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คำ�นำ�

	 ปััจจุบัันการส่ื่�อสื่ารได้้เข้้ามามีบัทบัาทในสัื่งคมและชีีวิิตปัระจำาวัินข้องทุกคน	โด้ยทุกคนเป็ันผู้้้ใช้ีงานส่ื่�อที�
สื่ามารถรบััส่ื่�อจากชีอ่งทางและร้ปัแบับัที�แตกตา่งกัน	และมข้ี้อม้ลข่้าวิสื่ารที�หลากหลาย	โด้ยด้้านหน่�งปัระชีาชีน
ได้้ปัระโยชีน์	เข้้าถ่งข่้าวิสื่าร	ควิามร้้มากข่้�น	แต่ยงัมีส่ื่�อบัางส่ื่วินที�ข้าด้ควิามรับัผิู้ด้ชีอบั	ทำาให้เกิด้ควิามไม่ปัลอด้ภััย
และไม่สื่ร้างสื่รรค์	ส่ื่งให้เกิด้ผู้ลกระทบัต่อผู้้้รับัส่ื่�อเอง	ตลอด้จนการแพร่กระจายได้้อยา่งรวิด้เร็วิอาจส่ื่งผู้ลกระทบั 
ต่อสัื่งคมและปัระเทศชีาติได้้	ทั�งในมิติข้องการก่ออาชีญากรรม	ทำาลายเศรษฐกิจ	สื่ร้างควิามไม่สื่งบัในบ้ัานเม่อง	
หร่อแม้กระทั�งส่ื่งผู้ลต่อปัระเพณีีและวัิฒนธรรมข้องชีาติด้้วิย

	 คณีะอนุกรรมการเกี�ยวิกับัการเฝ้้าระวิงัส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและไมส่ื่ร้างสื่รรค์	แต่งตั�งข่้�นตามมาตรา	21	(13)	
แห่งพระราชีบััญญัติกองทุนพัฒนาส่ื่�อปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์	พ.ศ.	2558	ปัระกอบัด้้วิยผู้้้ทรงคุณีวุิฒิ	และ 
ผู้้้เชีี�ยวิชีาญจากหลายภัาคส่ื่วิน	ได้้กำาหนด้ยุทธศาสื่ตร์การขั้บัเคล่�อนให้เกิด้การพัฒนาระบับั	ติด้ตามและปัระเมินผู้ล 
การด้ำาเนินงานที�เกี�ยวิข้้องกับัการเฝ้้าระวัิงส่ื่�อ	ผู่้านกระบัวินการส่ื่งเสื่ริมและพัฒนาเคร่อข่้ายเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที� 
ไม่ปัลอด้ภััยและไมส่ื่ร้างสื่รรค์	ทั�งนี�	การพฒันาองค์ควิามร้้เพ่�อให้เกิด้การแลกเปัลี�ยน	เรียนร้้	และสื่รา้งควิามยั�งยน่ 
และเข้้มแข็้งข้องเคร่อข่้ายฯ	ดั้งกล่าวิ	จำาเป็ันต้องมีค่้ม่อเคร่อข่้ายเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์ 
เพ่�อเป็ันเคร่�องม่อในการจัด้การควิามร้้ในการเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	ให้สื่ามารถจัด้การ
ปััญหาต่างๆ	ทั�งในระดั้บับุัคคลและสัื่งคมได้้	ภัายใต้แนวิคิด้	“ใช้้ส่ื่�อเป็็น เน้นส่ื่�อดีี ตััดีวิิถีีส่ื่�อร้้าย”

	 คณีะอนุกรรมการเกี�ยวิกับัการเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	หวัิงเป็ันอย่างยิ�งว่ิา	ค่้ม่อฉบัับันี� 
จะเกิด้ปัระโยชีน์ต่อบุัคคล	หน่วิยงาน	ที�เป็ันเคร่อข่้ายฯ	และร่วิมทำางานกับักองทุนพัฒนาส่ื่�อปัลอด้ภััยและ
สื่ร้างสื่รรค์	รวิมทั�ง	เกิด้ปัระโยชีน์ต่อการขั้บัเคล่�อนยุทธศาสื่ตร์	ส่ื่งต่อองค์ควิามร้้	เพ่�อสื่ร้างนิเวิศส่ื่�อปัลอด้ภััย
และสื่ร้างสื่รรค์ด้้วิย
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ปัระธานอนุกรรมการฯ

มกราคม	2565

5คู่มือเครือข่ายเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ



5
กับครอบครัวนกฟา
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คํานํา

8
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วิธีใชคูมือ

บทนํา
-3 + 6 คืออะไร ทําไมเราตองรู

15ตอนท่ี 1
ความรุนแรงในส่ือท่ีไมปลอดภัยและไมสรางสรรค

20ตอนท่ี 2
การจัดระดับความเหมาะสมของเน้ือหา

กับการคุยเร่ืองส่ือใหเปนบทสนทนาปกติ

25ตอนท่ี 3
เน้ือหาเร่ืองเพศ เร่ืองสวนตัว หรือเร่ืองสาธารณะ

ตอนท่ี 5
พ้ืนท่ีส่ือสรางสรรคสําหรับเด็ก ท้ังสนุกและปลอดภัย

28
32
35
39

ตอนท่ี 4
เน้ือหาท่ีไมเหมาะสมดานภาษา

ตอนท่ี 6
ส่ือท่ีสรางสรรคคือการเรียนรูท่ีไมมีท่ีส้ินสุด

ตอนท่ี 7
ส่ือท่ีสรางสรรค จะไมสรรสรางคนเกงแตขาดศีลธรรม

43 ตอนท่ี 8
ส่ือสรรสรางทักษะชีวิตใหเรียนรูและเขาใจ

46 ตอนท่ี 9
พลังส่ือสรางสรรค ใหคุณคา
ความหลากหลายของมนุษย

50ตอนท่ี 10
ส่ือสรางสัมพันธภาพ

54ตอนท่ี 11
ขอมูลบิดเบือนตัวราย เช็คใหชัวร กอนแชร

58ตอนท่ี 12
กล่ันแกลงกันจากโลกจริงสูโลกออนไลน Cyberbullying

ตอนท่ี 15
เม่ือส่ือผลิตซ้ํา ส่ือปลูกฝงวัฒนธรรมอะไรใหเรา

62

69
72
76

ตอนท่ี 13
โลกออนไลน จริงใจ หรือลอลวง

66

94

ตอนท่ี 14
คําพูดเหมือนตะปูท่ีตอกผนัง

ตอนท่ี 16
ภาพตัวแทนในส่ือ

ตอนท่ี 17
ลาแมมด ปรากฏการณในส่ือออนไลน

80 ตอนท่ี 18
สิทธิเด็กและหนาท่ีพลเมือง

84 ตอนท่ี 19
รวมสายดวนแจงโฆษณาเกินจริงและแชรลูกโซ

89 ตอนท่ี 20
ความรุนแรงจากในจอสูนอกจอ

เก่ียวกับกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค

98คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการเฝาระวังส่ือ
ท่ีไมปลอดภัยและไมสรางสรรค

100อางอิง

102ดัชนีคํา
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เครืือข่่ายเฝ้้ารืะวัังสืื่�อท่ี่�ไม่่ปลอดภััยและไม่่สื่ร้ืางสื่รืรืค์
คำ�แนะนำ�ในก�รใช้้ค่�มืือ

เนื�อห�ในค่�มืือ
ประกอบด้้วย

เรียนร้้เน่�อหาส่ื่�อที�ไม่
ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์

ผู่้านการเล่าเร่�อง

เกร็ด้เล็กเกร็ด้น้อยจำาง่ายๆใน
ชีีวิิตปัระจำาวัินสื่ำาหรับั

ผู้้้บัริโภัคส่ื่�อ

?

เรียนร้่

ข้้อม่ืล

ร้่หรือไมื�

เน่�อหาในส่ื่วินข้องข้้อม้ล
วิิชีาการกฎหมาย

หร่อหลักการ	แนวิคิด้

ส่�วน คือ3
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?

	 ค่้ม่อเคร่อข่้ายเฝ้้าระวิังส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์เล่มนี�	 จัด้ทำาข่้�นโด้ยคณีะอนุกรรมการเกี�ยวิกับั 
การเฝ้้าระวิังส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	กองทุนพัฒนาส่ื่�อปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์	โด้ยจะเล่าเร่�องราวิ 
การร้้เท่าทันส่ื่�อ	แนะนำากรอบัแนวิคิด้ตลอด้จนกฎหมายและข้้อบัังคับัที�ใช้ีกำากับัด้้แลส่ื่�อ	พาไปัร้้จักกับัองค์กรกำากับั 
ด้้แลส่ื่�อ	ผู่้านปัระสื่บัการณ์ีและเหตุการณ์ีข้องครอบัครัวิเฝ้้าระวัิงที�มีควิามหลากหลายด้้านช่ีวิงวัิย	โด้ยมีสื่มาชิีกในครอบัครัวิ 
ปัระกอบัด้้วิย	คุณีพ่อ	คุณีแม่	พี�บัล้	น้องเบิัร์ด้	และคุณียาย	ที�จะมาร่วิมแลกเปัลี�ยน เรียนร้้	มุมมองปััญหาในการใช้ีส่ื่�อ 
ร้ปัแบับัต่างๆ	ข้องแต่ละวัิย	นอกจากนี�ยังมีพี�นกฟ้้า	ที�จะคอยให้ควิามร้้ในเชิีงวิิชีาการ	รวิมถ่งบัทบัาทข้องพลเม่อง 
ในการเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที� ไ ม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	 ที�สื่อด้คล้องกับัเหตุการณ์ี	 ด้้วิยแนวิทางพิจารณีาส่ื่�อ 
ที�เรียกว่ิา	 -3+6	นอกจากนี�	 ค่้ม่อเล่มนี�ยังจะนำาเสื่นอควิามหลากหลาย	ทั�งในมิติการส่ื่�อสื่ารบันควิามแตกต่างข้อง 
เพ่�อนมนุษย์เพ่�อสื่ร้างควิามเข้้าใจและการอย้่ร่วิมกันในสัื่งคม	ด้้วิยควิามเคารพคุณีค่าข้องกันและกัน	โด้ยมุ่งสื่ร้าง
วัิฒนธรรมข้องการเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์ให้เป็ันเร่�องปักติ	พ้ด้คุยกันได้้	และเป็ันหน้าที�ข้อง
พลเม่องทุกคน

	 ในทุกตอนข้องเน่�อหาจะมีข้้อม้ลเชิีงวิิชีาการ	ก่�งวิิชีาการ	หร่อ 
กฎหมายที�จะเป็ันแนวิทางในการเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและ 
ไม่สื่ร้างสื่รรค์	และส่ื่งเสื่ริมพัฒนาส่ื่�อปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์ 
โด้ยสัื่งเข้ปั	ทั�งนี�ท่านผู้้้อ่านสื่ามารถศ่กษาข้้อม้ลระเบีัยบัหร่อกฎหมาย 
ดั้งกล่าวิฉบัับัเต็มโด้ยการสื่แกน	QR	Code	ในภัาคผู้นวิก

	 เทคนิคหร่อเกร็ด้ควิามร้้เพ่�อการร้้เท่าทันส่ื่�อ 
เฝ้้าระวัิงส่ื่�อไม่	ปัลอด้ภััยและไมส่ื่ร้างสื่รรค์	จำาง่ายและ
ได้้ใช้ีในชีีวิิตปัระจำาวัินสื่ำาหรับัผู้้้บัริโภัคส่ื่�อทุกเพศ 
ทุกวัิยในการรับัส่ื่�อ	สื่ร้างส่ื่�อ	และการมีส่ื่วินร่วิม 
ในการเฝ้้าระวัิงส่ื่�อ

เรียนร่้ผ��นก�รเล��เรื่อง

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

ร่้หรือไมื�
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 ลัมหนาวิแร้กของปี็นี�มาแล้ัวิทำำาให้วัินเสื่าร์้นี�อากาศเย็นกำาลัังดีี หลัังจากพีี่�บลูั น้องเบิร์้ดี พีี่�นกฟ้้าแลัะคุุณพ่ี่อ 
พี่ากันย้ายต้ันไม้จากกร้ะถีางลังพ่ี่�นทีำ�สื่วินหน้าบ้าน จึงพี่ากันล้ัางไม้ล้ัางม่อแลัะเดิีนเข้าบ้าน หันมาเจอคุุณยายนั�งเอนหลััง
ดีมยาดีมอยู่ทีำ�โซฟ้า น้องเบิร์้ดี หลัานช้ายคุนเล็ักรี้บวิิ�งไป็นั�งข้างคุุณยายพี่ลัางถีามว่ิา
 “คุุณยายเป็็นอะไร้คุรั้บ ไม่สื่บายหร่้อเป็ล่ัา”

	 ยายส่ื่ายหัวิช้ีา	ๆ	พร้อมถอนหายใจ	ก่อนที�จะตอบัว่ิา 
“ยายไม่ได้ีไม่สื่บายหร้อกหลัานเบิร์้ดี พี่อดีีดูีข่าวิเม่�อตัะกี� 
แล้ัวิใจคุอไม่ดีีเลัย ภาพี่ป็ร้ะกอบนี�มันชั้ดีเหล่ัอเกิน ว่ิาเขา
ทุำบตีักันยังไง แล้ัวิก็ฉายวินซำ�าไป็ซำ�ามา ผูู้้ป็ร้ะกาศข่าวิ 
ก็บร้ร้ยายแต่ัภาพี่ว่ิาเห็นไหม ๆ คุนเจ็บเขาล้ัมลังชั้กกร้ะตุัก 
ไป็เลัย โอย..แทำบจะหาสื่าร้ะสื่ำาคัุญของข่าวิไม่เจอ ยายรู้้สึื่ก 
สื่ะเท่ำอนใจจริ้ง ๆ”	ว่ิาแล้วิคุณียายก็ด้มยาด้มอีกรอบั	
 “แม่คุะ ด่ี�มนำ�าก่อน”	คุณีแม่	เดิ้นมาพร้อมกับัย่�นแก้วินำ�า 
ให้คุณียายก่อนจะชีวินพ้ด้คุยต่อ	“ข่าวิสื่าร้สื่มัยนี�เป็็นอะไร้กัน 
ไป็หมดี วัินก่อนมีข่าวิสื่ามีทำำาร้้ายร่้างกายภร้ร้ยาด้ีวิยสิื่�งของ 
ในบ้าน ก็นำาเสื่นอแต่ัภาพี่แลัะขนาดีของอุป็กร้ณ์ 
ทีำ�ใช้้ มีการ้ทำำาภาพี่กร้าฟิ้กมาป็ร้ะกอบด้ีวิย แถีม 
ผูู้้ป็ร้ะกาศข่าวิก็บร้ร้ยายให้เร้าจินตันาการ้ 
ถึีงเหตุัการ้ณ์ทีำ� เ กิดีขึ�นต่ัอไป็อีกนะคุะ 
ดูีแล้ัวิรู้้สึื่กกลััวิแลัะขนลุักคุ่ะ ใจจริ้ง 
อยากให้เขานำาเสื่นอเร่้�องบทำลังโทำษหร่้อ 
กฎหมายทีำ�เกี�ยวิกับการ้ลัะเมดิี การ้ทำำาร้้าย 
ร่้างกายกันมากกว่ิานะคุะ” พี�บัล้	คุณีพ่อ	และ
พี�นกฟ้้าเข้้ามานั�งสื่มทบัใกล้	ๆ	ด้้วิย	
 “เอ..แล้ัวิแบบนี� เร้ามีแนวิทำางการ้จัดีการ้ยังไง 
ในเม่�อคุนเร้าก็คุงต้ัองการ้รู้้ข้อมูลัข่าวิสื่าร้ทีำ�เกิดีขึ�น พีี่�นกฟ้้าคิุดี
ว่ิาไงบ้าง”	พ่อข้มวิด้คิ�วิเล็กน้อยและหันไปัถามพี�นกฟ้้า	
	 	 พี�นกฟ้้าค่อสื่มาชีิกข้องครอบัครัวินี�	 โด้ยพี�นกฟ้้า 
จะมีข้้อม้ลเกี�ยวิกับัการเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและไม่ 
สื่ร้างสื่รรค์	รวิมถ่งข้้อม้ลที�เกี�ยวิข้้องกับัการกำากับัด้้แลส่ื่�อ 
มาแบ่ังปัันในการพ้ด้คุยอย้เ่สื่มอ
 “แนวิทำางการ้จัดีการ้กับปั็ญหาคุ่อส่ื่�อมวิลัช้นทีำ�เสื่นอ 
ข่าวิต้ัองกลัั�นกร้องเน่�อหาของข่าวิให้ไม่มีคุวิามรุ้นแร้ง 
หลีักเลีั�ยงการ้ฉายคุลิัป็ทีำ�เห็นขณะลังม่อทำำาร้้ายหร่้อฆ่่าให้ตัาย 

เพ่ี่�อให้ผูู้้รั้บส่ื่�อไม่ต้ัองพี่บเหน็คุวิามร้นุแร้ง อันนำาไป็สู่ื่การ้ร้บัรู้้ 
ส่ื่�อทีำ�ไม่ป็ลัอดีภัยแลัะไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุคุรั้บ” พี�นกฟ้้าตอบั	
	 พี�บัล้มีท่าทีสื่นใจ	หันไปัถามพี�นกฟ้้าเพิ�มเติม	“ส่ื่�อทีำ�ไม่
ป็ลัอดีภัยแลัะไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุเหร้อคุะพีี่�นกฟ้้า เหม่อนทีำ�บลูัต้ัอง 
ทำำาร้ายงานแลัะนำาเสื่นอผู้่านส่ื่�อดิีจิทัำลัส่ื่งคุรู้อาทิำตัย์หน้าเลัย
คุ่ะ พีี่�นกฟ้้าเล่ัาให้ฟั้งเพิี่�มได้ีไหมคุะ”
 “เดีี�ยวินะพีี่�บลูั พีี่�บลูัไม่ได้ีเรี้ยนด้ีานส่ื่�อสัื่กหน่อย แล้ัวิ 
เร้าก็ยังเป็็นแคุ่เด็ีก ไม่ใช่้นักข่าวิด้ีวิย ทำำาไมคุุณคุรู้ของพีี่�บลูั 
ต้ัองมาให้ทำำาร้ายงานแลัะนำาเสื่นอเร่้�องนี� ด้ีวิยล่ัะคุรั้บ”
น้องเบิัร์ด้ถาม

   พี�นกฟ้้าข้ยบััเข้้ามาใกล	้ๆ 		อีกหน่อย		“จริ้ง ๆ  
แล้ัวิการ้เฝ้้าร้ะวัิงส่ื่�อไม่ป็ลัอดีภัยแลัะไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุเป็็น 

เร่้�องของทุำกคุนเลัยนะ แลัะเป็็นกลัไกสื่ำาคัุญข้อหนึ�ง 
ในการ้คุุ้มคุร้องให้ป็ร้ะช้าช้นแลัะพี่ลัเม่องจากส่ื่�อ 
ทีำ�อาจเป็็นอันตัร้ายหร่้อไม่เหมาะสื่ม อย่างไร้ก็ตัาม 
การ้สื่่งเสื่ริ้มพี่ฤติักร้ร้มทีำ�พึี่งป็ร้ะสื่งคุ์ของผูู้้ผู้ลิัตัส่ื่�อ 
โดียการ้สื่ร้้างแร้งจูงใจ ให้ผู้ลิัตัส่ื่�อทีำ�ป็ลัอดีภัยแลัะ 

สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ สื่ร้้างคุุณคุ่าต่ัอสัื่งคุมด้ีวิยคุวิามสื่มัคุร้ใจ 
ผู่้านกร้ะบวินการ้ต่ัาง ๆ ด้ีวิยคุรั้บ”

 “แล้ัวิกร้ะบวินการ้ทีำ�ว่ิาคุ่ออะไร้เหร้อคุะพีี่�นกฟ้้า แล้ัวิ
เร้าจะรู้้ได้ียังไงว่ิาส่ื่�อไม่เหมาะสื่มหร่้อเหมาะสื่มคุ่ออะไร้คุะ” 
พี�บัล้ถาม	
 “ยกตััวิอย่างกร้ะบวินการ้ เช่้น หนึ�งในโคุร้งการ้ของ 
คุณะอนุกร้ร้มการ้เกี�ยวิกับการ้เฝ้้าร้ะวัิงส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะ 
สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุในคุณะกร้ร้มการ้กองทุำนพัี่ฒนาส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะ 
สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ คุ่อ โคุร้งการ้เวิทีำร้างวัิลัเชิ้ดีชู้เกียร้ติัส่ื่�อป็ลัอดีภัย 
แลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ ซึ�งได้ีนำาหลัักการ้ทำางวิิช้าการ้ “-3 +6 ” มาใช้้เป็็น
เกณฑ์์ในการ้พี่จิาร้ณาดีา้นคุวิามป็ลัอดีภยัแลัะคุวิามสื่ร้้างสื่ร้ร้คุ์ 
ของส่ื่�อเพ่ี่�อร้ณร้งค์ุส่ื่งเสื่ริ้มแลัะสื่นับสื่นุนการ้พัี่ฒนา 

บทนำ�

-3+6 คืออะไร?ที่ำาไม่เรืาต้้องร้้ื
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ส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ (-3) คุ่อ ไม่นำาเสื่นอเน่�อหา 
เกี�ยวิกับเพี่ศ ภาษา แลัะคุวิามรุ้นแร้งทีำ�ไม่เหมาะสื่ม ส่ื่วิน 
คุวิามสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ (+6) เน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มให้เกิดีการ้พัี่ฒนา 
คุุณภาพี่ชี้วิิตัของคุนแลัะสัื่งคุม ทัำ�ง 6 ด้ีาน คุ่อ เน่�อหาทีำ� 
ส่ื่งเสื่ริ้มให้เกิดีร้ะบบวิิธีีคิุดี เน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มคุวิามรู้้ใน
เร่้�องวิิช้าการ้ เน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มให้เกิดีการ้พี่ัฒนาด้ีาน 
คุุณธีร้ร้ม แลัะจร้ยิธีร้ร้ม เน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มให้เกิดีการ้เรี้ยนรู้้ 
เกี�ยวิกับทัำกษะชี้วิิตั เน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มให้เกิดีการ้เรี้ยนรู้้ 
ยอมรั้บ เข้าใจ แลัะช่้�นช้มคุวิามหลัากหลัายในสัื่งคุม 
แลัะเน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มการ้พัี่ฒนาคุวิามสัื่มพัี่นธ์ีของคุน 
ในคุร้อบคุร้ัวิ แลัะคุวิามสื่ัมพัี่นธ์ีร้ะหว่ิางบุคุคุลันั�นเอง” 
พี�นกฟ้้าพ้ด้อย่างคล่องแคล่วิ
 “มีหน่วิยงานทีำ� คุอยหนุน เสื่ ริ้มแลัะมี 
หลัักการ้ช้ัดีเจนแบบนี�คุ่อยดีีหน่อย จะไดี้ 
มีแนวิทำางในการ้รั้บส่ื่�อกันนะ  ว่ิาแบบไหน 
เหมาะสื่ม แบบไหนไม่เหมาะสื่ม” 
คุณียายพ้ด้อย่างผู่้อนคลายข่้�นมาบ้ัาง
	 คุณีพ่อฟั้งแล้วิ	น่กสื่นุก	จ่งชีวิน 
สื่ ม า ชิี ก ใ น ค ร อ บั ค รั วิ ร่ วิ ม กั น คิ ด้ 
วิิ เคราะห์ส่ื่�อรอบัตัวิว่ิาหากใช้ีหลักการ 
“-3+6 ”	มาใช้ีในการวิิเคราะห์ส่ื่�อที�เคยด้้มาว่ิามี 
ควิามควิามปัลอด้ภััยและควิามสื่ร้างสื่รรค์หร่อไม่			
	 พี�บัล้ที�ด้้จะต่�นเต้นกับัเร่�องนี�มาก	ข้อเป็ันคนเริ�มก่อน	
“บลูัเริ้�มก่อนนะคุะ เพี่ร้าะทีำ�โร้งเรี้ยนเคุยให้ทำำาร้ายงาน 
เกี�ยวิกับการ้นำาเสื่นอข่าวิทีำ�ไม่เหมาะสื่ม เช่้น มีการ้ 
‘Live สื่ดีฆ่่าตััวิตัาย’ ผู่้านทำางส่ื่�อสัื่งคุมออนไลัน์แลัะ 
การ้โพี่สื่ต์ัรู้ป็ภาพี่ผูู้้เสีื่ยชี้วิิตัจากอุบัติัเหตุัในโซเซียลัมีเดีีย 
ส่ื่วินตััวิ ซึ�งเพ่ี่�อน ๆ  ของบลูัก็ไม่เห็นด้ีวิยกับการ้นำาเสื่นอ 
ข่าวิแบบนี�คุ่ะ บลูัคิุดีว่ิาเร่้�องนี�ไม่เหมาะสื่มตัามหลัักการ้ 
“-3 +6 ”  คุ่ออยู่ในส่ื่วินของ -3  คุ่อการ้แสื่ดีงพี่ฤติักร้ร้ม 
ทีำ�ไม่เหมาะสื่ม ร้วิมทัำ�งการ้นำาเสื่นอทีำ�ก่อหร่้อชั้กนำาให้เกิดี
ผู้ลัรุ้นแร้งต่ัอจิตัใจของผูู้้ช้ม ทำำาให้เกิดีคุวิามรู้้สึื่กทำางจิตัใจ 
เช่้น คุวิามหดีหู่ คุวิามเศร้้า คุวิามเคุรี้ยดี คุวิามสื่ะเท่ำอนใจ 
เหม่อนทีำ�คุุณยายได้ีเห็นการ้นำาเสื่นอภาพี่คุวิามรุ้นแร้ง 
ในข่าวิวัินนี�คุ่ะ” 
 “โอ้โห.. พีี่�บลูัเจ๋งไป็เลัย”	น้องเบิัร์ด้ตาลุกวิาวิเม่�อ
ฟั้งคำาตอบัข้องพี�สื่าวิ		
 “แม่ขอเล่ันบ้างนะ เวิลัาดูีซีรี้ส์ื่ต่ัางป็ร้ะเทำศทีำ�ฉาย 
ทำางช่้องร้ายการ้ผู่้านดีาวิเทีำยมกับพ่ี่อเขาน่ะ ดูีทีำไร้ ไม่ไหวิ 
ทุำกทีำ เพี่ร้าะมกีาร้ไลัล่่ัาฆ่่าฟั้นกันตัลัอดีทัำ�งเร่้�อง ยิ�งเร่้�องใหม่ 
ล่ัาสุื่ดีนะพ่ี่อ ทีำ�ทำำากร้าฟิ้กแบบเล่ัอดีสื่าดีมาติัดีเต็ัมหน้าจอ 

โอย..ดูีแล้ัวิใจสัื่�น แบบนี�กน็า่จะเข้าข่าย -3  คุ่อการ้แสื่ดีง 
พี่ฤติักร้ร้มทีำ�ไม่เหมาะสื่ม ร้วิมทัำ�งการ้นำาเสื่นอทีำ�ก่อหร่้อ 
ชั้กนำาให้เกิดีผู้ลัรุ้นแร้งต่ัอจิตัใจของคุนดูีด้ีวิยไหมนะ 
พีี่�นกฟ้้า”	คุณีแม่แบ่ังปัันปัระสื่บัการณี์แล้วิหันไปัถามพี� 
นกฟ้้าเชิีงปัร่กษา
 “ใช่้แล้ัวิคุรั้บคุุณแม่”	พี�นกฟ้้าตอบัพร้อมเสื่ริมว่ิา 
“นอกจากจริ้ยธีร้ร้มแล้ัวิ เร้ายังมีกฎหมายส่ื่�อแลัะหน่วิยงาน
ทีำ�ทำำาหนา้ทีำ�กำากับดูีแลัส่ื่�อ เช่้น โทำร้ทำศัน์ผู่้านดีาวิเทำยีม เป็็น 
กิจการ้ทีำ�ต้ัองได้ีรั้บอนุญาตัจากคุณะกร้ร้มการ้กิจการ้ 
กร้ะจายเสื่ียง กิจการ้โทำร้ทำัศน์ แลัะกิจการ้โทำร้คุมนาคุม 
แห่งช้าติั (กสื่ทำช้.) ซึ�งการ้ออกอากาศร้ายการ้จะตั้อง 
เป็็นไป็ตัามกฎหมาย คุ่อ พี่.ร้.บ. การ้ป็ร้ะกอบกิจการ้ 

