ที่น่าจับตา

สิ่งส�าคัญที่ท�าให้การรณรงค์ของ	change.

org	ประสบความส�าเร็จมาจากการท�าให้เกิด 

เป็นกระแสในโลกออนไลน์	หรือสร้าง	Viral	ขึ้น 

ในสังคม	ท�าให้คนในสังคมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

ปัญหาและตระหนักร ่วมกัน	 แต ่มีบ ้างในบาง

แคมเปญท่ีเรื่องรณรงค์ไม่ได้เก่ียวข้องกับผู้ลงชื่อ	 

แต่การสือ่สารทีท่�าให้เกดิการเหน็ใจต่อเพือ่นมนุษย ์

ในสังคมเดียวกันกลับท�าให้ผู้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับประเด็นดังกล่าวมาสนับสนุนเรื่องนั้น	ๆ 	
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แม้การรณรงค์จะประสบความส�าเร็จใน

พื้นที่ออนไลน์	แต่	change.org	กลับไม่หยุดนิ่ง	 

ด้วยการร ่วมมือกับสื่อโทรทัศน์	 ผ ่านรายการ	

“นโยบาย	By	ประชาชน”	ทางช่อง	Thai	PBS	 

เพิ่มฐานเสียงจากกลุ่มคนดูโทรทัศน์อีกแรงในการ

ขับเคล่ือนนโยบาย

พลังเสียงจากคนในโลกออนไลน์อาจดูเป็น

นามธรรม	แสดงผลเป็นตัวเลข	ไม่ใช่ปริมาณคนที่

เป็นรูปธรรมในพ้ืนที่เรียกร้องดั่งในอดีต	แต่เสียง

จากพลเมืองเน็ตกลับดังขึ้นเรื่อยๆ	ไม่น้อยไปกว่า

การเรียกร้องในรูปแบบเดิม	การให้ความส�าคัญกับ

เสียงของคนกลุ ่มนี้อาจสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ในสังคมด้วยการขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ที่เหมาะ 

กับยุคสมัย

ปฏิภาณ	ชัยช่วย	และกุลทิพย์	ศาสตระรุจิ.	 (2559).	การสื่อสารประเด็นสาธารณะของสังคมไทยผ่าน
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการรณรงค์	เว็บไซต์	Change.org.	Veridian	E-Journal	ฉบับภาษาไทย	
สาขามนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	และศิลปะ,	9(2).
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8

มอง...นักสร้างคอนเท้นต์ในโลกออนไลน์

•	 บล็อกเกอร์	นักข่าวพลเมืองไร้พรมแดน

•	 นักรีวิว...ควรสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มากกว่าชวนเช่ือ

•	 เน็ตไอดอล...อาชีพมาแรงที่ใครๆ	ก็อยากเป็น

•	 ครูนกเล็ก:	สื่อเด็กออนไลน์ท�าอย่างไรให้ปัง?

•	 มุมมองของคนท�าเพจ:	เพราะต้องแข่งขันจึงต้องคิดสร้างสรรค์
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บทบาท ท่ีส� าคัญที่ สุ ดอย ่ า งหนึ่ ง ของ

สื่อมวลชน	คือการปกป้องสิทธิของประชาชน	ตีแผ่

เร่ืองราวให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	

สถานการณ์ปัจจุบันไม่ว ่าเศรษฐกิจ	อ�านาจรัฐ	

การเมือง	 การท�าหน้าที่จึงถูกท ้าทายด ้วยผล

ประโยชน์ทับซ้อนหรืออ�านาจท่ีคุกคามเสรีภาพ	

สื่อมวลชนจึงถูกตั้ งค�าถามถึงความเป ็นกลาง	 

จริงหรือไม่ท่ีส่ือไทยไม่มีเสรีภาพ?

องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน	 (Reporters	

Without	Borders)	จัดอันดับเสรีภาพของสื่อ 

ทั่วโลกในปี	2554	-	2555	พบว่าประเทศไทยอยู่ใน 

อันดับท่ี	137	จาก	179	ประเทศ	ซึ่งประเทศไทย

ถูกจัดอยู ่ ในกลุ ่มประเทศที่มี เสรีภาพของสื่อ 

ค่อนข้างแย่	 โดยปัจจัยส�าคัญมาจากบรรยากาศ 

ทางการเมืองที่ร้อนแรง	ท�าให้สื่อมักถูกข่มขู่คุกคาม	

บล็อกเกอร ์ 
นักข่าวพลเมืองไร้พรมแดน
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ขาดกระบวนการตรวจสอบตนเองเนื่องจากมี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน	นอกจากนี้ภาวะการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมสื่อที่เพิ่มข้ึน	ท�าให้องค์กรสื่อ 

มีการปรับนโยบาย	ทิศทางการด�าเนินงานโดย 

มุ่งเน้นผลก�าไรในเชิงธุรกิจมากขึ้น

ขณะที่สังคมตั้งค�าถาม	สื่อมวลชนยังเป็น 

ที่พ่ึงต่อไปได้หรือไม่?	ในยุคออนไลน์ท่ีทุกคนมีสื่อ

ในมือ	ประชาชนกลุ่มหนึ่งลุกข้ึนมาประกาศตัวเป็น

นักข่าวพลเมือง	หรือบล็อกเกอร์	รายงานผ่านส่ือ

ออนไลน์	อย่าง	บล็อก	 เว็บไซต์	 เฟซบุ ๊ก	ยูทูบ	 

ทวิตเตอร์	หรืออีเมล	 โดยอาจมีเพียงโทรศัพท์ 

มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถรายงานข่าวได้

งานวิจัยของ	 ธัญญา	 จันทร ์ตรง	 และ 

กุลทิพย์	ศาสตระรุจิ	หัวข้อ	นักข่าวพลเมืองกับการ

ใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน

ในสงัคมไทย	ให้ความหมายของค�าว่านกัข่าวพลเมือง	 

คือ	ประชาชนท่ัวๆ	ไปที่ไม่ใช่นักข่าวมืออาชีพ	แต่

สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ 

ทันสมัย	สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประเด็นส�าคัญ

ให้คนทั่วไป	 โดยไร ้การถูกควบคุมจากภาครัฐ 

หรอืเอกชนในการผลิตงาน	ซึง่นกัข่าวพลเมอืงนยิาม 

ปัญหาสิทธิมนุษยชนว่าเป็นความขัดแย้ง	ความไม่

เท่าเทียม	การถูกเอารัดเอาเปรียบ	หรือการไม่ได้

รับการคุ้มครองตามกฎหมายและประชาชนได้รับ

ผลกระทบ

ส่วนกระบวนการรายงานข่าวของนักข่าว

พลเมืองในส่ือออนไลน์ไม่ต่างจากการรายงาน 

ของส่ือหลัก	คือเร่ิมด้วยการคัดเลือกประเด็นข่าว	

รวบรวมข้อมูลและผลิตเนื้อหา	ตรวจสอบแก้ไข 

และเผยแพร่ผ่านสือ่ของตวัเอง	โดยลกัษณะประเด็น 

ที่น�าเสนอพบว่า	ปัจจัยเรื่องบุคลิกภาพ	ครอบครัว	

การศึกษา	อาชีพ	สิ่งที่สนใจ	รวมถึงสภาพปัญหา

การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ี

ที่นักข่าวพลเมืองใกล้ชิด	มีอิทธิพลต่อการน�าเสนอ	

ซึ่งตรงกับสิ่งที่	Kurt	Lewin	บิดาแห่งจิตวิทยา 

ด้านสังคม	อธิบายไว้ว่า	แต่ละบุคคลจะมีแรงผลัก

อยู่เบื้องหลังในการคัดกรองข่าวสาร	เช่น	ทัศนคติ	

จรยิธรรมในการด�าเนนิชวิีต	บทบาทหน้าที	่ลกัษณะ

งานหรืออาชีพ	วิธีคิด	การขัดเกลาทางสังคม	ขึ้นอยู่

กับประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคน	

ส�าหรับการขับเคลื่อนประเด็นและเนื้อหา

ด้านสิทธิมนุษยชนในลักษณะการรายงานของ 

นักข่าวพลเมืองผ่านเว็บไซต์	จ�านวน	5	เว็บไซต์	 

www.prachatham.com,	www.tcijthai.com	
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www.prachatai.com,	www.oknation.net,	

และ	www.citizenthaipbs.or.th	พบว่า	ข้อมูล

ข่าวสารที่นักข่าวพลเมืองน�าเสนอจะเก่ียวข้องกับ

สิทธิชุมชนและวัฒนธรรมมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	

40.9	 ท้ัง น้ีอาจเป ็นเพราะการขยายขอบเขต 

เรื่องสิทธิเสรีภาพและการกระจายอ�านาจให้กับ

ประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับปี	พ.ศ.	2550	ที่เพิ่ม

มากขึ้น	รองลงมาคือ	สิทธิพลเมือง	ร้อยละ	29.6	

และสิทธิทางการเมือง	ร้อยละ	12

การสื่อสารโดยนักข่าวพลเมืองในประเด็น

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทผู้บริโภคในสังคม

ยุคใหม่	หรือกลุ่มนักข่าวพลเมือง	สามารถที่จะผลิต

ข้อมูลข ่าวสารและเป็นผู ้คัดกรองเลือกข้อมูล 

เผยแพร่ให้กบัคนท่ัวไปได้รบัรู	้หรอืการท�าหน้าท่ีตาม 

ทฤษฎีผู ้เฝ้าประตูข่าวสาร	ซึ่งสื่อมวลชนมองว่า 

เป็นหน้าท่ีของนักข่าวมืออาชีพที่สังกัดองค์กรสื่อ

กระแสหลักเท่านั้น	การเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

ถือเป็นวิวัฒนาการของงานวารสารศาสตร์ในสังคม

ไทยที่ให้ประชาชนผู ้รับสารได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ให้กับสังคม	

เป ็นการปรับบทบาทจากผู ้บริ โภคข ่ าวสาร	

(Consumers)	เพียงอย่างเดียวในอดีต	สู่การเป็น

ผู้ผลิตสร้างสรรค์สื่อ	 (Producers)	ควบคู่ไปด้วย	

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	Prosumers	นั่นเอง

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ธัญญา	จันทร์ตรง	และกุลทิพย์	ศาสตระรุจิ.	(2557).	นักข่าวพลเมืองกับการใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อน
ด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย.	วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น,	7(2).
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จากกรณีทลายโรงงานผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารและเครื่องส�าอางที่ผลิตโดยบริษัทเมจิกสกิน	

เกิดจากการจ้างดาราและเน็ตไอดอลหลายสิบราย	

“รีวิวสินค้า”	 ท่ีเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลอกลวง

ประชาชน	รีวิวเวอร์เองก็กลายเป็นเหยื่อเจ้าของ

สินค้าในการท�าการตลาดอีกทอดหนึ่งเช่นกัน

ปรากฏการณ์ดังกล ่าวแสดงให ้เห็นถึง

กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบรีวิวสินค้าถือเป็น

ในระดับแนวหน้าท่ีสร้างความส�าเร็จให้กับสินค้า

เมจิกสกิน	 โดยเลือกใช้ดาราในการรีวิว	แม้ว ่า 

ค่าจ้างจะสูงถึงระดับ	100,000	บาทข้ึนไป	และ 

บางรายไม่การันตีว่าได้มีการทดลองใช้สินค้าจริง

ก็ตาม

ยิ่งแบรนด์ไม่ค�านึงถึงการทดลองใช้สินค้า

จริงก่อนรีวิว	จึงเกิดรูปแบบในลักษณะฝากร้านบน

นักรีวิว...

ควรสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
มากกว่าชวนเช่ือ
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อินสตาแกรม	เพยีงแค่โพสต์ภาพ	รายละเอยีดสินค้า	 

หรือแฝงไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้รีวิว	จากงานวิจัย

ปรากฏการณ์	“เน็ต	 ไอดอล”	และอิทธิพลทาง

วัฒนธรรมของสุ วรรณ	 จัน ทิวาสาร กิจ 	 ให  ้

รายละเอียดว่า	ค่าจ้างให้เน็ตไอดอลรีวิวสินค้า

แปรผันไปตามจ�านวนผู้ติดตามบนอินสตาแกรม	

หรือตามลักษณะของส่ือและเนื้อหาของข้อความ

ส�าหรับเน็ตไอดอลที่มีเพจเฟซบุ ๊กหรือมี

ช่องยูทูบเป็นของตนเอง	คนติดตามไม่น้อยกว่า

แสนคน	อัตราการจ้างรีวิวสินค้าจะอยู่ที่	20,000	- 

80,000	บาทต่อผลิตภัณฑ์	ถ้าหากเป็นกลุ่มนักรีวิว

ที่ยังไม่ถึงขั้นเน็ตไอดอล	แต่มีผลงานในการรีวิวมา

แล้วจะอยู่ท่ี	2,000	บาทต่อเรื่อง	ส่วนนักรีวิวที่อยู่

ในเกรดต�่าไม ่ เลือกสินค้าก็จะรับค่าจ ้างเพียง	

200	-	300	บาทต่อหนึ่งรีวิวก็มี

สุวรรณยังขยายความอีกว ่า	พื้นที่ส ่วน

บุคคลบนแพลตฟอร์มต่างๆ	ของเน็ตไอดอล	ถูก

แปรรูปเป็นพื้นท่ีเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ	์

นักรีวิวเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค

ของผู ้ใช้งานสื่อสังคม	และสามารถใช้เป็นประตู 

สู่ความส�าเร็จของผู้ที่ครอบครองพื้นท่ีในการสร้าง

รายได้เป็นกอบเป็นก�า

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีนิยม

ศึกษาข้อมูลทางสื่อออนไลน์ผ่านความคิดเห็นจาก

นักรีวิวก ่อนซ้ือสินค ้า	 อาชีพนักรีวิวจึงเติบโต 

และเป็นที่ต้องการของตลาด	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สินค้าในหมวดของเครื่องส�าอาง	อาหารเสริม	

อาหารลดน�้าหนัก	เป็นต้น	จึงไม่แปลกที่เมจิกสกิน

จะขายดีและหลายคนมองข้ามเรื่องการตรวจสอบ

เครื่องหมาย	อย.	เพราะเห็นว่ามีคนรีวิวเยอะเลย

เชื่อว่าสินค้าปลอดภัย	

ขณะที่ ก ลุ ่ ม ผู ้ น� าทา งความคิ ด 	 หรื อ	

Influencer	ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีความน่าเชื่อถือกว่า	

เพราะมีความรู้เฉพาะด้าน	และเลือกเฉพาะสินค้า

ในด้านที่ตนรู้จริง	เช่น	ไอที	เป็นต้น	มีความครีเอต

เรื่องราวให้เชื่อมโยงกับแบรนด์	 โดยที่ผู ้บริโภค 

ไม่รูส้กึว่าถกูยดัเยยีดมากเกนิไป	แต่แบรนด์อาจต้อง 

ท�าใจเพราะ	 Influencer	 เหล ่านี้จะเน ้นคุม 

คาแร็คเตอร์ของตนเอง	 เนื้อหาจะไม่ขายของ 

จนเกินไป	และมีการทดลองจริงแบบละเอียด 

ทั้งข้อดีและข้อเสีย

จากผลส�ารวจของ	Linqia	บริษัทให้บริการ

แพลตฟอร์ม	content	marketing	ท�าการวิจัยชื่อ	

“The	State	of	Influencer	Marketing	2018”	
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อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

พบว่าร้อยละ	51	ของนักการตลาดเห็นตรงกันว่า	 

คอนเท้นต์ท่ีมาจาก	influencer	มีอิทธิพลมากกว่า

คอนเท้นต์ทีม่าจากแบรนด์เอง	และการใช้	influencer	 

ท�าให้การตลาดมีประสิทธิภาพถึงร้อยละ	92

อีกหนึ่งกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า	บล็อกเกอร	์

หรือนักเขียนบล็อกก็ถือเป็น	Influencer	เช่นกัน	

แต่จะเน้นการเขียนไปในเชิงรีวิวเป็นหลัก	ซึ่งจะ

เห็นบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยว	อาหาร	 โรงแรม	 

เกิดขึ้นเต็มไปหมด	ล่าสุด	เกิดกรณีวิพากษ์วิจารณ์

ส�าหรับวงการนี้ 	 ต ้นเรื่องจากบล็อกเกอร ์เพจ 

ท่องเท่ียวแห่งหนึ่ง	ติดต่อขอความอนุเคราะห์ที่พัก

บ้านไร่ช่ือดังในจังหวัดระนองเพื่อเข้าไปถ่ายท�า

คอนเท้นต์	โดยให้ช่วยเหลือเรื่องค่าที่พักฟร	ี

แต่เนื่องจากเจ้าของบ้านไร่ไม่ยินดีในการ

สนับสนุน	พร้อมกับโพสต์ลงเพจ	ถึงขั้นถูกใช้ค�าว่า	

“บล็อกเกอร์ขอทาน”	มีหลายฝ่ายออกมาแสดง

ความคิดเห็นเรื่องนี้	ซึ่งจริงๆ	แล้วรูปแบบการติดต่อ

งานจะมีท้ังบล็อกเกอร์ขอเข้ามาท�าคอนเท้นต์เอง	

และแบรนด์ให้บล็อกเกอร์ช่วยมาท�าคอนเทนต์ให	้

ก็เป็นผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย	สุดท้าย 

ขึ้นอยู ่กับข ้อตกลง	ถ ้าหากไม่พอใจก็สามารถ 

ปฏิเสธได้	เพราะสุดท้ายแล้วต่างต้องพึ่งพากัน

จากเหตุการณ์นี้ 	 แม ้ป ัจจุบันสื่อบุคคล 

อย่างบล็อกเกอร์เป็นส่วนส�าคัญอย่างมากในการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ	แต่ใช่ว่า 

