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 สวัสดีครับทุกท่าน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นกองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 โดยเรามีวิสัยทัศน์คือ “ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้
สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี” ดังที่ทราบกัน

 เรามุง่หมายทีจ่ะท�างานเพ่ือบรรลวุสัิยทศัน์ดังกล่าวไปพร้อม ๆ  กบัการตอบวตัถปุระสงค์ของการจัดตัง้กองทนุ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัตถุประสงค์ที่ท�าให้เราได้สื่อสารกันวันนี้ คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 “ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย 
อบรม พฒันาองค์ความรูแ้ละการสร้างนวตักรรมด้านสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์” ดังทีไ่ด้เหน็แล้วว่า การท�างานด้าน
วิจัยเพ่ือความรู้และนวัตกรรมสื่อน้ันส�าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะเป็นงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน 
ทุกภาคส่วนได้อยู่ในนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

 การจดัท�าหนงัสอืและกจิกรรมเผยแพร่งานวจิยัทีเ่กิดขึน้จากการสนบัสนนุของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์  “หลอมสือ่ รวมคน สูห่นทางสร้างสรรค์” เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยท่ีเราสนับสนุน
มาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เห็นว่านับจากก่อตั้งกองทุน จนถึงช่วงต้นปี พ.ศ. 2564  ได้มีผลผลิตงานวิจัยที่เกิดประโยชน์
มากมายคืนกลับสู่สังคมไทย และเปิดกว้างให้ผู้สนใจหยิบน�าไปต่อยอดพัฒนาผ่าน “คลังรวบรวมงานวิจัย” ที่จะเกิด
ขึ้นต่อไป

 เรายังมั่นใจว่างานวิจัยเหล่านี้จะตอบสนองต่อเป้าหมายของกองทุน ดังที่ได้ประกาศไว้ว่า “ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้พัฒนาตนเอง
และครอบครัว พัฒนางานและเกิดความเข้าใจสังคมที่แตกต่างหลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์” 

 ขอทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อหลอมสื่อ รวมคน สร้างสรรค์สังคมไทย 
ต่อไปครับ

         ดร.ธนกร ศรีสุขใส
       ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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8 หลอมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์

 นบัจากก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2558 กองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์เป็นก�าลงัส�าคญัในการผลติ พฒันา 
และเผยแพร่สือ่ท่ีมคีณุภาพ เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฤติกรรมทีดี่ของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อนัดใีน
ครอบครวั และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสือ่ โดยมภีารกจิในการสนบัสนุนโครงการ การบรหิาร
จดัการโครงการ ให้ค�าปรกึษาและสนบัสนนุการด�าเนนิงานให้แก่บคุคลและนติิบคุคลท่ีได้รับการสนบัสนนุจากกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 “โครงการจดัเวทีวิชาการ สงัเคราะห์บทความวจิยั ตีพิมพ์และเผยแพร่ ส�าหรบัโครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
จากกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์” จงึสนใจทีจ่ะค้นคว้า ศกึษา รวบรวม และประมวลผลงานทางวชิาการ
เพื่อเป็นบทเรียนในการสร้างสรรค์ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เคยให้การสนับสนุนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานด้านการวิจัย เพื่อชี้ให้เห็นสภาพของบทเรียนและองค์ความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 การทบทวนบทเรียนงานวิจัยเอกสารและจัดกลุ่มคร้ังน้ี จะท�าให้พบว่าองค์ความรู้จากโครงการท่ีกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สนับสนุนอยู่มีสภาพเป็นอย่างไร โดยในรายละเอียดได้แก่ การสรุปบทเรียนว่าใน
แต่ละประเด็นที่ผู้วิจัยศึกษานั้น ได้มีผู้ใดศึกษาหรือมีเขียนงานทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มาแล้วบ้าง 
ได้ข้อค้นพบพร้อมค�าอธบิายอย่างไร มตีวัแปรอะไรบ้างทีเ่คยผ่านการศกึษาหรอืใช้อธบิายมาแล้ว ซ่ึงข้อมลูทัง้หมดจะ
ท�าให้ทราบว่า งานวจัิยต่าง ๆ  นัน้  มอีะไรบ้างท่ีส่งผลต่อสงัคมไทยด้านสือ่ และในท้ายทีส่ดุ เมือ่น�ามาจดักลุม่งานวจิยั
ทางด้านส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ีทางกองทุนได้ให้การสนับสนุนแล้วนั้น จะสามารถแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม และ
รูปแบบใดบ้าง 

 ในโครงการนี้ การทบทวนบทเรียนท่ีมาจากงานวิจัย จะปรากฏเป็นเอกสารทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถงึเวทวีชิาการ เพือ่น�าเสนอผลงานวจิยัด้านสือ่ท่ีได้ด�าเนนิการไปแล้วของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
ให้กบัผูท้ีส่นใจ ซึง่ล้วนเป็นผูร้บัทนุและคาดหวงัจะรับทนุของกองทนุ รวมถงึประชาชนทัว่ไป ซึง่หากสามารถน�าผลงาน
วิจัยที่ได้ไปพัฒนาหรือน�าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ยังเป็นการส่งเสริมให้วงการวิจัยของประเทศมีการพัฒนา เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเป็นแรงบันดาลใจที่จะผลักดัน
ให้เกิดงานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่มีคุณภาพต่อไป

 หนังสอื “หลอมส่ือ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์: สังเคราะห์องค์ความรูจ้ากงานวจิยัภายใต้การสนบัสนนุ
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” คือผลผลิตจากการทบทวนงานวิจัยดังที่กล่าวไป โดยจัดแบ่งออก
เป็น 4 ส่วนส�าคัญด้วยกัน โดยแต่ละส่วนมีพิกัดและค�านิยามท่ีท�าให้เห็นขอบเขตและความส�าคัญในตัวเอง อีกทั้ง
ท�าให้ผู้อ่านได้เล็งเห็นถึงองค์ความรู้ที่ส่งกลับคืนไปยังสังคมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

 ส่วนแรก ได้แก่ การสังเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดของงานวิจัยที่สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ด้วยการแบ่งหมวดหมูใ่นรปูแบบต่าง ๆ  เสมอืนเป็นการมองในภาพกว้างทีช่่วยให้มองเห็นถงึการค้นคว้าใน
เชิงพืน้ที ่ประเดน็ ตลอดจนถงึแนวคดิและทฤษฎต่ีาง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ในส่วนนีจ้ะท�าให้เหน็ถงึการตอบโจทย์เชิงปรมิาณ
ในการสนับสนุนด้านวิจัยที่ผ่านมา

บทบรรณาธิการและกิตติกรรมประกาศ



9สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 ส่วนที ่2 ได้แก่ งานศกึษาในกลุม่ของส่ือกับบรบิททางสงัคม เนือ้หาจะกล่าวถงึภมูทิศัน์สือ่ มายาคต ิการวจิยั
ส่ือ ตลอดจนถึงบรบิทอนัเข้มข้นท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาสือ่ ดงัเช่นมติขิองการเมอืง สงัคม และวฒันธรรม ในเนือ้หาบทนี้ 
ผศ.ดร.พมิลพรรณ ไชยนนัท์ จะน�าเสนองานวจิยัทีม่องสือ่อย่างเป็นระบบนเิวศซ่ึงมอีงค์ประกอบต่าง ๆ  หลายประการ
หลอมรวมเข้าด้วยกัน ดังเช่นการพิจารณาในสถานะของสื่อการเมืองและการเลือกต้ังครั้งส�าคัญของประเทศไทย 
ตลอดจนถึงการน�าเสนอภูมิทัศน์ของสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการศึกษาเรื่องการรู้เท่าทันส่ือ
ในประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา

 ส่วนท่ี 3 ได้แก่ งานศกึษาในกลุม่ของความเป็นนวตักรรมสือ่ อนัหมายถงึสิง่ท่ีถกูคดิค้นใหม่ทัง้ในทางรปูธรรม
และนามธรรมเพือ่สร้างประโยชน์ในฐานะของส่ือ ท้ังในแง่ของการเป็นตัวขับเคล่ือนโดยตรง เช่น กลวธิกีารสือ่สารใหม่ 
หรือการเป็นองค์ความรูใ้หม่ในบรบิทของสือ่ เพ่ือหยบิจับน�าไปพัฒนาสังคมดังจะเหน็ได้จากการสร้างคูม่อืการเรยีนรู้
ในทางสื่อ งานในกลุ่มนี้จึงประกอบไปด้วยทั้งการสร้างห้องทดลองด้านสื่อ (Media Lab) การประยุกต์ใช้งานศาสตร์
ใหม่อย่างการเล่าเรื่องข้ามสื่อ ไปจนถึงการจัดท�าคู่มือการเรียนรู้และจัดท�าหลักสูตรเพื่อผลิตสื่อน�้าดีต่อไปในอนาคต 
ในบทนี้ ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ได้น�ามาสังเคราะห์ความเป็นนวัตกรรมสื่อเอาไว้อย่างเป็นระบบ

 ส่วนท่ี 4 ได้แก่ งานศึกษาท่ีมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชนคือก�าลังส�าคัญของชาติซึง่
จ�าเป็นต้องปลกูฝังและช่วยเหลอืให้เกดิความรู้ความเข้าใจในการใช้ส่ืออย่างปลอดภยัและสร้างสรรค์ ตลอดจนเก้ือหนนุให้
เติบโตมาในภูมิทัศน์สื่อที่ดีอีกด้วย ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล ได้น�าเอาแนวคิดที่น่าสนใจมาสังเคราะห์รวมกับผลงานที่
มุ่งเน้นไปยงักลุม่เป้าหมายเยาวชน ซ่ึงมตีัง้แต่ภาคเหนอืจรดภาคใต้ และยงัรวมถงึการก�าหนดภาพใหญ่ในเชงินโยบาย 
เพื่อน�าไปสู่การขับเคลื่อนต่อไป

 และส่วนสุดท้าย ส่วนที่ 5 ได้แก่ การสังเคราะห์ให้เห็นถึงการน�าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เด่นชัด ซึ่งเนื้อหา
ในส่วนน้ียงัรวมถงึการสงัเคราะห์ประโยชน์จากงานวจิยัทีผ่่านมาทัง้หมด เพือ่ประสานเข้ากบัหลกัปรชัญาและแนวคิด
ในการก�าหนดพิกัดของประโยชน์ในทางการวิจัย เพื่อชี้ให้เห็นถึงการท�างานวิจัยด้านสื่อที่จะกลายเป็นโภคผลต่อทั้ง
วงการวิชาการและวิชาชีพต่อไป

 ในฐานะของบรรณาธกิาร ขอขอบพระคณุคณะทีป่รกึษา ผูจ้ดัการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
รองผูจ้ดัการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์  ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและขบัเคล่ือนสังคม  ผู้อ�านวยการฝ่าย
พัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชน, ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับประชาชน ในความเอื้อเฟื้อให้โอกาสและข้อมูลส�าหรับ
การจัดท�าหนังสือเล่มนี้ และที่ขาดไม่ได้คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ ศิลปกรรม และผู้ประสานงานทุกท่านที่
ได้ช่วยเหลือเกื้อกูล และยังรวมถึงท่านที่อาจจะขาดตกรายชื่อไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ ซึ่งขอขอบพระคุณจากใจจริง

 หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นก้าวแรกในการจดัระบบรวบรวมงานวจิยัภายใต้การสนบัสนนุของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยั
และสร้างสรรค์ ซึ่งหวังเป็นอย่างย่ิงว่าโครงการเหล่านี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และจะได้รับการสนับสนุนให้
เกิดขึ้นต่อไปอีกในภายภาคหน้า

 

                ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา

             บรรณาธิการ
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ร้อยอดีตสู่ปัจจุบัน ถักสานสู่อนาคต
กองบรรณาธิการ



ภาพรวมจากงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

 งานวจัิยภายใต้การสนบัสนนุของกองทนุพัฒนาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ซ่ึงแล้วเสร็จและผ่านการคดัสรร
รวบรวมเพือ่มาน�าเสนอในหนงัสอืเล่มนี ้ประกอบไปด้วยงานวจัิยท้ังส้ิน 18 หวัเร่ือง (เรียงตามล�าดับปีท่ีเผยแพร่) ได้แก่

 1.  การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันส่ือ โครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) (ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, 2560)

 2.  การพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์การศึกษาวิจัยผลิตและสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
โครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) (ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม, 2560)

 3.  การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนครอบครัวและ
ชุมชน โครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ. ศ. 2561-2565 (ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์, 2560)

 4.  การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กและเยาวชน (ดร.ชเนตตี 
ทินนาม ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร ผศ.ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ, 2560)

 5.  โครงการการส่งเสริมการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ (ดร.ชเนตตี ทินนาม, 2560)

 6.  โครงการวิจัยนิเวศสื่อเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา  
การดา ร่วมพุ่ม  มาโนช ชุ่มเมืองปัก, 2561)

 7.  โครงการนวตักรรมการเล่าเรือ่งข้ามสือ่เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ขบัเคลือ่นสงัคม ภายใต้โครงการพัฒนา
นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Lab) (อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ, 2561)

 8.  โครงการการพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสังคม (กริ่งกาญจน์ เจริญกุล  ดร.ณภัทร 
เรืองนภากลุ  วิชญา โคตรฐิติธรรม, 2561)

 9.  โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ "โรงเรียนสร้างพลเมืองรู้
เท่าทนัสือ่ สารสนเทศ และดจิทิลั"  ในพืน้ท่ีภาคเหนอืตอนล่างของประเทศไทย (ดร.อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกลุ, 2561)

 10. โครงการออกแบบสื่อชุมชนบนมือถือเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0 (ชัยวัฒน์ จันธิมา, 2561)

 11. การพัฒนาต้นแบบสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส�าหรับเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่พรมแดนเพื่อ   
ส่งเสรมิทกัษะ รูเ้ท่าทนัสือ่ในการลดปัญหาความรุนแรงบนพ้ืนท่ีออนไลน์ (ศ.ดร. พิมพวลัย์ บญุมงคล, 2562)

 12.  การศกึษาวจิยัเรือ่งรปูแบบและระบบนเิวศส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ท่ีช่วยเยยีวยาส่งเสริมสขุภาพจติ
ที่ดีต่อเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สุรชัย ไวยวรรณจิตร  มูฮ�าราพีร์ มะเก็ง  อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์  รุ่งโรจน์ ชอบหวาน, 2562)

 13.  สถานภาพความรู้การวิจัยเกี่ยวกับความรู้เท่าทันส่ือในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540-2560       
(ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา  ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์  ดร.ศศิธร ยุวโกศล, 2562)

 14.  โครงการต้นแบบหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาก�าลังคนด้าน
สือ่โฆษณาและการขบัเคลือ่นสงัคม ให้มกีารผลติสือ่โฆษณาทีป่ลอดภยัและสร้างสรรค์ (อ่อนอษุา ล�าเลยีงพล, 2562)



12 หลอมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์

 15.  โครงการผลิตคู่มือการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยส�าหรับเด็กและ
เยาวชนส�าหรับพ่อแม่ครูและครอบครัว (ธาม เชื้อสถาปนศิริ  อาทิตยา สมโลก, 2562)

 16.  โครงการ ELECT สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย (พัดชา ด้วงกลัด ธนัสรา เรืองเดช บริษัท 
บันลือ พับลิเคชันส์ จ�ากัด, 2563)

 17.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ 
(ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล, 2563)

 18.  โครงการรู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย (ผศ.ดร. เนตร หงษ์ไกรเลิศ, 2563)

 เมื่อพิจารณาจากรายชื่อข้างต้น จะท�าให้เห็น
ถึงลักษณะบางประการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อันได้แก่ 
การน�าเสนอตัวเลขวิเคราะห์จากหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

 (ตัวเลขในแต่ละหมวด อาจมีการนับที่ทับซ้อน
กัน เนื่องจากงานวิจัย 1 ช้ินอาจถูกนับเข้าประเภทได้
มากกว่า 1 ประเภท)

 1. เมื่อพิจารณาจาก “ประเภทของงานวิจัย” 
ซึ่งในที่น้ีจะได้แบ่งโดยกว้างออกเป็น 2 ลักษณะ คือ        
การวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ และเน้นวิธีการ
รวบรวมเชงิเอกสารเป็นหลกั กบั งานวจิยัเชิงปฏบิตักิาร 
ซึง่เน้นกระบวนการวิจยัทีม่ลีกัษณะของการน�าไปปฏบิตัิ 
ทดสอบ หรือถอดบทเรียนออกมาสู่ข้อสรุป 

 เมื่อวิเคราะห์ผลงานที่คัดสรรมาจะได้ผลลัพธ์
ดังตารางต่อไปนี้

ประเภทงานวิจัย จ�านวน

วิจัย 6

วิจัยเชิงปฏิบัติการ 12

 ดังจะเห็นว่า งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้รับการ
สนบัสนนุมากทีส่ดุ รองลงมาคอืงานวจิยัซึง่หมายถงึงาน
วิจัยในแง่ของการสร้างฐานความรู้

 2.  เมื่อพิจารณาจาก “กลุ่มเป้าหมาย” อัน
ได้แก่ เป้าหมายด้านกลุ่มคน ท่ีกลายเป็นหัวข้อใน
การวิจัย ซ่ึงเป็นได้ทั้งเป้าหมายในการเก็บข้อมูลและ
เป้าหมายในการรับประโยชน์จากงานวิจยั พบว่า มุง่เน้น
ไปยงักลุม่เป้าหมายที่เป็น “เด็กและเยาวชน” มากที่สุด 
เท่ากับเป้าหมาย “ประชาชนทั่วไป” 

 ดังตารางต่อไปนี้

กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน

เด็กและเยาวชน 11

เยาวชน 7

ประชาชน 11

ผู้สูงอายุ 4

อื่นๆ เช่น กลุ ่มผู ้หลากหลายทาง
เพศ  ผู้พิการ  ครูและผู้บริหาร  กลุ่ม
ครอบครัว

4

 ข้อสังเกต ได้แก่ การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายไป
ยังกลุ่มคนที่อายุน้อย (เด็กและเยาวชน และเยาวชน) 
เป็นส่วนที่มีค่าน�้าหนักมากที่สุด และส่วนที่น่าสนใจ
ต่อไปกค็อื การก�าหนดกลุม่เป้าหมายทีพ้่นไปจากกรอบ
ของอายุ เช่น การมุ่งเน้นยังกลุ่มครอบครัว กลุ่มของ      
ผู้พิการ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น



13สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 3. เมื่อพิจารณา “ประเด็น” ตามยุทธศาสตร์
กองทุน ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   
ได้แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็นด้านต่าง ๆ เมื่อน�างานวิจัย
เหล่านีม้าวเิคราะห์ จะพบการสนองต่อยทุธศาสตร์ต่าง ๆ 
อย่างรอบด้าน โดยพบการสนองต่อยุทธศาสตร์ด้าน         
การส่งเสริมและพฒันาองค์ความรูใ้นการพฒันาสือ่และ
นิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มากที่สุด 

 ดังตารางต่อไปนี้

ประเด็นตามยุทธศาสตร์กองทุน จ�านวน

ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

6

ส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรู ้ในการ
พัฒนาสื่อ และนิเวศสื่อ ที่ปลอดภัย
และสร้างสรรค์

16

ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไก และ
กระบวนการเฝ้าระวัง และรูเ้ท่าทันสือ่

11

ส ่งเสริมและพัฒนาช ่องทางเพื่อ
สื่อสารให้กับสังคมให้เกิดการรับรู ้ 
การมีส ่วนร่วมกับภาคประชาชน
และภาคี

10

การรู ้ เท ่าทันสื่ออย ่างชาญฉลาด 
(MIDL)

5

 ข้อสงัเกตจากการตอบยทุธศาสตร์กองทุน กค็อื 
แม้บางยุทธศาสตร์อาจจะไม่ได้มีตัวเลขที่มากมายนัก 
เช่น กรณีของการรู้เท่าทันสื่ออย่างชาญฉลาด (MIDL) 
แต่ก็ถอืว่ามปีรมิาณทีย่งัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมได้
ตามสมควร

 4. เมื่อพิจารณาตาม “ลักษณะงานวิจัย
ด้านสื่อ” ว่าตอบสนองในส่วนใดมากที่สุด ซึ่งอาจแบ่ง
ออกเป็นการตอบสนองเชงินโยบาย การปฏิบตักิาร และ
การสร้างนวัตกรรม ผลลัพธ์คือ สนองต่อเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบัติการมากที่สุด ดังปรากฏในตาราง

ลักษณะงานวิจัยด้านสื่อ จ�านวน

เชิงนโยบาย 9

เชิงปฏิบัติการ 9

การสร้างนวัตกรรม 5

 5 .  เมื่ อวิ เคราะห ์การใช ้  “ค�าส� าคัญ”              
(Keywords) ในงานวิจัยที่คัดสรรมา จะพบการใช้     
ค�าส�าคัญล�าดับต้นๆ ดังต่อไปนี้

 5.1 การรู้เท่าทันสื่อ

 5.2 เด็กและเยาวชน

 5.3 สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 5.4 นวัตกรรมสื่อ

 5.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 และนอกเหนือจากนี้ยังมีค�าส�าคัญอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ซ่ึงสะท้อนความหลากหลายในการก�าหนด
ความส�าคัญของหัวเรื่องที่แตกต่างกันออกไป

 6.   หากวิเคราะห์จาก “พ้ืนที่เป้าหมาย” 
ในการท�าวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็นภูมิภาคต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย จะพบว่างานวิจัยจ�านวนมากระบุให้ “ทั้ง
ประเทศ” เป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย แต่ยงัมงีานวจัิยอกีจ�านวน
มากเช่นกัน ท่ีได้ระบุลักษณะของพ้ืนท่ีเอาไว้อย่าง
ชัดเจนเป็นจังหวัดและภูมิภาค ดังจะปรากฏในตาราง
ต่อไปนี้



14 หลอมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์

พื้นที่เป้าหมายการท�างาน จ�านวน

ภาคเหนือ 11

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9

ภาคตะวันออก 8

ภาคตะวันตก 8

ภาคกลาง 9

ภาคใต้ 9

กรุงเทพมหานคร 12

 7.  เม่ือพิจารณาจาก “การสนองพันธกิจ” 
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดังที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุน จะพบว่า 
งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านี้ ได้สนองต่อ          
พันธกิจครอบคลุมครบทุกด้าน โดยจ�าแนกออกมาเป็น
รายภารกิจ ดังตารางต่อไปนี้

การสนองพันธกิจของกองทุนฯ จ�านวน

ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข ่าย
ทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

13

ส่งเสริมประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และ
ใช้ประโยชน์ จากสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์อย่างทั่วถึง

5

ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว มีทักษะในการ
รู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ

9

 จากงานวิจัยทั้งหมดดังที่ได้ระบุรายชื่อตาม
การคัดสรร หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกมาเป็นหมวดหมู่ 
เพือ่ท�าให้ง่ายต่อการสงัเคราะห์องค์ความรูท้ีไ่ด้จากการ
ทบทวนงานวิจัยทั้งหมด อันได้แก่

1. งานศกึษาส่ือกบับริบททางสังคม สังเคราะห์ความรู้
โดย ผศ.ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์

2. งานศกึษาในกลุ่มของส่ือ นวตักรรม และการพัฒนา 
สังเคราะห์ความรู้โดย ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ 
ณ อยุธยา

3. งานศกึษามุง่เน้นสือ่กบัเด็กและเยาวชน สงัเคราะห์
ความรู้โดย ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล 

4. การสังเคราะห์ความรู้ในเชิงการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย โดย ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา

 ดังจะได้น�าเสนอเป็นหมวดหมู่ตามล�าดับ



15สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

2 

งานศึกษาสื่อกับบริบททางสังคม
พิมลพรรณ ไชยนันท์
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รวมงานวิจัยคัดสรร

โครงการวิจัยนิเวศสื่อเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้จัดท�า

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา   การดา ร่วมพุ่ม   และมาโนช ชุ่มเมืองปัก

 โครงการนีเ้กดิข้ึนเน่ืองจากการเสวนาตามยทุธศาสตร์ของกองทนุพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ในหวัข้อ 
"นิเวศสื่อ" ที่พยายามขยายภาพให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงและอิทธิพลที่ส่งผลต่อกันในสังคมไทยในหลากหลาย
มิต ิรวมถงึแนวทางส่งเสรมิการสร้างนเิวศสือ่ทีด่เีพือ่ส่งเสริมส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ ดังนัน้การศกึษานีจึ้งมุง่ท่ีจะ
สงัเคราะห์องค์ความรูเ้พือ่อธบิายและวิเคราะห์สภาวะของระบบนเิวศสือ่ในปัจจบุนัและมุง่ทีจ่ะค้นหาจดุเปลีย่นแปลง
ที่ส�าคัญเพื่อสร้างนิเวศสื่อท่ีดี เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์กับมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑติย์ เพือ่จดัท�าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการก�าหนดกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
ปี 2561-2565

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ปรากฏการณ์นิเวศน์ส่ือในปัจจุบัน ในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อ กับปัจจัยแวดล้อม 

2. เพื่อศึกษาและขยายแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศสื่อที่เหมาะสมให้แก่สื่อมวลชน บุคคล หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

3. เพื่อสังเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์การวิจัย โดยมุ่งเน้นเรื่องการค้นหาจุดเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่
กองทุนควรมุ่งเป้าด�าเนินการและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ของกองทุนปี 2561-2565 

4. สร้างและขยายภาคีขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้ระบบนิเวศสื่อที่เหมาะสม
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วิธีการศึกษา 

1. สังคราะห์งานวิจัยโดยเป็นวิธีการแบบพรรณนา 
สรุปเชิงเน้ือหาเก่ียวกับประเด็นหลักที่มุ ่งศึกษา
เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ปรากฏการณ์นิเวศสื่อ
ในปัจจุบัน โดยวิธีการบรรยายและการวิเคราะห์
เนื้อหา กลุ่มตัวอย่างเป็นงานวิจัย บทความวิจัย 
บทความวิชาการ 273 ชิ้น 

2. การสนทนากลุม่และสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูว้จิยัด�าเนนิ
การสนทนากลุ่มจ�านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 

2.1. ผู้ผลิตสื่ออาชีพ จ�านวน 8 ท่าน 

2.2. กลุม่คนเกีย่วข้องกับสือ่มวลชน สือ่วฒันธรรม
พื้นบ้าน และสื่อทางเลือก 6 ท่าน

2.3. กลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องกับการสื่อสารเพื่อพัฒนา
เดก็เยาวชน ผูส้งูอาย ุและครอบครัว จ�านวน 
8 ท่าน

3. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่มีความ
เช่ียวชาญเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องนิเวศน์สื่อเพื่อพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 ผลการศกึษาได้สะท้อนให้เหน็ว่าในระบบนเิวศ
สือ่ของประเทศไทยเกดิผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ หรอื 
“ความไม่สมดุล” ในระบบนเิวศสือ่อย่างน้อย  3 ด้าน คอื

1)  ด้านการรูเ้ท่าทนัสือ่และการมส่ีวนร่วม พบว่าผู้ใช้ส่ือ
ในประเทศไทยยงัมทีกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่ทีจ่�ากดั ท�าให้
เกิดผลกระทบต่อตัวผู้ใช้สื่อและสังคมในหลายประเด็น 
อาทิ การถูกละเมิดและหลอกลวง ในยุคดิจิทัลทั้ง
ผู้ใช้สื่อออนไลน์ทั้งในเมืองและชนบทจะสื่อกันได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นให้เปลี่ยนจาก การ
รับรู้ปัญหาสังคม ไปสู่การลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคม
ได้มากนัก นอกจากน้ียังพบความไม่สมดุลทั้งตัวบุคคล
และสภาพแวดล้อมของตัวบุคคลด้วย ภาควิชาการพบ
ว่ามีประเด็นในการศึกษาที่ยังขาดหรือไม่ได้รับความ
ส�าคัญ ที่จะเอื้อต่อการส่งเสริมการรู ้เท่าทันสื่อและ
การมีส่วนร่วมดังนี้ 

 -  ขาดการศึกษาในกลุ่มปฐมวัย ประถมศึกษา 
ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการ และกลุ่มเพศที่หลากหลาย 

 - ขาดบทบาทของครอบครัว องค์กรภาครัฐ 
และวัฒนธรรมในสังคม 

 - ขาดองค์ความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลที่ยังจ�ากัด

2) ด้านการสร้างสรรค์สื่อ พบว่าการเปลี่ยนแปลงใน
นิเวศส่ือที่ได้รับผลกระทบจาก “เทคโนโลยีก่อกวน” 
(Disruptive Technology) ต่อกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 
กลุ่มผู้ผลิตสื่อเชิงพาณิชย์ที่ต้องปรับตัว ปรับไม่ได้ก็ปิด
ไป หรือเปลี่ยนไปธุรกิจอื่นแทน กลุ่มสื่อชุมชนที่จ�าเป็น
ต้องปรับตัวเช่นกัน แต่ก็ประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน 
ท�าให้มีปัญหาในการมีส่วนร่วมจากชุมชนท่ีไม่มากพอ 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมส�าคัญที่ส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์สื่อ ได้แก่ ปัญหาเชิงนโยบาย ข้อกฎหมาย 
และหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องขาดความสามารถในการ
ตรวจสอบ

3) ด้านจริยธรรมและการก�ากับดูแลสื่อ 

 ปัญหาในการน�าเสนอสู่สื่อมวลชนอาชีพ เช่น 
การโฆษณาเกินจริง

 ปัญหาในการน�าเสนอเนื้อหาในสื่อออนไลน์ 

 ปัญหาในการดูแลโดยรัฐ อาทิ การแทรกแซงสือ่
โดยรัฐ รูปแบบรายการไม่หลากหลาย  ไม่มีมาตรการที่
ชัดเจนส�าหรับก�ากับดูแลส่ือในบริบทดิจิทัลหรือบริบท
สื่อหลอมรวม

    

 นิเวศสื่อท่ีดีเพื่อส ่งเสริมสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์นั้น จ�าเป็นต้องสร้างให้เกิด “สภาพพึง
ประสงค์” 3 ด้าน ดังนี้ คือ

1)  สภาพพึงประสงค์ด้านการรู้เท่าทันส่ือและการมี
ส่วนร่วม

2)  สภาพพึงประสงค์ด้านการสร้างสรรค์สื่อ 

3)  สภาพพึงประสงค์ด้านจรยิธรรมและการก�ากับดแูลสือ่



18 หลอมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์

 ซึ่งถ้า 3 องค์ประกอบน้ีท�างานสอดประสานกัน เกื้อกูลกันจะท�าให้แต่ละส่วนด�าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะเอื้อท�าให้เกิดนิเวศสื่อที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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สถานภาพความรู้การวิจัยเกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2560

ผู้จัดท�า

ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา  ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ และ ดร.ศศิธร ยุวโกศล
 

 งานวิจัยเรื่องสถานภาพความรู้การวิจัยเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย ระหว่างปีพุทธศักราช 2540 
ถงึ 2560 มีวัตถปุระสงค์เพือ่ประมวลองค์ความรูจ้ากงานวจิยัด้านการรู้เท่าทนัสือ่ในประเทศไทย และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางในการวิจัยที่ควรจะท�าต่อไปในอนาคต 

 วิธีการวิจัย คือ การสืบค้นงานวิจัยด้านการรู้
เท่าทันสื่อตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2540 ถึง 2560 ทั้งหมด
ผ่านค�าส�าคัญในการค้นหา จนได้จ�านวนทั้งสิ้น 120 
เรื่องและน�าผลการวิเคราะห์ไปท�าการสนทนากลุ่มกับ
ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพ

 เมือ่ท�าการวเิคราะห์ ได้พบว่า งานวจิยัท่ีผ่านมา
น้ันตอบวัตถุประสงค์ทางด้านการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่ม
ผู้ใช้ (User) มากที่สุด โดยเมื่อจ�าแนกงานวิจัยออกตาม
ประเภทของการน�าเสนอสู่สาธารณะ พบว่างานวิจัย
จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและงานวิจัยท่ัวไปซ่ึง
ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากสถาบันต่าง ๆ มีปริมาณ
ใกล้เคียงกัน 

 จากการศึกษาพบว ่า  มี งานวิจัย ในเชิ ง
ส�ารวจมากที่สุด โดยมีเครื่องมือวิจัยหลักคือ การใช้
แบบสอบถาม ซึ่งมีความมุ่งเน้นไปยังกลุ่มของเด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้ปริมาณงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีหลัง
สุดของการศึกษา (จนถึงพ.ศ. 2560) จะมุ่งเน้นสื่อบน
อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่

 ในข้อค้นพบ ยงัปรากฏว่ามกีารเลอืกใช้แนวคดิ
เกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อในแบบดั้งเดิมมากที่สุด โดย
รองลงมา ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับผู้รับสาร ท้ังนี้ในแง่

ของการวเิคราะห์เนือ้หาการรูเ้ท่าทนัสือ่ พบว่าส่วนใหญ่
มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับโฆษณา

 เมื่อท�าการจัดยุคสมัยของการศึกษาวิจัยด้าน
การรู้เท่าทันสื่อ พบว่า พ.ศ. 2540 ถึง 2549 การศึกษา
วจิยัด้านนีอ้ยูใ่นช่วงเริม่การเตบิโตของอนิเทอร์เนต็และ
แผนของหน่วยงานรัฐที่สนับสนุนภูมิทัศน์สื่อใหม่น�าพา
ไปสู่การศึกษาการรู้เท่าทันออนไลน์ เมื่อประสานกับ
แนวคิดเสรีภาพและการแสดงออก รวมทั้งการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ น�าไปสู่การ
ศึกษาที่มุ ่งเน้นยังผู้ใช้งานและผลกระทบที่ตามมาใน
สังคม

 พ.ศ. 2550-2554 การเป็นสังคมออนไลน์ทวี
ความส�าคัญมากขึ้นควบคู่ไปกับบริบททางการเมือง มี
การสนับสนุนและผลักดันการรู้เท่าทันส่ือจากองค์กร
นานาชาตอิย่าง UNESCO ส่วนประเทศไทยกม็กีารจัดตัง้
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ตลอดจนกระแสความร้อนแรงทางการเมืองที่เต็มไป
ด้วยข่าวสารจากหลายฝ่าย ท�าให้เกิดกระแสการศึกษา
วจิยัรูเ้ท่าทนัสือ่มากกว่าช่วงก่อนหน้า โดยการใช้สือ่และ
ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัการใช้สือ่ถกูหยบิยกมากล่าวถงึ ท�าให้
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เกิดการวิจัยกับผู้ใช้งานในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่
บรรดาผู้ใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน
กลุ่มนี้ ตลอดจนได้เพิ่มเติมบริบททางการเมืองเข้ามา
มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

 พ.ศ. 2555-2559 บริบทที่ส�าคัญในยุคนี้ได้แก่
การเมืองที่มีความเข้มข้นมากย่ิงขึ้น การเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบดจิิทลัและสือ่สงัคมออนไลน์ทีย่ดึครองพฤตกิรรม
ในการใช้งานการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อแพร่กระจาย
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น งานวิจัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น
จนกล่าวได้ว่ามีปริมาณมากท่ีสุดในยุคน้ี ประเด็นใน
การศึกษาเริ่มมีความหลากหลายไม่เพียงจ�ากัดอยู่แค่
พฤติกรรมการใช้อย่างในอดีต แต่ยังไปถึงเรื่องผล 
กระทบนโยบาย ตลอดจนการสร้างเครือ่งมอืเพือ่วดัและ
ประเมนิผลหรอืการเสรมิสร้างและพฒันาทกัษะความรู้
เท่าทนัสือ่ในบรบิทต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่บริบทของ
สงัคมออนไลน์ รวมทัง้มกีารบูรณาการข้ามศาสตร์ อย่าง
เช่น ศาสตร์การสอน ศาสตร์ทางพุทธศาสนา เป็นต้น

 พ.ศ. 2560-2561 บริบทความเป็นยุคดิจิทัล
และการท�าลายระบบเดิม ๆ (Disruption) กับส่ือเก่า
คือจุดเด่นของยุคน้ี แนวโน้มการศึกษาการรู้เท่าทันส่ือ
ได้ขยายไปสูแ่พลตฟอร์มดจิทิลั ซึง่ยงัต้องส่งเสริมความ
รู้เท่าทันและทักษะในการใช้งาน ขณะเดียวกันเมื่อ
เข้าสู่ความเป็นดิจิทัลท�าให้ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ 
ท่ามกลางสภาพสังคมทีเ่ปลีย่นแปลง เช่น การกลัน่แกล้ง
ออนไลน์ ความเกลียดชังออนไลน์ รวมถึงการก้าวสู่

สงัคมผูส้งูวยัท�าให้เริม่การศกึษาในบรบิทความรูเ้ท่าทัน
ของผู้สูงวัยมากยิ่งขึ้น

 งานวิจัยชิ้นนี้ได้เสนอแนะว่า ลักษณะงานวิจัย
ที่มีปริมาณมากและน่าจะลดปริมาณลง ได้แก่ประเด็น
เรื่องการศึกษาที่ยังใช้แนวคิดทฤษฎีรู้เท่าทันสื่อโดย
ขาดการเพิ่มเติมบริบทเฉพาะด้าน การเน้นไปยังกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย 
การศึกษาที่เน้นตัวอย่างสื่อเก่า การศึกษาที่เน้นไป
ที่ เ น้ือหาโฆษณา รวมถึงการออกแบบวิจัยโดยใช้
แบบสอบถามเพยีงอย่างเดยีว ซ่ึงถอืว่ามมีากเกนิไปและ
ควรมีการปรับปรุงพัฒนาจากของเดิม

 การสนับสนุนงานวิจัยด้านรู้เท่าทันสื่อที่ควร
จะมีในอนาคตได้แก่การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ในระดบัความสามารถในการวเิคราะห์ การประเมินค่า
และการสร้างสรรค์ผลิตสื่อ การศึกษาโดยเน้นภูมิทัศน์
ใหม่ของผู้ใช้งานสื่อแบบ Active Audience การศึกษา
บริบทดิจิทัล การกลั่นแกล้งออนไลน์ และการสื่อสาร
ด้วยความเกลียดชัง การศึกษาโดยเน้นความรู้เท่าทัน
สื่อในช่วงวัยที่หลากหลาย (Generations) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การศกึษากับผูส้งูวยั การศึกษาความรูเ้ท่าทันส่ือ
ของกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้ผลิตเนื้อหาสื่อ หรือกลุ่ม
ผูป้กครอง การใช้แนวคดิทฤษฎแีละมมุมองใหม่ ๆ  ท่ีทันสมัย
เช่น ดิจิตอลหรือ Transmedia literacy ไปจนถึงการ
พัฒนาตัวชี้วัดใหม่ ๆ ส�าหรับบริบทในประเทศไทย
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• การศึกษาวิจัยด้านนี้อยู่ในช่วงเร่ิมการเติบโตของอินเทอร์เน็ต และแผนของหน่วยงานรัฐที่
สนับสนุนภูมิทัศน์สื่อใหม่ น�าพาไปสู่การศึกษาการรู้เท่าทันออนไลน์ เมื่อผสานกับกระแส
สิทธิเสรีภาพการแสดงออกและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารควบคู่กับความรับผิดชอบ น�าไปสู่การ
ศึกษาผู้ใช้งานและผลกระทบที่จะตามมา

• บริบทการเป็นสังคมออนไลน์ทวีความส�าคัญมากขึ้นควบคู่กับไปบริบททางการเมือง มีการ
สนับสนุนและผลักดันการเท่ารู้เท่าทันส่ือจากองค์การนานาชาติ (UNESCO) และของไทย 
(กสทช.) ตลอดจนกระแสความร้อนแรงทางการเมืองที่เต็มไปด้วยข่าวสารหลายฝ่าย ท�าให้เกิด
กระแสการศึกษาวิจัยรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้า โดยการใช้สื่อและปัจจัยที่สัมพันธ์
กับการใช้สื่อถูกหยิบยกมากล่าวถึง ท�าให้เกิดการวิจัยกับผู้ใช้งานในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษา
เพราะมีความกังวลเรื่องพฤติกรรม ตลอดจนเพิ่มบริบททางการเมืองเข้ามามากกว่าแต่ก่อนด้วย

• บริบททีส่�าคญัในยคุนีไ้ด้แก่ การเมอืงทีเ่ข้มข้นรนุแรง การเปล่ียนผ่านสู่ระบบดจิทิลัและส่ือสังคม
ออนไลน์ทีย่ดึครองพฤติกรรมการใช้งาน การส่งเสรมิความรูเ้ท่าทนัสือ่แพร่กระจายกว้างขวางมาก 
งานวจัิยเพิม่มากข้ึนจนกล่าวได้ว่า มากทีส่ดุในยคุนี ้ประเดน็ในการศกึษาเริม่มคีวามหลากหลาย 
ไม่เพยีงจ�ากดัอยูแ่ค่พฤตกิรรมการใช้อย่างในอดตี แต่ยงัไปถงึเรือ่งผลกระทบ นโยบาย ตลอดจน
การสร้างเครือ่งมอืเพือ่วดัและประเมนิผล หรอืการเสรมิสร้างและพฒันาทกัษะความรูเ้ท่าทนัส่ือ
ในบริบทต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งออนไลน์ รวมทั้งมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น ศาสตร์การ
สอน ศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา

• บริบทของการเป็นยุคดิจิทัลและการ disruption กับสื่อเก่า คือจุดเด่นของยุคนี้ แนวโน้มการ
ศึกษาของการรู้เท่าทันสื่อได้ขยายไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลซ่ึงยังต้องส่งเสริมความรู้เท่าทัน และ
ทักษะการใช้งาน ขณะเดียวกัน เมื่อเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล ท�าให้ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ 
ท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่น การกลั่นแกล้งออนไลน์ ความเกลียดชังออนไลน์ รวม
ถึงการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ท�าให้เริ่มมีการศึกษาในบริบทของความรู้เท่าทันของผู้สูงวัย
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โครงการ ELECT สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย

ผู้จัดท�า

พัดชา ด้วงกลัด และ ธนัสรา เรืองเดช
บริษัท บันลือ พับลิเคชันส์ จ�ากัด

 โครงการ ELECT สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการคือ 

 1)  เป็นแพลตฟอร์มส�าหรับรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเมืองของไทยที่เปิดให้ใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการศึกษาและอ้างอิงได้ 

 2)   เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมและการแลกเปล่ียนข้อมลูความคดิเหน็ให้เกดิข้ึน รวมท้ังการสร้างความตระหนกั
ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและถูกต้อง 

 3)   เพือ่ส่ือสารและสนับสนุนหลกัการประชาธปิไตยกระบวนการเลอืกตัง้และการมส่ีวนร่วมในฐานะพลเมอืง

 ผลการด�าเนินงานนั้น ได้มีการจัดนิทรรศการ
และงานเสวนา “After Election เลือกแล้วได้อะไร? 
ประชาธปิไตยไทยหลงัการเลอืกตัง้” โดยมกีลุม่เป้าหมาย
เป็นประชาชนท่ัวไปและกลุ่มวิชาชีพสื่อ จากผลการ
ด�าเนินงานท่ีผ ่านมา โครงการได้ผลิตช้ินงานเพื่อ
ตอบสนองต่อคุณค่าที่โครงการได้ยึดถือ คือ การเสริม
สร้างความรู ้ความเข้าใจ การตระหนกัรูข้องคนในสงัคม
ต่อการเมือง การเลือกต้ัง และการพัฒนาระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย โครงการจึงได้ก�าหนดตัวชี้
วัดเชิงคุณภาพไว้ 2 ประการคือ 

 1) เกดิบทสนทนาเกีย่วกบัการเมอืงการเลอืกตัง้
และระบอบประชาธปิไตยในชวีติประจ�าวนัเพ่ิมมากข้ึน 

 2) มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง
และการเมอืงการปกครองเพือ่ขยายการมส่ีวนร่วมตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

 โครงการใช้วิธีการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้เข้ามารับชมผลผลิตของโครงการ ด้วยการแยกแยะ
ประเภทความคิดเห็น และแจกแจงนับข้อความตาม
กรอบความคิดเห็น 2 กรอบดังนี้ 

 1)   กรอบจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่คาดหวัง 
(Behavioral Objectives) ทีต้ั่งขึน้เพ่ือสอดรับกับตวัชีว้ดั
เชิงคุณภาพ 
 2)  กรอบของสาระเนื้อหาของความคิดเห็น
เพื่อตอบสนอง ตอบค�าถาม ว่าด้วยความคิดเห็นที่
กล่าวถึงเนื้อหาว่ามีความส�าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในเรื่องการเมืองการปกครอง 
การเลอืกตัง้การมส่ีวนร่วมของประชาชนและการพฒันา
ระบอบประชาธิปไตย

 โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ ข้อความ 535 
ข้อความ อันมีที่มาจาก 

 1) การแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่รับ
ชมผลผลิตของโครงการ หรือแบบสอบถามในประเด็น
ทางการเมอืงทีค่ดัเลอืกว่ามสีาระส�าคญัทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการน�าเสนอผ่านช่องทางหนึ่งส่ือออนไลน์ทั้งหมด
ของโครงการ 

 2 )   แบบส� า รวจความคิ ด เ ห็น ในงาน
เสวนา "ELECT after Election เลือกแล้วได้อะไร? 
ประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้ง" 
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 3) แบบส�ารวจความคดิเหน็ในหวัข้อรฐัท�าอะไร
ในช่วง COVID-19

 ดงัท่ีกล่าวมา น�าไปสูก่ารอภปิรายความเชือ่มโยง
และน�าเสนอความชัดเจนของผลลัพธ์เชิงคุณภาพตาม
ตัวช้ีวัด โดยมีค�าถามส�าคัญว่า ผลลัพธ์ของโครงการ
ตอบสนองหรือบรรลุตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ด้วยการ
วิเคราะห์  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ที่ ได ้ รับชมผลงานของโครงการ และผลลัพธ์จาก
แบบสอบถามของโครงการ โดยมีกรอบการวิเคราะห์ 
2 ลักษณะคือ กรอบการวิเคราะห์แบบวัตถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรมทีค่าดหวงั และกรอบของสาระ เนือ้หา ความ
คิดเห็น และแจกแจงเป็นจ�านวนข้อความท่ีบรรลุตาม
กรอบดงักล่าว ผลการวเิคราะห์พบว่า ข้อความส่วนมาก
มีการพูดคุยในประเด็นทางการเมือง การเลือกตั้ง ตาม
ระบอบประชาธิปไตยและมกีารตัง้ค�าถามวพิากษ์วจิารณ์ 
ร่วมกับการเสนอแนะการท�างานของภาครัฐ แต่การ
เชื่อมโยงในประเด็นดังกล่าวเข้ากับการใช้ชีวิตประจ�า
วันและการอภิปรายหรือตั้งค�าถามท่ีเน้นถึงการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองไทยยังมีไม่
มากนกั อกีทัง้ข้อความส่วนมากยงักล่าวถึง หรอืวพิากษ์
วิจารณ์การเมืองการปกครองโดยมักจะกล่าวถึงอ�านาจ
ของรัฐบาลไปจนถึงการเมืองในรัฐสภา

 ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์ของโครงการ
สามารถตอบสนองหรือบรรลุตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพได้
ในข้อที่กล่าวถึงการสร้างให้เกิดบทสนทนาเกี่ยวกับ
การเมืองการเลือกต้ังและระบอบประชาธิปไตยใน
ชีวิตประจ�าวันเพ่ิมมากข้ึน และโครงการจะยังด�าเนิน
การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งและการเมือง
การปกครองผ่านข่าวสาร โดยที่กรอบจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่คาดหวัง ส่วนมากมีการพูดคุยในประเด็น
เรื่องการเมือง การเลือกตั้ง ระบอบประชาธิปไตย และ
มกีารตัง้ค�าถามวพิากษ์วิจารณ์ ร่วมกบัข้อเสนอแนะการ
ท�างานของภาครัฐ แต่การเชื่อมโยงในประเด็นดังกล่าว
เข้ากับการใช้ชีวิตประจ�าวัน และการอภิปรายหรือตั้ง
ค�าถามที่เน้นถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเมืองไทยยังมีไม่มากนัก นับว่าเป็นพฤติกรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงการมีความรู้หรือความตระหนักรู้ใน
เร่ืองการเมืองไทยโดยพิจารณาจากจ�านวนข้อความที่

สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

 กรอบของสาระเนื้อหาความคิดเห็น ส่วนมาก
กล่าวถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเมืองการปกครอง
โดยมักจะกล่าวถึงอ�านาจของรัฐบาลไปจนถึงการเมือง
ในรัฐสภา และยังกล่าวถึงการเลือกตั้งหรือระบบการ
เลือกตั้งที่มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยไม่มากนัก แต่ก็แสดงให้
เห็นว่า ผู้ที่เข้ามารับชมผลผลิตของโครงการหรือผู้ตอบ
แบบสอบถามในงานเสวนา ต่างมคีวามสนใจความเป็นไป
ทางการเมืองในหัวข้อและน�้าเสียงของความเห็นท่ี
แตกต่างกัน
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อะไรคือ Civic Tech ?
 

