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 สแกน สกรีน สกัด ส่ือร้าย

	 เราอยู่ในยุคท่ีข้อมูลข่าวสารและส่ือต่าง	ๆ	 เข้าประชิดถึงตัวได้โดยง่าย	 ในมุมหน่ึง	

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย	คือโอกาสของประชาชนในสังคม	แต่ในอีกมุมหน่ึง	การได้

รับ	“ส่ือ”	และ	“สาร”	โดยขาดความรู้เท่าทัน	อาจกลายเป็น	“ดาบสองคม”	ท่ีทำาร้ายประชาชน

ของเราได้เช่นกัน	โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย	ท่ีทักษะการรู้เท่าทันส่ือยังมีไม่มากพอ

	 การทำางานของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเฝ้าระวังส่ือท่ีไม่ปลอดภัยและไม่

สร้างสรรค์	จึงไม่เพียง	“เฝ้าระวัง”	แต่ยังต้องให้ความสำาคัญกับ	“การรู้เท่าทัน”	เข้าไปด้วย	

จดหมายข่าว	+6-3	ฉบับน้ี	จะพาไปพูดคุยกันถึงยุทธศาสตร์การทำางานของคณะอนุกรรมการฯ	

ท่ีมีเป้าหมายให้คนในสังคมไทยรู้เท่าทันส่ือ	 และใช้ประโยชน์จากส่ือได้อย่างสร้างสรรค์	 หรือ

พูดให้เข้าใจง่าย	ๆ	คือ	สามารถ	สแกน สกรีน และ สกัด	ส่ือท่ีไม่พึงประสงค์ได้ด้วยตัวเอง

	 นอกจากน้ี	 ขอแสดงความยินดีกับ	ดร.ธนกร	ศรีสุขใส	 ผู้จัดการกองทุนพัฒนา		

ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์	คนใหม่	ท่ีมาร่วมพูดคุยกับเราในเล่มด้วยเช่นกัน

คณะผู้จัดทำาจดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ +6-3

บรรณาธกิารบรหิาร นางสาวลัดดา ตัง้สุภาชัย ประธานคณะอนกุรรมการเกีย่วกบัการเฝ้าระวังส่ือท่ีไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ ท่ีปรึกษากองบรรณาธิการ 

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

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

สื่อที่ต้องไม่มีเนื้อหา 

1. พฤติกรรมและความรุนแรง 

2.  เรื่องทางเพศ 

3.  การใช้ภาษาที่หยาบคายและไม่เหมาะสม

สื่อควรมีเนื้อหา

1.  ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิดมีสติปัญญา

2.  ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ และศาสตร์สาขาต่าง ๆ 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

4.  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต 

5.  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชม

 ความหลากหลายในสังคม 

6.  ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

 และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ตามข้อกำาหนดแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ

โทรทัศน์ ประกาศสำานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ท่ีสามารถนำามาประยุกต์

ใช้ได้กับทุกสื่อ

++

Editor’s Talk  

สแกน สกรีน สกัด สื่อร้าย 

News Update  

ข่าวสาร กิจกรรม 
ความคืบหน้าการขับเคลื่อนงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ

คุยกับภาคี  

โรงเรียน...รู้เท่าทัน

สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย

Interview  

5 คำาถามกับ ดร.ธนกร ศรีสุขใส

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาส่ือฯ คนใหม่

Voice  

สื่ออยู่ในมือทุกคน 

Special Report

วิชารู้เท่าทันสื่อ...

ไม่ใช่แค่นักศึกษาสื่อที่ต้องเรียน  

Cover Story  

ปรับกลยุทธ์สแกนส่ือในมือคนไทย 

Infographic

พฤติกรรมรับสื่อของคนไทย
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คุยกบัภาคี ฉบับนี ้พาไปรูจ้กักบั ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ผูส้อนกลุ่มสาขาวิชาระบบ
สุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการ “รู้เท่าทันสร้างสรรค์
ส่ือปลอดภยั” โดยการสนบัสนนุของ กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบั
การรู้เท่าทันส่ือแก่เด็กนักเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 จ�านวน 15 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

Why

How

สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย

คุยกับภาค ี   

โรงเรียน…รู้เท่าทัน

บางโรงเรียนเข้าถึง
กลุ่มเด็กอนุบาลและชุมชน คาดว่า

กิจกรรมจะทำาอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าโครงการฯ จะสิ้นสุดลง 

“ “

“เราไม่อยากให้เด็กตกเป็นเหยื่อของ
ข่าวปลอม การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 
หรอืการใช้โซเชียลมเีดียโดยขาดทักษะ แต่เรา
อยากเหน็เด็กรูเ้ท่าทันถงึวิธกีารใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัยและสร้างสรรค์”

“เราน�ากระบวนการเรียนรู ้อย่างมี
ส่วนร่วมท่ีมีกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 
(Activities Based and Participatory 
Learning Process) และหลักการเรียนรู้
แบบสาระสันทนา(Edutainment Learning) 
เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคล่ือน
กระบวนการให้เด็ก ๆ ได้รู้เท่าทันกลเม็ด 
กลลวง และใช้ส่ืออย่างถูกวิธีในการสรรค์
สร้างส่ิงท่ีเป็นสาระเข้ามาใช้ เริม่จากท�าเวิร์กชอป
ผูบ้รหิาร 15 โรงเรยีน ขอคุณครท่ีูมใีจเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนละ 2 คน ให้คุณครูรับ
อาสาสมัครคัดเลือกเด็กกิจกรรมท่ีมีทักษะ
ส่ือสาร และถ่ายทอดสู ่ประชากรของ
โรงเรียน โรงเรียนละ 10-15 คน 