กร้ะจายเสีื่ยง แลัะกิจการ้โทำร้ทัำศน์ พี่.ศ. 2551
ซึ�งกำาหนดีเป็็นหลัักการ้ ห้ามมิให้ออกอากาศ 

ร้ายการ้ทีำ�มีเน่�อหาสื่าร้ะทีำ�ก่อให้เกิดีการ้ล้ัมล้ัาง
การ้ป็กคุร้องในร้ะบอบป็ร้ะช้าธีปิ็ไตัยอนัมี 
พี่ร้ะมหากษัตัริ้ย์ทำร้งเป็็นป็ร้ะมุข หร่้อทีำ�มี 
ผู้ลักร้ะทำบต่ัอคุวิามมั�นคุงของรั้ฐ   คุวิามสื่งบ

เรี้ยบร้้อยหร่้อศีลัธีร้ร้มอันดีีของป็ร้ะช้าช้น 
หร่้อมีการ้กร้ะทำำาซึ�งเข้าลัักษณะลัามกอนาจาร้

หร่้อมีผู้ลักร้ะทำบให้เกิดีคุวิามเส่ื่�อมทำร้ามทำางจิตัใจ
หร่้อสุื่ขภาพี่ของป็ร้ะช้าช้นอย่างร้้ายแร้งซึ�ง กสื่ทำช้. 
สื่ามาร้ถีบังคัุบใช้้กฎหมายมาลังโทำษได้ี”
 “ลังโทำษยังไงเหร้อคุะ”	พี�บัล้ถามอย่างสื่นใจ
 พี�นกฟ้้าข้ยับัปีักเล็กน้อย	“ตัาม พี่.ร้.บ. ป็ร้ะกอบกิจการ้
กร้ะจายเสีื่ยงแลัะกิจการ้โทำร้ทัำศน์ พี่.ศ. 2551” พี�นกฟ้้า 
บัอก	“เช่้น มาตัร้า 37 ของ พี่.ร้.บ. ป็ร้ะกอบกิจการ้ 
กร้ะจายเสีื่ยง แลัะกิจการ้โทำร้ทัำศน์ พี่.ศ. 2551 ร้ะบุว่ิา 
ห้ามมิให้ออกอากาศร้ายการ้ทีำ�มีเน่�อหาสื่าร้ะ ทีำ�ก่อให้เกิดี 
การ้ล้ัมล้ัางการ้ป็กคุร้องในร้ะบอบป็ร้ะช้าธิีป็ไตัย อันมี 
พี่ร้ะมหากษัตัริ้ย์ทำร้งเป็็นป็ร้ะมุข หร่้อทีำ�มีผู้ลักร้ะทำบตั่อ 
คุวิามมั�นคุงของร้ฐั  คุวิามสื่งบเรี้ยบร้้อยหร่้อศีลัธีร้ร้มอนัดีี 
ของป็ร้ะช้าช้น หร่้อมีการ้กร้ะทำำาซึ�งเข้าลัักษณะลัามก 
อนาจาร้ หร่้อมีผู้ลักร้ะทำบให้เกิดีคุวิามเส่ื่�อมทำร้ามทำาง 
จิตัใจหร่้อสุื่ขภาพี่ของป็ร้ะช้าช้นอย่างร้้ายแร้ง ซึ�งผูู้้รั้บ 
ใบอนุญาตัมีหน้าทีำ�ตัร้วิจสื่อบ แลัะให้ร้ะงับการ้ออกอากาศ 
ร้ายการ้ทีำ�มีลัักษณะตัามวิร้ร้คุหนึ�ง หากผูู้้รั้บใบอนุญาตั 
ไม่ดีำาเนินการ้ ให้กร้ร้มการ้ซึ�งคุณะกร้ร้มการ้มอบหมายมี 
อำานาจสัื่�งด้ีวิยวิาจา หร่้อเป็็นหนังส่ื่อให้ร้ะงับการ้ออกอากาศ
ร้ายการ้นั�นได้ีทัำนทีำ แลัะให้คุณะกร้ร้มการ้สื่อบสื่วิน 
ข้อเท็ำจจริ้งกร้ณีดัีงกล่ัาวิ ซึ�งหากคุณะกร้ร้มการ้สื่อบสื่วิน
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แล้ัวิเห็นว่ิา การ้กร้ะทำำาดัีงกล่ัาวิเกิดีจากการ้ลัะเลัยของผูู้้รั้บใบอนุญาตัจร้ิง 
ให้คุณะกร้ร้มการ้มีอำานาจสัื่�งให้ผูู้้รั้บใบอนุญาตัดีำาเนินการ้แก้ไขตัามทีำ�สื่มคุวิร้ 
หร่้ออาจพัี่กใช้้หร่้อเพิี่กถีอนใบอนุญาตัก็ได้ี”	พี�นกฟ้้าตอบั
  “อ๋อ ยายเคุยได้ียนิว่ิา กสื่ทำช้.  เขารั้บเร่้�องร้้องเรี้ยนจากคุนดูีทำวีิกีบัฟั้ง
วิิทำยุด้ีวิยนะ เพี่ร้าะวิา่เน่�อหาส่ื่�อวิิทำยุ-โทำร้ทัำศน์เดีี�ยวินี�ก็มีเยอะ ผูู้้บริ้โภคุส่ื่�ออย่าง 
เร้าสื่ามาร้ถีจะช่้วิยสื่อดีส่ื่องดูีแลั ตัร้วิจสื่อบเฝ้้าร้ะวัิง แลัะแจ้งไป็ยังหน่วิยงาน
ต่ัาง ๆ เหล่ัานี�ด้ีวิย”	คุณียายกล่าวิเสื่ริม
 “งั�นโทำร้เลัยดีีไหมคุะ เดีี�ยวิคุ้นหาเบอร์้ กสื่ทำช้. ก่อนนะคุะ”	คุณีแม่ 
เดิ้นไปัหยบิัโทรศพัท์ม่อถ่อและกด้คน้หา	“นี�ไงคุะ 1200 เดีี�ยวิเร้าโทำร้แจ้งเน่�อหา 
คุวิามรุ้นแร้งทีำ�ออกอากาศทำางทีำวีิวัินนี�กันเลัยนะคุะ”
  “อย่าล่ัมร้ะบุ วัิน เวิลัา แลัะช่้องร้ายการ้ทีำ�ต้ัองการ้จะร้้องเรี้ยนด้ีวิย 

นะคุรั้บ แต่ัถ้ีาเป็็นส่ื่�อออนไลัน์ก็ต้ัองไป็ทีำ�กร้ะทำร้วิงดิีจิทัำลัเพ่ี่�อเศร้ษฐกิจแลัะสัื่งคุม สื่ายด่ีวิน 1212 ส่ื่วินถ้ีาเป็็นภาพี่ยนตัร์้
แลัะวิิดีีทัำศน์ ก็โทำร้ 1765 กร้ะทำร้วิงวัิฒนธีร้ร้มได้ีเลัยคุรั้บ”พี�นกฟ้้าบัอกปิัด้ท้าย

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

  คว�มืปลอด้ภัย (-3) 

กรอบคว�มืร่้หลักก�รท�งวิช้�ก�ร

ไมื�นำ�เส่นอเนื�อห�เกี่ยวกับเพศ ภ�ษ� และคว�มืรุนแรงที่ไมื�เหมื�ะส่มื

“-3 +6 ”
1

 1.1 พี่ฤติักร้ร้มแลัะคุวิามรุ้นแร้ง	พิจารณีาจากภัาพ	
เสีื่ยงและเน่�อหา	ที�อาจทำาให้เกิด้	การเรียนร้้ที�ไม่เหมาะสื่ม	
ในเร่�องพฤติกรรมที�รุนแรง	หร่อนำาไปัส่้ื่ควิามรุนแรงและ 
อันตราย	ปัระกอบัด้้วิย
 • การ้แสื่ดีงพี่ฤตัิกร้ร้มทีำ�ไม่เหมาะสื่ม	รวิมทั�งการ 
นำาเสื่นอที�ก่อหร่อชัีกนำาให้เกิด้ผู้ลรุนแรง	ต่อจิตใจข้องผู้้้ชีม	
ทำาให้เกิด้ควิามร้้ส่ื่กทางจิตใจ	เช่ีน	ควิามหด้ห่้	ควิามเศร้า 
ควิามเครียด้	ควิามสื่ะเท่อนใจ	อย่างรุนแรง	รวิมตลอด้ถ่ง 
องค์ปัระกอบัข้องรายการที�ทำาให้ผู้้้ชีมตกใจกลัวิ	ควิามน่าเกลียด้
สื่ยด้สื่ยอง	ข้ยะแข้ยง								
 • การ้ใช้้คุวิามรุ้นแร้ง กระทำาต่อตนเอง	บัุคคลอ่�น	
สิื่�งมีชีีวิิต	และวัิตถุ
 •    การ้ใช้้อาวุิธี ยาเสื่พี่ติัดี การแสื่ด้งภัาพข้องการกระทำา 
ควิามผิู้ด้ในร้ปัแบับัต่าง	ๆ	รวิมถ่ง	เน่�อหาที�ขั้ด้ต่อศีลธรรม 
และควิามสื่งบัสุื่ข้ข้องสัื่งคม
 • การ้นำาเสื่นอทีำ�ก่อหร่้อชั้กนำาให้เกิดีการ้อคุติั 
การเล่อกปัฏิิบััติอันนำามาซ่ึ่�งการต่อต้านหร่อล่วิงละเมิด้ 
บุัคคลหร่อกลุ่มบุัคคล	รวิมถ่งการส่ื่งเสื่ริมการสื่ร้างทัศนคติ	
ควิามเช่ี�อ	การชีกัจ้งใจให้เกิด้การลว่ิงละเมดิ้		หร่อการตอ่ต้าน	
การด้้หมิ�นเหยยีด้หยาม	การลด้ทอนหร่อการละเมดิ้ศักดิ้�ศรี

ควิามเปัน็มนุษย	์ละเมดิ้สิื่ทธิมนุษยชีน	ตลอด้จนการสื่ง่เสื่ริม 
หร่อชัีกจ้งให้เกิด้การต่อต้าน	ด้้หมิ�น	สื่ร้างทัศนคติเชิีงลบั	
การลอ้เลียนให้เกิด้ควิามอาย	กลายเปัน็	“ตััวิตัลักในสัื่งคุม” 
ที�มีผู้ลต่อตัวิบุัคคล	กลุ่มบุัคคล	ทั�งในปัระเด็้นข้องเช่ี�อชีาติ	
สัื่ญชีาติ	ชีาติพันธ์ุ	เพศ	รสื่นิยมทางเพศ	ชีนชัี�น	สื่ถานะ	
สื่ภัาพทางเศรษฐกจิ	อายุ	ศาสื่นา	สีื่ผิู้วิ	โรคหร่อภัาวิะสุื่ข้ภัาพ 
ควิามพิการทั�งทางร่างกาย	จิตใจ	และสื่ติปััญญา
 1.2 เร่้�องทำางเพี่ศ พิจารณีาจากภัาพ	เสีื่ยงและเน่�อหา	
ที�อาจทำาใหเ้กิด้การเรียนร้้ที�ไม่เหมาะสื่ม	ในด้้านการแตง่กาย 
การแสื่ด้งออกทางเพศ	การแสื่ด้งท่าทางหร่อกิริยาที�ไม่ 
เหมาะสื่มในทางเพศ	การล่วิงละเมิด้ทางเพศ	การสื่นทนา 
หร่อใช้ีคำาพ้ด้เกี�ยวิกับัเน่�อหาทางเพศที�ล่อแหลม	หร่อ 
ไม่เหมาะสื่ม	การสื่ร้างทัศนคติทางลบัเกี�ยวิกับัเน่�อหาทาง
เพศในปัระเด็้นต่าง	ๆ	เช่ีน	การเหยียด้เพศ	เป็ันต้น
 1.3 ภาษา	พิจารณีาจากภัาพ	เสีื่ยงและเน่�อหาที� 
อาจทำาให้เกิด้การเรียนร้้ที�ไม่เหมาะสื่มในเร่�องการใช้ีภัาษา 
ไวิยากรณ์ีทางภัาษา	การใช้ีภัาษาที�ล่อแหลม	หมิ�นเหม่ 
ส่ื่�อควิามหมายในเชิีงลบั	รวิมถ่งการใช้ีภัาษาที�ก้าวิร้าวิ 
ด้้หมิ�น	นำามาซ่ึ่�งการลด้ทอนศักดิ้�และศรีข้องผู้้้ฟั้ง
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คว�มืส่ร้�งส่รรค์ (+6)

ส่�งเส่ริมืให้เกิด้ก�รพัฒน�คุณภ�พช้ีวิตข้องคนและส่ังคมื
2

เราสามารถแจ้งร้องเรียนสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
ที่ไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนได้ที่
ส่ำ�นักง�น กส่ทช้. ส่�ยด้�วน 1200

สำาหรับสื่ออื่นๆ ก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลอยู่
เช่น สื่อออนไลน์ ร้องเรียนได้ที่

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและส่ังคมื
(กระทรวงด้ีอีเอส่) ที่ 1212

หรือสื่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์ ร้องเรียนได้ที่ 
กระทรวงวัฒนธรรมื หมื�ยเลข้ 1765

ร่้หรือไมื�?

 2.1 เน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มให้เกิดีร้ะบบวิิธีีคิุดี กล่าวิค่อ 
ให้คิด้เป็ันตามควิามสื่ามารถข้องสื่มองในแต่ละวัิย	
ตลอด้จนการส่ื่งเสื่ริมด้้านพัฒนาการทางสื่มองและสื่ติ
ปััญญา	 ให้มีควิามร้้มีควิามเข้้าใจ	 มีควิามสื่ามารถใน 
การปัระยุกต์			วิิเคราะห์			สัื่งเคราะห์			และปัระเมินผู้ล		ได้้อย่าง 
เป็ันระบับั	โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งการทำาให้เกิด้ควิามคิด้ริเริ�ม 
สื่ร้างสื่รรค์	การวิางแผู้นการตัด้สิื่นใจ	การแก้ไข้ปััญหา 
อย่างเป็ันระบับั
       2.2  เน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มคุวิามรู้้ในเร่้�องวิิช้าการ้
ตลอด้จนควิามร้้ในศาสื่ตร์สื่าข้าต่าง	ๆ	ให้สื่ามารถเรียนร้้ 
วิิชีาการในศาสื่ตร์สื่าข้าวิิชีาต่าง	ๆ 	ตลอด้จนศาสื่ตร์ปัระยกุต์ 
และศาสื่ตร์ในเชิีงบ้ัรณีาการ	ที�สื่ามารถนำาไปัใช้ีปัระโยชีน์ 
ในชีีวิิตปัระจำาวัินได้้	 เช่ีน	ควิามร้้ในด้้านภัาษาศาสื่ตร์ 
ตรรกะ	และคณิีตศาสื่ตร์	ด้นตรี	กีฬา	ตลอด้จนควิามร้้ใน 
ด้้านวิิชีาชีีพ	รวิมถ่งการสื่ร้างควิามรักในการเรียนร้้
  2.3 เน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มให้เกิดีการ้พี่ัฒนาด้ีาน 
คุุณธีร้ร้ม แลัะจริ้ยธีร้ร้ม	 ให้เกิด้การเรียนร้้และเข้้าใจ 
ถ่งคุณีธรรมและจริยธรรม	 ตลอด้จนเกิด้ควิามร้้ส่ื่ก 
น่กคิด้และควิามเช่ี�อ	แรงบัันด้าลใจ	ที�จะปัระพฤตปิัฏิิบััติตาม
คุณีธรรมและจริยธรรมในมาตรฐานข้องควิามเป็ันมนุษย์

       2.4 เน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มให้เกิดีการ้เรี้ยนรู้้เกี�ยวิกับ 
ทัำกษะชี้วิิตั ให้ร้้จักและเรียนร้้เกี�ยวิกับัทักษะในการใช้ีชีีวิิต 
ในสัื่งคมที�เหมาะสื่มกับักาลเทศะ	สื่ามารถนำาทักษะดั้งกล่าวิ
ไปัใช้ีในชีีวิิตข้องตนเองได้้	ตลอด้จนสื่ามารถแก้ไข้ปััญหาใน
ชีีวิิตอย่างเหมาะสื่มได้้
 2.5 เน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มให้เกิดีการ้เรี้ยนรู้้ ยอมรั้บ 
เข้าใจ แลัะช่้�นช้มคุวิามหลัากหลัายในสัื่งคุม ทั�งใน 
เร่�องข้องสัื่งคม	 วัิฒนธรรม	 เช่ี�อชีาติ	 สัื่ญชีาติ	ภัาษา 
สื่ถานะทางสื่งัคม	เพศ	และวิยั	เป็ันต้น	เพ่�อให้เกิด้การเรียนร้้ 
ในควิามแตกต่างหลากหลาย	และสื่ามารถอย้่ร่วิมกันกับั 
ควิามแตกต่างหลากหลายนั�นได้้อย่างสัื่นติ	ตลอด้จนใช้ีเป็ัน
แนวิทางในการแก้ปััญหาและข้จัด้ควิามขั้ด้แย้งอันเกิด้จาก 
ควิามแตกต่างหลากหลายนั�นได้้
       2.6 เน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มการ้พัี่ฒนาคุวิามสื่ัมพัี่นธ์ี 
ของคุนในคุร้อบคุร้ัวิ	และควิามสื่ัมพันธ์ระหว่ิางบุัคคล 
ทำาให้เกิด้การเรียนร้้ในควิามสัื่มพันธ์ที�ดี้ข้องคนในครอบัครัวิ 
ทั�งเรียนร้้และเข้้าใจกันและกันข้องคนในครอบัครัวิ 
ตลอด้จนการทำาให้เกิด้ศรัทธา	และแรงบัันด้าลใจใน 
สื่ถาบัันครอบัครัวิ
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ตอนที่ 1

คว�มืรุนแรงในส่ื่อ
ท่ี่�ไม่่ปลอดภััยและไม่่สื่ร้ืางสื่รืรืค์
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 ทำางโร้งเรี้ยนป็ร้ะกาศแล้ัวิว่ิา ภาคุการ้ศึกษาทีำ�กำาลัังจะมาถึีงนี�นักเรี้ยนจะได้ีไป็เรี้ยนทีำ�โร้งเรี้ยนเต็ัมรู้ป็แบบ 
หลัังจากทีำ�ต้ัองเรี้ยนออนไลัน์เพี่ร้าะสื่ถีานการ้ณ์การ้แพี่ร่้ร้ะบาดีของโคุวิิดี-19 มาตัลัอดีปี็ ชุ้ดีนักเรี้ยนทีำ�มีอยู่ 
กลัายเป็็นเหม่อนเส่ื่�อผู้้าสื่ำาหรั้บเด็ีกต่ัางอายุ เม่�อเทีำยบกับรู้ป็ร่้างของพีี่�บลูักับน้องเบิร์้ดีทีำ�เติับโตัขึ�นมากในช่้วิง
ร้ะยะเวิลัาทีำ�ผู่้านมา คุุณแม่จึงพี่าสื่องพีี่�น้องไป็ซ่�อชุ้ดีนักเรี้ยนใหม่เพ่ี่�อเตัรี้ยมตััวิสื่ำาหรั้บการ้เปิ็ดีเทำอม

 “เร็้วิกว่ิาเวิลัาก็การ้เติับโตัของลูักทัำ�งสื่องนี�แหลัะ 
เผู้ลัอแป๊็บเดีียวิ เส่ื่�อผู้้าตััวิเล็ักลังจนใส่ื่ไม่ได้ีเลัย” คุณีแม่
พ้ด้เปัรยข่้�นมาข้ณีะที�รถติด้ไฟ้แด้งสีื่�แยกกลางเม่องที�คุ้นเคย	
ระหว่ิางทางกลับับ้ัาน
	 น้องเบิัร์ด้มองร้านอาหารท้องถิ�นช่ี�อดั้งที�มุมถนน 
ตอนนี�เริ�มมีผู้้้คนกลับัมาใช้ีชีีวิิตตามปักติ	 โด้ยเข้้ามานั�ง 
ทานอาหารที�ร้านกันบ้ัางแล้วิหลังรัฐผู่้อนคลายมาตรการ 

ควิบัคุมการแพร่ระบัาด้ข้องโควิิด้-19 
“แม่ฮะ ร้้านนั�นคุนเยอะจังเลัย 

ผู้มจำาได้ีว่ิาเร้าเคุยไป็นั�งตัอนเด็ีกๆ
แลัะผู้มตั้องให้แม่ป้็อนข้าวิให้ 
แต่ัตัอนนี�ผู้มโตัแลั้วิ ถ้ีาไป็ทำาน 

ทีำ�ร้้านนี�อีกทีำ แม่ไม่ต้ัองป้็อนผู้ม 
แล้ัวินะคุรั้บ” 

 “นั�นสิื่นะ ตัอนนี�น้องเบิร์้ดี 
โตัขึ�นเยอะเลัย ไม่ใช่้เพีี่ยงตััวิโตัขึ�นแต่ัยัง 

เติับโตัทำางคุวิามคิุดี เพี่ร้าะฝึ้กคิุดีวิิเคุร้าะห์บ่อย ๆ  ด้ีวิย” 
คุณีแม่ตอบัน้องเบิัร์ด้	มองด้้วิยสื่ายตาเอ็นด้้ก่อนเหล่อบั 
มองพี�บัล้ผู่้านกระจกมองหลัง	“พีี่�บลูัเงียบเชี้ยวิลูัก กำาลััง 
ดูีอะไร้อยู่เหร้อจะ๊”	คุณีแม่ถามเม่�อเห็นพี�บัล้มองจอโทรศัพท์
ม่อถ่อแบับัครุ่นคิด้
 “ดูียูทูำป็คุ่ะแม่ แต่ัตัอนนี�หนูกำาลัังตักใจทีำ�ยูทูำป็เบอร์้ 
คุนนี� เอานกโยนใส่ื่กร้ะทำะทีำ�มีนำ�ามันร้้อน ๆ แบบทำอดีนก 
ทัำ�งเป็็นเลัย”	พี�บัล้เงยหน้ามาสื่บัตาแม่	มีนำ�าตาร่�นข้อบัตา	
“หนูดูีแล้ัวิคิุดีถึีงพีี่�นกฟ้้าเลัย ลัองนึกดูีว่ิาถ้ีาเป็็นพีี่�นกฟ้้า 
เขาจะเจ็บแคุ่ไหนคุ่ะแม่”
 “พีี่�บลูัอย่าร้้องไห้เลัยคุรั้บ ผู้มว่ิาแบบนี�เร้าต้ัอง 
ช่้วิยกันเฝ้้าร้ะวิังส่ื่�อทีำ�ไม่ป็ลัอดีภัยแลัะไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้คุ์ 
เหม่อนทีำ�วัินก่อนพีี่�นกฟ้้าบอก”น้องเบิัร์ด้บัอกพี�สื่าวิ 
แล้วิหันไปัถามคุณีแม่ต่อทันที	“แบบนี�เข้าข่ายหลัักการ้ 
-3 ทีำ�เร้าคุุยกันวัินก่อนไหมคุรั้บแม่”
 “ใช่้จ้ะ น่าจะเป็็นกลุ่ัมของเน่�อหาส่ื่�อทีำ�ไม่เหมาะสื่ม 
คุวิามรุ้นแร้งนะ เป็็นการ้ใช้้คุวิามรุ้นแร้งกร้ะทำำาต่ัอ 
ตันเอง บุคุคุลัอ่�น สิื่�งมีชี้วิิตั แลัะวัิตัถุี”	แม่ตอบั	พร้อมหัน
กลับัไปัมองสื่ญัญาณีไฟ้จราจรที�ยงัคงเป็ันสัื่ญญาณีไฟ้สีื่แด้ง 
อย้่	พร้อมพ้ด้ต่อว่ิา