 'เทคโนโลยีภาคประชาชน' หรือ 'Civic Tech' อาจยังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ส�าหรับ
ประเทศไทย แต่จริง ๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศมาหลายปีแล้ว

 Civic Tech หมายถึงเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มท่ีองค์กรภาคประชาชนพัฒนาขึ้น เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท�างานของรัฐ โดยเปิดพื้นท่ีให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูล 
แสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการท�างานหรือนโยบายต่าง ๆ  ของรัฐ 
โดยสามารถแบ่งคร่าว ๆ ได้เป็น 3 ระดับ

ระดับแรก

การใช้เทคโนโลยีเปิดเผยข้อมูลของรัฐ

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย 
ตรวจสอบความโปร่งใสได้ 
หรือใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

ระดับที่สอง

การสร้างแพลตฟอร์มที่ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็และถกเถยีง
อย่างสร้างสรรค์

เ พ่ื อ น� า ไ ป สู ่ ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น ใจ ที่ มี
ประสิทธิภาพ

ระดับที่สาม

การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการท�างานของรัฐ

การแสดงความคิดเห็นส�าหรับการออกนโยบาย 
หรือออกกฎหมาย
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การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อโครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565)

จัดท�าโดย

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

 การศึกษานี้ต้องการการสะท้อนภาพรวมของทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เห็นกลไกต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อน
การรู ้เท่าทันสื่อในประเทศไทยที่ด�าเนินอยู ่ในปัจจุบัน และหาจุดคานงัดในการขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะ
การรู ้เท่าทันสื่อ ประกอบกับการเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศ เพ่ือน�าไปประกอบการพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ด้าน
การส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนของกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

 1)  เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ด�าเนิน
การอยู่ในปัจจุบัน 

 2)  เพื่อศึกษาบทเรียนการส่งเสริมทักษะการรู้
เท่าทันสื่อของต่างประเทศ 

 3)  เพือ่จดัท�าข้อเสนอแนะต่อกองทนุพฒันาสือ่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
ของกองทนุ ด้านการส่งเสรมิทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่ของ
ประชาชน

 การศึกษาการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย จะใช้กรอบนี้เพื่อ
วิเคราะห์ว่ามีองค์กรใดท่ีด�าเนินการส่งเสริมในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายทางยุทธศาสตร์บ้าง และมีการก�าหนด
นิยามและขอบเขตของการรู้เท่าทันสื่อในการท�างาน 
นโยบาย แนวทางเชิงกลยุทธ์ กิจกรรมและผลลัพธ์
ขององค์กรต่าง ๆ อย่างไร เพื่อสังเคราะห์ภาพรวมการ
ด�าเนินงานขององค์กรในประเทศไทยที่ด�าเนินการ
ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบัน เช่นเดียวกัน
กับการศึกษาการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันส่ือของ
ต่างประเทศจะเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การส่งเสรมิทกัษะการรูเ้ท่าทันสือ่ในแต่ละกลุม่เป้าหมาย

ทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น และวิเคราะห์ว่าใน
แต่ละประเทศนั้นก�าหนดนิยามและขอบเขตของการรู้
เท่าทนัส่ือในการท�างานอย่างไร มเีป้าหมาย ผูเ้ก่ียวข้อง
หลกั กลยทุธ์ และวตัถปุระสงค์อย่างไรในการด�าเนนิงาน

 แนวทางการส่งเสริมทักษะการรู ้เท่าทันสื่อ
ขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่ด�าเนินการอยู่ งาน
ชิ้นนี้ชี้ให้เห็นได้ว่าภาพรวมการด�าเนินงานเพื่อพัฒนา
ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่ขององค์กรต่าง ๆ  ในประเทศไทย 
ทัง้ทีเ่ป็นหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 
ครอบคลุมมิติการรู ้เท่าทันสื่อ (media literacy) 
สารสนเทศ (information literacy) และดิจิทลั (digital 
literacy) โดยด�าเนินการทั้งในลักษณะท�ากิจกรรมด้วย
ตนเอง และท�างานร่วมกับองค์กรอื่นในลักษณะภาคี
เครือข่าย ทั้งนี้ หลายองค์กรในปัจจุบัน ให้ความส�าคัญ
กับการรู้เท่าทันในบริบทของการหลอมรวมระหว่างสื่อ
เก่าและส่ือใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร
ออนไลน์ของเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น และหลาย
องค์กรกม็เีป้าหมายส�าคัญทีค่ล้ายคลงึกนัคอืการพฒันา
ทักษะการเข้าถึง การคิดวิเคราะห์ รวมถึงการใช้และ
เผยแพร่สื่ออย่างรู้เท่าทันและสร้างสรรค์ด้วย
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 หากวเิคราะห์จากกลุม่เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์
ขององค์กรที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันพบว่า ส่วนใหญ่
กลุ่มเป้าหมายที่หลายองค์กรมุ่งเน้นคือ กลุ่มเป้าหมาย
ทีอ่ยูใ่นการศึกษาในระบบ (Formal Education) ได้แก่ 
ครู อาจารย์ ผู้เรียน ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 1) องค์กรภาครัฐจัดอบรมและประกวดสื่อใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ 
สร้างแกนน�าและเครือข่ายอาจารย์และเยาวชน และ
การสมัมนาสร้างความเข้าใจระหว่างผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
หลากหลายกลุ่ม  

 2) องค์กรท่ีไม ่ใช ่ภาครัฐก็ด�าเนินการท�า
กจิกรรมเพือ่อบรม สนับสนุนและสร้างคร ูนักการศึกษา 
และเยาวชน เช่นกัน และมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่เพื่อสร้าง
เยาวชนให้เป็นนกัสือ่สารทีส่ร้างสรรค์ รวมถึงการจัดท�า
แหล่งข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งของทรัพยากรในการเรียน
การสอนด้วย 

 3) ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและ
องค์กรทีไ่ม่ใช่ภาครฐั ในการน�าร่องการพฒันาหลกัสตูร 
เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีนโยบายจัดการเรียนการ
สอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อในทุกช่วงวัย 

 นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในการศึกษา
นอกระบบ (Non-formal Education) และการศึกษา
ต่อเนื่อง (Continuing education) ได้แก่ พ่อแม่          
ผู้ปกครอง ผู้น�าและคนในชุมชน พบว่า องค์กรที่ไม่ใช่
ภาครัฐ ด�าเนินการส่งเสริมการรู ้เท่าทันสื่อในกลุ ่ม
เป้าหมายนี ้ ด้วยกลยทุธ์ส�าคญัคอื การอบรมให้ความรู้
กับผู้ปกครอง การจัดให้มีกลไกร้องเรียนผ่านสายด่วน
แจ้งอินเทอร์เน็ต การจัดกระบวนการสร้างสิ่งแวดล้อม
หรอืบคุคลแวดล้อมของเดก็และเยาวชนในชมุชนแออดั 
เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อแบบองค์รวม 

 ในขณะที่ องค์กรภาครัฐ มีเพียง กสทช. ที่
ท�าความร่วมมอืกบัองค์กรภาครฐัอืน่ ๆ  ด�าเนนิงานด้าน
การเฝ้าระวงัภัยจากโฆษณาอาหารและยาทางวทิยแุละ
โทรทัศน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายและสร้างความเข้ม
แข็งของผู้บริโภคในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ ส่วนกลุ่ม
เป้าหมายทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐั (ในระดบันโยบาย) นัน้ 

ในช่วงแรกที่องค์กรภาคประชาสังคมได้ผลักดันเชิง
นโยบายจนได้กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในที่สุด ต่อมาการรู้เท่าทัน
สื่อจึงได้เริ่มปรากฏในกฎหมายที่ระบุให้เป็นพันธกิจ
หรือหน้าที่รับผิดชอบของผู้มีอ�านาจตามกฎหมายนั้น 
ประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร กสทช. 
ทีก่�าหนดให้เรือ่งการส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสือ่เป็นพนัธกจิ
หนึ่งขององค์กร 

 นอกจากนี้ ก็ยังได้มีการบูรณาการเร่ืองการรู้
เท่าทันสื่อเข้ากับกลยุทธ์อื่นในการพัฒนาประเทศ โดย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์เรื่องการรู้เท่าทันดิจิทัลไว้ในแผนพัฒนา
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิรวมถงึกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ด�าเนินการ
ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ โดยคณะกรรมการส่ง
เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ที่
ก�าหนดให้มีการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งจากองค์กร
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน องค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่นเดียวกันกับ กสทช. ที่ก�าหนดเรื่องการส่งเสริมการ
รู้เท่าทันสื่อไว้ในแผนแม่บทพัฒนากิจการกระจายเสียง
และกจิการโทรทศัน์ และกระทรวงศกึษาธกิารทีก่�าหนด
หลักสูตรแกนกลางให้มีวิชาหน้าที่พลเมือง ซ่ึงก�าหนด
ผลการเรียนรู ้ในระดับชั้น ม.4-6 ให้มีผู ้เรียนมีความ
รู้เท่าทันสื่อ 

 อย่างไรก็ดี กลุ่มเป้าหมายที่ประเทศไทยยัง
ด�าเนินการน้อยอยู่ และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีกลุม่อืน่ ๆ  คอื องค์กรสือ่หรอืผูผ้ลติส่ือ ทีผ่่านมา
มหีน่วยงานทีด่�าเนนิการ อาท ิแผนงานสือ่ศลิปวฒันธรรม
สร้างเสรมิสขุภาพ สสส. ภายใต้โครงการสือ่เป็นโรงเรียน
ของสังคม และ กสทช. ภายใต้กิจกรรม smart media 
for smart consumer รวมถึง การด�าเนินการส่งเสริม
การรู้เท่าทันส่ือโดยองค์กรผู้ผลิตส่ือเองยังจ�ากัดอยู่ใน
วงแคบ เช่นเดียวกับการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กร
เอกชนอื่น ๆ ในการช่วยส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อใน
ลักษณะ CSR project ก็ยังมีเพียงไม่กี่ราย
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 ในด้านการให้การสนับสนุนทุนในการส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อน้ัน แหล่งทุนที่ส�าคัญในประเทศไทย 
ได้แก่ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ 
(สสส.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ 
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.)

 งานศึกษาชิ้นนี้มีข ้อเสนอแนะต่อกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์ของกองทุน ด้านการส่งเสริมทักษะการรู้
เท่าทันสื่อของประชาชน คือ 

 1)  กองทุน ในฐานะผู้อ�านวย (Facilitator) ให้
เกิดนิยามและศัพท์บัญญัติของ “การรู้เท่าทันสื่อ” 

 2)  กองทุน ในฐานะ actor ในการท�านโยบาย 
(policy flow)    

 3)  กองทุน ในฐานะ ผู้สนับสนุน Network of 
actors & Integration “จับมือเครือข่าย ร่วมแรง 
ร่วมทุน” 

 4)  กองทนุ ในฐานะ ผูส้นบัสนนุให้เกดิ   shar-
ing resource & research  

 5) กองทุน ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงิน 
(financial aids) โดยควรสนับสนุนโครงการที่มีกลุ่ม
เป้าหมายซึง่ยงัเป็นช่องว่าง และควรสนบัสนนุโครงการ
ที่มีวิธีการ (approach) ที่กว้างขวางขึ้น ตามวิธีการ    
(approach) ในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
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โครงการการส่งเสริมการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

จัดท�าโดย

ดร.ชเนตตี ทินนาม

 การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์” ได้ข้อสรุปท่ีเป็นแนวทางการ
ด�าเนนิงานของกองทนุสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ในการส่งเสรมิกลไกการเฝ้าระวงัสือ่ไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ 
รวมทั้งคุณลักษณะของสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ดังนี้

1. โครงสร้างองค์กรเฝ้าระวังสื่อ

1.1. องค์กรเฝ้าระวงัสือ่ควรมกีารก�าหนดวสิยัทศัน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการท�างาน โดย
มุ่งเน้นการเฝ้าระวังสื่อเป็นล�าดับแรก เพื่อให้ความส�าคัญกับบทบาทการตรวจสอบสื่อเป็นล�าดับต้น ๆ ให้
เป็นการท�างานเชิงรุกมากกว่าการลื่นไหลไปตามกระแสสังคม

1.2. องค์กรเฝ้าระวงัสือ่ควรมกีารจดัวางโครงสร้างการท�างาน มอบหมายผู้รับผิดชอบทีม่คีวามชดัเจน ประกาศ
โครงสร้างองค์กรในเวบ็ไซต์ให้สาธารณะรบัทราบ การบรหิารงานขององค์กรเฝ้าระวงัสือ่ ควรด�าเนนิการใน
รูปแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1.2.1 กรรมการท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากฝ่ายวิชาการ วิชาชีพ และนักกิจกรรมด้านสังคม 
คณะท�างานบรหิารทีม่ปีระสบการณ์ทัง้ในด้านสือ่และด้านประเดน็เฉพาะต่าง ๆ  ท�าให้การตรวจสอบ
สื่อเป็นที่น่าเชื่อถือ ที่มาของต�าแหน่งมีทั้งการสรรหาและการเลือกตั้ง 

1.2.2 มีคณะท�างานซึ่งเป็นพนักงานประจ�า สามารถทุ่มเทเวลาให้กับองค์กร 

1.2.3 เครอืข่ายคณะท�างานระดบัท้องถิน่ เพ่ือให้การท�างานสามารถเชือ่มร้อยกบัชมุชนท้องถิน่ ท�าให้เกดิ
การมีส่วนร่วมในทุกระดับ

1.2.4 อาสาสมัครจากพลเมือง เพื่อให้พลเมืองมีทักษะการเฝ้าระวังสื่อได้เข้าร่วมท�างานกับองค์กร

1.3. การด�าเนินงานองค์กรเฝ้าระวังสื่อต้องยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม เพราะ
เป็นองค์กรทีท่�างานด้านการตรวจสอบ จงึควรมกีารแสดงรายงานประจ�าปีย้อนหลัง แสดงผลการด�าเนนิงาน 
มกีารตรวจสอบงบประมาณโดยผูต้รวจสอบบญัชทีีส่าธารณชนสามารถเข้าถงึได้ง่าย มกีารเปิดเผยข้อมลูใน
เว็บไซต์ ซึ่งในต่างประเทศมีระเบียบปฏิบัติในส่วนนี้ค่อนข้างเด่นชัด
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1.4. ในด้านงบประมาณด�าเนินการ องค์กรเฝ้าระวังส่ือไม่รับการอุดหนุนจากรัฐและเอกชน แหล่งที่มาของ
งบประมาณมาจากการอุดหนุนโดยองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร การรับบริจาคจากประชาชนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เปิดเผยช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนร่วมสนับสนุนได้อย่างสะดวก ทั้งในรูปแบบเงิน เช็ค หุ้น 
สิ่งของ Matching Gift และ Legacy Gift  มีร้านค้าออนไลน์จ�าหน่ายสินค้าองค์กร สร้างความร่วมมือกับ
ร้านค้าออนไลน์ที่มีเครือข่ายทั่วโลก เช่น Amazon.com องค์กรเฝ้าระวังสื่อบางแห่งหารายได้จากการจัด
ทศันศกึษาให้ความรูด้้านการเฝ้าระวังสือ่ รวมทัง้อาจรบัรายได้จากการโฆษณาโดยมเีงือ่นไขว่า เนือ้หาและ
สินค้าจะต้องไม่ขัดแย้งกับอุดมการณ์ขององค์กรเฝ้าระวังสื่อ

 องค์กรเฝ้าระวังสื่อในประเทศไทยส่วนใหญ่ ยังพึ่งพิงการสนับสนุนจากแหล่งทุน ส�านักงานกองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) เป็นหลกั มมีลูนธิอินิเทอร์เนต็ร่วมพฒันาไทยเพยีงแห่งเดยีวทีร่บัการ
สนับสนนุจากองค์กรตา่งประเทศและมชีอ่งทางการเปิดรับเงินบริจาคจากประชาชน อย่างไรกต็ามองค์กร
เฝ้าระวงัสือ่ในประเทศไทยยงัไม่มกีารสร้างแรงจงูใจส�าหรบัประชาชนทีบ่รจิาคเงนิให้สามารถใช้สทิธขิอลด
หย่อนภาษจีากเงนิบรจิาคผ่านการประชาสมัพนัธ์ แม้ว่ากฎหมายในประเทศไทยจะอนญุาตผูบ้รจิาคเงนิให้
องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรสามารถลดหย่อนภาษีได้ก็ตาม

2. บทบาทการเฝ้าระวังสื่อ

2.1. การท�างานเชิงตรวจสอบ

2.1.1 ตรวจสอบแบบกลัยาณมติร องค์กรเฝ้าระวงัส่ือไม่ควรท�างานในลักษณะของการเพ่งโทษ และมอง
สื่อในเชิงไม่เป็นมิตร ควรใช้การท�างานแบบกัลยาณมิตร มุ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ 
ให้รางวัลในลักษณะต่าง ๆ และเป็นขวัญก�าลังใจให้กับสื่อที่มีคุณภาพ

2.1.2 ด�าเนินงานแบบครบวงจร คือติดตามตรวจสอบ การเปิดเผยเบื้องหลังการน�าเสนอข่าวของสื่อ

2.1.3 เปิดช่องทางการร้องเรยีนโดยตรงด้วยวธิหีลากหลาย เช่น เวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั สือ่สงัคมออนไลน์ 
อีเมล จดหมาย ที่ประชาชนสามารถส่งข้อมูลร้องเรียนโดยตรงไปยังสื่อมวลชน สปอนเซอร์ รวมทั้ง
องค์กรที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบสื่อ  

2.1.4 การสนับสนุนการเคลื่อนไหวในที่สาธารณะ เช่น การจัดเวทีสาธารณะ หรือแม้แต่การชุมนุม
ประท้วงในกรณีที่การติดต่อสื่อสารโดยการยื่นข้อร้องเรียนไม่เป็นผล

2.2. ผลักดันให้มีการเฝ้าระวังสื่อในประเด็นที่หลากหลายและขยายการท�างานกับกลุ่มประชากรเฉพาะที่
ได้รับผลกระทบ

 ภาพรวมการท�างานเฝ้าระวังสื่อในประเทศไทย ยังกระจุกตัวที่การท�างานในประเด็นเด็ก เยาวชน 
รวมท้ังการท�างานในภาพกว้างเก่ียวกับความรับผิดชอบของสื่อมวลชน  อย่างไรก็ตามยังไม่มีองค์กรที่ท�า
หน้าท่ีเฝ้าระวังสื่อท่ีมีลักษณะเชิงประเด็นท่ีหลากหลาย หรือด้านกลุ่มประชากรเฉพาะท่ีได้รับผลกระทบ
สูงจากการท�างานของสื่อมวลชน เช่น ด้านผู้หญิง/สิทธิความหลากหลายทางเพศ ชาติพันธุ์ กลุ่มศาสนา 
คนพิการ ฯลฯ  แม้ในประเทศไทยจะมีองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร ที่ท�างานในเชิงประเด็นและท�างานกับ
กลุ่มประชากรเฉพาะดังกล่าวอยู่แล้ว แต่องค์กรเหล่านี้ไม่ได้มีพันธกิจหลักในการท�างานด้านการเฝ้าระวัง
สื่อ การรณรงค์ในประเด็นเฝ้าระวังสื่อมักเกิดขึ้นเมื่อมีกระแสสังคมในขณะนั้น มากกว่าจะเป็นการท�างาน
ในเชิงรุก จึงท�าให้การเฝ้าระวังสื่อในประเด็นเฉพาะและกลุ่มประชากรเฉพาะไม่มีความต่อเนื่อง
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2.3. การสื่อสารสาธารณะ

2.3.1 องค์กรเฝ้าระวงัสือ่ควรมช่ีองทางการสือ่สารรณรงค์ทีห่ลากหลาย เช่น เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชนั blog 
facebook twitter flickr google+ รายการวทิยอุอนไลน์ itunes slideshow infographic email  
e- Alert  RSS Feeds  Podcast บทความ สารคดี รายงานพิเศษ ภาพยนตร์ หนังสือ จดหมาย
ข่าว นติยสาร โดยช่องทางการรณรงค์เหล่านีเ้ปิดให้ประชาชนสามารถมส่ีวนร่วมในการสร้างสรรค์
เนื้อหาด้วยตัวเอง เช่น การส่งบทความร่วมตีพิมพ์ การเสนอประเด็นในการจัดรายการ การ
เป็นผู้ให้ความคิดเห็นในรายการ 

2.3.2 องค์กรเฝ้าระวงัสือ่ควรท�างานในฐานะทีเ่ป็นแหล่งข่าวด้านส่ือมวลชน โดยการสร้างทีมโฆษกของ
องค์กรท�าหน้าที่ให้ข่าว ปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ วิทยุ เป็นวิทยากรให้สถาบันการศึกษา และ
ใช้ฐานข้อมูลบุคคลผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึก

2.4. การสร้างพลเมืองที่ไหวรู้ต่อการเฝ้าระวังสื่อ

2.4.1 องค์กรเฝ้าระวังสื่อควรท�างานให้ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ ผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของสื่อ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก เช่น เวที
สาธารณะ ประชุมวิชาการ การประชุมระดับต่าง ๆ เป็นต้น

2.4.2 ควรสนับสนุนพลเมืองให้มีบทบาทเชิงเชิงรุกและการผลักดันในระดับนโยบาย พลเมืองถือเป็น
ส่วนหนึง่ของโครงสร้างองค์กร มกีารท�างานร่วมกับประชาชนในท้องถิน่ พฒันาศักยภาพพลเมอืงให้
กลายเป็นนักกิจกรรมสังคม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังสื่อมากกว่าการเป็นผู้บริโภคข่าวสาร 
เป็นกระบวนการเสริมพลัง (empowerment) แก่ประชาชน ท�าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในบทบาทความส�าคัญของสื่อและพลังของผู้บริโภค

2.4.3 องค์กรเฝ้าระวังสื่อควรมีแนวทางในการสืบทอดการท�างานกับคนรุ่นใหม่ เช่น การเปิดโอกาสให้
นักศึกษาหลากหลายสาขาสมัครเข้ามาฝึกงานกับทางองค์กร ซึ่งนักศึกษาฝึกงานเหล่านี้จะได้รับ
การฝึกทกัษะในการท�างานสือ่ วพิากษ์สือ่ ผลติงานด้านสือ่ ผลของการฝึกงานท�าให้สามารถประกอบ
อาชีพเป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพ บางส่วนท�างานด้านการเฝ้าระวังสื่อ และหากไม่ได้ท�างานในสาย
สื่อก็จะกลายเป็นพลเมืองที่ไหวรู้ต่อการเท่าทันสื่อต่อไป

2.5. การสร้างฐานข้อมูล/องค์ความรู้

 องค์กรเฝ้าระวังสื่อควรมีการสร้างฐานข้อมูลในการท�างาน เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าส�าหรับ
ประชาชนและสื่อมวลชนในประเด็นเฝ้าระวังสื่อ เช่น การทุ่มงบประมาณในการท�าวิจัย/สถิติ การสร้าง
ฐานข้อมูลบทความ/เนื้อหาการเฝ้าระวังสื่อ ฐานข้อมูลบุคคลผู้เชี่ยวชาญ ฐานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม ฐานข้อมูลสื่อมวลชน ฐานข้อมูลสปอนเซอร์ ฐานข้อมูลเครือข่าย

2.6. การพัฒนานวัตกรรม

 องค์กรเฝ้าระวงัสือ่ควรมกีารสร้างนวตักรรม/เคร่ืองมอืใหม่ในการท�างาน เช่น การสร้างระบบในการ
บันทึกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การพัฒนาระบบ Rating ตัววัดคุณภาพเนื้อหารายการ สร้างนวัตกรรมเชิงวิธี
วิทยาในการเฝ้าระวังสื่อ



33สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

2.7. การสร้างเครือข่าย

2.7.1 องค์กรเฝ้าระวังสื่อควรท�างานรวมกับเครือข่าย/หน่วยงานท่ีมีอ�านาจบังคับใช้กฎหมาย องค์กร
ระหว่างประเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์/ออนไลน์ ซึ่งมีบทบาทส�าคัญท�าให้ท�างานด้านการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล ได้รอบด้านและรวดเร็ว

2.7.2 ควรท�างานในลักษณะของเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งกับเครือข่ายในเชิงประเด็นปัญหาเดียวกัน และ
เครือข่ายกับสื่อมวลชนในฐานะกัลยาณมิตร มีการประสานงานแบบเครือข่ายกับองค์กรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ท�าให้การเคลื่อนไหวปรากฏต่อสาธารณะได้มากขึ้น ในที่นี้ความร่วมมือที่ชัดเจนที่สุดคือ 
การทีส่ือ่มวลชนน�าการเคลือ่นไหวจากการตรวจสอบส่ือไปเสนอเป็นข่าว  นอกจากนีผ้ลการท�างาน
วจิยัและแถลงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนือ่งของมเีดียมอนเิตอร์ ท�าให้การท�างานเฝ้าระวงัสือ่มีพืน้ที่
ในการรายงานข่าวและจดุกระแสในสงัคมได้ สือ่มวลชนได้องค์กรเฝ้าระวงัสือ่เป็นแหล่งข่าวท่ีส�าคัญ 
ท�าให้เห็นว่ารูปแบบของการตรวจสอบสื่อนี้สามารถสร้างพันธมิตรกับสื่อมวลชนได้ 

3. การก�าหนดคุณลักษณะสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 

  สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ หมายถึงสื่อที่มีลักษณะบิดเบือนความจริง รายงานข้อเท็จจริงผิดพลาด 
คลาดเคลื่อน แต่งเติม ซึ่งน�าไปสู่การผลิตซ�้ามายาคติที่สร้างอคติในสังคม

1. สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ หมายถึง สื่อที่ไม่เป็นกลาง มีอคติ ตีตราผู้ตกเป็นข่าว น�าเสนอ
ความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัวปะปนกับข้อเท็จจริง ส่งผลให้เกิดความล�าเอียงในการน�าเสนอ 
ขาดความสมดุลและยุติธรรมทั้งในแง่เนื้อหาและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล

2. สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ หมายถึง สื่อท่ีไม่เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มีอคติ ซ�้าเติมด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความเชื่อ สังคม ความเป็นอยู่ ฐานะ ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือฐานะอื่น เป็นเหตุให้ภาพบุคคล
ที่ถูกละเมิดนั้นมีลักษณะของความด้อยค่า ไร้ศักดิ์ศรี

3. สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ หมายถึงสื่อท่ีไม่เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล น�าเสนอ
เนือ้หาทีก่ระทบต่อความเป็นส่วนตัวในครอบครัว เกยีรติยศ ชือ่เสียง ตลอดจนข้อมลูส่วนตัวซึง่ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

4. สือ่ไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค์ หมายถงึ สือ่ทีไ่ม่เปิดพืน้ท่ีให้ความแตกต่างหลากหลายของการด�ารง
อยู่ในสังคมได้มีพ้ืนท่ีในการน�าเสนอตัวอย่างความหลากหลายที่ขาดหายไป ได้แก่ ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์ สีผิว เพศภาวะ และเพศวิถี การไม่เปิดพื้นที่ยอมรับความแตกต่าง
หลากหลาย จะยิ่งท�าให้สื่อมวลชนไม่สามารถเข้าใกล้ความจริง ความยุติธรรม และไม่สามารถสร้าง
ทางเลือกและโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่สังคม

5. สือ่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ หมายถงึ สือ่ซึง่ไม่สามารถเป็นแบบอย่างทางศลีธรรมให้กบัประชาชน 
ส่งเสริมอบายมุข เอื้อให้มีการทุจริต หลอกลวง ไม่ซื่อสัตย์ ส่งเสริมการกระท�าผิดทางศีลธรรม ไม่
สนับสนุนค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับสังคม

6. สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ หมายถึง สื่อซึ่งไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ
ในการน�าเสนอ มีการเลือกปฏิบัติต่อแหล่งข่าว
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7. สือ่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ หมายถงึ ส่ือซ่ึงไม่ได้ค�านงึถงึผลกระทบ หรือผลประโยชน์ทีสั่งคมจะ
ได้รบั รวมท้ังไม่ค�านึงถึงผลเสยีหายท่ีแหล่งข่าวรวมทัง้ผูรั้บสารจะได้รับ  หากแต่สนใจผลประโยชน์ส่วน
ตัว ได้แก่ ทุน การเป็นกระแสสังคม และผลประโยชน์แอบแฝงต่าง ๆ

8. สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ หมายถึง สื่อซึ่งไม่ได้มีการน�าเสนอเนื้อหาหรือสนับสนุนให้ผู้รับสาร
รวมทั้งสังคมเกิดการสร้างสภาวะที่สมดุลของกาย จิต สังคม ปัญญา หรือจิตวิญญาณ
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บทสังเคราะห ์

ความท้าทายของการวิจัยการรู้เท่าทันสื่อจากนิยามที่ปรับเปลี่ยนตามภูมิทัศน์สื่อ

ผศ.ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์

 ภูมิทัศน์สื่อที่ปรับเปลี่ยนจากการสื่อสารผ่านสื่อหลักที่มีรูปแบบการน�าเสนอเฉพาะสื่อ มาสู่ภูมิทัศน์สื่อที่มี
การหลอมรวมสือ่ทกุรปูแบบเข้าด้วยกนั ท�าให้บทบาทของผูก้ระท�าการภาคส่วนต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัสือ่เปลีย่นแปลง
ตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการผลิต จากความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง มาเป็นนกัวชิาชีพทีม่ทีกัษะการท�างานส่ือแบบหลากหลาย (muti-skill) และสามารถท�างานได้ครบทัง้กระบวนการ
สร้างสรรค์ ผลติ และถ่ายทอด ภายในคนเดียวหรือเพยีงไม่ก่ีคน ส่วนในฝ่ังของผูร้บัสารเหน็ความเปลีย่นแปลงบทบาท
จากค�าเรียกผู้รับสาร (receiver) หรือ ผู้รับชม (audience) มาเป็นพลเมืองผู้ใช้สื่อ (citizen) หากพิจารณาถึงมิติของ
การปฏสิมัพันธ์ผ่านสือ่ของผูใ้ช้ในปัจจบัุน การเปลีย่นแปลงนี ้ไม่ใช่หมายถึงเพยีงเฉพาะพฤตกิรรม แต่ยงัขยายขอบเขต
รวมไปถงึกระบวนการทางความคดิ วถิกีารรับรู้และท�าความเข้าใจสังคม และรูปแบบความสัมพันธ์ของส่ือในการด�ารง
ชีวิตประจ�าวัน 

 การรบัรูถึ้งการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนของภมูทิศัน์
สื่อนี้ ไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ท่ีเพิง่เกดิข้ึนหรอืเป็นเรือ่งใหม่
แต่อย่างใด ในวงการวิชาการและวิชาชีพสื่อได้มีการ
อภิปรายและวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางมาช่วงเวลา
หน่ึงแล้ว การเปลีย่นแปลงนีน้�ามาทัง้ผลด้านการพฒันา
และปัญหาท่ีเกิดจากการใช้สื่อ ปัจจัยส�าคัญประการ
หนึ่งที่เป็นตัวก�าหนดทิศทางว่าสื่อจะถูกใช้ไปในทาง
บวกท่ีการก่อให้เกิดการพัฒนา หรือใช้ไปในทางที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาและอันตรายต่อสังคมได้ คือ การรู้เท่า
ทนัสือ่ (media literacy) ในทางวชิาการทีศ่กึษาเกีย่วกบั
สื่อให้ความส�าคัญกับแนวคิดนี้มาตั้งแต่สมัยของสื่อเดิม 
(traditional media) และเริม่ขยายขอบเขตความหมาย 
และค�าเรียกใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาข้ึนมาในยุคที่สื่อมีความ
ซบัซ้อนขึน้ เช่น การรู้เท่าทนัสารสนเทศ การรู้เท่าทนั
ดิจิทัล และการรู้เท่าทันข้ามสื่อ เพื่อให้เท่าทันความ
เปลีย่นแปลงของภมิูทศัน์สือ่ใหม่ทีท้่าทายศักยภาพและ
ความสามารถของผู้ใช้ 

 แกนหลักส�าคัญท่ีมีร่วมกันของค�านิยามท่ี
ครอบคลุมการรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดจิทิลั คอื 
ทกัษะการคดิวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามความหมายของ
แต่ละค�านิยามจะมีจุดเน้นและมิติของความรู ้และ
ทักษะที่ต่างกันไป กล่าวคือ การรู้เท่าทันสื่อจะเป็น
ความสามารถในการวเิคราะห์สาร การประเมนิเนือ้หา
สือ่/สารทีถ่กูประกอบสร้างขึน้มา ในขณะทีก่ารรูเ้ท่าทัน
สารสนเทศจะเป็นความสามารถในการวเิคราะห์สาร เพ่ือ
น�ามาใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ (วิโรจน์ 
สุทธิสีมา พิมลพรรณ ไชยนันท์ และ ศศิธร ยุวโกศล, 
2563) การคิดวิเคราะห์ท�าให้ผู ้ใช้สามารถป้องกัน
ตนเองจากด้านลบของสื่อ ท�าให้ผู้ใช้ตระหนักถึงและ
ป้องกันพลังของสื่อในการโน้มน้าวใจ จัดการความคิด 
หรือแสวงหาผลประโยชน์ ในขณะเดียวกนั การรูเ้ท่าทนั
ส่ือก็ช่วยเพ่ิมศักยภาพของผู้ใช้ ให้สามารถมีส่วนร่วม
ในการสื่อสารผ่านสื่อที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางด้าน
ความคิด การสร้างสรรค์ ซ่ึงผู้ใช้จะได้รับประโยชน์
จากการใช้สื่อ



36 หลอมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์

 ประเด็นท้าทายของการศึกษาในภูมิทัศน์สื่อ
มีความซับซ้อนขึ้นทั้งในเชิงเน้ือหา รูปแบบ และการ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้กับสื่อ สื่อหลักเดิมถูกปรับให้อยู่ใน
รปูแบบดจิทิลัทีม่กีารใช้ “ภาษา” และ “ไวยากรณ์” ในการ
ส่ือสารที่ต่างจากสื่อเดิม ท�าให้ความหมายของสารที่
แต่เดิมเป็นการเข้ารหัสและส่งผ่านความหมายจาก
ผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร กลายไปเป็นความหมายสารที่
เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และสารหรือ
เทคโนโลยี หรือในการเปรียบเทียบอาจเรียกว่า การ
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเนือ้หาและผูอ่้าน มมุมองทางทฤษฎี
เดิมท่ีมองว่าผู้ใช้สื่อไม่สามารถสร้าง/ผลิตสารที่ตนเอง
ต้องการได้จากสื่อ สารเป็นสิ่งที่ถูกจัดหามาให้และถูก
ก�าหนดความหมายมาแล้ว มุมมองนี้ถูกท้าทายด้วยสื่อ
ออนไลน์ว่าความหมายของสารเป็นสิ่งท่ีถูกก�าหนดมา
เพยีงบางส่วน และผูใ้ช้อาจไม่อ่านสารแบบ “การตคีวาม
ตามการเข้ารหสัสาร” (preferred readings) อกีต่อไป 
นอกจากน้ี ด้วยลักษณะของสื่อที่เปลี่ยนบทบาทความ
สัมพันธ์ต่อสังคม ผู้ใช้ในกลุ่มทางสังคมที่แตกต่างกันมี
การผลติซ�า้หรอืต่อรองความหมายใหม่ด้วยบรรทดัฐาน
ทางสังคมที่เปลี่ยนไป ท�าให้ส่ืออาจไม่ตอบสนองต่อ
ผลประโยชน์ของชุมชนโดยรวม รวมถึงอาจได้รับการ
ยอมรับหรือโต้แย้งจากกลุ่มทางสังคมที่แตกต่างกัน

 หากทบทวนนิยามและขอบเขตของ “การรู้
เท่าทันสื่อ” ในมุมมองใหม่ภายใต้บริบทของสื่อและ
สงัคมทีม่คีวามซบัซ้อน จะพบว่านยิามของการรูเ้ท่าทนั
สื่อที่เข้าใจกันแต่เดิมจะมุ่งเน้นไปที่ความรู้และทักษะ
ของปัจเจกบคุคล แต่หากพจิารณาถงึปัจจยัแวดล้อมจะ
พบว่า มีความเช่ือทีเ่ข้าใจผดิหรอืมายาคตเิก่ียวกบัการรู้
เท่าทนัสือ่ทีต้่องอาศยัการทบทวนและปรบัมมุมองใหม่ 
Livingstone et al. (2014) ได้กล่าวถงึมายาคตขิองการ
รู้เท่าทันสื่อ 5 ประการไว้ดังนี้

 มายาคติแรก คือ มุมมองแบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารเป็นตัวก�าหนด (technological determin-
ism) มายาคตินี้กล่าวอ้างว่าสื่อรวมถึงสื่อดิจิทัล มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในสังคมทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ ด้านบวกมองว่าสื่อสามารถเปลี่ยนแปลง
ทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ (techno-utopianism) หรือ
เปลี่ยนแปลงให้เลวร้ายลง (techno-dystopianism) 

อย่างไรกต็าม หลกัฐานเชงิประจกัษ์จากการศกึษาจ�านวน
หน่ึงพบว่าปัจจัยทางสังคมอืน่ ๆ รวมถึงคณุลักษณะและ
การน�าเสนอของสือ่แต่ละประเภท มอีทิธพิลต่อการใช้และ
ผลกระทบของเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ปัญหาการจาก
เล่นเกมออนไลน์ที่มีผลต่อความคิดและพฤติกรรม
ของผู้เล่น  ในขณะเดียวกนักม็กีารศกึษาท่ีแสดงให้เหน็
ว่า เทคโนโลยีมีส ่วนส่งเสริมและเอื้อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทางการเมอืงและในฐานะพลเมืองของผู้ใช้สื่อ 
(โครงการ ELECT สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้ง
ไทย, บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จ�ากัด) 

 มายาคติท่ีสอง คือ มุมมองต่อเยาวชนว่าเป็น
ชาวดิจิทัลโดยก�าเนิด (digital native) เป็นผู้ที่เกิดมา
และเติบโตมาพร้อมกับสื่อดิจิทัล เข้าใจธรรมชาติและ
มีทักษะในการใช้สื่อดิจิทัล ในขณะท่ีคนในช่วงวัยอื่น
คือผู้ที่อพยพมาสู่ดิจิทัล (digital immigrants) ซึ่งเป็น
ความเข้าใจที่ผิด เพราะว่ามีปัจจัยอ่ืนที่ส�าคัญเช่นเดียว
กับอายุที่ท�าให้ใช้สื่อได้อย่างรู้เท่าทัน เช่น การใช้งาน
อย่างหลากหลายกว้างขวาง ประสบการณ์ ความเชื่อ
ในความสามารถของตนเอง และการศึกษา

 มายาคติท่ีสามท่ีควรแก้ไข คือ การศึกษาส่ือ
ไม่ควรถูกท้ิงให้เป็นความรับผิดชอบของสถาบันการศกึษา
เพียงแห่งเดียว เพราะหากเป็นเช่นนั้นการสร้างการรู้
เท่าทนัสือ่จะไม่ถกูถ่ายทอดไปยงักลุ่มวัยผูใ้หญ่ได้ ความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงอิทธิพล
ของสือ่เป็นส่ิงทีผู่ใ้ช้สือ่ทกุคนต้องเผชญิ ทัง้เยาวชนและ
ผู้ใหญ่ ดังนั้น การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งที่คนทุกช่วงวัย
ควรเรียนรู้ การส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือให้เกิดข้ึนในวัย
ผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการเรียนรู้มากกว่าอายุและ
ประสบการณ์

 มายาคติท่ีส่ี การรู้เท่าทันส่ือมักจะถูกมอง
ว่าเป็นความรู้ของการอ่านออกเขียนได้และใช้ส่ือเชิง
เทคนิคพื้นฐาน แท้จริงแล้วการรู้เท่าทันสื่อมีขอบเขต
ที่ขยายรวมไปถึงความคิดวิเคราะห์และความคิด
สร้างสรรค์ในการเข้าร่วมสื่อสารในสื่อออนไลน์ ผู้ใช้
สามารถสร้างสรรค์เนื้อหา แลกเปลี่ยนความรู้ และใช้
ศกัยภาพของตนเองในการมสีว่นรว่มทางการเมอืงและ
ในฐานะพลเมือง



37สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 มายาคติท่ีห้า คือ การรู้เท่าทันสื่อจะเกิดและ
พฒันาขึน้ได้ หากผูใ้ช้มคีวามคุน้ชินกบัสือ่มากขึน้เร่ือย ๆ  
กล่าวคือ หากผู้ใช้มีปริมาณ ความถี่ และความต่อเนื่อง
ในการใช้สื่อมากเท่าใด ผู้ใช้จะมีความรู้และทักษะการ
ใช้สื่อเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย แต่การมองเฉพาะความรู้
เกี่ยวกับสื่อและทักษะการใช้สื่อไม่อาจหมายรวมได้ว่า
ผู้ใช้มีการรู้เท่าทันสื่อเพิ่มมากขึ้น