ครแูกนน�าจะใช้แผ่นป้าย Infographic 
ชุดนทิรรศการ 6 หวัข้อ ได้แก่ Fake News 
การกล่ันแกล้งบนโลกออนไลน์ Digital 
Footprint การพนันออนไลน์ เด็กติดเกม 
และการรู้เท่าทันสื่อ เป็นข้อมูลให้นักเรียน 
เพือ่ให้เด็กออกแบบกจิกรรม และกระบวนการ
ท่ีจะใช้ถ่ายทอดความรูสู่้คนอ่ืน ๆ  ในโรงเรยีน 
โดยครเูป็นเพยีงพีเ่ล้ียงให้แนวทางท่ีถกูต้อง 
กิจกรรมท่ีเด็กคิดและท�า มีท้ังการแสดง
ละคร การโต้วาที การจัดนิทรรศการ การ
วาดภาพระบายสี การจัดเสียงตามสายใน
โรงเรียน การเดินพาเหรดในชุมชน 

กิจกรรมของทุกโรงเรียนได้น�ามา
แสดงร่วมกนัในงาน มหกรรม Show&Share 
รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อปลอดภัย จัดขึ้นที่ 
มหาวิทยาลัยมหดิล เมือ่ปี 2562 ท่ีผ่านมา 
เพือ่เป็นการแบ่งปันไอเดีย พร้อมท้ังลงนาม 
MOU และมอบโล่ประกาศเจตนารมณ์ 
โรงเรยีน…รูเ้ท่าทัน สร้างสรรค์ ส่ือปลอดภยั 
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  NEWS UPDATE

01.07.63

25-26.06.63

10.07.63

คณะอนกุรรมการส่ือท่ีไม่ปลอดภยั
และไม่สร้างสรรค์ ประชุมตดิตามความ
ก้าวหน้าการด�าเนินการโครงการของคณะอนุกรรมการฯ  
โดยท่ีประชุมได้รายงานความก้าวหน้า โครงการจดัท�าหนงัสือ
คู่มือการสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์ให้กับบุตรหลาน 
โครงการจดัท�าคู่มอืส�าหรบัผูป้กครองการดูแลเด็กและวัยรุน่
ตดิเกม และ โครงการวิจยัเพือ่จดัท�าแผนยทุธศาสตร์คณะ
อนกุรรมการฯ เพือ่ร่วมเฝ้าระวังส่ือไม่ปลอดภยัและส่งเสรมิ
ส่ือสร้างสรรค์ในสังคมไทย

นายวิษณ ุเครอืงาม 
รองนายกรฐัมนตร ีปฏบิตัิ

ราชการแทนนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการกองทุนพฒันา

ส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ลงนามแต่งตัง้ นายธนกร ศรสุีขใส 
ด�ารงต�าแหน่งเป็นผูจ้ดัการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและ
สร้างสรรค์ 

มผีลตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  

กอง ทุน พัฒนา ส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
จัดโครงการอบรม “Digital 
Verification (Fact – Check) 
Training Program”

เพือ่สร้างทักษะความสามารถด้านการตรวจสอบข่าวลวง 
ข่าวปลอม ให้กบัส่ือมวลชน ผูแ้ทนจากส�านกัข่าวสถานโีทรทัศน์ 
เว็บไซต์ น�าไปปฏบิตัใิช้อย่างมปีระสิทธภิาพ เพือ่น�าเสนอ
ความถกูต้องของข้อมลูข่าวสารไปยงัประชาชน  

ส�านักงานกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
จดัเวทีระดมความคิดเหน็การส่ือสารรณรงค์ เพือ่สนบัสนนุ
การจดัการในสถานการณ์โรคระบาดไวรสัโควิด-19 เปิดรบัฟัง
ความคิดเหน็จากผูแ้ทนภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนส่ือปลอดภัย
และสร้างสรรค์  
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ผมเป็นคนที่มุ่งมั่นเรื่องสื่อมาก พูดได้ว่าชีวิตและจิต
วญิญาณของผมคอืสื่อก็ว่าได้ หลงัเรียนจบคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กต็ัง้ใจสมคัรงานเป็นนกัข่าว เพราะ
มอุีดมการณ์อยากเหน็สังคมดีขึน้ ไม่เคยวอกแวกไปท�างาน
ด้านวิชาชีพกฎหมายเลย เริม่ต้นชีวิตนกัข่าวท่ีหนงัสือพมิพ์ 
กรงุเทพธุรกจิ เนช่ัน และบางกอกโพสต์ตามล�าดับ จากนัน้ 

อะไรทำาให้ตัดสินใจลงสมัคร
ตำาแหน่งนี้

ในยคุน้ีทีใ่ครมอีปุกรณ์สือ่สารในมอืก็ลกุขึน้มา

เป็นสื่อได้ด้วยตัวเองผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	 รูปแบบ		

การเสพส่ือของคนยุคใหม่ก็ต่างไปจากเดิม	การสือ่สาร

จงึมพีลงัมากกว่าทีคิ่ด	ภารกิจของกองทนุพฒันาสือ่

ปลอดภัยและสร้างสรรค์คือ	การส่งเสริม	สนับสนุน	

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	 และการส่งเสริมให้

ประชาชนรูเ้ท่าทันสือ่	จากนีไ้ปอกี	4	ปี	

ผูท้ีจ่ะมารบัหน้าทีข่บัเคลือ่นภารกจิดงักล่าว	คอื	

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ 

คนใหม่	ที่ให้นิยามตัวเองไว้ว่า

งานสื่ออยู่ในสายเลือด“

“

ย้ายไปท�างานวิทยุในเครือส�านักข่าวไอเอ็นเอ็น ตามด้วย
งานผลิตรายการโทรทัศน์ท่ี ททบ.5 UBC โทรทัศน์ท่ีสถานี
โทรทัศน์ทีไอทีวี (TITV) ก่อนจะผนัตวัมาท�างานในบทบาทผูก้�ากบั
ดูแล (regulator) ในฐานะนกัวิชาการด้านส่ืออยูท่ี่ กสทช. 