ทกุแบรนด์จะใช้การตลาดในเชิงนีท้กุราย	เพราะยุคนี้ 

ผู้บริโภคก็สามารถรีวิวให้เอง	พร้อมบอกต่อผ่าน 

ส่ือ สังคมถ ้าหากดีจริ ง โดยที่ แบรนด ์ ไม ่ต ้อง 

ท�าอะไรเลย

ทั้งสองกรณีที่หยิบยกขึ้นมา	ไม่ว่าจะเป็น

ฝ่ายแบรนด์	ต้องหันมาใส่ใจกับ	Brand	Value	และ	

ความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น	อย่ามัวคิด 

แต่จะขายสินค้าอย่างเดียว	ส่วนฝั่งรีวิวเวอร์และ

บล็อกเกอร์ก็ต้องสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มากกว่า

ชวนเชื่อ	ให้สมกับที่ผู ้บริโภคไว้วางใจในการเสพ

ข้อมูลสินค้าจากตัวผู้รีวิว	

สุวรรณ	จันทิวาสารกิจ.	 (2559).	ปรากฏการณ์	“เน็ต	ไอดอล”	และอิทธิพลทางวัฒนธรรม.	วารสาร
คณิตศาสตร์,	61(689).
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ส่ือสังคมกลายเป็นช ่องทางรับรู ้ข ้อมูล

ข่าวสารของคนยุค	4.0	 เพราะสามารถเข้าถึง 

ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากกว่า 

สื่อดั้งเดิม	จนเกิดการสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม	่

โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์	หรือ 

เรียกว่า	‘เน็ตไอดอล’	ที่นักการตลาดส่วนใหญ่มัก

เลอืกใช้ในการสร้างกระแสเพือ่ให้เกดิความน่าสนใจ 

ในตัวผลิตภัณฑ์

ป ัจจัยท่ีกล ่าวมาข ้างต ้น	 เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมีความเร่งรีบ	เน้นความ

สะดวกสบาย	ท�าให้ผู ้บริโภคนิยมใช้สื่อออนไลน์

ค ้นหาข ้อมูล ในการตัดสินใจซื้ อ สินค ้ า 	 โดย	 

ระชานนท์	ทวีผล	และปริญญา	นาคปฐม	ท�าวิจัย

เก่ียวกับการน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ของ	‘เน็ตไอดอล’	ซึ่งแต่ละบุคคลจะใช ้

เน็ตไอดอล... 
อาชีพมาแรง 

ท่ีใครๆ ก็อยากเป็น
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จุดเด่นของตนดึงดูดพลังของผู้คนในโลกสื่อสังคม

(Social	 Media)	 ให ้รู ้ จักตัวผลิตภัณฑ ์หรือ 

อยากซ้ือใช้ตาม

ยิ่งคนมากระจุกตัวอยู่ในสื่อสังคมออนไลน	์

โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	อินสตาแกรม	และ 

ยูทูบที่มีปริมาณจ�านวนผู้เข้าถึงและใช้งานในการ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร	สื่อสารระหว่างกัน	รวมถึง

การเป ็นช ่องทาง ส่ือสารทางการตลาดด ้วย	 

ท�าให ้จ� านวนของเน็ตไอดอลเกิดขึ้นใหม ่อยู ่ 

ตลอดเวลา	หลายคนสามารถสร้างความสนใจให้

กับผลิตภัณฑ์ไม่ต่างจากพรีเซ็นเตอร์ที่มีชื่อเสียง

เลยทีเดียว

จากข้อมูลวิจัยได้มีการส�ารวจจากกลุ ่ม 

เนต็ไอดอลสญัชาตไิทยจ�านวน	7	คนทีม่ปีระสบการณ์ 

การเป ็นตัวแทนจ�าหน ่ายผลิตภัณฑ ์ผ ่ านสื่อ

ออนไลน์ไม่ต�่ากว่า	50	รายการ	ภายในรอบหนึ่งป	ี

ซึ่งแต่ละคนมีจ�านวนผู้ติดตามมากกว่า	10,000	คน

ข้ึนไป	ต่างนิยามค�าว่า	‘เน็ตไอดอล’	ไปในทาง

เดียวกันว่า	 เป็นกลุ ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลก

ออนไลน์	มีบุคลิกภาพ	รูปลักษณ์ท่ีดูดี	มีความ

สามารถพิเศษเฉพาะตัว	รวมถึงมีรูปแบบการใช้

ชีวิตประจ�าวันท่ีน่าติดตามจากกลุ่มที่ชื่นชอบ

ยิ่งมีผู้ติดตามจ�านวนมากก็ยิ่งเป็นที่สนใจ

มากขึ้น	หลายต่อหลายแบรนด์จึงเลือกใช้พื้นที่สื่อ

ของกลุ ่มเน็ตไอดอลให้เป็นผู ้ส่งต่อเนื้อหาไปยัง 

กลุ่มเป้าหมายในเครือข่ายออนไลน์	ด้วยการโพสต์

แนะน�าสินค้า	บอกเล่าประสบการณ์	เป็นผู้เสนอ

แคมเปญ	กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	เล่าเรื่องราว

ที่เป็นการกระตุ้น	หรือสร้างกระแสให้เป็นประเด็น

ที่น่าติดตาม

โดยทัว่ไปแล้วงบประมาณในการใช้เนต็ไอดอล 

ส�าหรับสื่อสารการตลาดนั้น	 เริ่มต ้นหลักพัน 

ไปจนถึงหลักแสนบาท	แต่ละแคมเปญอาจเลือก 

ใช้เด่ียว	หรอืใช้เป็นกลุ่มจ�านวน	5	-	20	คน	เพือ่ให้เกดิ 

กระแสความน่าสนใจทีร่วดเรว็	อาจจะเลือกจากยอด

ผู้ติดตามหรือตามกลุ่มเป้าหมาย	ให้รู ้สึกชื่นชอบ	

หรือแชร์คอนเท้นต์ดังกล่าวขยายไปในวงกว้าง

ถือได้ว่าเน็ตไอดอลกลายเป็นอาชีพใหม่ที่

หลายคนพยายามท�าทุกวิถีทางให้ตนเองโดดเด่น

อยู ่บนโลกโซเชียลมี เ ดีย	 จากผลส�ารวจของ 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ	มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย	พบว่า	 เน็ตไอดอลถูกโหวตให้ติด

อันดับอาชีพดาวรุ ่งพุ ่งแรงในปี	2561	รองจาก	 

หมอผิวหนัง	และโปรแกรมเมอร์วิศวกรซอฟต์แวร์	
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ไม่แปลกที่ เราจะเห็นบุคคลธรรมดาลุก 

ข้ึนมาแสดงความแปลกใหม่	โดยไม่ค�านึงถึงความ

ถูกต้อง	เพียงแค่ต้องการยอดไลค์	ยอดวิว	ยอดแชร์	

อีกกรณี ท่ีดั งจากคลิปไวรัลอย ่างเช ่น	 สุชาติ	 

แคปเจอร์	แค่ท�าคลิปพูดค�าว่าแคปเจอร์ก็โดนใจ

ผู ้คนในออนไลน์	หรือน้องใบเตยที่เต้นเพลงมีงู	 

จนท�าให้เพลงนี้กลายเป็นกระแส	และยังสามารถ

สร้างชื่อเสียงขึ้นมาได้ชั่วข้ามคืน	น�าพาโอกาสและ

รายได้มาให้พร ้อมๆ	 กับค�าว ่า	 “เน็ตไอดอล”	 

ต่อท้ายชื่อทันที	

ถึงกระนั้นสิ่งส�าคัญท่ีสุดของการท�าตลาด

ผ ่านเน็ตไอดอลก็ยังคงต ้องมีความน่าเชื่อถือ	 

รูปแบบการน�าเสนอเนื้อหาต้องไม่เกินจริง	ไม่เกิด

กระแสต่อต้าน	และสามารถมัดใจผู้คนได้	นอกจาก

จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรม

การซื้อแล้วนั้น	ขณะเดียวกันก็ต้องพึงระวังผลเสีย

ด ้วย	 เ พ่ือให ้ เกิดประสิทธิภาพและคุ ้มค ่ากับ 

งบประมาณทีใ่ช้ในการสือ่สารการตลาดของแบรนด์ 

ให้มากที่สุด

แม้ว่าในยุคนี้	‘เน็ตไอดอล’	กลายเป็นกลไก

ส�าคัญในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่ายทาง

สื่อสังคมออนไลน์	แต่การที่จะเป็นผู้น�าเสนอสาร

ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น	ล้วนต้อง

อาศัยทักษะการฝึกฝน	ประสบการณ์หรือความ

เข้าใจแบรนด์	รวมถึงคุณลักษณะของแต่ละส่ือที่ใช	้

และต้องรู ้จักวิธีการสื่อสารให้เป็นเพื่อสร้างเป็น

อาชีพได้ในระยะยาวไม่ใช่แค่ชั่วคราว

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ระชานนท์	ทวีผล	และปริญญา	นาคปฐม.	(2560).	กระบวนการน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของ	‘เน็ตไอดอล’.	วารสารปัญญาภิวัฒน์,	9.
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ท่ามกลางเสียงโอดครวญที่เราได้ยินบ่อย	ๆ 	

จากผู้ผลิตสื่อถึงความล�าบากของการท�ารายการ

เดก็ทางสือ่กระแสหลกั	การปรากฏขึน้ของช่องยทููบ	 

(YouTube	Channel)	ที่ชื่อครูนกเล็ก	 (www.

youtube.com/selflearningthai)	ซึ่งปัจจุบันมี

จ�านวนผู้ติดตามกว่า	3	ล้านยูสเซอร์น้ัน	ถือเป็น

เร่ืองน่าสนใจและน่าศึกษา	

วัชรชัย	มกรพันธุ์	นักสร้างคอนเทนต์ในโลก

ออนไลน์ที่ปลุกปั ้นช่องครูนกเล็กจนกลายเป็น 

ช่องในใจเด็ก	ๆ 	และผู้ปกครองจ�านวนมาก	พูดถึง

แนวคิดเบื้องหลังความส�าเร็จของเขาและทีม	–	 

ซึ่งหลัก	ๆ	มีแค่ครูนกเล็ก	 (ภรรยา)	น้องพอใจ	

(ลูกสาว)	และคุณยาย	–	ว่าคือการเข้าใจและ 

เท่าทันความต้องการและพฤติกรรมของผู้รับสาร

ยุคใหม่	บวกกับการมุ ่งสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็น

ครูนกเล็ก:

สื่อเด็กออนไลน ์
ท�าอย่างไรให้ปัง?

https://www.youtube.com/user/selflearningthai
https://www.youtube.com/user/selflearningthai
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ประโยชน์และไม ่เป ็นพิษเป ็นภัยซึ่งมาพร ้อม 

ความสนุกและบันเทิงส�าหรับเด็ก	ๆ

• จากคลิปครอบครัวสู่ช่องยูทูบ

ส�าหรับเด็ก

Channel	ครูนกเล็ก	 เริ่มต้นจากการที่

สมาชิกครอบครัวมกรพันธุ ์ได้ถ่ายคลิปวิดีโอกัน 

ในครอบครัวและอัพโหลดไว ้บนแพลตฟอร ์ม	

YouTube	โดยเริ่มมาประมาณ	5	-	6	ปี	(ประมาณ

ปี	2555)	แต่ในช่วง	2	ปีแรกยังไม่ได้คิดถึงการท�า

เป็นช่องที่ผลิตสื่อส�าหรับเด็กอย่างจริงจัง	แต่คิดแค่

ท�ากันเล่น	ๆ 	เพื่อเก็บไว้ดูในครอบครัวและแบ่งปัน

ให้แก่คนท่ัวไป	ซึ่งหลังจากที่ท�าในลักษณะไม่จริงจัง

มาประมาณ	2	ปี	วัชรชัยเห็นกระแสการตอบรับที่

ดีและมีคนสนใจมากขึ้น	ทั้งจากคอมเม้นท์ของผู้ชม

ซึ่งเป็นผู ้ปกครองที่เข ้ามาดูวิดีโอ	 รวมทั้งเร่ิมมี 

สื่อกระแสหลักให้ความสนใจและมาสัมภาษณ์	จึง

ท�าให้เขาเริ่มเกิดความคิดท่ีจะท�าช่องครูนกเล็ก

อย่างจริงจัง	โดยเรื่องราวในคลิปจะมีท้ังส่วนที่เป็น

ครูนกเล็กที่โรงเรียนและครูนกเล็กกับครอบครัว 

ที่บ ้าน	ภายใต้แนวคิด	“คลิปสนุก	สร้างเด็กด	ี 

มีความรู้”	ซึ่งเมื่อเริ่มท�าอย่างจริง	วัชรชัยจึงพบว่า 

การท�าส่ือออนไลน์นี้สามารถสร้างรายได้จนเขา

ตัดสินใจลาออกจากงานประจ�าและมาทุ ่มกับ 

การท�าช่องครูนกเล็ก

	 ส�าหรับทักษะในการผลิตส่ือ	เริ่มจากแค่

สมาชิกในครอบครัวมีทักษะพื้นฐานง่าย	ๆ	 เช่น	 

การถ่ายและตดัต่อวดิโีอ	และมีการพัฒนาทักษะและ 

ความรู้มาเรื่อย	ๆ 	ซึ่งการได้ลงมือท�าบ่อย	ๆ 	ก็ท�าให้

เกิดความช�านาญและองค์ความรู ้ต่าง	ๆ	ในการ

ท�างาน	นอกจากนั้น	การท่ีปัจจุบันเทคโนโลยี

สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็ท�าให้การท�าส่ือออนไลน์

ไม่จ�าเป็นต้องใช้คนมาก	เป็นการท�างานในรูปแบบ

ครอบครัวที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก

• ความท้าทายของสื่อกระแสหลัก 

และการแข่งขันจากคนท�าสื่อ

ออนไลน์ 

วั ช รชั ยกล ่ า วว ่ า 	 ในป ั จจุ บั น 	 ความ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท�าให้ใคร	ๆ 	ก็สามารถ

ท�าสื่อได้	และท�าให้ข้อจ�ากัดที่เคยมีหายไป	รวมทั้ง

ในปัจจุบัน	ผู้ที่ก�าหนดเนื้อหาหรือสิ่งที่จะน�าเสนอ

ในสื่อนั้นไม่ได้มาจากเจ้าของสถานีหรือนายทุนที่

เป็นคนกลุ่มเล็ก	ๆ	เพียงฝ่ายเดียวแล้ว	แต่เป็นคนด ู

หรือผู้รับสารที่เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอ�านาจมากขึ้น	
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เน่ืองจากมีคนท�าสื่อท่ีพร้อมจะน�าเสนอเนื้อหา 