 จากการอ้างองิถงึงานของ Livingstone et al. 
(2014) จึงน�าไปสู่ข้อเสนอในการเปลี่ยนมุมมองของ
การรูเ้ท่าทนัสือ่ จากทักษะความรูส่้วนบุคคลไปเป็นการ
เน้นถึงความหลากหลายและการฝังตัวตามบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมของการรู้เท่าทันสื่อ โดยมองว่าการรู้
เท่าทันสื่อมีมิติและระดับที่หลากหลาย และสัมพันธ์
กับปัจจัยแวดล้อมและบริบททางสังคมการรู้เท่าทันส่ือ
ในมุมมองใหม่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการพัฒนา
นเิวศสือ่ทีป่ลอดภยัและสร้างสรรค์ ทีถ่กูกล่าวถงึในงาน
ของ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และคณะ (2561) ที่
มองว่าปัญหาของการรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันมาจาก 2 
สาเหตุหลัก คือ ปัญหาในส่วนความสามารถด้านบุคคล 
และปัญหาในส่วนสภาพแวดล้อม 

 ลักษณะการใช ้งานสื่อดิจิทัลเป ็นอีกเหตุ
ปัจจัยหนึ่งที่ส ่งผลต่อการปรับเปลี่ยนความหมาย
ของการรู ้เท่าทันสื่อ เนื่องจากการใช้สื่อของผู้ใช้ใน
บริบทสื่อดิจิทัลเป็นการใช้ความรู ้และทักษะในการ
ใช้สื่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในบริบทการใช้เฉพาะ 
กล่าวคือ สื่อดิจิทัลมีผลท�าให้การใช้มีลักษณะเฉพาะ
มากขึ้น (unique) ท้ังในแง่ของตัวเทคโนโลยีท่ีสร้าง
ประสบการณ์ให้เกิดกับผู้ใช้เนื้อหา/สารที่มีการสร้าง
แบบเฉพาะกลุม่มากขึน้ รวมถงึผูใ้ช้ทีม่กีารเลือกเปิดรับ
และเลอืกใช้เทคโนโลยแีละเนือ้หาเป็นการเฉพาะ รวมถึง
การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความคิดเห็นเฉพาะร่วมกัน 
คุณลกัษณะเหล่านีส้ร้างประสบการณ์และผลกระทบต่อ
ผู้ใช้สื่อในระดับที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้ใช้สื่อที่มีความ
หลากหลายจงึมรีะดบัของการรูเ้ท่าทนัสือ่ทีจ่�าเป็นในมติิ
ที่แตกต่างกันไปด้วย

 ภายใต้กระบวนทัศน์ของการรู ้เท่าทันสื่อที่
ขยายขอบเขตกว้างขวางข้ึน และเกี่ยวเนื่องกับปัจจัย

หลายประการไม่ว่าจะเป็นบริบททางสังคม ทุนทาง
วฒันธรรมและเศรษฐกจิ รวมถงึปัจจยัทางด้านจิตวทิยา
ของผู้ใช้สื่อ กล่าวได้ว่า นิยามของการรู้เท่าทันสื่อจึงไม่
สามารถใช้นิยามเดียวกันได้ในทุกบริบทสังคม ระดับ 
(มาตรฐานที่ต้องการ) ของการรู้เท่าทันสื่อขึ้นอยู่กับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงรวมถึงบรรทัดฐาน 
ค่านิยมทางสังคม ข้อก�าหนดของการปฏิบัติในสังคม 
และศีลธรรมจรรยา องค์ประกอบของการรู้เท่าทันส่ือ
จึงปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน

 บุคคลพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อในฐานะสมาชิก
ของสังคมที่มีความไม่เท่าเทียมในการกระจายตัวของ
ทรพัยากรทางการเมอืง สงัคม และเศรษฐกจิ ดงันัน้ การ
รู้เท่าทนัสือ่ต้องพิจารณาประกอบร่วมกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างความสามารถทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมของ
สังคม และบริบททางสังคมของการใช้เทคโนโลย ีทีเ่ป็น
ตัวก�าหนดการตีความการปฏิสัมพันธ์กับตัวบทดิจิทัล

 การสร้างการรูเ้ท่าทนัสือ่ นอกเหนอืจากปัจจัย
ส่วนบคุคล คอื ทกัษะการใช้สือ่ ความเข้าใจและความคดิ
วิเคราะห์ ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์/
ปฏสิมัพนัธ์กับผูอ่ื้นผ่านสือ่แล้ว ยงัต้องพจิารณาถึงปัจจัย
แวดล้อมอื่นด้วย ได้แก่ การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสื่อ 
นโยบายสื่อ ความพร้อมใช้และเข้าถึงของสื่อ บทบาท
ของอุตสาหกรรมสื่อและภาคประชาสังคม

 นิยามของการรู้เท่าทันสื่อที่เปลี่ยนไป น�ามาสู่
การปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ เพื่อสร้างและพัฒนาการรู้
เท่าทนัสือ่แบบบรูณาการและข้ามสือ่ โดยก้าวข้ามมายา
คติเดิมที่มองว่า การเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อเป็นความ
รับผดิชอบของสถาบนัการศกึษาเป็นหลัก การสร้างการ
เรียนรู้การรู้เท่าทนัส่ือ ภายใต้เง่ือนไขและปัจจยัแวดล้อม
หลายประการ จึงน�ามาสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะในการ
เรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อที่สามารถท�าได้ทั้งในลักษณะ
ทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการเรียนรู้ทักษะ
ข้ามสื่อ ซึ่ง Carlos A. Scolari et al. (2018) ได้น�า
เสนอวิธีการสร้างการรู้เท่าทันแบบไม่เป็นทางการและ
ข้ามสื่อในแนวคิด “ทักษะแบบข้ามสื่อ” (transmedia 
skill) ทีเ่ป็นชดุของความสามารถทีเ่กีย่วข้องกบัการผลิต 
การแลกเปลี่ยน และการบริโภคส่ือปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล 
ประกอบด้วย 9 มิติ คือ 
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(1)  ทักษะการผลิต (production skills) เป็นความ
สามารถในการท�าความเข้าใจ วางแผน ผลติ แก้ไข และ/
หรือ สร้างเนื้อหาที่เหมาะสมในการน�าเสนอผ่านภาษา
และแพลตฟอร์มหลายหลายรูปแบบ

(2)  การจดัการของบคุคล (individual management) 
คือความสามารถของบุคคลในการบรหิารจดัการตนเอง
ในเรือ่งของทรัพยากร เวลา รวมไปถงึอารมณ์ความรูส้กึ 
และอัตลักษณ์ของตนเอง

(3)  การจดัการสงัคม (social management) คอืความ
สามารถในการสือ่สาร ประสานงาน จดัการ น�าและสอน
ในขณะที่ท�ากิจกรรมและผลิตกับกลุ่ม 

(4)  การจดัการเนือ้หา (content management) เป็น
ทกัษะการสืบค้น เลอืก จดัระบบ การแพร่กระจาย และ
การแลกเปลี่ยนเนื้อหา

(5)  การกระท�า (performance) มิตินี้รวมการกระท�า/
การแสดงออกในกิจกรรมสื่อทุกประเภทโดยใช้ร่างกาย 
(การแสดงละคร) ในบรบิทของชวีติจรงิ หรอืการเล่นเกม 
(วิดีโอเกม) ในบริบทเสมือนจริง 

(6)  สื่อและเทคโนโลยี (media and technology) 
เป็นทักษะที่ครอบคลุมถึงความรู้เกี่ยวกับสังคมและ
เศรษฐกจิของสือ่ การบรโิภคสือ่ของผูใ้ช้ และภาษาและ
คุณลักษณะของเทคโนโลยี

(7)  การเล่าเรื่องและสุนทรียะ (narrative and 
aesthetics) เป็นทักษะการตีความการเล่าเรื่องและ
โครงสร้างการเล่าเร่ือง รวมไปถึงการวิเคราะห์และ
ประเมินในด้านรูปแบบ คาแรกเตอร์ และคุณลักษณะ
ด้านสุนทรียะ

(8)  อุดมการณ์และจริยธรรม (ideology and ethics) 
เป็นทกัษะการตรวจสอบและวเิคราะห์การน�าเสนอของ
สื่อในเรื่องการสร้างภาพเหมารวม และประเด็นด้าน
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ กลโกง และแฮกกิ้ง 

(9)  การป้องกันความเสี่ยง (risk prevention) เป็น
ทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัความรู้และการใช้มาตรการในการ
ป้องกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในสื่อ

แผนภาพกลยุทธ์การเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการและทักษะข้ามสื่อ (Scolari et al.,2018)
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 จากบทสังเคราะห์นี้อาจสรุปได้ว่า นิยามของ
การรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่ความหมายของความรู้และทักษะ
การใช้สือ่เชงิเทคนคิท่ัวไป และไม่มนียิามถูกต้องตายตัว
เพียงนิยามเดียว ซึ่งถือเป็นข้อท้าทายของการศึกษา
การรูเ้ท่าทนัสือ่ในภูมทิศัน์สือ่ทีซ่บัซ้อนมากขึน้ แต่อาศยั
การก�ากับดูแลที่มีกฎเกณฑ์ควบคุมน้อยลง ผู้ใช้สื่อควร
สร้างทางเลอืกในการใช้สือ่ให้กบัตนเองได้อย่างมคีวามรู้ 
ใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมทางสังคมและเป็นพลเมือง
ผู ้ใช้สื่อที่สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพในภูมิทัศน์

สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการปรับต�าแหน่งใหม่จาก
ผู้รับสารเป็นผู้มีส่วนร่วม และจากผู้ใช้และบริโภคส่ือ
มาเป็นพลเมืองผู้ใช้สื่อ ความท้าทายในการศึกษาวิจัย
ถึงแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง
ไป จึงน�าไปสู่การตั้งค�าถามใน 3 ประเด็นหลักคือ การรู้
เท่าทนัส่ือคอือะไร มติิและความหมายของการรูเ้ท่าทนั
สือ่เปลีย่นแปลงไปอย่างไร และในภมูทิศัน์สือ่ใหม่นี ้การรู้
เท่าทนัสือ่มคีวามส�าคญัและจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
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3

งานศึกษาในกลุ่มของสื่อ นวัตกรรม 

และการพัฒนา
ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
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รวมงานวิจัยคัดสรร

โครงการนวัตกรรมการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ
ขับเคลื่อนสังคม ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อผลิตสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์ (Thai Media Lab)

ผู้จัดท�า

อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

 โครงการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด�าเนินงานวิจัยโครงการย่อย 
4 โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคืองานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อต้นแบบสื่อภายใต้แนวคิดการเล่าเรื่องข้ามสื่อ 
(Transmedia Storytelling) ในบริบทพื้นที่และประเด็นที่แตกต่างจากงานวิจัย ได้แก่ 

1. งานวิจัยโครงการนวัตกรรมการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพื่อชุมชน: กรณีการรณรงค์ปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงราย

2. งานวิจัยโครงการนวัตกรรมการเล่าเรื่องข้ามสื่อและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

3. งานวิจัยโครงการนวัตกรรมการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสังคม 

4. วจิยัการพฒันาทกัษะการคดิและรูเ้ท่าทนัส่ือหลัก แพลตฟอร์มเพ่ือพัฒนาผู้ผลิตส่ือด้วยกระบวนการเล่าเร่ืองข้ามสือ่ 

 โดยเก็บข้อมูล สังเกตและประเมินกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของ 3 โครงการวิจัยนวัตกรรมสื่อ และ
ออกแบบกระบวนการพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบส่ือ และการถ่ายทอดทักษะการผลิตเนื้อหาข้ามสื่อ ด้วย
กระบวนการออกแบบความคดิ Design Thinking เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ผลิตส่ือควบคูไ่ปกับอกี 3 งานวจิยั
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 ในการเลอืกพืน้ทีว่จิยั จะเปลีย่นเป้าหมายการ
สื่อสารที่ต้องการทดลองการมีส่วนร่วม ในกลุ่มเยาวชน
อายุ 18-24 ปี กลุ่มผู้ผลิตท่ีจะมาพัฒนากระบวนการ
อายุ 18-24 ปี เป็นนักศึกษาที่มีพื้นฐานการเรียนด้าน
การสื่อสารมวลชนเพื่อทดลองกระบวนการในการ
พัฒนากระบวนการคิดสื่อสร้างสรรค์ในกลุ่มผู้ผลิตให้
เป็นต้นแบบ เพลง Agent ในกลุ่ม concerns เพื่อเป็น
แนวทางในการถอดบทเรียนกระบวนการพฒันาสูก่ารน�า
ไปออกแบบการพฒันาผูผ้ลติกลุม่อืน่ ๆ  ต่อไป เมือ่มกีาร
เลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วทีมวิจัยมีการเก็บข้อมูลพบว่า
มีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาการศึกษา และเรื่อง
ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวน�าไปสู่การวางกรอบประเด็น
และพื้นที่ในการท�าวิจัยทดลองนวัตกรรมสื่อ

 พื้นที่เชียงรายมีความหลากหลายในมิติของ
วัฒนธรรมประชากรท้องถิ่น และปัญหาของชุมชน
ที่สอดคล้องกับระดับประเทศคือ เรื่องฝุ่นควัน อีกทั้ง
การส�ารวจเบื้องต้นพบว่า ปัญหาเรื่องสุขภาพและส่ิง
แวดล้อมเป็นหนึ่งในประเด็นที่วัยรุ่นให้ความสนใจและ
อยากพฒันาการสือ่สารแบบมีส่วนร่วม โดยยงัมมีติขิอง
ความเป็นชาติพนัธุท์ีห่ลากหลาย บรบิทของการทดลอง
พฒันานวตักรรมสือ่ระหว่างประเดน็ทางสงัคมคนทัว่ไป 
คนเชียงราย และกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นกลุ่ม
คนท่ีสังคมภายนอกตั้งค�าถาม เป็นเหตุของการเผาป่า
และเกิดปัญหาฝุ่นควัน ซึ่งวัยรุ่นกลุ่มเป้าหมายต้องการ
สื่อสารความเข้าใจระหว่างชุมชนและสังคมท่ีมีมิติใน
การทดลองพัฒนารูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อโดยมีทีม
นกัวจัิยจากคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงรายเป็นผู้ท�าวิจัยทดลองนวัตกรรมสื่อ

 พืน้ทีก่รงุเทพฯ เป็นพ้ืนท่ีทีม่ชีมุชนโบราณย่าน
เกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งส�าหรับ
คนไทยและต่างประเทศอยู ่หลายชุมชน วิทยาลัย
นวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้ท�างานประสาน
ความร่วมมืออยูกั่บชุมชนนางเลิง้ บางล�าภ ูซึง่เป็นพืน้ที่
ชุมชนที่มีเร่ืองเล่าเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนต้องการพัฒนาและสื่อสาร
ประเด็นทางสงัคม อกีทัง้คนรุน่ใหม่สนใจเรือ่งการท่องเท่ียว 
ซึง่กรอบในการวจิยัต้องการศึกษาว่าการเช่ือมโยงคนรุ่น
ใหม่สู่เรื่องราวของชุมชน ในรูปแบบการสื่อสารของคน

รุ่นใหม่ และการน�าเสนอเรื่องของคนในและคนนอก
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีทีม
วจัิย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็น
ผู้ท�าวิจัยทดลองนวัตกรรมสื่อ

 โครงการจาก 2 พ้ืนทีค่อืเชียงรายและกรงุเทพฯ 
เน้นความเชือ่มโยงระหว่างกลุม่เป้าหมายทีจ่ะเป็นผูผ้ลิต
สือ่นวตักรรมและพืน้ทีเ่ชงิวฒันธรรมและสงัคมเป็นหลกั 
ได้น�ามาสู่การพัฒนากระบวนการสื่อสารตามแนวคิด
การเล่าเร่ืองข้ามส่ือการสร้างประสบการณ์ให้เกดิการมี
ส่วนร่วมระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ  กับเนื้อหาเรื่องราวและ
ผู้ผลิตสื่อเป็นสิ่งส�าคัญ จึงเป็นประเด็นเป้าหมายในการ
ทดลองพัฒนานวัตกรรมสื่อ โดยมีทีมวิจัยคณะสื่อสาร
มวลชน มหาวทิยาลยัรามค�าแหงและคณะนเิทศศาสตร์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นผู้ศึกษา/วิจัย เพื่อ
หารูปแบบของสื่อและกระบวนการสื่อสาร

 การใช้กรอบแนวคิดในกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมสื่อทั้ง 3 โครงการ พบว่าการพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์ไม่ได้เริม่ต้นจากการวางว่าต้องการใช้สือ่อะไร
ในการส่ือสารในกระบวนการ เร่ิมแรกจะพบว่าเมื่อให้
โจทย์ของการพัฒนาสื่อ ผู้ผลิตจะคิดว่าใช้สื่ออะไร แต่
เม่ือเริ่มคิดจากตัวส่ือ สิ่งที่หายไปคือประเด็นเรื่องราว
เป้าหมายและประสบการณ์ที่จะน�าไปสู ่เป้าหมาย
ของการสื่อสาร เมื่อมีการปรับกระบวนการคิดโดย
การมีส่วนร่วมจากชุมชน จากคนในสังคมต่อประเด็น
ที่ต้องการสื่อสาร และการวิเคราะห์ประสบการณ์ที่
ต้องการให้คนรู ้จักคิดและลงมือท�า พบว่าผู ้ผลิตใน
กระบวนการวิจัยเห็นประเด็นและมุมมองการเล่าเรื่อง
ท่ีต้องตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามเป้าหมายของ
การสื่อสารให้มากขึ้น กระบวนการออกแบบนวัตกรรม
สื่อจึงเน้นที่การวิเคราะห์ประสบการณ์ และเลือกใช้
ส่ือท่ีจะสามารถท�าให้เกิดประสบการณ์ท่ีวางไว้และ
เมื่อต่อร้อยประสบการณ์แล้ว เกิดผลของการสื่อสาร
ขั้นตอนของการออกแบบและผลิตนวัตกรรมสื่อ จึง
เป็นการวิเคราะห์ผู้รับสาร วิเคราะห์ประเด็น วิเคราะห์
ประสบการณ์ผู้รับสารต่อประเด็น วิเคราะห์เป้าหมาย
ปลายทาง และออกแบบประสบการณ์ในระดับปัจเจก 
และในระดับของการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิด
กระบวนการรู้คดิท�าตามเป้าหมายส่ือสารท่ีวางไว้แล้ว จึง
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เลอืกใช้และช่องทางการเผยแพร่ล�าดบัการวางแผนการ
เผยแพร่ส่ือจ�านวนมาก ให้มคีวามเชือ่มโยงสอดคล้องกนั 
โดยต้องวเิคราะห์การเดนิทางของผู้รบัสารเพือ่ให้โยงกบั
ประสบการณ์และรับสื่อทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องที่น�าไปสู่
แก่นแกนและเป้าหมายของการสื่อสาร

 การออกแบบกระบวนการสื่อสาร Media กับ
ชมุชนในประเดน็หมอกควนัของทีมมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงรายพบว่า กระบวนการสือ่สารด้วยการใช้ส่ือต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมของการเข้าใจประเด็น
ปัญหาร่วมกันระหว่างคนในและคนนอกชุมชน เพื่อ
ให้เกิดการส่ือสารในประเด็นที่ถูกต้องและส่ิงที่ชุมชน
ต้องการสื่อ สิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันและเกิดข้ึนในระดับ 
Change Agent คือ เมื่อต้องการสื่อสารเรื่องชุมชน     
ผู ้สื่อสารต้องเช่ือมประสบการณ์จากชุมชนกับของ
ตัวเองให้ได้และถ่ายทอดประสบการณ์นั้นในรูปแบบ
ของสื่อที่ผสมผสานระหว่างสื่อที่เหมาะกับคนท่ัวไปกับ
สื่อที่เหมาะกบัชุมชนเพื่อใหเ้กดิการสือ่สารที่สอดคลอ้ง
ไปในทศิทางเดยีวกนัสร้างความเข้าใจและน�าไปสูว่ธิกีาร
สื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา

 กระบวนการเล่าเรือ่งข้ามสือ่เพือ่สือ่สารท่องเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรมต้องเป็นการสร้างประสบการณ์ที่เชื่อม
ความสนใจของคนแต่ละกลุ่ม วิเคราะห์ประสบการณ์
ทั้งในเชิงวัฒนธรรมเร่ืองเล่าชุมชน ของดีชุมชน การ
ท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ให้มาผนวกกัน โดย
ออกแบบให้สื่อสารการสร้างประสบการณ์ต่อพื้นที่
ชุมชนอย่างหลากหลาย  ขณะเดียวกันก็ดึงหัวใจของ
พ้ืนที่มาเชื่อมจากวัฒนธรรมภายใน(ชุมชน) สู ่คน
ภายนอก (ชุมชน – outsider) เพื่อให้เกิดการติดตาม
เรื่องราวที่มีทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่ด�าเนิน
มาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนจนกระทั่งถึงปัจจุบัน การสร้าง
ประสบการณ์ต่อความภาคภูมิใจและถ่ายทอดสิ่ง
เหล่านั้นออกมา การเช่ือมโยงชุมชนภายนอก ในขณะ
เดียวกันก็พัฒนา Change Agent คนรุ่นใหม่ที่ผลิตสื่อ 
ด้วยความเข้าใจด้วยหวัใจของคนในชมุชน ให้เหมาะกบั
ผูร้บัสารและถ่ายทอดประสบการณ์พเิศษให้กับคนนอก
ชุมชนได้รับรู้ถึงคุณค่าของหัวใจนี้

 กระบวนการสือ่สารโดยการสร้างวธิกีารเล่าเรือ่ง 
เพื่อหาจุดเข้าสู่เนื้อหาและจุดสร้างประสบการณ์ร่วม
และรูปแบบการเล่าเรื่องและสื่อลักษณะใดที่จะสร้าง
การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายให้ได้ นอกจากน้ียังมี
กิจกรรมออฟไลน์ซึ่งช่วยขยายส่วนต่อของโลกเน้ือหา
และช่องทางการเข้าถงึเร่ืองราว ตามแนวคดิในเฟสแรก 
เพ่ือให้เห็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการว่าท�าอย่างไรคน
จะเข้ามามส่ีวนร่วม คนจะมพีฤตกิรรมกบัประเด็นในเชงิ
สังคมอย่างไร และนวัตกรรมเนื้อหาเป็นอย่างไร เนื้อที่
ในการพัฒนารูปแบบการเล่าเร่ืองการเข้าใจรูปแบบ
เล่าเรื่องบนสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เพื่อต้องการให้
เนื้อหาที่น�าเสนอนั้นมีจุดเข้าสู่เนื้อหาที่หลากหลายช่อง
ทาง และมองเห็นกลุ่มคนอายุ 18-24 ปี ที่นิยมใช้สื่อ
ออนไลน์เป็นหลัก

 ในส่วน On Ground ทั้ง 2 ทีมได้ทดลอง
ท�ากิจกรรมให้เกิดช่องทางเชื่อมโยงระหว่างออนไลน์
และออฟไลน์ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ผู้รับสารโดยตรง ผู้ผลิตสามารถสร้างจุดเข้าสู่เนื้อหา 
(Entry Point) ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยไม่ยึดติด
อยู่กับแพลตฟอร์ม (Platform) ที่ตัวเองมีเท่านั้น แต่
ยังสามารถผลิตเนื้อหากระจายไปยังแพลตฟอร์มอื่นที่
ก�าลงัเป็นทีนิ่ยมกับกลุม่เป้าหมายอกีด้วย นอกจากนีย้งั
เกดิการกระตุ้นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูผ้ลติกบัเนือ้หามาก
ยิ่งขึ้น ในรูปแบบของ Fan  Content สามารถน�าคนที่
สนใจท�ากิจกรรม แล้วน�าเสนอออกไปรวมถึงกิจกรรม 
on Ground ที่ดึงดูดให้คนมีปฏิสัมพันธ์ทั้งบนพื้นที่
ออฟไลน์และการรับรู้บนโลกออนไลน์ไปพร้อมกัน เป็น
รูปแบบของการพัฒนากระบวนการส่ือสารท่ีท�าให้เหน็ ถงึ

 1) กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 

 2) การใช้ประสบการณ์ที่หลากหลายเช่ือม
ผู้รับสารที่มีความสนใจที่แตกต่างเข้าสู่แก่นของเรื่องที่
ต้องการสื่อสาร 

 3) กระบวนการสื่อสารข้ามสื่อเพ่ือส่ือสาร
บริเวณสังคมท่ีส�าคัญ กล่าวคือการท�าให้ผู ้เล่าเรื่อง 
สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เนื้อหาสู่ชีวิตจริง ผู้ได้
รบัสาร กส็ามารถเชือ่มโยงคดิตามวเิคราะห์วพิากษ์และ
เปรียบเทียบกับความเป็นจริงของชีวิตของตนได้



44 หลอมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์

 จุดร่วมของทั้ง 3 โครงการพัฒนานวัตกรรม
สื่อคือกระบวนการคิดสื่อสร ้างสรรค ์ที่ออกแบบ
กระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างประสบการณ์การมีส่วน
ร่วม โดยมีเป้าหมายของการผลักดันพฤติกรรมที่เรียก
ว่า Action ให้เป็นเป้าหมายทางการออกแบบสื่อที่คิด
กระบวนการสือ่สาร เพ่ือท�าให้ผูร้บัสารรูสึ้กคดิลงมอืท�า
ซ่ึงเป็นกระบวนการสือ่สารทีผ่สมผสานการเล่าเร่ือง การ
เลือกใช้เทคโนโลยี และการเข้าใจผู้รับสารเพื่อผลักดัน
ให้เกดิการส่ือสารตามเป้าหมายคอืหวัใจของการพฒันา
สื่อสารสร้างสรรค์ตามแนวคิดของการเล่าเรื่องข้ามสื่อ

 ส่วนงานวจิยัพฒันาทกัษะการคดิและรูเ้ท่าทนัสือ่
หลกั แพลตฟอร์มเพือ่พฒันาผูผ้ลติสือ่ด้วยกระบวนการ
เล่าเรื่องข้ามสื่อ ท�าให้เห็นการสร้าง Change Agent 
ในกระบวนการสื่อสารข้ามสื่อที่สามารถน�าไปต่อยอด
การพัฒนาผู้ผลิตสื่อให้คิด วิเคราะห์ และออกแบบ
ส่ือสร้างสรรค์ตามโจทย์ทั้งผู ้รับสารและเป้าหมาย          
การสื่อสารเพื่อสังคมได้ เมื่อถอดกระบวนการพัฒนา
ผู้ผลิตส่ือและกระบวนการพัฒนากระบวนการสื่อสาร
ของผู้อยู่ในโครงการ ได้โมเดลของกระบวนการสื่อสาร
และพฒันาการเล่าเร่ืองข้ามสือ่ด้วยการคดิเชงิออกแบบ 
จากกระบวนคิดการออกแบบกระบวนสื่อสาร Design 
Thinking & Transmedia  พบว่าการพัฒนา Change 
Agent เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวผู้ผลิตสื่อมีการ

พัฒนาทักษะในการเป็น prosumer คือการเข้าใจ
บทบาทของการเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ผลิตสื่อในเวลา
เดียวกัน โดยสิ่งที่เข้าใจผ่านกระบวนการ เพื่อน�าไป
ต่อยอดในการพัฒนาผู้ผลิตสื่อกลุ่มต่าง ๆ ให้สามารถ
สร้างสรรค์สือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม รวมถงึมองเหน็
รูปแบบของธุรกิจและการต่อยอดรูปแบบการสื่อสาร
ตามเป้าหมายที่แตกต่างได้อีก 

 สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา Change 
Agent คือผู้ผลิตสื่อที่ผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมท�างานร่วมกับคนในชุมชนพื้นที่ มองเห็นมิติของ
เร่ืองราวและเข้าใจกระบวนการสื่อสารท่ีจะส่ือสาร
ให้หลากมุมมอง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
ระหว่างคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้ หากน�าไปพัฒนา
สื่อในลักษณะนี้จะเป็นกระบวนการที่เชื่อมความเข้าใจ
ต่อประเด็นการส่ือสารที่มีโอกาส มีประสิทธิภาพ
ในการเกิดผลตามเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ ขณะ
เดียวกันกระบวนการที่ผู ้ผลิตทดลองท�ากับประเด็น
สงัคม การสร้างพืน้ทีก่ารมส่ีวนร่วมกบัคนในสงัคมเช่ือม
ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างของแต่ละกลุม่ให้มาเจอกนั เป็น
โอกาสของการเกดิการมส่ีวนร่วมขบัเคล่ือนประเด็น ใช้
ประสบการณ์จากการสือ่สารแบบมส่ีวนร่วมให้เกดิพลงั
ของคนทุกฝ่ายร่วมกันได้
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อ
สังคมออนไลน์

ผู้จัดท�า

ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์มี
วัตถุประสงค์คือ 

 1) เพื่อค้นหาชุดความรู้ด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ส�าหรับสื่อมวลชน 

 2) เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมของเดก็ ผูป้กครอง บคุลากรทีท่�างานในองค์กรเครอืข่ายภาคประชาสงัคมทีท่�างาน
ด้านสิทธิเด็ก นักวิชาการ และสื่อมวลชนในการพัฒนาคู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ 

 3) เพื่อน�าเสนอชุดความรู้ด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก ที่พัฒนาเป็นคู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็ก         
บนสือ่สงัคมออนไลน์ ในทางการปรบัปรงุนเิวศสือ่สงัคมออนไลน์ให้เป็นพืน้ทีป่ลอดภยัและสร้างสรรค์ส�าหรบัเด็ก ผ่าน
การมส่ีวนร่วมขององค์กรเครอืข่ายภาคประชาสงัคมทีท่�างานด้านสทิธเิดก็ องค์กรวชิาชพี สือ่มวลชนและสถาบนัการ
ศึกษาด้านสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์

 งานวจัิยน้ีเป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลูการศกึษา
เอกสาร ได้แก่ กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน
ข่าวสิทธิเด็กทางสื่อสังคมออนไลน์ 5 ฉบับ แนวปฏิบัติ
ในการรายงานข่าวขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไทย
และต่างประเทศ 6 องค์กร และสร้างการมีส่วนร่วมใน
ระดบัผูว้างแผนหรอืก�าหนดนโยบาย และระดบัผูส่้งหรอื
ผลิตสารกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ท�างาน
ด้านสิทธิเด็กในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 22 
องค์กร โดยใช้การสนทนากลุม่และสมัภาษณ์เชงิลกึ จาก
นัน้น�าข้อมูลมาพฒันาร่างคูม่อืการรายงานข่าวสทิธิเดก็
บนสือ่สงัคมออนไลน์แล้วน�าเข้าสูก่ระบวนการคนืข้อมูล
แก่องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ท�างานด้านสิทธิ
เดก็ นกัวชิาการด้านนเิทศศาสตร์และสือ่มวลชนรวม 31 
องค์กร เพือ่รบัฟังความคิดเหน็และประเมินความเหมาะสม
ของร่างคู่มือ จากนั้นน�ามาพัฒนาคู่มือให้สมบูรณ์ก่อน

เผยแพร่คูม่อืฉบบัพิมพ์และฉบบัออนไลน์ ผลการศกึษา
พบว่า

1. การปกป้องสิทธิเด็กในการรายงานข่าวผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ภายใต้กฎหมายไทยมีสาระส�าคัญ 
2 ประการคือ

   1) แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการรายงานข่าวสิทธิ
เด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ วิชาชีพสื่อมวลชนทั้งไทย
และต่างประเทศให้ความส�าคัญกับการขออนุญาต
และบันทึกภาพเด็กต้ังแต่การค�านึงถึงสิทธิในการ
อนุญาต ข้อมูลแนวทางปฏิบัติในการสัมภาษณ์
และบันทึกภาพ ตลอดจนแนวปฏิบัติเมื่อเผยแพร่
ข้อมูลขณะท่ีองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมให้
ความส�าคัญเรือ่งการขออนญุาตในลกัษณะเดียวกนั
พร้อมทัง้เพิม่เตมิแนวปฏบิตัเิบือ้งต้นเกีย่วกบัข้อมลู
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จากสื่อสังคมออนไลน์ของเด็ก และใช้ภาพจ�าลอง
เหตุการณ์ในการรายงานข่าวเด็ก

   2) ข้อมูลผลกระทบเมื่อเด็กเป็นข่าวบนสื่อสังคม
ออนไลน์ จากการศึกษาแนวปฏิบัติในการรายงาน
ข่าวสิทธิเด็กขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนไทย
และต่างประเทศ ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อเด็กแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและสะท้อนมุมมอง
ดังนี้คือ  (1) กลุ่มเด็กท่ัวไปมีผลกระทบที่ส�าคัญ
คือการรายงานข่าวที่เป็นปัญหาของผูใ้หญ่ เช่น พ่อ
แม่กระท�าความผิด ส่งผลให้เด็กถูกตอกย�้าปัญหา
ในครอบครัว ถูกล้อเลียน การถูกตีตราให้อับอาย 
เด็กและครอบครัวไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 
(2) ปัญหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศที่เด็ก
อาจจะถูกตีตราถูกดูหมิ่นถูกล้อเลยีนถกูกลัน่แกล้ง 
(bully) (3) การขาดพืน้ท่ีในการมส่ีวนร่วม (4) การน�า
เสนอความเก่งหรอืความสามารถของเดก็ทีก่ลับถกู
มองในเชิงลบและถูกขุดคุ้ยประวัติ และ (5) ปัญหา
อื่น ๆ เช่นการน�าภาพไปตัดต่อเพื่อหาผลประโยชน์

   1) เด็กที่ถูกกระท�าความรุนแรง ที่อาจจะส่งผล
ต่อปัญหาทางด้านจติใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

   2) เด็กที่กระท�าความผิด ซึ่งเด็กอาจจะถูกตีตรา
ถูกตอกย�้า ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว
หรือชุมชนโดยปกติได้ เนื่องจากอาจจะถูกขุดคุ้ย
ประวัติ ส่งผลให้เด็กอาจจะกระท�าความผิดซ�้าอีก

  3) เด็กท่ีอยู่ในภาวะยากล�าบาก ในเชิงบวกเด็ก
และครอบครวัจะได้รับความช่วยเหลอื แต่บางกรณี
ความช่วยเหลอืกไ็ม่ตรงกบัความต้องการของเด็กก่อ
ให้เกิดปัญหาในครอบครัวถูกล้อเลียนและถูกมอง
เป็นเรื่องตลก 

   4) เด็กพกิาร ในเชงิบวกเดก็และครอบครวัอาจจะ
ได้รับความช่วยเหลือ แต่อาจจะถูกล่วงละเมิดหรือ
กระท�าความรุนเเรง ถ้าถูกน�าเสนอภาพว่าเด็กเป็น
ผู้อ่อนแอ ท�าให้ตกเป็นเป้าหมายได้ 

2. กลุ่มเด็กที่มีความเฉพาะ ประกอบด้วย

  1) หากละเมิดโดยการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัว
เด็ก คือท�าให้เด็กเกิดความเสียหายหรือแสวงผล
ประโยชน์ มโีทษจ�าคกุ 6 เดอืนปรบั 60,000 บาท 
เสนอภาพจ�าลองของเดก็ได้ แต่ถ้าเป็นภาพเชงิลบต้อง
ปิดบงัตัวตน ไม่เสนอภาพลามกอนาจารหรือท�าให้
เด็กมีความเสี่ยงและด้านลบใด ๆ รวมท้ังเรื่องเพศ
และการกระท�าความผิดใด ๆ ด้วย 

  2)  แนวทางการรายงานข่าวเด็กมีความเฉพาะ
ได้แก่ เด็กที่ถูกกระท�าต้องปกปิดตัวตนของเด็ก
และคนใกล้ชิด รวมทั้งคนร้ายที่ท�าให้รู้ถึงตัวเด็ก
ยกเว้นกรณีเด็กสูญหาย หากฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุก 
6 เดือน ปรับ 60,000 บาท การเสนอภาพคลิป
ลามกอนาจาร โทษจ�าคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท 
สามารถใช้ผ้า การ์ตนู หรอืค�าบรรยายแทนภาพเดก็
ได้ ถ้าเดก็เสยีชวีติให้ใช้ภาพหน้าตรงได้ แต่ต้องไม่ให้
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

  3) เด็กที่กระท�าผิด ปกปิดตัวตนของเด็กทุกกรณี 
รวมทั้งข้อมูลภาพและเสียงในการสอบสวน หาก
ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจ�าและปรับ ประเด็นในการน�าเสนอ
จะต้องค�านึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นส�าคัญ ไม่ใช้
ค�ารุนแรงเป็นการตัดสินตัวเด็ก สามารถใช้ค�าว่าเดก็
ผู้ต้องสงสัยหรือเด็กผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผดิ
หรือเด็กที่กระท�าความผิดได้ 

  4) เด็กท่ีอยู่ในภาวะยากล�าบาก ต้องระวังการ
เปิดเผยข้อมูลและภาพของเด็ก การระบุชื่อสถาน
สงเคราะห์ต้องขออนุญาต การเสนอภาพและเรื่อง
ราวในเชิงบวกของเด็ก ระวังผลกระทบต่อจิตใจ 
ชื่อเสียง และสิทธิประโยชน์ของเด็ก หากฝ่าฝืนมี
โทษจ�าคกุ 6 เดือน ปรับ 60,000 บาท โดยต้องตรวจ
สอบความน่าเชื่อถือขององค์กรที่อ้างว่าท�าเพ่ือ
ประโยชน์ของเด็กและคนติดตามสรุปสถานการณ์
ในการช่วยเหลือเด็กด้วย 

    5) เด็กกบั HIV เด็กจะถูกตีตราท�าให้เกิดบาดแผล
ในใจและอาจไม่ยอมรับความช่วยเหลือส่งผลให้เดก็
ป่วยเพิ่มขึ้นหรือแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

3. แนวทางการรายงานข่าวเด็กกลุ่มต่าง ๆ บนสื่อ
สังคมออนไลน์



48 หลอมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์

    5)  เด็กกับ HIV ต้องมีความระมัดระวังไม่ให้เกิด
การตอกย�า้ ตตีรา หรอืน�าไปสูส่ภาพจติใจกบัเดก็ท้ัง
ปัจจุบันและเติบโตขึ้น 

   6)  เด็กพิการ ต้องระวังการน�าเสนอข้อมูลและ
ภาพของเด็กเว้นแต่ได้ขออนุญาต

 ข้อเสนอแนะในเชงินโยบายต่อองค์กรเครอืข่าย
ภาคประชาสังคมที่ท�างานด้านสิทธิเด็กเสนอให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรวิชาชีพ 
อาทิ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงาน
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการโทรทศัน์และ
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิสภาการหนงัสอืพมิพ์แห่ง
ชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
ผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน และผู้ผลิตเนื้อหาอิสระ
บนสื่อสังคมออนไลน์ร่วมผลักดันให้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยส�าหรับเด็กทั้งส้ิน            
3 ประเด็น คือ 
 1) สิทธิที่จะถูกลืมของเด็กผู้ตกเป็นข่าว 

 2) การจัดอบรมกฎหมายจริยธรรมและ
แนวทางในการรายงานข่าวสิทธิเด็กและ 

 3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการ
ก�าหนดประโยชน์แก่องค์กรสื่อมวลชนเพื่อปกป้องสิทธิ
และรักษาผลประโยชน์ของเด็ก

 สรุปผลกระทบจากการรายงานข่าวสื่อสังคม
ออนไลน์ทีม่ต่ีอเดก็ ข้อควรรูเ้บ้ืองต้นในการรายงานข่าว
สิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ แนวทางการรายงาน
ข่าวเด็กกลุ่มต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดยกลุม่เดก็ผูป้กครอง และเจ้า
หน้าที่ที่ท�างานในองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้
สะท้อนว่า การมีส่วนร่วมในการถอดบทเรยีนการท�างาน
ด้านสิทธิเด็กท�าให้เกิดมุมมองของแต่ละวิชาชีพเข้ามา
มีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก คู่มือท่ีได้จัด
ท�าขึ้นนี้มีทิศทางในการน�าไปใช้ได้จริง กระชับ เข้าใจ
ง่าย และมีการเน้นย�้าโทษทางกฎหมายท่ีน่าจะช่วยให้

เกดิความตระหนกัมากยิง่ข้ึน ขณะท่ีส่ือมวลชนให้ความ
ส�าคัญเรื่องการค้นหาข่าวย้อนหลังที่อาจส่งผล กระทบ
ต่อเด็ก และประโยชน์สงูสดุในอดีตอาจเป็นโทษอนาคต 
เช่น กรณีเด็กหายและสื่อต้องไม่อ้างการอนุญาตจาก
ผู้ปกครองในตัวเด็กในการเสนอข่าว พร้อมเสนอให้มี
การอบรมกฎหมายให้กับส่ือมวลชนให้รับทราบถึงบท
ลงโทษ ก�าหนดความผิดทางจริยธรรมที่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในคู่มือ กลุ่มนักวิชาการได้
สะท้อนความเห็นว่าคู่มือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสามารถน�า
ไปใช้เป็นสือ่การเรยีนการสอนทางนเิทศศาสตร์ และควร
เพิ่มตัวอย่างให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
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โครงการการพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสังคม

ผู้จัดท�า

กริ่งกาญจน์ เจริญกุล  ดร.ณภัทร เรืองนภากุล และวิชญา โคตรฐิติธรรม

 การพฒันานวตักรรมสือ่เพือ่การเรยีนรูท้างสงัคมของเยาวชนและเครอืข่ายในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบนเป็นการ
วจิยัเชงิปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันากระบวนการเรยีนรู้
ทางสังคม (Social Lab) และน�าผลการเรียนรู้มาทดลองฝึกปฏิบัติผ่านฐานการเรียนรู้แบบ Movie based Learning 
พฒันาและขบัเคลือ่นกลไกให้เกิดการต่อยอดองค์ความรูแ้ละเผยแพร่สูช่มุชนและสงัคม สร้างพืน้ทีใ่ห้เยาวชนได้สือ่สาร
อย่างเท่าทนัและปลอดภยั และศกึษาทศันคติและมมุมองทางความคดิของเยาวชนและเครือข่ายท่ีมต่ีอการสร้างสรรค์
นวตักรรมสือ่กับประเดน็ทางสงัคม โดยท�าการศกึษาจากนกัศกึษาด้านการสือ่สาร 5 สถาบนั ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชียงใหม่
และเครือข่ายภาคประชาชน มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของ 4 กระบวนการวิจัย ประกอบ
ด้วย 1) กระบวนการ Issue Based 2) กระบวนการ Area-Based 3) กระบวนการ Movie Based Learning และ 
4) กระบวนการเผยแพร่ (Release the Movie in the Communities)  พบว่า

 1. กระบวนการ Issue Based เป็นขั้นตอน
ที่ด�าเนินการเพื่อกลไกในการขับเคลื่อนเครือข่าย
การพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อการเรียนรู้ของสังคมกลุ่ม
เป้าหมายได้เรียนรู ้จากประเด็นที่เป็นปรากฏการณ์
ทางสังคมโดยวิธีการแลกเปลี่ยนกับเครือข่าย เจ้าของ
ประเด็นทั้ง 5 ประเด็น ร่วมระดมความคิดมุมมอง
ทัศนคติโดยแบ่งการประเมินกิจกรรมเป็นตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณและคุณภาพดังนี้

 ผลการศึกษาตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ กลุ่ม
เป้าหมายผู้เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนา
นวตักรรมสือ่เพือ่การเรยีนรูท้างสงัคม 70 คน ประกอบ
ด้วย เครือข่ายภาคประชาชนจากส�านกังานสาธารณสขุ
จังหวัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ 
สมาคมการเรียนรู้วัฒนธรรมความพิการ ตัวแทนจาก
โครงการตุ๊กตาวิเศษ และนักศึกษาจาก 5 สถาบันที่เข้า
ร่วมโครงการ

 ผลการศึกษาตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีการ
ร่วมระดมความคดิแลกเปล่ียนทศันคติระหว่างนกัศึกษา
และเครือข่ายท้ัง 5 ประเด็น ในเวทีก่อให้เกิดการเรยีนรู้
และเปลี่ยนทัศนคติ ระหว่างเยาวชนนักศึกษา กับผู้ที่
มีประสบการณ์ที่บอกเล่าถึงประเด็นที่อยากสื่อสารใน
มุมมองของผู้ท่ีท�างานอย่างใกล้ชิด ในประเด็นสังคม
ต่าง ๆ พร้อมกันนั้นก็ได้รับฟังความคิดเห็นและมุมมอง
จากเยาวชน มีการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาสังคม
ระหว่างเยาวชน และผู้ที่ก�าลังท�างาน อย่างสมดุลผ่าน
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อการสื่อสารการ
เรียนรู้ของสังคม