ผมเช่ือเสมอว่าส่ือเป็นกลไกหนึ่งทางสังคมท่ีส่งผลต่อ
ความคิดและพฤตกิรรมของผูค้นท้ังด้านบวกและด้านลบ ถ้าส่ือดี 
สังคมดีแน่นอน ส่ือปลอดภยั สังคมปลอดภยั แต่ถ้าส่ือร้าย สังคม
กจ็ะเป็นแบบนัน้ จากประสบการณ์และองค์ความรูท่ี้ส่ังสมมากว่า 
30 ปี คิดว่าตัวเองมีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถ 
ที่มีอยู่พัฒนาวงการสื่อไทย เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้
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  INTERVIEW

5 คำาถามกับ 

ดร.ธนกร 
ศรีสุขใส

ผู้จัดการกองทุน
พัฒนาส่ือฯ คนใหม่

ระยะต้นเป็นขั้นตอนการเตรียมหลังบ้าน จัดทัพ
ส�านักงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมขับเคล่ือนภารกิจของ 
กองทุนพัฒนาส่ือฯ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงานภายนอกให้พร้อมท�างานร่วมกันกับเรา ภารกิจ
เร่งด่วน อย่างหนึง่คือการท�าให้กองทุนพฒันาส่ือฯ เป็นท่ีรูจ้กั
ในวงกว้างมากขึ้น ส�าหรับใครท่ีอยากสร้างสรรค์งานดี ๆ  
มีไอเดีย แต่ไม่มีทุน อยากให้เขานึกถึงเรา

ระยะกลางจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เกิดสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์มากขึ้นและหลากหลาย มีการจัด
อันดับผลลัพธ์ของการรับทุนท่ีมีผลกระทบต่อสังคมสูง 
เพราะการผลิตส่ือจะมีคุณค่าและมีความหมายได้ ต้องมี
การเผยแพร่ รับรู้ และน�าไปใช้ประโยชน์ มีการส่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากรด้านส่ือ เพื่อออกไปสร้างสรรค์งาน
ในพืน้ท่ีต่าง ๆ  ของประเทศ เราจะได้เหน็ภาพการมส่ีวนร่วม
ของสังคมในการเฝ้าระวังสื่อจากทุกภาคส่วน

ส่วนเป้าหมายระยะยาว ทุกคนจะได้เหน็ผลงานของ 
กองทุนพฒันาส่ือฯ ท่ีสังคมรูจ้กัและพดูถงึอย่างกว้างขวาง 
ในเชิงสังคมคนจะตระหนักในบทบาทของส่ือมากขึ้นและมี
ส่วนร่วมในการขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดีอย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างแรกคือให้ความส�าคัญกับการท�างานตาม
ยทุธศาสตร์ของกองทุนพฒันาส่ือ ฯ เพือ่เป็นหลักประกนัว่า
ส�านักงานจะขับเคล่ือนการท�างานไปสู่วัตถุประสงค์ตามท่ี
กองทุนได้ก�าหนดไว้ อีกท้ังหลังจากได้คุยกบัทีมงานผมมอง
เหน็ว่าบุคลากรระดับบรหิารใช้เวลาไปกบังานประจ�าค่อนข้างมาก 
คงต้องปรบัเพือ่ให้โฟกสังานทางยทุธศาสตร์และภารกจิองค์กร
เป็นหลัก ภารกจิเสรมิต้องเป็นรอง อีกหนึง่ความท้าทายคือการ
ท�าความเข้าใจกบัส่ือกระแสหลักถงึภารกจิของกองทุนพฒันาส่ือฯ 
ซึง่มบีทบาทในการขจดัส่ือร้าย ขยายส่ือดี องค์กรส่ือมีจุดยืน
ความคิดเป็นของตนเอง แต่ด้วยความท่ีส่วนใหญ่เป็นคนคุ้นเคย 
เป็นเพือ่น พีน้่องกนั กคิ็ดว่าน่าจะผ่านจดุนีไ้ปได้ ขณะเดียวกนั
สถานการณ์ประเทศไทยท่ีผนัแปรตลอดเวลา จากโควิด-19 
เราจะต้องพบเจอกับอะไรอีกไม่มีใครรู้ ซึ่งถ้าสภาพแวดล้อม
มปัีญหา คิดว่าต้องกระทบต่อการท�างานอย่างแน่นอน

ผมอยากให้บุคลากรในวงการส่ือ โดยเฉพาะส่ือ
กระแสหลัก มอีงค์ความรูม้ากขึน้ ขณะเดียวกนักอ็ยากเหน็
คนเล็กคนน้อยสามารถสร้างสื่อเองได้ ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่
ของกองทุนฯ ช้างเผอืกอยูท่ี่ไหน เราต้องรูแ้ละไปให้ถงึ และ
สร้างโอกาสให้เขา ส่วนช้างเกเรตกมนักใ็ช้มาตรการทางสังคม 
เช่น รณรงค์ไม่รับ ไม่แชร์สื่อนั้น อยากเห็นสื่อที่ปลอดภัย
และสร้างสรรค์เพื่อเด็ก อีกอย่างที่ฝันไว้คือเราจะสามารถ
สร้างประเด็นทางวัฒนธรรมท่ีมรีากเหง้าของความเป็นไทย
ในรปูของละครกดี็ ภาพยนตร์กดี็ ซึง่สร้างผลลัพธ์กระทบต่อ
สังคม และส่งออกไปทั่วโลก
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2 เป้าหมายการทำางานใน 4 ปีข้างหน้า

อะไรคือความท้าทายของตำาแหน่งนี้

5 ภาพของวงการสื่อไทยที่อยากเห็น
ในอนาคตต้องยอมรบัก่อนว่าส่ือเป็นส่วนหนึง่ของความสัมพนัธ์

เชิงอ�านาจ เศรษฐกิจ และการเมือง การผลิตสื่อจ�ากัดอยู่
ในระบบทุนและระบบอุตสาหกรรมท่ีมีข้อจ�ากัดทางการค้า 
คุณอยากจะผลิตส่ือดี ๆ แต่ทีวีมต้ีนทุน มค่ีาใช้จ่าย วิธีคิด
ของช่องหรอืคนผลิต คือเรตตงิต้องมาก่อน แต่ส�าหรบัคนเล็ก
คนน้อย บางทีเขาอยากสร้างสรรค์งาน แต่ไม่มทุีน มแีต่ไอเดีย 
กองทุนฯ พยายามเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ แต่ขณะ
เดียวกันก็ต้องท�าให้กองทุนนี้เป็นกองทุนของทุกคนท่ี
สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่กองทุนของใครหรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ ถ้าเหน็ส่ือดีเราต้องต่อยอดทันที 
ถ้าเห็นสื่อร้ายต้องมีวิธีการเตือนสังคม