 “ส่ื่�อออนไลัน์ เป็็นส่ื่�อทีำ�ใคุร้ ๆ  ก็สื่ามาร้ถีผู้ลิัตัเน่�อหา 
เพ่ี่�อเผู้ยแพี่ร่้ได้ี ซึ�งก็มีทัำ�งทีำ�ถูีกต้ัองแลัะไม่ถูีกต้ัอง มีทัำ�ง 
เหมาะสื่มแลัะไม่เหมาะสื่ม ซึ�งการ้กร้ะทำำารุ้นแร้งอาจ 
เป็็นเร่้�องทีำ�ไม่ถูีกต้ัองแลัะไม่เหมาะสื่มนะจ๊ะ ซึ�งผูู้้รั้บส่ื่�อ 
คุวิร้รู้้เท่ำาทัำน ใช้้วิิจาร้ณญาณ แลัะสื่ามาร้ถีทีำ�จะร้ณร้งค์ุ 
ไม่รั้บส่ื่�อทีำ�มีเน่�อหาแบบนี� แลัะสื่ะทำ้อนคุวิามคุิดีเห็น 
ของเร้าให้เกิดีการ้เป็ลีั�ยนแป็ลังได้ี”	แม่อธิบัาย
 “แล้ัวิถ้ีาผูู้้ผู้ลิัตัส่ื่�อแบบนี� เขาได้ีข้อมูลัจากเร้าว่ิา 
เร้าไม่เห็นด้ีวิยกับการ้นำาเสื่นอเน่�อหาแบบนี� เขาจะทำำา 
อย่างไร้คุะแม่”	พี�บัล้ถาม
 “เม่�อผูู้้ผู้ลิัตัส่ื่�อได้ีรั้บข้อมูลัว่ิาผูู้้รั้บส่ื่�อทีำ�ไม่ยอมรั้บ 
เน่�อหาคุวิามรุ้นแร้งเหล่ัานั�น ก็อาจจะมีคุวิามเข้าใจว่ิา 
ไม่คุวิร้ทำำาเน่�อหาคุวิามรุ้นแร้งออกมา เพี่ร้าะจะไม่มีคุนดูี 
แลัะมีการ้แก้ไข มีการ้ขอโทำษ แลัะป็รั้บป็รุ้งต่ัอไป็นั�นเอง 
จ้ะลูัก”	คุณีแม่ตอบั
	 สัื่ญญาณีไฟ้สีื่เขี้ยวิแล้วิ	คุณีแม่ค่อย	ๆ	เคล่�อนรถ 
ออกไปั	มุ่งหน้ากลับับ้ัาน
	 ระหว่ิางทางกลับับ้ัาน	คุณีแม่ชีวินพี�บัล้และน้องเบิัร์ด้ 
คุยตอ่	“ลูัก ๆ  เป็็นเด็ีกทีำ�เติับโตัมาในยุคุอินเทำอร์้เน็ตั ลูักคุง 
เคุยเห็นว่ิาผูู้้รั้บส่ื่�อสื่ามาร้ถีร้ายงาน หร่้อ report  ผูู้้เผู้ยแพี่ร่้ 
ส่ื่�อทีำ�ไม่เหมาะสื่มให้ช่้องทำางการ้เผู้ยแพี่ร่้เน่�อหาทำางออนไลัน์
หร่้อแพี่ลัตัฟ้อร้์มนั�นรั้บทำร้าบ เพี่ร้าะแตั่ลัะแพี่ลัตัฟ้อร้์ม 
จะมีข้อกำาหนดีในการ้นำาเสื่นอเน่�อหา ซึ�งผูู้้เผู้ยแพี่ร่้จะต้ัอง 
รั้บผิู้ดีช้อบไม่ให้มีเน่�อหาดัีงกล่ัาวิ ซึ�งหากมีผูู้้ร้ายงานว่ิามี 
คุนเผู้ยแพี่ร้่เน่�อหาคุวิามรุ้นแร้งช่้องทำางการ้เผู้ยแพี่ร้่นั�น 
อาจพิี่จาร้ณาแลัะนำาเน่�อหานั�นออกได้ีนะจ๊ะลูัก” แม่พ้ด้
ข้ณีะเลี�ยวิรถเข้้ามาจอด้ที�บ้ัาน
 “จร้งิด้ีวิยคุ่ะแม่”	พี�บัล้ตอบั	“เดีี�ยวิหนูขออนุญาตั 
ไป็หาพีี่�นกฟ้้าก่อนนะคุะ”	พี�บัล้พ้ด้ก่อนที�จะรีบัลงจากรถ 
วิิ�งไปักอด้พี�นกฟ้้าที�บิันมารับัถ่งรถ
 “อะไร้กันคุรั้บพีี่�บลูั ไม่เจอกันชั้�วิโมงเดีียวิ คิุดีถึีง 
พีี่�นกฟ้้าขนาดีนี�เลัยเหร้อคุรั้บเนี�ย”	 พี�นกฟ้้ากอด้พี�บัล้ 
พร้อมพ้ด้ติด้ตลก	
 “พีี่�บลูัเขาเห็นคุลิัป็ในยูทูำป็เขาทำอดีนกในนำ�ามัน 
แบบเป็็นๆ เลัยสื่ะเท่ำอนใจคุรั้บ บอกว่ิาคิุดีถึีงพีี่�นกฟ้้าขึ�น
มาทัำนทีำ”	น้องเบิัร์ด้ตอบั	ระหว่ิางช่ีวิยแม่ถ่อข้้าวิข้องจากรถ 
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มาเก็บัในบ้ัาน	ก่อนจะนั�งลงที�โซึ่ฟ้าตัวิเดิ้มพร้อมกับัพี�บัล้	
โด้ยมีพี�นกฟ้้าบิันตามมาติด้	ๆ
 “พีี่�นกฟ้้าคุรั้บ เน่�อหาส่ื่�อทีำ�มีคุวิามร้นุแร้ง มีแบบไหน
บ้างคุรั้บ ทีำ�เร้าคุวิร้ช่้วิยกันเฝ้้าร้ะวัิง” น้องเบิัร์ด้ถามต่อ
 “อ๋อ... มีหลัายรู้ป็แบบเลัยล่ัะคุรั้บ” พี�นกฟ้้าตอบั	 
“ป็ร้ะกอบไป็ด้ีวิย เน่�อหาทีำ�สื่ร้้างคุวิามตักใจ เช่้น  การ้นำาเสื่นอ 
เน่�อหาทีำ�มภีาษาทีำ�ร้นุแร้ง ภาพี่ทีำ�นา่กลััวิหร่้อน่าขยะแขยง 
รู้ป็ภาพี่หร่้อเร่้�องร้าวิทีำ�บร้ร้ยายเกี�ยวิกับการ้บาดีเจ็บทำาง 
ร่้างกายอย่างน่าสื่ยดีสื่ยอง เช่้น ฉากอาช้ญากร้ร้ม 
หร่้อรู้ป็ภาพี่อุบัติัเหตุั วิิดีีโอการ้ป็ร้ะหาร้ช้ีวิิตั 
การ้นำาเสื่นอถ่ีายภาพี่ของเหลัวิหร่้อของเสีื่ย 
ในร่้างกายอย่างไร้้เหตุัผู้ลั เช่้น ภาพี่เล่ัอดี 
ภาพี่อวิัยวิะภายในร้่างกาย คุร้าบเล่ัอดี สิื่�ง 
ป็ฏิิกูลัของมนุษย์หร่้อสัื่ตัว์ิ  ร้วิมไป็ถึีงการ้ 
นำาเสื่นอเน่�อหาทีำ�น่าตักใจหร่้อน่าหวิาดีกลััวิ 
เช่้น การ้นำาเสื่นอให้คุนเกิดีคุวิามหวิาดีร้ะแวิง 
โดียการ้ชี้�นำาว่ิาผูู้้ช้มอาจตักอยู่ในอันตัร้าย 
อาจจะตัิดีโร้คุ หร่้อตักเป็็นเหย่�อของแผู้นการ้ลัับ 
อย่างใดีอย่างหนึ�งคุรั้บ นอกจากนี�ยังมีเน่�อหาทีำ�ข่มขู่ 
หร่้อสื่นับสื่นุนให้มีการ้ทำำาร้้ายร่้างกายหร่้อจิตัใจของตันเอง
หร่้อบุคุคุลัอ่�น ยกตััวิอย่างเน่�อหาป็ร้ะเภทำหนึ�งทีำ�เข้าข่าย 
ไม่สื่มคุวิร้เผู้ยแพี่ร้่ เช่้น เน่�อหาทีำ�สื่นับสื่นุนการ้ฆ่่าตััวิ
ตัาย ภาวิะเบ่�ออาหาร้ หร่้อการ้ทำำาร้้ายตััวิเองด้ีวิยวิิธีีอ่�น ๆ  
ข่มขู่ผูู้้อ่�นด้ีวิยการ้ทำำาอันตัร้ายในชี้วิิตัจริ้งหร่้อการ้เรี้ยก 
ให้ผูู้้อ่�นมาทำำาร้้าย ร้วิมถึีงส่ื่งเสื่ริ้ม ยกย่อง หร่้อยอมรั้บ 
การ้ใช้้คุวิามรุ้นแร้งต่ัอผูู้้อ่�น เน่�อหาทีำ�สื่นับสื่นุนหร่้อ
สื่ร้้างขึ�นโดียกลุ่ัมก่อการ้ร้้ายหร่้อองค์ุกร้ลัักลัอบคุ้า 
ยาเสื่พี่ติัดีข้ามช้าติั หร่้อเน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มการ้ก่อการ้ร้้าย 
ซึ�งร้วิมถึีงการ้หาแนวิร้่วิม หร่้อเน่�อหาทีำ�เฉลิัมฉลัอง 
การ้โจมตีัขององค์ุกร้ลัักลัอบคุ้ายาเสื่พี่ติัดีข้ามช้าติัหร่้อ 
กลุ่ัมก่อการ้ร้้าย แบบนี�ก็ไม่เหมาะสื่มคุรั้บ”	 พี�นกฟ้้า 
บัอกอย่างละเอียด้เช่ีนเคย	ซ่ึ่�งทั�งพี�บัล้และน้องเบิัร์ด้ก็ชีอบั
ฟั้งสิื่�งที�พี�นกฟ้้าพยายามอธิบัายเสื่มอ
	 แม่เดิ้นเข้้ามาสื่มทบั	“เดีี�ยวินี� ใคุร้ ๆ ก็ผู้ลิัตัส่ื่�อ 
ออนไลัน์เองได้ี วัินก่อนก็มีทำำาคุลิัป็ทีำ�ทำดีลัองเอาของแข็ง 
รู้ป็แบบต่ัาง ๆ ไป็วิางบนทำางร้ถีไฟ้เพ่ี่�อทำดีสื่อบว่ิาพี่อ 
ร้ถีไฟ้มาแลัว้ิจะเกิดีอะไร้ขึ�น สื่นุกสื่นานกนัใหญ่ คุนดูีทีำ�ไม่รู้้
เท่ำาทัำนก็ตัามมาดูีกัน จริ้ง ๆ  แล้ัวิแม่คิุดีว่ิาไม่เหมาะสื่มเลัย 
เพี่ร้าะการ้สื่นใจแต่ัคุวิามสื่นุก สื่ร้้างวัิฒนธีร้ร้มแลัะคุ่านิยม 
ทีำ�ไม่ถูีกต้ัอง  แลัะไม่คุำานึงถึีงผู้ลักร้ะทำบเสีื่ยหายต่ัอทำรั้พี่ย์สิื่น 
ของสื่ว่ินร้วิม  ไมใ่ช่้เร่้�องทีำ�คุวิร้ไดีรั้้บการ้สื่นับสื่นุน เพี่ร้าะ 
นอกจากทำรั้พี่ย์สิื่นสื่าธีาร้ณะจะเสีื่ยหายแล้ัวิอาจนำาไป็

สู่ื่คุวิามเสีื่ยหายต่ัอชี้วิิตัด้ีวิย แลัะผูู้้ช้มทีำ�ไม่รู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อก็ 
อาจจะทำำาเป็็นพี่ฤติักร้ร้มทีำ�นำาไป็สู่ื่การ้เลีัยนแบบได้ีอีก 
ใช่้ไหมจ๊ะพีี่�บลูั น้องเบิร์้ดี”	แม่พ้ด้
 “ใช่้เลัยคุ่ะแม่”		พี�บัล้ตอบัคุณีแม่	แล้วิหันไปัถาม 
พี�นกฟ้้าต่อ	“พีี่�นกฟ้้าคุะ วัินก่อนเร้าคุุยกันเร่้�องเน่�อหา 
ส่ื่�อทีำ�ไม่เหมาะสื่มทำางทีำวีิ หร่้อวิิทำยุสื่ามาร้ถีแจ้ง กสื่ทำช้. 
ได้ี แล้ัวิหากเป็็นส่ื่�อออนไลัน์ล่ัะคุะ มีกฎหมายทีำ�คุวิบคุุม 
ดูีแลัไหมคุะ” 

	 	 พี�นกฟ้้า	ที�ตอนนี�บิันมาเกาะ 
พนักโซึ่ฟ้าพี�บัล้	“ส่ื่�อออนไลัน์ เป็็นทีำ� 

แพี่ ร่้หลัาย ใน ปั็จ จุ บั น  แลัะ มี
เสื่รี้ภาพี่ในการ้ส่ื่�อสื่าร้ ผูู้้ใดีทีำ� 
เช่้�อมต่ัอเข้าสู่ื่ร้ะบบอินเทำอร์้เน็ตัได้ี 
ก็จะสื่ามาร้ถีเป็็นผูู้้ใช้้งานส่ื่�อออนไลัน์ 

ได้ี เป็็นผูู้้ส่ื่�อสื่าร้สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุส่ื่�อเข้า 
สู่ื่ร้ะบบไดี้โดียไม่จำาเป็็นตั้องขอใบ 

อนุญาตั อย่างไร้ก็ตัามผูู้้ใช้้งานส่ื่�อ
ออนไลัน์ จะต้ัองป็ฏิิบัติัตัามกฎหมาย 

ซึ�งมีทัำ�งกฎหมายเฉพี่าะ คุ่อ พี่ร้ะร้าช้บัญญัติั 
ว่ิาด้ีวิยการ้กร้ะทำำาคุวิามผิู้ดีทำางคุอมพิี่วิเตัอร์้ พี่.ศ. 2550 
แลัะทีำ�แก้ไขเพิี่�มเติัม พี่.ศ. 2560 แลัะกฎหมายทัำ�วิไป็ 
เช่้น กฎหมายอาญาทีำ�เกี�ยวิกับการ้หมิ�นป็ร้ะมาทำ หร่้อ  
กฎหมายทีำ�เกี�ยวิข้องกับการ้กร้ะทำำาคุวิามผิู้ดีต่ัาง ๆ  ไม่ว่ิา 
จะเป็็นเร่้�องลัามกอนาจาร้ ยาเสื่พี่ตัิดี การ้คุ้าป็ร้ะเวิณี 
การ้ล่ัวิงลัะเมิดีทำางเพี่ศต่ัอเด็ีก เป็็นต้ันคุรั้บ” 
	 พี�นกฟ้้าตอบัพร้อมกับัถามต่อว่ิา	“นอกจาก 
เน่�อหาส่ื่�อทีำ�ไม่ป็ลัอดีภัยแลัะไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุทีำ�เร้าคุุยกัน 
มา พี่วิกเร้าคิุดีว่ิามีเน่�อหาอะไร้ทีำ�ไม่เหมาะสื่มอีกบ้าง 
คุรั้บ แล้ัวิจริ้ง ๆ ส่ื่�อมวิลัช้นคุวิร้นำาเสื่นอเน่�อหาทีำ�ดีีได้ี 
อย่างไร้”	พี�นกฟ้้าชีวินคิด้	
 “การ้นำาเสื่นอภาพี่ข่าวิเหตุัการ้ณ์ของอุบัติัเหตุั 
ทีำ�แสื่ดีงคุวิามร้นุแร้งซำ�าหลัาย ๆ  ร้อบคุะ่พีี่�นกฟ้้า เพี่ร้าะทำำา 
ให้เกิดีคุวิามรู้้สึื่กเศร้้าสื่ลัดีหดีหู่ต่ัอผูู้้ช้ม ซึ�งส่ื่�อมวิลัช้น 
คุวิร้หาป็ร้ะเดี็นข่าวิในดี้านอ่�นทีำ�เกี�ยวิข้องกับเหตัุการ้ณ์ 
นั�นเข้ามานำาเสื่นอเพิี่�มเติัม หากยังต้ัองการ้เสื่นอร้ายลัะเอียดี 
ของข่าวิเหล่ัานั�นต่ัอเน่�อง แลัะคุวิร้เป็็นเน่�อหาในเชิ้ง 
ให้คุวิามรู้้หร่้อหาทำางออกให้กับสัื่งคุมคุ่ะ”	พี�บัล้ตอบัเป็ัน
คนแรกก่อนที�จะหันไปัทางน้องเบิัร์ด้	
 “เบร์ิ้ดีไม่ช้อบเวิลัาทีำ�มีการ้นำาเสื่นอเน่�อหาของคุนทีำ�มี 
อาการ้ออทิำสื่ติักแล้ัวิให้มาแสื่ดีงคุวิามสื่ามาร้ถีพิี่เศษ 
เหม่อนให้คุนสื่งสื่าร้ แล้ัวิบางทีำผูู้้ช้มก็แสื่ดีงคุวิามไม่พี่อใจ 
หร่้อไม่ช้อบ บางทีำก็มีกร้ร้มการ้มาพูี่ดีวิิพี่ากษ์วิิจาร้ณ์ 
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การ้แสื่ดีงอย่างเสีื่ย ๆ หาย ๆ ดูีถูีกเขาด้ีวิย ในห้องเรี้ยน 
ของเบิร์้ดีก็มีเพ่ี่�อนทีำ�เป็็นเด็ีกพิี่เศษ ซึ�งเบิร์้ดีเห็นว่ิาเขา
สื่ามาร้ถีใช้้ชี้วิิตัแบบคุนทัำ�วิ ๆ  ไป็ได้ี เหม่อนเร้าเลัยคุรั้บ” 
น้องเบิัร์ด้ตอบั
 “ข้อนี�แม่เห็นด้ีวิยเลัยคุร้ับ”	 คุณีแม่ที� นั� งฟั้ง 
อย้่นานพ้ด้เสื่ริมข่้�นมา “บางทีำแม่ก็เห็นร้ายการ้เกมโช้ว์ิ 
แลัะลัะคุร้ โทำร้ ทัำศ น์ช่้อง ดิีจิทัำลั  ห ร่้อ ช่้องร้ายการ้ 
ออนไลัน์ทีำ�มักนำาเสื่นอภาพี่ตััวิแทำนของตััวิลัะคุร้กลุ่ัม 
ช้าตัิ พัี่น ธ์ุี ในเชิ้ง ล้ัอเ ลีัยน พูี่ดีไม่ ชั้ดี เหยียดีสีื่ ผิู้วิ 
เพี่ศสื่ภาพี่ แลัะล้ัอเลีัยนรู้ป็ร่้างหน้าตัาเพ่ี่�อเรี้ยกเสีื่ยง 
หัวิเร้าะจากผูู้้ช้มด้ีวิยนะ ซึ�งจริ้ง ๆ แล้ัวิเร้าคุวิร้นำาเสื่นอ 
คุวิามหลัากหลัายของมนุษย์โดียเคุาร้พี่ในคุุณคุ่าของ 
คุวิามเป็็นคุนทีำ�เท่ำาเทีำยมกัน”
 “การ้ทำำาให้ผูู้้คุนเป็็นตััวิตัลัก หร่้อทำำาให้ไม่เป็็น 
คุนป็กติั ส่ื่งผู้ลัให้เกิดีการ้ผู้ลัิตัซำ�า การ้เหยียดีหยามทำาง 
วัิฒนธีร้ร้มคุร้ับ ตััวิอย่างเช่้น ลัะคุร้ทีำ�แสื่ดีงภาพี่ตััวิแทำน 
ของกลุ่ัมช้าติัพัี่นธ์ุีหร่้อช้นเผู่้าพ่ี่�นเม่องให้พูี่ดีภาษาไทำย 
ไม่ชั้ดี แลัดูีขบขัน แสื่ดีงภาพี่ตััวิแทำนของกลุ่ัมคุวิาม 
หลัากหลัายทำางเพี่ศให้เป็็นตััวิตัลักแลัะการ้เ ล่ันมุก 
ล้ัอเลีัยนรู้ป็ร่้างหนา้ตัากนัแลัะกนัในร้ายการ้เกมโช้ว์ิ  หร่้อ 

การ้แสื่ดีงตัลักเหล่ัานี� ถ่ีอเป็็น 
ส่ื่�อทีำ� ไ ม่ป็ลัอดีภัยแลัะ 

ไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้คุ์คุรั้บ”  
พี� นก ฟ้้ า พ้ด้ เสื่ ริม	
ก่อนจะพ้ด้ต่อไปั 
อีก ว่ิา 	 “การ้เ ฝ้้า 
ร้ะวัิงส่ื่�อเหล่ัานี� ก็ 

อ า จ จ ะ แ ตั ก ต่ั า ง
กัน เช่้น ร้ายการ้โทำร้ทัำศน์ 

โดียเฉพี่าะในร้ายการ้ทีำ�ไม่ใช่้ 
ร้ายการ้สื่ดี เขาจะมีการ้วิางแผู้น คัุดีกร้องเน่�อหาทีำ�จะ 
นำาเสื่นอ ดัีงนั�นอาจถ่ีอได้ีวิ่ากร้ะทำำาโดียมีเจตันาอย่างใดี 
อย่างหนึ�ีง เพี่ร้าะร้ายการ้ทีำ�มีป็ร้ะเด็ีน เป็็นกร้ะแสื่ทีำ�ทำำาให้ 
คุนสื่นใจจะส่ื่งผู้ลัต่ัอจำานวินการ้ รั้บช้มคุวิามนิยม 
(Rating) ซึ�งมีผู้ลัต่ัอโฆ่ษณาแลัะร้ายไดี้ของเขาคุร้ับ 
การ้เผู้ยแพี่ร่้เน่�อหาทีำ�เป็็นการ้ดูีถูีก ดูีหมิ�น ทำำาให้เกิดี 
การ้ลัดีทำอนหร่้อลัะเมิดีศักดิี�ศรี้คุวิามเป็็นมนุษย์ของ 
ผูู้้เข้าร่้วิมร้ายการ้ ในหลัายกร้ณเีป็็นเร่้�องผิู้ดีกฎหมาย ใน 
กร้ณีออกอากาศทำางโทำร้ทำัศน์หร่้อทีำวีิ เร้าสื่ามาร้ถีแจ้ง 
กสื่ทำช้. ได้ี โดียร้ะบุร้ายลัะเอียดี วัิน เวิลัา ช่้�อร้ายการ้ 
ช่้องร้ายการ้ทีำ�ออกอากาศ พี่ร้้อมกับเน่�อหาทีำ�ไม่เหมาะสื่ม 
สัื่�น ๆ พี่อเข้าใจเพ่ี่�อให้เจ้าหน้าทีำ�ดีำาเนินการ้ในส่ื่วินทีำ� 

เกี�ยวิข้องต่ัอไป็ได้ีคุรั้บ ส่ื่วินส่ื่�อออนไลัน์นั�น ผูู้้ทีำ�ถูีกลัะเมิดี 
อาจดีำาเนินคุดีีได้ีในป็ร้ะเด็ีนหมิ�นป็ร้ะมาทำ หร่้อใช้้ พี่.ร้.บ 
คุอมพิี่วิเตัอร์้ได้ีนั�นเอง”
 “จ๊อกกกก”	เสีื่ยงปัระหลาด้เกิด้ข่้�นในวิงสื่นทนา	
 “ ท้ำ อ งแ ม่ เ อ ง จ้ ะ ” 	 แ ม่ พ้ ด้อ ย่ า ง อ า รม ณ์ี ดี้ 
“เป็็นสัื่ญญาณบอกว่ิาวัินนี�พี่อแคุ่นี�ก่อน...เอาลั่ะจ้ะ 
ใคุร้หิวิแล้ัวิยกม่อขึ�น”
 “หนูคุ่ะ” “ผู้มคุรั้บ”	พี�บัล้กับัน้องเบิัร์ด้	ยกม่อข่้�น	
อย่างรวิด้เร็วิ
 “งั�นแม่ฝ้ากพีี่�บลูัไป็ตัามคุุณพ่ี่อทีำ�สื่วินผัู้กหลัังบ้าน 
แลัะฝ้ากน้องเบิร์้ดีไป็เชิ้ญคุุณยายทีำ�กำาลัังถัีกไหมพี่ร้ม 
อยู่ร้ะเบียงหน้าบ้านให้มาทำานข้าวิกันได้ีไหมจ๊ะ เดีี�ยวิ 
แม่เตัรี้ยมตัั�งโต๊ัะอาหาร้เย็นวัินนี�กัน”	แม่พ้ด้ก่อนที�จะ 
แยกไปัเตรียมสื่ำารับัอาหารสื่ำาหรับัครอบัครัวิในวัินนี�
 “ไม่ต้ัองแล้ัวิจ้ะแม่ พ่ี่อกับคุุณยายแอบเตัร้ียม 
ตัั� ง โ ต๊ั ะ ไว้ิ ร้อทำุ กคุนเรี้ยบ ร้้อยแลั้ วิ  สื่ มัย นี� ทุำ กคุน 
ช่้วิยกันได้ี โดียไม่ต้ัองร้อให้แม่ทำำางานบ้านงานเร่้อน 
คุนเดีียวิแล้ัวิจ้ะ”	พ่อเดิ้นมาพร้อมกับับัอกทุกคน	
 “ทุำกคุนล้ัางไม้ล้ัางม่อ แล้ัวิทำานข้าวิด้ีวิยกัน 
พีี่�นกฟ้้าด้ีวิยนะ”
 พี�นกฟ้้าบิันตามสื่มาชิีกครอบัครัวินกฟ้้าไปัทานข้้าวิ 
อย่างช่ี�นชีม	วิันนี�เราได้้เรียนร้้ว่ิาเน่�อหาควิามรุนแรงในส่ื่�อ 
มีหลายร้ปัแบับัก็จริง	แต่หากผู้้้รับัส่ื่�อร้้เท่าทันส่ื่�อและมี 
ควิามร้้ด้้านกฎหมาย	หร่อการกำากับัด้้แลส่ื่�อที�เกี�ยวิข้้องก็ 
สื่ามารถทำาหน้าที�พลเม่องในการช่ีวิยเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััย
และไม่สื่ร้างสื่รรค์ร่วิมกันได้้เพ่�อสื่ร้างนิเวิศส่ื่�อที�ดี้ให้กับั
สัื่งคมข้องเรา
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ผ่้ใด้กระทำ�คว�มืผิด้ที่ระบุไว้ด้ังต�อไปนี� ต้องระว�งโทษจำ�คุกไมื�เกินห้�ปี หรือปรับไมื�เกินหนึ่งแส่นบ�ท 
หรือทั�งจำ�ทั�งปรับ

 ถ้�ก�รกระทำ�คว�มืผิด้ต�มืวรรคหนึ่ง (1) มืิได้้ 
กระทำ�ต�อประช้�ช้น แต�เป็นก�รกระทำ�ต�อบุคคลใด้บุคคลหน่ึง 
ผ่้กระทำ� ผ่้เผยแพร� หรือส่�งต�อซึ่งข้้อมื่ลคอมืพิวเตอร ์
ดั้งกล��ว ต้องระว�งโทษจำ�คุกไมื�เกินส่�มืปีหรือปรับไมื�เกิน 
หกหมืื่นบ�ท หรือทั�งจำ�ทั�งปรับ และให�เป็นคว�มืผิด้ 
อันยอมืคว�มืได้้

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

มื�ตร� 14 

พระร�ช้บัญญัติว��ด้้วยก�รกระทำ�คว�มืผิด้เกี่ยวกับคอมืพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560

โด้ยทุจริต	หร่อโด้ยหลอกลวิง	นำาเข้้าส่้ื่ระบับัคอมพวิิเตอรซ่์ึ่�งข้้อม้ลคอมพวิิเตอรที์�บิัด้เบ่ัอนหร่อปัลอม		ไม่ว่ิาทั�งหมด้หร่อ

บัางสื่ว่ิน	หร่อข้้อม้ลคอมพวิิเตอรอั์นเป็ันเท็จ	โด้ยปัระการที�น่าจะเกดิ้ควิามเสื่ยีหายแก่ปัระชีาชีน	อนัมิใช่ีการกระทำา 

ควิามผิู้ด้ฐานหมิ�นปัระมาทตามปัระมวิลกฎหมายอาญา

นำาเข้้าส่้ื่ระบับัคอมพิวิเตอร์ซ่ึ่�งข้้อม้ลคอมพิวิเตอร์อันเป็ันเท็จ	โด้ยปัระการที�น่าจะเกิด้ควิามเสีื่ยหายต่อการรักษา

ควิามมั�นคงปัลอด้ภััยข้องปัระเทศ	ควิามปัลอด้ภััยสื่าธารณีะ	ควิามมั�นคงในทางเศรษฐกจิข้องปัระเทศ	หร่อโครงสื่รา้ง

พ่�นฐานอันเป็ันปัระโยชีน์สื่าธารณีะข้องปัระเทศ	หร่อก่อให้เกิด้ควิามต่�นตระหนกแก่ปัระชีาชีน

นำาเข้้าส่้ื่ระบับัคอมพิวิเตอร์ซ่ึ่�งข้้อม้ลคอมพิวิเตอร์ใด้ๆ	อันเป็ันควิามผิู้ด้เกี�ยวิกับัควิามมั�นคงแห่งราชีอาณีาจักรหร่อ

ควิามผิู้ด้เกี�ยวิกับัการก่อการร้ายตามปัระมวิลกฎหมายอาญา

เผู้ยแพร่หร่อส่ื่งต่อซ่ึ่�งข้้อม้ลคอมพิวิเตอร์โด้ย 

ร้้อย้่แล้วิว่ิาเป็ันข้้อม้ลคอมพิวิเตอร์ตาม	(1)	(2)	

(3)	หร่อ	(4)

นำาเข้้าส่้ื่ระบับัคอมพิวิเตอร์ซ่ึ่�งข้้อม้ลคอมพิวิเตอร์ 

ใด้	ๆ 	ที�มีลักษณีะอันลามกและข้้อม้ลคอมพิวิเตอร์ 

นั�นปัระชีาชีนทั�วิไปัอาจเข้้าถ่งได้้

1

3

5

4

2

แนวคิดเกี่ยวกับสามเหลี่ยมแห่งความรุนแรง
ซึ่งพัฒนาโดย Johan Galtung

นักสังคมวิทยาชาวนอร์เวย์ อธิบายว่า
ความรุนแรงมีสามประเภท ได้แก่ ความรุนแรง

ทางตรง คือความรุนแรงที่เราเห็นด้วยตา
ได้ยินด้วยหู ในขณะที่ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 

เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอำานาจ
และความรุนแรงทางวัฒนธรรมเกิดจาก

ความเชื่อและถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา  จนเกิดเป็น
มายาคติ ซึ่งความรุนแรงทั้งสามประเภท
มีการเชื่อมต่อและส่งเสริมให้ความรุนแรง
ดำารงอยู่ การแก้ไขความรุนแรงจึงต้อง

มีการวิเคราะห์ความรุนแรงทั้งสามประเภท
และแก้ไขความรุนแรงเหล่านั้นไปพร้อมกัน

ร่้หรือไมื�?
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ตอนที่ 2

ก�รจัด้ระดั้บคว�มืเหมื�ะส่มื
ข่องเนืื้�อหากัับกัารืคุยเรืื�องสืื่�อให้เป็นื้บที่สื่นื้ที่นื้าปกัติ้