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ความคิดด้วยการให้
ข้อมลูจากเจ้าของประเด็นทางสงัคมในประเดน็ต่าง 
ๆ คอื (1) สขุภาพรูเ้ท่าทนัโฆษณา (2) ผูพ้กิารกับการ
เขา้ถึงระบบการศึกษาและสวัสดิการสังคม (3) การ
จัดการทรัพยากรทางการเกษตร (4) การให้คุณค่า
กับผู้สูงอายุ และ (5) ความรุนแรงในเด็ก

1)
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ทศันคตแิละมมุมองทางความคดิของเยาวชนทีม่ต่ีอ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อกับประเด็นทางสังคม

แนวทางในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์เพือ่ขบัเคลือ่น
กลไกทางสังคม

 กระบวนการในเชิงประเด็นนี้ได ้ถูกน�ามา 
พัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกลไกทางสังคม ซึ่งผู้เรียนรู้จะน�า
ไปสู่การพัฒนาบท เพื่อถ่ายทอดเป็นหนังสั้น

 2. กระบวนการ Area-based ประกอบด้วย
กิจกรรม 1) กิจกรรมกระบวนการ Storytelling   
และ 2) กิจกรรม Screen Play to Cinema 

 3.  กระบวนการ Movie based Learning 
เป็นการเปิดเวทีเสริมสร้างทักษะกระบวนการผลิต
ภาพยนตร์สั้นประเด็นทางสังคมและเปิดห้องปฏิบัติ
การทางสังคมผ่านการผลิตสื่อภาพยนตร์ 1 เรื่อง และ
ทดลองปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์ สร้างเครือข่าย
เยาวชนสื่อสารสังคมระดับมหาวิทยาลัย โดยผลิต
ภาพยนตร์ 1 เรื่องต่อ 1 มหาวิทยาลัย เมื่อกระบวนการ
เรยีบร้อยจะได้ภาพยนตร์จ�านวน 10 เรือ่ง ผ่านกจิกรรม

1)  กิจกรรม Script Doctor & Clinic Production

2)  กิจกรรม Acting Class

3)  กิจกรรมผลิตภาพยนตร์สั้น Master Lab เรื่อง ก่อน
เมษา

 4 .  กิ จกรรมทดลองปฏิบัติ การผลิตสื่ อ
ภาพยนตร์สร้างเครือข่ายเยาวชนสื่อสารสังคมในระดับ
มหาวทิยาลยั ได้ผลผลติเป็นภาพยนตร์จ�านวน 10 เรือ่ง 
แบ่งตามประเด็นดังนี้

1)  ภาพยนตร์สั้นในประเด็นความรุนแรง 3 เรื่อง

2) ภาพยนตร์สั้นในประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค 3 
เรื่อง

3)  ภาพยนตร์สั้นในประเด็นวัฒนธรรมผู้พิการ 1 เรื่อง

4)   ภาพยนตร์สัน้ในประเดน็เก่ียวกบัการเกษตร 1 เร่ือง

5)  ภาพยนตร์สั้นในประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงวัย 1 เรื่อง

6) ภาพยนตร์ส้ันในประเด็นสะท้อนจิตใจคนในเมือง
ใหญ่ 1 เรื่อง

 กลุ ่มเป ้าหมายมีส ่วนร ่วมในทุกขั้นตอน
ในระดับดีมาก เริ่มต้ังแต่การคิดประเด็นเป็นบท
ภาพยนตร์ จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ
ในการออกแบบ Production และการแสดง โดยทีม
กระบวนการท่ีเป็นนักวิชาชีพด้านการท�าภาพยนตร์ท้ัง
ระดับประเทศ เช่น อาจารย์บุญส่ง นาคภู่ และในระดับ
พืน้ท่ี ได้แก่ เครือข่ายคนท�าหนงัเชยีงใหม่ ได้มาร่วมแลก
เปลีย่นประสบการณ์กระตุ้นให้เกดิการแสดงความคดิเหน็ 
และแนะน�าการท�าภาพยนตร์ส้ันให้กับนักศึกษาที่ร่วม
โครงการ

 5.  กระบวนการเผยแพร่ เป็นกจิกรรมการเปิด
พื้นที่ส่ือสารอย่างเท่าทันและปลอดภัย ผ่านเทศกาล
หนงัสัน้โดยงาน ภาพยนตร์สัน้ของกลุม่เป้าหมายจ�านวน 
10 เร่ือง จดัฉายเผยแพร่ในเทศกาลหนงัสัน้ รวมทัง้เชญิ 
คนท�าหนงัเครือข่ายประเด็นทางสังคมน�าหนงัส้ันมาร่วม
ฉายในครั้งนี้ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ การจัดกิจกรรม
เผยแพร่ภาพยนตร์/หนังสั้นได้ท�าการเผยแพร่ผ่าน 2 
กิจกรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรม Road Show เพื่อเผย
แพร่ภาพยนต์ในสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน และการ
จัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นผ่านเทศกาลหนังสั้น
เชียงใหม่ 

 จากนั้นมีกระบวนการพูดคุยหลังจากฉาย
ภาพยนตร์ และการถอดบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ใน
กระบวนการทางท�าภาพยนตรแ์ละเผยแพร่ผลการวิจยั
พบว่า ปัญหาสังคมที่แทรกอยู่ในโครงสร้างทางสังคมที่
เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กลุ่ม หรือระบบสังคมท่ีมีคุณสมบัติทางชีววิทยา เช่น 
เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิรวมทัง้มติทิางสงัคมและวฒันธรรมที่
เข้ามาเกีย่วข้อง โดยทีผู่ช้มทีเ่ป็นตวัแทนจากเครอืข่ายมี
ความสนใจภาพยนตร์สัน้ทีเ่ป็นเรือ่งราวการถ่ายทอดใน
แนวจินตนาการและเร่ืองจริงทีเ่กดิขึน้ ในสังคมปัจจุบนั
สามารถถ่ายทอดประเด็นปัญหาทางสังคมจากเรื่องที่
เป็นปัญหาให้มีความสนุกสอดแทรกในเนื้อเรื่อง และ
มีการเสนอเนื้อหาในหลายแง่มุม โดยที่ผู้ชมจะเข้าใจ
ถึงวัตถุประสงค์ท่ีภาพยนตร์ต้องการส่ือ ประสบการณ์
เดิมทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรอืส่ิงแวดล้อมจะมผีลต่อ
การรับรู้ และเข้าใจความหมายในภาพยนตร์เพื่อสังคม
ให้ง่ายข้ึน และทัศนคติของผู้ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับ

2)

3)



51สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ปัญหาสังคมเป็นไปในทางบวกแต่ไม่ได้มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 นอกจากนี้ยังพบว ่า นักศึกษาที่ เข ้าร ่วม
โครงการจนครบกระบวนการ ได้รับทกัษะในการผลติสือ่
เพื่อสังคมอันเกิดจากความพยายามในการเรียนรู้ เก็บ
เกีย่วประสบการณ์ และแลกเปลีย่นแนวความคดิในการ
ท�าหนงับนความเหมอืนและแตกต่างกัน ทัง้จากวิทยากร
เครือข่ายทางสังคม และนักศึกษาสถาบันอื่นท่ีเข้าร่วม
โครงการ เกิดการพัฒนาทักษะและความสามารถ จน
กระทั่งผลิตภาพยนตร์ของตนเองได้ในระดับหนึ่ง ซ่ึง
หากมีการต่อยอดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตภาพยนตร์สั้นให้แก่
นักศึกษาก็จะมีทักษะเพิ่มมากขึ้น

 เหตุปัจจัยหลักในการที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ สืบเนื่องจากกลุ ่มนักศึกษาอยู ่ในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสาร จึงสนใจเข้าร่วมโครงการ
ในการพัฒนานวัตกรรมสื่อ ส�าหรับกลุ่มเครือข่ายเป็น
เครือข่ายที่ท�างานด้านสื่อและท�างานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องมายาวนาน ประกอบกับโครงการมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางสังคม โดยมุ่งไปยัง
การร่วมคิดแก้ปัญหาสงัคม ซึง่มปีระเดน็ต่อเนือ่งกบักลุม่
เครือข่ายที่สามารถน�าสื่อไปขับเคลื่อนและขยาย
เครือข่าย อีกท้ังสามารถสื่อสารกระตุ้นเตือนให้คนใน
สังคมเกิดการรับรู ้ตระหนักรู ้และร่วมกันสร้างสรรค์
สังคมในวงกว้าง

 ผลส�าเรจ็ในเชงิปรมิาณ มกีลุม่เป้าหมายหลักท่ี
เข้าร่วมโครงการเกนิเป้าหมายทีว่างไว้ ทัง้นกัศึกษาและ
เครือข่าย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในกระบวนการต่าง ๆ 
ซ่ึงรวมทัง้กลุม่เป้าหมายรองทีเ่ป็นผูร้บัชมภาพยนตร์สัน้
ในกระบวนการเผยแพร่ผ่านเทศกาลหนังส้ัน ผลการ
ด�าเนินโครงการตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ได้รับความ
ร่วมมือด้วยการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายในทุก
ขัน้ตอนของกระบวนการในระดับดีมาก ร่วมคดิหาสาเหตุ 
ร่วมระดมสมองในการเลือกและตัดสินใจในประเด็น
ปัญหาสังคมที่ต้องการน�าประเด็นการผลิตภาพยนตร์
สั้น ด้วยการประสานความคิดทัศนะและประสบการณ์
จากกลุ่มเครือข่ายเจ้าของประเด็นทางสังคม การให้ค�า
ปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพด้าน
การผลิตภาพยนตร์สั้น จนก่อให้เกิดภาพยนตร์สั้นใน
ประเดน็ทางสงัคมเพือ่เผยแพร่สูส่าธารณะ โดยมุง่หวงัที่
จะสือ่สารสร้างการรบัรูปั้ญหาสงัคมใกล้ตวั จนกระทัง่ถงึ
การสร้างความตระหนักป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
จนเกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถผลิตส่ือภาพยนตร์สั้น
จากแรงบันดาลใจบนพ้ืนฐานความสนใจและเห็นความ
ส�าคัญของปัญหาสังคมที่ใกล้ตัวน�ามาร่วมคิด วิเคราะห์
วางแผนและปฏบิตักิารผลติภาพยนตร์สัน้และเผยแพร่สู่
สาธารณะ
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โครงการต้นแบบหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
เพื่อการพัฒนาก�าลังคนด้านสื่อโฆษณาและการขับเคลื่อนสังคม

 ให้มีการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้จัดท�า

อ่อนอุษา ล�าเลียงพล

  “โครงการต้นแบบหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาก�าลังคนด้านสื่อ
โฆษณาและการขับเคลื่อนสังคมให้มีการผลิตส่ือโฆษณาท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผล
การใช้สือ่ต้นแบบหลกัสตูรการผลิตสือ่โฆษณาทีป่ลอดภยัและสร้างสรรค์ เพือ่ประเมนิความรู ้(Knowledge) ทศันคติ 
(Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) ที่มีต่อการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์หลังจากการเข้า
ร่วมโครงการของนักศึกษาใน 4 ภูมิภาค และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโครงการ เป็นข้อมูลประกอบการ
ตดัสนิใจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพือ่ปรบัปรงุโครงการต่อไป โดยใช้รปูแบบการประเมนิผลของสเตก (Stake’s 
Evaluation Model) ผสานกับรูปแบบการ ประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) ประเมนิใน 2 มติ ิได้แก่ 1) มติใินแนว
ตัง้ คอื การประเมนิสภาพแวดล้อม ความสอดคล้องของโครงการ ปัจจัยเบือ้งต้น กระบวนการด�าเนินงาน และผลผลิต
ของโครงการ และ 2) มิติในแนวนอน คือ การประเมินความพึงพอใจ ความคาดหวัง และสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการและตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนสาขานิเทศศาสตร์
หรอืทีเ่ก่ียวข้อง ภมูภิาคละ 3 คน และนักศกึษาในสาขา
นิเทศศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง ภูมิภาคละ 100 คน 

 การประเมินผลโครงการในมิติแนวตั้ง 

 ด้านบริบท/ สภาพแวดล้อมความสอดคล้อง
ของโครงการ ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างมคีวามเหน็ว่า
บรบิท/ สภาพแวดล้อมของโครงการมีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก และความสอดคล้องต้นแบบหลกัสตูรการ
ผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับแนวทาง
การเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับปัญหา
โฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยู่
ในระดับมากที่สุด

 ด้านปัจจัยเบือ้งต้น กลุ่มตัวอย่างมคีวามเหน็ว่า
ปัจจยัเบือ้งต้นของโครงการมคีวามเหมาะสมในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายข้อพบว่า กลุม่ตวัอย่าง
มีความเห็นว่า การสนับสนุนจากหน่วยงาน / ผู้บังคับ
บัญชาของท่าน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยต้นแบบ
หลกัสตูรการผลิตสื่อโฆษณาทีป่ลอดภยัและสร้างสรรค์ 
การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาท่ี
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เช่น รายชือ่วชิา รายชือ่ ผูส้อน 
ความเข้าใจวิธีการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการผลิต
สื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านระบบ Thai 
MOOC  และระยะเวลาส�าหรับเตรียมความพร้อมใน
การเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก 

 ด้านกระบวนการด�าเนินงาน กลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นว่ากระบวนการด�าเนินงานมีความเหมาะ
สมใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า การประสานงาน
โครงการระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานมี
ความเหมาะสม ความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ และขัน้ตอน
การเรียนรู้ในหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาท่ีปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ผ่านระบบ Thai MOOC รปูแบบการจดั
กจิกรรม Roadshow หลกัสตูร มคีวามเหมาะสมในการ
สะท้อนเนือ้หา หลกัสตูรการผลติสือ่โฆษณาทีป่ลอดภัย
และสร้างสรรค์ ผ่านระบบ Thai MOOC และเวลาที่ใช้
ในการด�าเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นโครงการมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 ผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ว่าผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า หลักสูตรการ
ผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านระบบ 
Thai MOOC มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การ
เข้าร่วมลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณา
ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านระบบ Thai MOOC 
จะท�าให้ได้รับความรู้การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัย
และสร้างสรรค์มากข้ึน และความพึงพอใจในภาพรวม
ของโครงการต้นแบบหลักสูตรพัฒนาสร้างสรรค์และ
ปลอดภัยอยูใ่นระดบัมาก ส่วนการสนบัสนนุให้นกัศกึษา
เข้าลงทะเบียนในระบบ Thai MOOC มากขึ้น กับการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร Thai MOOC 
นี้ในเทอมต่อ ๆ ไป อยู่ในระดับมากที่สุด 

 การประเมินผลในมิติแนวนอน

 การวิจัยใช้แบบสอบถามและการสังเกตการณ์ 
ในการประเมินโครงการในมิติแนวนอน ได้แก่ การ
ประเมินความพึงพอใจ ความคาดหวัง และข้อคิดเห็น
ของโครงการ โดยใช้ตารางเมตริกซ์ (Matrix Table) 
เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างความคาดหวัง
กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงประเมินจาก
แบบสอบถาม การสังเกตการณ์ การเปรียบเทียบความ
สอดคล้องจะพิจารณาความสัมพันธ์ของมิติในแต่ละ
ด้าน ซึง่ในการวจิยัครัง้นีจ้ะประเมนิโครงการมติใินแนว
ตัง้   4 ด้าน ตามรปูแบบซปิโมเดล (CIPP Model) ได้แก่ 

1) บริบท/ สภาพแวดล ้อม 2) ป ัจจัยเบื้องต ้น 
3) กระบวนการด�าเนนิงาน และ 4) ผลผลิตของโครงการ 

 ผลการประเมินพบว่า โครงการต้นแบบ
หลกัสตูรการผลิตสื่อโฆษณาทีป่ลอดภยัและสร้างสรรค์ 
มีความสอดคล้องกับบริบท/สภาพแวดล้อม ปัจจัย
เบื้องต ้นด ้านการได ้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน 
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ด้าน เวลา เอกสาร สถานที ่ มคีวาม
รู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ และผู้
เข้าร่วมงานมีเอกสารที่ช่วยให้มีความเข้าใจในโครงการ 
เวลาเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ มีความ
เหมาะสมด้านกระบวนการด�าเนนิงาน และ ด้านผลผลิต
ของโครงการ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ของกลุม่ตวัอย่าง จาก
แบบสอบถามสามารถสรุปออกมาได้ ดังนี้ 

1. เวลาทีใ่ช้ในกจิกรรมโครงการบางช่วงมล่ีวงเลยเวลา
จากก�าหนดการ 

2. ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ท�าให้การน�าเสนอมีสะดุดไปบ้าง 

3. วทิยากรมกีารให้ความรู้ทีต่รงตามหวัข้อการผลติสือ่
โฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

4. มีกิจกรรมที่ ให ้นักศึกษาได ้มีส ่วนร ่วมดี แต ่
บางที่ในช่วง ถาม-ตอบ เนื่องจากล่วงเวลาไปจาก
ก�าหนดการมาก ท�าให้นักศึกษาได้ถามวิทยากร
น้อยไป 
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมโฆษณาเป็นการผลิตส่ือที่
ปลอดภยัและสร้างสรรค์อย่างต่อเนือ่งและมคีวามยัง่ยนื 
หลังจากการด�าเนินโครงการต้นแบบหลักสูตรการผลิต
สือ่โฆษณาทีป่ลอดภัยและสร้างสรรค์จบแล้วนัน้ ควรจะ
มีการด�าเนินการอย่างน้อยใน 4 ประเด็นหลัก ดังต่อไป
นี้ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาจิตส�านึกเชิงจริยธรรม และ
ความรบัผดิชอบต่อสังคม พร้อมกบัการเรียนรู้ใน
เชงิทกัษะ หรอืการปฏิบตักิารการผลติส่ือโฆษณา 

2) สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพในความคิด
สร้างสรรค์โฆษณาและบทบาทการควบคุมด้วย
กฎหมายของหน่วยงานรฐั และภาคประชาสังคม 

3) ก�าหนดแนวปฏิบัติการผลิตสื่อโฆษณา              
         (Advertising Code of Conducts) ทีค่รอบคลมุ

แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยและสร้างสรรค์
ในสื่อโฆษณา 

4) สนับสนุนความเข้มแข็งของวิชาชีพโฆษณาใน
การด�าเนินการก�ากับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ
โฆษณา (Advertising Self-regulation) ภายใต้
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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การพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ การศึกษาวิจัยผลิตและสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

โครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565)

จัดท�าโดย

ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม

 การศึกษาวจิยัเรือ่ง “การพฒันานวตักรรมสือ่สร้างสรรค์ การศกึษาวจัิยผลติและสร้างนวตักรรมสือ่ปลอดภัย
และสร้างสรรค์  โครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565)” ในครั้งนี้มุ่งเน้นการทบทวนสถานการณ์
ของอุตสาหกรรมสื่อที่เก่ียวข้องกับการให้ประโยชน์สาธารณะ ประเด็นสาธารณะและการสร้างสรรค์การรับรู้ต่อ
สังคม โดยการศึกษาครอบคลุมการทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์สื่อในประเทศและต่างประเทศหลังจากยุคของสื่อ
ออนไลน์และสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาท เพื่อเป็นภาพรวมให้กับส�านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ในการพฒันาแนวทางการสนบัสนนุและพฒันาการผลิตการสร้างนวตักรรมส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ โดยมปีระเด็น
ครอบคลุมต่อไปนี้ 

1) ภูมิทัศน์สื่อใหม่และการเปลี่ยนแปลงของส่ือใน
สถานการณ์ปัจจุบันและพฤติกรรมของผู้รับสาร  

2) การวิเคราะห์ตัวอย่างการส่งเสริมนวัตกรรมสื่อ
หรือนวัตกรรมการผลิตสื่อในประเทศต่าง ๆ 

3)     แนวทางการด�าเนินงานของกองทุนในการพฒันา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถสร้างการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ
ได้อย่างทั่วถึง

 
 การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บ
ข้อมลูโดยวธิกีารวเิคราะห์เอกสาร Document Research 
เก็บรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนภูมิทัศน์ส่ือซึ่งเป็นผล
มาจากอินเทอร์เน็ต  สื่อสังคม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
พฤติกรรมผู้รับสารวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เป็น
ภูมิทัศน์ส่ือใหม่ สถานการณ์ความท้าทายโอกาสและ
รปูแบบนวตักรรมสือ่ การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม

ส่ือสร้างสรรค์ โดยมขีอบเขตการศกึษาสือ่ทีม่ปีระโยชน์
สาธารณะในมิติของสื่ออาชีพ ผู้ใช้สื่อ และสื่อพลเมือง 
จากข้อมลูการศกึษาน�ามาวเิคราะห์ ตีความให้ได้ข้อสรุป 
และอุปนัยต่อองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ 
และสงัเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะ แนวทางในการด�าเนนิ
งานของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 งานศกึษาชิน้นีพ้บว่านวตักรรมส่ือทีส่�าคญัม ี3 
ส่วนในการพัฒนาคือ 

1)   พัฒนาเนื้อหาซึ่งครอบคลุมถึงการคิดค้นรูปแบบ
ใหม่ ๆ ในการน�าเสนอและการเล่าเร่ือง การ
พฒันารปูแบบการน�าเสนอทีม่คีวามเป็นลกูผสม 
(Hybrid) ระหว่างประเด็นและเทคโนโลยีใน
การน�าเสนอการพฒันา Cross Media Content 

2)  พัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มเป็นการเอา
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เทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
เนื้อหา เผยแพร่เนื้อหา และสร้างการมีส่วนร่วม
กับเนื้อหา 

3)  การพัฒนาเชิงกระบวนการ ประกอบด้วย
กระบวนการในการถ่ายทอดเนือ้หา กระบวนการ
ในการสร้าง กระบวนการการผลิต กระบวนการ
สร้างการมส่ีวนร่วม กระบวนการรกัษาส่ิงทีม่อียู่ 
กระบวนการสร้างการรับรู้และการขับเคลื่อน
ประเด็นสู่การเปลี่ยนแปลง 

 ทั้ งสามส ่วนการพัฒนานี้  ควรได ้รับการ
สนับสนุนอย่างเป็นระบบ หากปัญหาที่พบคือการขาด
ข้อมลูทีเ่ป็นฐานส�าคญัในการต่อยอด การพฒันายงัขาด
ความกล้าในการลงทุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
และการออกจากกรอบเดิมในการผลิตเนื้อหา

 การศึกษายังพบว่า นวัตกรรมในเชิงเนื้อหา 
ควรผลิตเนื้อหาเพ่ือท�าลายกรอบการผลิตเนื้อหาแบบ
เดิม ๆ เพิ่มเน้ือหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น และน�าเสนอข้อมูลที่จ�าเป็น
ต้องรู้ในมิติท่ีคนต้องการ นวัตกรรมเชิงเน้ือหาที่พบคือ
การพัฒนารูปแบบการเล่าเรื่อง โดยการเล่าเรื่องแบบ 
Transmedia เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการพัฒนาให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในไทย ซึ่งปัจจุบันสื่อไทย
มีการท�าข้ามสื่อ Cross Media คือหลายแพลตฟอร์มมี
การต่อยอดเนื้อหาสื่อโดยใช้สื่อสังคม (Social Media) 
เป็นตวักลางในการขยายต่อเน้ือหาให้หลากหลาย แต่ยงั
มีข้อจ�ากัดในการเล่าเรื่องที่มีความรอบด้านเชิงลึก และ
ขับเคลื่อนประเด็นท่ีเป็นประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของ
คนในสงัคมได้ ดงันัน้การทดลองรูปแบบการผลติเนือ้หา
แบบ Transmedia ผสมผสานกบัการทดลองเทคโนโลยี
ในการผลิตเนื้อหาและสื่อสารในประเด็นข้ามส่ือ การ
พัฒนาสื่อโดยการใช้ประเด็นสังคมเป็นตัวน�า และให้
ความส�าคัญกับการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วม 
คือ ลักษณะท่ีพบในการพัฒนานวัตกรรมเนื้อหาของ
ต่างประเทศ ซึง่ในมติขิองประเทศไทยกเ็ป็นสิง่ทีย่งัต้อง
มีช่องว่างขององค์ความรู้การทดลองและการพัฒนาให้
เป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนานวัตกรรม

เชิงกระบวนการ โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วม
กระบวนการเผยแพร่เนือ้หา ทัง้การเข้าถงึกลุม่ผูร้บัสาร
ทีแ่ตกต่างกนัออกไป และการจดัจ�าหน่ายเนือ้หาไปต่าง
ประเทศเพื่อสร้างการรับรู้

 การพัฒนานวัตกรรมเชิ ง เครื่ อง มือและ
แพลตฟอร์ม คือ การมองทิศทางของเทรนด์ทาง
เทคโนโลยีและหาความร่วมมือ จับคู่ระหว่างผู้สร้าง
เน้ือหากับผู ้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
เคร่ืองมือในการส่ือสาร และแพลตฟอร์มท่ีมีอยู่ให้ใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากขึ้น เช่น การพัฒนารูป
แบบของเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นมือถือท่ีตอบโจทย์
ทั้งการผลิตและการรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่
เนื้อหา การเสพเนื้อหารูปแบบต่าง ๆ และการมีส่วน
ร่วมของคนในสังคมต่อเนือ้หาเชงิสร้างสรรค์ ทศิทางใน
การพฒันาเครือ่งมอืและแพลตฟอร์มมหีวัใจทีส่�าคญัคอื
การสร้างประสบการณ์ร่วมให้เกิดข้ึนต่อการรับเนื้อหา 
เพราะจะท�าให้เกดิความสนใจมส่ีวนร่วมและขบัเคลือ่น
ประเด็นเชิงสร้างสรรค์ได้

 การพัฒนานวัตกรรมทั้งสามด้าน ทั้งในเชิง
เนือ้หา กระบวนการ  และเครือ่งมอื รวมทัง้แพลตฟอร์ม
จะเปิดโอกาสให้เกิดลกัษณะกบัผูผ้ลติสือ่ ทัง้ในลกัษณะ
องค์กรและปัจเจกชน คือในเชิงธุรกิจการค้า หรือยังมี
รูปแบบกระบวนการในการพัฒนาโมเดล การหารายได้
แบบใหม่ที่ใช้ทรัพยากรจากทุกแพลตฟอร์มทั้งสื่อเก่า 
และใหม่ผสมผสานจดุเด่นของแต่ละสือ่ได้ ขณะเดยีวกนั
เนื้อหาจะมีคุณค่าต่อสังคมไทยในเชิงการสร้างการรับรู้
ในวงกว้าง กระตุ้นพฤติกรรม และน�าไปสู่กระบวนการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงหัวใจส�าคัญของ
การพัฒนาสื่อในยุคดิจิทัลมีสามเรื่องที่ส�าคัญคือ 

1)   การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้สามารถสร้าง
เนื้อหาที่สร้างสรรค์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 

2)   การออกแบบวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่าง แต่สร้าง
ความสนใจ และกระตุ ้นการปฏิสัมพันธ์กับ
เนื้อหานั้น 

3)     การใช้ประโยชน์จากพลังเครือข่ายทีเ่ชือ่มโยงด้วย
ระบบส่ือสังคม เพราะจะน�าไปสู่การขับเคลื่อน
ประเด็นการสร้างสรรค์ในสังคมได้
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 โจทย์ของภารกิจกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ต้องการส่งเสริมสื่อท่ีมีเนื้อหาส่งเสริม
ศีลธรรม จรยิธรรม และวฒันธรรม การเรยีนรูท้กัษะการ
ใช้ชวีติของประชาชน โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนรวมทัง้
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม อีกทั้ง
ยังส่งเสริมประชาชนให้มีความสามัคคีและสามารถใช้
ชีวติในสงัคมได้อย่างมีความหลากหลาย และสอดคล้อง
กับการใช้ลักษณะของการสื่อสารแบบ Cross Media/ 
Transmedia และพัฒนารูปแบบการเล่าเรื่องใหม่ ๆ ที่
คล้ายกรณีศึกษาในในงานชิ้นนี้ เพื่อเป้าหมายของการ
สร้างการรบัรู ้การเข้าใจประเด็นทางสงัคม และท่ีส�าคญั
จะต้องขับเคลื่อนให้เกิดการรับรู้พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
และเปลี่ยนแปลงได้

 ภารกิจของกองทุนควรมีลักษณะของการเป็น 
Creative Agency ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การ
คดินอกกรอบ การทดลองสิง่ใหม่ ๆ  โดยเฉพาะรปูแบบของ
สื่อที่ยังไม่เคยมี หรือไม่แพร่หลายในไทย ขณะเดียวกัน
ต้องมีการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยท่ีเป็นฐานข้อมูล
ส�าคัญที่วงการสื่อน�าไปต่อยอดได้ เช่น การวิจัยผู้รับ
สาร รวมทั้งการศึกษาวิจัยผลจากโครงการท่ีได้รับทุน 
เพื่อประเมินความส�าเร็จ ถอดองค์ความรู้เป็นคู่มือใน
กรณศึีกษาทีส่ามารถน�าไปต่อยอดได้ กลยทุธ์ทีส่�าคญัคอื
การตั้งเป้าประเด็นที่ต้องการสื่อสารและขับเคลื่อนการ
ตีความความคิดสร้างสรรค์ให้ลงประโยชน์ในทางการ

พัฒนาเนื้อหาเครื่องมือแพลตฟอร์ม และกระบวนการ
นวัตกรรมคือท�าสิ่งที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น การสนับสนุนให้
ทุนจึงไม่ควรอยู่ในกรอบแบบเดิม ๆ ซึ่งในการพัฒนา
นวัตกรรมส่ือบางเรื่องจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ของทมีงานทีม่าจากหลายส่วน ทัง้คนท�าสือ่เทคนคิและ
ผูเ้ช่ียวชาญด้านต่าง ๆ รวมทัง้ชุมชน  ฉะนัน้กองทนุอาจ
มีลักษณะของการให้ทุนท่ีจับคู่ผู้ผลิตกับผู้พัฒนาท่ีแตก
ต่างให้ท�างานร่วมกนั การหาความร่วมมอืและสนบัสนนุ
เครือข่ายที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ผลิต

 ข้อเสนอแนะต่อกลยทุธ์ในการพัฒนานวตักรรม
สื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ

 ระยะที่ 1 การรวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูล
เกีย่วกับผู้บรโิภคสือ่ผูร้บัสารและวงการสือ่ให้เป็นระบบ

 ระยะท่ี 2 เป็นการส่งเสริมการผลิตส่ือนอก
กรอบที่เป็นโครงการระยะส้ัน มีเป้าหมาย และการ
วดัผลตามประเดน็ขององค์กรสือ่อย่างชดัเจน ในระยะนี้
จะต้องกล้าเสี่ยงกับการผลิตเนื้อหาและวิธีการเล่าเรื่อง
ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย

 ระยะที่ 3 คือการให้ทุนโครงการที่มีประเด็น
หลากหลาย ระยะเวลายาวนานขึน้ และมผีลต่อการรบัรูใ้น
สังคมระดับกว้าง ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคม
ให้มากขึ้น 
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โครงการผลิตคู่มือการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ปลอดภัย
ส�าหรับเด็กและเยาวชน ส�าหรับพ่อแม่ครูและครอบครัว

จัดท�าโดย

ธาม เชื้อสถาปนศิริ และ อาทิตยา สมโลก

 วัตถปุระสงค์ของคูมื่อเล่มนีเ้พือ่ให้พ่อแม่ครผููป้กครองสามารถสอนกฎกตกิาในการใช้สือ่ให้ลกูได้มสีตเิท่าทนั
สือ่ เท่าทนัต่อภัยอันตรายต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นโลกออนไลน์ ไม่ได้ต้องการปิดกัน้เดก็และเยาวชนออกจากสือ่และเทคโนโลยี

 

 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของครูและ
ตวัแทนครผููป้กครองทีเ่ข้ามาร่วมกจิกรรมการอบรมเชงิ
ปฏิบัติการสรุปได้ว่ามีปัญหาข้อกังวลใจ ดังนี้

 1) ปัญหาเด็กติดโทรศัพท์มือถือและติดเกม 
ซึ่งปัญหาหลักก็คือ หากเด็กติดแล้วก็ยากท่ีจะแก้ไข 
เนือ่งจากพ่อแม่ไม่มเีวลาในการดแูลเดก็อย่างใกล้ชดิ แต่
ต้องใช้เวลาในการท�างาน ปล่อยลกูไว้กบัโทรศัพท์มือถือ
หรือคอมพิวเตอร์ อีกทั้งไม่แน่ใจหรือไม่ทราบว่าจะต้อง
แก้ปัญหาอย่างไร เนื่องจากการแก้ไขเด็กและเยาวชนที่
ติดเกม ติดโทรศัพท์มือถือนั้นยากที่จะเข้ารับการรักษา 
เน่ืองจากไม่มีเงิน ไม่มีเวลา และยอมรับว่าผลกระทบ
หลักคือ เรื่องสุขภาพ ผลการเรียนตกต�่า พฤติกรรมลูก
หลานก้าวร้าว หยาบคาย ไม่มคีวามเคารพ และเอาแต่ใจ
มากขึ้น

 2)  ปัญหาเนือ้หาท่ีไม่เหมาะสมในอนิเทอร์เนต็ 
กล่าวคือ ทั้งเว็บไซต์โป๊ เว็บไซต์พนัน และเว็บไซต์ขาย
ของ สินค้าปลอม มีความไม่ปลอดภัย รวมท้ังอาหาร 
ยา หรือขนม และเว็บไซต์ต่างประเทศ ที่มีปัญหาเกี่ยว
กับเนื้อหาทางเพศ การเก็บเงินเว็บเกมขายเกม หรือ
โฆษณาออนไลน์ 

 3) การกลั่นแกล้งออนไลน์ ปัญหาส่วนมากที่
พบคือ เด็ก ๆ ส่วนมากเป็นคนที่อยู ่ในสถานะแกล้ง
คนอืน่  แต่การใช้โทรศพัท์มอืถือถ่ายคลปินัน้ไม่ได้มมีาก 
แต่พบอยูบ้่างบางส่วน เดก็ทีไ่ม่เข้าใจว่าสิง่ทีท่�านัน้เป็น
แบบไหน อย่างไรถงึเรยีกว่ากลัน่แกล้งผ่านโลกออนไลน์ 
เพราะคิดว่าการลงคลิปเป็นเรื่องสนุก ๆ ข�า ๆ เท่านั้น

 4) พฤติกรรมในการใช้งาน พบว่าเด็กและ
เยาวชน เมื่อถึงชั้นมัธยมจะมีความสนใจเก่ียวกับสื่อ
สังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น และการใช้โทรศัพท์มือถือ
เป็นการใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้น ท�าให้ทั้งครูและ
พ่อแม่พยายามหากิจกรรมอย่างอื่นมาให้ท�า เพราะ
กงัวลว่าหากมเีวลาว่างกจ็ะหยบิโทรศัพท์มอืถอืมาใช้ พ่อ
แม่ผู้ปกครองในเขตกรุงเทพฯ มองว่า ทุกวันนี้เด็กและ
เยาวชนขาดพืน้ทีแ่ละแรงจงูใจให้ออกไปเล่น ด้วยสภาพ
ทางสงัคม การเดนิทาง การจดัพืน้ทีส่าธารณะ สนามเดก็
เล่น สนามกฬีาหายไปมาก ส่วนทีม่อียูส่่วนมากเป็นพืน้ที่
เอกชน พื้นที่ที่ท�าธุรกิจ ท�าให้เด็กต้องอยู่ติดบ้านมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมของโรงเรียนและการเรียนพิเศษ
ก็ดึงเวลาของเด็กไปหมด 
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 5) ความเป็นส่วนตัวของเด็กในสื่อออนไลน์ 
เนื่องจากทั้งครูและผู้ปกครองมองว่าเด็กยังมีวุฒิภาวะ
ไม่เพียงพอ แต่ในขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนก็มอง
ว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นโลกส่วนตัว และความสนใจ
ของพวกเขาเอง ท�าให้ไม่อยากจะเปิดเผยทั้งหมดให้กับ
ครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง พ่อแม่ผู้ปกครองยังมองอีกว่า
เดก็และเยาวชนยงัมคีวามรูไ้ม่เท่าทันสือ่ และหลงคิดว่า
ทุกอย่างปลอดภัยเมื่อเด็กอยู่ในบ้าน แต่ไม่ได้ส�ารวจถึง
เนื้อหาและการบริโภคสื่อของเด็กผ่านสังคมออนไลน์

 ความคิดเห็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์มี
ดังนี้ 

 1) การครอบครองอุปกรณ์ ได้ใช้ ได้เข้าถงึในวยั
ทีย่งัไม่เหมาะสม ผลการศกึษาพบว่า ผูท้รงคุณวฒุกิงัวล
มากในเรือ่งการเข้าถึงอปุกรณ์ การมี การได้ใช้ต้ังแต่เด็ก
ยังอยู่ในปฐมวัย หรือเด็กตั้งแต่วัยก่อน 2 ขวบ จนเข้า
สู่ระดับประถมศึกษาโดยครูและผู้บริหารของโรงเรียน
มักจะกังวลว่าการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์
อเิล็กทรอนกิส์เร็วเกนิไปจะท�าให้พฒันาการของร่างกาย
ของเด็กลดน้อยหรือถดถอย ท�าให้เด็กขาดสมาธิ และ
มีพฤติกรรมก้าวร้าว ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์
ยังมองอีกว่าไม่ควรให้เด็กเล็กคือต�่ากว่า 3 ขวบเข้าถึง
โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากเกินวัน
ละ 1-2 ชั่วโมง หรือใช้เพียงแค่วีดีโอคอลเท่านั้น 

 2) เน้ือหาไม่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า
ผู ้ทรงคุณวุฒิส่วนมากกังวลเรื่องเนื้อหาเว็บไซต์ที่ไม่
เหมาะสม อีกท้ังพวกโฆษณารายการโทรทัศน์ทีโ่น้มน้าว
จติใจให้เดก็เล่นและเข้าไปด ูรวมทัง้ท�าธรุกรรมทางการ
เงินโดยที่เด็กยังไม่เข้าใจ 

 3) กลุ่มปัญหาที่ผู้ทรงคุณวุฒิกังวล คือปัญหา
เร่ืองพฤติกรรมเรื่องการเสพติดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และครูที่โรงเรียนคอยช่วยดูแลก็จะสามารถใช้ได้

 4) โรงเรียนในประเทศไทยยังไม่มีมาตรการ
ในเรื่องนี้ที่ชัดเจนซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิอธิบายว่า ทุกวันนี้
โรงเรียนยังไม่มีมาตรการที่ตรงกันว่าจะร่วมกันในการ
อนญุาต ห้ามไม่ให้ใช้โทรศัพท์ในชัน้เรยีนหรอืในโรงเรียน

ได้อย่างไร โรงเรยีนยงัสร้างมาตรฐานในการควบคุมการ
เล่นโทรศัพท์มือถือได้ไม่แท้จริง กระทรวงศึกษาธิการก็
ยังไม่มีนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือแนวทางที่ชัดเจนใน
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้โทรศัพท์มือถือ
และเทคโนโลยี 

 5) มาตรการก�ากับความปลอดภัยและการ
เข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกังวลว่าเด็กและ
เยาวชนไทยเข้าถึงและมีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ใช้เอง
เร็วเกินกว่าอายุที่กฎหมายสากลยอมรับ ซึ่งหน่วยงาน
และรฐับาลไทยยงัไม่มกีฎหมายปกป้องคุม้ครองเดก็และ
เยาวชนจากสือ่ออนไลน์เป็นการเฉพาะ อกีทัง้ Operator ก็
ยังไม่มีมาตรการเฉพาะทางธุรกิจ ที่จะคัดแยกแบ่งกลุ่ม
คัดกรองผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เป็นเด็กและเยาวชน 
ซึ่งเด็กส่วนมากใช้ช่ือบัญชีเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
มือถือของผู้ปกครอง  ซ่ึงน่าจะสร้างมาตรการส่งเสริม 
อย่างเช่น ซิมโทรศัพท์มือถือส�าหรับเด็ก แอพพลิเคชั่น
ควบคุมการใช้งานโทรศัพท์มือถือส�าหรับเด็ก การให้
แพ็คเกจอินเทอร์เน็ตส�าหรับเด็กและเยาวชนที่พ่อแม่
สามารถหาซ้ือได้อย่างคลายความกงัวล เร่ืองบรกิารและ
ความปลอดภัยและการควบคุมป้องกันอาชญากรรม
ออนไลน์จากสื่อดิจิตอล เป็นต้น

 รูปแบบของภัยจากโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับ
เดก็และเยาวชนผู ้เชีย่วชาญมองว่า รปูแบบภยัออนไลน์
ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กมีดังนี้ 

 1) การถูกขโมยอัตลักษณ์ออนไลน์ 

 2) การถูกล่อลวงสนทนาเรื่องเพศออนไลน์ 

 3) การถูกติดตามแอบส่องออนไลน์  

 4) การถูกล่อลวงทางเพศออนไลน์ 

 5) การถูกกลั่นแกล้งออนไลน์ 

 6) การถูกคุกคามทางเพศออนไลน์ 

 7) การถูกทารุณกรรมทางเพศออนไลน์ 
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 จากภัยออนไลน์ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน
มกัน�าไปสูผ่ลกระทบทางจิตใจ เช่น ความเครียด เกบ็ตัว 
น�าไปสู่โรคซมึเศร้าในวยัเดก็หรอืวยัรุน่ หลายรายน�าไปสู่
การฆ่าตัวตาย เพื่อหลีกหนีปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
ความอับอาย การถูกรังเกียจ และการไม่สามารถ
ยอมรบัปัญหาและเล่าให้คนใกล้ชดิฟัง เพราะกลัวว่าจะ
ถูกตัดสินลงโทษซ�้า ซึ่งจุดเริ่มต้นของปัญหาเหล่านี้คือ 
การที่เด็กเข้าสู่การใช้สื่อสังคมออนไลน์เร็วเกินกว่าวัยที่
เหมาะสม การขาดการดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ พ่อแม่
ขาดความรู้วิธีการรับมือกับภัยออนไลน์และขาดทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อ

 ค�าแนะน�าส�าหรับผู ้ปกครองในการใช้สื่อ
ออนไลน์ในช่วงวัยต่าง ๆ ในด้านพื้นฐานคือการใช้
สื่อโทรทัศน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล ส่ือ
อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อปัญหา
ทางสมอง ทกัษะการบรหิารการคดิข้ันสงู ทักษะทางการ
สัมผัส การใช้กล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวร่างกาย ทักษะ
การสื่อสารส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์และสติปัญญา 
และส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ทางจิตใจ สังคม และความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวเด็ก สมาชิกในครอบครัว และสังคม 
พ่อแม่ผูป้กครองและครคูวรเรียนรูพ้ฒันาการของเด็กท่ี
เหมาะสมตามวัย ซึ่งการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สมอง ประสาทสัมผัส ภาษา และสังคมเป็นสิง่
ที่ต้องมีความสมดุลไปพร้อม ๆ กัน เน่ืองจากเด็กและ
เยาวชนจ�าเป็นต้องได้ทดลองเรียนรู้ในหลายสิ่ง ซึ่งจะ
เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะชวีติ ตลอดจนพฒันา
คุณลักษณะนิสัยและวินัยเชิงบวกให้กับเด็ก

 สิง่ทีพ่่อแม่ควรค�านึงถึงเมือ่วางกฎกตกิาในการ
ใช้สื่อออนไลน์คือ 

 1)  สิทธิเด็กในการถ่ายภาพ 

 2) อายุของเด็กท่ีสามารถเข้าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ 

 3)  การมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง 

 4) การเสพติดอินเทอร์เน็ตและการติดเกม
ออนไลน์ 

 5)  อาชญากรรมในโลกออนไลน์ภัยร้ายแรงที่
ยังไม่มีการควบคุม 

 6) การเสพติดความรุนแรงและพฤติกรรม
ต่อต้าน 

 7)  การหลงผดิเกีย่วกบัความจรงิจากความจรงิ
เสมือน 

 8)  การกลั่นแกล้งออนไลน์และการรังแกผู้อื่น

 อย่างไรก็ตามการส่งเสริมทักษะการใช้สื่อ
อย่างเท่าทันสร้างสรรค์เป็นบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ 
ครู โรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจาก
เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันปฏิเสธส่ือไม่ได้ แต่
การวางกรอบ กฎเกณฑ์ กติกา กฎหมาย และนโยบาย
เป็นส่ิงทีห่ลายภาคส่วนต้องร่วมมอืกนั เพือ่สร้างสภาวะ
แวดล้อมที่เป็นมิตรปลอดภัยต่อตัวเด็ก ให้ใช้สื่อได้เมื่อ
ถึงวัยที่เหมาะสม ไม่สูญเสียโอกาส และพัฒนาการที่
สมดุลในชีวิต มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันนายทุน
อตุสาหกรรมในสือ่ดจิทิลั และสร้างความตระหนกัส�านกึ
รบัผดิชอบของผู้ประกอบการสือ่ โดยมส่ีวนร่วมรบัผิดชอบ
ในการสร้างระบบนิเวศสื่อดิจิทัลที่ปลอดภัยทั้งในเชิง
อปุกรณ์และเนือ้หาแก่เด็กและเยาวชน ไม่ผลักภาระไป
ที่พ่อแม่ผู้ปกครองแต่เพียงล�าพัง อีกทั้งการค�านึงถึงวัย
พัฒนาการและความตระหนักรู้เท่าทัน ไม่ใช้เทคโนโลยี
มาทดแทนกระบวนการเรียนรู้ตามวิถีทางธรรมชาติ
ของมนุษย์ ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้ทันเข้าใจ และวางกฎ
ระเบียบใช้สื่อออนไลน์กับลูก เป็นสิ่งที่เป็นเจตนาสูงสุด
และประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้



63สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์



64 หลอมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์

โครงการออกแบบสื่อชุมชนบนมือถือเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0

จัดท�าโดย

ชัยวัฒน์ จันธิมา

 “โครงการออกแบบสื่อชุมชนบนมือถือเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0”ด�าเนินการโดยพะเยาทีวี สมาคม
ส่ือชุมชนจังหวัดพะเยา ปรากฏการณ์ดังกล่าวคือ “การน�าโทรศัพท์มือถือท่ีเป็นตัวผ่านเทคโนโลยีบอกเล่าเร่ืองราว
ชุมชน” และขณะเดียวกันสร้างอธิปไตยท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน ให้ชุมชนเลือกสื่อที่ตนเองอยากได้ เป็นโครงการที่สร้าง
องค์ความรูแ้ละทกัษะการผลติสือ่ทีส่ร้างสรรค์และมคุีณค่าให้แก่ชมุชน เพือ่ให้ชมุชนสามารถผลิตส่ือทีเ่ป็นประโยชน์
และสามารถน�าไปพฒันาชุมชนได้ด้วยตนเอง ซึง่สามารถต่อยอดไปสูก่ารสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนและชาวบ้าน
ในชุมชนได้ 

 โดยมีผลลัพธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 1) หลักสูตรและคู่มือการผลิตสื่อชุมชนแบบ
มือถือ พบว่าหลักสูตรและคู่มือการผลิตสื่อชุมชนบน
มือถอืสามารถน�าไปปรบัใช้ เพือ่ให้ผูผ้ลติสือ่มคีวามรูแ้ละ
ทักษะการผลติส่ือระดบัพืน้ฐาน ถงึระดบักลาง โครงการ
ได้ผลติคูม่อืการผลติสือ่ชมุชนบนมอืถืออย่างสร้างสรรค์
จ�านวน 500 เล่ม โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความส�าคัญ
ของสื่อชุมชน แนวคิดในการผลิตสื่อชุมชนบนมือถือ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตสื่อชุมชนบน
มือถือ เทคโนโลยีหรือ Application และการติดตั้ง
กระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อชุมชนบนมือถือ 
รวมทั้งช่องทางการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ต่าง ๆ 

 นอกจากนี้ยังท�าการอบรมการผลิตสื่อชุมชน
บนโทรศัพท์มือถือให้แก่เครือข่ายท้ังด้านความรู้ และ
ทักษะด้านการเล่าเรื่อง ทักษะพิเศษในการถ่ายทอด
องค์ความรู ้และน�าไปคิดค้นนวัตกรรม ความถนัด หรือ
ความสนใจเฉพาะที่ต้องการน�าไปผลิตเชิงเนื้อหา และ
การใช้อปุกรณ์เสรมิ เพือ่เพิม่ความสามารถของอุปกรณ์ 
และท�าให้ผลงานมีคุณภาพ ในส่วนของกิจกรรมการ
พฒันาผูเ้ข้าอบรม จะต้องได้รบัการพฒันาด้านความคดิ
และความสามารถ ทัง้ในภาคปฏบิตัแิละพืน้ทีช่มุชน รวม

ทัง้รับฟังการบรรยายและการได้รับแรงบันดาลใจจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากการท�ากิจกรรมพบว่า ผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการผลิตส่ือชุมชนบน
โทรศพัท์มอืถอือย่างปลอดภยัและสร้างสรรค์ เกดิทกัษะ
ด้านการผลิตสื่อชุมชนบนโทรศัพท์มือถือและสามารถ
สร้างผลงานน�าไปขยายหรือเผยแพร่สู่สาธารณะอย่าง
มีคุณภาพเกิดความตระหนักและคุณค่ารวมทั้งพลัง
แห่งการสื่อสารผ่านเรื่องเล่าที่มีคุณค่าและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน

 2) การพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร และ
เครือข ่าย มีเป้าหมายเพื่อยกระดับผู้ผลิตสื่อชุมชน 
เครือข่ายชุมชน และนักวิชาการให้เป็นครูวิทยากร  
ผู ้มีความรู ้ และความสามารถในด้านการผลิตส่ือ
ชุมชนด้วยมือถือ และถ่ายทอดความรู้แก่เครือข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมด้านการผลิตสื่อชุมชน 
และร่วมกนัสร้างเครือข่ายส่ือชมุชน  ผลการท�ากจิกรรม
พบว่า เกิดทีมวิทยากรถ่ายทอดการผลิตและคิดค้น
นวัตกรรมสื่อชุมชน 3  ทีม จ�านวน 16 คน รวม
ทั้งเครือข่าย ผู้ผลิตสื่อชุมชน 9 กลุ่ม จ�านวน 255 คน 
ครอบคลุมส่ือชุมชน นักวิชาการกลุ่มเครือข่ายชุมชน 
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เช่น ผูผ้ลติผลติภณัฑ์ OTOP  ผูป้ระกอบการโรงแรมและ
การท่องเทีย่ว เครอืข่ายผูส้งูอาย ุเดก็และเยาวชน เครอื
ข่ายการศึกษาและศาสนา รวมทั้งเครือข่ายชาติพันธุ์ใน
พืน้ทีจ่งัหวดัพะเยาและเชยีงราย นอกจากนียั้งได้พัฒนา
ข้อมูลความรู้เพิ่มเติม เพ่ือจัดท�าหลักสูตรและคู่มือที่
เกิดจากผู้ปฏิบัติการ เกิดท�าเนียบครูวิทยากรและทีม
ด้านการผลิตสื่อบนโทรศัพท์มือถือ หรือครูมือถือที่มี
ทกัษะทางด้านการผลติ และการถ่ายทอดไปยงัผูอ้ืน่ ซึง่
สามารถออกแบบหลักสูตรแผนงานกิจกรรมการอบรม
และขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องไปยังชุมชนต่าง ๆ ได้

 3) ด้านการสร้างเครือข่ายและศูนย์เรียนรู้
สู ่ชุมชน มีเป้าหมายเพื่อรองรับการจัดระบบข้อมูล
ความรู ้ และเครือข่ายด้านสื่อชุมชนการยกระดับให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตรง และผ่าน
สื่อออนไลน์ท่ีง่ายต่อการเข้าถึงและท่ัวถึงอย่างแท้จริง
โครงการจัดตั้ง "โฮงเฮียนสืบชุมชนพะเยาทีวี" โดย
แบ่งการใช้งานศนูย์เป็น 2 ห้องคอื ห้องประชุมเครอืข่าย  
"ห้องเรียนสื่อชุมชน" และห้องปฏิบัติการฝึกอบรม           
" ห้องเรยีนมอืถือ" นอกจากน้ียงัมกีารจัดท�าสือ่ออนไลน์
เว็บไซต์ คลิป และบทความที่เกี่ยวข้องกับการผลิตส่ือ
มือถือ การจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการผลิตสื่อชุมชนบน
โทรศัพท์มือถือ 

 ผลการด�าเนินงานพบว่า ศูนย์เรียนรู้ห้องเรียน
มือถือมีผู้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์ประสานงานให้เครือข่ายต่าง ๆ ได้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ในขณะท่ีสื่อออนไลน์เป็นคลังความรู้
ที่เชื่อมต่อกับห้องเรียน ให้ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษา
เพิ่มเติมด้วยตนเองได้อย่างง่าย การเชื่อมโยงกลไกการ
บริหารจัดการโครงการนี้ ได้ใช้กลไกการท�างานของ
เครือข่ายชุมชนผ่านทางการท�ากิจกรรม การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การอบรมพัฒนาศักยภาพ และการ
สัมมนาวิชาการ โดยมีพะเยาทีวีซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล
ของสมาคมสือ่ ชมุชนจงัหวดัพะเยาเป็นผูน้�าการด�าเนนิ
โครงการ และกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ผลิตส่ือ 
ชุมชนสื่อท้องถิ่น นักวิชาการ และกลุ่มเครือข่ายชุมชน 
เครือข่ายศึกษาและศาสนา เครือข่ายใช้ภายในพ้ืนท่ี
จังหวัดพะเยาและเชียงราย

 การพัฒนาต่อยอดและความยั่งยืน ได้แก่

 1) การต่อยอดให้คนในชุมชนผลิตส่ือได้ด้วย
ตนเองเพ่ือพัฒนาวฒันธรรมชมุชน และสามารถสือ่สาร
ถึงผู้บริโภคโดยตรง 

 2) การพัฒนาหลักสูตรการผลิตสื่อชุมชน
บนโทรศัพท์มือถือต้องพัฒนาโดยออกแบบให้ชุมชน
สามารถเชื่อมต่อกับโลกได้ เช่น สามารถค้นหาได้ว่าสื่อ
ของชุมชนอยู่ในอินเทอร์เน็ต 

 3) การสร้างความยั่งยืน โดยการสร้างองค์
ความรู ้หรือคู ่มือเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้
กับคนในชุมชนและเชื่อมต่อกับการระดมทรัพยากร
ของกองทุน
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บทสังเคราะห์

มองและสะท้อนคิด: ว่าด้วยความเป็นนวัตกรรมสื่อและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

 ท่ามกลางบรบิทการสือ่สารพลิกผนั (disruptive communication) จากการเปลีย่นแปลงและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบกับความไม่แน่นอน (uncertainty) ในโลกที่เกิดหลังสถานการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ 
ท�าให้เกิดปัญหาและความท้าทายใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้นความต้องการวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม
จึงมีความส�าคัญมากขึ้น รวมถึงบทบาทของนวัตกรรมสื่อและการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมด้วย 

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร โดยมีเป้าประสงค์ในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2563) 
ในส่วนที่ีต้่องการมฐีานข้อมลู องค์ความรู ้งานวจิยัและนวตักรรมทีท่นัต่อพลวตัการเปลีย่นแปลงของสือ่ และนเิวศสือ่ 
และเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของกองทนุตามยทุธศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องในการผลิตส่ือ
ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 ฐานข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยจากการด�าเนินงานของกองทุน มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการ
ในการพัฒนานวัตกรรมสื่อ ซึ่งแบ่งกว้าง ๆ ได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกของการริเริ่มนวัตกรรมซึ่งมุ่งที่การระบุปัญหา
และการหาวธีิแก้ปัญหาโดยกระบวนการวจิยั (research-focused) และช่วงทีส่องของการน�าไปใช้ ซึง่มุง่ทีก่ารน�าเอา
แนวทางแก้ปัญหาที่ได้ (solution-based) ไปใช้ประโยชน์ แพร่กระจายออกไป และประเมินผลที่เกิดขึ้นว่าปัญหา
ในขั้นต้นได้แก้ไขหรือไม่ Beausoleil (2018) สอดคล้องกับแนวคิดลีน (lean) คอื วงจรสร้าง-วดัผล-เรยีนรู ้ที่ปัจจุบัน
ถูกน�ามาปรับใช้กับกระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการทดสอบ ทดลอง ปรับเปลี่ยนและต่อยอดจากสิ่งที่คิด
ขึ้นตอนเริ่มต้น (invention) สู่นวัตกรรม (innovation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้เวลาให้น้อยที่สุด 
Ries (2011) ดังนั้น การด�าเนินงานของกองทุนด้านการผลิตฐานข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัย จึงมีความจ�าเป็นต่อการ
พัฒนานวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในทุกกระบวนการ

 บทความน้ีจึงมุ่งวิเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการวิจัยที่กองทุนสนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ�านวน 4 ชิ้นงาน เพื่อท�าให้เราเข้าใจความเป็น “นวัตกรรมสื่อ” มากขึ้น และสรุปบทเรียน
ที่ได้จากการ “ทดลอง”  ในการวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้ง   4 ชิ้น ประกอบด้วย
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 โครงการที่ 1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็กบน
ส่ือสังคมออนไลน์ ด�าเนินการกับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ 
เด็ก ผู้ปกครอง บุคลากรที่ท�างานในองค์กรเครือข่าย
ภาคประชาสังคมที่ท�างานด้านสิทธิเด็ก นักวิชาการ
ด้านสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์ และส่ือมวลชน 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ค้นหาชดุความรูด้้านการปกป้อง
คุม้ครองสทิธเิด็กบนส่ือสงัคมออนไลน์ส�าหรบัสือ่มวลชน 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก ผู้ปกครอง บุคลากรที่
ท�างานในองค์กร เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ท�างาน
ด้านสิทธิเด็กนักวิชาการและสื่อมวลชนในการพัฒนา
คูม่อืการรายงานข่าวสทิธเิด็กบนสือ่สงัคมออนไลน์ และ
เพ่ือน�าเสนอชดุความรูท้ีพ่ฒันาเป็นคูม่อืการรายงานข่าว
สิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์ในทางการปรับปรุงนิเวศ
สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย

 โครงการที่ 2 โครงการต้นแบบหลักสูตรการ
ผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อการ
พฒันาก�าลงัคนด้านสือ่โฆษณาและการขบัเคลือ่นสงัคม 
ให้มีการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบหลักสูตรการผลิต
สื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์และเผยแพร่เป็น
หลักสูตรออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC พร้อม
กับมีอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมโครงการใน 4 ภูมิภาค และ ประเมินผลการ
ใช้สื่อต้นแบบหลักสูตรฯ ในด้านความรู้ (Knowledge) 
ทศันคต ิ(Attitude) และการยอมรบัปฏิบัต ิ(Practice) ที่
มีต่อการผลติสือ่ รวมถงึเพือ่ศกึษา ปัญหา และอปุสรรค
ของโครงการ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 โครงการที่ 3 โครงการการพัฒนานวัตกรรม
สื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของสังคม ด�าเนินการกับกลุ่ม
เป้าหมาย คือ นักศึกษาด้านการสื่อสาร 5 สถาบันใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายภาคประชาชน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
(Social Lab) และน�าผลการเรยีนรูม้าทดลองฝึกปฏบัิติ
ผ่านฐานการเรียนรู้ Movie based Learning เพ่ือ
พัฒนาและขับเคลื่อนกลไกให้เกิดการต่อยอดองค์
ความรู้และเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม สร้างพื้นที่ให้

เยาวชนได้ส่ือสารอย่างเท่าทันและปลอดภัย และเพื่อ
ศกึษาทศันคติและมมุมองทางความคดิของเยาวชนและ
เครือข่ายท่ีมต่ีอการสร้างสรรค์นวตักรรมส่ือกับประเดน็
ทางสังคม

 โครงการที่ 4 โครงการนวัตกรรมการเล่าเรื่อง
ข้ามส่ือเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนสังคม 
ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อ
ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Lab) 
ที่ด�าเนินการวิจัยกับกลุ่มเยาวชนอายุ 18-24 ปี ใน
ฐานะผู้ผลิตสื่อ เพื่อศึกษา พัฒนา ทดลองกระบวนการ 
และผลติเนือ้หาทีม่นีวตักรรมในการเล่าเรือ่งข้ามสือ่เพือ่
สร้างการมีส่วนร่วมต่อประเด็นสังคม และเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้นวัตกรรมการเล่าเร่ืองข้ามส่ือในสร้าง
การรับรู้ เปลี่ยนทัศนคติ และท�าให้เกิดพฤติกรรมต่อ
ประเด็นสังคม 

มองนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่าน
แนวคิดทางนวัตกรรม

 นวตักรรมส่ือ (Media Innovation) เป็นมมุมองที่
มองสือ่ในฐานะท่ีเป็นนวัตกรรม ซึง่ความเป็นนวตักรรม
นั้น Baregheh, Rowley, & Sambrook (2009) ได้
สงัเคราะห์นยิามจากวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องและสรปุว่า 
นวัตกรรมเป็นกระบวนการหลายขั้นตอนขององค์การ
ที่จะเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การพัฒนาหรือการเกิด
ขึ้นใหม่ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการด�าเนิน
งาน เพื่อท�าให้เกิดความก้าวหน้า ความสามารถในการ
แข่งขันและเกดิความแตกต่าง เช่นเดยีวกบั O'Sullivan 
& Dooley (2008) ที่มองนวัตกรรมว่าเป็นกระบวน
การท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จะ
ฉับพลันหรือค่อยเปลี่ยนแปลง ของสินค้า บริการ หรือ
กระบวนการด�าเนินงาน ที่ส่งผลให้เกิดการน�าเสนอสิ่ง
ใหม่แก่องค์การ และเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าหรือให้องค์
ความรู้กลับคืนสู่องค์การ

 จากมุมมองของนวัตกรรม “สิ่งใหม่” และ 
“การเปลีย่นแปลง” จงึเป็นลกัษณะส�าคญั เช่นเดยีวกับ
ที ่Dogruel (2013) ซึง่ได้น�าอธบิายถงึ “นวตักรรมสือ่” 
ด้วยมมุของนวตักรรม โดย Dogruel ได้พิจารณาจากมิติ
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ทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยปีระกอบเข้าด้วยกัน 
“ความใหม่” นั้นจึงเป็นคุณลักษณะหนึ่งของนวัตกรรม
สื่อ พร้อมกับคุณลักษณะอื่น ๆ ดังนี้

 1) ความใหม่ (Newness) ซึ่งจะเป็นความใหม่
ของนวตักรรมสือ่ในบรบิทใดบรบิทหนึง่โดยเฉพาะ เช่น 
ใหม่ในบริษัท ใหม่ในตลาด ใหม่ส�าหรับผู้บริโภค ซึ่ง
ความใหม่นี้เป็นคุณลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นอัตวิสัย 
แต่ละคนจะรับรู้และเข้าใจว่าสิ่งใดใหม่ได้แตกต่างกัน

 2)  การหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
(Economic or Societal exploitation) นวัตกรรม
สื่อในฐานะสินค้าหรือบริการที่หาประโยชน์ได้ทาง
เศรษฐกิจทีน่�าเข้าสูต่ลาดหรอืองค์การ และในฐานะสือ่ที่
สงัคมสามารถใช้ประโยชน์ในการสือ่สารระหว่างสมาชกิ
ในสังคม

 3) การก่อให้เกดิประโยชน์ทางด้านการสือ่สาร 
(Communicative implications) นวตักรรมสือ่จะต้อง
ก่อนให้เกิดประโยชน์หรือผลกระทบไม่ว่าจะเป็นระดับ
ปัจเจกบคุคล องค์การ หรอื กระบวนการสือ่สารในสงัคม

 4) กระบวนการทางสงัคมท่ีซบัซ้อน (Complex 
social process) นวัตกรรมสื่อเองก็เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของกระบวนการทางสังคมท่ีซับซ้อน ซึ่งอาศัย
กระบวนการพัฒนา การน�าไปใช้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากนวัตกรรมสื่อ

 สอดคล้องกับนิยาม “นวัตกรรมสื่อ” ของกอง
ทุนที่หมายถึง สื่อที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หรือ
ต่อยอดจากสิ่งเดิมซึ่งมีคุณค่า เป็นประโยชน์ และกลุ่ม
เป้าหมายเข้าถงึได้โดยง่าย ซึง่เน้นถงึ “ความใหม่” และ
คุณค่าหรือประโยชน์ที่เกิดจากนวัตกรรมสื่อนั้น ๆ  ด้วย 

 ดังนั้น บทความน้ีจึงมองนวัตกรรมสื่อผ่าน
แนวคดิเก่ียวกบันวตักรรมโดยพจิารณาถงึ “ความใหม่” 
หรือ “การเปลี่ยนแปลง” ที่งานวิจัยทั้ง 4 เรื่องได้สร้าง
ขึ้นจากการสนับสนุนจากกองทุนโดยอาศัยกรอบการ
พิจารณาทั้งจากมุมมอง media management and 
media economics ร่วมกบัมมุมองทาง sociological 
innovation 

 โดยตามมุมมอง media management and 
media economics นั้น Francis and Bessant 
(2005 อ้างถึงใน Storsul & Krumsvik, 2013) ได้ระบุ
คุณลักษณะของนวัตกรรมสื่อ  4 ประการหรือ 
4’Ps ประกอบด้วย Product Innovation, Process 
Innovation, Position Innovation และ Paradigmatic 
Innovat ion สอดคล ้องกับ Garc ía -Av i lés , 
Carvajal-Prieto, Lara-González & Arias-Robles 
(2016) ที่พัฒนาตัวชี้วัดนวัตกรรมสื่อ โดยแบ่งมิติใน
การวัดออกเป็น 4 ด้าน คือ product&service, 
product&distribution, organization และ 
marketing

 ส่วนมุมมองทาง Sociological Innovation 
นั้น Storsul and Krumsvik (2013) ได้เพ่ิมเติม
คุณลักษณะของนวัตกรรมสื่อเป็น 5 ประการ กล่าว
คือ นอกเหนือจาก 4 P’s แล้ว นวัตกรรมสื่อยัง
สามารถเป็นนวัตกรรมที่มีลักษณะเชิงสังคม หรือ 
Social Innovation ได้ด้วย อันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่
น�าไปใช้ได้จริง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม มาตรฐานการ
ใช้ชีวิต การเป็นอยู่ที่ดีรูปแบบต่าง ๆ ของพลเมือง 
กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (2563) ซ่ึงสอดรับกับกลุ่มนัก
วิชาการในปัจจุบันที่สนใจศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์
ระหว่างนวัตกรรมสื่อกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และได้ขยายนิยามของนวัตกรรมสื่อให้ข้ามขอบเขต
จากอุตสาหกรรมส่ือไปยังบทบาทของนวัตกรรมส่ือใน
การขับเคลือ่นทางประเด็นทางสังคมหรือในภาคประชา
สังคมด้วย Ní Bhroin & Milan (2020)

 กรอบในการวเิคราะห์นวตักรรมสือ่ในบทความ
นีจึ้งพิจารณาเกีย่วกบัลักษณะของนวตักรรมส่ือทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลง 5 ประการ หรือ 4’Ps และ 1 S โดยการ
เปลี่ยนแปลงอาจจะมีตั้งแต่เปลี่ยนแปลงแบบต่อยอด
หรือเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด ดังนี้

1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สื่อ 
 (P roduct  innovat ion)  เกี่ ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอ
ต่อผู้ใช้ส่ือ ท้ังท่ีเป็นแพลตฟอร์มส่ือ รูปแบบ
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เนื้อหา ประเภท (genres) แบบแผนการ
สื่อสาร วธีิการทีผู่ใ้ช้สือ่เข้าถงึบรกิาร โดยตวัชีว้ดั
นวัตกรรมสื่อในด้านผลิตภัณฑ์และบริการส่ือนี้ 
ยังหมายรวมถึง แก่นของเน้ือหา (theme) สื่อ
มลัตมีิเดยี การน�าเสนอเน้ือหาผ่าน Multiplatform 
เนื้อหาท่ีสร้างโดยผู ้ใช ้ (user-generated 
content) ภาษา

2. นวัตกรรมด้านกระบวนการด�าเนินงานสื่อ 
 (Process innovation) เกีย่วกับการเปลีย่นแปลง

ด้านกระบวนการผลิตสื่อ กระบวนการแพร่
กระจายหรือส่งไปถึงผู้ใช้สื่อ ทั้งที่เป็นกระบวน
การในองค์กรสื่อเองหรือกระบวนการที่เกิด
ขึ้นนอกองค์กร เช่น การท่ีผู ้ใช้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการดังกล่าว  ตรงกับตัวชี้วัดนวัตกรรม
สื่อในด้านกระบวนการผลิตและแพร่กระจาย
นี้ ซึ่งหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
กระบวนการรวบรวมข้อมูล/เนื้อหา วงจรการ
ผลิตข่าว/สารสนเทศ ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ส่ือ 
ขอบเขตและความหลากหลายของกระบวนการ
ส่งเนือ้หาหรอืบรกิารไปถงึผูใ้ช้สือ่ โครงสร้างและ
ขัน้ตอนการท�างาน การใช้เทคโนโลยใีนการผลิต

3. นวัตกรรมด้านการวางต�าแหน่ง 
 (Pos i t ion innovat ion)  เกี่ ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงด้านการวางจุดยืน/ต�าแหน่งของ
สินค้าหรือบริการที่ผู้ใช้สื่อรับรู้และเข้าใจ การ
จัดการอัตลักษณ์ของแบรนด์ผ่านการโฆษณา 
การท�าการตลาด ดังที่ตัวชี้วัดนวัตกรรมส่ือ
ก�าหนดไว้ อาทิ การท�าการตลาดผ่านโฆษณา 
การท�าการตลาดโดยตรงหรอืโดยอ้อม การตลาด
ออนไลน์ กลยทุธ์ของแบรนด์ การออกแบบ การ
สื่อสารสู่ภายนอก

4. นวัตกรรมด้านกระบวนทัศน์ 
 (Paradigmatic innovation) เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงด้านวิธีคิดหรือกรอบความคิด 
(mindset) ขององค์กร โมเดลการสร้างคุณค่า
และโมเดลการประกอบธุรกิจ

5. นวัตกรรมทางสังคม (Social innovation)  เก่ียว
กบัการเปล่ียนแปลงโดยการสร้างสรรค์ใหม่หรือ
พัฒนาต่อยอดบริการของสื่อที่มีอยู ่แล้วเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางสังคม ตามความต้องการด้าน
สงัคม พฒันาชวิีตของประชาชน กล่าวคอื การใช้
บรกิารส่ือด้วยวธิกีารใหม่ ๆ  เพ่ือประโยชน์ปลาย
ทางที่มีต่อสังคม การแก้ปัญหาสังคม ไอเดียใหม่
เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในระบบสังคมของผู้คน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในบริบทสังคมปัจจุบันที่มีความ
ท้าทายจากเทคโนโลยีที่ล�้าหน้า ระบบการเมือง
และสังคมโลกปะทะสังคมกับระบบของท้องถิ่น 
ซึ่งแนวคิดของนวัตกรรมทางสังคมนี้ สอดคล้อง
กับนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในมุม
มองของกองทุนที่ให้ความส�าคัญว่านวัตกรรม
นั้น “มีเนื้อหามุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดผลดีต่อ
สังคม” 

 นอกจากการวิเคราะห์ว่านวัตกรรมสื่อทั้ง 4 
โครงการนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือความใหม่ใน
รูปแบบใดจาก 5 รูปแบบดังกล่าวแล้ว เมื่อพิจารณา
จากความส�าคัญของนวัตกรรมส่ือ ทั้งทางเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันแล้ว 
สิ่งส�าคัญคือการวิเคราะห์ถึงกระบวนการในการสร้าง
นวัตกรรมสื่อดังกล่าว รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ
เกิดข้ึนของนวัตกรรมสื่อดังกล่าวด้วย Krumsvik, 
Milan, Ní Bhroin, & Storsul (2019) สอดคล้อง
กับท่ีกองทุนได้ให้ความส�าคัญกับกระบวนการ หรือ
วิธีการใหม่ ที่น�าไปใช้ขับเคลื่อนให้เกิดส่ือปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ภายใต้การสนับสนุนทุนเพื่อการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
โดยผลที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมสื่อ ทั้งน้ีผลที่เกิดขึ้น
อาจจะเป็นทั้งด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและ
ความมั่นคง ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ทักษะการ
ใช้ชีวิต การรู้เท่าทันสื่อ การใช้ประโยชน์จากสื่อในการ
พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม ตามค�านิยามของกอง
ทุนด้วย 
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สะท้อนคิดจากโครงการวิจัย: ว่าด้วยลักษณะของ
นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

 ความ เป ็นนวั ตกรรมสื่ อปลอดภั ยและ
สร้างสรรค์ที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิจัย 4 
โครงการนั้น ด้วยตัวโครงการและผลิตผลของทั้ง 4 
โครงการ มลีกัษณะส�าคญัร่วมท่ีเป็นนวตักรรมเชงิสงัคม 
(Social innovation) ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติแบบใหม่ท่ีน�า
มาแก้ปัญหาความท้าทายในสังคม โดยมุ่งหวังเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาสังคม เพื่อประโยชน์ปลาย
ทางที่มีต่อผู้คนในพื้นที่หรือขอบเขตของโครงการวิจัย
แต่ละเรือ่ง รวมถงึผลผลติของโครงการยงัมลีกัษณะของ
นวัตกรรมด้านผลติภณัฑ์สือ่ (Product innovation) และ 
นวัตกรรมด้านกระบวนการด�าเนินงานส่ือ (Process 
innovation) อยู่ด้วยในบางโครงการ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 โครงการที่ 1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคู่มอืการรายงานข่าวสทิธเิดก็บนสือ่
สังคมออนไลน์ ได้พัฒนาชุดความรู้ในรูปแบบ “คู่มือ” 
ด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กบนสื่อสังคมออนไลน์
ส�าหรับสื่อมวลชน  ที่ผ ่านการมีส่วนร่วมของเด็ก 
ผู้ปกครอง บุคลากรที่ท�างานในองค์กรเครือข่ายภาค
ประชาสงัคมทีท่�างาน ด้านสทิธิเดก็กลุม่ต่าง ๆ ตลอดจน
นักวิชาการ และสื่อมวลชน เนื่องจากงานวิจัยได้เล็ง
เห็นถึงช่องว่างของปัญหาที่มีในปัจจุบันคือ การสื่อสาร
ประเด็นสิทธิเด็กผ่านทางสื่อมวลชนยังคงมีประเด็น
ที่ต้องทบทวนถึงรายละเอียดและความเป็นไปได้ใน
ทางปฏิบัติโดยค�านึงถึงความหลากหลายของเด็ก (เด็ก
ทั่วไป เด็กที่ถูกกระท�าผิด เด็กท่ีกระท�าความผิด เดก็
ทีอ่ยูใ่นภาวะยากล�าบาก เดก็พกิาร เดก็กบั HIV) รวมถึง 
การวางแนวทางที่เหมาะสมส�าหรับการรายงานข่าวที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ในยุคท่ีข่าวสารแพร่กระจายได้ 
อย่างรวดเรว็และทิง้ร่องรอยดจิทิลั (Digital Footprint) 
ไว้ ควรสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กหรือผู้ที่ท�างานด้าน
สิทธิเด็กอย่างแท้จริง โดยผู้วิจัยมีความมุ่งหวังท่ีจะให้
เกดิการเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติข่าวและรายงาน
ข่าวของสื่อมวลชนโดยการน�าคู่มือนี้ไปใช้ปฏิบัติจริงใน
การด�าเนนิงาน มุง่ให้คูม่อืนีเ้ป็นกลไกในการส่งเสริมการ
รายงานข่าวเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก

 โครงการที่ 2 โครงการต้นแบบหลักสูตรการ
ผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ มีผลผลิต
ที่ส�าคัญของโครงการ คือ ต้นแบบหลักสูตรการผลิต
ส่ือโฆษณาท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระบบ Thai 
MOOC ที่ออกแบบเนื้อหาที่สอนให้มีความสมดุล
ระหว่างการโฆษณาอย่าง สร้างสรรค์ และโฆษณาอย่าง
ปลอดภัย และสะท้อนความคาดหวังของภาคประชา
สังคม 

 ทัง้นี ้ เนือ่งจากผูว้จิยัได้เห็นช่องว่างทางความรู้
ที่น�าไปสู ่การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรดังกล่าว จาก
การพูดคุยผ่านกระบวนการสนทนากลุ ่ม (focus 
group) กับอาจารย์ที่สอนด้านนี้ในมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ของประเทศไทย ซ่ึงได้สะท้อนให้เห็นว่า 
การสอนด้านความคิดสร้างสรรค์ กับ จริยธรรมให้
นักศึกษานั้น แยกส่วนกัน คือ แยกรายวิชากัน หรือ
มีหัวข้อเรื่องจริยธรรมในงานโฆษณา แต่เป็นเพียง
แค่ส ่วนหนึ่ง และสะท้อนความต้องการว่าควรมี
แนวทางการเรียนรู้สองเร่ืองนี้ท่ีควบคู่กันอย่างสมดุล 
ผู ้วิจัยจึงมุ ่งหวังท่ีจะให้เกิดการเรียนรู ้ของบุคลากร
ในแวดวงโฆษณาทั้งปัจจุบันและนิสิตนักศึกษาที่จะ
เข้าสู่วงการโฆษณาในอนาคต เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีจะน�าไปสู่การผลิตส่ือโฆษณาท่ีปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ได้

 ผลผลิตของโครงการในลักษณะนี้คล้ายกับที่ 
International Chamber of Commerce (ICC) ที่
ได้จัดท�าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ในนาม ICC 
Academy และจัดท�าคอร์สออนไลน์ The ICC Code 
for Ethical Marketing & Advertising certificate 
เพือ่ส่งเสรมิการรบัรูแ้ละการปฏบิตัแินวปฏบิตัจิรยิธรรม
การตลาดและโฆษณาระหว่างสมาชิก ICC ให้มี
ความรับผิดชอบในงานด้านการสื่อสารการตลาด 
(ดูเพิ่มเติม https://icc.academy/certifications/
icc-code-for-ethical-marketing-advertising
-course/) 
 ภายใต้โครงการที่ 3 และ 4 ผู้วิจัยทั้งสอง
โครงการได้พัฒนาโครงการโดยมุ ่งหวังให้เป็นห้อง
ทดลองด้านสือ่ หรอื  Media Lab เพ่ือเป็นพืน้ทีท่ดลอง
แนวคิดในการผลิตสื่อแบบใหม่ที่กล่าวรวมได้ว่าเป็น
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นวตักรรมทางสงัคมทีแ่ก้ไขปัญหาทางสงัคม หรอืพฒันา
สังคมในมิติที่แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่และกลุ่ม
เป้าหมาย

 โดยสิง่ทีเ่กดิขึน้จากโครงการที ่3 โครงการการ
พัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสังคม
ไทย คือ การขยายพื้นที่การสื่อสารปัญหาสังคมใน
พื้นที่เชียงใหม่ ในประเด็นทางสังคม 6 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นความรุนแรง ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค 
ประเด็นวัฒนธรรมผู้พิการ ประเด็นเกี่ยวกับการเกษตร 
ประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงวัย และประเด็นสะท้อนจิตใจ
คนในเมืองใหญ่ โดยสื่อสารผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นที่
นักศึกษาผู้ผลิตผ่านเวทีเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
ผลิตภาพยนตร์สั้นและห้องปฏิบัติการทางสังคมผ่าน
การผลิตสื่อภาพยนตร์ (Movie based learning) ซึ่ง
ถือเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการเพื่อพัฒนาคน คือ 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือ “Young Blood” ที่
ได้รับการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์สัน้ประเด็นทางสงัคม อกีทัง้
ยงัเป็นนวตักรรมเชงิกระบวนการทีข่ัน้ตอนการรวบรวม
ประเดน็ก่อนการผลติ (pre-production) นัน้ผู้ผลิตคอื
นักศึกษามีฐานจากความเข้าใจในประเด็นปัญหาทาง
สังคม ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีส่วนร่วมแลก
เปลี่ยนกับเครือข่ายที่เป็นเจ้าของประเด็นโดยตรง 

 ส่วนโครงการที่ 4 โครงการนวัตกรรมการเล่า
เรือ่งข้ามสือ่เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ขบัเคลือ่นสงัคม 
ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพ่ือ
ผลติสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ (Thai Media Lab) นัน้
ก็ทดลองแนวปฏิบัติใหม่ในการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการในการคิดการออกแบบส่ือ และการ
ถ่ายทอดทักษะการผลิตเนื้อหาข้ามสื่อ Transmedia 
Storytelling ด้วยกระบวนการ Design Thinking ซึ่ง
ผู้วิจัยระบุว่าเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการเพื่อพัฒนา
คนในการสร้างสรรค์เรื่องราว นอกจากนี้ โครงการยัง
ระบุถึงผลผลิตสื่อที่เกิดขึ้นในโครงการย่อย 3 โครงการ
ว่าเป็นนวัตกรรมผลติภณัฑ์สือ่ (product innovation) 
คือ นวัตกรรมด้านเนื้อหาและรูปแบบการน�าเสนอ ที่
ในกระบวนการด�าเนินงานวิจัย เน้นการพัฒนารูปแบบ
การเล่าเรื่อง (ประเด็นสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร สื่อที่

ใช้ แพลต์ฟอร์มทีใ่ช้) และการเข้าใจรปูแบบการเล่าเรือ่ง
บนสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เพื่อต้องการให้เนื้อหาที่
น�าเสนอนั้นมีจุดเข้าสู่เนื้อหา ที่หลากช่องทางมากที่สุด
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการมองเห็นของกลุ่มคนอายุ 18-24 ปี

 จากสองโครงการทีท่างกองทุนสนับสนุนนี้ ได้
ใช้แนวคิดเรื่องห้องทดลองด้านสื่อ หรือ Media Lab 
ซึ่งต้นแบบหรือ success case ของ Media lab คอื 
the MIT Media Laboratory ตัง้อยูท่ี่ Massachusetts 
Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งตั้งแต่
ปี ค.ศ.1985 เป็นสถาบันการวจิยัท่ีส�าคญัภายใต้แนวคดิ 
“invent the future” ได้รวมเอาคนจากหลากหลาย
สาขาทั้งนักวิทยาศาสตร์ วิศวะ ศิลปิน นักออกแบบ 
ฯลฯ มาท�างานวิจัยร่วมกันเพ่ือสร้างประสบการณ์
และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู ้คนมีความเข้าใจและปรับ
เปลี่ยนชีวิตตัวเอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว 
โดยปัจจุบันด�าเนินการมาในทศวรรษที่ 4 (ตั้งแต่ ค.ศ.
2016 เป็นต้นมา) ทาง MIT media lab จึงมุ่งเน้นที่
นวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายและปัญหาที่ไม่
เคยพบมาก่อนทัง้มติิเทคโนโลย ีสงัคมและโลก โดยมุง่ที่
ระดับของระบบ ต้ังแต่การออกแบบเพ่ือเครือข่ายมนษุย์ 
เพือ่ความเป็นเมอืง เพือ่ศลิปะ และเพือ่สมองและร่างกาย 
และมุง่ศกึษาผลกระทบของเทคโนโลยีที่ต่อมนุษยชาติ
และต่อโลก ทั้งในมิติของจริยธรรม (ethics) การผนวก
รวม (inclusivity) ความยั่งยืน (sustainability) และ
ความยุติธรรม (justice) 

 ปัจจัยความส�าเร็จของ MIT media lab 
ที่น่าสนใจที่ Moss (2010) ถอดบทเรียนไว้มีหลาย
ประการ อาทิ การสร้างสภาพแวดล้อมในการวิจัย
ท่ีส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัยกล้าถามค�าถามวิจัยท่ี
ยงัไม่มใีครคดิถามมาก่อน การน�าเอาคนจากหลากหลาย
สาขาวิชามาท�างานร่วมกันข้ามสาขาที่เหมือนจะไม่
เกีย่วข้องกนั แต่ความท้าทายคอืการหาจุดเชือ่มโยงของ
คนเหล่านั้นในการท�าโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม 
และการคดิออกนอกจากแบบแผนปกติของการท�าวจิยั 
ไอเดียท่ีแปลกและเปลีย่นแปลงอย่างสิน้เชงิ เป็นข้ันตอน 
pre-innovation ของกระบวนสร้างนวัตกรรม
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 ปัจจุบันมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายขององค์กร
ที่ท�างานพัฒนานวัตกรรมสื่อ (media innovation) 
ในชื่อของ Global Alliance for Media Innovation 
เพ่ือเป็นเครอืข่ายในการท�าวจัิยและทดลองสือ่เพือ่ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อและการปรับโครงสร้าง
การท�างานให้เหมาะสมกับการสร้างนวัตกรรมสื่อ โดย
สมาชิกของเครือข่ายอยู ่ในองค์กรผลิตสื่อด้านข่าว 
(news publishers) ผู ้ผลิตเนื้อหา (content 
producers) สถาบันวิจัยและกลุ่มวิจัย รวมถึงผู้ให้
บริการทางเทคโนโลยี อยู่ใน 120 ประเทศทั่วโลก อาทิ 
สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และญี่ปุ ่น (ดูเพิ่มเติม 
https://media-innovation.news/media-labs/) 

สะท้อนคิดจากโครงการวิจัย: ว่าด้วยกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 การวเิคราะห์ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึง กระบวนการ
หรือวิธีการในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม
ทางสังคม (social innovation) จากทั้ง 4 โครงการ    
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเป็นหลัก และมี 1 โครงการที่ใช้การวิจัยเชิง
ปฏบิตักิารกับการวจัิยประเมนิผล นอกจากนีจ้ะกล่าวถงึ 
ผลทีเ่กิดขึน้จากกระบวนการดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นระดับ
ปัจเจกบคุคล ระดบัองค์กร หรือระดบักระบวนการการ
สือ่สารในสงัคมจากมติขิองสงัคมและวฒันธรรม รวมถึงผล
ทีเ่กดิขึน้จากนวตักรรมสือ่ ในด้านของการเรยีนรูท้กัษะ
การใช้ชีวิต การรู้เท่าทันสื่อ การใช้ประโยชน์จากสื่อใน
การพฒันาตนเอง ชมุชนและสงัคม ตามนยิามนวตักรรม
สื่อปลอดภัยและความคิดสร้างสรรค์ของ กองทุนด้วย

 โครงการที่ 1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพฒันาคู่มอืการรายงานข่าวสทิธเิดก็บนสือ่
สงัคมออนไลน์ ใช้กระบวนการวจิยัเชงิปฏิบัตกิารแบบมี
ส่วนร่วมในการพฒันาคู่มอื ร่วมกบัแนวคดิกระบวนการ
พัฒนาคู่มือ โดย 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความ
ต้องการคู่มือ 2) การออกแบบคู่มือ ด้วยการยกร่าง 
จัดประชุม น�าเสนอ ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
3) ทดลองใช้ 4) ประเมินผลปรับปรุงแก้ไข รวมถึง 
แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตาม

แนวคิดของ Kemmis&McTaggart (1988 อ้างถึงใน 
วรรณดี สุทธินรากร, 2556) ได้แก่ การวางแผน (plan) 
ปฎิบัติ (action) สังเกต (observe) และสะท้อนคิดกับ
การวนกลับไปวางแผนอกีคร้ัง (reflect & re-planning) ใน
กระบวนการท�าวจัิย นกัวจัิยและกลุ่มเป้าหมายโครงการ
ร่วมกันพิจารณากระบวนการด้วย โดยกลุม่เป้าหมายใน
งานนีป้ระกอบด้วย เด็ก ผูป้กครอง บคุลากรท่ีท�างานใน
องค์กรเครอืข่ายภาคประชาสังคมทีท่�างาน ด้านสทิธเิดก็
กลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนนักวิชาการ และสื่อมวลชน

 ในโครงการมีการประเมินความเหมาะสม
ของคู่มือโดยตัวแทนองค์กรด้านสิทธิเด็ก ด้านวิชาการ 
และด้านส่ือ (รอบท่ี 1 ก่อนตีพิมพ์) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 3 ด้าน (รอบที่ 2) แต่ยังไม่มีการด�าเนินงานในขั้น
การทดลองใช้กับสื่อมวลชนจริง ๆ อย่างไรก็ดีผู้วิจัย
ได้อภิปรายผลและแนะน�าการ re-planning ไว้ว่า 
กระบวนการวิจัยนี้ท�าให้เกิดการคืนข้อมูล การหารือ 
ความเข้าใจระหว่างกลุม่เป้าหมาย ซ่ึงเป็นผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสยีในปัญหาทางสังคมนี้ รวมถึงมีข้อเสนอแนะเร่ือง
การอบรมกฎหมาย จรยิธรรมและแนวทางการรายงาน 
ข่าว และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ในการ
ติดตามการเผยแพร่และขยายผลการใช้คู่มือฯ ในกลุ่ม
สื่อมวลชน influencer และผู้ใช้สื่อทั่วไป 