3คิดว่าปัจจุบันปัญหาหลักของสื่อ
คืออะไร

NEWS

        สื่อโปรดของผู้จัดการกองทุนฯ
   พทุธธรรม (ประยุทธ์ ปยตุโต), Why China Rules the World, เจ้าชายน้อย   

   วินทร์ เลียววาริณ, ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

   สุนทราภรณ์  

   แดจงักมึ จอมนางแห่งวงัหลวง, จมูง มหาบรุุษกูบ้ลัลงัก์, Deep Rooted Tree

   รายการข่าว
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วิชารู้เท่าทันสื่อ…
ไม่ใช่แค่นักศึกษาสื่อ
ที่ต้องเรียน

SPECIAL REPORT    

ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข
หัวหน้าสาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิเคราะห์สื่อเป็น รู ้จักสังเกตและพิจารณาถึงจุดประสงค์ของ        
ผู้ส่งสาร พิจารณาได้ว่าสื่อมีทั้ง ด้านบวก และ ด้านลบ และมีบทบาทต่อ
สังคมวงกว้างมากขึน้ และต้องรูว่้าส่ือไหนเป็นประโยชน์กบัตวัเอง และสังคม 

เช็กก่อนแชร ์วิเคราะห์ที่มาหรือเนื้อหาของข่าวสารเพื่อตรวจสอบ
ความถกูต้องโดยอัตโนมตัทุิกครัง้ ซึง่นกัศึกษาหลายคน ก่อนได้เรยีนรูวิ้ชา
เท่าทันส่ือ แชร์ข่าวท่ีได้รบัมาโดยท่ีไม่ได้วิเคราะห์ข้อมลูหรอืตรวจสอบท่ีมา
ของข่าวก่อนเลย 

สื่อสารอย่างถูกต้อง ปัจจุบันทุกคนสามารถเป็นส่ือได้ จึงควร
เรยีนรูช่้องทางและเครือ่งมอืการส่ือสารรปูแบบต่าง ๆ  เพือ่ส่ือสารได้อย่าง
เข้าใจ ผลิตสื่อที่ดี สามารถส่งถึงผู้รับตามเป้าหมายที่ตั้งใจ และสารที่สื่อ
ออกไปเป็นประโยชน์แก่ผู้รับสาร

เป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีดี ใช้
เทคโนโลยอีย่างเหมาะสมและปลอดภยั มจีรยิธรรม ความรบัผดิชอบ รูจ้กั
กาลเทศะ และพร้อมสร้างสรรค์เรื่องราวดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ 

 ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันส่ือจึงเป็นทักษะส�าคัญท่ี  
ทุกคนควรได้เรยีน เพือ่เป็นพลเมอืงดิจทัิลท่ีดี สามารถใช้ส่ือ
ได้อย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ แม้ไม่ใช่
นักศึกษาสื่อก็ตาม 

การรูเ้ท่าทันส่ือ โดยเฉพาะส่ือดิจทัิล เป็นภาระหน้าท่ี
ที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับ “เด็กยุคดิจิทัล” (digital generation) 
ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 2000 เพราะพวกเขาคุ้นเคยและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการด�าเนินชีวิตมาตั้งแต่เกิด และ  
หลายคนอยู่ในวัยก�าลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย “วิชา 
รูเ้ท่าทันส่ือ” จงึเป็นวิชาท่ีเด็กยคุนีต้้องเรยีนรู ้เพือ่ให้ใช้ส่ือ
ได้อย่างปลอดภยัและสร้างสรรค์ เป็นพลเมอืงดิจทัิล (Digital 
Citizenship) ท่ีมคีวามรบัผดิชอบ มจีรยิธรรม เหน็อกเหน็ใจ
ผูอ้ืน่ มุ่งประโยชน์เพื่อสังคมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

  การท่ีนกัศึกษาจะรูเ้ท่าทันส่ือได้นัน้ ต้องเรยีนรูถ้งึ
กระบวนการการส่ือสารท่ีแต่ละองค์ประกอบต่างมีความ
ส�าคัญและเช่ือมโยงกนั เกดิเป็นการส่ือสารในรปูแบบต่าง ๆ  
ซึง่ต้องเข้าใจว่าตวัเองอยูม่ในบทบาทอะไร ระหว่าง “ผูส่้งสาร” 
กับ “ผู้รับสาร” ขณะเดียวกันเทคโนโลยีดิจิทัลก็ท�าให้เรา
สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารผ่านส่ือต่าง ๆ  ได้สะดวก และ
รวดเรว็ขึน้ แต่ท่ามกลางข้อมลูข่าวสารจ�านวนมากนัน้ มท้ัีง
ข้อมูลที่ “ถูก” และ “ผิด” 

การเรียนการสอน “วิชารู้เท่าทันส่ือ” จึงต้องแลก
เปล่ียนเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างนกัศึกษาและทีมผูส้อนท่ีต่าง
มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อในประเด็นที่แตกต่างกัน เพื่อให้
เกดิความคิดในแง่มมุท่ีหลากหลายทุกมติ ิพร้อมไปกบัการ
สร้างทักษะการรับส่ืออย่างรู ้เท่าทัน เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเลือกรบัส่ือได้ โดยใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์
แยกแยะ ประเมนิคุณค่า การน�าไปใช้ และมคีวามสามารถ
ในการผลิตส่ือ เพื่อขับเคล่ือนสังคมด้วยตนเองได้อย่าง
สร้างสรรค์ด้วย