 “วัินก่อนบอยทำำาร้ายงานส่ื่งคุรู้เร่้�องเน่�อหาทีำ�ไม่ป็ลัอดีภัยในส่ื่�อสัื่งคุมออนไลัน์ คุ้นหาไป็คุ้นหามา ไป็เจอ 
เพี่จส่ื่�อโซเชี้ยลัมีเดีียทีำ�มีการ้โพี่สื่ต์ัขายอาวุิธีอันตัร้ายกัน เดีี�ยวินี�ขายกันแบบเปิ็ดีเผู้ยเลัยนะ” 
 ช้ายหนุ่มวัิยกลัางคุนวิางแก้วิกาแฟ้ลังกลัางโต๊ัะพี่ร้้อมขยับเก้าอี�นั�งลัง คุุณบุญชั้ยเพ่ี่�อนสื่นิทำสื่มัยเรี้ยน 
ของคุุณพ่ี่อขมวิดีคิุ�วิเม่�อพูี่ดีถึีงเน่�อหาส่ื่�อทีำ�ลูักช้ายของตันเองเอามาให้ดูี

	 วัินนี�คุณีพ่อมีนัด้กับัเพ่�อนสื่มัยเรียนมหาวิิทยาลัย 
เพ่�อเตรียมจัด้งานเลี�ยงรุ่นปัระจำาปีัเพ่�อระด้มทุนช่ีวิยเหล่อ 
ผู้้้ปัระสื่บัภััยหนาวิ	
 “แล้ัวินายตัอบลูักไป็ว่ิายังไง” คุณีพ่อถาม 
“ก็ตัอบไป็วิา่อาวุิธีต่ัาง ๆ  ไมส่ื่ามาร้ถีโฆ่ษณาหร่้อจำาหนา่ย 
ได้ีเป็็นการ้ทัำ�วิไป็ผิู้ดีกฎหมายน่ะสิื่ แต่ัเร้าก็ยังไม่คุ้นให้ 
ชั้ดีเจนว่ิาผิู้ดีกฎหมายอะไร้นะ ก็แอบกังวิลัแลัะอดีห่วิง 
ไม่ได้ี สื่มัยนี�ส่ื่�อออนไลัน์มันเข้าถึีงได้ีไป็ทัำ�วิ เร้าก็เลัย 
ตััดีสิื่นใจร้ะงับสัื่ญญาณอินเทำอร์้เน็ตัม่อถ่ีอส่ื่วินตััวิของ 
ลูักไป็ ทำะเลัาะกันแทำบบ้านแตัก นี�ผู่้านมาสื่องวิันแล้ัวิ 
ยังเข้าหน้ากันไม่ติัดีเลัย” คุณีบุัญชัียพ้ด้พลางถอนหายใจ
	 คุณีพ่อที�กำาลังเปิัด้ปัฏิิทินออนไลน์เพ่�อวิางแผู้น 
การจัด้กิจกรรมชีะงักเล็กน้อยก่อนที�ตอบัว่ิา	“ด้ีานดีีของ 
ส่ื่�อออนไลัน์ก็มี อย่างน้อยช่้วิงก่อนทีำ�โคุวิิดี-19 ร้ะบาดีหนัก 
ลูัก ๆ ได้ีเรี้ยนหนังส่ื่อ ก็เพี่ร้าะมีอินเทำอร์้เน็ตันะเพ่ี่�อน 
แถีมคุวิามรู้้ ข้อมูลัต่ัาง ๆ ก็อยู่ในโลักออนไลัน์มากมาย”
คุณีพ่อพ้ด้ก่อนที�จะข้ยบััหน้าจอคอมพิวิเตอรพ์กพาเข้้าใกล้ 
คุณีบุัญชัียอีกหน่อย	
 “เดีี�ยวิเร้าทำำาอะไร้ให้นายดูี”	 คุณีพ่อพ้ด้ก่อนที� 
พิมพ์คำาสื่ำาคัญลงในเสิื่ร์ชีเอนจิน	หร่อ	โปัรแกรมค้นหาข้้อม้ล 
ออนไลน์		“นายพิี่มพ์ี่คุำาว่ิากฎหมาย แลัะอาวุิธีแล้ัวิกดี 
คุ้นหา...”	คุณีพ่อเงียบัไปัอ่ด้ใจ	ก่อนที�หน้าจอคอมพิวิเตอร์ 
จะปัรากฏิข้้อม้ลข่้�น
  “นี�ไงเพ่ี่�อน พี่ร้ะร้าช้บัญญัติัอาวุิธีปื็น เคุร่้�อง 
กร้ะสุื่นปื็น วัิตัถุีร้ะเบิดีดีอกไม้เพี่ลิัง แลัะสิื่�งเทีำยมอาวุิธีปื็น 
พี่.ศ. 2490 มาตัร้า 34 ห้ามมิให้จำาหน่ายอาวุิธีปื็น 
หร่้อเคุร่้�องกร้ะสุื่นปื็นแก่ผูู้้ทีำ�ไม่ได้ีรั้บใบอนุญาตัให้ซ่�อ 

หร่้อมีแลัะใช้้อาวิุธีปื็นแลัะ 
เคุร่้�องกร้ะสุื่นปื็น” คุณีพ่อ 

เล่�อนหน้าจอและอ่าน 
เฉพาะมาตราที�เกี�ยวิข้้อง 
ให้ฟั้ง	“เด็ีกยุคุนี�เขา 
เติับโตัมาพี่ร้้อมกับ 
ข้อมูลัแลัะเทำคุโนโลัยี 
นายต้ัองเอาข้อมูลัไป็ 

คุุยนะเพ่ี่�อน ไม่ใช่้ปิ็ดีกั�น 
ลูัก เพี่ร้าะเทำคุโนโลัยี  

เป็ลีั�ยนแป็ลังไป็ทุำกวัิน เร้าไม่ 
สื่ามาร้ถีจะตีักร้อบให้ทุำกอย่าง สิื่�งทีำ�สื่ำาคัุญคุ่อเร้าต้ัองติัดีตัั�ง 
ทัำกษะการ้รู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อกับลูักของเร้า จริ้ง ๆ ก็ตััวิเร้าเอง 
ด้ีวิยนะ” คุณีพ่อพ้ด้ติด้ตลก
 “เดีี�ยวิๆ ขอหยดุีตัร้งหนา้นี�หน่อย” คุณีบุัญชัียบัอก 
คุณีพ่อ	ข้ณีะที�กำาลังเล่�อนหน้าจอผู่้านข้้อม้ลบัางอย่าง
 “พี่ร้ะร้าช้บัญญัติัยาเสื่พี่ติัดีให้โทำษ (ฉบับทีำ� 7) 
พี่.ศ. 2562 ป็ร้ะกาศในร้าช้กิจจานุเบกษา เม่�อวัินทีำ� 18 
กุมภาพัี่นธ์ี 2562 นี�กฎหมายป็รั้บป็รุ้งใหม่เลัยหร่้อ 
เป็ล่ัา เข้าท่ำาดีีนะ”คุณีบุัญชัียพ้ด้
 “กฎหมายว่ิาด้ีวิยยาเสื่พี่ติัดีให้โทำษ เพ่ี่�อกำาหนดี 
มาตัร้การ้ในการ้คุวิบคุุมยาเสื่พี่ตัิดีให้โทำษในป็ร้ะเภทำ 5 
ให้เหมาะสื่มกับสื่ถีานการ้ณ์ปั็จจุบันแลัะสื่อดีคุลั้อง 
ตัามหลัักสื่ากลัน่ะ”	คุณีพ่อตอบั	“ลัองเปิ็ดีดูีได้ีนะ... ตัาม 
พี่ร้ะร้าช้บัญญัติัยาเสื่พี่ตัิดีให้โทำษ พี่.ศ. 2522 ไดี้แก่ 
กัญช้าแลัะพ่ี่ช้กร้ะทำ่อมสื่ามาร้ถีนำาไป็ใช้้เพ่ี่�อการ้ศึกษา 
วิิจัยแลัะเพ่ี่�อป็ร้ะโยช้น์ทำางการ้แพี่ทำย์ ภายใต้ัการ้กำากับ 
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ดูีแลัแลัะคุวิบคุุมของแพี่ทำย์ได้ี”	คุณีพ่อลองอ่านแบับัสื่รุปั 
คร่าวิ	ๆ	
 “อ่อ..เห็นเดีี�ยวินี�ใคุร้ๆ ก็พูี่ดีถึีงกันบนส่ื่�อนะ นึกว่ิาไม่ผิู้ดี 
กฎหมายแล้ัวิ จริ้ง ๆ  อ่านดูี กัญช้าแลัะพ่ี่ช้กร้ะท่ำอมยังคุง 
ถ่ีอเป็็นยาเสื่พี่ติัดีให้โทำษในป็ร้ะเภทำ 5 ตัาม พี่.ร้.บ. ยาเสื่พี่ติัดี 
ให้โทำษ พี่.ศ. 2522 เช่้นเดิีมนี�นะ แคุ่เพิี่�มองค์ุป็ร้ะกอบของ 
คุณะกร้ร้มการ้คุวิบคุุมยาเสื่พี่ติัดีให้โทำษ เฉพี่าะกร้ณี 
การ้ป็ร้ะชุ้ม เพ่ี่�อพิี่จาร้ณาเกี�ยวิกับยาเสื่พี่ตัิดีให้โทำษใน 
ป็ร้ะเภทำ 5 ให้มีคุวิามเหมาะสื่ม แลัะสื่อดีคุล้ัองกับการ้พิี่จาร้ณา 
อนุญาตัให้ใช้้ป็ร้ะโยช้น์กัญช้าเพ่ี่�อการ้ศึกษาวิิจัยแลัะ 
ป็ร้ะโยช้น์ทำางการ้แพี่ทำย์ข้อนี�ทุำกคุนต้ัองรู้้เลัยนะเนี�ย”  
คุณีบุัญชัียพ้ด้
	 คุณีพ่อยกกาแฟ้ข่้�นมาด่้�ม	 ก่อนที�จะพ้ด้ต่อว่ิา 
“มีเน่�อหาส่ื่�อหลัายอย่างเลัยนะทีำ�ไม่เหมาะสื่ม โดียทีำ� 
ผูู้้สื่ร้้างเน่�อหารู้้ตััวิก็ดีีหร่้อไม่รู้้ตััวิก็ดีี  แต่ัเน่�อหาเหล่ัานั�น 
ขัดีต่ัอศีลัธีร้ร้มแลัะคุวิามสื่งบสุื่ขของสัื่งคุม อย่างเร่้�อง 
อาวิุธีห ร่้อยาเสื่พี่ตัิดีนี� เร้าอาจจะพี่อ รู้้แล้ัวิ ว่ิาไ ม่ 
เหมาะสื่มนะเพ่ี่�อน แต่ัเร่้�องอ่�น ๆ ทีำ�เผู้ยแพี่ร่้อยู่ในส่ื่�อ 
ทัำ�งส่ื่�อดัี�งเดิีม หร่้อส่ื่�อใหม่ บางอย่างทำำาให้ผูู้้ใหญ่ดูี แต่ัเผู้ลัอๆ 
เด็ีกในบ้านดูีไป็ด้ีวิย แบบนี�ต้ัองร้ะวัิง” คุณีพ่อบัอก
 “นายกำาลัังพูี่ดีถึีงเร้ตัติั�งใช่้ไหม” คุณีบุัญชัีย 
พ้ด้ข่้�น	“จร้ิง ๆ ก็แอบเป็็นห่วิงน้องใบบัวิ ลูักคุนเล็ักทีำ� 
บ้าน ติัดีพีี่�ช้ายแจเลัย กลััวิเหม่อนกันว่ิาจะได้ีดูีส่ื่�อทีำ�ไม่ 
เหมาะสื่มกับวัิย ต่ัอให้ไม่ออนไลัน์ ก็มีส่ื่�อทีำวีิหร่้อวิิทำยุ 
ทีำ�บ้านอยู่ดีีนะ เร้าก็ไม่คุ่อยแม่นเร่้�องนี�นะ แถีมไม่คุ่อยมี 
เวิลัาไป็ศึกษาคุ้นคุว้ิาเองดี้วิยสิื่”	 คุณีบุัญชัียด้้กลุ้มใจ 
มากข่้�น	เพราะเริ�มตระหนักแล้วิว่ิา	ส่ื่�ออย้่รอบัตัวิเราและ 
คนที�เรารัก	ทำาให้หลีกเลี�ยงที�จะรับัส่ื่�อไม่ได้้จริง	ๆ
 “งั�นเอาแบบนี�..เร้ามีทำางลััดี”	 คุณีพ่อน่กข่้�นได้้ 
แล้วิจ่งโทรศัพท์แบับัวิิดี้โอคอลกลับับ้ัาน		อีกฝั้�งหน่�งข้อง 
ปัลายสื่าย	คุณีแม่กด้รับัวิิดี้โอคอล	ซ่ึ่�งเป็ันการโทรศัพท์ 
แบับัเห็นหน้า	“สื่วัิสื่ดีีจ้ะแม่ พ่ี่อมาป็ร้ะชุ้มเตัรี้ยมงานกับ 
บุญชั้ยเขา พี่อดีีคุุยกันออกร้สื่เร่้�องเน่�อหาส่ื่�อนิดีหน่อย 
ขอพ่ี่อคุุยกับนกฟ้้าได้ีไหม”	คุณีพ่อพ้ด้
 “ได้ีสื่ิพี่่อ นกฟ้้าอยู่ข้างแม่พี่อดีี”	แม่วิางโทรศัพท์ 
ม่อถ่อกับัฐานวิางบันโต๊ะ	ให้หน้าจอพอดี้กับันกฟ้้า	“สื่วัิสื่ดีี 
คุรั้บคุุณพ่ี่อ มีอะไร้ให้บริ้การ้คุรั้บผู้ม” นกฟ้้าทักทาย 
คุณีพ่ออย่างอารมณ์ีดี้เช่ีนเคย
 “พ่ี่อมาป็ร้ะชุ้มกับเพ่ี่�อน นกฟ้้าเคุย เจอแล้ัวิ 
จำาได้ีไหม คุุณบุญชั้ยไง” พ่อแนะนำา	“พี่อดีีพ่ี่อคุุยกับ 
บุญชั้ยเขาเร่้�องเน่�อหาส่ื่�อเกี�ยวิกับอาวุิธีแลัะยาเสื่พี่ติัดี 
เลัยไป็ถึีงเร่้�องการ้จัดีร้ะดัีบคุวิามเหมาะสื่มของเน่�อหา 

กับอายุคุนดูี บุญชั้ยเขามีลูักสื่องคุนอายุห่างกันมาก ๆ 
เลัยกลััวิว่ิาน้องคุนเล็ักจะรั้บส่ื่�อทีำ�ไม่เหมาะสื่มกับวัิย 
พ่ี่อเองก็จำาเร่้�องเร้ตัติั�งไม่ได้ีแถีมไม่มีเวิลัาคุ้นคุว้ิา
ตัอนนี� เพี่ร้าะมีนัดีอีกทีำ�หนึ�ง เลัยต้ัองร้บกวินนกฟ้้า
ช่้วิยสื่รุ้ป็ให้หน่อยน่ะ”	พ่อพ้ด้เข้้าเร่�อง
 “อ๋อ..คุรั้บผู้ม”	นกฟ้้าพ้ด้ “สื่ถีานีโทำร้ทัำศน์ ไม่ว่ิา 
จะผู้ลิัตัลัะคุร้หร่้อร้ายการ้ต่ัาง ๆ เอง หร่้อมีการ้ร่้วิม 
การ้ผู้ลิัตักับผูู้้อ่�น มีหน้าทีำ�ทีำ�จะต้ัองรั้บผิู้ดีช้อบการ้ออก 
อากาศร้ายการ้หร่้อเน่�อหาทีำ�นำาเสื่นอทัำ�งหมดี ดัีงนั�น 
ลัะคุร้ทีำ�ออกอากาศทำางโทำร้ทำัศน์จะต้ัองไม่ฝ่้าฝื้น 
กฎหมาย มาตัร้า 37 พี่.ร้.บ.การ้ป็ร้ะกอบกิจการ้กร้ะจาย 
เสีื่ยงแลัะกิจการ้โทำร้ทัำศน์ พี่.ศ. 2551 แลัะต้ัองมีการ้จัดี 
ร้ะดัีบคุวิามเหมาะสื่มของร้ายการ้โทำร้ทัำศน์นั�นกับกลุ่ัม 
ผูู้้ช้มคุรั้บผู้ม โดียการ้จัดีร้ะดัีบคุวิามเหมาะสื่มของร้ายการ้ 
โทำร้ทัำศน์ แบ่งเป็็น ป็ / ดี / ทำ / น13+ / น18+ / ฉ เป็็น 
การ้จัดีร้ะดัีบคุวิามเหมาะสื่มของส่ื่�อกับกลุ่ัมผูู้้ช้ม นอกจาก 
มีในกิจการ้โทำร้ทัำศน์แล้ัวิ ส่ื่�อภาพี่ยนตัร์้ แลัะวิิดีีทัำศน์ทีำ� 
จะเผู้ยแพี่ร่้ในป็ร้ะเทำศไทำย จะต้ัองมีการ้จัดีร้ะดัีบ 
คุวิามเหมาะสื่มด้ีวิย โดียการ้จัดีร้ะดัีบคุวิามเหมาะสื่ม 
ของภาพี่ยนตัร์้แลัะวิิดีีทัำศน์ แบ่งเป็็น ป็ / ดี / ทำ / น13+ / 
น15+ / น18+ / ฉ   ซึ�งแต่ัลัะป็ร้ะเภทำจะมีเน่�อหาทีำ�แตักต่ัาง 
กันตัามอายุของผูู้้ช้ม ซึ�งเป็็นแนวิทำางในการ้จัดีร้ะดัีบคุวิาม 
เหมาะสื่มของเน่�อหาส่ื่�อในกิจการ้โทำร้ทัำศน์แลัะส่ื่�อ 
ภาพี่ยนตัร้แ์ลัะวิิดีีทัำศน์ในร้ะดัีบสื่ากลัคุรั้บ”	นกฟ้้าให้ข้้อม้ล 
อย่างคล่องแคล่วิ	
 “แล้ัวินอกจากเร่้�องการ้จัดีร้ะดัีบคุวิามเหมาะสื่ม 
กับอายุผูู้้ช้มหร่้อคุนดูีแล้ัวิ เร้าคุวิร้ร้ะวัิงเร่้�องอะไร้ทีำ� 
ขัดีต่ัอศีลัธีร้ร้มกับคุวิามสื่งบสุื่ขของสัื่งคุมอีกไหมนกฟ้้า” 
บุัญชัียถาม
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 “จริ้ง ๆ แลั้วิ คุณะอนุกร้ร้มการ้เกี�ยวิกับการ้เฝ้้า 
ร้ะวัิงส่ื่�อทีำ�ไม่ป็ลัอดีภยัแลัะไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุในคุณะกร้ร้มการ้ 
กองทำุนพัี่ฒนาส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้คุ์  ได้ีนำา 
หลัักการ้ทำางวิิช้าการ้ “-3 +6 ” มาใช้้เป็็นเกณฑ์์ใน 
การ้พิี่จาร้ณาด้ีานคุวิามป็ลัอดีภัย แลัะคุวิามสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ 
ของส่ื่�อเพ่ี่�อร้ณร้งค์ุส่ื่งเสื่ริ้มแลัะสื่นับสื่นุนการ้พัี่ฒนาส่ื่�อ 
ป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้คุ์คุรั้บคุุณบุญชั้ย ซึ�งก็จะมี 
ร้ายลัะเอยีดีเร่้�อง 3 กลุ่ัมเน่�อหาทีำ�ไม่คุวิร้มี  แลัะอีก 6 กลุ่ัม 
เน่�อหาทีำ�คุวิร้มี อ่ม...แต่ัถ้ีาเป็็นป็ร้ะเดี็นเร่้�องศีลัธีร้ร้ม 
กับคุวิามสื่งบสุื่ข นกฟ้้าว่ิาทีำ�กำาลัังเป็็นเร่้�องเจอบ่อย ๆ 
ในตัอนนี�น่าจะเป็็นพี่นันออนไลัน์นะคุรั้บผู้ม”
นกฟ้้าเสื่นอ
 “นี�ไงเพ่ี่�อน แคุ่พูี่ดีถึีงก็มีเด้ีง 
ขึ�นมาหน้าจอแล้ัวิ”	คุณีพ่อชีี�ให้คุณี
บุัญชัียด้้โฆษณีาที�นำาเสื่นอช่ีองทางที�
เว็ิบัพนันออนไลน์	ที�แสื่ด้งข่้�นบันหน้า
จอคอมพิวิเตอร์		
 “เว็ิบไซต์ัการ้พี่นันออนไลัน ์เป็็น 
เร่้�องทีำ�ผิู้ดีกฎหมายคุรั้บผู้มแลัะการ้โฆ่ษณา 
การ้พี่นันออนไลัน์ เป็็นเร่้�องผิู้ดีกฎหมายดี้วิย 
ดัีงนั�นการ้นำาเสื่นอสิื่�งทีำ�ผิู้ดีกฎหมาย ชี้�ช้วิน ให้เล่ันการ้
พี่นัน ก็เป็็นเร่้�องทีำ�ผิู้ดีกฎหมายด้ีวิยคุรั้บ”	นกฟ้้าพ้ด้	เม่�อเห็น 
คุณีพ่อและคุณีบุัญชัียฟั้งอย่างตั�งใจจ่งพ้ด้ต่อ
 “การ้พี่นันส่ื่งผู้ลักร้ะทำบต่ัอคุนแลัะสัื่งคุม แลัะมี 
กลัโกงให้ผูู้้เล่ันเสีื่ยทำรั้พี่ย์ แลัะส่ื่งผู้ลักร้ะทำบต่ัอสัื่งคุม 
ในภาพี่ร้วิมดีว้ิย ปั็จจุบันช่้องทำางเว็ิบไซต์ัแลัะส่ื่�อออนไลัน์ 
ต่ัาง ๆ มีจำานวินมากทีำ�เป็็นส่ื่�อเพี่่�อการ้พี่นันทีำ�ป็ร้ากฏิ 
ทัำ�งในลัักษณะของเว็ิบพี่นันบอลัโดียตัร้ง หร่้อการ้พี่นัน 

ผู่้านรู้ป็แบบคุาสิื่โนออนไลัน์ หร่้อ แอบแฝ้งมาในลัักษณะ 
ของเกมออนไลัน์ แลัะยังไม่มีกฎหมายกำากับคุวิบคุุม 
โดียตัร้งอีกทัำ� ง เว็ิบไซต์ัเหล่ัานี�ยังโฆ่ษณาผู่้านส่ื่�อเพ่ี่�อ 
เผู้ยแพี่ร่้ล่ัอลัวิงให้เด็ีกเข้าไป็เล่ันลัองมากขึ�น เร่้�องนี�ต้ัอง
ร้ะวัิงให้มากคุรั้บ” นกฟ้้าพ้ด้เสื่ริม
 “ขอบใจนะนกฟ้้า ไว้ิเจอกันทีำ�บ้านจ้ะ”	คุณีพ่อพ้ด้ 
กับันกฟ้้า	ก่อนที�จะวิางสื่ายและหันมาคุยกับัคุณีบุัญชัีย 
“เร่้�องส่ื่�อต้ัองคุุยกันให้เป็็นเร่้�องป็กติั นายอย่าปิ็ดีกั�น 
ลูัก แต่ัต้ัองติัดีตัั�งทัำกษะการ้รู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อให้ลูักแลัะทุำกคุน 
ร้อบข้าง ช้วินคุุยกันเร่้�องเฝ้้าร้ะวัิงส่ื่�อไม่ป็ลัอดีภัย 

แลัะไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุให้เป็็นบทำสื่นทำนาของ 
ทีำ�บ้าน เร้าก็กำาลัังฝึ้กฝ้นอยู่” 

  “น่า เ สีื่ยดีายทีำ� วัิน นี� เร้ามี 
นัดีต่ัอ แต่ัขอบใจนายมากเพี่่�อน วัินนี�เร้า 
ได้ีคุวิามรู้้แลัะวิิธีีคิุดีเยอะเลัย ก่อนอ่�น 
ต้ัองกลัับไป็ตั่ออินเทำอร์้เน็ตัให้เจ้า 
ลูักช้ายทีำ�บ้านก่อน แล้ัวิต้ัองเรี้ยนรู้้เร่้�อง 

เท่ำาทัำนส่ื่�อพี่ร้้อมกนัไป็กับลูักด้ีวิย”	บุัญชัีย 
พ้ด้	พร้อมกับัยกแก้วิกาแฟ้ด้่�ม	ก่อนจะเก็บั

เอกสื่าร	เดิ้นออกจากร้านไปัก่อน		
	 คุณีพ่อยังคงนั�งค้นหาข้้อม้ลต่อในร้านกาแฟ้แห่งนี�	
โด้ยคำาสื่ำาคัญที�กำาลังค้นหาค่อ	“ทัำกษะการ้รู้้เท่ำาทัำน”

รายการนำาเสนอระดับความเหมาะสม
“ท”  หรือทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัย

ทั้งนี้หากพบว่ารายการใดมีสัญลักษณ์ “ท”
แต่ปรากฏเนื้อหาที่ผู้ชมคิดว่าไม่เหมาะสม
กับผู้ชมทุกวัย ก็สามารถร้องเรียนไปยัง

หน่วยงานที่กำากับดูแลตามประเภท
ของสื่อนั้นได้ทันที

ร่้หรือไมื�?
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ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

สั่ญลักษณ์ก�รจัด้ระดั้บคว�มืเหมื�ะส่มืข้องร�ยก�รโทรทัศน์ไทย

“ป็” ใช้้สื่ำาหรั้บร้ายการ้ทีำ�ผู้ลิัตัขึ�นสื่ำาหรั้บเด็ีกในวัิย 3-5 ปี็ 
ไม่จำากัดีช่้วิงเวิลัา

ใช้้สื่ำาหรั้บร้ายการ้ทีำ�ผู้ลิัตัขึ�นสื่ำาหรั้บเด็ีกในวัิย 6-12 ปี็“ดี”

“ทำ”

“ฉ”

ใช้้สื่ำาหรั้บร้ายการ้ทัำ�วิไป็ ทีำ�สื่ามาร้ถีรั้บช้มได้ีทุำกวัิย คุ่อไม่มีเน่�อหา 
ทีำ�แสื่ดีงถึีงคุวิามรุ้นแร้ง หร่้อเน่�อหาทีำ�ต้ัองใช้้วิิจาร้ณญาณในการ้รั้บช้ม

ใช้้สื่ำาหร้บัร้ายการ้ทีำ�เหมาะกบั ผูู้้ช้มทีำ�มีอายุ 13 ปี็ขึ�นไป็ เป็็นร้ายการ้ 
ทีำ�อาจมีภาพี่ เสีื่ยง หร่้อเน่�อหา ทีำ�ต้ัองใช้้ วิิจาร้ณญาณในการ้รั้บช้ม 
ผูู้้ช้มทีำ�มีอายุน้อยกว่ิา 13 ปี็ คุวิร้ได้ีร้ับคุำาแนะนำาจากผูู้้ใหญ่ 
ไม่คุวิร้รั้บช้มร้ายการ้ป็ร้ะเภทำนี�ตัามลัำาพัี่ง ห้ามมิให้ออกอากาศ 
ในช่้วิงเวิลัาก่อน 20.30 น. ของทำกุวัิน แลัะให้ออกอากาศไดีจ้นถึีง 
เวิลัา 05.00 น.ของวัินถัีดีไป็

“น13+”

“น18+”

ใช้้สื่ำาหรั้บร้ายการ้ทีำ�เหมาะกับ ผูู้้ช้มทีำ�มีอายุ 18 ปี็ขึ�นไป็ เป็็นร้ายการ้ 
ทีำ�อาจมีภาพี่ เสีื่ยง หร่้อเน่�อหา ทีำ�ไม่เหมาะสื่มด้ีานพี่ฤติักร้ร้ม 
คุวิามรุ้นแร้ง เพี่ศ แลัะการ้ใช้้ภาษา ซึ�งต้ัองใช้้วิิจาร้ณญาณ 
ในการ้รั้บช้ม ผูู้้ช้มทีำ�มีอายุน้อยกว่ิา 18 ปี็ คุวิร้ได้ีรั้บคุำาแนะนำา 
จากผูู้้ใหญ่ จึงไม่คุวิร้รั้บช้มร้ายการ้ป็ร้ะเภทำนี�ตัามลัำาพัี่ง ห้ามมิให้ 
ออกอากาศในช่้วิงเวิลัาก่อน 22.00 น. ของทุำกวัิน แลัะให้ 
ออกอากาศได้ีจนถึีงเวิลัา 05.00 น.ของวัินถัีดีไป็