 โครงการที่ 2 โครงการต้นแบบหลักสูตรการ
ผลิตส่ือโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ มีการวิจัย
ปฏิบัติการและมีกระบวนการเร่ิมต้นในการออกแบบ
หลักสูตรโดยอาศัยการมีส ่วนร ่วมในการก�าหนด
ประเด็นของหลักสูตรจากกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยที่สอนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร
การตลาด โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพ และเครอืข่ายนกัวชิาชพีด้านโฆษณาเป็นผูส้อน 
และลงพืน้ที ่Road show ไปยงัสถาบนัการศกึษา 4 แห่ง
ใน 4 ภูมภิาคทีเ่ข้าโครงการและด�าเนนิการวจิยัประเมนิ
ผลเพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรฯ 
โดยส�ารวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรในด้านความ
เหมาะสมของบริบท/สภาพแวดล้อมกับหลักสูตร ด้าน
ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ด้าน
ความเหมาะสมของการด�าเนนิงานกจิกรรม roadshow 
กับการสะท้อนเนื้อหาในหลักสูตร ด้านความต้องการ
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เข้าเรียนหลักสูตรใน ThaiMOOC รวมถึงประเมิน 
ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติที่มีต่อการผลิต
ส่ือโฆษณาท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์หลังการเข้าร่วม
โครงการของนักศึกษาทั้ง 4 มหาวิทยาลัย

 ภายใต้โครงการที่ 3 และ 4 ที่ด�าเนินการภาย
ใต้แนวคิด Media Lab ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเช่นเดียวกัน

 โครงการท่ี 3 มีจุดเด่นในข้ันตอนเริ่มของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมคือข้ันตอนของการ
วางแผนและการปฏิบัติ (plan & action) คือ การมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาผู้ผลิตสื่อและ
เครือข่ายประชาชนในพ้ืนที่ในขั้นการวางแผนเพื่อระบุ
ถึงปัญหาทางสังคมที่เห็นว่าส�าคัญและต้องการสื่อสาร 
รวมถึงร่วมกันสะท้อนว่าควรจะสื่อสารอะไร อย่างไร 
จากนั้นในข้ันตอนการสังเกต (observe) ก็จะเป็น
บทบาทนักวิจัยเป็นหลัก สุดท้ายในขั้นตอน reflect 
นั้น ใช้กระบวนการ After Action Review (ARR) เพื่อ
ให้กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาผู้ผลิตสื่อและเครือข่าย
ประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อน

  เช่นเดียวกับโครงการที่ 4 ซึ่งใช้กระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ
โครงการร่วมกับกระบวนการออกแบบสื่อ (Media 
Design) ตามแนวคิดการเล่าเรื่องข้ามสื่อ หรือ Trans-
media Storytelling ตามที่โครงการได้ระบุว่าเป็น
แนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วม 
และท�าให้ทุกสื่อสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงเร่ืองราว
เข้าหากัน ให้สามารถต่อยอดเรื่องราวได้อีกจ�านวนมาก 
และท�าให้เข้าใจมุมมองของเรื่องได้ครบถ้วน กระตุ้นให้
ผู้รับสารเป็นมากกว่าผู้รับ แต่เป็นผู้ผลิต และผู้สร้าง 
โลกเน้ือหาของ Transmedia คือโลกของผู้ผลิตและ
ผู ้ รับสารท่ีสร ้างด ้วยกัน และใช ้พลังของการมี
ประสบการณ์ร่วมต่อเรื่องราวนั้นขับเคลื่อนประเด็น
สื่อสาร ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ กับกระบวนการคิดโดย
การมีส่วนร่วมจากชุมชนจากคนในสังคมต่อประเด็นที่
ต้องการสื่อสาร

 ผู ้วิ จัยได้สรุปจุดร่วมจากท้ัง 3 โครงการ
ย่อยที่พัฒนานวัตกรรมสื่อว่าเป็นกระบวนการคิดส่ือ
สร้างสรรค์ท่ีออกแบบกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้าง
ประสบการณ์การมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายของการ
ผลักดันในด้านพฤติกรรม ที่เรียกว่า ACTION ให้เป็น
เป้าหมายปลายทาง การออกแบบสือ่ทีค่ดิกระบวนการ
สื่อสารเพื่อท�าให้ผู ้รับสาร “รู ้สึก – คิด – ลงมือท�า” 
ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารที่ผสมผสานการเล่าเรื่อง 
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี และการเข้าใจผู้รับสารเพื่อ
ผลักดันให้เกิดผลของการส่ือสารตามเป้าหมาย ซึ่งถือ
เป็นหัวใจของการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling)

 นอกจากนี้ ภายใต้โครงการมีกระบวนการ
สร้าง Change Agent ที่ผู้วิจัยได้ด�าเนินการให้ผู้ผลิต
สื่อที่ผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ท�างานร่วม
กับคนในชุมชนพ้ืนที่ มองเห็นมิติของเรื่องราว และ 
เข้าใจกระบวนการส่ือสารท่ีจะส่ือสารได้หลากมุมมอง
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงระหว่างคนในพ้ืนท่ี
และนอกพ้ืนท่ีได้ กระบวนการท่ีผู้ผลิตทดลองท�ากับ
ประเด็นสังคม การรับฟัง สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมกับ
คนในสงัคม เชือ่มประสบการณ์ทีแ่ตกต่างของคนแต่ละ
กลุม่ให้มาเจอกนั เป็นโอกาสของการเกดิการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนประเด็น ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมให้เกิดพลังของคนทุกฝ่ายร่วมกันได้

 แต่อย่างไรก็ดี ในข้ันตอนสุดท้ายของการวิจัย
เชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมคือ Re-planning นั้น ใน
โครงการทั้งสองโครงการเองไม่ได้มีการด�าเนินการ 
ดังนั้น กองทุนควรจะจัดกระบวนการเพื่อให้ผู้รับทุน
ที่ด�าเนินการแล้วได้สะท้อนว่าควรมีปรับแผนในการ
ด�าเนินงานอย่างไร รวมถึงการส่งผ่านหรือถ่ายทอดสู่
ผูส้นใจทีจ่ะพฒันาโครงการลกัษณะท่ีต่อในอนาคตด้วย
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 เมื่อพิจารณาถึงผลที่เกิดข้ึนจากนวัตกรรม
ทางสังคมของท้ัง 4 โครงการแล้ว พบว่า ในโครงการ
ที่ 1 เกิดผลในระดับกระบวนการการสื่อสารในสังคม 
จากผลผลิตโครงการคือ คู่มือการรายงานข่าวสิทธิเด็ก
บนสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็น“การส่งต่อความรู้พร้อม
ใช้” (Knowledge delivery) ให้กับสังคมเนื่องจากมี
การเผยแพร่ท้ังฉบับพิมพ์และฉบับออนไลน์เพื่อให้เป็น
สื่อท่ีง่ายต่อการเผยแพร่ ขยายผลและการเข้าถึงเพื่อ
น�าไปสู่การใช้งาน นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้อภิปรายผล
ว่า กระบวนการผลิตคู่มือดังกล่าวก็เป็นเหมือน “พื้นที่
สาธารณะ” ที่เปิดพื้นที่ให้เด็ก ผู้ปกครอง และบุคลากร
ที่ท�างานในองค์กรด้านสิทธิเด็กได้เข้ามามีบทบาทเป็น
ผู้ผลิตสารและผู้ส่งสาร (Sender) ตั้งแต่ขั้นตอนการ
สะท้อนปัญหา การให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
รายงานข่าวทีเ่กีย่วข้องกับสทิธเิดก็ และการให้ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายตอ่หน่วยงานที่เกีย่วข้อง จากเดมิที่บทบาท
การก�าหนดแนวทางในการรายงานข่าวมักเป็นอ�านาจ
ของสื่อมวลชนหรือนักวิชาการเป็นส่วนใหญ่ และให้
พื้นที่แก่องค์กรด้านสิทธิเด็ก ในการเป็นผู ้ให้ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมที่ปลายทางเท่านั้น

 ส่วนผลที่เกิดขึ้นของโครงการที่ 3 และ 4 ตาม
แนวคิดนวัตกรรมทางสังคม (social innovation) แล้ว 
เกดิผลลพัธ์ส�าคญัในระดบัปัจเจกบุคคล คือ นกัศกึษาที่
เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้ผลิตสื่อของท้ังสองโครงการ 
ทีโ่ครงการเรยีกว่าเป็น ‘Young Blood’ หรอื ‘Change 
Agent’ ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากกระบวนการวจิยั รวมถงึผลลพัธ์
ในระดับกระบวนการสื่อสารในสังคม คือ กระบวนการ
สื่อสารและการเรียนรู้ในกลุ่มที่เข้าร่วม ขยายพื้นที่การ
สื่อเรื่องปัญหาในพื้นที่และการขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในสังคมนั้น ๆ

 โดยกลุม่นกัศกึษา ‘Young blood’ ในโครงการ 
media lab ในพื้นท่ีเชียงใหม่ท่ีผ่านกระบวนการ   
Movie-based learning ผู้วิจัยอภิปรายผลว่า กลุ่ม
นักศึกษามีส ่วนร ่วมในทุกข้ันตอนในระดับดีมาก 
เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการคิดประเด็นเป็นบท
ภาพยนตร์ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจในการ
ออกแบบ Production และการแสดง เป็นระดับที่ผู้ใช้
สือ่กลายเป็นผูข้บัเคลือ่นเล่าเร่ือง แสวงหาข้อมลูทีเ่กีย่ว

กบัประเดน็ทางสังคมนัน้เพิม่เตมิแล้วน�าเสนอต่อบคุคล
อื่น ๆ เพื่อเชิญชวนให้ร่วมขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม
นั้น เข้าร่วมออกแบบการสื่อสารใหม่ ๆ เช่น เขียนบท 
ถ่ายท�า ตัดต่อ เป็นต้น

 เช่นเดียวกับกลุ่มนักศึกษา ‘Change agent’ 
ในโครงการ Thai Media Lab ที่นักศึกษาได้ทดลองใช้
กระบวนการ Design Thinking & Transmedia ไปใช้
ในการผลิตสื่อนั้น ผู้วิจัยอภิปรายผลไว้ว่า กระบวนดัง
กล่าวได้ผลิตคนท�าส่ือที่ทลายก�าแพงความเคยชินกับ
ส่ือรูปแบบเดิม ๆ ท่ีท�าอยูทุ่กวนั กระตุ้นการคดิรูปแบบ
ใหม่ ๆ ในการส่ือสาร ท�าให้เกิดการเชื่อมโยงเร่ืองราว
ประเด็นให้มีมิติมุมมองมากขึ้น สามารถน�าไปใช้เพื่อ
บริหารจัดการการใช้สื่อ ช่องทาง และเทคโนโลยีที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผสมผสานทั้งสื่อเก่าและ
สื่อใหม่ ดึงประโยชน์ของทุกสื่อมาใช้ได้เต็มที่และใช้
เพื่อมองหาโอกาสของการเพิ่มคุณค่าของสื่อที่ผลิต ทั้ง
ประโยชน์ต่อผู้รับสาร ประโยชน์ต่อสังคม และมูลค่าใน
เชิงการหารายได้ด้วย

 กล่าวโดยสรุป ผลท่ีเกิดจากท้ัง 4 โครงการ
จากนวัตกรรมสื่อร่วมกัน ตามนิยามนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คือ ผลท่ีเกิดขึ้นใน
ด้านของการใช้ประโยชน์จากสื่อในการพัฒนาตนเอง 
ชมุชน และสังคม เพ่ือน�าไปขับเคล่ือนในกลุ่มส่ือมวลชน
ที่ผลิตข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอย่างเคารพสิทธิ 
กลุ่มนักวิชาชีพและนักศึกษาด้านสื่อสารการตลาดและ
โฆษณาให้มีจริยธรรมควบคู่กับความคิดสร้างสรรค์ 
และพัฒนากลุ่มนักศึกษาที่เป็นทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตสื่อที่
วิเคราะห์และสร้างสรรค์ส่ืออย่างรู้เท่าทัน เพ่ือสร้าง
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสังคมโดย
เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคมหรือชุมชนนั้น 
ในการเล่าเรือ่ง รวมถงึการเปิดพืน้ทีก่ารสือ่สารประเดน็
ทางสังคมให้กว้างขวางมากขึ้น
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บทเรียนเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 จากผลผลิตนวัตกรรมสื่อของทั้ง 4 โครงการ
ในปีงบประมาณ 2561 ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้
เห็นถึงแนวทางที่กองทุนในการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ในหลากหลายแนวทาง อาทิ การพัฒนาคน
ให้คดิสร้างสรรค์  มีทักษะการเล่าเรือ่งผ่านสือ่ เพือ่สร้าง
นวัตกรตัง้แต่ระดบัเยาวชน ไปจนถงึผูผ้ลติส่ืออาชพี การ
สร้างความรู้เท่าทันสื่อ การเปิดพื้นที่เพื่อรับฟังความ
ต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจชุมชน สังคม 
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 อย่างไรก็ดี หนึ่งในแนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนที่ระบุไว้จาก 9 แนวทางของกองทุนการส่ง
เสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ ซึง่มคีวามจ�าเป็นและส�าคญั 
คอื การตดิตามและประเมนิผลจากการสร้างนวตักรรม
สือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ เพราะจากผลการวิเคราะห์
โครงการทั้ง 4 โครงการพบว่า หลายโครงการขาดการ
ด�าเนินงานหรือขาดการพิจารณาในช่วงการปรับแผน 
(re-planning) โดยอาศัยผลที่เรียนรู้ได้จากการทดลอง
ท�าจริงภายใต้แผนเดิมที่เสนอกองทุน 

 เนือ่งจาก กระบวนการในสร้างนวตักรรมไม่ว่า
จะด้วยการวจิยัเชิงปฏบิติัการ การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ
มีส่วนร่วม หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design 
thinking) ล้วนมุ่งให้เกิดการทดลองและเรียนรู้ ยิ่งใน
กระบวนการสร้างนวัตกรรมได้เกิดการสร้าง - วัดผล - 
เรียนรู้ (build-measure-learn) หรือที่เรียกว่า lean 
process ก็จะยิ่งท�าให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง 
จาก prototype เป็นแบบแผนของนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
ใช้ได้จริงและกระจายสู่สังคมในวงกว้าง ซึ่งอาจจะเป็น
ผลิตภัณฑ์สื่อ เช่น รูปแบบเนื้อหา ประเภทของเนื้อหา 
แผนการสื่อสาร หรือเป็นกระบวนการในการผลิตและ
เผยแพร่สื่อ หรือแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาสังคม

 ดังนั้น กองทุนเองควรให้ความส�าคัญกับ
กระบวนการติดตามระหว่างโครงการ โดยอาจใช้
กระบวนการเก็บข้อมูล จากการให้ผู้รับทุนสะท้อนคิด 

(reflection) ถึงสิ่งท่ีท�าไปและสิ่งท่ีได้เรียนรู้ เพ่ือปรับ
แผนระหว่างด�าเนินการ กองทุนสามารถมีส่วนร่วม
ในการด�าเนินงานในฐานะ facilitator หรือ coach 
ในการพัฒนานวัตกรรมด้วย โดยไม่ต้องรอให้จบ
สิ้นกระบวนการของโครงการ นอกจากนี้  ภายหลัง
จบสิ้นการด�าเนินงานโครงการแล้ว กองทุนอาจจัด
กระบวนการเพ่ือให้ผู้รบัทนุทีด่�าเนนิการแล้วได้สะท้อน
ว่า ควรปรับแผนในการด�าเนนิงานอย่างไร รวมถงึการส่ง
ผ่านหรอืถ่ายทอดสูผู่ส้นใจทีจ่ะพฒันาโครงการลักษณะ
ที่ต่อในอนาคตด้วย หรือเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการก�าหนดกรอบของประเด็นในการให้ทุนของกอง
ทุนในปีต่อไปได้ เพื่อให้เกิดวงจรสร้าง-วัดผล-เรียนรู้ 
(build-measure-learn) ต่อยอดนวัตกรรมสื่ออย่าง
ต่อเนื่อง และใช้เวลาให้น้อยที่สุด 

   นอกจากนี้ จากผลผลิตของ 4 โครงการที่
เป็นนวัตกรรมเชิงสังคมที่ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างส่ือ ซ่ึงมีบางโครงการมีคุณลักษณะของ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สื่อด้านเนื้อหา นวัตกรรมเชิง
กระบวนการในการผลิตสื่อและการพัฒนาผู้ผลิตสื่อ
ประกอบเข้าด้วยกัน แต่ยังพบว่าขาดมิติของนวัตกรรม
ด้านการวางต�าแหน่ง (position innovation) และ
ด้านกระบวนทัศน์ (paradigmatic innovation) ซึ่ง
ก็มีความส�าคัญหากต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับองค์กรมากขึ้น ทั้งองค์กรส่ือมวลชนทั้ง
แพลตฟอร์มส่ือเก่าและส่ือใหม่ หรือกลุ่มสังคม เช่น 
ผู ้ทรงอิทธิพลออนไลน์ และที่ส�าคัญนวัตกรรมด้าน
กระบวนทัศน์ (paradigmatic innovation) คือสิ่งที่
จะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงของนเิวศสือ่ในระบบธรุกิจ 
เนือ่งจากเป็นนวตักรรมทีเ่กีย่วกบัวธิคีดิหรอืกรอบความ
คิดใหม่ (mindset) ขององค์กร โมเดลการสร้างคุณค่า
และ โมเดลการประกอบธุรกิจ 

 ท้ังนี้ อาจพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยด้าน
นวัตกรรมสื่อของกองทุน และขยายขอบเขตประเภท
ของผู้รับทุนให้มาจากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้ประกอบ
การธุรกิจสื่อ องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพราะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมนั้น นอกจากปัจจยั
ด้านวฒันธรรมและความสร้างสรรค์แล้ว ปัจจยัด้านกลยทุธ์
ทางธุรกิจ และปัจจัยด้านเทคโนโลยีก็มีความส�าคัญ 
เช่นกัน Storsul & Krumsvik  (2013) 
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 องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสื่อที่ต่อยอดกันขึ้นจากงานวิจัยหรือกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  ภายใต้การสนับสนุน
ของกองทุนนี้สามารถสะสม ตกผลึก และน�าไปสู่นวัตกรรมทางนโยบาย (policy innovation) ที่เป็น กระบวนการ 
เครื่องมือ หรือแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนานโยบายที่เกี่ยวกับการสื่อสารของสังคมซึ่งเป็นเสา
หลักส�าคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมที่ซับซ้อนขึ้นได้ 
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4 

งานศึกษามุ่งเน้นสื่อกับเด็กและเยาวชน

ศศิธร ยุวโกศล
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รวมงานวิจัยคัดสรร

 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ช่วย
เยียวยาส่งเสริม สุขภาพจิตที่ดีต่อเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อลดผลกระทบจาก

สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 

ผู้จัดท�า

สุรชัย ไวยวรรณจิตร  มูฮ�าราพีร์ มะเก็ง อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์  รุ่งโรจน์ ชอบหวาน

 การวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจ�านวนมาก และค่อนข้างรุนแรง จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีสื่อที่สามารถช่วยเยียวยา 
ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี และมีประสิทธิภาพให้กับเด็กและเยาวชน คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

 1) ศึกษาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจาก
สถานการณ์ความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 2) ศกึษารปูแบบสือ่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ทีช่่วยเยยีวยาส่งเสรมิสขุภาพจติทีด่ต่ีอเดก็และเยาวชนในสถาน
ศึกษา เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 3) ศึกษาระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสถาบันการศึกษาอันเปราะบางจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่ฯที่เหมาะสม กล่าวคือ เป็นนิเวศมวลรวม ผลของการท�างานระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง และภาคีที่
เกี่ยวข้องจากการศึกษาวิจัย 

 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ช่วยเยียวยาส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีต่อ
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 เพือ่ลดผลกระทบจาก สถานการณ์ความรนุแรง 
จึงออกแบบให้ครอบคลุมถึงประเด็นส�าคัญ กล่าวคือ 

1)   การสร้างพื้นท่ีปลอดภัยแก่เด็กและ เยาวชนใน
บริเวณโรงเรียน 

2)   การสร้างภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อข่าวสารของ
เด็กนักเรียน 

3)   การน�าเสนอสือ่ โดยลดความอคตแิละความเกลยีดชงั 

4)  การคงอยู่ของสภาพแวดล้อมจริงที่เกิดขึ้นบริเวณ
โรงเรียน 

5) การจัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ 
และ 

6)   ครูต้องเก่งในเรื่องการสื่อสารกับเด็กนักเรียน อีก
ทั้งระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสถาบัน
ศึกษาจ�าเป็นต้องสร้างนิเวศมวลรวมผลของการท�างาน 
ระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
ควรครอบคลุมในประเด็นส�าคัญ กล่าวคือ 

1)   ผู้ปกครอง ต้องเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อน
ชุมชน 

2)   การบริหารจัดการสื่อ 

3)   ครูในโรงเรียนต้องมีทักษะในการจัดการ สื่อ 

4)   การมีพื้นที่กลางของสื่อ 

5)  การเยียวยาต้องสร้างให้เห็นเป้าหมายใหม่ และ
ท้าทาย 

6)  การด�าเนินนโยบายคุ้มครองเด็กส�าหรับข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์
และนิเวศสื่อท่ีช่วยเยียวยาส่งเสริมสุขภาพจิต
ที่ดีต่อเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เพ่ือลด
ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า 

 1. โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความจ�าเป็นต้องร่วมกันออกแบบพืน้ท่ีปลอดภยัภายใน 
โรงเรียน โดยครูต้องมีทักษะในการสื่อสาร ท้ังกับกลุ่ม
เด็กที่ได้รับผลกระทบ และ บุคคลภายนอกโรงเรียน 

 2. องค์กรท่ีท�าหน้าท่ีในการน�าเสนอสื่อ เช่น 
เพจต่าง ๆ ในพืน้ทีค่วรมกีารน�าเสนอสือ่ของการคงอยู่ 
สภาพแวดล้อมจริงอันสวยงามที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ทางวัฒนธรรม มิติความ
เป็นอยู่ ของผู้คนในพื้นที่ ต้องออกมาสื่อสารกับบุคคล
ภายนอกให้มาก เพ่ือเป็นการเปิดพ้ืนท่ีให้กับผู้คนใน
ชุมชนได้น�าเสนอข้อมูลข่าวสารในท้องถ่ินของตนมาก
ขึ้น และท่ีส�าคัญองค์กรที่ท�างานด้านสื่อควรให้ความรู้
เพื่อสร้างทักษะการรับรู้และเท่าทันต่อการใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์ 

 3. หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องสถานศึกษา ควร
มีการจัดอบรมกับครูในเร่ืองเยียวยากับการสื่อสารใน
พื้นที่ความขัดแย้ง เนื่องจากเมื่อมีเกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงเกิดข้ึนในพื้นที่ คนแรก ๆ ที่อยู ่กับเด็กและ
เยาวชนคือ ครู ฉะนั้นครูควรมีทักษะการเยียวยา และ
การสือ่สารให้คนข้างนอกรบัรู ้ประกอบกบัควรมกีารคดั
เลือกหรือ พิจารณาครูที่ต้องการเข้ามาสอนในโรงเรียน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่อง สุขภาพจิต และการสื่อสารด้าน สุขภาพจิตที่ดี
ต่อเดก็และเยาวชนในสถานศกึษา ขณะทีห่น่วยงานทาง
ด้านความม่ันคง ซ่ึงท�าหน้าทีใ่นการรกัษาความปลอดภยั
ในพื้นที่ ควรจัดตั้งฐานบัญชาการให้ห่างไกลจากสถาน
ศกึษา เนือ่งจากเป็นหน่วยงานท่ีมคีวามเส่ียงต่อการเกดิ
ความรนุแรง ซึง่อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงเรยีน 
และเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ในส่วนของหน่วยงาน
ทางด้านสาธารณสุข ซ่ึงมีหน้าท่ีได้ในการดูแลและการ
เยียวยาสุขภาพจิตในพื้นที่อยู่แล้ว ควรเข้ามามีบทบาท
ในการดแูลอย่างต่อเนือ่ง และเพ่ิมทกัษะของการสือ่สาร
ในกลุ่มคนท�างานให้เป็นพื้นที่กลางของ 

 การกระจายความรู้ในเรื่องของการเยียวยา 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา การ
ศึกษารูปแบบและระบบนิเวศส่ือ ภายในสถานศึกษา
อันเปราะบางจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฯ 
จึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์จะช่วยเยียวยาส่งเสริม สุขภาพจิตที่ดีต่อ
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อลดผลกระทบจาก
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สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้อย่างมีระบบ มิใช่เป็นเพยีงการแก้ไขแต่จะมส่ีวนช่วย
ป้องกนัระยะยาว แต่เพือ่ลดผลกระทบจากสถานการณ์
ความรนุแรงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ระลอกใหม่ 
ท่ีต้องเฝ้าระวังวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง พร้อมการสร้าง

ระบบนิเวศสื่อในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการ
ออกแบบหรือส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ท่ีช่วยเยยีวยา
ส่งเสรมิสขุภาพจติทีด่ต่ีอเดก็และเยาวชนในสถานศกึษา
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การพัฒนาต้นแบบสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส�าหรับเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่
พรมแดนเพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์

ผู้จัดท�า

ศ.ดร. พิมพวัลย์ บุญมงคล

 การพัฒนาต้นแบบสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่พรมแดนเพื่อส่งเสริม
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์มีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือ 

1)     เพือ่พฒันาทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่ให้กบันกัเรยีน คร ูและผูป้กครอง เพือ่ลดปัญหาความรนุแรงบนพืน้ท่ีออนไลน์ 

2)   เพื่อพัฒนา และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้นแบบที่เหมาะสมกับชุมชนพรมแดนไทย-สปป.ลาว ใน 
การเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และลดความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์ 

3)   เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนเพื่อสร้างให้เกิดนิเวศสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ให้ชุมชนเกิดความตระหนักและเข้าใจ เพื่อร่วมกันลดความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์ โดยมีพื้นที่
วิจัยอยู่ที่อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทย-สปป.ลาว โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
วิจัยได้แก่ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา มีนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นนักเรียน
แกนน�านักสื่อสารสร้างสรรค์ในพื้นท่ีชายแดนท้ังหมด 20 คน กิจกรรมหลักท่ีส�าคัญคือการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนแกนน�า ครู และผู้ปกครอง เพื่อให้มีความตระหนัก ความเข้าใจในประเด็นเรื่อง Cyber bullying 
สามารถเป็นกระบอกเสียง สร้างสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ชายแดน นอกจากนั้นครู
และผู้ปกครองยังสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษา และสร้างพื้นที่ปลอดภัย รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักเรียนในโรงเรียน และลูกๆ ที่บ้านได้
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 ผลการด�าเนนิงานเกดิต้นแบบกลไกการท�างาน
ในการสร้างนักสื่อสารด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ในการลดความรุนแรงบนพ้ืนที่ออนไลน์ ซึ่งเป็นรูป
แบบที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในพื้นท่ีเมืองและพื้นท่ี
ชนบท ท่ีส่งผลให้เกิดการด�าเนินงานในลักษณะการ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เช่นนักเรียน ครู ชุมชน และ
ผู้ปกครอง ที่มีความสัมพันธ์กันผ่านการท�างานร่วมกัน 
ต่อยอดจากความสัมพันธ์ดังกล่าวพัฒนาประเด็นด้าน
อ่ืน ๆ ต่อไป และยังมีส่วนให้เกิดความยั่งยืนในการ
ท�างาน ลดความรุนแรงในพื้นท่ีออนไลน์ได้ด้วย กลไก
ดังกล่าวนี้ มีความแตกต่างจากกลไกในการท�างาน
บริบทเมืองคือ การสร้างเครือข่ายชายแดน โดยเครือ
ข่ายการท�างานส�าคญัของส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
อุบลราชธานี ส�านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขต 29 
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด อ�าเภอ และเทศบาล รวม
ทั้งองค์กรอื่น ๆ ในชุมชน ท�าให้เครือข่ายเกิดความเข้ม
แข็ง

 กลไกการท�างานของโรงเรียน 2 โรงเรียน 
ผลการด�าเนินงานเครอืข่ายทีม่คีวามแตกต่างกนัไปตาม
บรบิทโรงเรยีน โรงเรยีนเขมราฐพทิยาคมสามารถน�าเอา
วัฒนธรรมบริบทของภาคอีสาน ได้แก่ เพลงหมอล�ามา
ใส่ในเนือ้หาทีเ่ก่ียวข้องกบั Cyberbullying และดงึการ
มส่ีวนร่วมของครใูนโรงเรยีน นักเรียน และผูป้กครอง ให้
มีส่วนช่วยผลิตเพลงหมอล�านี้ และยังน�าไปฟ้อนร�าใน
แบบชาวอสีานให้เกดิความสนกุสนานร่าเรงิ ในส่วนของ
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา เมื่อมีการเข้าไปส่งเสริมให้
นกัเรยีนตระหนักถึงประเดน็เรือ่งการลดความรนุแรงบน
โลกออนไลน์ นักเรียนให้ความส�าคัญมาก อันเนื่องมา
จากมพีืน้ฐานจากกระบวนการมส่ีวนร่วมของนกัเรยีนใน
โรงเรยีน สะท้อนได้จากเพลงและภาพวาดทีป่ระกวดใน
โรงเรยีนรวมทัง้การผลติหนงัสัน้ท่ีผลติกนัเองในกลุม่ของ
โรงเรียน

 บริบทความเป็นชายแดนไทยลาวกับกิจกรรม
ลดการกลั่นแกล้งบนพื้นท่ีออนไลน์ ได้สร้างความ
เข้าใจกับผู้ปกครองคนไทย และคนลาวที่อยู่ในพื้นที่ใน
ประเด็นเรื่องสื่อออนไลน์ และสร้างความเข้าใจต่อเด็ก
ในปกครอง ซึ่งทางผู้ปกครองและเด็กควรจะมีความ

ละเอียดอ่อนในการพูดคุยกัน ในกรณีเกิดปัญหาที่เด็ก
ถูกกล่ันแกล้ง นอกจากน้ันยังเกิดงานในลักษณะ
เกี่ยวกับสุขภาพที่อาสาสมัครชุมชนทั้งคนไทยและคน
ลาวได้ให้การช่วยเหลือ และเฝ้าระวังเกี่ยวกับประเด็น
ออนไลน์และสขุภาพกบักลุม่ประชากรชายแดน  รวมทัง้
ลดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น

 ผลจากการด�าเนินโครงการที่ส�าคัญคือ 

 1) เกิดต้นแบบสื่อท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์
ท่ีสร้างความตระหนักและความเข้าใจในประเด็นเร่ือง 
Cyber bullying ในพ้ืนท่ีชายแดนซ่ึงเป็นส่ือท่ีมีความ
เหมาะสมกบับรบิทสังคมวฒันธรรมของเยาวชนในพืน้ที่
ภาคอีสานซึ่งเป็นชายแดนไทย-สปป.ลาว 

 2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือในภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ชุมชนและภาคเอกชนในประเด็นด้าน 
cyberbullying ในพื้นที่ชายแดน 

 3) เกิดนักเรียนแกนน�าที่ เป ็นนักสื่อสาร
สร้างสรรค์ในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีศักยภาพในการผลิตส่ือ 
มีความเข้าใจและสามารถเป็นกระบอกเสียงเพ่ือสร้าง
การเปล่ียนแปลงให้กับเยาวชนในโรงเรียนและใน
ชุมชนได้ 

 4) เกิดครูผู ้ปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจ
พร้อมเป็นที่ปรึกษาในประเด็นเรื่อง cyberbullying 
ได้ ซึ่งสามารถสร้างให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนและเยาวชนในชุมชนได้ 

 5) เกิดกลไกกระบวนการสร้างนักสื่อสาร
สร้างสรรค์ท่ีมีความเหมาะสมในพ้ืนที่เมืองและพื้นที่
ชายแดนซึง่สามารถน�าไปขยายผลและประยกุต์ใช้ได้ใน
การท�างานต่อยอดในประเด็นเรือ่ง cyberbullying กบั
เยาวชน
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ได้แก่ 

 1) การสร้างความร่วมมือร่วมกับกระทรวง
ศึกษาธิการในการน�าหลักสูตรการอบรมนักเรียนครู
และผู้ปกครองเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นเรื่อง 
Cyberbullying 

 2) การน�าหลกัสูตรคูมื่อไปสร้างการเรยีนรู ้นอก
พื้นที่ระบบการศึกษา 

 3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ท�างานอย่างต่อเนื่อง 

 4) สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านการผลิตสื่อ
ปลอดภยัและสร้างสรรค์โดยน�ากระบวนการ และเคร่ือง
มือที่ได้จากการวิจัยไปต่อยอด 

 5) ใช้กลไกของสภาเด็กและเยาวชนในการขับ
เคลื่อนประเด็นเรื่อง Cyberbullying ผ่านการผลิตสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

 6) การสร้างนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จากพืน้ทีส่ือ่ออนไลน์ส่วนบคุคลซึง่จะท�าให้เกิดการเผย
แพร่อย่างมีสติ 

 7) การสร้างสือ่ทีเ่ยาวชนผลติให้กับ Facebook 
Fanpage ที่มีผู้ติดตามจ�านวนมากเพื่อสร้างให้เกิดการ
เข้าถงึชดุความรู ้เรือ่งการป้องกนั Cyberbullying และ

 8) การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเดิมผู้
ปกครอง และชุมชน เพื่อให้เกิดการผลักดันการท�างาน
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่

 ข ้อเสนอแนะท่ีส�าคัญคือ การผลักดันการ
ท�างานให้เป็นไปในระดับนโยบาย เพื่อน�าองค์ความ
รู้และกระบวนการด�าเนินงานดังกล่าวนี้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในโรงเรยีนทัว่ประเทศต่อไป และควรสร้างให้
เกดิเครือข่ายการท�างานด้าน Cyberbullying ในระดบั
ชุมชนจังหวัดและประเทศต่อไป
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โครงการรู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย

ผู้จัดท�า

ผศ.ดร. เนตร หงษ์ไกรเลิศ

 โครงการรู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย เป็นโครงการท่ีสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมกับส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 พัฒนากิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักให้
กับเยาวชนในการรู้เท่าทันอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

 กระบวนการในการสร้างการมส่ีวนร่วมเริม่จากการวเิคราะห์สถานการณ์ เพือ่ค้นหาปัญหา และวธิกีารทีท่�าให้
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของวัตถุประสงค์การใช้ส่ือออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากนั้นจึง
ร่วมกันพัฒนาแนวทางการใช้สือ่ออนไลน์อย่างปลอดภยัและสร้างสรรค์ ให้กระจายสูก่ลุม่เป้าหมายต่าง ๆ  ซึง่จะน�าไป
สูก่ารปรบัเปลีย่นมมุมองของคนรุน่ใหม่ในการรู้เท่าทัน และใช้สือ่ออนไลน์อย่างปลอดภยัผ่านกระบวนการเรยีนรูอ้ย่าง
มีส่วนร่วม (Participatory Learning Process)  ในห้องเรียนมิตรภาพ (Friendly Classroom) ที่ใช้ Edutainment 
เป็นเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

 โครงการรู ้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย
ออกแบบโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส�ารวจสถานการณ์การ
ใช้สือ่ออนไลน์ของนักเรยีน คร ูและผูบ้รหิาร จากน้ันร่วม
กิจกรรมในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่สร้างสรรค์ เม่ือได้ข้อสรุปจากการ
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันจึงจัดกระบวนการระดมความ
คิดของผู้เก่ียวข้อง คือผู้บริหาร และครูแกนน�า เพ่ือ
พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ และแนวทางการ
ใช้ส่ือออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะเป็น
หนทางสู่การสร้างความตระหนักในการรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ ซึ่งผลการระดมสมองมีข้อเสนอแนะให้ใช้
กิจกรรมที่ออกแบบร่วมกันไปบูรณาการกับการเรียน
การสอนในชั้นเรียนของแต่ละรายวิชา เพื่อประยุกต์
เน้ือหาการรู้เท่าทันสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์เข้า
กับบทเรียนของ 15 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 การด�าเนินโครงการเริ่มจากการค้นหาความ
พร้อมของโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดย
เชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับฟังข้อเสนอโครงการและ
ระดมความคิดด้านรูปแบบ และความเป็นไปได้ ซ่ึงมี
ผู้บริหารร้อยละ 80 ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการโดย
มอบให้ครูที่มีใจรัก และต้องการท�าโครงการเข้ามา
ร่วมระดมความคิดในการปฏิบัติการด้วยการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู ้ ออกแบบกิจกรรม ออกแบบ  
การบรูณาการกับบทเรียนในโรงเรียน จากนัน้ครูแกนน�า
ได้เสนอชือ่นกัเรียนแกนน�าทีม่ลีกัษณะกล้าแสดงออก มี
ความคิดริเริ่มโรงเรียนละ 10 - 15 คน เข้าร่วมโครงการ 
มทีมีนกัวชิาการจากสถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีนและ
ครแูกนน�าของแต่ละโรงเรยีนเป็นพ่ีเลีย้งในการให้ข้อมลู
และชวนท�ากิจกรรมต่าง ๆ โดยให้นักเรียนแกนน�าเป็น
ผู้คิดกิจกรรมและกระบวนการถ่ายทอดสู่นักเรียนท้ัง
โรงเรียน 
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 ทั้งน้ีฝ่ายสนับสนุนได้มอบสื่อชุดนิทรรศการ
เรือ่งรูเ้ท่าทนัสือ่เป็นเคร่ืองมอืในการให้ความรูใ้ห้กบัทกุ
โรงเรียน และจากการระดมความคิดของนักเรียน
แกนน�าที่มีครูเป็นที่ปรึกษา ได้รูปแบบการจัดกิจกรรม
ที่แตกต่างกัน อาทิ การแสดงบทบาทสมมุติ การจัด
นิทรรศการเคลื่อนที่ การเดินพาเหรดประชาสัมพันธ์
ในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง การเขียนเรียงความ 
การสอนให้เด็กนักเรียนอนุบาลระบายสีสัญลักษณ์
เครือ่งมอืสือ่สารพร้อมอธบิายเพือ่สร้างการรบัรูเ้บือ้งต้น 
เป็นต้น

 หลังจากการวางแผนกระบวนการถ่ายทอด
อย่างมีส่วนร่วมสู่กลุ่มเป้าหมายได้รับความเห็นชอบ
ร่วมกันทัง้คร ูนกัเรยีน และผูบ้รหิาร จงึเป็นขัน้ตอนการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมมหกรรมรู้เท่าทันสร้างสรรค์
สื่อปลอดภัยในโรงเรียน โดยการสนับสนุนวัสดุจาก
โครงการ โดยมเีป้าหมายหลกัคอืการจดัมหกรรม Show 
& Share: รู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย ท่ีเป็นการ
รวมตัวการแสดงผลงานที่ผลิตขึ้นในโรงเรียนของ 15 
โรงเรียน บนเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีจัดขึ้น 
ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล 
รวมท้ังการท�าบันทึกข้อตกลงการด�าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนกับ 15 โรงเรียน
เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ

 จากการด�าเนินโครงการรู้เท่าทันสร้างสรรค์
สื่อปลอดภัย สรุปได้ว่ามีกระบวนการด�าเนินโครงการ
ดังนี้ คือมีการส�ารวจสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ใน

โรงเรียนท้ัง 15 แห่งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ น�า
เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนมีการส�ารวจทัศนคติที่มีต่อ
การรู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ของนักเรียนทั้ง 15 
แห่ง มีการศึกษารูปแบบแนวทางการใช้สื่อออนไลน์
อย่างปลอดภยัและสร้างสรรค์ มโีครงการพัฒนาสือ่และ
กิจกรรม โดยนักเรียน และครูแกนน�าเป็นผู้ออกแบบ 
มกีารประกาศนโยบายเป็นโรงเรยีน ใช้สือ่ออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภยั และมกีารถอดบทเรยีนรู้เท่าทนั
สร้างสรรค์สื่อปลอดภัยก่อนปิดโครงการ

 การถอดบทเรียนจบโครงการพบว่ามีหลาย
หัวข้อที่ควรให้ความรู้กับนักเรียน ในด้านการรู้เท่าทัน
สื่อดังนี้ คือการใช้ภาษาที่ถูกต้องในการสนทนา การ
พิจารณากรองข่าวก่อนการแชร์การเลือกรับข้อมูล
ข่าวสาร การแยกแยะข้อมูลจริงข้อมูลเท็จ การโพสต์ 
ภาพที่เหมาะสมในสื่อสาธารณะ การใช้สื่อออนไลน์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย ข้อดีข้อเสียของ
สื่อออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบ.คอมพิวเตอร์ 
การกล่ันแกล้งออนไลน์ การเสพติดเกม มิจฉาชีพ
ออนไลน์ และการแก้ปัญหา บทบาทและจิตส�านึกของ
ผู้ใช้สื่อออนไลน์ และในระหว่างโครงการพบว่าทาง
ผู ้บริหารนักเรียนและครูได้รับความรู ้ความเข้าใจ
เก่ียวข้องกับส่ือออนไลน์ ทั้งการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ระหว่างกลุ่มผู้บริหาร ครู และนักเรียน อีกท้ังมีการ
ปรับแนวทางท�าความเข้าใจที่เป็นช่องว่างระหว่างอายุ
และสถานภาพของกลุ่มเป้าหมายในการท�างานคือ ผู้
บริหาร ครู และนักเรียน
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การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กและเยาวชน

จัดท�าโดย

ดร.ชเนตตี  ทินนาม

ผศ.ดร.ต่อตระกูล  อุบลวัตร

ผศ.ดร.พิเชษฐ  พิมพ์เจริญ

 งานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กและเยาวชน” ใช้
ระเบียบวิธีวิจัย “การวิจัยและพัฒนา” (Research and Development) มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อสังเคราะห์เกณฑ์การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กและเยาวชนท่ีเหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

2.   เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กและเยาวชน 

3.   เพื่อประเมินระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็กและเยาวชน

 กลุ ่มตัวอย่างในการศึกษา ประกอบด้วย 
รายการส�าหรับเด็กและเยาวชนจาก 5 ช่อง ได้แก่ ช่อง
ยอดนิยม (ช่อง Work Point  ช่อง 3HD และ ช่อง 7)  
ช่องส่ือสาธารณะ (ThaiPBS) และช่องทีม่เีนือ้หาส�าหรบั
เด็กและเยาวชน (ช่อง MCOT family) ในส่วนของ
กลุม่ตวัอย่างทีท่�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระเมินรายการ ประกอบ
ด้วย กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ผลิตสื่อ และกลุ่มคนท�างานด้าน
เด็กและเยาวชน

ผลการศึกษาแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. เกณฑ์การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ส�าหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่

1.1. คุณภาพเนื้อหารายการที่ไม่ปลอดภัยไม่
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความรุนแรง เพศ 
อาชญากรรม อคติ/การเลือกปฏิบัติ ภาษา 
ยาเสพติด การสร้างความหวาดกลัว การ
บิดเบือนข้อเท็จจริง.