วิชารูเ้ท่าทันส่ือนี ้จงึไม่เพยีงนกัศึกษาด้านนเิทศศาสตร์
ที่ต้องเรียน แต่รวมถึงนักศึกษาในคณะอื่น ๆ ด้วย 
เพราะการรูเ้ท่าทันส่ือเป็นทักษะท่ีทุกคนควรม ี ใน
มหาวิทยาลัยรงัสิต ได้สอนวิชานีใ้ห้กบันกัศึกษาสาขาอ่ืน ๆ 
ท้ังนกัศึกษาแพทย์และนกัศึกษาสายวิทยาศาสตร์ ส่ิงท่ีสะท้อน
ออกมาจากนกัศึกษา หลังจากท่ีเรยีนวิชานีไ้ปเพยีงครึง่เทอม
เหน็ได้ชัดว่านกัศึกษามคีวามเข้าใจและตระหนกัถงึการใช้ส่ือ
มากขึ้น ซึ่งเป็นทักษะการรู ้เท่าทันส่ือท่ีทุกคนควรให้     
ความส�าคัญ ดังนี้

• วิเคราะห์สื่อเป็น

แยกสื่อด้านบวก-ลบ

รู้จุดประสงค์คนส่งสาร 

• เช็กก่อนแชร์

ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง

• สื่อสารอย่างถูกต้อง 

เข้าใจเครื่องมือ ช่องทางที่ใช้ 

สื่อสารมีประโยชน์

• เป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีดี

ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ปลอดภัย 

มีจริยธรรม 

  VOICE

อมีนา ทรงศิริ
ผู้ตรวจสอบเสียงบรรยายภาพ

สำานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)  

สุจิรา โลหะทัด 
นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
AM981kHz

 “อยากเห็นส่ือในสังคมไทย  

ท�าหน้าท่ีให้ข่าวสาร ความรูท่ี้จ�าเป็น

ในการด�าเนินชีวิต เช่น การระวังภัยต่าง ๆ สร้างประโยชน์ต่อผู้รับสื่อ และผลักดันให้ผู้รับสื่อ   

ท�าประโยชน์ต่อสังคม ไม่อยากให้มีข่าวปลอม หรือการเสนอข่าวที่สร้างการทะเลาะเบาะแว้งกัน 

และควรเสนอข่าวสารผูบ้กพร่องทางร่างกาย ด้วยการน�าเสนอข้อมลูท่ีเป็นความรู ้เพือ่สร้างความเข้าใจ

ที่แตกต่างให้สังคม เช่น คนตาบอดหรือผู้ใช้วีลแชร์เดินทางอย่างไร เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ใช้ชีวิตได้

เช่นเดียวกับคนทั่วไป และเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่ปัจจุบันสื่อมักน�าเสนอภาพคนพิการเพื่อสร้าง

เรื่องสะเทือนอารมณ์ หรือเห็นการใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปเป็นเรื่องพิเศษเกินจริง 

 นอกจากนีอ้ยากให้ผูผ้ลิตส่ือสนบัสนนุการเข้าถงึส่ือส�าหรบัผูบ้กพร่องทางร่างกายมากขึน้ เช่น 

สร้างสื่อออนไลน์แบบ HTML หรือผลิตรายการที่มีเสียงบรรยายภาพส�าหรับผู้บกพร่องทางการ

มองเห็น มีค�าบรรยายภาพส�าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งจะท�าให้ผู้พิการสามารถรับสื่อได้

แบบเดียวกับคนทั่วไปด้วย”

“ในมุมของคนท�างานส่ือ ส่ิงท่ี

ต้องตระหนักมี 3 เรื่อง คือ 

1.เนือ้หาท่ีถกูต้อง เพราะปัจจบุนั

สื่อแข่งขันกันด้วยความรวดเร็ว ท�าให้ขาดการตรวจสอบที่รัดกุม ซึ่งการน�าเสนอข้อมูลที่ผิดเพี้ยน

จากข้อเท็จจริง อาจไปสร้างผลกระทบหรือสร้างความเสียหายกับคนอื่น ๆ ได้ เพราะสมัยนี้มีสื่อ

สังคมออนไลน์ท่ีส่งต่อข้อมลูและแสดงความเหน็กนัได้กว้างขวาง 2.เป็นข้อมลูข่าวสารท่ีก่อประโยชน์

ต่อผู้บริโภคและสังคม ไม่ใช่สร้างประโยชน์ในเชิงธุรกิจส�าหรับผู้ผลิตสื่อเท่านั้น ข่าวบางข่าวได้รับ

ความสนใจสูง อยู่ในกระแส สื่อแข่งขันกันออกข่าวต่อเนื่อง แต่ข่าวนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์ให้ใคร 

กลับไปจุดประเด็นขัดแย้งในสังคมก็ต้องพิจารณาน�าเสนอให้เหมาะสม และ 3.น�าเสนอด้วยภาษา

ที่ถูกต้อง สื่อสิ่งพิมพ์ก็ต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษา ส่วนผู้จัดรายการทั้งวิทยุและโทรทัศน์ 

ก็ต้องตระหนักถึงระดับภาษา ท่าทางการแสดงออก น�้าเสียง และค�าที่ใช้ เพราะการน�าเสนอของ

ส่ือส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม จึงเป็น 3 เรื่องส�าคัญท่ีผู้ผลิตส่ือต้องตระหนักอยู่เสมอ    

ในการท�าหน้าที่”  

สื่อ อยู่ในมือทุกคน



รวมกำาลังพล
“เอกชนอาจเป็นผูเ้ล่นสำาคญั
เพราะเป็นเจ้าของสือ่ทีเ่ข้าถงึ
คนหมู่มาก” 
 “มิติการท�างานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้า   

ระวังส่ือฯ ไม่ใช่การเฝ้าระวังส่ือแบบเดิม แต่เป็น “การเฝ้าระวัง” 

บวก “การรู้เท่าทัน” ขอบเขตงานจึงกว้างมากขึ้นเยอะ และ

การท�างานของคณะอนกุรรมการฯ ต้องไปเช่ือมต่อกบัหน่วยงาน

อีกมาก เพือ่ร่วมสร้างการเรยีนรูเ้รือ่งส่ือให้คนไทย ภาครฐั ต้อง

เปล่ียนการท�างาน จากคนท่ีต้องท�าเองทุกเรือ่งเป็นผูก้�ากบัดูแล

เชิงนโยบาย สื่อหรือภาคเอกชน ซึ่งอาจกลายเป็นผู้เล่นส�าคัญ

ในอนาคต เพราะว่าคนเหล่านี้คือเจ้าของส่ือท่ีเข้าถึงคนเป็น

จ�านวนมากในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ส่ือต้องมกีลไกการก�ากบัดูแล