ใหม่	ๆ 	เพ่ือตอบสนองความต้องการของผูร้บัสารกลุม่ 

ต่าง	ๆ	อยู่เสมอ	อย่างช่องครูนกเล็กเองก็เช่นกันที่

ต้องปรับตามความนิยมและความต้องการของผู้ชม

ที่ เปล่ียนแปลงอยู ่ตลอดเวลา	 วัชรชัยมองว ่า	 

สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนอาจเปรียบได้กับกระบวนการ

คัดเลือกโดยธรรมชาติ	ผู้ที่ปรับตัวได้จึงจะสามารถ

อยู่รอดได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	

ในความเห็นของวัชรชัย	การเกิดขึ้นของสื่อ

ใหม่	ๆ	 ท่ีหลากหลายในยุคปัจจุบัน	มีส่วนท�าให ้

สื่อกระแสหลักขาดเสน่ห์ลงไป	เนื่องจากสื่อกระแส

หลักมีกรอบค่อนข้างเยอะ	และมักยังผลิตใน 

รปูแบบทีเ่คยเป็นมา	โดยมกีารปรบัตวัทีค่่อนข้างช้า	 

ขณะท่ีมีส่ือช่องทางใหม่	ๆ 	เกิดขึ้นตลอดเวลา	และ

เป็นสื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับสารได้

รวดเร็วกว่า	รวมทั้งส�าหรับคนท�าสื่อเล็ก	ๆ	เม่ือ 

มองเหน็จดุทีค่วรปรบัเปล่ียน	ไม่ว่าจะในแง่เนือ้หาหรอื 

เทคนิคการน�าเสนอ	ก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีแบบ

สัปดาห์ต่อสัปดาห์	ขณะท่ีสื่อหลักหรือสื่อดั้งเดิม 

มักมีแพทเทิร์นที่ต้องยึดตาม	เมื่อจะเปลี่ยนก็อาจ

ไม่สามารถท�าได้ทันที	อย่างในกรณีช่องครูนกเล็ก

ที่หากเริ่มเห็นว่าเมื่อน�าเสนอรูปแบบซ�้า	ๆ	ออกไป	

และคนดูเริ่มน้อยลง	วัชรชัยก็จะปรับเปลี่ยนทันท	ี

• เด็กกับการดูยูทูบ

วัชรชัยมองว่าแพลตฟอร์มอย่างยูทูบมี

อิทธิพลกับเด็กในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก	โดยเป็น 

เหมือนสถาบันที่หล่อหลอมความคิดของเด็ก	หรือ

เหมือนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เด็กจ�านวนมากก�าลัง

เรียนอยู่	แต่ปัญหาก็คือ	สิ่งที่อยู่ในยูทูบนั้นมีจ�านวน

มากที่ไม่มีสาระหรือไม่เหมาะสมส�าหรับเด็ก	ดังนั้น	

หากมีความสนใจอย่างจริงจังในการพัฒนาส่ือ

ส�าหรับเด็กในยูทูบก็น่าจะเกิดประโยชน์ได้อย่าง

ชัดเจน	เพราะเด็กอาจอยู่กับโลกออนไลน์ถึงวันละ	

7	-	8	ชั่วโมง	บางครั้งอาจมากกว่าเวลาที่อยู ่ใน

โรงเรียนจริง	ๆ	เสียด้วยซ�้า

สิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องควรต้องให้ความสนใจก็คือ

จริยธรรมในการน�าเสนอของผู้ผลิตเนื้อหาในยูทูบ	

เนื่องจากผู้ผลิตอาจมุ่งเน้นแต่ต้องการยอดผู้ชม

อย่างเดียวโดยไม่ได้ค�านึงถึงความถูกต้องและ

เหมาะสมของเนื้อหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น	

รวมทั้งการที่ผู ้ผลิตสื่อมักแข่งกันที่ความไว	ท�าให้

ขาดความรอบคอบ	วัชรชัยกล่าวว่า	ส�าหรับตนเอง	

เนื่องจากเป็นสื่อส�าหรับเด็กจึงต้องคิดให้รอบคอบ

เป็นพิเศษก่อนท่ีจะน�าเสนออะไรออกไป	เพราะ

ตระหนักว่าความไวจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะ



MediaEcosystem
สื่อแวดล้อม152

ผิดพลาดได้เช่นกัน	วัชรชัยมองว่าหากคนท�าสื่อ

คิดถึงแต่ยอดผู้ชม	แม้ว่าจะท�าให้เกิดรายได้จ�านวน

มาก	แต่ก็อาจไม่ใช่สิ่งท่ียั่งยืน	เพราะในที่สุดแล้ว	

สิ่งที่จะท�าให้ส่ืออยู่ได้ในระยะยาวก็คือคุณค่าของ

เนื้อหา	การท�าให้คนดูรู้สึกว่าดูแล้วได้สาระหรือมี

ประโยชน์

ท้ังนี้	ในอนาคตหากรัฐจะเข้ามาก�ากับดูแล

สื่อออนไลน์ย่อมเป็นส่ิงที่ดี	 โดยวัชรชัยกล่าวว่า

ตนเองยินดีที่จะให้ความร่วมมือ	อย่างไรก็ตาม	 

การจะเข้ามาก�ากับดูแลก็ต้องมีความชัดเจน	และ

ต้องก�ากับดูแลโดยมีความเข ้าใจลักษณะของ 

สื่อออนไลน์ด้วย

• คอนเทนต์แบบไหนที่โดนใจ?

	 จากประสบการณ์	วัชรชัยพบว่า	ความ

นิยมของคนดูจะเปลี่ยนอยู่ตลอด	ไม่มีสูตรตายตัว

ว่าอะไรคือคอนเท้นต์ที่คนดูจะนิยม	แต่ก็อาจมี

แนวทางคร่าว	ๆ	ที่เขาสังเกตเห็น	เช่น	เรื่องตลก

สนุกสนานมักจะเป็นที่ชื่นชอบของคนดู	แต่ทั้งน้ี	 

ในความตลกก็ต้องมีวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจและ

มีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์หรือบริบท

ด้วยเช่นกัน	

	 วัชรชัยมองว่าไอเดียในการสร้างสรรค์สื่อ

ส�าหรับเด็กนั้นมีมากมาย	ไม่มีทางตัน	 โดยเป็น

เหมือนน่านน�้าสีน�้าเงินที่ยังมีผู้เล่นไม่มากนัก	ผู้ผลิต

สามารถหยิบสิ่งต่าง	ๆ 	มาผสมผสานกันเพ่ือให้เกิด

สิ่งใหม่ๆ	ได้หลากหลายรูปแบบ	และยังมีรูปแบบ

หรือลูกเล่นอีกมากมายที่สามารถน�ามาใช้เพื่อท�าให้

สื่อส�าหรับเด็กมีความน่าสนใจได้	 โดยเขาย�้าว่า	 

สิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยในการพัฒนาคอนเท้นต์ 

ที่โดนใจเด็กก็คือการเข้าไปศึกษาว่าเด็กชอบหรือ

ไม่ชอบอะไร	โดยสามารถใช้ประโยชน์จากการส่ือสาร 

สองทางในโลกออนไลน์ได้	โดยดูจากคอมเม้นท์ที่

ตอบกลับมาหรือข้อมูลเชิงลึกจากแพลตฟอร์ม

ต่างๆ	 เช ่น	คลิปแบบใดมีการดูหรือแชร์เยอะ	 

หรือแบบใดที่ถูกใจคนดู	ข้อมูลเหล่านี้จะท�าให้ช่วย

ในการสร้างสรรค์เนื้อหาได้	

• ปัจจัยความส�าเร็จของช่องครู 

นกเล็ก

วัชรชัยสรุปถึงปัจจัยความส�าเร็จของสื่อ

ของตนไว้	3	ข้อด้วยกัน

1.	ความสนุกของเนื้อหา	การท�าคลิปแต่ละ

ชิ้นต้องสนุก	ดูไม่น่าเบ่ือ	ต้องคิดว่าจะเล่าเรื่อง

อย่างไรให้สนุกและน่าสนใจ
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2.	คุณค่าของเนื้อหา	ในความสนุกจะต้อง

มีคุณค่า	ท�าให้คนดูคิดว่าไม่เสียเวลาท่ีจะดู	ต้องมี

สาระท่ีจะให้คนด	ู

3.	การสอดแทรกคุณธรรม	ช่องครูนกเล็ก

เน ้นการสอดแทรกคุณธรรม	ปลูกฝ ังเด็กให้มี

พฤติกรรมเป็นคนดีโดยสอดแทรกลงไปในคลิป

โดยท่ีไม่ได้ยัดเยียด	

นอกจากนั้นวัชรชัยยังอธิบายว่า	การท�า 

สื่อส�าหรับเด็กจะต้องท�าให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าเป็น

สื่อที่ปลอดภัย	โดยเฉพาะสื่อส�าหรับเด็กเล็ก	เพราะ

ผู้ปกครองจะมีบทบาทเป็นเหมือน	กบว.	ประจ�า

บ้านที่เป็นผู้คอยควบคุมว่าบุตรหลานควรดูอะไรได้

หรือไม่ได้	เหตุผลหนึ่งท่ีช่องครูนกเล็กได้รับความ

นิยมก็คือ	เป็นส่ือที่ท�าให้ผู้ปกครองคิดว่าเหมาะสม

กับเด็ก	ไม่มีพิษมีภัย	และอนุญาตให้เด็กดูได้	เขา

กล่าวเพิ่มเติมว่า	ในฐานะที่ช่องครูนอกเล็กมาจาก

พื้นฐานความเป็นครู	จึงมีความระมัดระวังค่อนข้าง

มากในการน�าเสนอเนื้อหาต่าง	ๆ 	ไปสู่ผู้ชม	โดยมัก

มีการคิดกันเยอะในแง่ผลกระทบ	

อย่างไรก็ดีวัชรชัยชี้ว่า	การควบคุมตัวเอง

ในแง่ความเหมาะสมของเนื้อหาก็ต้องคิดควบคู ่ 

ไปกับการท�าเนื้อหาให้น่าสนใจด้วย	เนื่องจากถ้าคิด 

แต่ในแง่ความเหมาะสมหรือผลกระทบก็อาจท�าให้

เนื้อหาขาดเสน่ห์และขาดความน่าสนใจได้	สรุปก็

คือ	จะต้องมีความสมดุลระหว่าง	 2	ด้าน	คือ	 

ความเหมาะสมและความน่าสนใจ
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คงไม่อาจปฏิเสธว่าข่าวบันเทิงเป็นหนึ่งใน

ข่าวเบาที่ผู ้รับสารให้ความสนใจเปิดรับมากกว่า

ข่าวหนักอย่างข่าวการเมืองหรือข่าวเศรษฐกิจ	 

ในพื้นท่ีข่าวกระแสหลักอย่างหนังสือพิมพ์จะมี 

เซ็คช่ันข่าวบันเทิงแยกจากข่าวอ่ืนๆ	โดยให้พื้นที่

ค่อนข้างมากอย่างชดัเจน	ข่าวบนัเทงิทีน่�าเสนอทาง 

สถานีโทรทัศน์ก็เช่นกัน	มีช่วงเวลาที่ชัดเจน	อีกทั้ง

ยังมีละคร	มีรายการวาไรตี้ด้านบันเทิงอีกมากมาย

ส�าหรับสื่อใหม่ที่ใครต่อใครสามารถเป็น

เจ้าของส่ือได้	เพจข่าวบันเทิงเป็นหนึ่งในสื่อบันเทิง

ออนไลน์ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย	ได้รับความนิยม

จากผู้รับสารในการกดติดตามตั้งแต่หลักแสนไป

จนถึงหลักล้าน	ด้วยปัจจัยด้านเนื้อหาที่อ่านหรือ

รับชมแล้วผ่อนคลาย	เป็นเรื่องท่ีผู้คนให้ความสนใจ	

ตอบสนองความอยากรู ้อยากเห็น	อ ่านแล้วก็

สามารถน�าไปพูดคุยในวงสนทนา	

มุมมองของคนท�าเพจ:  
เพราะต้องแข่งขัน

จึงต้องคิดสร้างสรรค์
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บางครั้ งเพจเหล ่านี้มี เกร็ดความรู ้จาก

กระแสบันเทิงมาสื่อสารกับผู ้รับสารด้วยถ้อยค�า

ง ่าย	ๆ 	 และเข้าถึง	บ่อยครั้งท่ีเพจเหล่านี้ช ่วย

กระจายข่าวใหญ่	ๆ	ข่าวส�าคัญไปยังผู ้รับสาร 

บางกลุ่มที่อาจจะไม่ค่อยได้สนใจเปิดรับสื่อกระแส

หลักมากนัก

• ต้นทุนของคนท�าเพจคืออะไร?

“เพจบันเทิงหน้าตุ๊ด”	เป็นอีกหนึ่งเพจข่าว

บันเทิงมาแรงที่มีผู ้ติดตามจ�านวนมาก	“แบงก์	

มนตรี”	แอดมินเพจบันเทิงหน้าตุ ๊ดก็ไม่ต่างจาก 

นเิทศศาสตรบณัฑิตส่วนใหญ่ทีใ่ฝ่ฝันว่า	เรยีนจบแล้ว

จะต้องท�างานในองค์กรสือ่สารทีม่ชีือ่เสยีง	มผีลงาน

เผยแพร่ผ่านสื่อกระแสหลักซึ่งมองจากมุมของ 

คนภายนอกก็จะเห็นว่าเป็นงานดีที่มีความมั่นคง

มนตรีเดินตามสเต็ปนั้นทุกประการ	แต่เมื่อ

เวลาผ่านไปท�าให้พบตวัตนของตนเองว่าชอบท�างาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เนื้อหามากกว่าการ

ผลิตรายการที่มีทีมงานจ�านวนมากเหมือนที่เคย 

ท�ามา	จงึลองเปิดเพจบนัเทงิหน้าตุด๊	เริม่จากการท�า 

เป็นงานอดิเรก	จนมีผู้สนใจติดตามจ�านวนมากและ

สามารถหารายได้จากเพจจึงท�าเพจอย่างจริงจัง

เป็นอาชีพหลัก

สปอนเซอร์ของเพจที่ท�าอยู่จะไม่เหมือนสื่อ

กระแสหลักท่ีมีเอเยนซี่โฆษณาท�าหน้าท่ีซ้ือเวลา

เป็นสัญญาระยะยาว	3	เดือน	6	เดือน	แต่เพจจะ

เป ็นแบบซ้ือครั้ งต ่อครั้ ง 	 ไม ่ ได ้มีพื้น ที่ ให ้กับ

ภาพยนตร์โฆษณา	แต่มีลักษณะของการ	Tie	 in	

สินค้าหรือบริการ	มีการน�าวิดีโอ	ของสปอนเซอร์

มาวางที่เพจ	คนท�าเพจก็ตื่นเต้นว่าเดือนนี้จะม ี

รายได้เข้ามาไหม	เข้ามาเท่าไร	พอท่ีจะอยูร่อดหรอืยัง	 

เป็นเรื่องของเดือนต่อเดือน	ซึ่งต้องมีสติในการใช้

เงินมากพอสมควร

ด้วยลักษณะของที่มาของรายได้	จึงเป็น

ความท้าทายให้คนท�างานคิดสร้างสรรค์เนื้อหา 

ให้โดนใจลูกเพจ	โดนใจสปอนเซอร์	ด้วยความที่เป็น 

เพจข่าวบันเทิง	 เสนอข้อมูลข่าวสารด้านบันเทิง

ต่างๆ	ต้นทุนก็จะน้อยกว่าส่ือหลักท่ีต้องลงทุนมาก

กับการท�าโปรดักช่ัน	แต่เพจต้องครีเอทมากกว่า 

สื่อหลัก	ทั้งเนื้อหาข่าว	คลิปวิดีโอ	ฯลฯ	

“ยอมรับว่าบางคร้ังเราแทบไม่มีต้นทุน

อะไรเลย	แต่เราต้องมีความครีเอท	สร้างสรรค	์ 

มีมุมมองที่แตกต่าง	ถ้าสื่อโทรทัศน์	วิทยุเล่นข่าวนี้

ไปแล้ว	 เราก็ต้องมาคิดว่าส่ือออนไลน์จะเสนอ

อย่างไร	เราต้องเพิ่มข้อมูล	น�าเสนอในรูปแบบใหม	่

รู้จุดแข็งจุดอ่อนตัวเอง	และสื่อหลัก”
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มนตรีเล่าว่า	ต้นทุนท่ีส�าคัญท่ีเขาลงทุนใน

การเปิดเพจบันเทิงเมื่อสองปีก่อนมีหลักๆ	3	ส่วน	

คือ	

1)	จัดหาอุปกรณ์ที่จ�าเป็น	 เช่น	 ไอแพด	 

พาวเวอร์แบงก์ที่ใช้งานได้ยาวนาน	โทรศัพท์มือถือ

คุณภาพดีเพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์ภาพที่คมชัด

และสามารถลงโปรแกรมตัดต ่อต ่ าง 	ๆ	 ได  ้

หลากหลาย	

2)	อบรมด้านเทคนิคที่ยังขาดความรู้และ

ทักษะจ�าเป็นส�าหรับการท�างานออนไลน์	เลือกว่า

ต้องเรียนท่ีไหน	อย่างไร	 เพื่อให้เกิดความรู ้ทาง 

เทคนิคใหม่	ๆ 	เพื่อให้สามารถท�างานได้ด้วยตนเอง

3)	 อบรมความรู ้ด ้ านการตลาด	 การ

วิ เคราะห์ผู ้บริโภค	 ความรู ้ เ ก่ียวกับดิจิทัลที่มี 

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา	ต้องก้าวตามให้ทัน	

เลือกคอร์สที่กูรูแต่ละด้านเป็นวิทยากร	พาตัวเอง

เข้าไปในกลุ ่มท่ีจะสามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ 

เหล่านี้	ซึ่งจะได้คอนเน็คชั่นตามมาด้วย

จะเห็นว่า	ถ้าต้องการท�าเพจให้มีทิศทาง

ไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อย	ๆ 	ตามแต่กระแสจะพาไป 

ต้องมีวิธีการที่เหมาะสม	เข้าใจกระบวนการสื่อสาร

ออนไลน์เกี่ยวกับเบื้องหลังของเพจ	สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่

เร่ืองง่ายแต่ก็ไม่ยากเช่นกัน

• การแข่งขันท�าให้คิดสร้างสรรค์

มนตรีให้ทัศนะเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีจากยุคแอนะล็อกมาสู ่ยุคดิจิทัลใน

ปัจจุบันว่าเป็นเรื่องของยุคสมัย	 ส่ือของแต่ละ 

ช่วงเวลากเ็ปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อมของสังคม	

“แต่ละยุคมีลายเส้นของมัน	ต้องยอมรับว่า

พฤติกรรมการบริโภคสื่อเปลี่ยนแปลงไปมาก	 

ทกุวนันีเ้ป็นยคุของออนไลน์อย่างแท้จรงิ	คนใจร้อน	 

อยากรู้เร็ว	ๆ 	ไม่ผิดที่คนอยากรู้	แต่ต้องจัดสรรให้

สมดุล	ไปงานเล้ียงก็ต้องใส่ใจกับงานเล้ียง	ไม่ใช ่

ก้มหน้าก้มตาดูแต่โทรศัพท์มือถือ	ต้องมีความ

สัมพันธ์กับผู้คนด้วย	ต้องทานข้าว	พูดคุยกับผู้คน	

แต่ถ้าขึ้น	BTS	ก็ไม่ต้องพูดคุย	คนต้องแยกตรงนี ้

ให้ออกก่อน”	มนตรีเปรียบเปรยอย่างน่าสนใจ

เขาให้ทัศนะต่อไปว่า	ในประเด็นของการ

แข่งขันระหว่างสื่อดั้งเดิมกับสื่อใหม่ที่มาพร้อม

แพลตฟอร์มใหม่ที่หลากหลาย	ต้องมีการแข่งขัน

รุนแรง	 ไม ่ เช ่นนั้น ส่ือโทรทัศน ์คงไม ่ มีการท�า 

แฟลชนวิส์กนัทกุชัว่โมง	นัน่เพราะเขาต้องแข่งกับทัง้ 

ส่ือออนไลน์และส่ือประเภทเดียวกัน	ด้วยการ 

ขายความเร็ว	ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังต้องมีการตัดต่อ	
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ลงเสียง	ยังต ้องใช้เวลาในการผลิต	ขณะท่ีสื่อ