1.2. คุณภาพเนื้อหารายการที่ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย การให้ความรู ้ 
การพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความ
สนุกสนาน สุขภาวะ ความสัมพันธ์ ความรับ
ผิดชอบต่อสังคม
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1.3. คุณภาพรายการด ้านรูปแบบรายการ 
ประกอบด้วย ผู้ด�าเนินรายการ การสร้าง
การมีส่วนร่วมของเด็กในรายการ โฆษณามี
เนือ้หาเหมาะสมกบัเดก็ ความเหมาะสมของ
เวลาออกอากาศ ความยาวรายการ เพลง 
ดนตรปีระกอบรายการ เสยีง มีความเหมาะสม
กับเด็ก

2. ระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์
ส�าหรับเด็กและเยาวชน

 ผู้วิจัยได้พัฒนา www.mongtvdek.com ซึ่ง
คือระบบเฝ้าระวังเนื้อหารายการโทรทัศน์ส�าหรับ
เด็กและเยาวชน (children television program 
monitoring system) โดยการอาศัยเทคโนโลยีสื่อ
ดิจิทัลที่มีการผสมผสานกันระหว่างข้อความ กราฟิก 
เสียง วีดิทัศน์ รวมถึงเว็บ โดยใช้ในรูปแบบของ
ระบบการประเมินออนไลน์ ที่ผู้เข้ามาในระบบ www.
mongtvdek.com สามารถประเมินคุณภาพรายการ
โทรทัศน์ส�าหรับเด็กและเยาวชนได้ โดยไม่มีข้อจ�ากัด
ด้านเวลาและสถานที ่ท�าการประเมนิในเวลาและสถานที่
ใดก็ได้ หากสามารถเชื่อมต่อกับระบบได้  ในระบบมีทั้ง
ข้อความ วดีทิศัน์รายการย้อนหลงั บทวเิคราะห์รายการ 
การสรุปและประมวลผลคะแนนแสดงแบบอัตโนมัติได้
ในทันทีที่ท�าการประเมิน

3. ผลการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการโทรทัศน์
ส�าหรับเด็กและเยาวชน

 ผู้วิจัยได้เปิดระบบให้ประชาคมออนไลน์ เข้า
ระบบ www.mongtvdek.com เพื่อประเมินรายการ
เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ เดือนกรกฎาคม – เดือน
กันยายน 2561  พบว่ามีผู้เข้ามาประเมินรายการทั้งสิ้น 
950 ครัง้ โดยผูป้ระเมนิท่ีเป็นเยาวชนมจี�านวนการเข้ามา
ประเมินสูงที่สุดคือ  685 ครั้ง รองลงมาคือ ประชาชน
ทั่วไป จ�านวน 88 ครั้ง และกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่เข้ามา
ประเมินน้อยที่สุด จ�านวน 26 ครั้ง

 ท้ังนี้ผลการประเมินในเดือนกรกฎาคมพบว่า 
รายการทุ่งแสงตะวัน เป็นรายการที่มีคะแนนประเมิน
สูงที่สุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.49 จัดว่าเป็น
รายการที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับมาก  
รองลงมาคือ รายการหม้อข้าวหม้อแกง มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 จัดว่าเป็นรายการทีม่เีนือ้หาปลอดภยัและ
สร้างสรรค์ระดับมากเช่นกัน ส่วนรายการที่มีคะแนน
เฉลี่ยต�่าที่สุดคือ รายการละครสังข์ทอง มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28 จัดว่าเป็นรายการทีม่เีนือ้หาปลอดภยัและ
สร้างสรรค์ระดับปานกลาง

 ในเดือนสิงหาคม รายการทุ่งแสงตะวันเป็น
รายการที่มีคะแนนประเมินสูงที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.77 จัดว่าเป็นรายการที่มีเนื้อหาปลอดภัย
และสร้างสรรค์ระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ รายการ
หม้อข้าวหม้อแกง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 จัดว่า
เป็นรายการที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับ
มากที่สุดเช่นกัน ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่าที่สุด
คือ รายการละครสังข์ทอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
จัดว่าเป็นรายการที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์
ระดับมาก

 ส�าหรบัเดอืนกนัยายน รายการขบวนการ FUN 
น�้านมเป็นรายการที่มีคะแนนประเมินสูงที่สุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 จัดว่าเป็นรายการที่มีเนื้อหา
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ 
รายการทุ่งแสงตะวัน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.83 จัด
ว่าเป็นรายการทีม่เีนือ้หาปลอดภยัและสร้างสรรค์ระดบั
มากที่สุดเช่นกัน ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่าที่สุด
คือ รายการละครสังข์ทอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
จัดว่าเป็นรายการที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์
ระดับมาก
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4. การประเมินระบบการเฝ้าระวังเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ส�าหรับเด็กและเยาวชน พบคุณลักษณะ
เด่นของระบบ www.mongtvdek.com ดังนี้ 

1. มีเกณฑ์ประเมินครบถ้วนทั้งด้านบวกและลบ 

2. ใช้งานง่าย ไม่มีข้อจ�ากัดด้านเวลา และสถานที่ 

3. ผลการประเมินสรุปแบบเรียลไทม์ เป็นระบบ 
อัตโนมัติ 

4. เพิ่มความหลากหลายให ้ระบบประเมิน
คุณภาพรายการ 

5. สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่ม 

6. ใช้เกณฑ์ร่วมแต่ปรับภาษาให้เหมาะกับความ
หลากหลายของประชาคมออนไลน์ 

7. ผลการประเมินถูกก�าหนดโดยประชาชน 
ประชาชนเป็นผูก้�าหนดคณุภาพเนือ้หารายการ 

8. กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการเฝ้าระวังรายการ
เด็กและเยาวชนแบบต่อเนื่อง 

9. เปิดพื้นที่ให้เสียงของเด็กและเยาวชนดังขึ้น
ในสังคม 

10. ผลการประเมินเป็นกลาง มีความอิสระจาก 
รัฐ และทุน 

11. เป ็นห ้องทดลองและปฏิบั ติการจริงทาง
สื่อมวลชน 

12. เป ็นแหล ่งข ้อมูลสาธารณะด ้านรายการ
โทรทัศน์ส�าหรับเด็กและเยาวชน 

13. เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพเนื้อหารายการโทรทัศน์ส�าหรับเด็ก
และเยาวชน 
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โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้              
" โรงเรียนสร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล" ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ของประเทศไทย

ผู้จัดท�า

ดร. อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล

 การวิจัยเชงิปฏิบัตกิารอย่างมส่ีวนร่วม เพือ่พฒันาเครอืข่ายการเรยีนรู ้" โรงเรยีนสร้างพลเมอืงรูเ้ท่าทนัสือ่สาร
สนเทศ และดจิทัิล" ในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนล่างของประเทศไทย มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาเครอืข่ายการเรยีนรูข้องครู
ในภาคเหนือตอนล่าง ให้เกิดระบบการเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมสมรรถนะความเป็น
พลเมือง รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล โดยมีผลผลิตเป็นนวัตกรรมส�าคัญอยู่ 2 อย่างได้แก่ 1) รูปแบบเครือข่าย
การเรียนรู้โรงเรียนพลเมืองรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ทั้งในส่วนที่เป็นเครือข่าย
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของเครือข่าย 2) หนังสือนวัตกรรมการสร้างการเรียนรู้ที่เกิดจากการถอดบทเรียนของ
ครูแกนน�าที่เข้าร่วมโครงการจาก 30 โรงเรียนครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า 

 1. กลไกและนโยบายเชิงพื้นที่วางกรอบ
เป้าหมายไว้ 3 ปี โดยมีนโยบายส�าคัญ 3 ด้านคือ 
1) การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิชมุชนการเรยีนรูร่้วม
กัน 2) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดห้องเรียน
ต้นแบบ และพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนแม่ข่ายระดับ
จังหวัด 3) นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การท�างานร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม
เพ่ือสร้างเครือข่ายพลเมืองรู้เท่าทันสื่อทั้งเชิงกว้างและ
เชิงลึก

 2. รูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้เป็นการสร้าง
พื้นที่เชื่อมโยงครูที่ขับเคลื่อนงานด้านการสอนเพื่อ
สร้างพลเมืองรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลในเขต
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพร่วมกันโดยสร้างเป้าหมาย และ
เจตจ�านงทางสังคมร่วมกันซึ่งรูปแบบของเครือข่ายมี
องค์ประกอบท่ีส�าคัญดังนี้คือ 1) มหาวิทยาลัยระดับ
ท้องถิ่นจะหนุนเสริมเชิงวิชาการ 2) การสร้างพื้นที่แลก

เปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ 3) การสร้างครแูกนน�า
และห้องเรียนต้นแบบ ด้านการสร้างพลเมืองรู้เท่าทัน
สื่อ 4) การขยายเครือข่ายในอนาคต โดยมีโรงเรียน
แกนน�าเป็นฐาน 5) การขยายเครอืข่ายสูพ่ืน้ทีช่มุชนเพือ่
ประสานชีวิตการเรียนรู้ในห้องเรียนกับชุมชนท้องถิ่น

 3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโครงการน�้า
เพื่อน�ามาสังเคราะห์พบว่ามี 4 ขั้นตอนคือ

1)     ขัน้ถอดรือ้ประสบการณ์ เป็นข้ันตอนการเชือ่มต่อ
ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่โดยผู้สอน
ต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือน�าพา
ผู้เรียนส�ารวจประสบการณ์เดิม และเผชิญ
กับสถานการณ์ที่จะน�าไปสู่การเรียนรู้ อีกทั้ง
ต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียน 
เรยีนรู ้ด้วยค�าถามหลกัคือใครเป็นเจ้าของสือ่ 
สือ่นีส้ร้างจากข้อมูลและฐานคดิอย่างไร สือ่นี้
มเีจตนาหลักเพ่ืออะไร ส่ือนีแ้สดงค่านยิม และ
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ส่งผลอย่างไรต่อผู้รบัสาร อะไรทีส่ือ่นีแ้ฝงอยู่ 
หรือบอกไม่หมด 

2)  ขั้นท�าความเข ้าใจด้วยกระบวนการคิด
เชิงวิพากษ์เป็นขั้นตอนท่ีต้องให้เกิดการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมี
แนวคดิดงันีค้อื สือ่นีม้เีจตนาอย่างไร เช่น ส่ือ
นี้ส่งผลต่อวิธีคิดเชิงปัจเจกหรือสังคม เราจะ
ใช้สื่อนี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร สื่อและ
สารสนเทศนี้สะท้อนภาพทางสังคมอย่างไร

3)   การเปลีย่นผ่านได้วธิกีารปฏบิตั ิเป็นข้ันตอน
ที่ผู ้สอนน�าพาผู้เรียนให้ไปสู่การเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติที่มีความหมาย และส่งผลต่อการ
เตบิโตด้านการเรยีนรู ้โดยเน้นไปทีก่ารสร้าง
คุณค่าร ่วมให้กับชุมชนแห่งการเรียนรู ้
ของผู้เรียน โดยขั้นตอนนี้ ผู้สอนจะชวนให้
ผู้เรียนได้เห็นปัญหาทางสังคมที่ใกล้ตัว และ
ผลักดันให้ผู้เรียนใช้ความรู้และศักยภาพที่
มีในการสร้างสรรค์ และผลิตสื่อสารสนเทศ
และดิจิทัลเพื่อสังคม

4)     การสะท้อนคดิเพือ่ยกระดบักระบวนทศัน์ใน
การเรียนรู้ เป็นขั้นตอนของการตกผลึกการ
เรียนรู้ และเป็นกระบวนการที่ช่วยผู้เรียน
ให้เชื่อมโยงความรู้ ระหว่างโลกภายนอกกับ
โลกภายในของผู้เรียน โดยขั้นตอนนี้ผู้สอน
ต้องสร้างพืน้ทีแ่ละใช้เครือ่งมอืในการจัดองค์
ความรูแ้ละถอดบทเรยีนเพือ่สะท้อนคดิ และ
ยกระดับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ต่อไป

 4. นวตักรรมการสร้างการเรียนรู ้30 บทความ
จากการตกผลึกและถอดบทเรียนการเรียนรู ้ของครู
การน�า 30 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย

 โครงการได้ก่อให้เกดิพืน้ทีข่องการเช่ือมโยงครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการแลกเปลี่ยนการ
เรยีนรู ้และหนนุเสรมิศกัยภาพทางจากเครอืข่ายภายใน 
คือ ครูในพื้นที่ และมหาวิทยาลัยท้องถิ่น และเครือข่าย
ภายนอก ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสถาบันส่ือเด็กและเยาวชนกลุ่มพลเรือน และ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทยที่ได้เข้ามาช่วย
ให้เกิดการขยายเครือข่ายโรงเรียนสร้างพลเมืองรู ้
เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง

ข้อเสนอแนะของการศึกษานี้

 1. การส่งเสริมการรู ้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
และดิจิทัลควรพัฒนาไปพร้อมกับการเสริมสร้างความ
เป็นพลเมือง ดังเช่นโครงการนี้ได้เช่ือมโยงความเป็น
พลเมอืงในมติขิองการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร ถอืเป็นสทิธิ
ขั้นพื้นฐาน รวมถึงเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน เช่น ระบบ
อินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ มิติของการวิเคราะห์ และ
ประเมนิส่ือสารสนเทศต่าง ๆ  ไปจนถึงนติิการสร้างสรรค์
สังคมซ่ึงสมรรถนะของการรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศเป็น
หนึ่งในสมรรถนะของความเป็นพลเมืองของโลกใน
ศตวรรษที่ 21

 2. รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนของ
ประชาชน จ�าเป็นต้องสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
พลเมืองท่ีรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และ Digital โดย
ก�าหนดเป็นนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ
ศึกษา สังคม ครอบครัว เด็กและเยาวชน เพื่อเปิด
พื้นที่ให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคม
พลเมืองรู้เท่าทันสื่อ โดยส่งเสริมให้การท�างานระดับ
พื้นที่ เชื่อมร้อยภาคปฏิบัติกับความเป็นท้องถิ่นอย่าง
สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
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 3. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการท�างานเชิงพื้นที่ งาน
ภาคสนาม และองค์ความรูท้ีจ่ะเช่ือมโยงไปสูก่ารปฏิบัติ  
คือเป็นงานที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง การ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ จะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงอย่าง
แท้จริง และลดช่องว่างการเรียนรู้เรื่องความเท่าทัน
สื่อสารสนเทศและดิจิทัล

 4. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จ�าต้องสร้างความร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
สถาบนัการศึกษาในระดบัท้องถิน่ และหน่วยงานระดบั
พื้นที่เพื่อหนุนเสริมการด�าเนินโครงการกิจกรรมงาน
วจัิย และการพฒันานวตักรรม เพือ่สร้างชมุชนพลเมอืง
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลระดับพื้นที่

 5. กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษา
และกระทรวงดิจิทัล จ�าเป็นต้องบูรณาการความ
ร่วมมอืให้ความส�าคญัต่อการจดัการเรยีนรูเ้ชงิสมรรถนะ
พลเมอืงรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศและดิจิทลั โดยสนบัสนุน 
สถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่นที่มีการผลิตครู และ
เชือ่มร้อยกบัโรงเรยีนในระดับท้องถิน่ เพ่ือให้ท�างานขบั
เคลื่อนด้านพลเมืองรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
ไปด้วยกัน โดยเน้นการท�างานเชิงพ้ืนท่ีท้ังการวิจัย
การบริการวิชาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษา
ชุมชนและเชื่อมโยงการท�างานกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งครู
ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนเพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
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การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชน
ครอบครัวและชุมชนโครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีพ. ศ. 2561-2565

ผู้จัดท�า

ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร

 การวจิยัเรือ่งการศกึษาวจัิยด้านการส่งเสรมิการพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์เพือ่เดก็ เยาวชน ครอบครวั 
และชุมชนโครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีพ. ศ. 2561-2565 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ

1. เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน 

2. เพือ่ศกึษารวบรวมองค์ความรู้ด้านพฤตกิรรมการใช้สือ่ของเดก็ เยาวชน และผูส้งูอาย ุตลอดจนผลกระทบทีเ่กิดขึน้ 

3. เพือ่สรปุเป็นข้อเสนอแนะในแนวทางการด�าเนนิงานของกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์
ส�าหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้สูงอายุ ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

    ความเป็นมาของปัญหา เน่ืองจากสภาพสังคมและความเจริญทางเทคโนโลย ีมผีลอย่างยิง่กบัพฤตกิรรมการ
ใช้สื่อของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยสภาวะการแข่งขันในโลกธุรกิจสื่อที่มีการ
แข่งขันอย่างเข้มข้น ส่งผลให้เยาวชน และผู้สูงอายุไม่ได้รับการสนับสนุนหรือตอบสนองจากผู้สนับสนุนรายการมาก
เท่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้เป็นกลุ่มตลาดหลัก ด้วยสภาพแวดล้อมสังคมเทคโนโลยีและการแข่งขันทางธุรกิจ ท�าให้
การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กเยาวชน รวมถึงผู้สูงอายุนั้นไม่เพียงพอ และยังไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
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 การศึกษาหัวข้อนี้ใช้ระเบียบ คือการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยศกึษาแบบมุง่หา
ค�าอธิบายโดยการศึกษารวบรวมการจากเอกสารงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน
และผู้สูงอายุ และมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept 
Interview) ประกอบเพิ่มเติม กลุ ่มประชากรและ
ตัวอย่าง ส�าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ เอกสารงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องในประเด็นเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน
และผู้สูงอายุ กับสื่อด้วยตัวอย่างงานวิจัยและเอกสาร
ทีเ่ลอืกมาน�าเสนอประเด็นใดท่ีวิจยัท่ีกล่าวถึงพฤตกิรรม
ของผู้ใช้ และผลกระทบของสือ่ทีม่ผีลต่อผูใ้ช้ นอกจากนี้ 
กลุ่มตัวอย่างหมายถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์
หรือผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชน
และผู้สูงอายุ โดยเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อ
ให้ได้ตัวอย่างที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางด้านสื่อ เพื่อ
เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้ได้ท�าการ
สัมภาษณ์นักวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการวิจัยจากผลการศึกษาพบว่า ในแต่ละ
ช่วงวัยจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าความเข้าใจถึง
ธรรมชาติของพัฒนาการตามช่วงวัย ท้ังในส่วนของ
เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุก่อน เพื่อที่จะท�านิยามความ
หมายของแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้สูงอายุ
นั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเร่ืองภูมิหลัง เช่น 
การศึกษา ภูมิล�าเนา รายได้ ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย 
เพราะปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการใช้สื่อ และรับสื่อ
ของกับผู้สูงอายุทั้งสิ้น  ด้านพฤติกรรมการใช้สื่อของ
เด็กเยาวชน และผู้สูงอายุ ภาพรวมด้านพฤติกรรมการ
ใช้สื่อของคนไทยในปัจจุบัน โดยหลักท่ียังมีพบเห็นใน
ปัจจบัุนได้แก่ หนงัสอืพมิพ์ นติยสาร หนงัสอืภาพยนตร์ 
วิทยุ และโทรทัศน์ จากการศึกษาพบว่า โทรทัศน์ยัง
เป็นสื่อหลักที่มีอิทธิพลต่อตลาดและเป็นช่องทางสื่อที่
ประชาชนเข้าถึงมากท่ีสุด ตามมาด้วยวิทยุ ขณะท่ีสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อท่ีก�าลังมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนโตข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต โดยคนส่วนใหญ่จะเล่น
ผ่านโทรศัพท์มือถือกันมากที่สุด  

 เมื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
ของคนไทย พบว่า มีจ�านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต
ของแต่ละช่วงวัย โดยเฉลี่ย 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ
ประมาณ 6.4 ชั่วโมงต่อวัน อุปกรณ์ยอดนิยมของทุกๆ
ช่วงวยัในการใช้อนิเทอร์เนต็ คือ โทรศพัท์ Smartphone 
รองลงมาคอื คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล และคอมพิวเตอร์
พกพา กิจกรรมยอดนิยม ส�าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน 
Social Network และให้ความส�าคัญกับการค้นหา
ข้อมลูมาเป็นอนัดบัสดุท้าย  ส่วนกลุม่ผูส้งูอาย ุกจิกรรม 
อันดับ 1 คือ Social Network อันดับสุดท้ายคือ 
Youtube  องค์ประกอบทีส่�าคญัในการเข้าถงึสือ่ดจิทิัล
เรือ่งของพ้ืนทีใ่นการใช้อินเทอร์เนต็ด้วยกม็คีวามส�าคญั
เนือ่งจากว่าเป็นชมุชนเมอืงหรือปริมณฑลกต้็องมรีะยะ
เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากและใช้ในระยะ
เวลาที่นานกว่าในชุมชนชนบท  

 ส�าหรับสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้มาก
ที่สุดได้แก่ YouTube 97.3 %, Facebook 98% และ 
Line 96% ผลกระทบของสือ่มท้ัีงด้านบวกและด้านลบ  
ดังนั้นสื่อที่เหมาะสมกับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้
สูงอายุ คือ ควรเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย สอดคล้องกับการ
พัฒนาการด้านการเรียนรู้ รายการบันเทิง แฝงสาระ
ประโยชน์ รายการที่ส่งเสริมการท�าให้เกิดการมีส่วน
ร่วม มีปฏิสัมพันธ์ของเด็กในรายการ และผู้ชม กระตุ้น
ให้ลงมือท�า และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการ
ค้นคว้าหาค�าตอบด้วยตนเอง และการทีช่่วยให้เดก็เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสังคม
และการเมือง 

 ส�าหรับผู้สูงอายุเนื้อหา และรูปแบบการน�า
เสนอในสิ่งที่ควรส่งเสริมส�าหรับผู้สูงอายุ ปัจจัยหลัก 3 
ประการ ท่ีส�าคัญในการที่จะพัฒนารายการโทรทัศน์
ส�าหรับผู้สูงอายุ ก็คือ 1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เรือ่ง
ของการตลาดแบบ CSR และนโยบายของรฐั  2. ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ นโยบายของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีทั้ง
หลายและผู้ผลิตรายการ 3. ปัจจัยด้านรายการได้แก่ 
คุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยรูปแบบรายการ
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เพื่อผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพ่ือตอบสนองความสนใจของ
ผูส้งูอายดุ้วยเช่นผู้สงูอายตุ้องการแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ 
ด้านสุขภาพ ความรู้ด้านกฎหมาย เสริมภาพลักษณ์เชิง
บวกที่สะท้อนศักยภาพของผู้สูงอายุเป็นต้น   

 ข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนนิงานของกองทนุ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากการศึกษาวิจัย 
คือ แนวทางการด�าเนินงานของกองทุนใช้หลักการ     
ทีมเวิร์คในการขับเคลื่อนองค์กรโดย โดยมี 3 ภารกิจ
หลัก คือ 1. สนับสนุนกระตุ้นให้เกิดสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ 2. มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม 3. สร้างการรู้เท่า
ทันสือ่ให้กบัเดก็ เยาวชน และผูส้งูอาย ุเป็นส�าคญั 

 โดยแนวทางในการด�าเนินงานใช้ทีมเวิร์คใน
การขับเคลื่อนองค์กรในส่วนแรกภารกิจหลัก อันแรก
คือนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ ภารกิจที่ 2 โดยการสร้าง
เครือข่ายและภารกิจที่ 3 กลยุทธศาสตร์ มีการวาง
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย แต่ละกลุ่ม ผสม
ผสานเพือ่ให้ได้แนวทางการด�าเนนิงานทีม่ปีระสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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บทสังเคราะห์

การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างเยาวชนรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล: 
สถานภาพ ความท้าทาย ข้อเสนอแนะจากงานศึกษา สู่แนวทางเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อน

ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล

 การพฒันาทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีก้าวกระโดดอย่างรวดเรว็ ในช่วงไม่กีท่ศวรรษทีผ่่านมา น�าพาสงัคมเข้า
สูย่คุดจิิทลัอย่างเตม็รปูแบบ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวส่งผลต่อเนือ่งอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ต่อระบบการเมอืง เศรษฐกจิ 
และสังคมวัฒนธรรม สื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบสังคมย่อมต้องมีการพัฒนา และปรับตัวไปตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อหลักท่ีเป็นแหล่งของข้อมูลข่าวสารอย่างหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และนิตยสาร ได้
หลอมรวมเข้ากับเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ต และน�าเสนอในรูปแบบดิจิทัลหรือที่เรียกกันว่าสื่อออนไลน์ เพื่อให้เข้า
กับสังคมโลกใหม่ นอกจากนี้ การพัฒนาทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ยังน�าไปสู่รูปแบบการน�าเสนอเนื้อหาในช่องทาง
ใหม่ ๆ บนสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ blog  Streaming VDO ฯลฯ เพื่อใช้สนองวัตถุประสงค์ทั้ง
ระดับส่วนบุคคล ธุรกิจ การเมือง ฯลฯ

 การเปลีย่นแปลงจากการหลอมรวมสือ่ (converged media) ย่อมสัมพันธ์กบัวถิกีารใช้ชวีติของคนในสังคม 
สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น จากรายงานสถิติ  Digital 2020  โดย We are social 
ส�าหรับครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2563  พบว่าคนไทยเข้าถึงการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตได้ 52 ล้านคน หรือกว่าร้อยละ 75 ของ
ประชากรทัง้หมดใช้เวลากบัอนิเทอร์เนต็โดยเฉลีย่ 9 ชัว่โมง 1 นาที  และคนไทยยังใช้สือ่สังคมออนไลน์ถงึร้อยละ 75 อีก
ด้วย นอกจากนี ้กลุม่คนทีใ่ช้อนิเทอร์เนต็ต่อวนัมากทีส่ดุ จากผลส�ารวจของส�านกังานพัฒนาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ 
(องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ. 2562 คือ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งใช้งานถึง 10.50 ชั่วโมงต่อวัน 

 อย่างไรก็ตาม แม้ความเติบโตของพฤติกรรมการใช้สื่อในยุคใหม่มีผลดีมากมาย เช่น ด้านของความสะดวก
รวดเร็ว ความหลากหลายของข้อมูลความรู้ เป็นพื้นที่แสดงความเห็นได้อย่างเสรี ฯลฯ แต่ก็ก่อให้เกิดผลทางลบใน
สงัคมได้เช่นกนั หากผูใ้ช้ขาดทกัษะ และวจิารณญานในการใช้สือ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่เดก็และเยาวชนทีเ่ป็นกลุม่
ใช้สือ่ดจิทิลัมากทีส่ดุ เนือ่งจากเดก็และเยาวชนยังขาดทกัษะคดักรองหรอืแยกแยะเนือ้หาทีเ่หมาะสม และเนือ้หาทีไ่ม่
เหมาะสมออกจากกันได้ จากรายงานของ The 2018 DQ Impact Study โดยส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั ชีว่้า
เดก็ไทยมีความเสีย่งจากภยัออนไลน์ถงึร้อยละ 60 สงูกว่าค่าเฉลีย่ของ 29 ประเทศทัว่โลกทีท่�าการศกึษา ภยัออนไลน์
หรือปัญหาที่พบเป็นอันดับต้นๆ ประกอบไปด้วย การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyber bullying) การเข้าถึงสื่อ
ลามกอนาจารและพูดคุยเรื่องเพศกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ ปัญหาการติดเกม และการถูกล่อลวงออกไปพบ
คนแปลกหน้า (ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2561)
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 การท�าให้เยาวชนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ โดย
เฉพาะสื่อดิจิทัล จึงเป็นหนึ่งคุณลักษณะของพลเมือง
โลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างพลเมืองดิจิทัลท่ีมี
คุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย 
ดังค�านิยามที่ทุกประเทศทั่วโลกคาดหวังให้เกิดข้ึน
ในประชากรของตน คือ "พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัล
และสื่อสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจบรรทัดฐานของการ
ปฏิบัติตัวให้เหมาะสม และมีความรับผิดชอบในการใช้
เทคโนโลย”ี (ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, 
2564)  กระบวนการสนบัสนนุการเรยีนรูด้้านทักษะการรู้
เท่าทันสื่อ จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีความเข้าใจต่อ
ปรากฎการณ์สังคมต่าง ๆ ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์อย่าง
มีความปลอดภัย มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้อื่นและส่วนรวม  โดยสามารถเลือกรับ วิเคราะห์ 
ประเมนิค่า และน�าข้อมูลทีไ่ด้รบัไปใช้ในทางสร้างสรรค์ 
รวมทัง้สามารถผลิตสือ่ท่ีด ีเพือ่ขับเคลือ่นหรือก่อให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม

 กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์เป็น
หน่วยงานทีพ่นัธกจิส่งเสรมิให้ประชาชนโดยเฉพาะเดก็ 
เยาวชน และครอบครัวใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์อย่างทั่วถึง มีทักษะในการรู้เท่าทันส่ือ
และเฝ้าระวงัสือ่ ทางกองทุนฯ ได้สนบัสนนุโครงการวจิยั
และกิจกรรมต่างๆ เพือ่ให้บรรลพุนัธกิจดงักล่าว ซึ่งเรื่อง
ของเด็กและเยาวชนเป็นประเด็นท่ีได้รับการให้ความ
ส�าคัญและสนบัสนนุการศกึษาวจิยัมาอย่างต่อเนือ่ง โดยใน
ปี พ.ศ.2560-2563 มีโครงการ 5 เรื่อง ซึ่งครอบคลุม
การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาส่ือที่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การพัฒนาให้เกิดกลไก และ
กระบวนการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันส่ือ พัฒนาช่องทาง
เพื่อสื่อสารให้กับสังคมให้เกิดการรับรู้ การมีส่วนร่วม
กบัภาคประชาชนและภาค ีรวมถึงการรูเ้ท่าทันสือ่อย่าง
ชาญฉลาด (MIDL) บทความฉบับนี้จึงมุ่งสังเคราะห์ผล
จากการด�าเนินงานโครงการ เพ่ือให้เห็นถึงสถานภาพ 
ความท้าทาย ข้อเสนอแนะจากงานศึกษาในเร่ืองของ
การรู ้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน สู ่แนวทางเชิง
นโยบายเพื่อขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อของเด็กเยาวชน

 ก ร ะบวนการพัฒนาสื่ อ ปลอดภั ย และ
สร้างสรรค์เพื่อช่วยลดปัญหาในเชิงพื้นที่ ถือเป็น
แนวทางในการจัดการกับปัญหาด้านการสื่อสาร ที่ช่วย
ตอบโจทย์ของชุมชนหรือสังคมในแต่ละแห่งได้ตรง
ตามความต้องการ เป็นการขับเคล่ือนเชิงพื้นที่ที่มีทั้ง
ปัญหาเฉพาะของชุมชน หากพิจารณาในเชิงพื้นที่ของ
โครงการศกึษา แบ่งออกได้เป็น พืน้ทีพ่รมแดนด้านไทย 
ลาว พ้ืนทีช่ายแดนภาคใต้ ภาคเหนอืตอนล่าง และภาค
กลาง (นครปฐม) ซึ่งใช้ลักษณะกระบวนการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม (Participatory research) ทีมุ่่งพฒันา
ศักยภาพของผู้คนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย และ
เป็นการท�างานที่บูรณาการความร่วมมือกันจากทุก
ภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัเดก็และเยาวชน ทัง้สถานศึกษา 
ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ 

 ในพ้ืนที่พรมแดนด้านไทย-ลาว ประเด็น
ปัญหาที่พบคือ เรื่องการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 
(Cyberbullying) เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนบาง
ส่วนเป็นลูกครึ่งไทย-ลาว แม้จะได้สิทธิเป็นคนไทย แต่
เยาวชนและผู้ปกครองที่เป็นคนลาวยังถูกมองเป็นอื่น
ในชุมชน เมื่อเข้าเรียนจึงถูกล้อเลียน หยอกล้อ ด้วย
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ นอกจากนี้บริบทสังคม
วัฒนธรรมการรวมกลุ่มของเยาวชนที่มีความแตกต่าง
กับทางสังคมเมืองก็สร้างให้เกิดการรังแกกันบนโลก
ออนไลน์ เช่น การโพสต์ด่ากันในงานเวทีหมอล�า รถ
แห่ การโพสต์คลิปประจาณจากในงาน ท�าให้เกิดความ
บาดหมางระหว่างกลุ่ม และน�าไปสู่การใช้ความรุนแรง
ในพื้นที่จริงได้ เป็นต้น

 ส่วนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ปัญหาจากความ
รุนแรงที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ท�าให้เด็กและเยาวชนได้รับ
ผลกระทบทางตรงจากการสูญเสียคนในครอบครัว 
บุคคลในครอบครัวถูกกล่าวหาว่าก่อความไม่สงบ หรือ
ถกูจบักมุตวั ส่วนผลกระทบทางอ้อม คอื เหตกุารณ์เกิด
ในบริเวณใกล้เคียงชุมชน  เด็กจึงมีความเครียดอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความหวาดกลัวเมื่อเกิดความไม่สงบใน
ทุกครั้ง ดังนั้น จึงควรสร้างภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อ
ข่าวสารของเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง
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และบคุคลรอบข้างให้ห่างไกล และรบัมอืเมือ่มเีหตกุารณ์
ต่าง ๆ ที่ไม่คาดฝัน  รวมถึงลดอคติและความเกลียดชัง
ในการน�าเสนอของสื่อ ในการสื่อสารในพื้นที่ที่มีความ
ขัดแย้ง เพราะเป็นปัจจัยน�ามาซึ่งความขัดแย้งได้ง่าย

 ในภาพรวมของสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อ
ของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีอื่นๆ นั้น  แม้พวกเขา
สามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะออนไลน์ได้อย่าง
หลากหลาย แต่คงยังขาดทักษะรู้เท่าทันสื่อในประเด็น
การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเรื่อง
ของการจัดสรรเวลาในการใช้อย่างเหมาะสม การจดัการ
อัตลกัษณ์ของตนเองระหว่างโลกดจิทิลักบัโลกความจริง 
การคิดเชิงวิพากษ์ในเนื้อหาที่ได้รับ รวมถึงการเป็นผู้ใช้
สื่ออย่างสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยกับตนเอง และ
ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อผู้อื่น ในยุคปัจจุบันที่ผู้คน
สามารถเป็นเจ้าของสื่อ และเผยแพร่สื่อได้ด้วยตนเอง
ผ่านช่องทางสื่อใหม่ต่าง ๆ การเตรียมเด็กและเยาวชน
ให้เติบโตขึ้นให้เป็นพลเมืองที่รู ้เท่าทันสื่อที่ไม่ได้อยู ่
เพียงมิติของการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อเท่านั้น แต่
เป็น “การสร้างพลเมอืงยคุใหม่” ทีรู่เ้ท่าทนัตนเอง และ
อยูร่่วมกบัผูค้นทีห่ลากหลาย ภายใต้ภูมทัิศน์โลกยคุใหม่
ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ 

 อย่างไรก็ตาม จากโครงการศึกษาท่ีผ่านมา
พบว่าบุคลากรในสถาบันการศึกษาซึ่งควรเป็นผู ้ที่
มีบทบาทในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้แก่เด็กและ
เยาวชน ยังไม่มีองค์ความรู้เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ
เพยีงพอ โรงเรยีนมกัให้ความส�าคญัในด้านอืน่ เช่น การ
สอบการศึกษาระดับชาติ การประกวดศิลปะหัตกรรม
แห่งชาติ ฯลฯ ขาดการสนับสนุนทั้งในเชิงนโยบายและ
งบประมาณ อีกทั้งครูส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจใน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องการรู้เท่าทัน
สื่อ ดังนั้น การให้ความรู้ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อแก่
เด็กและเยาวชน จึงต้องมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนร่วม
ด้วย และสร้างการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ตลอดจนการ
ท�างานเชิงเครือข่ายที่ช่วยผลักดันและสร้างความเข้ม
แข็งในพื้นที่ 

ความท ้ าทายในการพัฒนาสื่ อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์

 ความท้าทายในการพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ คือ ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะสามารถส่งเสริม 
สนบัสนนุ และลดปัญหาจากการขาดทกัษะการรู้เท่าทนั
สือ่ อนัจะน�าไปสูก่ารสร้างผลลพัธ์จากการศกึษาภายใน
โครงการ ซึ่งมีหลากหลายแบบทั้งแนวทางนโยบาย 
แผนการบริหารจัดการ กจิกรรมการจัดการเรยีนรู้ หรือ
สื่อให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

 โครงการรู ้เท่าทันสร้างสรรค์ส่ือปลอดภัย 
ซึ่ ง เป ็นโครงการในเขตพื้นที่จั งหวัดนครปฐมได ้
พัฒนากิจกรรม และกระบวนการเรียนรู ้ เพื่อสร้าง
ความตระหนักให้กับเยาวชนในใช้การรู้เท่าทันอย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย โดยใช้การวิเคราะห์ร่วมกัน
ของนกัเรียน ครู และผู้บริหาร ในเร่ืองปัญหาของการใช้
สื่อออนไลน์  แล้วจึงระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการ
ถ่ายทอดความรู้ และแนวทางการใช้สื่ออย่างปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ด้วยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
ออกแบบกิจกรรม ออกแบบบูรณาการกับบทเรียน
ในแต่ละวิชาของโรงเรียน เป็นการประยุกต์เนื้อหา
การรู้เท่าทันสถานการณ์การใช้ส่ือออนไลน์เข้ากับบท
เรียน สุดท้ายเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของคนรุ่นใหม่
ในการรู้เท่าทัน และใช้ส่ือออนไลน์อย่างปลอดภัยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory 
Learning Process)  ในห้องเรียน มิตรภาพ (Friendly 
Classroom) ที่ใช้ Edutainment เป็นเครื่องมือการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

 โครงการการวจิยัเชงิปฏบิตักิารอย่างมส่ีวนร่วม
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ " โรงเรียนสร้างพลเมอืง
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล" ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย พบว่ามีปัจจัยส�าคัญใน
การน�าองค์ความรู้ไปสู่การขยายผล ได้แก่ 1) ปัจจัย
ด้านมุมมองและทัศนคติของครู เนื่องจากครูคือผู ้มี
บทบาทส�าคัญในการประยุกต์องค์ความรู้เชิงทฤษฎีไป
สู่การปฏิบัติ มุมมองและทัศนคติ ตลอดจนความสนใจ 
และความตระหนักที่มีต่อประโยชน์ของโครงการที่มี
ต่อผู้เรียน 2) ปัจจยัด้านโครงสร้างและกลไกการท�างาน
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ของครู ตั้งแต่ข้อจ�ากัดในการสอน การใช้สื่อ การวัด
และประเมินผล ตลอดจนผลลัพธ์เชิงปริมาณ ซ่ึงการ
เอือ้อ�านวย และการสนบัสนนุของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ก็เป็นสิ่งส�าคัญ 3) ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ เป็น
ปัจจยัแวดล้อมทีก่�าหนดการรบัรูข้องตวันกัเรียน ตลอด
จนผู้คนที่อยู่รายล้อมเด็ก ๆ เช่น ครู ผู้ปกครอง เพื่อน 
คนในสังคม ฯลฯ หลายโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียน
ในชนบทมีความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีการ
สื่อสารสูง 

 ผลผลิตท่ีเป็นนวัตกรรมส�าคัญของโครงการ
ได้แก่ 1) รูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้โรงเรียนพลเมืองรู้
เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลในพื้นที่ภาคเหนือตอน
ล่าง ทัง้ในส่วนท่ีเป็นเครือข่ายและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ของเครือข่าย เป็นการสร้างพื้นท่ีเชื่อมโยงครูที่
ขับเคลื่อนงานด้านการสอนเพื่อสร้างพลเมืองรู้เท่าทัน
สื่อ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ร่วมกัน ซึง่รปูแบบของเครอืข่ายมอีงค์ประกอบทีส่�าคญั 
คือ มีมหาวิทยาลัยระดับท้องถิ่นหนุนเสริมเชิงวิชาการ 
มีพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพ มคีรแูกน
น�า และห้องเรียนต้นแบบด้านการสร้างพลเมืองรู้เท่า
ทันสื่อ มีการขยายเครือข่ายในอนาคตโดยมีโรงเรียน
แกนน�าเป็นฐาน มีการขยายเครือข่ายสู่พื้นที่ชุมชนเพื่อ
ประสานชีวิตการเรียนรู้ในห้องเรียนกับชุมชนท้องถิ่น  
2) หนังสือนวัตกรรมการสร้างการเรียนรู้ที่เกิดจากการ
ถอดบทเรียนของครูแกนน�าที่เข้าร่วมโครงการ

 ส ่วนพื้นที่ทางชายแดนภาคใต้นั้น ความ
ท้าทายคือ ประเด็นการจัดระบบนิเวศสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ในสถาบันการศึกษาอันเปราะบางจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ท่ีฯ ท่ีเหมาะสม จ�าเป็นที่
ต้องท�างานในเชิงบูรณาการให้มาก ส�าหรบัพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้ “การสร้างนิเวศสื่อที่ดี” คือ การสร้าง
ความสมดุลระหว่างผู้ใช้สื่อ ผู้สร้างสื่อ เนื้อหา ช่องทาง
สื่อ เทคโนโลยีการสื่อสาร และโครงสร้างทางสังคม 
เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มนุษย์ตระหนักรู ้
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับปัจจัยแวดล้อมใน
ระบบสื่อสาร และเอื้อให้เกิดการใช้สื่อท่ีปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ และมส่ีวนในจัดการเสรมิสร้างความเข้มแขง็
ทางด้านจิตใจด้วย  นอกจากนี้คนในพื้นที่ต้องมีสื่อสาร
จากภายในพื้นที่สู่พื้นที่ภายนอก (สื่อ Social Media) 
เพื่อให้คนภายนอกรับรู้เร่ืองราวของผู้คนในพื้นที่ให้
มากขึ้น

 ดังนั้นรูปแบบสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่
ช่วยเยียวยาส่งเสริมสุขภาพจิตท่ีดีต่อเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ความรุนแรง ประกอบด้วย 1) การสร้าง
พื้นที่ปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนในบริเวณโรงเรียน 
2) การสร้างภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อข่าวสารของเด็ก
นกัเรียน เพ่ือให้เด็กนกัเรียนรู้ และเข้าใจถึงอนัตรายของ
การบริโภคส่ือที่ไม่เหมาะสม 3) การน�าเสนอของสื่อ
โดยลดความอคติและความเกลียดชัง 4) การคงอยู่ของ
สภาพแวดล้อมจริงที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียน เช่น เมื่อมี
เหตุการณ์สภาพแวดล้อมการด�าเนินชีวิตจริงในชุมชน
ก็ควรด�ารงและใช้ชีวิตตามปกติ ต้องสื่อสารหรือต้องให้
ภาพของสภาพแวดล้อมเหล่านี้แสดงออกผ่านทางสื่อ 
ให้หลากหลายไม่ใช่แค่มีอย่างเดียวเหมือนชีวิตคน แต่
ต้องประกอบด้วย ร้านค้า มัสยิด วัด และสถานที่ออก
ก�าลังกาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ต้องมีการเคลื่อนไหว เพื่อ
ให้สามารถสะท้อนให้เห็นแง่มุมที่ดี 5) การจัดการเสริม
สร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ และ 6) ครูต้องเก่งใน
เร่ืองการส่ือสารกับเด็กนักเรียน เพราะปัจจุบันทักษะ
ในการสื่อสาร ช่วยให้เด็กมีความรู้สึกเข้าใจ สามารถ
เยียวยาด้วยการส่ือสารได้ เช่น เนื่องจากเมื่อมีเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพ้ืนที่คนแรก ๆ ที่อยู่
กับเด็กและเยาวชนคือ ครู ฉะนั้นครูก็ควรมีทักษะการ
เยียวยาและการส่ือสารให้คนข้างนอกรับรู้ด้วยเช่นกัน 
โดยการส่ือสารต้องลดความอคติและความเกลียดชัง
ในสังคม  ส่วนการบริหารจัดการสื่อ การออกแบบสื่อที่
จะน�ามาใช้ในโรงเรยีน และใช้ในจดัการเรยีนรู้/การสอน 
เพ่ือสร้างระบบนเิวศสือ่ท่ีสามารถเยยีวยาเด็กนกัเรยีนที่
ได้รับผลกระทบได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะสามารถ
ลดภาวะซึมเศร้าของเด็กนักเรียนได้ โดยที่เด็กนักเรียน
ไม่ได้รู้สึกว่าก�าลังถูกรักษาตัวด้วยสื่อนิเวศดังกล่าว
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 ส่วนโครงการการพัฒนาต้นแบบสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ส�าหรับเยาวชนและครอบครัวใน    
พื้นที่พรมแดนไทย-สปป.ลาว เพื่อส่งเสริมทักษะ    
รู้เท่าทันสื่อ ในการลดปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่         
ออนไลน์นัน้ เป็นการจัดการท่ีมีเรื่องอคติของชาติพันธุ์
เข้ามาเก่ียวข้อง  การด�าเนนิงานจงึเป็นลกัษณะการสร้าง
กระบวนการมส่ีวนร่วมกบัชมุชน ซึง่ประกอบด้วย  เครือ
ข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เช่น นักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครอง 
ที่มีความสัมพันธ์กันผ่านการท�างานร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการท�างานลดความรุนแรงในพ้ืนที่
ออนไลน์ เป้าหมายของโครงการคอื

 1) พฒันาทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อให้กับนักเรียน 
ครู และผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่
ออนไลน์ เกิดนักเรยีนแกนน�าทีเ่ป็นนกัสือ่สารสร้างสรรค์
มีศักยภาพในการผลิตสื่อ มีความเข้าใจและสามารถ
เป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ
เยาวชนในโรงเรียนและในชุมชนได้  ส่วนนักเรียนที่
ผ่านการอบรมมีความรู้เท่าทันสื่อ เข้าใจถึงผลกระทบ
ที่ร้ายแรงของการโดนรังแกบนพื้นที่ออนไลน์ และมี
ความตระหนักถึงการรังแกที่มาจากฐานอ�านาจที่ไม่
เท่ากัน  คุณครูสามารถสร้างการเปิดใจ และสร้างพื้นที่
ปลอดภยัเพ่ือให้นักเรียนสามารถกล้าเข้ามาปรกึษา และ
สามารถให้ค�าแนะน�าและเผยแพร่ความเข้าใจเรื่องการ
ระรานทางไซเบอร์ (Cyberbullying) ส่วนผู้ปกครองที่
มคีวามรู้ความเข้าใจพร้อมเป็นทีป่รกึษาในประเดน็เรือ่ง 
การระรานทางไซเบอร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรังแก
มากขึ้น สร้างบรรยากาศให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัย 
สามารถเปิดใจพูดคุยกันได้ 

 2) พัฒนาและเผยแพร ่สื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ต้นแบบที่สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจในประเด็นเรื่องการระรานทางไซเบอร์ที่มีความ
เหมาะสมกบับรบิทสังคมวฒันธรรมของเยาวชนในพืน้ที่
ภาคอีสานซึ่งเป็นชายแดนไทย-สปป.ลาว  ได้แก่ เพลง
หมอล�า 