กันเอง ซ่ึงเป็นวิธีท่ีได้ผลดีท่ีสุดส�าหรับการเฝ้าระวังและ

สร้างสรรค์ส่ือ ผมมองเป็นโอกาสท่ีส่ือจะได้ท�างานสร้างสรรค์

สังคม โดยได้สร้างประโยชน์ต่อประชาชนและได้ประโยชน์ทาง

ธรุกจิอย่าง Netflix ท่ีท�าเรือ่งเรตตงิ มรีะบบแยกเนือ้หาและอายุ

ท่ีรบัชมได้ในแต่ละรายการ เป็นการท�างานร่วมกบัภาครฐั ท�าแล้ว 

Netflix ไม่เสียหาย ยังเป็นท่ีนิยม แต่ได้รับผิดชอบต่อสังคม 

สุดท้าย ภาคประชาชน หากให้การยอมรบั ยกย่องส่ือท่ีมคีวาม

รับผิดชอบ ทั้งสื่อและประชาชนก็จะ win-win ทั้งคู่ เราก็มี

โอกาสท่ีจะเหน็ตลาดส่ือท่ีเปิดกว้าง มเีนือ้หาหลากหลายมากขึ้น 

และธุรกิจสื่อยังด�ารงอยู่ต่อได้ 

 “งานด้านการรับรู ้และสร้างความตระหนักรู ้เท่าทัน       

เฝ้าระวังส่ือ และการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์เป็นบทบาทหนึง่ของ

คณะอนุกรรมการเฝ้าระวังส่ือไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  

ซึง่นบัเป็นจงัหวะเวลาเหมาะสมกบัยคุสมยัท่ีเราต้องรูเ้ท่าทันส่ือ

มากขึน้ เพราะส่ือส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างคาดไม่ถงึ หากเรา

ไม่มีวิจารณญาณท่ีดี ส่ือท่ีเข้าถึงตัวเราอย่างท่วมท้นจะกลาย

เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ หลายเรือ่งกลืนกนิชีวิตเราไปโดยไม่รู้

ตวัเพราะส่ือตามตวัเราไปทุกเรือ่ง ท้ังกรุป๊ไลน์เรือ่งงานท่ีพร้อม

จะเข้ามาตลอดเวลาไม่ว่าจะดึกด่ืนแค่ไหน ท�าให้เราสูญเสีย

เวลาส่วนตัวหรือเวลาท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว รวมถึง

โฆษณาขายของท่ีจู่โจมใส่เราทุกเวลาในโซเชียลมีเดีย เพราะ

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เก็บข้อมูลและวิเคราะห์พฤตกิรรม    

ผูบ้รโิภคผ่านโซเชียลมีเดีย แล้วท�าการตลาดกับเราโดยตรง 

หยิบโน่น หยบินีเ่ข้ามา กระตุน้ให้เราซือ้ของ หากเรารูไ้ม่ทันจะ

กระเป๋าฉกีไม่รูต้วั ใช้จ่ายไปกับของที่ไม่มีความจ�าเป็น 

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยสนับสนุนด้วยว่า การอยู่กับส่ือ

สังคมออนไลน์มาก ๆ จะท�าให้สูญเสียหลายอย่างในชีวิตจริง 

พอต้องเจอคนตวัเป็น ๆ  เรากลับไม่มทัีกษะในการส่ือสาร การ

เข้าสังคม เพราะเราสูญเสียทักษะทางสังคมไปแล้ว ท้ัง ๆ ท่ีเรา

เล่นโซเชียลมีเดียเยอะ ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องน่าห่วง 

 งานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังส่ือฯ ท่ี

สะท้อนออกมาในแผนยทุธศาสตร์ฉบับนี ้จงึไม่ใช่แค่การเฝ้าระวัง

เฟคนวิส์ เว็บลามก หรอืส่ือล่อแหลมเท่านัน้ เพราะปัจจบัุนส่ือ

มีจ�านวนมากขึ้น จึงต้องเป็นการท�างานเชิงวิชาการท่ีมีแผน

รอบคอบรดักมุ เพือ่สนบัสนนุการท�างานของคณะอนกุรรมการ

ชุดนีใ้หม้ปีระสิทธภิาพ โดยไม่เป็นแผนการเฝ้าระวังส่ือ  

อย่างเดียว แต่เป็นแผนท่ีจะส่งเสริมการ 

รูเ้ท่าทันส่ือให้เด็กไทยและคนไทย เพือ่อยู่

ในโลกของสื่อได้อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน 

รักษาสมดุลของชีวิตท่ีดีได้ มีทักษะทาง

สังคมสูงแม้จะใช้โซเชียลมีเดีย ไม่ถูก

มอมเมา และใช้ส่ือเพือ่สร้างประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคมได้”

สื่อกลืนชีวิต
“สือ่สังคมออนไลน์ ทำาให้      
สญูเสียหลายอย่างในชวีติจริง” 

  COVER STORY

ปรับกลยุทธ์

สแกนสื่อ ในมอืคนไทย
	 ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 ปัจจุบัน	“ส่ือ”	 เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิต

ของผู้คนแทบทุกช่วงเวลา	 โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์	 หรือ			

โซเชียลมีเดีย	เข้าถึงได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส	การ	

“ติดอาวุธทางปัญญา”	เพือ่สร้างการรูเ้ท่าทนัสือ่ให้กบัประชาชน	

เป็นเรื่องที่	 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่           

ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	 ปักธงเป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องมี

ยุทธศาสตร์และดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	 โดยมี	ดร.อมรวิชช์ 

นาครทรรพ ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี และอดีตอาจารย์ประจำาคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 รับหน้าที่หัวหน้าโครงการแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อท่ี		

ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	 เพื่อวางกลยุทธ์ในการส่งเสริม

ความรูแ้ละทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่ให้แก่ประชาชนทกุภาคส่วน	วนันี	้