ใช้้สื่ำาหรั้บร้ายการ้เฉพี่าะผูู้้ใหญ่ อาจมีภาพี่ เสีื่ยง หร่้อเน่�อหา ทีำ�ไม่เหมาะสื่ม 
ด้ีานพี่ฤติักร้ร้ม คุวิามรุ้นแร้ง เพี่ศ แลัะการ้ใช้้ภาษา เด็ีกแลัะเยาวิช้น 
ไม่คุวิร้รั้บช้ม ซึ�งเม่�อพี่บร้ายการ้ลัักษณะนี� ไม่คุวิร้ให้เด็ีกแลัะเยาวิช้นช้ม 
เพี่ร้าะมีเน่�อหาทีำ�อันตัร้ายอย่างชั้ดีเจน ซึ�งจะมีภาพี่ทีำ�ใช้้คุวิามก้าวิร้้าวิ 
รุ้นแร้ง น่ากลััวิ สื่ะเ ท่ำอนใจมีผู้ลักร้ะทำบทำางจิตัใจ หร่้อลัักษณะ 
ทีำ� ไ ม่เหมาะสื่ม แลัะอาจมีภาพี่ทีำ� มักจะเกี�ยวิกับบางสิื่�งทีำ� เ ด็ีกไม่คุวิร้ 
เลีัยนแบบ เพี่่�อป้็องกันการ้เลัียนแบบของเดี็ก จากเน่�อหาของร้ายการ้ 
นั�น ๆ
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ตอนที่ 3

เร่ืองล�อแหลมืท�งเพศ ?
กัารืเผยแพร่ืเนืื้�อหา

คืออะไรื
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 วัินนี�เป็็นการ้เปิ็ดีเรี้ยนเต็ัมรู้ป็แบบทีำ�โร้งเรี้ยนวัินแร้ก หลัังจากทีำ�ต้ัองเรี้ยนออนไลัน์เพี่ร้าะสื่ถีานการ้ณ์ 
การ้แพี่ร่้ร้ะบาดีของโคุวิิดี-19 มาตัลัอดีปี็ เด็ีกนักเรี้ยนต่ั�นเต้ันกันใหญ่ทีำ�ได้ีกลัับมาเจอกันอีกคุรั้�งในชั้�วิโมงโฮมรู้ม 
ของห้องเรี้ยนพีี่�บลูั คุุณคุรู้ทำำากิจกร้ร้มให้นักเรี้ยนร่้วิมแบ่งปั็นป็ร้ะสื่บการ้ณ์ชี้วิิตัในช่้วิงทีำ�เรี้ยนออนไลัน์กัน

 “สื่วัิสื่ดีีคุ่ะนักเรี้ยนทุำกคุน กิจกร้ร้มโฮมรู้มวัินนี� 
เร้าจะมานำาเสื่นอในช่้วิงทีำ�พี่วิกเร้าเรี้ยนออนไลัน์กัน 
100 % นั�น พี่วิกเร้าได้ีเห็นอะไร้บนโลักออนไลัน์กัน 
บ้างคุะ มีใคุร้อยากจะนำาเสื่นอก่อนเอ่ย?”	 คุณีคร้เริ�ม 
การโฮมร้มอย่างอารมณ์ีดี้	
	 นักเรียนยกม่อกันทุกคนเพราะต่างก็คิด้ถ่งกิจกรรม 
ในห้องเรียนที�ได้้เจอกับัเพ่�อนและคุณีคร้	รวิมถ่งบัรรยากาศ 
ในการเรียนที�ได้้เห็นหน้าค่าตากัน		
 “ผู้มไดี้ดูีภาพี่ยนตัร้์ฟ้อร้์มยักษ์แลัะสื่าร้คุดีีร้ะดีับ 
โลัก ผู่้านทำางแพี่ลัตัฟ้อร์้มในโทำร้ศัพี่ท์ำม่อถ่ีอคุรั้บคุรู้” 
 “หนูลัองเข้าไป็ศึกษา NFT คุ่ะคุรู้ มันดีีมากเลัย ทำำาให้ 
คุนรุ่้นใหม่สื่ามาร้ถีสื่ร้้างร้ายไดี้ทัำ�งในโลักออฟ้ไลัน์แลัะ 
ออนไลัน์คุ่ะ”	 นักเรียนตอบัคำาถามกันอย่างคร่กคร่�นถ่ง 
ปัระสื่บัการณ์ีข้องตนเองบันโลกออนไลน์
 “น่าสื่นใจแลัะเป็็นป็ร้ะโยช้น์กันทัำ�งนั�นเลัยคุ่ะ 
นักเรี้ยน นักเรี้ยนจะเห็นได้ีว่ิาเทำคุโนโลัยีทำำาให้เร้าได้ีมี 
โอกาสื่เรี้ยนรู้้ผู่้านโลักออนไลัน์หลัายอย่างเลัย แม้แต่ั 
ตัอนทีำ�โคุวิิดีร้ะบาดี เร้าก็ยังได้ีเรี้ยนหนังส่ื่อกันเพี่ร้าะ 
เทำคุโนโลัยี แต่ัเหรี้ยญย่อมมีสื่องด้ีาน มีนักเรี้ยนคุนไหนทีำ� 
ได้ีเห็นสิื่�งทีำ� คิุดีว่ิาไม่เหมาะสื่มในโลักออนไลัน์บ้าง 
ไหมคุะ”	คุณีคร้ชีวินคิด้
 “หนูคุ่ะคุรู้”	 นักเรียนหญิงคนหน่�ง	 ยกม่อข่้�น 
คุณีคร้พยักหน้าเป็ันสัื่ญญาณีว่ิากำาลังตั�งใจฟั้ง	“หนูเห็น 
แม่คุ้าขายของออนไลัน์ไลัฟ์้สื่ดีขายของไป็ด้ีวิย แลัะ 
คุ่อยๆ ถีอดีเส่ื่�อผู้้าไป็ด้ีวิยคุ่ะคุรู้”
 คุณีคร้ได้้ฟั้งแล้วิจ่งให้ข้้อม้ลกับันักเรียนว่ิา	“ ส่ื่�อออนไลัน์
เป็็นส่ื่�อทีำ�ใคุร้ ๆ ก็สื่ามาร้ถีผู้ลิัตัเน่�อหาเพ่ี่�อเผู้ยแพี่ร่้ได้ี ซึ�ง 
ก็มีทัำ�งทีำ�ถูีกต้ัองแลัะไม่ถูีกต้ัอง มีทัำ�งเหมาะสื่ม แลัะไม่ 
เหมาะสื่ม  ซึ�งการ้กร้ะทำำารุ้นแร้งอาจเป็็นเร่้�องทีำ�ไม่ถูีกต้ัอง 
ไม่เหมาะสื่ม  ดัีงนั�น  พี่วิกเร้าต้ัองรู้้เท่ำาทัำน ใช้้วิิจาร้ณญาณ 
แลัะร่้วิมกันร้ณร้งค์ุ ไม่สื่นับสื่นุนแลัะรั้บส่ื่�อทีำ�ไม่ป็ลัอดีภัย 
ไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ แลัะสื่ะท้ำอนคุวิามคิุดีเห็นให้เกิดีการ้เป็ลีั�ยนแป็ลัง
ได้ีนะคุะ” 
 “คุุณคุรู้ขา แล้ัวิถ้ีาผูู้้ผู้ลิัตัส่ื่�อเขาได้ีร้ับข้อมูลัว่ิา 
เร้าไม่สื่นับสื่นุนแลัะรั้บส่ื่�อทีำ�ไม่ป็ลัอดีภัย ไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ 
แล้ัวิเขาจะทำำาอย่างไร้ต่ัอคุะ”พี�บัล้ยกม่อถามคุณีคร้	
	 คุณีคร้ยิ�มแล้วิอธิบัายต่อว่ิา	“ผูู้้ผู้ลิัตัส่ื่�อเม่�อได้ีรั้บ 
ข้อมูลัหร่้อการ้โตั้ตัอบจากผูู้้รั้บส่ื่�อทีำ�ไม่ยอมรั้บเน่�อหา 

ว่ิาไม่เหมาะสื่มหร่้อไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ  ก็คุวิร้ทำำาคุวิามเข้าใจ 
แลัะมีการ้แก้ไข ขอโทำษ ป็รั้บป็รุ้งต่ัอไป็ ทัำ�งนี� ช่้องทำาง 
การ้เผู้ยแพี่ร่้เน่�อหาทำางออนไลัน์หลัายช่้องทำาง มี 
ข้อกำาหนดีในการ้นำาเสื่นอเน่�อหา ซึ�งผูู้้เผู้ยแพี่ร่้จะต้ัอง 
รั้บผิู้ดีช้อบไม่ให้มีเน่�อหาดัีงกล่ัาวิ ดัีงนั�นหากมีผูู้้ร้ายงาน 
คุวิามไม่เหมาะสื่ม เจ้าของช่้องหร่้อแพี่ลัตัฟ้อร์้มนั�นก็ 
อาจพิี่จาร้ณา แลัะนำาเน่�อหานั�นออกได้ีคุ่ะ”
        “ คุ รู้คุ รั้บ ” 	 นัก เ รียนชี าย

	 	 	 คนหน่� ง ในห้องยกม่อ 
	 	 แ สื่ ด้ ง ค วิ า ม เ ห็ น 

“ผู้มอาจจะไม่คุ่อย 
ดูีทีำวีิคุรั้บคุรู้ แต่ัผู้มก็ 
เห็นฉากตับตีั   กับฉาก
ทีำ� มีการ้ลัวินลัาม
ทำางเพี่ศในลัะคุร้ 
ทีำ� ทำาง ช่้อง ตััดีมา 

  โป็ร้โมทำเป็็นคุลัปิ็สัื่�น
    ในอินสื่ตัาแกร้มคุรั้บ”   

	 คุณีคร้ยิ�มพร้อมกับัตอบัว่ิา	“เหม่อนพี่วิกเร้าจะ 
ได้ีเห็นเน่�อหาเกี�ยวิกับเพี่ศนะคุะ จริ้ง ๆ แล้ัวิ โทำร้ทัำศน์ 
หลัายช่้อง มีการ้นำาเสื่นอข้ามส่ื่�อ คุ่อ นำาคุลิัป็ทีำ�นำาเสื่นอแลัะ 
เป็็นกร้ะแสื่ในส่ื่�อออนไลัน์มานำาเสื่นอซำ�า ซึ�งแต่ัลัะช่้อง 
ร้ายการ้ เป็็นช่้องทีำ�ได้ีรั้บใบอนุญาตัจาก กสื่ทำช้. ซึ�งเป็็น 
หน่วิยงานออกใบอนุญาตัแลัะกำากับดูีแลักิจการ้กร้ะจายเสีื่ยง 
แลัะกิจการ้โทำร้ทัำศน์ โดียกฎหมายกำาหนดีให้ช่้องร้ายการ้ 
จะต้ัองรั้บผิู้ดีช้อบต่ัอเน่�อหาทีำ�นำาเสื่นอในช่้องของตััวิเอง 
ไม่ให้ฝ่้าฝื้นกฎหมาย โดีย กสื่ทำช้. มีอำานาจในการ้กำากับดูีแลั 
ซึ�งหากพี่บการ้กร้ะทำำาคุวิามผิู้ดีฝ่้าฝื้น  กฎหมายก็สื่ามาร้ถี 
พิี่จาร้ณาแลัะกำากับดูีแลัได้ี โดียมีบทำลังโทำษ ซึ�งอาจมี 
คุำาสัื่�งเต่ัอน ป็รั้บ แลัะอาจพิี่จาร้ณายกร้ะดัีบการ้ลังโทำษ 
โดียการ้พัี่กใช้้เพิี่กถีอนใบอนุญาตัได้ีด้ีวิยคุ่ะ”
 “แล้ัวิส่ื่�อออนไลัน์ล่ัะคุะ” นักเรียนถามต่อ	
	 คุณีคร้ตอบั	“ส่ื่�อออนไลัน์กำากับดูีแลัตัาม พี่.ร้.บ. 
ว่ิาด้ีวิยการ้กร้ะทำำาคุวิามผู้ิดีเกี�ยวิกับคุอมพี่ิวิเตัอร้์ 
พี่.ศ. 2560 โดียมีข้อเสีื่ย 3 ข้อ โดียมีข้อสื่ำาคัุญ 3 เสีื่ย คุ่อ 
เสีื่ยร้ะบบ เสื่ียเงิน แลัะเส่ื่�อมเสื่ีย ซึ�งผูู้้เสีื่ยหายสื่ามาร้ถี 
แจ้งคุวิามกับตัำาร้วิจเพ่ี่�อดีำาเนินคุดีีได้ี โดียโทำษของ 

26 คู่มือเครือข่ายเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ



การ้กร้ะทำำาคุวิามผู้ิดีมีทัำ�งโทำษป็ร้ับ โทำษจำาแลัะทัำ�งจำา 
ทัำ�งป็รั้บคุ่ะ”
	 คร้เหล่อบัมองนาฬิิกาบันผู้นัง	เห็นว่ิาใกล้จะหมด้ 
ชัี�วิโมงโฮมร้มแล้วิ	“เอาลั่ะ..น่าเสีื่ยดีายทีำ�ใกล้ัจะหมดี 
เวิลัาแล้ัวิ คุรู้อยากเปิ็ดีโอกาสื่ให้นักเรี้ยนแสื่ดีงคุวิามคิุดีเห็น 
ต่ัอป็ร้ะเด็ีนทีำ� เร้าคุุยกันวัินนี�คุ่ะ มีใคุร้อยากเสื่นอ 
คุวิามเห็นอะไร้ไหมคุะ”
	 นักเรียนหญิงคนหน่�ง	 ยกม่อพร้อมกับัเสื่นอวิ่า 
“หนูเคุยไดี้ยินคุนพีู่ดีว่ิาเน่�อตััวิของเร้า จะแต่ังตััวิหร่้อ 
จะทำำาอย่างไร้ก็ได้ี แต่ัหนูคิุดีว่ิาการ้โป๊็เป็ล่ัอยถ่ีอเป็็น 
เร่้�องผิู้ดีกฎหมายได้ี แลัะเกี�ยวิกับขนบธีร้ร้มเนียม ป็ร้ะเพี่ณี 
ของสัื่งคุมไทำยด้ีวิยคุ่ะคุรู้ บางทีำเร้าต้ัองมองเร่้�องผู้ลักร้ะทำบ 
ต่ัอสัื่งคุม แลัะส่ื่วินร้วิมด้ีวิย อีกอย่างหนึ�ง ไม่ว่ิาเร้าอัป็โหลัดี 
อะไร้เข้าไป็ในอินเทำอร์้เน็ตั เน่�อหาเหล่ัานั�นก็จะคุงอยู่ 
ต่ัอไป็แลัะอาจมีผู้ลัต่ัอชี้วิิตัของตันเองได้ีในอนาคุตัคุ่ะคุรู้”
 “การ้ทำำาเน่�อหาส่ื่�อด้ีานเพี่ศ   อาจทำำาให้เกิดีการ้เรี้ยนรู้้ 
ทีำ�ไม่เหมาะสื่มได้ีถ้ีาไม่ร้ะวัิงคุรั้บ เช่้น ในด้ีานการ้แต่ังกาย 

การ้แสื่ดีงออกทำางเพี่ศ การ้แสื่ดีงท่ำาทำางหร่้อกิริ้ยาทีำ�ไม่ 
เหมาะสื่มในทำางเพี่ศ การ้ลัว่ิงลัะเมดิีทำางเพี่ศการ้สื่นทำนา 
หร่้อใช้้คุำาพูี่ดีเกี�ยวิกับเน่�อหาทำางเพี่ศทีำ�ล่ัอแหลัม หร่้อ 
อาจสื่ร้้างทัำศนคุติัทำางลับเกี�ยวิกับเน่�อหาทำางเพี่ศใน 
ป็ร้ะเด็ีนต่ัาง ๆ   เช่้น การ้เหยยีดีเพี่ศไดีคุ้รั้บ”		นกัเรียนชีาย 
อีกคนหน่�งยกม่อเสื่นอควิามคิด้เห็นบ้ัาง	
 “เยี�ยมมากคุ่ะนักเรี้ยน เร่้�องส่ื่�อนี�เร้าต้ัองพูี่ดีกัน 
หลัายคุรั้�งเลัย เพี่ร้าะส่ื่�อสื่ร้้างคุน คุนสื่ร้้างส่ื่�อ แลัะส่ื่�อก็ 
สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุสัื่งคุมด้ีวิย พี่วิกเร้าได้ีเรี้ยนรู้้ป็ร้ะเด็ีนเร่้�องส่ื่�อกับ 
การ้นำาเสื่นอเน่�อหาทำางเพี่ศวัินนี�แล้ัวิ ก็ต้ัองรู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อกัน 
ด้ีวิยนะคุะ หมดีชั้�วิโมงโฮมรู้มแล้ัวิ นักเรี้ยนมีเวิลัาพัี่ก 10 
นาทีำ ก่อนเริ้�มเรี้ยนวิิช้าต่ัอไป็นะคุะ”
	 พี�บัล้เดิ้นออกจากห้องพร้อมกลุ่มเพ่�อน	พลางคิด้ 
ว่ิาเย็นนี�มีเร่�องเกี�ยวิกับัการเฝ้้าระวัิงเน่�อหาส่ื่�อ	ไปัแลกเปัลี�ยน 
กับัพี�นกฟ้้าเยอะเลย	“เดีี�ยวิเย็นนี�จะต้ัองไป็เล่ัาให้พีี่�นกฟ้้า 
ฟั้งดีีกว่ิา”

เนื้อหาทางเพศอาจส่งผลให้สังคมเกิด
ความคุ้นชินต่อพฤติกรรมทางเพศที่มีความรุนแรง 
และเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เนื้อหาที่เป็น

ที่ยอมรับในสังคมหนึ่งอาจจะผิดกฎหมายในอีก
สังคมหนึ่ง ควรคำานึงถึงบริบททางสังคม และกฎหมาย 
ของแต่ละประเทศด้วย นอกจากนี้ผู้ผลิตสื่อควรคำานึง

ถึงรูปแบบการสื่อสารที่ไร้พรมแดนในปัจจุบัน
           และการดำารงอยู่ในฐานะพลเมืองโลก
        ในผู้คน จึงควรมีความละเอียด
          รอบคอบในการผลิตและเผยแพร่
 สื่อให้มากขึ้นด้วย 

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

ตัวอย��งเนื�อห�ส่ื่อที่ไมื�เหมื�ะส่มืเรื่องเพศ

ข้้อควิาม	 ร้ปัภัาพ	 เสีื่ยง	หร่อวิิดี้โอที�แสื่ด้งกิจกรรมทางเพศอย่างชัีด้แจ้ง	 มีเจตนากระตุ้นอารมณี์ทางเพศ 
ตัวิอย่างเช่ีน	ภัาพอนาจารที�โจ่งแจ้ง	กิจกรรมทางเพศ	เช่ีน	การมีเพศสัื่มพันธ์ที�เห็นอวัิยวิะเพศหร่อการสื่ำาเร็จควิามใคร่ 
ด้้วิยตนเอง	หร่อภัาพอนาจารแบับัการ์ต้น

เน่�อหาที�แสื่ด้งปัระเด้็นทางเพศแบับัพรากผู้้้เยาวิ์
ข้่นใจ	หร่อแบับัอ่�น	ๆ	ที�ผู้ิด้กฎหมาย	ไม่วิ่าจะเปั็น
การจำาลองหร่อเร่ �องจริง	ตัวิอย่างเชี่น	การข้่มข้่น
การร่วิมปัระเวิณีี	ระหวิ่างญาติสื่นิท	การร่วิมเพศ
ระหวิ่างมนุษย์และสื่ัตวิ์	การมีเพศสื่ัมพันธ์กับัศพ	
ภัาพอนาจารข้องเด้็กหร่อวิัยรุ ่น	รวิมถ่งการออกเด้ต
หร่อมีควิามสื่ัมพันธ์เชีิงชี้้สื่าวิกับัผู้้้ที�ยังไม่บัรรลุนิติภัาวิะ

กิจกรรมทางเพศเพ่�อแลกกับัสิื่�งตอบัแทนหร่อเน่�อหาที� ตีควิาม 
ได้้ว่ิาต้องการเสื่นอบัริการทางเพศเพ่�อแลกกับัสิื่�งตอบัแทน	ตัวิอย่าง 
เช่ีน	การค้าปัระเวิณีี	บัริการเพ่�อนเที�ยวิ	อาบัอบันวิด้	และบัริการ
ปัระเภัทเด้ียวิกัน	เวิ็บัไซึ่ต์การถอด้	การนัด้พบัแบับัมีค่า
ตอบัแทนหร่อการจัด้หาบัริการทางเพศที�กำาหนด้ให้
ฝ่้ายหน่�ง	มอบัเงิน	ข้องข้วัิญ	การสื่นับัสื่นุนทางการเงิน
การเลี�ยงด้้	หร่อผู้ลปัระโยชีน์ทางการเงินอ่�นๆ	แก่
อีกฝ่้ายหน่�ง	เช่ีน	การเด้ต	“ข้้ามวัิย”	เป็ันต้น

ร่้หรือไมื�?
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 “ฮ่อ ฮ่อ... พี่วิกเธีอมาว่ิาเร้าทำำาไม” เจนนี� นักเรี้ยนหญิงคุนใหม่ของห้องย่นร้้องไห้เสีื่ยงดัีงอยู่หน้าห้อง 
พี่ร้้อมกับชี้�ไป็ยังกลุ่ัมเพ่ี่�อนทีำ�จับกลุ่ัมหัวิเร้าะอยู่ตัร้งหน้า เจนนี�เป็็นลูักคุรึ้�งโดียมีคุุณพ่ี่อเป็็นคุนไทำยแลัะคุุณแม่ 
มาจากป็ร้ะเทำศทีำ�มีผิู้วิสีื่เข้ม ทำำาให้เจนนี�มีรู้ป็ร่้างภายนอกทีำ�แตักต่ัางจากนักเรี้ยนคุนอ่�น ๆ ไม่ว่ิาจะเป็็นสีื่ผิู้วิ 
รู้ป็ร่้างทีำ�สูื่ง ยิ�งอยู่ในวัิยเจริ้ญเติับโตัทำำาให้มีขายาวิเก้งก้างกว่ิาเพ่ี่�อนคุนไทำย ร้วิมทัำ�งผู้มทีำ�หยิกลัอนดูีแป็ลักตัา 
นั�นด้ีวิย
 “พี่วิกเธีอไม่รู้้เลัยเหร้อว่ิา คุนแต่ัลัะทำวีิป็บนโลักใบนี�มีคุวิามแตักต่ัางกัน แล้ัวิเขาก็มีการ้ร้ณร้งค์ุการ้
ไม่บูลัลีั�กันด้ีวิย พี่วิกเธีอไม่มีคุวิามรู้้เลัยใช่้ไหม!..” เจนนี�ตัะโกนเสีื่ยงดัีงขึ�นเร่้�อย ๆ

 “เจนนี� ทำำาไมมาว่ิาเพ่ี่�อนแบบนั�นคุรั้บ”เสีื่ยงคุณีคร้
วิิชีาหน้าที�พลเม่องพ้ด้ข่้�น	หลังจากเดิ้นมาได้้ยินปัระโยค 
สุื่ด้ท้ายพอดี้	“เร้าไม่คุวิร้ตัะคุอกแบบนี� แลัะไม่คุวิร้จะพูี่ดี 
ลัดีทำอนคุุณคุ่าของคุนอ่�นว่ิาไม่มีคุวิามรู้้นะคุรั้บ” 
คุณีคร้พ้ด้นำ�าเสีื่ยงเชิีงดุ้	ทำาให้เจนนี�เอาม่อทั�งสื่องมาปิัด้หน้า 
พร้อมทรุด้ตัวินั�งลง	ร้องไห้โฮเสีื่ยงดั้งมากข่้�น
 “เอ่อ คุรู้คุรั้บ ขอโทำษนะคุรั้บ”	เสีื่ยงน้องเบัร์ิด้พ้ด้ข่้�น	
“คุ่อเจนนี�เขาโดีนเพ่ี่�อนล้ัอเลีัยนเร่้�องสีื่ผิู้วิแลัะรู้ป็ร่้างก่อน
น่ะคุรั้บ ก็เลัยทำะเลัาะกัน”	น้องเบิัร์ด้อธิบัาย
 “อ่าวิ อะไร้นะ” คุณีคร้หันมามองน้องเบิัร์ด้	ก่อนที� 
จะมองเจนนี�และกลุ่มเพ่�อนค่้กรณีีที�ตอนนี�ไม่หัวิเราะกันแล้วิ 
“เดีี�ยวิตัอนเบร้คุช่้วิงบ่าย คุรู้ขอพี่บพี่วิกเร้าทีำ�ห้องพัี่กคุรู้ 
ด้ีวิยนะคุรั้บ แลัะขอให้เบิร์้ดีร้วิมถึีงเพ่ี่�อน ๆ  คุนอ่�นทีำ�เห็น 
เหตุัการ้ณ์มาเป็็นพี่ยานด้ีวิยนะคุรั้บ”
--------------------------------------------------------------------
 “โห คุรู้คุรั้บ เน็ตัไอดีอลัช่้�อดัีงเขาก็พีู่ดีกันคุรั้บ 
ช่้�อพีี่�เป้็งเจ๋งเว่ิอร์้คุรั้บคุรู้ คุนติัดีตัามหลัายแสื่นคุนจากการ้ 
พูี่ดีจาขำา ๆ แบบนี� การ้ล้ัอเลีัยนคุนอ่�นมันก็ไม่ได้ีสื่ร้้าง 
คุวิามทุำกข์ให้ใคุร้สัื่กหน่อยการ้พูี่ดีเสีื่ยงดัีงก็ดูีจริ้งใจดีี 
ด้ีวิย”	โจ้	นักเรียนชีายในกลุ่มเพ่�อนที�ล้อเลียนเจนนี�พ้ด้แยง้ 
คุณีคร้	หลังจากที�คร้ได้้สื่อบัถามถ่งเหตุการณ์ีที�เกิด้ข่้�น 
โด้ยละเอียด้จากนักเรียนที�อย้่ในเหตุการณ์ี
 “ใช่้คุ่ะคุรู้ แล้ัวิอีกอย่างนะคุะ คุนทีำ�มีผิู้วิขาวิแลัะ 
รู้ป็ร่้างสื่มส่ื่วินถึีงจะเรี้ยกว่ิาสื่วิยนะคุะ คุุณคุรู้ตักยุคุไป็แล้ัวิ 
หร่้อเป็ลั่า”	หมิวิ	นักเรียนหญิงในกลุ่มดั้งกล่าวิอีกคนพ้ด้
สื่ำาทับัข่้�นมา	