 3) สร ้างเครือข ่ายความร ่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนเพื่อสร้างให้เกิดนิเวศสื่อ
ท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ชุมชนเกิดความตระหนัก

และเข้าใจเพื่อร่วมกันลดความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน ์
รวมถงึการสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของบคุคล 
ไม่ว่าจะเป็นเพศ รสนิยม ชาติพันธุ์ ความชอบ หรือ
อปุนสิยั ฯลฯ และการไม่ล้อเลยีนความแตกต่างเหล่านัน้ 
เพ่ือสร้างให้เกิดความตระหนักในการใช้สื่อออนไลน์ 
รวมถึงการอยู่ร่วมกันของสองวัฒนธรรมในพื้นท่ีที่มี
ลักษณะพหุวัฒนธรรม

 ในการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้างเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อนั้น ผู้ผลิตสื่อเองก็มี
ส่วนส�าคัญต่อความสามารถใช้ประโยชน์เชิงบวกจาก
การน�าเสนอเนื้อหาของสื่อ  แต่ด้วยสภาพแวดแวดล้อม
ทั้งทางด้านสังคม เทคโนโลยี และการแข่งขันทางธุรกิจ
ท�าให้การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส�าหรับเด็ก 
และเยาวชน ยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ซึ่ง
อาจมาจากข้อจ�ากัดหลายประการ นอกจากนี้หากมอง
ในมุมบวกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีประโยชน์
และข้อดีในการเป็นประตูสู่การเรียนรู้ของเด็ก เพราะ
เด็กทุกยุคสมัยล้วนแต่มีความสงสัยใคร่รู้ หากแต่สิ่งที่
อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั้นอาจไม่ใช่เรื่องจริงหรือมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ทั้งหมด โครงการการศึกษาวิจัยด้าน
การส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อ
เด็กเยาวชนครอบครัวและชุมชน โครงการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ได้รวบรวมความรู้
และสรปุเนือ้หาสือ่ทีเ่หมาะกบัเดก็และเยาวชนนัน้ ควร
มเีสนอเนือ้หาทีเ่ข้าใจง่าย สอดคล้องกบัพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ รายการบันเทิงแฝงสาระประโยชน์ รายการ
ที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ของเด็ก
ในรายการและผู้ชม และกระตุ้นให้ลงมือท�าแข่งขันเชิง
สร้างสรรค์ และท�าการค้นคว้าหาค�าตอบด้วยตัวเอง 
รายการที่ช่วยให้เด็กเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคม และการเมือง
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 สรปุจากตวัอย่างโครงการ ด้านเดก็และเยาวชน
ที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้
ให้การสนับสนุน แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะการรู้เท่าทันสื่อในยุค
ปัจจุบัน โดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้อง
ในทุกฝ่าย เพื่อให้ได้แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน
การรูเ้ท่าทันสือ่ในมติต่ิางๆ แก่เดก็และเยาวชน  ในขณะ
เดยีวกันเรือ่งของการรูเ้ท่าทันสือ่ เป็นทักษะทีส่�าคญัของ
คนในศตวรรษที่ 21 ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การสือ่สารรวมถงึอทิธพิลของสือ่เป็นสิง่ทีผู่ใ้ช้ส่ือทกุคน
ต้องเผชิญทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ ดังนั้นการรู้เท่าทันส่ือ
จึงเป็นสิ่งที่คนทุกช่วงวัยควรเรียนรู้ไปพร้อมกัน

ข้อเสนอแนะจากงานศึกษา สู่แนวทางเชิงนโยบาย
เพื่อขับเคลื่อน

 การรู้เท่าทันสื่อ ถือเป็นกระบวนการที่ส�าคัญ
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสารของคน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่
มีการเปลี่ยนแปลงของสื่อและเนื้อหาอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้
สื่อควรต้องเข้าใจในคุณลักษณะของสื่อแต่ละประเภท 
การควบคุมพฤติกรรมการใช้สื่อของตนเอง เข้าใจใน
กระบวนการผลิต การเผยแพร่ของสื่อ รวมทั้งจะต้อง
เข้าใจถึงอิทธิพลหรือผลของสื่อในทางที่ดีและไม่ดี ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้ใช้สื่อสามารถคิดไตร่ตรองในเนื้อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมได้ รวมถึงสามารถเป็นผู้ใช้ส่ือ และผู้
ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อ
ประเทศด้วย

 กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์เป็น
หน่วยงานท่ีมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการรู้เท่าทันสื่อ 
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อใน
ประเทศไทย และกลุม่เป้าหมายต่างๆ ในสงัคม โดยเป็น
แหล่งทุนเพื่อการสร้างสังคม “รู้เท่าทันสื่อ” ให้แก่ เด็ก 
เยาวชน และครอบครวั เป็นส�าคญั  รวมถึงการจับมือ
เครือข่าย ร่วมแรง ร่วมทุน และเตรียมความพร้อม 
ในการผลักดันการรู้เท่าทันสื่อเข้าสู ่ระบบการศึกษา 
พร้อมทั้งมีบทบาทหน้าท่ีในการเฝ้าระวังสื่อที่ค�านึงถึง
การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร สร้างฐานข้อมูล สร้าง

นวัตกรรม ท�างานเชิงประเด็นและมีกลุ ่มเป้าหมาย
หลากหลาย สร้างพลเมืองท่ีไหวรู้ต่อการเฝ้าระวัง 
ท�างานแบบเครือข่ายเข้มแข็ง และเคล่ือนไหวผ่าน
สื่อสารสาธารณะ

 จากงานศึกษาในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของเด็ก
และเยาวชนท้ังห้าเร่ือง สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายส�าหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อส�าหรับเด็กและเยาวชน ได้ดังนี้

 1. การให้ความส�าคัญกับการท�างานเชิงพื้นที่ 
เพื่อส่งต่อและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างแท้จริง ผลการด�าเนินงานโครงการท่ีผ่านมา
เห็นได้ว่าการลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา วางแนวทาง และ
ด�าเนินการส่ือสารตามกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยแก้ปัญหา
ของเยาวชนในชุมชนได้อย่างตรงจุด ใกล้ชิด และอาศัย
คนในพื้นที่เป็นผู้บริหารจัดการ น�ามาซ่ึงการป้องกัน 
และพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อที่ยั่งยืน 

 2.  การสร้างความร่วมมอืกนัในระดบักระทรวง 
องค์กรท่ีดูแลเรื่องการศึกษา และองค์กรที่ก�ากับดูแล
สื่อ โดยกองทุนฯ ต้องสร้างความร่วมมือกับกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กสทช. มหาวิทยาลัย และอื่น ๆ เพื่อจัดการเรียนรู้
ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เช่น ในรูปแบบของหลักสูตร   
สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความเข้าใจ ในเร่ืองการรู้เท่าทันสื่อ จากนั้นจึงเชื่อม
ร้อยกับโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเยาวชนให้เป็น
พลเมอืงทีรู่เ้ท่าทนัสือ่สารสนเทศและดจิทิลัไปพร้อมกัน 
ส่วนความร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถาน
ศึกษา และหน่วยงานระดับพื้นที่ต้องมีเพื่อหนุนเสริม
การท�างานระดับพื้นที่ และสอดคล้องกับวัฒนธรรม
สังคมของแต่ละท้องถิ่น

  ในส่วนของรัฐบาลนั้น กองทุนควรเสนอ
แผนการด�าเนินงานแก่ภาครัฐเพื่อผลักดันเรื่องของการ
รู้เท่าทันส่ือให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะช่วย
ให้การขับเคลื่อนเป็นไปในระดับประเทศ 
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 3. การสร้างระบบนิเวศน์สื่อที่ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปัญหาการ 
กลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ลดการใช้ความรุนแรง และ
ให้โรงเรยีนเป็นพืน้ทีท่ีป่ลอดภยัส�าหรบัเดก็ โดยมีคุณครู
เป็นก�าลังหลักในฐานะผู้ให้ค�าปรึกษาและเป็นผู้ที่เด็ก
ไว้วางใจ นอกจากนี้ยังขยายความรู้เท่าทันสื่อไปยัง
ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อผลักดันให้เกิดการท�างาน
ต่อเนื่องในพื้นที่ ส่วนสื่อต่างๆ ควรน�าเสนอเนื้อหาที่ไม่
ก่อให้เกิดอคติและความเกลียดชังต่อกัน 

 นอกจากนีค้วรมกีารสร้างโรงเรยีนต้นแบบด้าน
การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนเยาวชน
ในการสร้างสือ่ไม่ว่าจะสือ่ออฟไลน์ หรอืออนไลน์เพือ่ให้
เข้าถึงชุดความรู้เท่าทันสื่อ

 4. แนวทางการด�าเนินงานของกองทุนฯ ต้อง
ใช้รปูแบบทมีเวิร์คในการขบัเคลือ่นองค์กรเพือ่ประสาน
ภารกิจหลักให้ทรงประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนา
ต่อเนื่อง ได้แก่ ภารกิจผลิตนวัตกรรมสื่อท่ีสร้างสรรค์ 
ภารกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตร และการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสื่อ ภารกิจ
ด้านวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย และแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

 5. การส่งเสริมส่ือสร้างสรรค์ของกองทุนควร
กระจายสู่ทุกองค์ประกอบของการส่ือสาร ได้แก่ ส่ง
เสริมผู้ผลิตสื่อท่ีมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ส่งเสริมเนื้อหาที่
สอดคล้องกับพัฒนาการกลุ่มเป้าหมาย หรือน�าเนื้อหา
ท่ีเป็นปัญหามาเป็นโจทย์ในการแก้ไข และสร้างส่ือ
ปลอดภยัสร้างสรรค์  ส่งเสรมิช่องทาง คอื เลือกใช้ช่องทาง
ที่มีอย่างหลากหลายในการสื่อความหมายที่ต้องการไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและเครือข่าย สุดท้ายคือผู้รับสาร กองทุนควร
เจาะจงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับสาร และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อแก่
ผู้รับสาร เพื่อให้เป็นผู้ใช้สื่อที่ชาญฉลาด และก้าวสู่การ
เป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในอนาคต 
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5

การวิจัยกับการใช้ประโยชน์
วิโรจน์ สุทธิสีมา
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โภคผลแห่งงานวิจัยสื่อ:
ข้อสังเกตจากงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์

ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา

 บทความนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่น�าเสนอให้เหน็ถงึมติขิองแนวคดิประโยชน์นยิมกบัการท�าวจิยั ซึง่เข้ามาสัมพนัธ์
กับการท�าวิจัยด้านสื่ออยู่เสมอ และยิ่งทวีความส�าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ลักษณะประโยชน์นิยมดังกล่าวมีทั้งข้อดีเชิง
ประจกัษ์จากการน�าไปใช้งาน และข้อท้าทายหลายประการทีผู้่ท�าวจัิยควรจะตระหนกัถึง นอกจากนี ้การต้ังเขม็ทศิวจิยั
เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์เป็นที่ตั้งส�าหรับงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะ
ท�าให้พบข้อสงัเกตหลายประการ เช่น การมุง่เน้นการวจิยัในเชงิปฏบิตักิาร การสนองต่อกลุม่เป้าหมายโดยเฉพาะเดก็
และเยาวชน และประชาชนทัว่ไป การใช้แหล่งพ้ืนทีว่จิยัครอบคลุมทัว่ประเทศ แนวคดิทฤษฎใีนหลากหลายแนวทาง 
และค�าส�าคัญของงานวิจัยส�าหรับการสืบค้นที่กระจายตัว เพื่อท�าให้เกิดการตอบสนองประโยชน์ในวงกว้างที่สุด

ปรัชญาประโยชน์นิยม

 ในทางปรัชญาการวิจัย (Philosophy of 
Research) เมือ่กล่าวถงึมติใินด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง 
กระบวนการ (Process) กับ ผลลัพธ์ (Consequence) 
ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย มักจะมีการหยิบยกแนวคิดที่   
ต่างหนุนหลังให้น�้าหนักว่าสององค์ประกอบดังที่กล่าว
มานั้นมาถกเถียงกันว่าสิ่งใดมีความส�าคัญมากกว่า 
ซึ่งหากประมวลจากภาพรวมของงานวิจัยด้านสื่อใน
ปัจจุบัน ตลอดจนประเพณีวิธีคิด (Conventions) ที่
ปรากฏ จะพบว่าวงการวิจัยสื่อก�าลังอยู่ในกระแสของ
การให้น�้าหนักกับผลลัพธ์ หรือ ประโยชน์ที่ได้จาก
งานวิจัยอันเป็นรูปธรรม เหนือกว่าการให้น�้าหนักของ
ความสงสัยใคร่รูห้รอืกระบวนการท�างาน อย่างไรกต็าม 
ลักษณะโน้มเอียงดังกล่าวยังไม่อาจพิสูจน์ได้อย่าง
แท้จริงว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือสังคมนักวิจัยด้านส่ือได้
เดินมาถูกทางหรือไม่ เพียงแต่การตั้งค�าถามต่อกระแส
ดังกล่าวน่าจะมีคุณูปการส�าหรับการขบคิดกันต่อไป

 แนวทางวิจัยที่ เรียกว ่า  ประโยชน ์นิยม 
(Utilitarian Approach) โดยภาพรวมหมายถึงแนวคิด
ที่เชื่อว่าสิ่งที่ดี คือสิ่งที่เกิดประโยชน์ และหากเมื่อใดมี
ส่วนได้ส่วนเสยีทีข่ดัแย้ง หรอืเรียกอกีอย่างว่าประโยชน์
คัดง้างกันมากกว่าอย่างน้อยสองทิศทาง ประโยชน์ใด
ก็ตามท่ีเกิดแก่คนมากท่ีสุด ก็จะยิ่งดีกว่าเท่านั้น งาน
วิจัยซึ่งสมาทานแนวคิดดังกล่าวในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นไป
ยังการน�าเสนอผลลัพธ์จากงาน ว่าน�าไปสู่สิ่งใด และ
จ�านวนเท่าใด หรือท่ีเรียกว่ามผีลกระทบ (Impact) มาก
น้อยแค่ไหน ซึง่หากสบืรากเหง้าย้อนกลบัไป ก็จะพบว่า
เป็นแนวทางที่มาจากงานของ Bentham (1907) ใน
หนังสือที่ชื่อว่า An Introduction to the Principles 
of Morals and Legislation และ Mill (1907) ในผลงาน
ชื่อดัง Utilitarianism ซ่ึงกระแสผลลัพธ์อันเป็นที่ตั้ง   
ดังกล่าว ถือเป็นขัดแย้งส�าคัญที่มีต่อหลักยึดในยุคก่อน
หน้านั้น Immanuel Kant ที่ยึดโยงกับแนวคิดว่าด้วย
การแสวงหาความรู้ท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากความสงสัย
ของมนษุย์ โดยไม่ต้องใส่ใจกบัผลลพัธ์มากนกั เพราะใน
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จติวญิญาณการหาความรูแ้บบเดมินัน้ Kant เหน็ว่า แรง
จูงใจในการหาความรู้ (Motivation) และกระบวนการ
หาความรู้ ย่อมส�าคัญกว่าสิ่งที่จะเป็นผลลัพธ์จากการ
หาความรู้

 ข้อโต้แย้งระหว่างสองส�านกัคดิ ท�าให้เกดิโภคผล
ในเบือ้งต้น คอื การท�าให้นกัวชิาการได้หนัมาตรวจสอบ
ว่างานวิจัยชิ้นหนึ่ง (หรือเรียกว่า “หัวข้อ”หนึ่ง) ได้ถูก 
ติดตั้งวิธีการแสวงหาค�าตอบเอาไว้อย่างไร เป็นต้นว่า
มูลเหตุที่มา และการตั้งค�าถาม ตลอดจนกระบวนการ
ท�างานนั้น ส�าคัญมากกว่าหรือน้อยกว่าผลลัพธ์ (หรือ
ประโยชน์ที่คาดหวัง) เมื่อการท�าวิจัยเสร็จสิ้นลง ใน
ทางหน่ึง นักวิจัยอาจคดิว่าไม่ว่าจะวจิยัอะไรกต็าม ย่อม
ควรเกดิด้วยกระบวนการอนัรอบคอบและถูกถ้วน ส่วน
ผลลัพธ์หรือการใช้ประโยชน์ล้วนงอกเงยออกมาโดย
มิอาจควบคุม แต่อีกทางหนึ่ง การลงมือลงแรงในการ
วิจัยอะไรก็ตาม ล้วนแล้วใช้ทรัพยากรมากมาย หากไม่
พยายามจะควบคุมให้เกดิผลลพัธ์หรอืประโยชน์เพือ่น�า
ไปใช้งาน ก็อาจเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ

 ต่อข้อค�าถามดังกล่าว นักวิชาการชาวอิหร่าน 
Zahid Hussain Khan (2016) ตั้งประเด็นในบทความ
ที่ช่ือว่า “A Quest for Utilitarian in Research” 
เกีย่วกับการใช้แนวคิดประโยชน์นยิมในการท�างานวจิยั 
(ในบริบทของบทความหมายถึงงานวิจัยทั่วไป แม้ว่า
แหล่งทีม่าของการตพีมิพ์คอืวารสารทางการแพทย์) ว่า 

 “เราควรจะมุง่ความสนใจไปยงัประเดน็ทีว่่า จะ
ท�างานวิจัยนั้น ๆ เพราะมันน่าสนใจจริง ๆ หรือเพราะ
ว่าผลลัพธ์ที่จะออกมานั้นจะเรียกให้คนสนใจกันแน่ 
กระแสในปัจจุบันดูเหมือนมุ่งหน้าไปยังการวิจัยโดย
มองหาผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่า ซึ่งอาจจะท�าให้
การวจัิยโดยมคีวามอยากรูอ้ยากเห็นน้ันค่อย ๆ หายไป 
อย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดมีทั้งสองประการผนวกด้วยกันใน
งานวจัิย จะถอืเป็นสิง่ทีค่รอบคลมุอย่างดทีีส่ดุ”    Khan 
(2016)

 ประเด็นเรื่องการผนวกทั้งสองแนวทางให้เกิด
ความสมดุล ควรเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในโลกของการวิจัย
สือ่ยคุใหม่ แม้ว่าโดยกระบวนทศัน์ดัง้เดมิของงานแต่ละ
หัวข้อนั้น ไม่ว่าจะต้ังอยู่บนขาข้างไหนเป็นหลัก ก็ยัง
สามารถเปิดพื้นที่ให้แนวคิดอีกทางเข้ามาหลอมรวมได้ 
(แม้ว่าจะไม่ถึงข้ันแบ่งกนัแบบ “คนละครึง่”) และเช่นนี้
เอง การวิจัยแนวประโยชน์นิยมที่แพร่หลายในการวิจัย
สื่อของไทยปัจจุบัน จึงควรจะเหลือพื้นที่ให้กับความ
กระหายใคร่รูอ้ืน่ ๆ  และกระบวนการท�างาน เพือ่น�าไปสู่
ประโยชน์ท่ีคาดหวงัอนัเป็นแก่นแท้ของแนวคดิการวจัิย
ลักษณะนี้

 แต่ก่อนจะไปถงึการบรรลุซ่ึงแนวคดิประโยชน์
นิยม ซึ่งเสมือนถูกตัดต่อดีเอ็นเอให้อยู่รอดได้ในโลกยุค
หลอมรวม ผู้เขียนขอกล่าวถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
หลกัการของการมุง่เป้าประโยชน์เป็นทีต่ัง้เสยีก่อน เมือ่
ไม่นานมานี้ ได้อ่านข้อความหนึ่งว่า “ทฤษฎีคือเปลือก
นอก ปฏิบัติถึงเป็นแก่นแท้” ซึ่งมีการขยายความว่า 
การน�าความรู้ไปปฏิบัติถงึจะเป็นส่ิงทีดี่ทีสุ่ด (ไม่ใช่อยูก่บั
แนวคดิหรอืต�ารา) ตรงส่วนนีผู้เ้ขยีนคดิว่าน่าจะมกีารถก
เถยีงหรือแก้ไข หรือเพ่ิมถ้อยค�าอธบิายให้มากขึน้ เพราะ
แม้จะเป็นมายาคติที่เชื่อโดยทั่วกันว่า การรู้แต่แนวคิด
หรือทฤษฎีโดยไม่น�าไปใช้ประโยชน์นั้น เปรียบเหมือน
ค�าพังเพยที่ว่า “ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด” แต่หาก
บอกว่าทฤษฎีเป็นแค่เปลือกนอก ส่วนปฏิบัติเป็นแก่น
แท้แล้ว น่าจะมีความเข้าใจผิดและไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการหาความรู้หรือการวิจัยเลย

 หากทฤษฎเีป็นเปลอืก กย่็อมเป็นเพยีงสิง่ทีห่่อ
หุ้มและถูกกระเทาะออก และหากการปฏิบัติเป็นแก่น
แท้ ก็ย่อมเป็นส่ิงที่ส�าคัญที่สุดซ่ึงถูกซุกซ่อนอยู่ภายใน 
แต่ในทางการวจิยั ทฤษฎเีป็นเหมอืนเครือ่งน�าทาง หรือ
เครื่องมือเสียมากกว่า การปฏิบัติในชีวิตจริงเพื่อให้เกิด
โภคผลนัน้ส�าคญัแน่นอน แต่ไม่ได้หมายความว่าจู่ ๆ  จะ
ไปปฏบิตัไิด้โดยไม่รู้แนวทางหรอืเครือ่งน�าทาง ทฤษฎจีงึ
เป็นเหมือนส่ิงที่คอยสนับสนุน คอยบันทึกการลองผิด
ลองถูกแล้วกลายรปูเป็นหลกัการให้น�าไปขบคดิดดัแปลง 
มากกว่าจะเป็นเพียงเศษไม่ส�าคญัทีถ่กูกระเทาะออก และ
เช่นเดียวกนั การปฏบิติัหรือการท�าให้เกดิประโยชน์นัน้
ย่อมส�าคัญ แต่จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ หากไม่มีอะไร
คอยน�าทางเลย
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 ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น แนวคิดประโยชน์
นิยม และการวิจัยประโยชน์นิยมในปัจจุบัน จึงไม่
ควรมีแนวคิดแบบสุดโต่ง มิเช่นนั้น จะถูกเชื่อมโยงเข้า
กับระบบความคิดแบบ “มุ่งเป้านิยม” หรือการเน้น
ผลลัพธ์โดยไม่ใส่ใจถึงวิธีการแบบที่ถูกวิพากษ์เสมอมา
ในโลกวิชาการว่า เป็นแนวเน้นการปฏิบัติให้เกิด
ผลลัพธ์ (Pragmatic) มากจนเกินไป เช่น การอยากได้
ผลลัพธ์เป็นเทคโนโลยีอันล�้าหน้า แต่ต้องท�าลายระบบ
นิเวศวิทยาท้ังระบบในระหว่างด�าเนินงาน เป็นต้น 
เช่นนี้แล้วการมุ่งมั่นใส่ใจถึงกระบวนการ และสืบย้อน
กลับไปสู ่การระลึกถึงจิตวิญญาณแห่งความอยากรู ้
อยากเหน็ของมนษุย์ จงึเป็นสิง่ส�าคัญไม่ยิง่หย่อนไปกว่า
การได้ผลลัพธ์

 เมื่อกล่าวถึงหมวดหมู่ของ “ประโยชน์” อัน
พึงมีจากการวิจัยสื่อ จะพบว่าประเพณีการเขียนถึง
ประโยชน์ในข้อเสนอโครงการและรายงานฉบบัสมบรูณ์ 
ซึ่งรวมถึงานศึกษาค้นคว้าในระดับบัณฑิตศึกษา มัก
จะแบ่งประโยชน์ออกเป็น 2 หมวดหมู่หลัก นั่นคือ 
ประโยชน์ที่มีต่อวิชาชีพ เช่น เมื่อศึกษาเร่ืองนี้แล้วจะ
ท�าให้เกิดการน�าไปปรับปรุงพัฒนาการท�างาน หรือ
เกิดทักษะใหม่ให้คนในแวดวงสื่อได้เรียนรู้ กับอีกแบบ
ที่เหมือนกับการกันพื้นท่ีเอาไว้ให้แก่คนที่รักในการ
เสาะแสวงหาความรู ้นัน่คอื ประโยชน์ทีม่ต่ีอวงวชิาการ 
เช่น เป็นการขยับขยายเพดานความรู้ด้านการรู้เท่าทัน
สือ่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรูใ้นแง่ผลกระทบของ
วิดีโอเกมที่มีต่อเด็กและเยาวชน เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของ
งานวิจัยสื่อในปัจจุบัน จะพบว่า ล�าพังเพียงการเขียน
ประโยชน์มุ่งเน้นถึงเชิงวิชาชีพ หรือ เชิงวิชาการ อาจ
ยังไม่ครบถ้วนท้ังหมด เพราะยังมีประโยชน์ท่ีน่าจะ
แยกออกมาอกีลกัษณะ หรอืเป็นหมวดหมูท่ี่ดูเหมอืนจะ
ครอบทั้งวิชาชีพและวิชาการเอาไว้ นั่นคือ ประโยชน์ที่
มีต่อนโยบาย ในการน�าไปเป็นเขม็ทศิน�าทางสานต่อขบั
เคลือ่นสิง่ต่าง ๆ  กบัสถาบันต่าง ๆ  หรอืภาคอตุสาหกรรม 
ลกัษณะเช่นนีเ้องเป็นประโยชน์ทีเ่กิดขึน้กบังานจ�านวน
มากท่ีเกิดภายใต้ร่มเงาของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ดงัจะเห็นงานวจิยัเรือ่ง “การศกึษาวิจยั
ด้านการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อโครงการจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)” (ชนัญสรา 
อรนพ ณ อยุธยา, 2560) “การพัฒนานวัตกรรมสื่อ
สร้างสรรค์: การศึกษาวิจัยผลิตและสร้างนวัตกรรมสื่อ
ปลอดภยัและสร้างสรรค์ โครงการจัดท�าแผนยทุธศาสตร์ 
5 ปี (พ.ศ 2561- 2565)” (สกลุศรี ศรสีารคาม, 2560) 
และ “การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนครอบครัว
และชุมชนโครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ. ศ. 
2561-2565” (ระววีรรณ ทรพัย์อินทร, 2560) เป็นอาทิ

 จากการวเิคราะห์และสงัเคราะห์งานวจิยัทีเ่กดิ
ขึ้นจากการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ พบว่าทั้งหมดล้วนตั้งอยู่บนฐานของ
ประโยชน์การใช้งาน (ตามลักษณะของการให้ทุนผ่าน
กองทุน ซึ่งต้องมีระบุผู้รับประโยชน์อย่างชัดเจน) จะ
พบประเดน็เชงิประโยชน์ หรอืโภคผล อนัเป็นข้อสงัเกต
ที่น่าสนใจหลายประการ ดังต่อไปนี้

ข้อสังเกตว่าด้วยงานวิจัยสื่อในเชิงใช้ประโยชน์

 วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน ตามพระราช
บัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
พ.ศ.2558 ได้ระบุเอาไว้ 7 ข้อ โดยข้อที่ 5 ได้เขียนเอา
ไว้ว่า “ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์
ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์”ส่วนนี้น่าจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับงานด้านการ
วจิยัมากทีส่ดุ ซึง่การผนวกเรือ่งการวจิยั การอบรม หรอื
การสร้างนวัตกรรม เข้าด้วยกัน ย่อมจะท�าให้แลเห็นว่า 
ผลผลิตงานวิจัยนั้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นงานวิจัยเพื่อ
มุ่งเน้นประโยชน์เป็นหลัก

 เมื่อพิจารณาจากพันธกิจของกองทุน ซ่ึงแตก
ออกเป็นยุทธศาสตร์ 4 ข้อ จะพบว่า ในยุทธศาสตร์ที่ 
2 “ส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรูใ้นการพฒันาสือ่ และ
นเิวศสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์” จะเชือ่มร้อยกบัความ
เป็นงานวิจัยโดยตรง โดยยังได้แบ่งภายในยุทธศาสตร์
เป็นฐานข้อมูล งานวิจัย องค์ความรู้ และศูนย์วิชาการ 
ซ่ึงมุง่เป้าในการสนบัสนนุยทุธศาสตร์ข้ออืน่ๆ (1,2 และ 
4) และงานวจิยัทัง้หลายยงัตอบเป้าประสงค์การด�าเนนิ
งานตามยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ในข้อ 1. 
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มฐีานข้อมลูความรู ้และนวตักรรมทีเ่ป็นประโยน์ต่อการ
ด�าเนนิงานของกองทนุ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

 ผู้เขียนมีข้อสังเกตจากการสังเคราะห์ผลงาน
วิจัยของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดัง
ต่อไปนี้

 1. จากพันธกิจและเป้าหมายของกองทุน การ
วิจัยภายใต้การสนับสนุนของทางกองทุน จึงเป็นงาน
วิจัยเพื่อเน้นประโยชน์ส�าหรับการน�าเอาไปใช้งานเป็น
หลกั เรยีกว่าเป็นงานวจิยัประโยชน์นิยม (หรอืประยกุต์) 
โดยส่วนมาก และงานเพื่อวงการวิชาการเอง (หรือที่
เรียกว่า การวิจัยบริสุทธ์ิ (Pure Research) และการ
วิจัยพื้นฐาน (Basic Research) โดยส่วนน้อย ลักษณะ
ดังกล่าวนี้ดูจะสอดคล้องกับแนวทางการวิจัยท่ีพบเห็น
ในสังคมการให้ทุนวิจัยของไทยปัจจุบัน ที่มักจะมอง
ว่าการวิจัยด้านสื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับความเป็นมนุษย์
ในมิติต่าง ๆ  ความเป็นชุมชนและพื้นที่ ซึ่งสิ่งที่ได้รับนั้น
จะต้องตอบโจทย์ตามยทุธศาสตร์อนัสมัพนัธ์ระหว่างคน
กบัสงัคมอย่างแน่นแฟ้น เมือ่เป็นเช่นนี ้จึงท�าให้การวจัิย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) และการวิจัยอย่าง
มีส่วนร่วม (Participant Research) ครอบครองพื้นที่
ส่วนใหญ่ในการท�าวิจัย และหากพิจารณาจากตัวเลข
ข้อมูลในผลงานวิจัยที่กองทุนให้การสนับสนุน ก็จะยิ่ง
พบว่า งานจ�านวนมากมกีารออกแบบเพือ่ให้เกดิสือ่หรอื
ความรู ้ซึง่จะถกูพฒันา ทดสอบ และหยบิน�าไปใช้ในมติิ
ต่าง ๆ กับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

 2. จากงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของกอง
ทุนฯ ที่ถูกหยิบยกมาน�าเสนอทั้ง 18 หัวเรื่อง จะพบว่า
ในมิติของ “ประเภทงานวิจัย” ซ่ึงหากแบ่งอย่างกว้าง
ที่สุดก็คือ งานวิจัยเชิงวิชาการ และ งานวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ จะพบว่าเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยส่วนใหญ่ 
และหากพิจารณาต่อไปว่าในฐานะของงานวิจัยด้านสื่อ 
ผลงานดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร ก็จะพบว่า เป็นงาน
วิจัยเน้นเชิงปฏิบัติการมากที่สุด รองลงมาคืองานที่เน้น
การสร้างนวัตกรรมและงานในเชิงนโยบาย

 ตัวเลขจากภาพรวมดังกล่าว ท�าให้เห็นว่า ผล
งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของกองทุน น้ันมุ่งท�าให้
เกิดผลลัพธ์เป็นประโยชน์ท่ีสามารถจับต้องใช้งานได้
และยงัเน้นกระบวนการ “ลงมอืท�า” อนัหมายถงึการน�า
ไปพัฒนาหรือปรับใช้ หรือการลงพื้นที่ทดสอบผลงาน 
มากกว่าการท�าให้เกิดองค์ความรู ้ที่เกิดขึ้นแต่เพียง
ความสนใจในเชงิวิชาการเพือ่วชิาการ หรอืเน้นเพยีงเชงิ
นโยบายเท่านั้น

 3. ค�าถามล�าดับถัดมาคือ เมื่องานวิจัยเหล่านี้
เน้นประโยชน์ผ่านวธิกีารด�าเนนิงานทีใ่ห้เกดิการปฏบิตัิ
เป็นรปูธรรม กลุม่เป้าหมายดงักล่าวมโีฉมหน้าอย่างไรบ้าง 
ค�าตอบจากตัวเลขที่สรุปออกมาได้ คือ ประโยชน์มุ่ง
เข้าหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มของเด็กและเยาวชน
มากท่ีสุด ใกล้เคียงกับกลุ่มของประชาชนท่ัวไป ซ่ึงข้อ
ค้นพบนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเมื่อพิจารณาถึงพันธกิจ 
3 ประการของกองทุน ซ่ึงมีข้อความหนึ่งได้ระบุเอาไว้
อย่างชัดเจนว่า “ส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน และครอบครัว มีทักษะในการเฝ้าระวัง
และรู้เท่าทันสื่อ” (พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์, 2558) แต่ในขณะเดียวกัน 
ตัวเลขจากการวิเคราะห์ยังเสนอว่า งานวิจัยเหล่านี้ไม่
ได้ทอดทิง้คนกลุม่อืน่ ๆ  เพราะยงัมกีลุม่ของผูส้งูวยั และ
กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ด้วย

 ทั้งนี้ เมื่อมีผู ้คนก็ย่อมมีพื้นที่ งานวิจัยกลุ่ม
ดังกล่าวเมือ่ถกูวเิคราะห์พ้ืนทีเ่ป้าหมายการท�างานวจัิย 
จะพบว่า กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศได้
สัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยมีที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด 
ตามมาด้วย ภาคเหนือ และภาคอื่น ๆ ซึ่งถือว่าไม่ได้
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส�าคัญ ลักษณะดังกล่าวนี้ พอ
จะท�าให้กล่าวได้ว่า ลักษณะที่ครอบคลุมไปทั่วนี้ท�าให้
การด�าเนินงานด้านวิจัยของกองทุน ไม่ได้มีเจตนาจะ
ทอดทิ้งใครไว้
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 4. หากพิจารณาประโยชน์ของการท�าวิจัยที่
ตอบสนองในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความ
สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ของกองทุน จะพบว่า ใน
บรรดายุทธศาสตร์หลัก 5 ข้อนั้น งานวิจัยได้ตอบ
สนองยุทธศาสตร์ข้อที่ว่าด้วย “ส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ ในการพัฒนาสื่อ และนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์” มากท่ีสุด ตามมาด้วย “ส่งเสริมและพัฒนา
ให้เกิดกลไกและกระบวนการเฝ้าระวงั และรูเ้ท่าทนัส่ือ” 
มากที่สุด ส�าหรับยุทธศาสตร์อื่น ๆ  นั้นมีระดับการตอบ
โจทย์ลดหลั่นกันลงไป โดยไม่มียุทธศาสตร์ใดไม่ได้รับ
การตอบสนอง

 นอกจากในแง่ของยุทธศาสตร์ หากพิจารณา
ในส่วนของภารกิจกองทุน จะพบว่างานวิจัยมีลักษณะ
เชื่อมร ้อยระหว่างยุทธศาสตร ์กับภารกิจกองทุน 
เพราะภารกิจท่ีได้รับการสนองนั้นจะแตกยอดมาจาก
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวอีกที ดังจะเห็นจากลักษณะของ
ค�านิยามภารกิจที่คล ้ายคลึงกับยุทธศาสตร์ เช ่น 
“ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
ผลติ และพฒันาสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้รบัการ
สนองตอบมากทีส่ดุ ตามมาด้วยการสนองต่อบริบทของ
ความเป็นเยาวชนและครอบครัวในภารกิจ “ส่งเสริม
ให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว มี
ทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ”

 5. ส่ิงที่นับว่าเป็นจุดเด่นและความท้าทายใน
ขณะเดียวกันของงานวจิยัจากการสนบัสนนุของกองทนุ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คือเมื่อวิเคราะห์ลง
ไปถงึ ค�าส�าคญั (Keywords) ทีพ่่วงมากบังานวจิยัแต่ละ
ชิ้น จะพบทั้งความหลากหลายและความเป็นหนึง่เดียว 
ในส่วนของความหลากหลายสะท้อนผ่านค�าส�าคัญที่
มีจ�านวนมหาศาล แทบจะไม่กระจุกตัวอยู่ในค�าใดค�า
หนึ่งเป็นพิเศษ โดยกระจายผ่านความหลากหลายของ
แนวคิดและกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณา
ถงึค�าส�าคญัทีใ่กล้เคยีงกนั (ซึง่มอียูจ่�านวนหนึง่) กจ็ะพบ
แนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจกองทุน 
เช่น การรู้เท่าทันสื่อ เด็กและเยาวชน สื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ นวัตกรรมสื่อ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 ในกรณีของการเลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีมา
ประกอบการวิจัย ก็จะพบในลักษณะเดียวกับค�าส�าคัญ 
นัน่คอื มลัีกษณะของการกระจดักระจายไปตามประเดน็
ท่ีผู ้วิจัยสนใจศึกษา ขณะเดียวกันก็ยังมีแนวคิดและ
ทฤษฎบีางอย่างทีอ่ยูใ่นจดุร่วมเดียวกัน เช่น กลุม่ทฤษฏี
การรู้เท่าทนัส่ือ สารสนเทศและดิจิทลั แนวคดิด้านองค์
ประกอบการส่ือสาร แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การวเิคราะห์เชงิพฤติกรรม ไปจนถงึแนวคิด
การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม

 6. ข้อสังเกตอกีประการส�าหรับงานวจิยัเหล่านี้ 
คือลักษณะของผู้ท�าวิจัย ซึ่งโดยจ�านวนมากมักจะเป็น
ผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีซ่ึงท�าการวิจัย เช่น โครงการท่ีเกี่ยวข้อง
กับเขตจังหวัดชายแดน ผู ้ท�าวิจัยก็จะเป็นผู ้ที่อาศัย
หรือท�างานในละแวกนั้น ในส่วนนี้นับว่าเชื่อมร้อยเข้าสู่
เอกลกัษณ์ของการท�าวจิยัทีห่ลอมรวมเอาประเด็น ผูค้น
และพื้นที่เข้าไว้ด้วยกัน ไม่เพียงการวิจัยสื่อจ�านวนมาก
จะเป็นการวจิยัเชงิปฏิบติัการ แต่ยงัเน้นเรือ่งการมส่ีวนร่วม
จากคนในพื้นที่ และยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่เข้ามาด�าเนินงาน
วิจัยก็ยังเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เช่นกัน 

 การวิจัยโดยคนในพื้นที่ และคืนผลงานวิจัย
กลับชุมชนนั้นนับว่าเป็นอุดมคติหนึ่งของการวิจัยอย่าง
มส่ีวนร่วมและเกดิโภคผลอย่างแท้จรงิ ถ้าหากเทยีบกับ
การส่งคนจากส่วนกลางหรือพื้นที่อื่นเข้ามาท�า ก็ดูจะมี
ความได้เปรียบในการเก็บข้อมูลและเข้าใจบริบทต่าง ๆ  
ของพืน้ถิน่มากกว่า ผู้เขยีนบทความเคยมปีระสบการณ์
วจิยัโครงการ “ห้องแห่งเสยีงสะท้อนออนไลน์กับผูอ้อก
เสียงเลือกตั้งครั้งแรก” (พิรงรอง รามสูต, พิมลพรรณ 
ไชยนันท์, วิโรจน์ สุทธิสีมา, 2563) ท่ีต้องเก็บข้อมูล
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพทั่วประเทศไทย และ
เข้าใจถึงข้อจ�ากัดของการเป็นคนนอกพื้นที่เป็นอย่างดี 
เพราะสุดท้ายแล้ว แม้ว่าจะมีการออกแบบเครื่องมือ 
กระบวนการ หรอืท�าความเข้าใจมมุมองต่าง ๆ ในท้องท่ี
นัน้ ๆ  เป็นอย่างดี แต่สุดท้ายเม่ือการวจัิยต้องสัมพนัธ์กับ
คน จึงต้องใช้ความเป็นคนในท้องทีน่ัน้ ๆ  เข้ามาช่วยเหลอื 
ไม่ว่าจะเป็นการโน้มน้าวชกัจงูขอความร่วมมอื หรือการ
สือ่สารบางอย่าง ท่ีคนท้องทีเ่ท่านัน้จะเข้าใจอย่างลกึซึง้



110 หลอมสื่อ รวมคน สู่หนทางสร้างสรรค์

หรือกระทั่งงานวิจัยที่มุ่งเน้นด้านเอกสารเป็นส่วนใหญ่ 
อย่าง “สถานภาพความรู้การวิจัยด้านการรู้เท่าทันสื่อ
ในไทยระหว่างปีพ.ศ.2540-2560” (วิโรจน์ สุทธิสีมา, 
พมิลพรรณ ไชยนันท์, ศศธิร ยวุโกศล) แม้จะไม่มีพันธกิจ
ต้องลงไปเก็บข้อมูลจากคนในพื้นท่ีต่างๆ แต่เมื่อ
เกิดความต้องการข้อมูลซึ่งถูกเก็บเอาไว้เฉพาะท้องถิ่น
นั้น ๆ ก็จ�าเป็นต้องให้คนในท้องที่เข้ามาช่วยเหลือด้วย
การสบืค้นและดาวน์โหลด หรือการถ่ายส�าเนาเป็นกระดาษ
ออกมาอยู่ดี

 ในภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ท้องที่เป้าหมายการท�าวิจัยกับผู้ที่ด�าเนินงานวิจัย กรณี
ของงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โน้มเอียงไปในทางของการ
ให้คนท้องที่เสนอความต้องการ และด�าเนินงานภายใน
ท้องที่ ซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการไม่ทอดทิ้ง
ชุมชนท้องถิน่เอาไว้ข้างหลงั แต่ในขณะเดยีวกนั สิง่หนึง่
ที่ต้องไม่ลืมคือลักษณะตรงกันข้าม นั่นคือ การท�าวิจัย
โดยคนในท้องถิ่นอาจจะกลายเป็น “ปลาที่ไม่เห็นน�้า” 
เนื่องจากความคุ้นเคยที่มากจนเกินไป กระทั่งมองข้าม
บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีความส�าคัญ และในแง่ของ
โภคผลจากวิเคราะห์นี้ ก็ยังชี้ให้เห็นว่า คงเป็นเรื่องดี
มากหากให้คนภายนอกเข้ามาให้ข้อสังเกตท่ีเป็นการ
ขยับขยายและปรับเปลี่ยนมุมมองเสียบ้าง

 ท้ายที่สุด เมื่อวิเคราะห์งานวิจัยจากการ
สนับสนนุของกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ 
และน�ามาสังเคราะห์หาองค์รวมในภาพใหญ่ ก็จะน�า
กลบัมาสูข้่อสรุปทีเ่ป็นข้อสงัเกตตอนต้นของบทความนีว่้า 
งานวิจัยเหล่านี้เดินตามรูปรอยของประเพณีการคิดที่
มุ่งเน้นเป้าหมายชัดเจน มีการตั้งธงถึงประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้น และเน้นการปฏิบัติร่วมกับท้องถิ่นและผู้เป็น 
กลุ่มเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เกิดผลดี
ถ้าไม่ได้ส่งคืนกลับไปให้เกิดการใช้ประโยชน์ และจะ
ดีกว่าถ้าแพร่ออกไปให้กว้างขวาง ท�านองว่าเผื่อเหลือ
เผื่อขาดให้เกิดกรณีศึกษาแก่ท้องที่อื่น ๆ ด้วย 

 อย่างไรก็ตาม การเดินตามรอยการวิจัยเชิงใช้
ประโยชน์นัน้ต้องไม่หลงลมืข้อถกเถยีงว่าด้วยประโยชน์
นยิมดงัทีอ่ภปิรายในช่วงต้นว่า ผูท้�าวจิยัไม่อาจจะละเลย
กระบวนการท�างาน หรือต้องไม่มองข้ามการงอกเงย
งานวิจัยจากความกระหายใคร่รู้ของมนุษย์ เพราะนั่น
คอืแหล่งบ่มเพาะความคดิสร้างสรรค์ จรงิอยูว่่า นกัวิจยั
ยุคใหม่อาจจะอยู่ในโลกที่นวัตกรรมถูกต้ังขึ้นมาเพื่อ 
รับใช้มนุษย์จนคุ้นชินกับมิติด้านประโยชน์เชิงใช้สอย              
แต่นั่นก็ไม่อาจมองข้ามว่า ก่อนการมาถึงคุณสมบัติ
การใช้ประโยชน์ตามหมวดหมู่และหน้าที่ ซึ่งถูกเรียก
อย่างแข็งเกร็งว่า “คุณสมบัติการใช้งาน”ของสรรพสิ่ง
นั้น หลายสิ่งที่เป็นโภคผลในปัจจุบันล้วนเกิดจาก
ความกระหายใคร่รู้อันไม่มีข้อจ�ากัด ซึ่งคอยเสริมสร้าง
จินตนาการอันกว้างไกลซ่ึงเป็นคุณสมบัติของมนุษย์มา
แต่ครั้งบรรพกาล 
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