ดร.อมรวชิช์	จะมากางให้เห็นยทุธศาสตร์ทีจ่ะช่วย	สแกน	สกรนี	

และสกัดสื่อร้าย	อย่างรู้เท่าทัน	ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
หัวหน้าโครงการแผนยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
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 “เราอยู่ในสังคมที่มีทั้งสื่อร้ายและสื่อดี จุดมุ่งหมายของแผน

ยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้ เป้าหมายอยู่ที่คนไทยรู้เท่าทันและฉลาด

เลือกรบัส่ือ เพือ่ใช้ส่ือพฒันาตวัเอง และพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้ 

คนไทยแต่ละคนคือองค์ประกอบย่อยของความเป็นประเทศไทย 

ถ้าคนไทยใช้ส่ือให้เป็นประโยชน์ ประเทศของเรากจ็ะดีขึน้ด้วย หาก

เราท�าได้ ส่ือจะกลายเป็นอาวุธท่ีทรงพลังในการพัฒนาประเทศ 

และหากเรามงีานวิจยัมข้ีอมลูชัดเจนเป็นฐาน มเีครอืข่ายการท�างาน

ร่วมกันที่ดี เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องเพ้อฝันแน่นอน” 

ซึ่ งจ� า เป ็นมากและต ้องท�างานกับ ท้ัง

กระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชน

เจ้าของส่ือต่าง ๆ  เพือ่ท�าให้เกดิท้ังการเรยีน

รู้ผ่านสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และท้ัง

การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มอื่น ๆ ส�าหรับ

ประชาชนท่ัวไปท่ีจะช่วยส่งเสริมการรู้เท่า

ทันเรื่องเหล่านี้

ยทุธศาสตร์
การบรหิารจดัการเชงิระบบ
 ข้อเสนอส�าคัญคือการมีศูนย์วิจัยส่ือ 

(Media Research Center) ขึ้นในกองทุน

พฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ท่ีท�างาน

ร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิชาการ

ในการศึกษาเรือ่งการรบัส่ือรบัสารของคนไทย

อย่างเป็นระบบต่อเนือ่ง ซ่ึงในต่างประเทศ

จะใช้งานวิจัยด้านส่ือไปรองรับการท�า

นโยบายส่ือ ท้ังการท�าเรตติง การก�ากับ

ดูแลส่ือ ไปจนถึงเรื่องการศึกษารสนิยม

และความต้องการคนในชาติเพื่อผลิตส่ือ

แบบต่าง ๆ ให้โดนใจประชาชน ซึ่งระบบ

วิจยัส่ือจะเช่ือมโยงกบัทุกมติท้ัิงในเรือ่งการ

บรหิารจดัการและการท�างานส่งเสรมิการรู้

เท่าทันส่ือของประชาชน โดยมงีานวิจยัท่ีให้

ข้อมลูเชิงประจกัษ์เป็นตวัเช่ือม ท�างานผ่าน

เครอืข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เราอยากเหน็

บทบาทของกองทุนพฒันาส่ือฯ ปรบัเปล่ียนไป 

มีนักวิชาการท�างานในกองทุนพัฒนาส่ือฯ  

มากขึน้ มโีครงการวิจัยต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อ

น�าไปสู่การใช้ข้อมูลวิชาการท่ีอธิบายกับ

ประชาชนได้ในการก�าหนดนโยบายส่ือก็ดี 

หรือการก�ากับดูแลสื่อต่าง ๆ ก็ดี 

 แผนยุทธศาสตร์ทั้ง 3 แผนนี้ อยู่ใน

กระบวนการพัฒนาเพื่อลงรายละเอียด

เรือ่งต่าง ๆ  ให้ชัดเจน ซึง่

จะแล้วเสรจ็ในไม่ช้านี”้ 

มุ่งสู่เป้าหมาย

คนไทยแต่ละคนคอืองค์ประกอบย่อย
ของความเป็นประเทศไทย

หากคนไทยใช้สื่อเป็นประโยชน์
ประเทศของเราก็จะดีขึ้นด้วย

“

“

วางหมาก 3 ยุทธศาสตร์
“ต้องเข้าใจเรื่องธุรกิจเบื้องหลังสื่อ
เพื่อรู้เท่าทันสื่อ” 

 “ในการท�าแผนยทุธศาสตร์อยูบ่นฐาน

ของงานวิชาการ โดยส�ารวจพฤติกรรมการ

รับส่ือและความคิดเห็นต่อการเฝ้าระวังส่ือ 

เก็บตัวอย่างครอบคลุมทุกช่วงวัย กลุ่ม

อาชีพ และภูมิภาค จ�านวน 4,282 คน 

เพื่อน�าผลมาวิเคราะห์และจัดท�าแผนออก

มาเป็นแผนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ 

ยทุธศาสตร์การเฝ้าระวงั 
 มกีารจดัท�าระบบ Media Watch เฝ้า

ระวังส่ือท้ังส่ือใหม่และส่ือเดิม  แต่ไม่ได้เฝ้า

ระวังเรื่องเฟคนิวส์ บุลลี่ออนไลน์ หรือสื่อ

ไม่เหมาะสมเท่านั้น มีการท�างานเชิงรุก

จบัตาดูกระแสและแนวโน้มการเสพส่ือ รบั

ส่ือของคนกลุ่มต่าง ๆ  ท้ังเพือ่เฝ้าระวัง ตรง

ไหนควรเอาฉนวนป้องกนัไปใส่ ตรงไหนจะ

เข้าไปสร้างความร่วมมอื ส่งเสรมิให้เกดิส่ือ

สร้างสรรค์ และทักษะการรู้เท่าทันส่ือขึ้น 

ในเรื่องการตรวจสอบเนื้อหาส่ือต่าง ๆ มี

กลไกให้ส่ือช่วยกนัดูแลก�ากบัส่ือด้วยกนัเอง 

(Self Regulation) ซึ่งสื่อมีเสรีภาพ แต่ก็

ต้องปกป้องผู้บริโภคด้วย รวมท้ังส่ือใหม่

หรือส่ือออนไลน์ก็ต้องหาแนวทางร่วมกัน 

ในการพฒันาระบบจ�าแนกเนือ้หาและระดับ

ความเหมาะสมในการรบัชมหรอืระบบเรตตงิ

ให้ครอบคลุม ซ่ึงกลไกส�าคัญอยูท่ี่การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ ทั้งเจ้าของสื่อ เด็ก 