ออนไลน์สามารถส่งข่าวได้เลย	ดังนั้นในแง่ความเร็ว 

ของข่าว	เพจข่าวสู้โทรทัศน์ได้	แต่ในแง่โปรดักชั่น 

ก็ต้องยอมรับว่าโทรทัศน์ย่อมดีกว่า

มนตรีอธิบายว ่ า 	 จริ ง 	ๆ 	 แล ้ วแต ่ ละ

แพลตฟอร์มมีความแตกต่างกัน	ทวิตเตอร์เน้น

ความรวดเร็วและเรียล	แต่ยูทูบไม่ต้องการความเร็ว

ขนาดนั้น	แต่เน้นความคิดสร้างสรรค์ของคลิปวิดีโอ

ที่ผลิตออกมา	การสร้างสรรค์เนื้อหาท่ีดึงดูดใจจึง

ส�าคัญ	การตัดต่อ	มุมมองการเล่าเร่ืองที่แตกต่าง	

คือตัวชูรสเป็นอย่างด	ี

“ทุกวันนี้มีบิวตี้บล็อกเกอร์มากมาย	แต่ท�า

อย่างไรให้บล็อกนี้มีคนชอบมีคนติดตาม	เขาก็ต้อง

คิดสร ้างสรรค์ให ้เกิดความต่าง	ถ ้าคนอ่ืนรีวิว 

การแต่งหน้า	เรากต้็องพาไปเลย	ซือ้เครือ่งส�าอางชิน้นี้ 

ที่ไหน	 เป็นต้น”	มนตรียกตัวอย่างประกอบให  ้

เห็นภาพชัดเจนขึ้น

มนตรีให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า	ทุกวันนี้

ใครก็ เป ็นส่ือได ้ 	 แค ่หยิบมือถือขึ้นมาถ ่ายรูป	 

ถ่ายคลปิ	แล้วส่งต่อออกไป	ดงันัน้	ไม่ได้แข่งกนัแค่ใน 

วงการส่ือหลัก	ส่ือออนไลน์	แต่ยังมีปัจเจกบุคคลที่

เขาก็ส่ือสารได้เช่นเดียวกัน	ภายใต้ภาวะเช่นนี้เอง

ที่กระตุ ้นให้คนท�าสื่อไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนต้อง

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนให้ 

มากขึ้น	ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่

ด้วยความที่ต้องหาประเด็นเพื่อน�าเสนอ 

ทุกวัน	วันละ	4	-	5	ข่าว	มนตรีบอกว่าเขาต้องคิดอยู่ 

ตลอดเวลา	ติดตามข่าวสารตลอดเวลาว่ามีอะไร

เกิดขึ้นบ้าง	ต้องคิดคืนนี้ส�าหรับข่าวพรุ่งนี้	บางวัน

ได้เนื้อหามาหลายประเด็น	ต้องคัดสรรว่าจะเสนอ

เรื่องไหนก่อนหลัง	เวลาไหนต้องลงข่าวอะไร	ข่าว

ไหนเก็บได้	ข่าวไหนเก็บไม่ได้ต้องลงก่อน	ข่าวที่ส่ือ

อื่นเสนอไปแล้วจะจัดการอย่างไร	จะขยี้ประเด็น

อย่างไร	ซึ่งตรงนี้จะท�าให้คนท�าส่ือพัฒนาตัวเองให้

เป็นคนที่คิดและกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา	

นอกจากนี	้ในภาวะทีพ่ฤตกิรรมผูบ้รโิภคยคุ	

4.0	 เปลี่ยนไปจากยุคก่อนหน้านี้มาก	คนท�าส่ือ

ไม ่ใช ่แค ่คิดเนื้อหาอย ่างเดียวเหมือนนักข ่าว 

สมัยก่อน	แต่คนท�าเพจต้องคิดทั้งเนื้อหาและต้อง

ศึกษาพฤติกรรมของลูกเพจซึ่งเป็นผู้รับสาร	คิดหา

วิธีว่าจะต้องส่ือสารกับเขาแบบไหน	ท�าให้ผู้ผลิต 

สื่อยุคใหม่ต้องคิดสร้างสรรค์วิธีการใหม่	ๆ 	เนื้อหา

ใหม่ๆ	อยู่ตลอดเวลา
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• ก�ากับดูแลตนเองดีที่สุด

ทุกวันนี้เพจต่างๆ	 เกิดขึ้นอย่างมากมาย	 

มีทั้งเนื้อหาสร้างสรรค์และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม	

การก�ากับดูแลเพื่อให้เกิดภาวะสมดุลในสังคม 

จึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 ในฐานะคนท�าสื่อที่ไม่ใช่สื่อ

กระแสหลัก	มนตรีให้ความเห็นว่า	การก�ากับดูแล

ตนเองนั้นคือการก�ากับดูแลที่เหมาะสมที่สุด	

“เราต้องก�ากับดูแลตัวเราเอง	ทุกครั้งที่

ลงข่าวเราต้องดูว่าจะก่อให้เกิดดราม่าไหม	ถ้า 

สุ่มเสี่ยงเราจะไม่ลง	ท�าร้ายคนอ่ืนเราไม่ท�า	บางทีม	ี 

inbox	ส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อให้เราเล่นข่าว	ก็ต้อง

ตรวจสอบก่อน	กรองระดับหนึ่งก่อนว่าเร่ืองนี้ 

เทจ็จรงิอย่างไร	Theme	ข่าวของเราจะไม่เล่นเรือ่งแฉ	 

เรื่องสนุก	ข�าขัน	แล้วเราก็ดูด้วยว่าเรื่องนี้สื่อหลัก 

เล่นข่าวอย่างไร”

มนตรีบอกว่า	ในแพลตฟอร์มของเพจท่ีใช้

อยู ่ในปัจจุบันคือเฟซบุ ๊กก็มีกฎกติกามารยาทท่ี

ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	เจ้าของแพลตฟอร์มเขามี

กฎกติกาของเขาในการควบคุมดูแลอยู่แล้ว	ว่าท�า

อะไรได้	ท�าอะไรไม่ได้	ถ้าท�าผิดจะมีการแบนตั้งแต	่

3	วัน	7	วัน	1	เดือน	เป็นต้น	ค่อย	ๆ 	เพิ่มระดับการ

ลงโทษส�าหรับคนที่ท�าผิดซ�้า	ๆ 	ซึ่งท�าให้คนที่เข้ามา

ใช้พืน้ทีเ่พจต่าง	ๆ 	ต้องระมัดระวงัไม่ท�าผดิกฎ	กช่็วย 

ลดปัญหาการโพสต์สิ่งที่ไม่เหมาะสมได้

นอกจากนี้	 ในเชิงกฎหมายก็มีพระราช

บัญญัติ เ ก่ียวกับการกระท�าความผิดว ่ าด ้วย

คอมพิวเตอร์	 ซ่ึงทางเพจเองก็ให้ความส�าคัญกับ

เรื่องนี้มาก	พยายามเรียนรู้และท�าตามที่กฎหมาย

ก�าหนด	จะสื่อสารอะไรออกไปก็ต้องไม่ให้กระทบ

กับผู้อื่น	

แนวทางสุดท้าย	การควบคุมโดยรัฐมนตรี

เห็นว่าท�าได้แต่ต้องให้พื้นที่ให้อิสระกับสื่อในการ

ท�าหน้าที่ของสื่อด้วยเช่นกัน

“ส่ือหลักเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน	เป็นคนกรอง

ข้อมูลให้กับประชาชน	 เราอยู ่ออนไลน์เราก็ท�า

หน้าท่ีของเราตรงนี้	เราคิดว่าแต่ละคนรู้ผิดชอบช่ัว

ดี	ควรโพสต์ไม่ควรโพสต์	แต่ถ้ารัฐจะเข้ามาก�ากับ

จริงก็ขอให้ไม่ใช่คุมเข้มงวดอย่างหนักจนกระดิกตัว

ไม่ได้	 ส่ือทั่วโลกมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์	ตรงนี้ควร

เปิดโอกาส	ควรให้อิสรเสรีภาพ	หยิกแกมหยอกให้

สนุกสนานควรจะท�าได้	แต่ไม่ใช่ด่ากราดให้คนอื่น

เสียหาย	คือยังต้องรักษาความเป็นสื่อเอาไว้ไม่ว่า
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แพลตฟอร์มไหน	แต่ส�าหรับสื่อออนไลน์อาจจะคุม

ยากหน่อย”

• วงจรสื่อสารยุคใหม่: ไหลเวียนเป็น

วงกลม

ในกระบวนการท�างานระหว่างสื่อกระแส

หลักกับส่ือออนไลน์ทุกวันนี้	มีลักษณะที่บูรณาการ

ข้อมูลและตรวจสอบซึ่งกันและกันมากพอสมควร	

“บางครั้ ง ส่ือหลักก็น� า เนื้ อหาจากสื่ อ

ออนไลน์น่ีแหละไปแตกประเด็น	ขยายประเด็น	 

ขยี้ประเด็น	 เกิดประโยชน์แก่สังคมเพิ่มมากขึ้น

เพราะเขามีความน่าเชื่อถือมากกว่า”

มนตรีให้ทัศนะว่า	สื่อตามเพจต่าง	ๆ 	กับสื่อ

กระแสหลักก็น่าจะมีมุมมองแตกต่างกันไป	เราก็

เป็นทางเลือกหน่ึงที่ให้ผู ้ รับสารได้เลือกเปิดรับ

ข้อมูลอีกด้าน	

“มองว่าการใช้ส่ือในปัจจุบันมันเป็นวงกลม	

คือจุดเริ่มต้นของข้อมูลมันมาจากตรงไหนก็ได	้ 

จากส่ือหลัก	จากส่ือออนไลน์	จากไอจี	ทวิตเตอร์	

หรือจากประชาชนผู้รับสารเอง	แล้วแต่กรณี	แล้ว

ข้อมูลข่าวสารเนื้อหาต่าง	ๆ 	มันก็ไหลเวียนไปเป็น

วงกลม	จากสื่อนี้ไปสื่อนั้น	มันเชื่อมโยงกันไปหมด	

ซึ่งเราควรใช้ประโยชน์จากส่ิงที่เป็นอยู่นี้	 ในการ

สร้างสมดุลทางการสื่อสาร”

มนตรีให้ความเห็นว่า	ทุกวันนี้ผู ้บริโภค

ฉลาดขึ้นมาก	 เมื่อก ่อนคนเชื่อสื่อโทรทัศน์กับ

หนังสือพิมพ์มาก	ไม่แสวงหาข้อมูล	รับสารมาแล้ว

ก็เชื่อเลยเพราะนั่นคือสื่อหลัก	แต่ทุกวันน้ีเมื่อม ี

สื่อใหม่ 	ๆ 	 เกิดขึ้น	มีแหล่งข ้อมูลที่ เข ้าถึงง ่าย	 

ทั้งอินสตาแกรม	เฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	ฯลฯ	ใช้เวลา

ตรวจสอบข้อมูลเพียงแค่พลิกฝ่ามือก็รู้แล้วว่าข่าว

ที่ออกมาเชื่อได้หรือไม่ได้

ดงันัน้ในฐานะผูผ้ลติสือ่ไม่ว่าจะกระแสหลกั 

หรือสื่อออนไลน์ต่างก็ต้องค�านึงถึงความถูกต้อง

ของข้อมูล	มีการน�าเสนอเนือ้หาในแง่มุมท่ีแปลกใหม่ 

และสร้างสรรค์	ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถครองใจ 

ผู้รับสารได้
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9

มอง...เข้าไปในเนื้อหาสื่อ

•	 ความหยาบคายในจอทีวี...	บรรทัดฐานใหม่ที่คนดูต้องยอมรับ?

•	 เพศและความรุนแรงล้นจอ...	คุมได้ไหม	คุมอย่างไร?

•	 ภาษาโฆษณาในเครื่องดื่มเพื่อความงาม	สร้างค่านิยมความสวยในสังคมไทย

•	 ข่าวปลอม	ปัญหาที่มาพร้อมการเสพข่าวของคนไทยทุกช่วงวัยในเฟซบุ๊ก
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ในยุคท่ีช่องทีวียังไม่มีจ�านวนไม่เกินนิ้วนับ	

สิ่งท่ีถูกน�าเสนอผ่านจอส่วนใหญ่มักสอดคล้องกับ

บรรทัดฐานของสังคม	แม้อาจจะมีบ้าง	แต่ก็ไม่ใช่

เรื่องปกติท่ีเราจะเห็นผู ้ผลิตรายการโทรทัศน์ท�า 

ในสิ่งท่ีสังคมก�าหนดไว้ว่าเป็นพฤติกรรมหรือการ 

กระท�าที่หยาบคาย	หากแต ่ เมื่อบริบทสังคม 

และสถานการณ ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน ์

เปลี่ยนแปลงไป	 ในยุคที่ เรามีช ่องที วี เพิ่มขึ้น 

หลายเท่าจากอดตี	เราจงึเหน็การแข่งขนัแย่งชงิผูช้ม 

อย่างดุเดือด	และความพยายามของผู้ผลิตในการ

สร้างจุดขายท่ีแตกต่างให้แก่รายการของตน

ปรากฏการณ์หนึ่งที่หลายคนอาจสังเกต

เห็นก็คือ	ผู้ผลิตรายการจ�านวนหนึ่งได้ใช้สิ่งที่อรว	ี

บุนนาค	นิยามว่าเป็น	“กลวิธีความไม่สุภาพ”	ใน

การน�าเสนอรายการไปสู่ผู้ชม	โดยเฉพาะที่จะเห็น

ความหยาบคายในจอทีวี... 
บรรทัดฐานใหม่

ท่ีคนดูต้องยอมรับ?
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อย่างชัดเจนในรายการสัมภาษณ์บุคคลในกระแส

ของโทรทัศน์ทางเลือกใหม่หรือทีวีดิจิทัลหลาย	ๆ	

ช่อง	และน่ีก็คือประเด็นที่อรวีให้ความสนใจและ 

น�าไปสู่การศึกษาเรื่อง	กลวิธีความไม่สุภาพในการ

สัมภาษณ์บุคคลในกระแสของพิธีกรช่องโทรทัศน์

ทางเลือกใหม่

อรวีอธิบายว่า	พัฒนาการด้านเทคโนโลยี

การสื่อสารส่งผลต่อวงการโทรทัศน์ไทย	โดยมีการ

เปลี่ยนผ่านสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แบบ

ระบบดิจิทัล	การเปล่ียนแปลงดังกล่าวท�าให้ผู้ชม 

มีทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์ท่ีจากเดิม

มีฟรีทีวี	6	ช่อง	เพิ่มเป็น	48	ช่อง	ซึ่งถือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงคร้ังส�าคัญของวงการโทรทัศน์ไทย	

เพราะท�าให้ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เติบโตและ

มีการแข่งขันแบบเสรีมากยิ่งขึ้น	เม็ดเงินโฆษณา 

เกิดการกระจายตัว	และก็ส่งผลให้ผู ้ผลิตต้องมี 

การปรับเปล่ียนรูปแบบรายการให้มคีวามแปลกใหม่ 

และแตกต่างเพื่อสร้างอรรถรสในการชม	และ 

สร้างความนิยมในกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย

รายการสัมภาษณ์บุคคลทางโทรทัศน์นั้น

ถือเป ็นรูปแบบรายการประเภทหนึ่ งที่ ได ้รับ 

ความสนใจจากผู้ชมเสมอมา	โดยเฉพาะรายการทีเ่น้น 

การสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในกระแสหรือมีชื่อเสียง

ในวงการต่าง	ๆ	ซึ่งแต่เดิมรายการประเภทนี้มัก 

จะน�าเสนอภาพลักษณ์เชิงบวกของผู้ให้สัมภาษณ	์

กล ่าวคือ	 ใช ้ค�าถามที่ท�าให ้ผู ้ฟ ังรู ้สึกดี	 มีการ 

ให้เกียรติผู ้ให้สัมภาษณ์	ตลอดจนค�านึงถึงหลัก

จริยธรรมและความเหมาะสมในการน�าเสนอ	 

แต่ปัจจุบนัพบว่ามีรายการสัมภาษณ์บคุคลในกระแส 

ท่ีใช้กลวิธีความไม่สุภาพมาเป็นจุดขายของรายการ	

ทั้งวิธีการถามและกลวิธีอื่น	ๆ	ซึ่งเป็นวิธีที่แสดงให้

เห็นถึงการละเมิดหลักความสุภาพตามบรรทัดฐาน

ของสังคม	อย่างเช่น	การใช้ถ้อยค�าที่จัดอยู ่ใน

ประเภทค�าหยาบในรายการ	กลวิธีการผรุสวาท

หรือการสบถโดยใช้ค�าต้องห้ามหรือการใช้ค�าสแลง	

ตลอดจนการท�าให้ผู ้ให้สัมภาษณ์เกิดความรู ้สึก 

ในด้านลบ	และไม่ค�านึงถึงการรักษาความสัมพันธ์

ระหว่างคู่สนทนา	โดยกลวิธีความไม่สุภาพเหล่านี้

ถูกน�ามาใช้ในการสัมภาษณ์ของพิธีกรรายการ

โทรทัศน์ช่องทางเลือกใหม่ด้วยความตั้งใจ	เพื่อให้

สอดคล้องกับรูปแบบรายการที่มุ่งเน้นการน�าเสนอ

เนื้อหาการสัมภาษณ์บุคคลในกระแสอย่างตรงไป

ตรงมา	

ทั้งนี้	นอกจากรายการสัมภาษณ์เหล่านี้จะ

ถูกแพร่ภาพทางโทรทัศน์แล้ว	ก็มักมีการน�าไป 
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อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