 “เอาลั่ะ”	คุณีคร้พ้ด้ข่้�น	“ก่อนอ่�นนะคุรั้บ คุรู้ขอ 
ทำำาคุวิามเข้าใจก่อนว่ิาเร้าคุวิร้แยกแยะสิื่�งทีำ�คุวิร้ทำำา แลัะไม่คุวิร้
ทำำาทีำ�พี่บเห็นในส่ื่�อ โดียเฉพี่าะส่ื่�อออนไลัน์ทีำ�ถ่ีายทำอดีสื่ดี 
หร่้อไลัฟ์้ โดียไม่ได้ีมีการ้ตัร้วิจสื่อบ 
หร่้อวิางแผู้นเน่�อหามาก่อน 
บางทำีคุนพีู่ดี ก็ ไ ม่ ทัำนไ ด้ี 
กลัั�นกร้องคุำาพูี่ดี ภาษา 
หร่้ออาร้มณ์ของตััวิเอง 
แลัะนักเร้ียนไม่คุวิร้
ทำำาตัามเน็ตัไอดีอลัทีำ�มี 
พี่ฤติักร้ร้มก้าวิร้้าวิ พูี่ดีจา 
หยาบคุาย  เพี่ร้าะเร้าอาจจะ 
เกิดีพี่ฤติักร้ร้มการ้ลัอกเลีัยนแบบ 
ร้วิมถึีงการ้ใช้้ภาษาทีำ�ทำำาให้ผูู้้อ่�นเสีื่ยคุวิามรู้้สึื่กนะคุรั้บ” 
	 คุณีคร้หยดุ้พ้ด้สัื่กคร่้	ก่อนจะพ้ด้ต่อว่ิา	“สิื่�งทีำ�เร้าคิุดี 
ว่ิาแคุ่พูี่ดีขำา ๆ  ลัองคิุดีกลัับกันว่ิาถ้ีาเร้าเป็็นคุนโดีนเพ่ี่�อนพูี่ดี 
แบบนั�นบ้าง หร่้อถ้ีามีคุนมาว่ิา  คุนทีำ�เร้ารั้กแบบนั�นเร้าจะ 
รู้้สึื่กอย่างไร้ แทำนทีำ�จะคิุดีถึีงคุวิามสื่นุกของตันเอง 
เพีี่ยงอย่างเดีียวินะคุรั้บ ส่ื่วินเจนนี�เองแม้จะโดีนเพ่ี่�อนแกล้ัง 
ก็ไม่คุวิร้จะตัอบโตัด้้ีวิยคุำาพูี่ดีว่ิาเพ่ี่�อนไม่มีคุวิามรู้้แบบนั�น 
ด้ีวิยคุรั้บ เพี่ร้าะการ้แก้ไขคุวิามรุ้นแร้งดี้วิยคุวิามรุ้นแร้ง 
ไม่ได้ีช่้วิยอะไร้ นอกจากจะทำำาให้เกิดีคุวิามไม่พี่อใจ
หมุนวินอยู่แบบนั�นคุรั้บ”
 “ขอโทำษคุ่ะคุรู้”	เจนนี�พ้ด้ก่อน
 “คุรู้เองก็ขอโทำษนะคุรั้บ ทีำ�เข้าห้องเรี้ยนมาตัอนท้ำาย

ตอนที่ 4

เนื�อห�ส่ื่อกับภ�ษ�
ท่ี่�ไม่่เหม่าะสื่ม่
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แลัะไดี้ยินแต่ัสิื่�งทีำ�เจนนี�พูี่ดีอย่างเดีียวิ จึงพูี่ดีตัักเต่ัอน 
เจนนี�ไป็แบบนั�น โดียทีำ�ยังไม่รู้้เร่้�องร้าวิทัำ�งหมดีกอ่น”	คณุีคร้ 
พ้ด้ข้อโทษบ้ัาง	โจ้กับัหมิวิหันมามองหน้ากัน	และมองหน้า 
เพ่�อน	ๆ	ก่อนที�จะพ้ด้ข้อโทษ “ขอโทำษคุ่ะคุรู้ แล้ัวิก็... 
(หมิวิเงียบไป็อึดีใจ) เร้าต้ัองขอโทำษเจนนี�ด้ีวิยนะ เร้าก็ 
ไม่คิุดีว่ิาเธีอจะเสีื่ยใจมาก”	หมิวิเอ่ยข่้�นมาก่อน		
 “ผู้มก็ขอโทำษคุรั้บคุรู้แลัะขอโทำษนะเจนนี�”  โจ้พ้ด้ข่้�น 
สีื่หน้าเจ่�อนลง
 “คุ่านิยมในสัื่งคุมปั็จจุบันได้ีเป็ลีั�ยนไป็แล้ัวินะคุรั้บ 
เร้ายอมร้ับคุวิามแตักตั่างของเพี่่�อนมนุษย์มากขึ�น แลัะ 
คุวิามหลัากหลัายนี�เองได้ีสื่ร้้างสิื่�งใหม่ ๆ  ให้กับสัื่งคุมของ 
เร้า เร้าจึงยอมรั้บในคุวิามสูื่ง ตัำ�า ดีำา ขาวิ อ้วิน หร่้อผู้อม 
คุวิามต่ัางของช้าติัพัี่นธ์ุี เร้าเป็็นคุนไทำยเร้ารู้ป็ร่้างแบบนี� 
คุนอ่�นทีำ�อยู่คุนลัะมุมโลักก็มีรู้ป็ร่้าง สีื่ผิู้วิ เส้ื่นผู้มต่ัางจาก
เร้า แต่ัเขาก็ยังมีคุุณคุ่าคุวิามเป็็นคุนเหม่อนกันกับเร้า แลัะ 
ทุำกคุนคูุ่คุวิร้กับการ้ไดี้รั้บภาษาหร่้อคุำาพูี่ดีทีำ�สุื่ภาพี่แลัะ 
ให้เกียร้ติักันคุรั้บ” คุณีคร้พ้ด้ปิัด้ท้ายอีกครั�ง
 “คุรู้คุะ”	เจนนี�พ้ด้ข่้�น	“ พี่วิกหนูใช้้ส่ื่�อออนไลัน์ 
ตัลัอดีเวิลัาอยู่แล้ัวิ แต่ักดีติัดีตัามเน็ตัไอดีอลัหลัายช่้องเลัย 
แล้ัวิถ้ีาเร้ารู้้สึื่กว่ิาเน่�อหาในส่ื่�อออนไลัน์เหล่ัานั�น ใช้้ภาษาทีำ� 
ไม่เหมาะสื่มเลัย เร้าคุวิร้ทำำาอย่างไร้คุะ”
 “คุรู้ช้วินคุดิีนะ เพี่ร้าะคุร้คูุงไป็อยู่กับพี่วิกเร้าตัอน
ดูีส่ื่�อตัลัอดีเวิลัาไม่ได้ี พี่วิกเร้าจะได้ีฝึ้กคิุดีวิิเคุร้าะห์ดีีไหม” 
คุณีคร้ชีวินคิด้	“ถ้ีาเร้ากำาลัังดูีส่ื่�ออยู่แล้ัวิเจอเน่�อหาทีำ�ไม่ 
เหมาะสื่มโดียเฉพี่าะด้ีานภาษา เร้าจะทำำาอย่างไร้คุรั้บ”
 “เป็ลีั�ยนช่้องไป็เลัยคุ่ะคุรู้”	หมิวิเสื่นอคนแรก	“เพี่ร้าะ 
ถ้ีาดูีซำ�า ๆ  ก็อาจจะจดีจำามาแลัะกลัายเป็็นพี่ฤติักร้ร้มหร่้อ 
คุวิามเคุยชิ้นว่ิาสื่ามาร้ถีพูี่ดีคุำาหยาบคุายเหล่ัานั�นได้ีคุ่ะ 
คุรู้”	หมิวิอธิบัายเพิ�มเติม	
 “นั�นสิื่นะ”	คร้พ้ด้	“มีการ้ศึกษามายาวินานแลัะ
มีการ้ศึกษาจากหลัากหลัายป็ร้ะเทำศว่ิาถ้ีาเร้าเรี้ยนรู้้จาก
ส่ื่�อได้ี ซึ�งหมายคุวิามว่ิาถ้ีาเร้าดูีส่ื่�อทีำ�มีเน่�อหาทีำ�เหมาะสื่ม 
เร้าก็จะเรี้ยนรู้้พี่ฤติักร้ร้มทีำ�เหมาะสื่ม ในขณะทีำ�ถ้ีาเร้าดูีส่ื่�อ
ทีำ�มีเน่�อหาทีำ�ไม่เหมาะสื่มหร่้อไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้คุ์บ่อย ๆ เร้าก็
จะซึมซับพี่ฤตัิกร้ร้มเหลั่านั�น แลัะแสื่ดีงออกในช้ีวิิตัจร้ิง
ของเร้าโดียทีำ�รู้้ตััวิหร่้อไม่รู้้ตััวินั�นเอง บางทีำคุำาพูี่ดีทีำ�ทำำาร้้าย 
คุนอ่�น คุำาพูี่ดีทีำ�รุ้นแร้งก็จะทำำาให้เกิดีการ้ทำะเลัาะแลัะ
ทำำาร้้ายร่้างกายกันได้ี” 
 “ผู้มเคุยเห็นข่าวิคุรั้บคุรู้ มีคุนขับร้ถีเฉี�ยวิกันแล้ัวิ 
ด่ีากันไป็มาจนช้กต่ัอยกัน คุุณพ่ี่อผู้มบอกว่ิาจริ้ง ๆ    เป็็นเร่้�อง 
ทีำ�ตักลังกันได้ี แต่ัพี่อพูี่ดีจารุ้นแร้งใส่ื่กันก็ทำำาให้โมโหแลัะ
ไม่สื่ามาร้ถีคุวิบคุุมอาร้มณ์ได้ี จนกร้ะทัำ�งทำำาร้้ายร่้างกาย 
กันเลัยคุรั้บ”	นักเรียนชีายอีกคนพ้ด้เสื่ริมข่้�น	

 “คุรู้คุรั้บ ผู้มคิุดีว่ิานอกจากภาษาทีำ�ไม่สุื่ภาพี่ คุำาพูี่ดี 
สื่บถี หร่้อคุำาพูี่ดีเสีื่ยดีสีื่ทีำ�เกี�ยวิกับเช่้�อช้าติัหร่้อเพี่ศแล้ัวิ 
การ้นำาเสื่นอภาษาทีำ�ไม่เหมาะสื่มน่าจะร้วิมภาษาเขียน 
เช่้น การ้นำาเสื่นอคุำาพูี่ดีทีำ�สื่ะกดีผู้ดิี ใช่้ไหมคุรั้บ” น้องเบิัรด์้ 
พ้ด้เสื่ริม

  
  

 “ใช่้แล้ัวิคุรั้บเบิร์้ดี แลัะจริ้ง ๆ  แล้ัวิอย่างตััวิอย่าง 
ทีำ�โจ้พูี่ดีถึีงในเน็ตัไอดีอลัช่้องทำางออนไลัน์ แพี่ลัตัฟ้อร์้ม 
เขาก็มีข้อกำาหนดีในการ้นำาเสื่นอเน่�อหานะคุรั้บ ซึ�ง 
ผูู้้เผู้ยแพี่ร่้จะต้ัองรั้บผิู้ดีช้อบไม่ให้มีเน่�อหาดัีงกล่ัาวิ 
แลัะถ้ีาเร้าพี่บเห็นเน่�อหาทีำ�ไม่เหมาะสื่มเร้าก็สื่ามาร้ถี 
ร้ายงาน หร่้อ report ให้ช่้องทำางการ้เผู้ยแพี่ร่้นั�นพิี่จาร้ณา 
แลัะนำาเน่�อหานั�นออกได้ี หร่้อสื่ามาร้ถีแจ้งได้ีทีำ�ศูนย์ 
ป็ร้าบป็ร้ามอาช้ญากร้ร้มทำางเทำคุโนโลัยีสื่าร้สื่นเทำศ 
สื่ำานักงานตัำาร้วิจแห่งช้าติั หร่้อช่้�อย่อ คุ่อ ศป็อสื่.ตัร้. 
ทำางสื่ายดี่วิน 1599 นะทำุกคุน ซึ� งการ้ร้่ วิมกัน 
เฝ้้าร้ะวัิงส่ื่�อไม่ป็ลัอดีภัยแลัะไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ ก็เป็็นหนึ�ง 
ในหน้าทีำ�พี่ลัเม่องทีำ�เร้าเรี้ยนกันอยู่ด้ีวิยนะ จำาได้ีไหมคุรั้บ 
ทีำ�คุรู้เคุยสื่อนเร่้�องการ้รู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อไง” คร้พ้ด้	
 “เอาลัะ ใกลั้หมดีเวิลัาพัี่กช่้วิงบ่ายแล้ัวิ หวัิงว่ิา 
พี่วิกเร้าคุงเข้าใจกันมากขึ�นนะคุรั้บ อ่อ..คุำาว่ิาไอดีอลัทีำ� 
หมายถึีงต้ันแบบทีำ�เร้าอยากจะเป็็นอย่างเขาน่ะ นักเรี้ยนก็ 
คุวิร้จะเล่ัอกติัดีตัามแลัะช่้�นช้มคุนทีำ�มีพี่ฤติักร้ร้มน่ายกย่อง 
ด้ีวิยนะคุรั้บ ทีำ�สื่ำาคัุญ คุนเร้าสื่ามาร้ถีทำำาผิู้ดีพี่ลัาดีกันได้ี 
คุรู้ก็อยากให้เร้าทุำกคุนรู้้จักให้อภัยแลัะเรี้ยนรู้้ทีำ�จะ 
ป็รั้บป็รุ้งตััวิเองกันด้ีวิยนะคุรั้บ” 
 “คุรั้บคุุณคุรู้ สื่วัิสื่ดีีคุรั้บ”
 “ขอบคุุณคุ่ะคุรู้ สื่วัิสื่ดีีคุ่ะ” 
 นักเรียนพากันยกม่อไหวิ้คุณีคร้	ก่อนที�จะแยกย้าย
กันออกจากห้องพักคร้	
 “เพ่ี่�อน ๆ   มีใคุร้จะไป็ซ่�อขนมกับเร้าบ้าง”		น้องเบิัร์ด้ 
ชีวินเพ่�อน	ๆ	เม่�อเดิ้นพ้นออกจากห้องพักคร้	
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การรู้เท่าทันสื่อ ถือเป็นทักษะสำาหรับ
พลเมืองและการเฝ้าระวังเนื้อหา

ที่ไม่เหมาะสมก็เป็นหนึ่งในหน้าที่พลเมือง
ซึ่งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจจะไม่ถึงกับ
ผิดกฎหมาย แต่สามารถร่วมกันเฝ้าระวัง
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้น
เตือนให้ผู้ผลิตสื่อทำาหน้าที่ในการผลิตสื่อ

ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

ในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

5 คำ�ถ�มืสามารถใช้

เพื่อช้�วยให้ร่้ทันส่ื่อและโฆษณ�

 “เจนนี� โจ้ไป็ด้ีวิยกันไหม”	หมิวิถาม
 “ไป็สิื่ ตัอนเทีำ�ยงเร้าทำานข้าวินิดีเดีียวิเอง ตัอนนี� 
ชั้กหิวิแล้ัวิ”	เจนนี�ตอบัพร้อมกันไปัยิ�มให้โจ้
	 มิตรภัาพระหว่ิางเพ่�อนยงัคงด้ำาเนินต่อไปั	วัินนี�เด็้ก	ๆ 	
ได้้เรียนร้้ว่ิาทุกคนผิู้ด้พลาด้กันได้้และต้องพร้อมที�จะเปิัด้ใจ 
เพ่�อปัรับัปัรุงตัวิเองได้้	โด้ยเริ�มต้นที�การเรียนร้้การใช้ีภัาษาที�
เหมาะสื่มจากส่ื่�อที�ปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์นั�นเอง

1

4

5

2

3

สื่อนี้ใครเป็นเจ้าของสื่อ

สื่อต้องการทำาให้รับรู้และรู้สึกอย่างไร 
มีอะไรไม่ถูกนำาเสนอบ้าง

สื่อหวังผลทำาให้เราเชื่อหรือทำาอะไร

สื่อนี้มีรูปแบบการนำาเสนออย่างไร

สื่อนี้ต้องการสื่อสารกับใคร

	 ส่ื่�อ ทั� งหลายล้วินแต่ถ้กสื่ร้างข่้�นโด้ยมีเจ้าข้อง 
มี เ ป้ัาหมายการส่ื่�อสื่ารที� ชัีด้เจนโด้ยใช้ี เทคนิคกลวิิ ธี 
บัางอย่าง	 เช่ีน	 มุมกล้อง	 สีื่	 เสีื่ยง	หร่อการตัด้ต่อในการ 
นำาเสื่นอเน่�อหา

	 บัางส่ื่�อพยายามนำาเสื่นอข้้อม้ลด้้านเดี้ยวิ	เช่ีน	โฆษณีา 
การทำาศัลยกรรม	นำาเสื่นอคุณีค่าควิามสื่ำาคัญข้องควิาม 
สื่วิยหล่อ	โด้ยไม่นำาเสื่นอคุณีค่าด้้านอ่�นข้องควิามเป็ันคน 
ที�ไม่ต้องสื่วิย	หล่อ	ก็มีคุณีค่าและทำาปัระโยชีน์	ทำางานใน 
สัื่งคมได้้

	 การทำาส่ื่�อทุกอย่างหวัิงผู้ลเสื่มอ	เช่ีน	นักการตลาด้ 
ทำาเพ่�อหวัิงผู้ลกำาไร	นักการเม่องหวัิงคะแนนนิยม	หร่อเพ่�อ 
ปัระชีาสัื่มพันธ์

	 ลักษณีะการนำาเสื่นอมีผู้ลต่อการสื่ร้างควิามรับัร้้ 
และสื่ร้างควิามเป็ันจริง	เช่ีน	 ถ้กนำาเสื่นอในร้ปัแบับัข้อง 
การเล่าข่้าวิ	การสื่ัมภัาษณี์ย่นยันการใช้ีจริง	 ใช้ีการ์ต้น 
เพ่�อเล่อกการนำาเสื่นอให้เหมาะกับักลุ่มเป้ัาหมาย

	 ส่ื่� อ มี ร้ปัแบับัการนำา เสื่นอแตกต่าง กันไปัตาม 
กลุ่มเป้ัาหมาย	 เช่ีน	 เด็้กจะใช้ีส่ื่�อการ์ต้น	หร่อนักแสื่ด้ง 
เด็้กในรุ่นราวิคราวิเดี้ยวิกัน	 เพ่�อสื่ร้างควิามเป็ันกันเอง 
ในการโน้มน้าวิควิามสื่นใจ	แต่หากส่ื่�อสื่ารกับัวัิยรุ่นจะใช้ี 
ภัาพเคล่�อนไหวิและเพลงสื่นุกสื่นาน	ใช้ีสีื่สัื่นสื่ด้ใสื่	เป็ันต้น

ถามให้ครบ 5 ข้อ แล้วค่อยตัดสินใจว่าสื่อ 
ที่รับอยู่นี้ “น่าเชื่อถือแค่ไหน”

ร่้หรือไมื�?

31คู่มือเครือข่ายเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ



32 คู่มือเครือข่ายเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ



 คุุณยายกลัับมาจากการ้ออกไป็เดิีนออกกำาลัังกายยามเช้้า เปิ็ดีป็ร้ะตูับ้านเข้ามาก็ต้ัองแป็ลักใจทีำ�เจอ 
น้องเบิร์้ดีนั�งบนโซฟ้าตััวิเดิีม ขณะดูีทีำวีิอยู่ โดียมีพีี่�นกฟ้้าช้วินคุุยอยู่ข้าง ๆ
 “อ่าวิ..อรุ้ณสื่วัิสื่ดิี�จ้ะหลัานเบิร์้ดี เอ..วัินนี�มีอะไร้พิี่เศษนะ ทำำาไมหลัานยายแลัะพีี่�นกฟ้้าต่ั�นแต่ัเช้้ามานั�ง
ดูีทีำวีิด้ีวิย ป็กติัเห็นแต่ัดูีหน้าจอคุอมพิี่วิเตัอร์้” ยายถีามหยอกก่อนจะเดิีนเข้าไป็นั�งข้าง ๆ 
 “อ๋อ ไม่มีอะไร้พิี่เศษหร้อกฮะยาย ผู้มคิุดีถึีงร้ายการ้เด็ีก ๆ ทีำ�ได้ีดูีในทีำวีิตัอนเช้้าวัินเสื่าร์้แบบนี�คุรั้บไม่ได้ี 
ดูีนานแล้ัวิ พีี่�นกฟ้้าเลัยช้วินมาดูีว่ิามีร้ายการ้อะไร้ใหม่ ๆ บ้างคุรั้บ” น้องเบิร์้ดีถีาม

	 คุณียายยิ�ม	พร้อมกับัด้้ทีวีิไปัพร้อมกับัน้องเบิัร์ด้ด้้วิย	
“แล้ัวิมีอะไร้ใหม่ไหมล่ัะเบิร์้ดี”	คุณียายถาม
 “ร้ายการ้เดิีมทีำ�ผู้มเคุยดูีก็ยังอยู่คุรั้บ แถีมมีร้ายการ้ 
ใหม่ทีำ�น่าสื่นใจเพิี่�มด้ีวิย อย่างร้ายการ้นี�คุรั้บ” น้องเบิัร์ด้ชีี� 
ไปัทางหน้าจอทีวีิ	“เขาให้เด็ีก ๆ มาวิาดีรู้ป็ตััวิลัะคุร้ใน 
วิร้ร้ณคุดีีไทำยในจินตันาการ้โดียใช้้เทำคุนิคุการ้วิาดีแบบ 
ดิีจิทัำลั .. อ่อ แล้ัวิมีอีกช่้องหนึ�ง เป็็นร้ายการ้ทำำาอาหาร้ทีำ�เขาให้
เด็ีกมาฝ้กึเป็็นเช้ฟ้ทำำากับข้าวิเองดีว้ิยคุร้บั อยู่ช่้องนี�คุรั้บ.. นี�
ไงคุรั้บยาย”	นอ้งเบิัร์ด้เปัลี�ยนช่ีองรายการเพ่�อให้คุณียายได้้ด้้ 
เน่�อหารายการที�มีเด็้กชีายและเด้็กผู้้้หญิงรุ่นราวิคราวิเด้ียวิ 
กับัน้องเบิัร์ด้อธิบัายการทำาอาหารง่าย	ๆ		ด้้วิยภัาษาอังกฤษ 
แล้วิแปัลเป็ันภัาษาไทยสื่ลับักัน
 “เก่งนะเนี�ย พูี่ดีจาฉะฉานเลัย”	คุณียายด้้เชีฟ้ตัวิน้อยใน
รายการทีวีิ	แล้วิกล่าวิช่ี�นชีม	“สื่มัยยายสื่าวิ ๆ ทีำวีิจะมีช่้อง 
ร้ายการ้ 5-6 ช่้องเองนะ แต่ัเดีี�ยวินี�ตัั�งแต่ัเป็ลีั�ยนเป็็นทีำวีิ 
ดิีจิทัำลัมีช่้องร้ายการ้หลัายช่้อง เลัยมีร้ายการ้มากมายเป็็น
ทำางเล่ัอกให้ผูู้้ดูี แล้ัวิยังมีบริ้การ้อีกหลัายอย่างให้ดูีทำาง
ออนไลัน์อีกใช่้ไหม” คุณียายพ้ด้ก่อนจะหันไปัถามพี�นกฟ้้า
 “คุรั้บคุุณยาย ทำางออนไลัน์ก็มีทัำ�งช่้องร้ายการ้ทีำ� 
นำาเสื่นอร้ายการ้ทำางทีำวีิช่้องหลััก แล้ัวิเอาไป็ฉายซำ�าทำาง
โซเชี้ยลัมีเดีียต่ัาง ๆ ร้วิมถีึงมีรู้ป็แบบการ้ให้บริ้การ้แบบ 
Over-The-Top TV  หร่้อเรี้ยกสัื่�นๆ ว่ิา OTT เป็็นการ้ให้ 
บริ้การ้ทีำ�ให้ผูู้้ช้มสื่ามาร้ถีรั้บช้มส่ื่�อลัะคุร้ ภาพี่ยนตัร์้ สื่าร้คุดีี 
แลัะเน่�อหาต่ัาง ๆ ผู่้านทำางแพี่ลัตัฟ้อร์้มอินเทำอร์้เน็ตั โดีย 
มีรู้ป็แบบธีรุ้กิจ แบบเรี้ยกเกบ็คุ่าสื่มาช้กิร้ายเด่ีอน ร้ายปี็ หร่้อ 
ร้ายคุรั้�งแลัะผูู้้ให้บริ้การ้ OTT TV บางร้าย จะไม่เรี้ยกเก็บ 
คุ่าบริ้การ้จากผูู้ใ้ช้้บริ้การ้ป็ลัายทำาง แตัจ่ะคิุดีคุ่าบริ้การ้จาก 
เจ้าของสิื่นคุ้าแลัะบริ้การ้ทีำ�มาลังโฆ่ษณาผู่้านแพี่ลัตัฟ้อร์้ม

ตอนที่ 5

ทั�งส่นุกและปลอด้ภัย
พื�นื้ท่ี่�สืื่�อสื่ร้ืางสื่รืรืค์สื่ำาหรัืบเด็กั

ของตันคุรั้บ” พี�นกฟ้้าตอบั
 “แบบนี� ใน OTT ทีำ�ว่ิา ก็น่าจะมีร้ายการ้สื่ำาหรั้บเด็ีก ๆ  
เยอะเลัยสื่นิะ เห็นกำาลัังเป็็นทีำ�นิยมเลัยนะจะ้”	คุณียายถามต่อ
 “จริ้ง ๆ  แลัว้ิ ไม่ว่ิาจะในทีำวีิหร่้อใน OTT ก็มีร้ายการ้ 
สื่ำาหรั้บเด็ีกแลัะเยาวิช้นในโทำร้ทัำศน์คุ่อนข้างน้อยคุรั้บคุุณยาย 
แลัะมีบางร้ายการ้เหม่อนเป็็นการ้์ตูันแต่ัก็ไม่ได้ีเหมาะ 
สื่ำาหรั้บเด็ีกมากนักเพี่ร้าะมีฉากคุวิามรุ้นแร้ง ฉากการ้ต่ัอสู้ื่ 
อยู่มากเลัยทีำเดีียวิ นอกจากนี�ยังมีการ้แฝ้งคุ่านิยมคุวิาม 
สื่วิยหลัอ่ไว้ิในนั�นด้ีวิย เช่้น ตััวิเอกรู้ป็ลัักษณ์ภายนอกจะตัอ้ง 
สื่มบูร้ณ์พี่ร้้อม ทัำ�งทีำ�ในคุวิามเป็็นจริ้งแล้ัวิ มนุษย์เร้ามีคุวิาม 
หลัากหลัายมากกว่ิานั�น แลัะไม่จำาเป็็นต้ัองสื่วิย หล่ัอ ผู้อม 
ร้ำ�าร้วิย หร่้อมีพี่ลัังวิิเศษก็สื่ามาร้ถีเป็็นคุนดีีแลัะป็ร้ะสื่บ 
คุวิามสื่ำาเร็้จได้ีเช่้นกัน ” 	พี�นกฟ้้าอธิบัาย
 “อ่ม.. แล้ัวิแบบนี� ผู้มจะรู้้ได้ียังไงว่ิาเน่�อหาแบบไหน 
ทีำ�ผู้มคุวิร้ดูีล่ัะคุรั้บ ในเม่�อพี่อเป็็นการ์้ตูัน เด็ีก ๆ  ก็ต้ัองช้อบ 
อยู่แล้ัวิ อีกอย่างหนึ�ง ทำำาไมเร้าต้ัองมาคุอยกำากับว่ิาเด็ีก 
คุวิร้ดูีหร่้อไม่คุวิร้ดูีอะไร้คุรั้บ”	น้องเบิัร์ด้กด้รีโมทเพ่�อลด้ 
เสีื่ยงข้องทีวีิลงก่อนหันมาถามพี�นกฟ้้า
 “ก็เพี่ร้าะวัิยเด็ีก เป็็นช่้วิงอายแุห่งการ้เรี้ยนรู้้ ดัีงนั�น 
การ้ให้เด็ีกซึมซับแลัะเรี้ยนรู้้จากส่ื่�อดีี ๆ   มีป็ร้ะโยช้น์ โดียเฉพี่าะ
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กสทช. ประกาศให้สถานีโทรทัศน์
ฟรีทีวีระบบดิจิทัลทุกช่องต้องมี
รายการเด็กและครอบครัวทุกวัน

อย่างน้อยวันละ 60 นาที

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ 
การจัดทำาผงัรายการสำาหรบัการใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรโืทรทศัน ์        พ.ศ.    2556       ผู้รบัใบอนญุาตทีใ่ชค้ลืน่ความถี ่
ต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการเพื่อให้บริการ แต่ละประเภทดังนี้