เยาวชน ผู้ปกครอง ภาคประชาสังคม และ

องค์กรเอกชน เพือ่ช่วยกนัก�ากบัดูแลคุณภาพ

ส่ือ เพราะเราไม่อยากเหน็การเฝ้าระวังเป็น

หน้าที่ของรัฐแต่ผู้เดียว 

ยุทธศาสตร์ของการ
รู้เท่าทัน
 เรือ่งส�าคัญอยูท่ี่การก�าหนดสมรรถนะ

การรู้เท่าทันส่ือให้เป็นพื้นฐานในหลักสูตร

การศึกษาทุกระดับ โดยให้เป็นนโยบาย

ส�าคัญของกระทรวงศึกษาฯ มีการวิจัยและ

พัฒนาการเรียนการสอน เรื่องรู้เท่าทันสื่อ

กับสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วน

หน่วยงานไหนท่ีท�างานด้านนี้ดีอยู ่แล้วก็

เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลกระทบ

ต่อสังคมให้กว้างขึ้น ท�าให้คนในสังคมมี

ทักษะ สมรรถนะความรูเ้ท่าทันส่ือ ซึง่มตีัง้แต่

ทักษะง่าย ๆ  เช่น สามารถสืบค้นข้อมลูทาง

เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ มีความรู้และจัดการ

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในสื่อได้ หรือมี

ความรู้แยกแยะเป็นว่าส่ือไหนเนื้อหาไหน

เป็นข้อเท็จจริง อันไหนเป็นแค่ความเห็น 

และอันไหนคือการโฆษณา หรอืรูไ้ปถงึขนาด

ว่าใครเป็นเจ้าของส่ือ เข้าใจเรือ่งผลประโยชน์

ทางธุรกิจและการเมือง ตลอดจนธุรกิจ

เบื้องหลังสื่อต่าง ๆ  ที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทัน 

และเลือกรบัส่ืออย่างมวิีจารณญาณมากขึน้ 

STRATEGY
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ชวนรับชม  

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

ในยุคที่ขอมูลขาวสารไหลบาถาโถมเขาใสเราจนตั้งตัวแทบไมติด 
หนึ่งในทักษะสําคัญจึงเปนการ “รูเทาทันสื่อ” แลวอยางไหนเรียก 
“รูเทาทันสื่อ” ในความหมายของคุณ และจะมีวิธีการใดที่ชวยใหเรา 
“รูเทาทันสื่อ” ไดบาง สแกน QR Code เขาไปตอบคําถามสั้น ๆ 
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 เทานั้น 
สําหรับผูที่เขาไปตอบคําถาม 10 คนแรก รับไปเลย! 
หนากากอนามัยเก ๆ ไวใสปองกันโควิด เรารอคําตอบดี ๆ 
จากทุกคนอยูนะคะ

ติ๋งติ๋ง หนาตางสายรุง
: การตูนไทยปลูกฝงจริยธรรม
: รายการที่เนนการปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับเด็ก ๆ เสริมสรางการอยู
รวมกันบนพื้นฐานความเขาใจในความแตกตาง
อันจะนําไปสู การสรางสังคมของคนทุกคน 
ที่เต็มเป ยมไปดวยความเอื้อเฟ อเกื้อกูล
ออกอากาศทุกวันเสาร-อาทิตย 07.20 น.
ทางชอง NEW18

ซีรีสพิเศษรายการ “คนคนฅน” 
:  ชุด  “เราเทากัน ในความตาง”
คําวา “พิการ” จะไมสามารถมาแบงแยกผูคน
ไดอีกตอไป และชุด “ราษฎรอาวุโส 4.0”
ออกอากาศวันอาทิตย เวลา 13.00 น. 
ชอง 9 MCOT HD และรับชมยอนหลัง
ทาง LINE TV

รายการ Stop bullying หยุดเหยียดไมเกลียดกัน
: โครงการรณรงค เพื่อแกไขปญหาการกลั่นแกลงกันทางโลกออนไลน
ทุกวันเสาร เวลา 10.00-10.30 น. ชอง NEW18

ที่มา: ดร.อมรวิชช นาครทรรพ หัวหนาโครงการแผนยุทธศาสตรของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝาระวังสื่อที่ไมปลอดภัยและไมสรางสรรค

1. ขาวลวง (Fake News) 79.9%

2. สื่อลามก  69.1%

3. การพนัน  59.9%

4. การระรานทางไซเบอร (Cyber Bullying) 57.7%

5. ประทุษวาจา (Hate Speech) 52.6%

6. สื่อและเกมใชความรุนแรง 31.3%

SHOP NOW

25

5
$

ใครเสพอะไร

1. เฟซบุก

2. ไลน

3. อินสตาแกรม

4. ยูทูบ

5. ติ๊กตอก

5 โซเชียลมีเดียยอดฮิต
ในชีวิตคนไทย 

ประเด็นนาหวง เรงดวนใหรูเทาทัน

พฤตกิรรมรบัส่ือของคนไทย

เว็บไซตและ
โซเชียลมีเดีย

สื่อออนไลน
(ยูทูบ,พอดแคสต)

โทรทัศน

ภาพยนตร

สื่อสิ่งพิมพ

1

2

3

4

5

6

วิทยุ

1 ใน 3 ใช ยูทูบ ไลน และทวิตเตอร
ติดตามขาวเดนประเด็นรอน

1. ดารา ดนตรี บันเทิง   
2. เกม
3. ภาพยนตร ซีรีส สารคดี

1. ภาพยนตร ซีรีส สารคดี 
2. ดารา ดนตรี บันเทิง   
3. กิจกรรมยามวางและงานอดิเรก

สนใจเนื้อหาการศึกษา
หาความรูมากที่สุด

ม.ตน

ม.ปลาย และอาชีวศึกษา

วัย 25-61 ปขึ้นไป

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