เผยแพร่ซ�า้ผ่านแพลตฟอร์มทีห่ลากหลาย	โดยเฉพาะ 

ในสื่อออนไลน์ต่าง	ๆ	และบ่อยครั้งที่ความ	‘แรง’	

ของค�าพูดหรือประเด็นการสนทนาของรายการ

ก็ได ้ก ่อให้เกิดกระแสความนิยมและถูกพูดถึง 

อย่างกว้างขวาง	และส่งผลให้รายการดงักล่าวเป็นที ่

รู้จักของผู้ชมมากขึ้นเรื่อย	ๆ	โดยอาจมียอดเข้าชม

มากกว่ารายการที่ใช้ภาษาสุภาพในการด�าเนิน

รายการท่ีน�าเสนอประเด็นใกล้เคียงกันด้วยซ�้า	

ค�าถามท่ีสังคมอาจต้องช่วยกันคิดก็คือ	

ความหยาบคายทั้งในแง่ค�าพูดและท่าทีของพิธีกร

ของรายการเหล่านั้นจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่จะ

ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมผู้ชมหรือไม่	และ

ส่งผลมากน้อยแค่ไหน	โดยเฉพาะเมื่อรายการ 

เหล่าน้ีสามารถถกูเปิดรบัได้หลากหลายช่องทางจาก 

ผู้ชมทุกกลุ่มและทุกวัย	และจ�าเป็นหรือยังท่ีควร

ต้องมแีนวทางในการควบคมุความไม่สภุาพดงักล่าว 

ไม่ให้เกิดขอบเขต

ในบทความของอรวี	มีการเปรียบเทียบ 

ผลการศึกษากลวิธีความไม่สุภาพในการสัมภาษณ์

บุคคลในกระแสของพิธีกรช่องโทรทัศน์ทางเลือก

ใหม่	กับกลวิธีความไม่สุภาพที่มีการศึกษาเอาไว้ 

ในงานวิจัยอื่น	ๆ 	ซ่ึงท�าให้พบประเด็นที่น่าสนใจคือ	

ความแรง	ความเข้มข้น	หรือบรรยากาศตรงไป 

ตรงมาในการน�าเสนอนั้นอาจไม่จ�าเป็นต้องมาคู่กับ

กลวิธีความไม่สุภาพแบบโจ่งแจ้งเสมอไป	แต  ่

ผู ้สื่อสารสามารถเลือกใช้กลวิธีความสุภาพหรือ 

การส่ือสารแบบอ้อม	ๆ 	เพื่อให้เกิดความหมายหรือ

อารมณ์ที่ต้องการได้เช่นกัน	ซึ่งส่ิงเหล่านี้ถือเป็น

ความคิดสร้างสรรค์ที่อาจเป็นทางเลือกช่วยให้

ความหยาบคายในจอทีวีลดน้อยลงได้

มาถึงตรงนี้ก็อาจพูดได้ว่า	หากผู ้ผลิตสื่อ 

มีความคิดสร้างสรรค์มากพอ	การสร้างจุดขายเพื่อ

สร้างอรรถรสและดึงดูดคนดูนั้น	ก็ไม่จ�าเป็นต้อง

แรงและหยาบคายจนเกินขอบเขต

อรวี	บุนนาค.	 (2559).	กลวิธีความไม่สุภาพในการสัมภาษณ์บุคคลในกระแสของพิธีกรช่องโทรทัศน์ 
ทางเลือกใหม่.	วารสารช่อพะยอม,	27(2).
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ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันเพื่อความ 

อยู่รอดของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล	คู่ขนานไปกับ

การแพร่หลายอย่างกว้างขวางและรวดเร็วของ 

สื่อออนไลน์	การผลิตรายการเพื่อแย่งชิงผู้ชมก็ดู

เหมือนจะดุเดือดขึ้นทุกที	ๆ	 โดยหนึ่งในแหล่ง 

รายได้ส�าคัญของสถานีโทรทัศน์หลายช่องก็คือ

รายการละครทีม่กัสามารถดงึดดูความสนใจของผูช้ม 

ทัง้เด็กและผู้ใหญ่ด้วยกลวธีิการน�าเสนอและบทบาท 

ของตัวละครต่าง	ๆ 	ซึ่งก็นับเป็นแหล่งพักผ่อน 

หย่อนใจและความบันเทิงประจ�าของแทบทุกครัวเรอืน

อย่างไรก็ด	ีละครกเ็ปรยีบเสมอืนดาบสองคม	 

โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งส� าหรับเด็กและเยาวชน 

ซึ่ งมั กยั งอ ่ อนไหวต ่ อประสบการณ ์ ในการ 

ตีความ	และหลายครั้งน�าไปสู่การเกิดพฤติกรรม

เลียนแบบ	โดยเฉพาะในสถานการณ์การแข่งขัน

เพศและ
ความรุนแรงล้นจอ... 

คุมได้ไหม คุมอย่างไร?
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ของผู ้ประกอบการโทรทัศน์ที่ เกริ่นไว ้ข ้างต ้น	 

การที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกกว่า	20	ช่อง	ท�าให้ความ

หวือหวาได้ถูกน�ามาใช้เพ่ือเรียกร้องความสนใจ	 

จนก่อให้เกิดความหวาดหว่ันกังวลถึงผลกระทบ 

ของการน�าความรุนแรง	 เพศ	 และภาษาท่ีส ่อ 

ในทางหยาบคายมาเผยแพร่ผ่านละคร	และก่อให้

เกิดค�าถามถึงหลักเกณฑ์การจัดท�าผังรายการ

ส�าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	

พ.ศ.	2556	ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน ์ 	 และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์

ที่ใช้เป็นกรอบชี้วัดอยู่

รายงานเร่ือง	การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์

เนื้อหาท่ีเก่ียวกับเพศ	ภาษา	และความรุนแรง 

ในละครหลังข่าวจากศูนย์บริการวิชาการนิด ้า	 

ให้ภาพรวมที่น ่าสนใจว่า	ละครส่วนใหญ่ที่ถูก 

จัดอันดับความเหมาะสมระดับ	ท.	หรือทั่วไปนั้น	

ในเนื้อหากลับเต็มไปด้วยความรุนแรง	ขับเน้นเร่ือง

เพศและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม	โดย	1	ใน	3	

ของละครตัวอย่างที่ศึกษาพบเน้ือหาเข้าข่ายเกิน

ระดับ	ท.	ชนิดใกล้เคียงหรือมากกว่าที่ถูกจัดเรตใน

ระดับ	น.13	 (รายการท่ีเหมาะส�าหรับผู ้ชมอายุ	 

13	ปีขึ้นไป)	เสียด้วยซ�้า	

คณะผู ้ วิจัยมองว ่า	 การจัดเรตติ้ งที่ ไม ่

สอดคล้องกับเนื้อหาที่ เผยแพร่เช ่นนี้ 	 ชี้ชัดถึง 

ความเป็นไปได้ท่ีเด็กและเยาวชนที่รับชมจะซึมซับ

ความไม่เหมาะสมเหล่านี้เข้าไป	ซึ่งก็สอดรับกับ

กลุ่มตัวอย่างทั้ง	4	ภาคที่ร่วมให้ข้อมูลที่สะท้อน

ความนิยมออกมาว่า	ละคร	3	อันดับแรกท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างเลือกรับชมนั้น	ต่างเต็มไปด้วยเรื่องเพศ	

การใช้ภาษาเชิงลบ	และบางเร่ืองกมี็ฉากความรุนแรง 

ต่อตอนในระดับสูงลิ่ว	

งานวิจัยชิ้นนี้ให้ค�าแนะน�าสิ่งที่เจ้าภาพหลัก

อย่าง	กสทช.	ควรด�าเนินการ	นั่นคือ	การปรับปรุง

หลักเกณฑ์ที่ใช้	เนื่องจากเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์

ของ	กสทช.	ในฐานะผู้ก�ากับดูแลที่มุ่งหมายให้เกิด

การจัดระดับความเหมาะสมส�าหรับการคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน	 พบว ่ามีความคลุมเครือใน 

หลายจดุ	เอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจตัดสินใจ	รวมทั้ง 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจไม่เท่าทันกับสถานการณ	์ 

โดยถ้าเปรียบเทียบการท�างานในต่างแดนของ	

Ofcom	องค์กรก�ากับดูแลสื่อของอังกฤษ	กับ	

ACMA	ของออสเตรเลีย	 ก็พบว ่าองค ์กรต ่าง

ประเทศเหล่านี้จะมีการทบทวนปรับแก้เกณฑ์

บังคับใช้สม�่าเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	
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อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

นอกจากนั้น	กสทช.	ก็ควรมีการด�าเนินงาน

ในลักษณะบูรณาการกับผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง	อาทิ	 

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	เพื่อให้เกิดการใส่ใจในการ 

น�าเสนอของตนเอง	น�าไปสู่การก�ากับดูแลร่วมกัน	

(Co-regulations)	และท่ีส�าคัญคือ	ต้องส่งเสริม 

ให้ผู ้รับสารมีความรู ้เท่าทันสื่อ	และควรผลักดัน

ระบบตรวจสอบภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพ	

เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วยการ

ร้องเรียนจะช่วยให้การคัดกรองตรวจสอบละคร 

ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้

อย่างมีนัยส�าคัญ	อย่างไรก็ดี	ในปัจจุบันพบว่า	คนด ู

ละครยังไม่ค่อยมีบทบาทในการร้องเรียนความไม่

เหมาะสมของละครมากเท่าท่ีควร	ซึ่งตัวแบบของ	

Ofcom	และ	ACMA	ก็มีความน่าสนใจในการ 

น�ามาพิจารณาปรับใช้คือ	มีการจัดท�าฐานข้อมูล

การร้องเรียน	การไต่สวน	แนวทางการพิจารณา	

และผลการลงมติที่เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา	

การหลีกเลี่ยงความรุนแรง	เพศ	และภาษา

ไม่เหมาะสมในละครอาจเป็นเรื่องยาก	เพราะนั่น

อาจหมายถึงท�าให้เรื่องราวดูจืดชืดไม่น่าติดตาม	

และไม่สะท้อนความจริงหรือความเป็นไปของ

สังคม	การส่งสารด้วยเนื้อหาในลักษณะนี้ย ่อม

กระท�าได้	ขอเพียงแค่ต้องมีการจัดวางเรตติ้งให้

สอดรับกับเนื้อหาอย่างเหมาะสม	มีมาตรฐาน	

พร้อมทั้งผลักดันการสร้างเนื้อหาให้สร้างสรรค์	

สอดแทรกปมขบคิดและสาระต่างๆ	ควบคู่กันไป	

ซึ่งผลการศึกษาฉบับนี้ เชื่อว ่า	หากด�าเนินการ 

ตามสิ่งเหล่านี้ได้	ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้ชมทุกเพศทุกวัย
.

ศูนย์บริการวิชาการ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.	 (2560).	การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที ่
เก่ียวกับเพศ	ภาษา	และความรุนแรงในละครหลังข่าว.	กรุงเทพฯ:	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
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หากเดินเข ้าในร ้านสะดวกซื้อผ ่านโซน

เครื่องดื่มแล้วละก็	จะเห็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม 

เพื่ อความงามที่ วางจ�าหน ่ายอยู ่ เต็มไปหมด	 

โดยส่วนมากมักระบุถึงสรรพคุณเพิ่มความสวย	 

รวมถงึตามสือ่โฆษณาต่างประโคมว่า	แค่ดืม่ผลติภณัฑ์ 

เข้าไปก็สามารถหุ่นดี	ผิวสวยใสได้แล้ว

ข้อความโฆษณาร้อยแปดพันเก้า	ชวนให้

สงสัยเสียเหลือเกินว่ามันท�าได้จริงหรือเป็นเพียง

โฆษณาชวนเชื่อ

จากงานวิจัยของ	นันทนา	วงษ์ไทย	เรื่อง	

การวิ เคราะห ์วาทกรรมความงามในโฆษณา 

เครื่องดื่มเพื่อความงาม	 ชี้ ให ้ เห็นถึงข ้อสงสัย 

ดังกล่าว	โดยเฉพาะกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในโฆษณา

กับการสร ้ างค ่ านิยมความงามในสั งคมไทย	 

และมีอิทธิพลต่อผู ้บริโภคที่พยายามจะท�าให ้ 

ตนเองมีความงามตามแบบโฆษณา

ภาษาโฆษณาในเคร่ืองดื่มเพื่อความงาม 

สร้างค่านิยมความสวย
ในสังคมไทย
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จากเมื่อก ่อนเราจะคิดว ่าความสวยนั้น 

เกิดขึ้นได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	แต่

ปัจจุบันความสวยสามารถสร้างขึ้นได้จากการ

บริโภค	โดยข้อความที่ใช้ในโฆษณาเครื่องดื่มเพื่อ

ความงามนี้	ชวนให้ผู้บริโภคเชื่อว่าเมื่อบริโภคแล้ว

จะท�าให ้สวยขึ้นทันตาเห็น	 ผิวพรรณงดงาม	 

ลดริ้วรอยให้น้อยลง	ท�าให้ตลาดเครื่องดื่มเพื่อ 

ความงาม	หรือที่เรียกว่าบิวตี้ดริ๊งค์	(Beauty	drink)	

เติบโตขึ้นอย่างมาก

โฆษณาเครื่องดื่มเพื่อความงามสามารถ

แบ่งเป็นกลุ ่มย่อยๆ	ลงไปอีก	 ได้แก่	กลุ ่มแรก	 

เครื่องดื่มให้ความงาม	จัดเป็นประเภทหนึ่งของ

เคร่ืองดื่มฟังก์ชันแนลดริ๊งค์	 (Functional	drink)	

เรียกว่า	Enriched	drink	ซึ่งเป็นเครื่องดื่มบ�ารุง 

ผิวพรรณที่ ผสมคอลลา เจน	 เครื่ อ งดื่ มผสม 

โคเอนไซม์	ควิเทน	บ�ารงุร่างกาย	สารต้านอนมุลูอสิระ 

จากชาเขียว ท่ีมีคุณสมบัติบ� ารุ ง ผิวและช ่ วย 

เผาผลาญไขมัน

ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็นเครื่องดื่มทั่วไป	แต่เดิม

จัดเป็นเครื่องดื่มประเภทหนึ่งที่มีคุณประโยชน ์

เพ่ือบ�ารุงร่างกายท�าให้ร่างกายสดชื่น	หรือเพื่อช่วย

บรรเทาอาการท้องผูก	แต ่ป ัจจุบันเปลี่ยนมา 

น�าเสนอประโยชน์ด ้านความงามแทน	 ได ้แก	่ 

นมถั่วเหลือง	นมเปรี้ยว	น�้าผลไม้	 เยลลี่พร้อมดื่ม	

น�้าดื่ม	กาแฟ	และยาชงสมุนไพร

โฆษณาเครื่องดื่มเพื่อความงามจะให ้ 

ความส�าคัญที่รูปร่างและผิว	โดยลักษณะความงาม

ของรูปร่างจะน�าเสนอว่า	เกิดข้ึนได้จากการบริโภค	

คือ	ผอม	หุ่นดี	หุ่นเพรียว	ส่วนผิวนั้นจะต้องเป็นผิว

ที่ดี	ใส	เด้ง	สวย	เนียน	อ่อนเยาว์	และไร้ริ้วรอย

การเลือกใช้ค�าจึงเป็นหนึ่งในกลวิธีโฆษณา

เครื่องดื่มเพื่อความงามที่พบมากที่สุด	ในงานวิจัย

มีการหยิบยกตัวอย่างโฆษณาที่มีการใช้ค�าว่า	‘ดี’	

‘มีประโยชน์’	 โดยไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่า 

ดีอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร	เพื่อให้ผู้บริโภค

คิดและตีความหมายเอง	เช่น	เสน่ห์	ความสุขเล็กๆ	

ของพลอย	 เคล็ดลับง่ายๆ	แค่ดูแลตัวเองทุกวัน 

ก ่อนนอน	 ดื่ มทุกวัน เท ่ านี้ 	 คุณก็รู ้ สึกดีแบบ 

พลอยได้	

ภ าษาที่ ใช ้ ใ น โฆษณา เค ร่ื อ งดื่ ม เพื่ อ 

ความงาม	แสดงให้เห็นถึงความงามเกิดขึ้นได  ้

อย่างง่ายดายและสามารถเกดิกบัทกุคนเพยีงแค่ดื่ม 

เคร่ืองดื่ม	ซึ่งโฆษณาต่างๆ	มักใช้ผู้น�าเสนอสินค้า 
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อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