กิจการบัริการสื่าธารณีะ	ให้มีรายการที�เป็ันข่้าวิสื่ารหร่อสื่าระที�เป็ันปัระโยชีน์ต่อสื่าธารณีะ	ในสัื่ด้ส่ื่วินไม่น้อยกว่ิาร้อยละเจ็ด้สิื่บั

กิจการบัริการชุีมชีน	ให้มีรายการที�เป็ันข่้าวิสื่ารหร่อสื่าระที�เป็ันปัระโยชีน์ต่อชุีมชีนหร่อท้องถิ�น	 ที�รับับัริการในสัื่ด้ส่ื่วิน 
ไม่น้อยกว่ิาร้อยละเจ็ด้สิื่บั	โด้ยต้องมีรายการที�เกี�ยวิกับัชุีมชีนหร่อท้องถิ�นที�รับับัริการ	และต้องมีรายการที�ผู้ลิตโด้ยคนในชุีมชีน 
หร่อท้องถิ�นที�รับับัริการในสัื่ด้ส่ื่วินที�ไม่ตำ�ากว่ิาร้อยละห้าสิื่บั	ข้องเวิลาออกอากาศทั�งหมด้

กิจการทางธุรกิจ	ให้มีรายการที�เป็ันข่้าวิสื่ารหร่อสื่าระที�เป็ันปัระโยชีน์ต่อสื่าธารณีะในสัื่ด้ส่ื่วินไม่น้อยกว่ิาร้อยละยี�สิื่บัห้า	โด้ย
กิจการทางธุรกิจระดั้บัภ้ัมิภัาคและระดั้บัท้องถิ�นต้องที�มีรายการที�ผู้้้รับัใบัอนุญาตผู้ลิตเองในสัื่ด้ส่ื่วินไม่ตำ�ากว่ิาร้อยละห้าสิื่บั 
ข้องเวิลาออกอากาศทั�งหมด้	รายการที�เป็ันข่้าวิสื่ารหร่อสื่าระที�เป็ันปัระโยชีน์ต่อสื่าธารณีะ	หมายควิามรวิมถ่ง	รายการข่้าวิสื่าร	
รายการสื่ง่เสื่รมิควิามร้	้ควิามเข้้าใจในการปักครองในระบัอบัปัระชีาธปิัไตย	รายการสื่ง่เสื่รมิการศ่กษา	จริยธรรม	ศลิปัะ	วิฒันธรรม	
การให้ควิามร้้ควิามเข้้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สัื่งคม	คุณีภัาพชีีวิิต	และสิื่�งแวิด้ล้อม
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4 ให้ผู้้้รับัใบัอนุญาตที�ใช้ีคล่�นควิามถี�		ต้องจัด้ให้มีการออกอากาศรายการที�มีเน่�อหา 
สื่ร้างสื่รรคสั์ื่งคมหร่อรายการสื่ำาหรบััเด้ก็และเยาวิชีน	อยา่งน้อยวัินละ	60	นาที 
ระหว่ิางช่ีวิงเวิลา		16.00-18.00			น.	ข้องทุกวัิน	และระหว่ิางช่ีวิงเวิลา			07.00-.09.00			น. 
ในวัินเสื่าร์และวัินอาทิตย์ในระหว่ิางช่ีวิงเวิลา	18.00-22.00	น.	เป็ันช่ีวิงเวิลา 
ที�มีจำานวินผู้้้รับัชีมส้ื่ง	ซ่ึ่�งเด็้กและเยาวิชีน	อาจรับัชีมอย้่ด้้วิย	ให้ออกอากาศ 
รายการที�มีเน่�อหาที�มีควิามเหมาะสื่มและจะไมเ่ป็ันภััยต่อการพฒันาทั�งในด้้าน 
สื่ติปััญญา	อารมณ์ีและสัื่งคมข้องเด็้กและเยาวิชีน	ทั�งนี�	คณีะกรรมการอาจ 
ปัระกาศกำาหนด้หร่อแก้ไข้เปัลี�ยนแปัลงสัื่ด้ส่ื่วินและช่ีวิงเวิลาออกอากาศที�เหมาะสื่ม 
สื่ำาหรับัรายการดั้งกล่าวิเพิ�มเติมได้้

รายการที�มีเน่�อหาสื่ร้างสื่รรค์สัื่งคมหร่อรายการสื่ำาหรับัเด็้กและเยาวิชีนตาม 
วิรรคแรก	จะต้องเป็ันรายการที�มีระดั้บัควิามเหมาะสื่มข้องรายการในระดั้บั 
ปั	หร่อ	ด้	หร่อ	ท	ตามภัาคผู้นวิก	ก	หร่อตามที�คณีะกรรมการปัระกาศกำาหนด้

อย่างยิ�งจากร้ายการ้โทำร้ทัำศน์สื่ำาหรั้บเด็ีกย่อมจะช่้วิยส่ื่งเสื่ริ้ม 
ให้การ้เรี้ยนรู้้แลัะพัี่ฒนาได้ีดีียิ�งขึ�น ทัำ�งนี�โทำร้ทัำศน์หร่้อทีำวีิ 
เป็็นอีกส่ื่�อหนึ�งทีำ�เข้าถึีงเด็ีกได้ีง่ายเพี่ร้าะเป็็นส่ื่�อทีำ�อยู่คูุ่กับ 
สัื่งคุมไทำยแลัะคูุ่กับบ้านของเร้ามานาน ซึ�งนอกจาก 
การ้มอบคุวิามบันเทิำงแล้ัวิ  ร้ายการ้โทำร้ทัำศน์ดีี ๆ  โดียเฉพี่าะ 
อย่างยิ�งร้ายการ้สื่ำาหรั้บเด็ีก ยังช่้วิยส่ื่งเสื่ริ้มพัี่ฒนาการ้ต่ัาง ๆ  
ของเด็ีก  ไม่ว่ิาจะเป็็นคุวิามคิุดีสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุไหวิพี่ริ้บ คุวิามกลัา้ 
แสื่ดีงออก แลัะคุุณธีร้ร้ม ให้เติับโตัขึ�นอย่างสื่มวัิยได้ี 
อีกด้ีวิย อย่างร้ายการ้ทีำ� เร้าดูีอยู่ตัอนนี� นอกจากจะ 
ช่้วิยให้น้องเบิร์้ดีได้ีฝึ้กภาษาอังกฤษง่าย ๆ  แล้ัวิ ยังช่้วิยให้ 
คุวิามรู้้ด้ีานโภช้นาการ้อาหาร้ ร้วิมทัำ�งสื่ร้้างแร้งบันดีาลัใจ 
ในการ้ป็ร้ะกอบอาชี้พี่ทีำ�แตักต่ัางแลัะหลัากหลัายให้กับเด็ีก
อีกด้ีวิย” พี�นกฟ้้าตอบัพร้อมกับัข้ยับัตัวิจากโซึ่ฟ้า	ไปัอย้่
ใกล้	ๆ	ทีวีิ
 “นอกจากนี� จำาทีำ�พีี่�นกฟ้้าเคุยเล่ัาเร่้�องหลัักการ้เฝ้้า 
ร้ะวัิงส่ื่�อแบบ -3+6 ได้ีไหมคุรั้บ หนึ�งในหกเน่�อหาทีำ�เหมาะสื่ม 
ก็คุ่อ เน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มให้เกิดีร้ะบบวิิธีีคิุดี โดียนำาเสื่นอเน่�อหา 
ทีำ�ทำำาให้ผูู้้ช้มคิุดีวิิเคุร้าะห์ตัามคุวิามสื่ามาร้ถีของสื่มองของ 
ผูู้้ช้มในแต่ัลัะวัิย ตัลัอดีจนการ้ส่ื่งเสื่ริ้มด้ีานพัี่ฒนาการ้ 
ทำางสื่มองแลัะสื่ติัปั็ญญาให้มีคุวิามรู้้มีคุวิามเข้าใจมี

คุวิามสื่ามาร้ถีในการ้ป็ร้ะยุกต์ั วิิเคุร้าะห์ สัื่งเคุร้าะห์ แลัะ 
ป็ร้ะเมินผู้ลัไดี้อย่างเป็็นร้ะบบ โดียเฉพี่าะอย่างยิ�งการ้ทำำา 
ให้เกิดีคุวิามคุิดีริ้เริ้�มสื่ร้้างสื่ร้ร้คุ์ การ้วิางแผู้นการ้ตััดีสิื่นใจ 
การ้แก้ไขปั็ญหาอย่างเป็็นร้ะบบ”	 พี�นกฟ้้าอธิบัายอย่าง 
คล่องแคล่วิเช่ีนเคย
 “แบบนี�กดี็ีเลัย”	คุณียายพ้ด้ข่้�น	“ยายจะขอดูีร้ายการ้ 
ทำำาอาหาร้นี�กับน้องเบิร์้ดีสัื่กหน่อย เผู่้�อจะได้ีไอเดีียในการ้ 
ทำำากับข้าวิด้ีวิยกันเย็นนี�นะ นี�เขากำาลัังทำำาอะไร้น่ะ...เอาผัู้กสื่ลััดี 
มาพัี่นกับเน่�อไก่เหร้อ น่ากินนะหลัานนะ” 
 “ลัองทำำาไหมคุรั้บคุุณยาย แต่ัผู้มขอเป็ลีั�ยนซอสื่เป็็น
ซอสื่มะเข่อเทำศได้ีไหมคุรั้บ.. สูื่ตัร้ของผู้มเองคุรั้บ”	น้องเบิัรด์้ 
ตอบัและปิัด้ท้ายปัระโยคอย่างอารมณ์ีดี้
 “แลัะนี�ก็เป็็นเช้้าวัินหยุดีอีกวัินทีำ�คุร้อบคุรั้วินกฟ้้า 
ได้ีมีกิจกร้ร้มช้วินคิุดีร่้วิมกันเกี�ยวิกับเน่�อหาส่ื่�อ โดียไม่มี 
ช่้องว่ิางร้ะหว่ิางวัิยของคุุณยายแลัะน้องเบิร์้ดีเลัย เพี่ร้าะว่ิา 
คุร้อบคุรั้วิเร้า ช้วินกันคุุย ช้วินกันคิุดี กันเป็็นป็ร้ะจำาแบบนี� 
แหลัะ..” พี�นกฟ้้าคิด้ในใจ	ข้ณีะที�มองคุณียายและน้องเบิัร์ด้ 
อย่างมีควิามสุื่ข้

ร่้หรือไมื�?
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ตอนที่ 6

ข้องก�รเรียนร้่ท่ีไมื�มีืท่ีสิ่�นสุ่ด้
สืื่�อท่ี่�สื่ร้ืางสื่รืรืค์คือห้องสื่มุ่ด
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 “สื่วัิสื่ดีีคุ่ะคุุณพ่ี่อ” / “สื่วัิสื่ดีีคุรั้บคุุณพ่ี่อ”
 “อ่าวิ สื่วัิสื่ดีีคุรั้บเด็ีก ๆ มา ๆ เข้าบ้านก่อนลูัก” คุุณพ่ี่อของนัทำเปิ็ดีป็ร้ะตูับ้านต้ัอนรั้บเพ่ี่�อน ๆ ของนัทำ 
ทำยอยเข้าบ้าน ร้วิมถึีงน้องเบิร์้ดีด้ีวิย
 วิันนี�เพี่่�อน ๆ นัดีกันมาทำำางานกลัุ่มวิิช้านวิัตักร้ร้มทำี�บ้านของนัทำ เพี่่�อเตัร้ียมลังแข่งขันทำักษะ
วิิทำยาศาสื่ตัร์้ในปี็นี� เพี่ร้าะบ้านของนัทำอยู่จุดีกึ�งกลัางร้ะหว่ิางบ้านของสื่มาชิ้กในกลุ่ัมทุำกคุน แล้ัวิยังมีห้อง
ทีำวีิจอใหญ่ทีำ�เหมาะกับกิจกร้ร้มของทุำกคุนในวัินนี� นั�นก็คุ่อการ้มาดูีร้ายการ้แข่งขันเกมทำางวิิทำยาศาสื่ตัร์้
เพ่ี่�อเตัรี้ยมตััวินั�นเอง

 “อีกห้านาทีำ จะถึีงเวิลัาของร้ายการ้อัจฉริ้ยะ 
นักวิิทำย์แล้ัวิ มานั�งตัร้งนี�กันเถีอะ”	นัทชีวินเพ่�อน	ๆ 	มานั�ง 
หน้าจอทีวีิ	พ่�นที�โล่งกลางห้องรับัแข้ก	ที�ป้ัเส่ื่�อกกแบับัไทย	ๆ  
และมีเบัาะนุ่ม	ๆ	สื่ำาหรับัทุกคน	
 “เอาล่ัะเด็ีก ๆ  พ่ี่อเตัรี้ยมคุุกกี�ธัีญพ่ี่ช้ไว้ิให้ เพิี่�งอบ 
เสื่ร็้จ หอมกรุ่้นจากเตัาเม่�อเช้้านี�เลัย”
 “ขอบคุุณคุ่ะคุุณพ่ี่อ เดีี�ยวิหนูกับเจนนี�จะยกนำ�าด่ี�ม 
มานะคุะ”	หมิวิกล่าวิข้อบัคุณี	ก่อนที�จะเดิ้นไปัทางห้องครัวิ 
เพ่�อยกนำ�าดิ้�มและแก้วินำ�ามาให้เพ่�อน	ๆ
 “เดีี�ยวิเร้าไป็ช่้วิยยกด้ีวิย”	โจ้เอ่ยก่อนจะเดิ้นตาม
หมิวิและเจนนี�ไปั
	 คุณีพ่อกับันัทอย้่กันสื่องคนพ่อล้ก	โด้ยคุณีพ่อเป็ัน 
อาจารย์ด้้านการแปัรร้ปัอาหาร	ทำาให้นอกจากจะมีงานวิิจัย 
ด้้านอาหารเพ่�อสุื่ข้ภัาพมาอย่างต่อเน่�องแล้วิ	ยังมีฝี้ม่อด้้าน 
การทำาอาหาร	และมักจะมีเมน้ใหม่	ๆ	มาให้เด็้กลิ�มรสื่กัน 
เสื่มอ	ซ่ึ่�งนั�นก็เป็ันอีกเหตุผู้ลหน่�งที�เพ่�อน	ๆ 			ในกลุ่ม		อยากจะ 
มาทำางานที�บ้ัานข้องนัทนั�นเอง	
 “ร้ายการ้มาแล้ัวิทุำกคุน มานั�งด้ีวิยกันก่อน” นัทเรียก 
เพ่�อนมารวิมตัวิกัน
	 เช้ีาวัินนั�นกลุ่มเพ่�อนข้องน้องเบิัร์ด้ด้้รายการแข่้งขั้น
ทางวิิทยาศาสื่ตร์กันอย่างต่�นเต้นและสื่นุกสื่นาน	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 “พ่ี่อคุรั้บ วัินนี�สื่นุกมากเลัยคุร้บั ได้ีไอเดีียในการ้ทำำา 
โคุร้งงานส่ื่งป็ร้ะกวิดีหลัายอย่างเลัย”	น้องเบิัร์ด้เล่าให้คุณีพ่อ 
ที�มารับัระหว่ิางทางกลับับ้ัาน	
 “ร้ายการ้ทีำ�มีเน่�อหาส่ื่งเสื่ริ้มคุวิามรู้้ในเร่้�องวิิช้าการ้ 
แบบนี�น่าสื่นับสื่นุนนะ แลัะเป็็นเร่้�องทีำ�ท้ำาทำายผูู้้ผู้ลิัตัส่ื่�อ
มากด้ีวิย เพี่ร้าะจะต้ัองออกแบบเน่�อหาส่ื่�อให้เข้าใจง่าย
แต่ัยังได้ีคุวิามรู้้ทีำ�ถูีกต้ัองอยู่”	คุณีพ่อตอบั
 “ในร้ายการ้เขามกีาร้เชิ้ญนักวิิทำยาศาสื่ตัร์้ หร่้อผูู้้ทีำ� 
มีคุวิามเชี้�ยวิช้าญมาให้คุวิามรู้้เพิี่�มเติัมด้ีวิยคุรั้บ เท่ำสุื่ดี ๆ  
ไป็เลัยนะผู้มว่ิา”	น้องเบิัร์ด้ยังคงเล่าต่ออย่างต่�นเต้น	ก่อน 
จะน่กข่้�นมาได้้ว่ิาวัินนี�ที�บ้ัานมีนัด้กันถ่ายทำาวิิดี้โอสัื่�นช่ีวิย 
คุณียายทำาช่ีองย้ท้ปั

 “คุุณพ่ี่อคุรั้บ เร้านัดีกันถ่ีายคุลิัป็ออกกำาลัังกาย 
สื่ำาหร้บัผูู้้สูื่งวัิยให้คุุณยายกนัตัอนกี�โมงนะคุร้บั”	น้องเบิัร์ด้ 
ถาม
 “เย็นนี�แหลัะ ว่ิาจะไป็ถี่ายทำำากันทีำ�สื่วินสืุ่ขภาพี่ 
แถีวิบ้านน่ะ พีี่�บลูัเขาบอกว่ิาโหลัดีแอป็พี่ลิัเคุชั้นตััวิใหม่
มา ตััดีต่ัอวิิดีีโอได้ีง่ายขึ�นเยอะเลัย”	คุณีพ่อตอบั

  
  
	 ที�สื่วินสุื่ข้ภัาพ	อากาศยามเย็นช่ีวิงต้นฤด้้หนาวิ 
	เหมาะกับัการออกกำาลังกายเป็ันอย่างยิ�ง
 “ขอบใจมากนะทีำ�มาเป็็นแขกรั้บเชิ้ญในร้ายการ้ 
วัินนี� เป็็นเทำป็ป็ฐมฤกษ์ช่้องยูทูำป็ของฉันเลัย”	คุณียาย 
คุยกับัเพ่�อนที�ได้้รับัเชิีญมาร่วิมรายการอย่างอารมณ์ีดี้
 “ด้ีวิยคุวิามยินดีีเลัยจ้ะ อยู่บ้านก็เบ่�อ ๆ นะ เอา 
คุวิามรู้้ออกมาลัับคุมบ้างก็ดีีเหม่อนกัน”	 เพ่�อนข้อง 
คุณียายตอบั	
	 เพ่�อนข้องคุณียายท่านนี�เป็ันนักเทคนิคการแพทย์
ที�เกษียณีอายุราชีการมาหลายปีั	มีควิามร้้เกี�ยวิกับัการ 
ย่ด้กล้ามเน่�อและการออกกำาลังกายสื่ำาหรับัผู้้้ส้ื่งอายุเป็ัน 
อย่างดี้	“เธีอนี�มีคุวิามคิุดีสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุไม่มีเป็ลีั�ยนเลัย 
ตัั�งแต่ัสื่มัยสื่าวิ ๆ แล้ัวินะ อ้อ..แล้ัวิอย่าล่ัมช้วินฉันมา 
อีกนะ”	 เพ่�อนข้องคุณียายพ้ด้ก่อนจะก้าวิข่้�นรถส่ื่วินตัวิ 
แล้วิเคล่�อนรถออกไปั
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ครอบัครัวินกฟ้้าเดิ้นไปัที�รถครอบัครัวิข้องตัวิเองเช่ีนกัน	ระหว่ิางที�คุณีพ่อ	คุณีแม่	และคุณียายเดิ้นนำาไปัก่อนนั�น		น้องเบิัร์ด้ 
ต่�นเต้นกับัการถ่ายทำาวิิดี้โอวิิ�งวินรอบัตัวิพี�บัล้
 “พีี่�บลูัใช้้แอป็พี่ลัิเคุชั้นตััวิใหม่ถ่ีายทำำากับตััดีคุลัิป็วิิดีีโอให้คุุณยายเหร้อคุร้ับ มันจะมีคุวิามคุมช้ัดีไหมพี่ี�บลูั”
น้องเบิัร์ด้ถาม
 “ชั้ดีสิื่ สื่มัยนี�เทำคุโนโลัยก้ีาวิหน้า ตััวิทีำ�พีี่�ใช้้นะสื่ามาร้ถีนำาไฟ้ลัอ์อกได้ีโดียมี 
คุวิามคุมช้ัดีขนาดี 6K เลัยนะ”	พี�บัล้ตอบัอย่างภ้ัมิใจ	พี�นกฟ้้าที�บิันตามมา 
สื่วินสุื่ข้ภัาพด้้วิย	 บิันมาเกาะไหล่พี�บัล้	 พร้อมกับัชีะเง้อมองหน้าจอ 
โทรศัพท์ที�พี�บัล้กำาลังเปิัด้คลิปัวิิดี้โอข้องคุณียายที�ถ่ายทำาเม่�อสัื่กคร่้นี�	
 “ยอดีเยี�ยมไป็เลัยคุรั้บ  ตัอนนี�พีี่�บลูัเหม่อนเป็็นผูู้้ผู้ลิัตัเน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้ม 
คุวิามรู้้ในเร่้�องวิิช้าการ้เลัยคุรั้บ”	พี�นกฟ้้าพ้ด้
 “เน่�อหาวิิช้าการ้เลัยเหร้อพีี่�นกฟ้้า”	พี�บัล้ถาม	“บลูัยังไม่ใช่้นักวิิช้าการ้ 
สัื่กหน่อย”
 “อ๋อ”	 พี�นกฟ้้าอธิบัายต่อ “เน่�อหาวิิช้าการ้ในทีำ�นี�หมายถีึงเน่�อหา 
ทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มคุวิามรู้้ในเร่้�องวิิช้าการ้ ตัลัอดีจนคุวิามรู้้ในศาสื่ตัร้์สื่าขาต่ัาง ๆ ให้สื่ามาร้ถี 
เรี้ยนรู้้ได้ี ตัลัอดีจนศาสื่ตัร้์ป็ร้ะยุกต์ัแลัะศาสื่ตัร์้ในเชิ้งบูร้ณาการ้ทีำ�สื่ามาร้ถีนำาไป็ใช้้ป็ร้ะโยช้น์ในชี้วิิตัป็ร้ะจำาวัิน 
ได้ี เช่้น คุวิามรู้้ในด้ีานภาษาศาสื่ตัร้์ ตัร้ร้กะ แลัะคุณิตัศาสื่ตัร์้ ดีนตัร้ี กีฬา ตัลัอดีจนคุวิามรู้้ในด้ีานวิิช้าชี้พี่ ร้วิมถึีง 
การ้สื่ร้้างคุวิามรั้กในการ้เรี้ยนรู้้คุรั้บ การ้พัี่ฒนาเน่�อหาทีำ�สื่่งเสื่ริ้มคุวิามรู้้ในเร่้�องวิิช้าการ้ตัลัอดีจนคุวิามรู้้ในศาสื่ตัร์้ 
สื่าขาต่ัาง ๆ เป็็นหนึ�งในหลัักการ้ +6 ของส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุนั�นเองคุรั้บผู้ม นอกจากนี�การ้ทีำ�เร้าเผู้ยแพี่ร่้ 
องค์ุคุวิามรู้้ให้กับคุนทุำกเพี่ศทุำกวัิย ยังเป็็นการ้สื่ร้้างวัิฒนธีร้ร้มการ้เรี้ยนรู้้ตัลัอดีชี้วิิตัอีกด้ีวิยนะคุรั้บผู้ม” พี�นกฟ้้าตอบั	
 “เอ้า! เร็้วิ ๆ จ้าเด็ีก ๆ ฟ้้าจะม่ดีแลั้วิ รี้บกลัับบ้านกัน” เสีื่ยงคุณีแม่เรียกให้พี�บัล้	น้องเบิัร์ด้และพี�นกฟ้้ารีบัข่้�นรถ 
สื่องพี�น้องสื่บัตากันอย่างร้้ใจ	ก่อนจะวิิ�งแข่้งกันไปัหาคุณีแม่	โด้ยพี�นกฟ้้าบิันตามไปัติด้	ๆ

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

คว�มืจำ�เป็นข้องก�รที่จะต้องมืีก�รศึกษ�ตลอด้ช้ีวิต
(ศักัรืินื้ที่รื์ ชนื้ปรืะชา, 2562)

บุัคคลจะมีการเจริญเติบัโตและพัฒนาการในด้้านต่าง	ๆ	ทุกช่ีวิงชีีวิิตตั�งแต่วัิยทารกจน 
ถ่งวัิยส้ื่งอายุจะมีพัฒนาการทางด้้านร่างกาย	สื่ติปััญญา	อารมณ์ีสัื่งคม	การศ่กษาจะ 
ช่ีวิยให้บุัคคลมีการพัฒนาการในด้้านต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสื่ม		ในวัิยเด็้กจะเป็ันวัิยที�ซ่ึ่มซัึ่บั 
ควิามร้้ปัระสื่บัการณ์ีรอบั	ๆ	ตัวิไปัเป็ันพ่�นฐานในการด้ำารงชีีวิิตต่อไปัในภัายภัาคหน้า	
ฉะนั�นหากได้้รับัการด้้แลเลี�ยงด้้	อยา่งเหมาะสื่ม	ได้้รับัการอบัรมให้ควิามร้้ที�ดี้มีแบับัอย่าง 
ที�ดี้อย้ใ่นสื่ภัาพแวิด้ลอ้มที�ดี้		เด็้กเหล่านี�ก็จะกลายเปัน็	ผู้้้ที�มีสื่ติปััญญา	อารมณ์ีที�เหมาะสื่ม 
นำาไปัส่้ื่การเป็ันพลเม่องที�ดี้ต่อไปัในภัายภัาคหน้า	เม่�อก้าวิพ้นผู่้านวัิยเด็้ก	เข้้าส่้ื่วัิยต่อๆ	มา 
การศ่กษาก็ยงัคงมีควิามจำาเป็ัน		จนล่วิงเลยถ่งวัิยผู้้ส้้ื่งอายกุารศ่กษาก็ยงั	เข้้ามามีบัทบัาท 
สื่ำาคัญในการด้ำารงชีีวิิต	เพราะจะช่ีวิยให้ผู้้้ส้ื่งอายุมีควิามร้้สื่ามารถการด้้แลรักษาสุื่ข้ภัาพ
และ	คุณีภัาพชีีวิิตตนเองได้้อย่างถ้กต้อง	การศ่กษาจะชี่วิยให้บุัคคลสื่ามารถด้ำาเนินชีีวิิต
ตามบัทบัาทหน้าที�ในแต่ละช่ีวิงอายุได้้อย่างเหมาะสื่ม

1.
ก�รพัฒน�ก�ร

ข้องบุคคล
ท�งด้้�นก�ยภ�พ

และหน้�ที่ในแต�ละวัย
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สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (2556) ได้ให้ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตว่า

หมายถึงการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการศึกษา
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่เกิดจนตาย พัฒนาคนให้ได้เรียนรู้

ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสามารถของตนเอง
เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถทำางาน

และอยู่ร่วมกันในสังคม

การเปัลี�ยนแปัลงที�เกิด้ข่้�นในโลกปััจจุบัันเป็ันไปัอย่างรวิด้เร็วิมาก	ในอดี้ตช่ีวิงเวิลา 
แห่งการเปัลี�ยนแปัลงที�สื่ำาคัญ	ๆ 	มักจะมีระยะเวิลาการเปัลี�ยนแปัลงที�ยาวินานกว่ิาช่ีวิงชีีวิิต 
ข้องมนุษย์	มนุษย์สื่ามารถที�จะได้้รับัการพัฒนาตนเองให้ปัรับัตัวิเข้้ากับัสื่ถานการณ์ีได้้ 
ดั้งนั�น		การศ่กษาจ่งมีควิามจำาเป็ันตลอด้ชีีวิิตข้องมนุษย์ทุกช่ีวิงอายุและทุกคน

จากสื่ภัาพเศรษฐกิจและสัื่งคมข้องโลกและปัระเทศต่างๆ	มีการเปัลี�ยนแปัลงอย้ต่ลอด้เวิลา	
โด้ยเฉพาะปััจจุบัันที�เป็ันสัื่งคมดิ้จิทัลและอุตสื่าหกรรม	การเปัลี�ยนแปัลงทางเศรษฐกิจ 
และสัื่งคมจะมีผู้ลกระทบัต่อควิามเป็ันอย่้ข้องปัระชีาชีน	การเปัลี�ยนแปัลงทางด้้านเศรษฐกิจ 
และสัื่งคมโด้ยเฉพาะ	การเปัลี�ยนแปัลงส่้ื่ยุคอุตสื่าหกรรม	4.0	(The	Fourth	Industrial	
Revolution)	ทำาให้รัฐต้องปัรับัร้ปัแบับัและวิิธีการจัด้การศ่กษาเพ่�อให้ผู้้้เรียนมีควิามร้้ 
ทักษะในวิิชีาการและวิิชีาชีีพที�เหมาะสื่ม	เพียงพอ	สื่อด้คล้องกับัสื่ภัาพบัริบัท

จากสื่ภัาพการจัด้การศ่กษาจากอดี้ตถ่งปััจจุบััน	การศ่กษาในระบับัแม้จะมีการพัฒนาไปั 
อยา่งรวิด้เร็วิ	และข้ยายโอกาสื่ทางการศ่กษาได้้มากข่้�น	แต่ในควิามเป็ันจริงในหลายปัระเทศ	
พบัว่ิา	ปัระชีาชีนยังไม่ได้้รับัโอกาสื่ทางการศ่กษาอย่างเท่าเทียมกัน	โด้ยเฉพาะในปัระเทศ 
ที�ด้้อยพัฒนาและกำาลังพัฒนา	โอกาสื่ทางการศ่กษาจะกระจุกตัวิอย้แ่ต่ในเม่องใหญ่	การที� 
บุัคคลได้้รับัโอกาสื่ทางการศ่กษาไม่เท่าเทียมกันนั�น	เป็ันสื่าเหตุหน่�งที�ทำาให้เกิด้ควิามไม่ 
เท่าเทียมในสัื่งคม	สื่าเหตุเหล่านี�ทำาให้การศ่กษาตลอด้ชีีวิิตมีควิามจำาเป็ันและสื่ำาคัญต่อ
บุัคคล	สัื่งคม	และปัระเทศชีาติเป็ันอยา่งมาก		การศ่กษาที�ไม่สื่ามารถแยกออกจากการด้ำาเนิน 
ชีีวิิตได้้แนวิคิด้นี�จ่งถ้กนำามาเป็ันแนวิคิด้หลักข้องการศ่กษาข้องโลกในปััจจุบััน

2.