ที่เป็นดาราหรือนักแสดงยอดนิยม	โดยใช้ประโยค 

ค�าพดูจากดาราผูน้�าเสนอสนิค้า	ท�าให้ผูบ้รโิภคเชือ่ว่า 

ตนก็สามารถจะเป็นหรือสวยได้อย่างดารา	ส่งผล

ให้ภาษาท่ีใช้ในโฆษณาเครื่องดื่มเพื่อความงาม

กลายเป็นตัวก�าหนดค่านิยมเกี่ยวกับความงามใน

สังคมไทย	และเป็นเหมือนการตอกย�้าให้ผู้บริโภค 

รับรู้ว่าลักษณะที่เรียกว่างามน้ันต้องเป็นอย่างไร	

และลักษณะแบบใดท่ีจดัว่าไม่งาม	ฉะนัน้	“การดื่ม”	 

จงึเป็นอกีหนึง่ค่านยิมแบบใหม่เพือ่ให้เกดิความงาม 

ได้เช่นกัน	

นันทนาสรุปให้เห็นว่า		ข้อความในโฆษณา

ไม่ได้เป็นเพียงการแนะน�าสินค้า	แต่แฝงไปด้วย

อ�านาจ	การครอบง�าความคิด	ค่านิยม	ความเชื่อ

บางประการที่ถูกสร้างขึ้น	โดยมุ่งหวังจะควบคุม

การกระท�าของคนในสังคมอีกต่อหนึ่ง	ซึ่งเป็นไป

เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ผลิตสินค้า

ด้วยเหตุนี้	ผู ้บริโภคที่เป็นฝ่ายรับข้อมูล

เพียงทางเดียวควรบริโภคสื่ออย่างมีวิจารณญาณ

และรู้เท่าทัน	

นันทนา	วงษ์ไทย.	(2556).	การวิเคราะห์วาทกรรมความงามในโฆษณาเครื่องดื่มเพื่อความงาม.	วารสาร
มนุษยศาสตร์,	20	(1).
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จากที่ เคยติดตามข ่าวสารผ ่านสื่อวิทยุ	

หนังสือพิมพ์	มาจนถึงโทรทัศน์	ขณะนี้ผู้คนไม่น้อย

หันไปเลือกรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์	โดยเฉพาะ 

เฟซบุ ๊กมากขึ้น	 เ กิดเป ็นพฤติกรรมเสพข ่าว 

รูปแบบใหม่ที่ท�าให้ข่าวเป็นประสบการณ์ร่วมกัน

ทางสังคมและมีความสดใหม่เสมอ

พฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊ก	

กลายเป็นพ้ืนท่ีหลักส�าหรับอ่านเรื่องราวหรือ

เหตุการณ์ของคนไทยที่ เ กิดข้ึนทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ	สอดรับกับรายงานของเฟซบุ๊ก

ประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่	4	ปี	2560	ที่ผ่านมา	

มีผู ้ใช้งานเฟซบุ๊กในประเทศไทยต่อเดือนมากถึง

ประมาณ	51	ล้านราย	คิดเป็นสัดส่วนการเติบโต

เพิ่มขึ้น	11%	จากปีก่อนหน้า	ชี้ให้เห็นว่าเฟซบุ๊ก

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมและการใช้ชีวิตของ 

คนไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

ข่าวปลอม 
ปัญหาท่ีมาพร้อมการเสพข่าว

ของคนไทยทุกช่วงวัยในเฟซบุ ๊ก
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การเสพข่าวในเฟซบุ๊กไม่ว่าใครก็สามารถ

เข้าถึงได้เองตลอดเวลา	งานวิจัยเรื่อง	พฤติกรรม

การบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ ๊กของคนต่างวัยใน

สังคมไทย	ของบุบผา	เมฆศรีทองค�า	และขจรจิต	

บุนนาค	ระบุว่า	ช่วงวัยต่างกันมีพฤติกรรมการ

บริโภคข่าวผ่านส่ือเฟซบุ๊กแตกต่างกัน	 โดยแบ่ง

ออกเป็นกลุ่มวัยเรียน	กลุ่มวัยท�างาน	และกลุ่มวัย

อาวุโส

กลุ่มวัยเรียนใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อหลักในการ

บริโภคต่างจากวัยท�างานและวัยอาวุโสอย่างเห็น

ได้ชัด	เพราะคุณสมบัติของเฟซบุ๊กสามารถเห็นทั้ง

ข้อความ	ภาพ	และคลิปวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและ

ต่อเน่ืองตลอดเวลา	โดยกลุ่มวัยเรียนนิยมเสพข่าว

ในช่วงเวลากลางคืนหลังจากท่ีท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	

เสร็จแล้ว	เช่น	ท�าการบ้าน	เป็นต้น	ขณะที่กลุ่ม 

วัยท�างานเปิดรับเฟซบุ๊กน้อยกว่า	ส่วนวัยอาวุโส 

ไม่ค่อยอ่านข่าวผ่านเฟซบุ๊กในช่วงเวลากลางคืน	

ผลการวิจัยระบุว ่า	 แม้จะอยู ่ในช่วงวัย

เดียวกัน	แต่การเลือกบริโภคข่าวของแต่ละบุคคล

ก็มีความต่างอีกเช่นกัน	ซึ่งแต่ละคนจะเลือกเฉพาะ

ข่าวที่ตนเองสนใจและมีความพึงพอใจ	ฉะนั้นแล้ว	

วัตถุประสงค ์ ในการอ ่านข ่าวจากเฟซบุ ๊กจึ ง 

แตกต่างกัน	

แต่สถานการณ์ล่าสุด	 เฟซบุ๊กกลับกลาย

เป็นพื้นที่แพร่กระจายข่าวปลอม	ปัญหานี้สะสมมา

นานหลายปี	คนทั่วไปไม่ให้ความส�าคัญแถมยังมอง

ว่า	“ก็เป็นแค่ข่าวปลอม”	ไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรนัก	

แต่ปัญหาข่าวปลอมกลับมามีกระแสโด่งดังในช่วง

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ	ในปี	2016	มีการ

วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่า	 โดนัลด์	ทรัมป์	ได้

เป็นประธานาธิบดีก็เพราะข่าวปลอม

ยิง่ไปกว่านัน้	การผลิตและเผยแพร่ข่าวปลอม 

ยังกลายเป็นเครื่องมือหาเงินจากคนบางกลุ ่ม	

เพราะธรรมชาติของข่าวปลอมมักเรียกความสนใจ

จากผู้ใช้งานได้มากกว่าข่าวจากส่ือหลัก	ยิ่งมีคน

คลิกเข้าไปอ่านมากก็ขายโฆษณาได้มาก

หากผู้อ่านขาดทักษะการตรวจสอบข้อมูล	

และไม่รู ้เท่าทันสื่อดิจิทัล	 โดยเฉพาะกลุ่มผู ้อ่าน

ค่อนข้างสูงอายุท่ีเพิ่งเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตตอน

อายุมากแล้ว	อาจไม่รู ้ว ่าข้อมูลเยอะก็เป็นเรื่อง

หลอกลวงได้	ภาพแบบนีส้ามารถรทีชัได้	หรอืวดิโีอ
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ตัดต่อเปลี่ยนแปลงได้	ก็ยิ่งจะถูกหลอกแชร์และ

กระจายข้อมูลไปได้ง่าย

ส�าหรับในส่วนของกลุ ่มวัยเรียนและวัย

ท�างานที่มีความสนใจเรื่องของข่าวดารา	ก็มักจะ 

มีลิงก์ข่าวปลอมของคนมีชื่อเสียงมากพอสมควร	

เพราะสามารถเรียกความสนใจได้	เช่น	กรณีข่าว

ปลอมของพระเอกโป๊ป	ธนวรรธน์	หรือพี่หมื่นจาก

ละครบุพเพสันนิวาส	โดยเนื้อหาข่าวระบุว่า	หนุ่ม

โป๊ปได้ออกมายอมรับว่าท�าสาวแบงก์ท้อง	พร้อม

ขอโทษแฟนคลับ	และเตรียมออกจากวงการเพื่อ 

ไปสร้างครอบครวั	เป็นหนึง่ตวัอย่างทีด่าราส่วนใหญ่ 

มักจะถูกใช ้ เป ็นสิ่ งหลอกล ่อให ้ผู ้บริ โภคสื่ อ 

หลงเชื่อและคลิกเข้าไปอ่าน	โดยส่ิงที่เพ่ิมน�้าหนัก

ความน่าเชื่อถือของข่าวปลอมเหล่านี้คือ	การแพร่

กระจายโดยคนที่เรารู้จัก	ทั้งเพื่อนสนิท	พี่น้อง	พ่อ

แม่	คู่ครอง	หรือแม้แต่เหล่าคนดังเซเลบที่ชื่นชอบ	

อย่างที่ใคร	ๆ	ก็มักจะพูดประโยคท่ีว่า	สื่อ

สังคมออนไลน์เปรียบเหมือนดาบสองคม	ซึ่งใน

ปัจจุบันเม่ือเฟซบุ๊กจะกลายเป็นช่องทางในการรับ

ข่าวสารข้อมูลจากทุกช่วงวัย	วิธีการป้องกันดีที่สุด

ก็เห็นจะอยู่ที่ตัวผู้ใช้งานเอง	โดยเมื่อพบเห็นข้อมูล

ข่าวสารใดๆ	ก็ตามผ่านส่ือสังคมออนไลน์	ไม่ควร

หลงเชื่อและกดแชร ์ทันที 	 ต ้องคิดไตร ่ตรอง 

ตรวจสอบให้รอบคอบเสียก่อน	เพราะไม่มีใคร 

มานั่งตรวจสอบให้ตลอดเวลานอกจากการใช้

วิจารณญาณจากตัวเราเอง

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

บุบผา	 เมฆศรีทองค�า	 และขจรจิต	บุนนาคม.	 (2557).	พฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ ๊ก 
ของคนต่างวัยในสังคมไทย.	วารสารบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรม
ราชูปถัมภ์,	8(3).
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10

มอง...นโยบายรัฐกับการพัฒนา 
และการก�ากับดูแลสื่อ

•	 การก�ากับดูแลสื่อยุคโลกไร้พรมแดน…เราจะไปทางไหนดี?

•	 พิสูจน์พลัง	Active	Citizen…กลไกการตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชน
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ความท้าทายของการก�ากับดูแลสื่อของ

ประเทศไทยในปัจจุบันคือการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีท่ีท�าให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไปมาก	

ผู ้ผลิตสื่อจากเดิมที่เป็นนักวิชาชีพสื่อเป็นหลัก	 

กลับกลายเป็นผู้รับสารสามารถเป็นผู้ส่งสารได้เอง

ผ่านส่ือใหม่ยุคดิจิทัล	ในส่วนของเนื้อหาก็สามารถ

ข ้ ามจากสื่ อหนึ่ ง ไปอยู ่ บนอี กสื่ อหนึ่ ง ผ ่ าน

ปรากฏการณ์หลอมรวมสื่อ	

สภาวะดังกล่าวส่งผลต่อการก�ากับดูแลส่ือ

จากแบบดั้งเดิมมาสู่ส่ือใหม่ท่ีไร้พรมแดน	เป็นความ

ท้าทายของรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบว่า

จะปรับตัวไปในทิศทางไหนจึงจะก้าวทันหรือ 

ก้าวน�าการเปล่ียนแปลง

การก�ากับดูแลสื่อ
ยุคโลกไร้พรมแดน...
เราจะไปทางไหนดี?
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มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน	 ได ้

ท�าการวิจัยเรื่อง	ส�ารวจภูมิทัศน์และอนาคตของ

การจัดการสื่อในยุคหลอมรวมข้ามพรมแดน	โดย

ศึกษาทั้งเอกสารต่าง	ๆ	สัมภาษณ์	และระดม 

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ	โดยมีกรอบความคิด

ภายใต้เป้าหมายการก�ากับกิจการสื่อในยุคปัจจุบัน	

3	ด้าน	ได้แก่	การส่งเสริมการแข่งขันเสรี	การก�ากับ

ดูแลที่เป็นธรรม	ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของ

ประชาชนในฐานะผู้บริโภคและฐานะพลเมือง

ผลการศึกษาด้านการก�ากับดูแลสื่อใน 

ต่างประเทศพบว่า	หนึง่ในยกัษ์ใหญ่แห่งเอเชยีอย่าง 

ประเทศเกาหลีใต้	เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้า

ในด้านเทคโนโลยีและประสบความส�าเร็จในการ

เปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว	ประชาชน

เปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก	มีการใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราที่สูงมากกว่าหนึ่งคน 

ต่อหนึ่งเคร่ือง	อีกท้ังยังเป็นประเทศที่มีชุมชน

บล็อกเกอร์ค่อนข้างใหญ่

ในการก�ากับดูแลกิจการสื่อของเกาหลีใต้	 

มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างการก�ากับดูแลเน้ือหา

กับการก�ากับดูแลโครงสร้างของสื่อ	คณะกรรมการ

มาตรฐานการส่ือสารแห ่งเกาหลีใต ้ 	 (KCSC)	 

มีหน้าที่ดูแลด้านบรรทัดฐานทางจริยธรรม	ขณะที่

คณะกรรมการการสื่อสารแห่งเกาหลีใต้	 (KCC)	 

ท�าหน้าที่จัดการข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการ

ในส่ือที่มีรูปแบบต่างกัน	รวมทั้งประสานงานกับ

หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งท่ีรัฐบาลเกาหลีใต ้ด�าเนินการควบคู ่ 

ไปพร้อมกับการก�ากับดูแลคือส่งเสริมการพัฒนา	

โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ไอซีท ี

และการวางแผนแห่งอนาคต	(MSIP)	ท�าหน้าทีส่่งเสรมิ 

และพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในส ่ วนของข ้ อกฎหมายที่ เ กี่ ย วข ้ อง	

เกาหลีใต้ใช้วิธีการผ่อนคลายความตึงเครียดของ 

ข้อกฎหมายเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น	

ทั้ งนี้ 	 มีแนวโน ้มที่การก�ากับดูแลของ

เกาหลีใต้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนอยู ่บ้าง	 

ในเร่ืองการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออกและการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้ามไปที่ประเทศในซีกโลกตะวันตกอย่าง

ฝรั่งเศสซึ่งมีสถานภาพใกล้เคียงกับไทยในหลายมิต	ิ
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อาทิ	ขนาดพ้ืนท่ีประเทศ	จ�านวนประชากร	รูปแบบ

ของรัฐ	ตลอดจนโครงสร้างหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง

กับการก�ากับดูแลกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม	

ฝร่ังเศสมุ ่งเน้นการคุ ้มครองและส่งเสริม

สิทธิเสรีภาพของประชาชน	เน้นความหลากหลาย

ของการส่ือสาร	ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

และการคุ้มครองผู้บริโภค	

ในส่วนขององค์กรก�ากับดูแลเป็นแบบ

ดั้งเดิมคือ	แบ่งตามประเภทหรือลักษณะของสื่อ	

หากมีข้อท้าทายใหม่	ๆ	เข้ามาในสังคม	หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงใด	ๆ	ก็จะใช้การปรับปรุงกฎหมาย 

เพ่ิมเตมิเพือ่ให้สามารถก�ากบัดแูลได้	ซึง่เป็นข้อจ�ากดั 

ที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการก�ากับดูแล

นอกจากนี้	การท่ีฝรั่งเศสเป็นสมาชิกของ

ประชาคมยุโรป	(อียู)	ต้องรับฟังแนวทางต่าง	ๆ 	จาก

อียู	ก็เป็นอีกข้อจ�ากัดหนึ่งของฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน

มาดูที่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคม

อา เซี ยนอย ่ า งอิ น โดนี เซี ย 	 ด ้ วยสภาพทาง

ภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะต่าง	ๆ	ถึง	

17,000	 เกาะ	ท�าให้อินโดนีเซียประสบปัญหา 

ในการกระจายโครงสร้างพื้นฐานให้เข้าถึงอย่าง 

เท่าเทียม	ความเจรญิกระจุกตวัเฉพาะในเกาะใหญ่	ๆ 	 

ขณะเดียวกันผู ้ประกอบการสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็น 

สื่อหลักของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มธุรกิจ

ไม่กี่กลุ่ม

การก�ากับกิจการส่ือในอินโดนีเซียแบบเดิม

มีลักษณะของการรวมศูนย ์อยู ่ที่รัฐบาลกลาง	

กระทรวงต่างๆ	ของรัฐมีอ�านาจเหนือองค์กรอิสระ	

และมีปัญหาความทับซ้อนของหน่วยงาน	

รั ฐ บ า ล อิ น โ ด นี เซี ย ม อ ง ก า ร พัฒน า

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ	มีการจัดท�าแผน

พัฒนาต่างๆ	ทิศทางคือมุ่งไปสู่การหลอมรวมส่ือ

และการเข ้าสู ่ยุคดิจิทัล	มีการออกกฎหมายที่

สนับสนุนให้เปิดเสรีสื่อ	และจัดตั้งองค์กรก�ากับที่

เป็นอิสระ	ท�าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่	ออกใบ

อนุญาต	และควบคุมเนื้อหา

ทั้งนี้	ในส่วนของการปรับตัวเข้าสู่การก�ากับ

ดูแลสื่อยุคหลอมรวมนั้น	ยังอยู ่ในขั้นตอนการ

ด�าเนินการพัฒนากฎหมายและองค์กรก�ากับ
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คณะผู้วิจัยพบว่า	ปัญหาที่คล้ายคลึงกันใน

การจัดการก�ากับดูแลแบบแยกตามประเภทของสื่อ

คือ	มีแนวโน้มที่จะเกิดช่องว่างในกรณีมีสื่อใหม่	ๆ 	

เกิดขึ้น	 อีกท้ังยังท�าให ้เกิดการแข ่งขันกันเอง

ระหว่างองค์กรต่างๆ	ในการเข้าไปมีอ�านาจก�ากับ

ดูแลส่ือใหม่ๆ	ดังกล่าว

นอกจากนี้	ยังมีปัญหาร่วมอีกประการหนึ่ง

ของหลายประเทศซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญ	นั่นคือ	

ความเป็นอิสระท่ีแท้จริงขององค์กรก�ากับ

ข้อเสนอที่ส�าคัญจากงานวิจัยนี้มีหลาย

ประการท่ีน่าสนใจ	อาทิ

•	 การจัดตั้งองค์กรก�ากับกิจการใด	ๆ 	ควรค�านึง

ถึงความชอบธรรมและการแบ่งแยกอ�านาจ

เป็นส�าคัญ	รักษาการคานอ�านาจระหว่าง 

ฝ่ายบริหาร	ฝ่ายตุลาการ	และฝ่ายนิติบัญญัต	ิ

ไว้ให้ดี	

•	 ควรแยกบทบาทผู ้ประกอบการกับผู ้ก�ากับ

ดูแลให ้ชัดเจน	สามารถตรวจสอบซึ่ งกัน 

และกันได้

•	 ทบทวนกฎหมายและบทบาทหน้าท่ีของ

องค์กรก�ากับอยู ่ เสมอ	 เพื่อให ้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม

•	 คุ ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกของส่ือ

อาชีพและส่ือพลเมือง	 ส่ือทุกชนิดต้องได้รับ

ความคุ้มครองในท้ายที่สุดแล้วเสมอภาคกัน

•	 การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ	ต้องค�านึงถึงสื่อ

พลเมืองให้มากข้ึน	และมองไปที่ส่ือท้องถ่ิน

เพื่อให ้ เนื้อหาสาระที่จะสื่อสารสามารถ 

สอดรับกับความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่

•	 ถ ้าจะมีการจัดสรรคลื่นความถี่รอบใหม่ๆ	 

ควรให้ความส�าคัญในการจัดสรรให้กับกิจการ

อินเทอร ์เน็ตในสัดส ่วนที่มากกว ่ากิจการ 

ประเภทอืน่	ๆ 	ภายใน	10	ปี	เพือ่ให้สอดคล้องกบั 

ทิศทางของสื่อยุคหลอมรวมซึ่งมีอินเทอร์เน็ต

เป็นแพลตฟอร์มหลัก

•	 ส�าหรับแนวทางการก�ากับดูแลโดยรัฐนั้น	 

ควรหลีกเลี่ยงการก�ากับเนื้อหาโดยรัฐ	แต่ให้

เป็นการก�ากับดูแลกันเองของส่ือจะเหมาะสม

กว่า

•	 ส่วนแนวทางการก�ากับดูแลกันเอง	คณะผู้วิจัย

เสนอให ้ มีการรับประกันเสรีภาพในการ

ท�างานของส่ือ	มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน	

อีกทั้งทบทวนมาตรฐานการให้ค�าวินิจฉัย 

เป็นระยะ	ๆ 	เพือ่ให้ทนัต่อเทคโนโลยทีีเ่ปล่ียนไป	 

ปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพและการรวมกลุ่ม

ของคนท�างานด้านสื่อด้วย
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จะเห็นได้ว่า	คณะผู้วิจัยได้น�าเสนอแนวทางต่างๆ	ไว้อย่างน่าสนใจ	ขึ้นอยู่กับว่าผู้เกี่ยวข้องและ 

รับผิดชอบในเรื่องนี้จะเห็นว่าแนวทางใดบ้างที่เหมาะสมสอดคล้องท่ีจะปรับใช้กับสภาวะความเป็นไป 

ในนิเวศส่ือไทยในยุค	4.0	และสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใด

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน	(2558).	รายงานผลการวิจัยส�ารวจภูมิทัศน์และอนาคตของการจัดการ
สื่อในยุคหลอมรวมข้ามพรมแดน.	ทุนวิจัยของส�านักส่งเสริมการแข่งขันและก�ากับดูแลกันเอง	(สส.)	
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ
(กสทช.)
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ในภาวะท่ีส่ือในปัจจุบันเต็มไปด้วยการ

แข่งขันกัน	รายงานข้อมูลข่าวสารท้ังจากสื่อมวลชน

และส่ืออื่น	ๆ 	 ท่ีเกิดข้ึนภายใต้การเชื่อมร้อยของ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	การควบคุมและก�ากับดูแล

ให้สื่อมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์	ท�าหน้าที่ของสื่อ

ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย	จรยิธรรม	และจรรยาบรรณ	 

เป็นหนึ่งในการบริหารจัดการที่จะก่อให้เกิดภาวะ

สมดุลในระบบการส่ือสาร

ประเทศไทยมีการก�ากับดูแลสื่อผ ่ าน

นโยบายรัฐและกฎหมายต ่าง	ๆ	 ในส ่วนของ

สื่อมวลชนก็สะดวกใจที่จะก�ากับดูแลกันเอง	โดย

ยดึโยงประเดน็เสรภีาพของสือ่ภายใต้ความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมเป็นหลัก	

พิสูจน์พลัง Active Citizen...
กลไกการตรวจสอบสื่อ

โดยภาคประชาชน
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อกีหนึง่แนวคดิในการก�ากบัดแูลสือ่ทีเ่ชือ่ว่า

มีพลังและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งหากท�าได้อย่าง

เหมาะสม	คือการก�ากับดูแลโดยภาคประชาชน	 

ซึ่งเป็นผู้รับสารหรือผู้บริโภคสื่อโดยตรง

วรากรณ์	สามโกเศศ	กล่าวไว้ในเว็บไซต ์

ไทยพับลิก้าว่า	citizen	มักแปลว่า	“พลเมือง”	 

ซึ่งหมายถึง	“ก�าลังของเมือง”	 (พละ	+	 เมือง)	 

พร ้อมทั้ งอธิบายให ้ เห็นภาพชัดเจนว ่าการมี	 

Active	Citizenship	นัน้	มาพร้อมกบัความรบัผดิชอบ 

ต ่อสั งคมและสิ่ งแวดล ้อมแม ้ว ่ าจะไม ่ ได ้อยู  ่

ในต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็ตาม

“คนที่เรียกว่าเป็น	Active	Citizen	ก็คือ

คนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	มีบทบาทในชุมชน

มีจิตอาสา	(กระท�าสิ่งต่างๆ	โดยไม่หวังผลตอบแทน

แก ่ตนเอง ) 	 และ จิตสาธารณะ	 (มี จิ ตที่ เห็น 

แก่ประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก)	ศรัทธาในการ

รี ไซ เ คิ ลท รั พ ย าก ร เพื่ อ ถนอมสิ่ ง แวดล ้ อ ม	 

รกัสนัตภิาพ	ร่วมบริจาคทรพัยากรเพราะตระหนกัดี 

ว่าเป็นความรับผิดชอบของตน”

การเป็น	Active	Citizen	ในมุมมองของ

นิเวศสื่อก็เช่นเดียวกัน	ผู้บริโภคสื่อต้องศรัทธาใน

ความเป็นพลเมืองของตนเอง	ตระหนักว่าพลเมือง

ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการร่วมสร้าง

นิเวศส่ือให้น่าอยู่และมีความสมดุล	ในเม่ือผู้รับสาร

หรือผู้บริโภคมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสื่อสาร

ที่รับผลโดยตรงจากเนื้อหาสาระที่สื่อต่าง	ๆ	ผลิต

ออกมาสู่ระบบนิเวศ	การท่ีผู้บริโภคจะตรวจสอบ

เน้ือหาสาระ	ตรวจสอบการท�างานของส่ือ	กย่็อมเป็น 

สิ่งที่พึงกระท�าได้อย่างชอบธรรม

งานวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย	(TDRI)	ระบุว่าในต่างประเทศ

มีตัวอย่างการรวมพลังของประชาชนในการร่วมกัน

ตรวจสอบส่ืออย ่างเข ้มแข็ง	 เช ่น	 ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา	มีกลุ ่มเฝ้าระวังสื่อที่ชื่อว่า	FAIR	

(Fairness	&	Accuracy	 in	Reporting)	มุ ่ง

สนับสนุนเสรีภาพสื่อ	สนับสนุนความหลากหลาย

ของส่ือ	ตรวจสอบการผูกขาด	รวมท้ังสื่อที่มีท่าที

ล�าเอียงหรือมีอคติในการรายงานข่าว	นอกจากนี้

ยังกระตุ ้นให ้ประชาชนพัฒนาตนเองมาเป ็น 
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ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารที่ตื่นตัว	มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบสื่อ	และติดต่อกับสื่อมวลชนโดยตรง 

เพือ่เรยีกร้องให้ส่ือมคีวามรบัผดิชอบในการรายงาน 

ข่าว	เป็นต้น

ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยอย่างมาเลเซีย	

ในช่วงทศวรรษ	1980	มีกลุ่มที่ชื่อว่า	Aliran	ที่ตีแผ่

ความไม่ชอบมาพากลของสื่อกระแสหลัก	น�าเสนอ

บทความเชิงสืบสวนเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจสื่อ	

การกระท�าผิดของสื่อมวลชน	นอกจากนี้ยังมี 

การจัดตั้งกลุ่มส่ือพลเมืองชื่อว่า	Charter	2000	

เน้นการเฝ้าระวังและตรวจสอบจริยธรรมในการ

รายงานข่าวของส่ือมวลชน

ส�าหรับประเทศอินโดนีเซีย	มีการจัดตั้ง

กลุ่มเฝ้าระวังส่ือช่ือ	Pantua	เดิมทีจัดตั้งข้ึนเพ่ือ

เรียกร้องเสรีภาพส่ือในยุครัฐบาลประธานาธิบด ี

ซูฮาร์โต้	ต่อมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตนิตยสารรายเดือน

ที่น� า เสนอเรื่ องราวของการเฝ ้ าระวั งสื่ อทุก

แพลตฟอร์ม

ที่ประเทศแคนาดา	มีองค์กรช่ือว่า	Who	

Makes	the	News	(WMTN)	32	เป็นองค์กรพัฒนา

เอกชนซ่ึงมุ ่งเน ้นตรวจสอบประเด็นเรื่องเพศ 

และสื่อเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ	

นอกจ ากนี้ ยั ง มี อี ก หล ายประ เ ทศที่

ประชาชนลุกข้ึนมารวมตัวกันสร้างสรรค์กิจกรรม

ในการเฝ ้าระวังส่ือ	 ไม ่ว ่าจะเป็นอิตาลี	 สเปน	

ฝรั่งเศส	ฯลฯ	ท�าการตรวจสอบส่ือในการรายงาน

ข ้อมูลข ่าวสารด ้านต ่างๆ	 อาทิ	 ชนกลุ ่มน ้อย	 

การแบ่งแยกสร้างความเกลียดชังชนต่างชาติ	 

การถู กกี ดกั น ไม ่ ให ้ ส ามารถ เข ้ าถึ งบริ ก าร

สาธารณสุข	เป็นต้น

นอกจากนี้ 	 TDRI	 ยังได ้ศึกษาองค ์กร 

ภาคประชาสงัคมในประเทศไทย	10	องค์กร	ซึง่คอย 

ตรวจสอบส่ืออย่างเข้มแข็ง	พบว่า	 มีทั้งองค์กรที่

ตรวจส่ืออย ่างประจ�าและต ่อเนื่อง	 องค ์กรที่ 

ตรวจสื่อตามประเด็น/ตามสถานการณ์	และองค์กร

ที่เน้นการให้ความรู้สื่อและประชาชนเพื่อพัฒนา 

ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสื่อ	ดังตาราง
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ผลจากการถอดบทเรียนองค์กรดังกล่าว

ท�าให้พบปัจจัยท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานทั้งเชิงบวก

และเชิงลบ	ปัจจัยเชิงบวก	เช่น	องค์กรภาคประชา

สังคมในประเทศไทยมีการพัฒนาการท�างาน 

อย่างต่อเนื่อง	การตรวจสอบสื่อมีมาตรฐานมากข้ึน	

มีการพัฒนาบุคลากร	มีการร่วมมือกันระหว่างภาคี

ต่าง	ๆ	มีการด�าเนินการที่รวดเร็วฉับไว	ตอบรับ

กระแสสังคมได้ทันท่วงที	มีความหลากหลายในเชิง

ประเด็น	มีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

ซึง่เป็นประโยชน์มาก	เกิดการวางรากฐานวัฒนธรรม 

การตรวจสอบสื่อในสังคมไทย	มีหน่วยงานของรัฐ

ให ้การสนับสนุนงบประมาณในหลายองค ์กร	

เป็นต้น

ส่วนปัจจัยเชิงลบก็มีหลายประการ	อาท	ิ 

มีข้อจ�ากัดในเรื่องเงินทุนและทรัพยากรบุคคล	

กองทุนต่าง	ๆ 	ที่เป็นแหล่งทุนเข้าถึงยาก	สังคมให้

ความส�าคัญกับปัญหาเชิงประเด็นและเรื่องตาม

กระแส	ภูมิทัศน์ส่ือที่เปล่ียนไปท�าให้การตรวจสอบ

สื่อเป็นไปได้ยากขึ้น	เป็นต้น

* สรุปจากเอกสาร โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ เล่มที่ 6 “กลไกการตรวจสอบสื่อภาคประชาชน” มูลนิธิสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

องค์กรที่ตรวจสอบสื่อ 
อย่างประจ�าและต่อเนื่อง

องค์กรที่ตรวจสอบสื่อ 
ตามประเด็นหรือสถานการณ์

องค์กรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้
เรื่องสื่อแก่ประชาชนและพัฒนา
ความสามารถของประชาชนใน

การร่วมตรวจสอบและ 
ใช้ประโยชน์จากสื่อ

•	 Media	Monitor
•	 สสย.	 

(สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน)
•	 สภาผู้ชมไทยพีบีเอส
•	 เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวัง

และสร้างสรรค์สื่อ
•	 Media	Inside	Out

•	 สสย.	 
(สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน)

•	 ส�านักข่าวอิศรา
•	 แคมเปญต่อต้านฉากข่มขืน 

ในละคร
•	 เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวัง

และสร้างสรรค์สื่อ
•	 Deep	South	Watch
•	 กลุ่ม	FOR-SOGI		3

•	 Media	Monitor
•	 สสย.	 

(สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน)
•	 แคมเปญต่อต้านฉากข่มขืน 

ในละคร
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จากงานวิจัยของ	TDRI	ข้างต้นแสดงให้เห็น

ว่า	การท่ีประชาชนจะตรวจสอบสื่อนั้นสามารถ

ท�าได้	แต่อาจจะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน	 เช่น	 

เงินทุน	บุคลากร	และประสานความร่วมมือกัน

อย่างจริงจัง	ล�าพังการเคลื่อนไหวในระดับปัจเจก 

อาจจะไม่ง่าย	ถ้าต้องการให้เกิดการขบัเคลือ่นในระดบั 

สังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจน	ต้องมีการ

ก�าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเป็นข้ันตอน	 

สร้างวาระทางสังคมผ่านกระบวนการสื่อสาร 

อย่างมีระบบ

หากสามารถส่งเสริมพัฒนาผู้บริโภคให้มี

ความตระหนักรู้	มีความเข้มแข็ง	ไม่ยอมรับสื่อที่ไม่

สร้างสรรค์	ร่วมตรวจสอบและแสดงพลังในการ 

ต่อต้านอย่างชัดเจน	ส่ือก็จะลด	ละ	เลิก	พฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์	มุ ่งสร้างสรรค์แต่เนื้อหาที่ดีและ 

เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง	

อ้างอิงและเรียบเรียงจาก

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(2559).	โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปส่ือ	เล่มที่	6	“กลไก
การตรวจสอบสื่อภาคประชาชน”.	เสนอส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

วรากรณ์	สามโกเศศ	(2558).	ว่าด้วย	Active	Citizen.	https://thaipublica.org/2015/08/varakorn-125/
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บทส่งท้าย:

ร่วมสร้าง
นิเวศสื่อท่ีดี

เพื่อส่งเสริม
สื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์
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เราจะร่วมสร้างนิเวศสื่อท่ีดีได้อย่างไร?

ในฐานะสมาชิกหนึ่งในสังคม	เราต่างก็เป็น

องค์ประกอบหนึ่งในระบบนิเวศสื่อ	 ไม่ว่าจะใน

ฐานะผู ้ใช ้สื่อที่ เป ิดรับและใช้ประโยชน์ข ้อมูล

ข่าวสาร	ความบันเทิงในทุกวัน	หรือหลายคนก็ใช้

สื่อสังคม	(social	media)	ผลิตเนื้อหา	ถ่ายทอด

ความรู ้สึก	ความคิดเห็น	สารประโยชน์	ความ

บันเทิง	หรือหากได้รับความนิยมก็อาจก้าวสู่ฐานะ	

“ผู้ทรงอิทธิพลออนไลน์”	(online	 influencer) 

ไม ่ว ่าจะในระดับ	macro	หรือ	micro	 และ 

ขณะเดยีวกันก็อาจจะมีหลายคนทีใ่ช้สือ่ในพืน้ทีห่รอื 

ชุมชนของตนเอง	ผลิตเนื้อหาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว

ที่ตนเองหรือชุมชนสนใจ	หรือมีปัญหาร่วมกัน	 

รวมถึง	 อีกหลากหลายช ่องทางที่กลุ ่มต ่างๆ 

เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย

นอกจากนี้	พวกเราหลายๆ	คนก็ยังเป็น 

องค์ประกอบในระบบนเิวศสือ่ทีเ่ป็นสภาพแวดล้อม	 

บางคนเป็นผู้ท่ีอยู่ในระดับนโยบายทางเศรษฐกิจ	

การเมือง	การก�ากับดูแล	การศึกษา	บางคนเป็น 

ผูท้�างานขบัเคลือ่นในภาคประชาสงัคม	หรอืบางคน 

ที่อยู ่ในภาคเอกชน	ภาควิชาการ	องค์กรส่ือสาร

มวลชนและองค์กรผู้ให้บริการช่องทางการสื่อสาร

ต่างๆ	ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ

ส่ือ	และสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างนิเวศส่ือที่ดี

ได้ทั้งสิ้น	

แล้วเราจะร่วมสร้างนิเวศสื่อที่ดีได้

อย่างไร? 

หากเราต้องการร่วมด้วยช่วยกันในการ

สร้างนิเวศส่ือแล้ว	แล้วเราจะพอท�าอะไรได้บ้าง	

จริงๆ	แล้วมีแนวทางอยู ่มากมาย	แต่ที่จ�าเป็น 

และเร่งด่วนมีดังต่อไปนี้	

11
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1) ด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วม

โดยเฉพาะในบริบทร่วมสมัย	การรวบรวมและ

ประมวลกรณีศึกษาต่าง	ๆ 	ที่เคยมีการศึกษาเอาไว้

เพื่อให้ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	เช่น	ครู	พ่อแม่	และ

สื่อมวลชนสามารถหยิบไปใช ้ประโยชน ์และ 

เผยแพร่ต่อได้	และการพฒันาเครือ่งมือหรอืนวัตกรรม 

ท่ีช่วยป้องกันปัญหา	เช่น	แอปพลิเคชันเพื่อช่วย

ป้องกันปัญหาการรังแกผ่านโลกไซเบอร์

	 ส่วนด้านการส่งเสริมเชิงบวกกับการมี

ส่วนร่วมนั้นควรเน้นให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้

เท ่าทันในแง่ทักษะการวิเคราะห์/ประเมินค่า 

และทักษะการสร้างสรรค์สื่อ	ประกอบด้วย	การ

สร้างกลไกให้ผู้ใช้สื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	

การออกแบบกระบวนการเรียนรู ้ตามแนวทาง 

ต่าง	ๆ	เพ่ือเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะ

การสร้างสรรค์สื่อ	

แนวทางการออกแบบการเรียนรู้

•	 แนวทางการฝึกคิดวิจารณญาณ	(Critical	Thinking	Approach)	 เป็นการส่งเสริมให้เกิด 

ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ	ได้แก่	ฝึกตั้งค�าถามและวิพากษ์การท�างานของสื่อ	ฝึกวิเคราะห์

การส่งเสริมการรู ้ เท ่าทันสื่อและการมี 

ส่วนร่วมนั้นมีแนวทางการส่งเสริมท้ังในด้านการ

ป้องกัน	และในด้านการส่งเสริมเชิงบวกกับการ 

มีส่วนร่วม

ด้านการป้องกนัคอื	การให้ความรูแ้ก่ผูใ้ช้สือ่ 

ในแง ่ผลกระทบของสื่อและการท�างานของ

สื่อมวลชน	การแสวงหาก�าไร	การใช้สื่อโดยกลุ่ม 

ผลประโยชน์ต่าง	ๆ	โดยการให้ความรู้นี้ควรใช้ท้ัง

กลไกการศกึษาท้ังในและนอกระบบโรงเรยีน	รวมถึง 

ควรมีการใช้สื่อท่ีหลากหลายในการให้ความรู้แก ่

ผู ้ใช ้ ส่ือกลุ ่มต่าง	ๆ 	 เช ่น	สื่อมวลชน	สื่อบุคคล	 

สื่อกิจกรรม	รวมถึงส่ือใหม่

รวมถึงการค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับ

สื่ออย่างต่อเนื่อง	ทั้งในมิติการผลิตและมิติเนื้อหา	
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และตีความเนื้อหา	จุดประสงค์ของสื่อ	และเทคนิคและวิธีการน�าเสนอที่ใช้ในสื่อ	ฝึกวิเคราะห์

ผลกระทบของสื่อที่มีต่อชีวิตตนเอง	

•	 แนวทางการเรียนรู้จากกระบวนการผลิตสื่อ	โดยการเปิดโอกาสให้ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่	ทั้งนี้	

ไม่จ�าเป็นต้องผลิตส่ือที่เน้นเนื้อหาเรื่องคุณธรรม	จริยธรรม	ความดีงาม	แต่สามารถใช้เนื้อหา

ใกล้ตัวและเนื้อหาอื่น	ๆ	ที่ผู้ใช้สื่อสนใจ	

•	 แนวทางการรู้เท่าทันตนเอง	หรือการฝึกวิเคราะห์ตนเอง	ทั้งในเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ	

จุดอ่อนทางอารมณ์	และความต้องการ
อุลิชษา ครุฑะเสน. (2556). แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อของแกนนำาเยาวชน. 

Veridian e-Journai ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 6(3), 276-285. 

นอกจากนั้น	การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ของผู้ใช้ส่ือเพื่อสร้างพลเมืองที่กระตือรือร้น	ด้วย

การให้ความรู ้แก่ประชาชนท่ัวประเทศเก่ียวกับ

เจตนารมณ ์ของรั ฐ ธรรมนูญและกฎหมาย	 

การติดตั้งความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่

และการจัดเวทีให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วมก็เป ็น

แนวทางหนึ่งในการส่งเสริมเชิงบวกเช่นกัน

คุณก็มีส่วนร่วม 
ในการสร้างนิเวศสื่อที่ดี 

ด้านการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 
และการมีส่วนร่วมได้
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ถ้าคุณอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ	สามารถมี

บทบาทส่งเสริมในด้านงบประมาณ	นโยบาย	และ

กฎหมาย	รวมถึงการน�าวาระเรื่องการส่งเสริม 

การรู ้ เท ่าทันเข ้าไปบูรณาการกับภารกิจของ

กระทรวงและหน่วยงานต่าง	ๆ	เพื่อท�าให้เกิดการ

ขับเคล่ือนเชิงโครงสร้าง

ถ้าคุณอยู่ในสถาบันการศึกษา	คุณสามารถ

ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อได้ผ่านสถาบันการศึกษา

และบคุลากรในสถานศกึษา	ซึง่ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

ถือเป็นทักษะชีวิตที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการ

เรียนรู ้ในศตวรรษที่	 21	นอกจากนั้น	สถาบัน 

การศึกษาควรขยายขอบเขตการส่งเสริมออกไปยัง

คนในสังคมกลุ่มอื่น	ๆ	ด้วย

ส่วนคุณพ่อคุณแม่และบุคคลในครอบครัว	

นับเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยท�าให้การส่งเสริมการ 

รู ้เท่าทันส่ือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและท�าสิ่งที่อยู ่

สอดแทรกอยู ่ ในชีวิตประจ�าวัน	 และอาจต้อง

กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมการ 

รู ้ เท ่าทันสื่อในส่วนของสถาบันครอบครัวจาก

เอกสารและแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ

นอกจากนี	้การเกดิสภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิ 

การรู ้เท่าทันส่ือนั้นจ�าเป็นต้องเกิดข้ึนจากการ 

เห็นความส�าคัญของทุกภาคส่วน	ไม่ว ่าจะเป็น 

ภาคสังคม	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	และ

ควรมีการสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างความร่วมมือ

ระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ	

ใครท่ีถนัดทางด้านการวิจัยก็มีส่วนร่วมได้	

เพราะการขับเคลื่อนในเรื่องการรู ้ เท ่าทันส่ือ 

ต้องอาศัยการค้นคว้าวิจัยและการจัดการความรู้

อย่างต่อเนื่อง	เนื่องจากการรู้เท่าทันสื่อมีหลายมิติ

และเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง	ๆ 	ที่หลากหลาย	ทั้งนี้	

เพื่อให้สังคมมีความรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ

บรบิทหรอืสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ทีส่�าคญัคอื	 

การจัดการความรู้อันเป็นหัวใจส�าคัญท่ีจะก่อให้

เกิดการพัฒนาในทุกองค์ประกอบ
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2) ด้านการสร้างสรรค์สื่อ

ผู ้ผลิตสื่อ	ก็จะท�าให้เกิดการมีส ่วนร่วมในครั้ง 

ต่อ	ๆ	 ไป	และอาจจะเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม 

ในด้านต่าง	ๆ	มากยิ่งขึ้น

รวมถึงควรส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ผลิตสื่อ

ในด้านเงินทุน	ด้านความรู้ในเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับ

ประเด็นการพฒันา	ด้านความเชีย่วชาญทางเทคนคิ

การผลิต	ประเด็นจริยธรรม	รวมทั้งการเข้าถึงแหล่ง

เคร่ืองมือที่ทันสมัยยกระดับให้เกิดการสร้างสรรค์

สื่อเพื่อการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ	เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย	และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

อย่างแท้จริง

3) ด้านจริยธรรมและการก�ากับดูแลสื่อ

การก�ากับดูแลเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านสื่อใน

บริบทสื่อหลอมรวมเช่นปัจจุบัน	 เป็นไปไม่ได้เลย 

ที่จะด�าเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง 

โดยสมบูรณ์	หากแต่ต้องพัฒนาระบบให้เอื้อต่อ 

การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	ๆ	 

ทั้งรัฐ	เอกชน	และประชาชน

การส ่ ง เสริมให ้มีการผลิตสื่ อที่ ดี และ

สร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมควบคู ่กันไป	

และจะส่งผลต่อการพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่อของ

สมาชิกในสังคมด้วย	

การมีส่วนร่วมทั้งฝ่ายผู้ผลิตสื่อและผู้ใช้สื่อ

ก็ส�าคัญ	กล่าวคือ	ผู้ผลิตสื่อสามารถน�าความคิดเห็น

จากผู้ใช้ส่ือมาวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ

ความต้องการ	ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจใน

เนื้อหาและรูปแบบรายการ	ในทางธุรกิจก็สามารถ

ด�ารงอยู่ได้	ขณะที่ในส่วนของผู้ใช้สื่อเมื่อเห็นว่า 

การแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการสือ่สารได้รบัการยอมรบัจาก 
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•	 ภาครัฐ	ต้องเข้าใจและส่งเสริมการท�าหน้าที่

ส่ือบนหลักการประชาธิปไตย	ให้สิทธิและ	

เสรีภาพส่ือในการด�าเนินงานอย่างเท่าเทียม

กัน

•	 บุคลากรภาครั ฐ 	 ผู ้ ประกอบกิจการสื่ อ 

และผู้ผลิต	ควรมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน	

ตลอดจนมีส ่วนร ่วมมือกันในการพัฒนา 

และหามาตรฐานในแนวทางปฏิบัติ

•	 กฎหมาย/คู่มือ/แนวปฏิบัติ	ควรมีความชัดเจน

ในการส่ือสารกฎเกณฑ์หรือเห็นแนวปฏิบัต	ิ 

ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

•	 ผู ้ผลิตเนื้อหา	ควรมีความรู ้	ความเข้าใจใน

กรอบกฎหมายหรือ เข ้ า ใจในนโยบาย/ 

แนวปฏิบัติของช่องรายการ/แพลตฟอร์ม

•	 ผู ้ประกอบกิจการสื่อและผู ้ ผลิตจะต ้อง

ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและให้ความส�าคัญ

กับการตรวจสอบและการก�ากับดูแลเนื้อหา

อย่างจริงจัง

•	 ผู้บริโภคในสังคมพลเมืองจะต้องมีภูมิคุ้มกัน	 

รู้เท่าทัน	และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ	

ตรวจสอบการท�าหน้าที่ของสื่อได้

...ก่อนจบเรื่อง

คณะผู้จัดท�าหวังว่าหนังสือ	“สื่อแวดล้อม”	เล่มน้ีจะสามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของ

แต่ละคนในการท่ีจะช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อ	“เป็น”	 ส่ิงแวดล้อมที่ดีต่อกันและกันในระบบนิเวศส่ือ	 

ช่วยกันเกื้อกูลให้ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	ที่อยู ่รอบตัวเราในระบบนิเวศสื่อเกิดสภาพที่พึงประสงค์ขึ้น	 

ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง	ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง	

เพื่อให้การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้จริงในไม่ช้า	
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การสร้าง “นิเวศสื่อ” ท่ีดี

คือ การสร้างความสมดุลในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

ซึ่งเป็นผู้ใช้สื่อและผู้สร้างสื่อ กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในระบบนิเวศสื่อ 

ท้ังในมิติการรู ้เท่าทันสื่อและการมีส่วนร่วม 

มิติการสร้างสรรค์สื่อ และมิติจริยธรรมและการก�ากับดูแลสื่อ 

เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้มนุษย์ตระหนักรู ้ถึงความเช่ือมโยง

ระหว่างตนเองกับปัจจัยแวดล้อมในระบบสื่อสาร 

และเอ้ือให้เกิดการใช้และสร้างสื่อท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์
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สื่อแวดล้อม
นิ เวศ ส่ือที่ ดี เ พ่ือส ่ ง เสริม ส่ือปลอดภัยและสร ้ างสรรค ์

จัดพิมพ์โดย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
388 อาคาร เอส พี (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2273 0116-8  โทรสาร 0 2273 0119-20
เว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/THMediaFund

ที่ปรึกษำ  :  วสันต์ ภัยหลีกล้ี 
  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร : มนทิรา จูฑะพุทธิ 
  ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส�าหรับเด็กและเยาวชน

คณะผู้จัดท�ำ  :  ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
  การดา ร่วมพุ่ม
  มาโนช ชุ่มเมืองปัก
  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เผยแพร่  :  มีนาคม 2562
จ�ำนวนพิมพ์  :  5,000 เล่ม
พิมพ์ท่ี  :  บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
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หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยกระดำษถนอมสำยตำ และหมึกพิมพ์ที่ท�ำจำกถ่ัวเหลือง

ซ่ึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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	• สื่อกับการมองโลกของเด็ก : รับสื่ออย่างไร...เห็นโลกอย่างนั้น
	• บริโภคนิยมกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาของเด็กและเยาวชน
	• ผู้ปกครอง: ครูคนสำคัญที่สอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ
	• ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น...ดูไว้แล้วจะไม่วุ่น
	• โทรทัศน์ไทยบนเส้นทางสู่สังคมผู้สูงอายุ
	• โลกดิจิทัลกับสังคมสูงอายุ : โจทย์ท้าทายแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

	5 มอง...สื่อกับชุมชน
	• นักข่าวพลเมือง...สารจากพลเมืองเพื่อพลเมือง
	• วิทยุชุมชน สื่อของประชาชนเพื่อประโยชน์ชุมชน
	• โทรทัศน์ชุมชน : ความจำเป็น การยอมรับ และความต้องการของชุมชน
	• "สื่อท้องถิ่น" ความหวังของประชาชน ในบทบาทการสื่อสารสุขภาพ
	• สื่อพื้นบ้าน...ของดีใกล้ตัวที่ไม่อาจมองข้าม

	6 มอง...สื่อกับคนชายขอบ
	• สื่อชาติพันธุ์...เครื่องมือการต่อรองของคนเล็กๆ
	• สื่อสารเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ
	• "คลื่นเสียง" เพื่อเติมเต็มชีวิตคนตาบอดในสังคมไทย

	7 มอง...ภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัล
	• สายฟรี สายเปย์ สถานการณ์ทีวีไทยในยุคดิจิทัล
	• สื่อควรปรับจุดยืนหรือผู้บริโภคควรปรับจุดดู: บทบาทของสื่อในฐานะโรงเรียนของสังคม
	• เมื่อภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์เปลี่ยนไป...คนไทยต้องรู้เท่าทัน
	• Thai PBS สื่อสาธารณะ กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
	• สื่อใหม่กับกระบวนการสื่อข่าวยุคดิจิทัล
	• คนทำสื่อกับคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากสื่อสังคม
	• Change.org พลังออนไลน์ เปลี่ยนสังคม

	8 มอง...นักสร้างคอนเท้นต์ในโลกออนไลน์
	• บล็อกเกอร์ นักข่าวพลเมืองไร้พรมแดน
	• นักรีวิว...ควรสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มากกว่าชวนเชื่อ
	• เน็ตไอดอล...อาชีพมาแรงที่ใครๆ ก็อยากเป็น
	• ครูนกเล็ก: สื่อเด็กออนไลน์ทำอย่างไรให้ปัง?
	• มุมมองของคนทำเพจ: เพราะต้องแข่งขันจึงต้องคิดสร้างสรรค์

	9 มอง...เข้าไปในเนื้อหาสื่อ
	• ความหยาบคายในจอทีวี...บรรทัดฐานใหม่ที่คนดูต้องยอมรับ?
	* เพศและความรุนแรงล้นจอ...คุมได้ไหม คุมอย่างไร?
	• ภาษาโฆษณาในเครื่องดื่มเพื่อความงามสร้างค่านิยมความสวยในสังคมไทย
	• ข่าวปลอม ปัญหาที่มาพร้อมการเสพข่าวของคนไทยทุกช่วงวัยในเฟซบุ๊ก

	10 มอง...นโยบายรัฐกับการพัฒนาและการกำกับดูแลสื่อ
	• การกำกับดูแลสื่อยุคโลกไร้พรมแดน...เราจะไปวางทางไหนดี?
	• พิสูจน์พลัง Active Citizen...กลไกการตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาชน
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