3.

4.

ก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งด้้�นวิทย�ศ�ส่ตร์

และเทคโนโลยี 

ก�รเปลี่ยนแปลง 
ท�งด้้�นเศรษฐกิจ

และส่ังคมื

คว�มืไมื�เท��เทียมื
ท�งด้้�นส่ิทธิและ

โอก�ส่ท�งก�รศึกษ� 

ร่้หรือไมื�?
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ตอนที่ 7

คนเก�งแต�ข้�ด้ศีลธรรมื
สืื่�อท่ี่�สื่ร้ืางสื่รืรืค์ จะไม่่สื่รืรืสื่ร้ืาง 
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 น้องเบิร์้ดีมักจะมานั�งหน้าทีำวีิในทุำก ๆ เช้้าวัินหยุดี เพ่ี่�อทีำ�จะได้ีดูีการ์้ตูันเร่้�องโป็ร้ดีของเขา วัินนี�การ์้ตูัน
เร่้�องโป็ร้ดีของน้องเบิร์้ดีก็ได้ีออกตัอนใหม่ทีำ�เกี�ยวิกับตััวิลัะคุร้เอกของเร่้�อง มีคุวิามคิุดีต้ัองการ้จะโกงข้อสื่อบ 
ของโร้งเรี้ยน ตััวิลัะคุร้ในการ์้ตูันนั�นช่้างช้าญฉลัาดีในการ้วิางแผู้นจนคุุณคุรู้แลัะเพ่ี่�อน ๆ จับผิู้ดีไม่ได้ี

	 ยิ�งด้้น้องเบิัร์ด้ยิ�งร้้ส่ื่กท่�งและปัระทับัใจในควิามเก่ง 
และรอบัคอบัข้องตวัิละคร		น้องเบิัร์ด้เหม่อนร้้ส่ื่กว่ิาตัวิละคร 
นี�ค่อตัวิเอง	เพราะเปั็นเพียงเด็้กปัระถมคนหน่�งเท่านั�น 
ที�ไม่ต้องอาศัยพลังวิิเศษอะไรเลย	มีเพียงการวิางแผู้นการ 
โกงข้้อสื่อบัที�ด้้ท้าทายมาก		การ์ต้นวัินนี�เต็มไปัด้้วิยควิามสื่นุก 
สื่นาน	จนน้องเบัิร์ด้เริ�มมีควิามคิด้อยากจะโกงข้้อสื่อบับั้าง	
จนได้้ยินเสีื่ยงที�คุ้นเคย	
 “เบิร์้ดีลูัก ออกไป็พัี่กผู่้อนนอกบ้านด้ีวิยกันเถีอะ แม่ 
เห็นเขาร้ีวิิวิแป็ลังดีอกไม้แถีวิช้านเม่อง มีร้้านกาแฟ้ 
ในนั�นด้ีวิย แม่อยากถ่ีายภาพี่วิิวิสื่วิย ๆ  เอาไว้ิทำำางานจ้ะ” 
 “ได้ีคุรั้บแม่ เดีี�ยวิผู้มไป็เป็ลีั�ยนเส่ื่�อผู้้าแป๊็บนึงนะ 
คุรั้บ” เม่�อน้องเบิัร์ด้ปิัด้ทีวีิและเดิ้นกลับัห้องตัวิเองเพ่�อไปั 
เปัลี�ยนเส่ื่�อผู้้า	โด้ยที�การ์ต้นเร่�องนั�นยังไม่จบัตอน
--------------------------------------------------------------------
 ที�โรงเรียนจัด้กิจกรรมติวิข้้อสื่อบัเพราะการสื่อบั 
กลางภัาคนั�นใกล้เข้้ามาแล้วิ			น้องเบิัร์ด้ก็ได้้ยินเสีื่ยงข้องกลุ่มเพ่�อน 
ข้้าง	ๆ 	พ้ด้อะไรบัางอยา่งที�ทำาให้เข้าเสีื่ยสื่มาธิในการติวิทันที
 “ฉันไป็คิุดีแผู้นโกงข้อสื่อบมาแล้ัวิ ฉันได้ีข่าวิมาว่ิา 
คุำาตัอบขอ้สื่อบอยู่ทีำ�ห้องพัี่กคุรู้สัื่งคุม”	เม่�อน้องเบิัร์ด้ได้้ยนิ 
เข้้าก็มีควิามคิด้ที�จะบัอกคุณีคร้ในทันทีที�เลิกเรียน	แต่อีกใจ 
ก็ต้องการทำาแบับัเดี้ยวิกันกับัเพ่�อนเช่ีนกัน	
 “วิิช้าสื่ังคุมก็ต้ัองอ่านหนังส่ื่อเยอะ เร้าคุงอ่าน 
ไม่ทัำนแน่ ๆ   แถีมยังต้ัองจำาช่้�อสื่ถีานทีำ�ต่ัางๆ ยากมากดีว้ิย” 
น้องเบิัร์ด้คิด้ในใจ	ด้้วิยควิามอยากร้้เข้าจ่งเข้้าไปัหาเพ่�อน 
กลุ่มนั�น	และข้อเข้้าร่วิมแผู้นการโกงครั�งนี�	
 “เร้าสื่นใจ ขอร่้วิมแผู้นนี�ด้ีวิย” 
 เพ่�อนกลุ่มนั�น	มองหน้ากันและพยายามเก็บัควิามร้้ส่ื่ก
ตกใจเอาไว้ิ	แล้วิแกล้งทำาเป็ันไม่เข้้าใจในสิื่�งที�น้องเบิัร์ด้พ้ด้	
ก่อนจะแกล้งตอบักลับั		“เบิร์้ดี นายพูี่ดีถึีงอะไร้หร้อ”

	 น้องเบิัร์ด้ก็ตอบักลับัด้้วิยท่าทางมั�นใจว่ิา	“ก็เร่้�อง 
โกงข้อสื่อบไง ทีำ�พี่วิกนายคุุยกันเม่�อกี� เร้า...เร้าได้ียิน 
หมดีแล้ัวิ แต่ัเร้ารั้บร้องนะว่ิาถ้ีาให้เร้าร่้วิมด้ีวิย เร้าจะ 
ไม่บอกใคุร้”	เม่�อกลุ่มเพ่�อนร้้ว่ิามีคนอ่�นที�ร้้ถ่งเร่�องที�พวิก 
เข้าคุยจ่งจำาเปั็นต้องให้น้องเบัิร์ด้เข้้ากลุ่มมาเพ่�อที�จะไม่ให้
แผู้นการนี�หลุด้ออกไปั	
	 ทั�งหมด้ได้้วิางแผู้นร่วิมกันโด้ยตกลงกันว่ิาต้องมีคนไปั 
ข้โมยคำาตอบัจากห้องพักคร้สัื่งคมในวัินก่อนสื่อบั	หลัง 
จากนั�นก็จะนำาคำาตอบัมาทบัทวินด้้วิยกัน	โด้ยที�น้องเบิัร์ด้ 
เป็ันคนอาสื่าที�จะเป็ันคนไปัข้โมยคำาตอบัข้้อสื่อบัเอง	
 “เท่ำสุื่ดี ๆ   ไป็เลัย ต่ั�นเต้ันเหม่อนทีำ�เห็นในการ์้ตูัน 
เลัย” น้องเบิัร์ด้คิด้
	 เม่�อวัินก่อนสื่อบัมาถ่ง	ทุกคนก็ได้้เตรียมพร้อมทำาตาม 
แผู้นที�วิางไว้ิ	โด้ยรอถ่งเวิลาพักเที�ยงที�คุณีคร้ทุกคนลงไปั 
ซ่ึ่�ออาหารกลางวัิน
	 เม่�อถ่งเวิลา	น้องเบิัรด์้ก็รบีัทำาตามแผู้นโด้ยแอบัเข้้าไปั 
ในห้องพักคร้		น้องเบิัร์ด้กวิาด้สื่ายตาด้้รอบั	ๆ 	ก็ไปัพบักับัห่อ 
กระด้าษสีื่นำ�าตาลห่อหน่�งปิัด้ผู้น่กอย่างหนาแน่น	มีกระด้าษ 
พิมพ์ด้้วิยนำ�าหม่กสีื่ด้ำาว่ิา	ข้้อสื่อบักลางภัาควิิชีาสัื่งคมศ่กษา	
พร้อมตราปัระทับัสีื่แด้งว่ิา	“ลัับทีำ�สุื่ดี”	น้องเบิัร์ด้ถ่อห่อกระด้าษ 
หนักอ่�งนี�ข่้�นมา	ก่อนจะคิด้ในใจว่ิา	“แลัว้ิเฉลัยลัะ่อยู่ทีำ�ไหน 
จะอยู่ในหอ่นี�ไหมนะ หร่้อจะตัอ้งแกะหอ่นี�ออกมา”  ระหวิา่ง 
ที�น้องเบิัร์ด้กำาลังคิด้ลังเลอย้่นั�น
 “คุรู้ว่ิา กร้ะดีาษห่อนั�นเขียนชั้ดีเจนว่ิาลัับทีำ�สุื่ดีนะ 
คุรั้บ แป็ลัวิา่ผูู้้ไม่เกี�ยวิข้องไม่คุวิร้แตัะตัอ้ง” เม่�อน้องเบิัรด์้ 
ได้้ยินก็ร้้ส่ื่กเย็นหลังวิาบั	ย่นตัวิแข็้ง	ม่อที�จับัห่อกระด้าษ 
อย้่	ก็ร้้ส่ื่กว่ิามีเหง่�อออกมา
	 คุณีคร้สัื่งคมท่านหน่�งล่มนำากระเปั๋าเงินลงไปัด้้วิย 
จ่งรีบักลับัข่้�นมาและพบักับัน้องเบิัร์ด้ที�ถ้กจับัได้้คาหนังคาเข้า 
พร้อมกับัเพ่�อน	ๆ	ที�คอยด้้ต้นทางให้	ทำาให้น้องเบิัร์ด้และ 
เพ่�อน	ๆ	ถ้กคุณีคร้ฝ่้ายปักครองเรียกพบัทันที	
 บัรรยากาศเป็ันไปัด้้วิยควิามกด้ดั้น	เม่�อคุณีคร้สื่อบัถาม
เร่�องราวิจากปัากข้องนักเรียนทีละคนก็เหล่อเพียงแค่ 
น้องเบิัร์ด้เป็ันคนสุื่ด้ท้าย	
 “เอาล่ัะเบิร้์ดี...อะไร้เป็็นแร้งจูงใจทีำ�ทำำาให้เธีอทำำา 
แบบนี�” น้องเบิัร์ด้ที�นั�งบีับัม่อข้องตัวิเอง	พร้อมหน้าถอด้สีื่	
เงยหน้ามองคุณีคร้เสีื่�ยวิวิินาทีก่อนจะก้มมองที�โต๊ะ	พร้อม 
ตอบัว่ิา	
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 “ผู้มไป็ดีกูาร์้ตูันมารู้้สึื่กว่ิาตััวิการ์้ตูันทีำ�วิางแผู้นโกง 
ข้อสื่อบ เขาเก่งมาก พี่อดีีได้ียินดีีเพ่ี่�อนคุุยกันเร่้�องนี�พี่อดีี 
ผู้มเลัยอยากลัองทำำาบ้างคุรั้บ” น้องเบิัร์ด้ตอบั
	 คุณีคร้สื่งัคมได้้ควิามดั้งนั�นจ่งถามช่ี�อการ์ต้นและเปัดิ้ 
ด้้การแพร่ภัาพย้อนหลังทางส่ื่�อออนไลน์ด้้	เม่�อทุกคนได้้ด้้ 
การ์ต้นพร้อมกันจบั	ก็พบัว่ิาตัวิเอกที�น้องเบิัร์ด้พ้ด้ถ่งว่ิามี 
การวิางแผู้นโกงข้้อสื่อบันั�นถ้กจับัทุจริตในห้องสื่อบัพร้อม 
หลักฐานและถ้กตัด้สิื่ทธิ�ในการสื่อบั	
 “วัินนั�นผู้มดูีไม่จบคุรั้บ”	น้องเบิัร์ด้พ้ด้	“ผู้มดีูแคุ่ 
ตัอนต้ัน จึงรู้้สึื่กว่ิาเขาเก่งแลัะร้อบคุอบในการ้วิางแผู้นมาก ๆ  
ผู้มเลัยอยากเก่งแบบเขาคุรั้บคุรู้ แต่ัถ้ีาหากมันเป็็นเร่้�อง 
ทีำ�ผิู้ดี ทำำาไมเขาถึีงเอาเน่�อหาแบบนี�มาทำำาการ์้ตูันล่ัะคุรั้บ”  
น้องเบิัร์ด้ถาม
	 คุณีคร้สัื่งคมจ่งได้้เริ�มอธิบัายว่ิา	“การ้โกงข้อสื่อบ
นั�นเป็็นเร่้�องทีำ�ผิู้ดีกฎกตัิกาของโร้งเรี้ยนอยู่แล้ัวิ แต่ั
เหตัุทีำ�ทำำาให้บางคุนยังแอบทำำาอยู่เพี่ร้าะคุิดีว่ิามันเป็็น
สิื่�งทีำ�ง่ายกว่ิาการ้ตัั�งใจเรี้ยน ในขณะเดีียวิกันก็มีคุนทีำ� 
เคุาร้พี่กฎกตัิกาแลัะรู้้วิ่าการ้โกงเป็็นสิื่�งทีำ�ผิู้ดีอย่างมาก 
ลัองคุดิีดูีนะคุรั้บว่ิา หากเร้าเป็็นนักเรี้ยนแล้ัวิเร้ายงัมาโกง 
เร่้�องแบบนี� เร้าจะเติับโตัไป็เป็็นผูู้้ใหญ่ในวัินข้างหน้าทีำ�ดีี
ได้ีอย่างไร้  ฉะนั�นหากจะทำำาอะไร้ก็ขอให้คิุดีถึีงคุุณธีร้ร้ม 
จริ้ยธีร้ร้ม สิื่�งทีำ�ถูีกต้ัองเหมาะสื่มมากกว่ิาสิื่�งทีำ�ถูีกใจกัน 
ด้ีวิยคุรั้บ” 
 “คุรั้บคุรู้” “คุ่ะคุรู้” น้องเบิัร์ด้และเพ่�อน	ๆ	รับัคำา 
คุณีคร้
 “ส่ื่วินเร่้�องเน่�อหาส่ื่�อทีำ�มักนำาเสื่นอเร่้�องไม่เหมาะสื่ม 
ในการ์้ตูัน บางทีำก็นำาเสื่นอคุวิามรุ้นแร้ง การ้กลัั�นแกล้ังรั้งแก 
กันผู่้านตััวิการ์้ตูันทีำ�ดูีเหม่อนจะน่ารั้ก หร่้อทีำ�เร้าพี่บเห็นกัน 
บ่อยคุรั้�งก็คุ่อ นำาเสื่นอพี่ฤติักร้ร้มทีำ�ไม่เหมาะสื่ม ขาดี 
ศีลัธีร้ร้ม จริ้ยธีร้ร้ม โดียมีการ้นำาเสื่นอยาวินานกว่ิา 10-15 
นาทีำ ทำำาให้ผูู้้ช้มเข้าใจว่ิาเก่ง ฉลัาดี หร่้อเป็็นผูู้้ทีำ�ได้ีเป็รี้ยบ 
ก่อนทีำ�จะมาเฉลัยผู้ลัลััพี่ธ์ีของการ้กร้ะทำำาทีำ�ผิู้ดีพี่ลัาดีใน 
ไม่กี�นาทีำสุื่ดีท้ำาย ทำำาใหผูู้้้ช้มซึมซับพี่ฤติักร้ร้มเหลัา่นี�ไป็ด้ีวิย 
หร่้อบางทีำดูียังไม่ทัำนจบตัอน ก็จะได้ีแนวิคิุดีทีำ�บิดีเบ่อนว่ิา 

การ้กร้ะทำำานั�นสื่ามาร้ถีทำำาได้ี เหม่อนการ์้ตูันทีำ�เบิร์้ดีดูีนี� 
แหลัะคุรั้บ”	คุณีคร้พ้ด้ต่อ	
--------------------------------------------------------------------
	 คุณียายและผู้้้ปักครองคนอ่�นๆ	เดิ้นออกมาจากห้อง 
ปัระชุีมคุณีคร้ฝ่้ายปักครอง	พร้อมกับัน้องเบิัร์ด้และเพ่�อน 
นักเรียนคนอ่�น		ๆ 		ที�โด้ยเรียกตักเต่อน	“ฉันขอโทำษนะ ทีำ�ทำำาให้ 
นายดูีแย่” เพ่�อนคนหน่�งพ้ด้กับัน้องเบิัร์ด้
 “ไม่เป็็นไร้หร้อก เร้าเองก็คึุกคุะนอง แต่ัสิื่�งทีำ�สื่ำาคัุญ 
ตัอนนี�คุ่อการ้อ่านทำบทำวินบทำเรี้ยนแลัะตัิวิข้อสื่อบตั่อไป็ 
เท่ำานั�น” น้องเบิัร์ด้พ้ด้	ก่อนจะหันไปัพ้ด้กับัคุณียาย	
 “คุุณยายคุรั้บ ผู้มขอโทำษคุรั้บ ผู้มไม่น่าทำำาผิู้ดีพี่ลัาดี 
เลัย ทัำ�งทีำ�บ้านเร้าก็คุุยกันเร่้�องรู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อกันตัลัอดี ผู้มก็
ยังเลีัยนแบบส่ื่�อทีำ�ไม่เหมาะสื่มจนได้ี” น้องเบิัร์ด้พ้ด้พร้อม
กับัยกม่อไหว้ิคุณียาย
	 คุณียายล้บัหัวิหลานชีายพร้อมกับับัอกว่ิา	
 “หลัานเบิร้์ดีรู้้ตััวิว่ิาทำำาผิู้ดีพี่ลัาดีก็ดีีแล้ัวิ ต่ัอไป็ก็ 
อย่าทำำาอีก” 
 “เดีี�ยวิหลัังสื่อบเสื่ร็้จ ทุำกคุนคุ่อยมานัดีหมายกัน 
เร่้�องทีำ�คุุณคุรู้ฝ่้ายป็กคุร้องจะให้เด็ีก ๆ ทำำาคุวิามสื่ะอาดี 
โร้งเรี้ยน ตัามทีำ�แจ้งไว้ิเม่�อสัื่กคุรู่้นี�นะคุรั้บ”	คุณีพ่อข้องเพ่�อน 
นักเรียนคนหน่�งพ้ด้กับัผู้้้ปักครองคนอ่�น	ๆ
 “ได้ีเลัยคุ่ะ นี�ก็ถ่ีอเป็็นบทำเรี้ยนคุรั้�งสื่ำาคัุญของเด็ีก  ๆ  
กันเลัยนะคุะ แล้ัวิก็เป็็นบทำเรี้ยนสื่ำาหรั้บผูู้้ป็กคุร้องอย่าง 
พี่วิกเร้าดีว้ิย ทีำ�จะช่้วิยกนัให้คุำาแนะนำาแลัะคุอยตัร้วิจสื่อบ
ส่ื่�อทีำ�ลูักหลัานเร้าดูีอยู่ให้เป็็นส่ื่�อทีำ�ป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ 
ไม่มีเน่�อหาทีำ�ผิู้ดีคุุณธีร้ร้มแลัะจริ้ยธีร้ร้ม ในทำางกลัับกัน 
ก็ช่้วิยกันเป็็นหูเป็็นตัาเฝ้้าร้ะวิังส่ื่�อทีำ�ไม่ป็ลัอดีภัยแลัะไม่ 
สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุให้เขามีจร้ร้ยาบร้ร้ณในการ้ทำำาส่ื่�อกันด้ีวิยนะคุะ”
คุณียายพ้ด้	ก่อนจะหันมาทางน้องเบิัร์ด้
 “การ้ทำำาคุวิามสื่ะอาดีโร้งเรี้ยนเป็็นการ้ลังโทำษของ
โร้งเรี้ยน ส่ื่วินของยายนั�น หลัานเบิร์้ดีจะต้ัองช่้วิยยายทำำา 
พี่าวิเวิอร์้พี่อยท์ำเร่้�องจริ้ยธีร้ร้มแลัะศีลัธีร้ร้มส่ื่�อ  ยายจะต้ัอง 
เอาไป็บร้ร้ยายในกิจกร้ร้มสื่ร้้างยูทูำป็เบอร์้สูื่งวัิยอาทิำตัย์นี� 
กับทำางช้มร้มพี่อดีี ตักลังไหม” คุณียายหันไปัหาน้องเบิัร์ด้
“ตักลังคุร้ับคุุณยาย ผู้มจะตัั�งใจทำำาอย่างสุื่ดีฝี้ม่อเลัย” 
น้องเบิัร์ด้ตอบัคุณียาย
	 ครั�งนี�เป็ันอีกหน่�งบัทเรียนสื่ำาคัญข้องน้องเบิัร์ด้และ 
ครอบัครัวิเลยทีเดี้ยวิ	แม้ว่ิาเราจะเคยได้้ยนิเร่�องร้้เท่าทันส่ื่�อ	
หร่อการเฝ้้าระวิังส่ื่�อมามากแค่ไหน	สิื่�งที�สื่ำาคัญก็ค่อการที� 
จะควิบัคุมจิตใจและพฤติกรรมข้องตนเองให้ปัฏิิบััติตาม 
คุณีธรรมและจริยธรรมด้้วิยนั�นเอง
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สื่อมีหน้าที่ในการนำาเสนอเนื้อหา
ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม 

และจริยธรรม ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึง
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเกิดความรู้สึก
นึกคิดและความเชื่อ แรงบันดาลใจที่จะประพฤติ
ปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมในมาตรฐาน

ของความเป็นมนุษย์  และนำาเสนอตัวอย่าง
ประเภทสื่อรายการที่ดี ที่ส่งเสริมจริยธรรม 

คุณธรรม และสร้างสรรค์สังคมประกอบ

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

กัารืศึกัษาเรืื�อง
“ก�รส่�งเส่ริมืก�รเฝ้�ระวังส่ื่อไมื�ปลอด้ภัยและไมื�ส่ร้�งส่รรค์” (วัิโรืจนื้์ สืุ่ที่ธิสื่่ม่า, 2564)

	 ได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางการดำาเนินงานของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการส่งเสริมกลไกการเฝ้าระวังสื่อ 
ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	รวมทั้งคุณลักษณะของสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	ดังนั้น		สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 
หมายถึงสื่อที่มีลักษณะบิดเบือนความจริง	รายงานข้อเท็จจริงผิดพลาดคลาดเคลื่อนแต่งเติม	ซึ่งนำาไปสู่การผลิตซ้ำามายาคติ
ที่สร้างอคติในสังคม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ส่ื่�อไม่ปัลอด้ภััยและไมส่ื่ร้างสื่รรค์	หมายถ่ง	ส่ื่�อที�ไม่เป็ันกลาง	มีอคติ	ตีตราผู้้้ตกเป็ันข่้าวิ	นำาเสื่นอ	ควิามคดิ้เห็น 
และควิามร้้ส่ื่กส่ื่วินตัวิปัะปันกับัข้้อเท็จจริงส่ื่งผู้ลให้เกิด้ควิามลำาเอียงในการนำาเสื่นอ	ข้าด้ควิามสื่มดุ้ล 
และยุติธรรมทั�งในแง่เน่�อหาและวิิธีการได้้มาซ่ึ่�งข้้อม้ล

ส่ื่�อไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	หมายถ่ง	ส่ื่�อที�ไม่เคารพคุณีค่าและศักดิ้�ศรีควิามเป็ันมนุษย์	เล่อกปัฏิิบััติ 
อย่างไม่เป็ันธรรม	มีอคติ	ซึ่ำ�าเติมด้้วิยเหตุแห่งควิามแตกต่างทางเช่ี�อชีาติ	สีื่ผิู้วิ	เพศ	ภัาษา	ศาสื่นา	ควิามเช่ี�อ	
สัื่งคม	ควิามเป็ันอย้่	ฐานะ	ทรัพย์สิื่น	กำาเนิด้	หร่อฐานะอ่�น	เป็ันเหตุให้ภัาพบุัคคล	ที�ถ้กละเมิด้นั�นมีลักษณีะ 
ข้องควิามด้้อยค่า	ไร้ศักดิ้�ศรี	

ส่ื่�อไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	หมายถ่งส่ื่�อที�ไม่เคารพสิื่ทธิควิามเป็ันส่ื่วินตัวิข้องบุัคคล	นำาเสื่นอ	เน่�อหา 
ที�กระทบัต่อควิามเป็ันส่ื่วินตัวิในครอบัครัวิ	เกียรติยศ	ช่ี�อเสีื่ยง	ตลอด้จนข้้อม้ลส่ื่วินตัวิซ่ึ่�งไม่เป็ันปัระโยชีน์ 
ต่อส่ื่วินรวิม	

ส่ื่�อไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	หมายถ่ง	ส่ื่�อที�ไม่เปิัด้พ่�นที�ให้ควิามแตกต่างหลากหลายข้องการด้ำารง 
อย้่ในสัื่งคมได้้มีพ่�นที�ในการนำาเสื่นอตัวิอย่างควิามหลากหลายที�ข้าด้หายไปั	ได้้แก่	ควิามหลากหลาย 
ทางวัิฒนธรรม	ศาสื่นา	ชีาติพันธ์ุ	สีื่ผิู้วิ	เพศภัาวิะ	และเพศวิิถี	การไม่เปิัด้พ่�นที�ยอมรับัควิามแตกต่าง 
หลากหลาย	จะยิ�งทำาให้ส่ื่�อมวิลชีนไม่สื่ามารถเข้้าใกล้ควิามจริง	ควิามยตุธิรรม	และไม่สื่ามารถสื่ร้างทางเล่อก 
และโอกาสื่ใหม่	ๆ	ให้แก่สัื่งคม

ส่ื่�อไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	หมายถ่ง	ส่ื่�อซ่ึ่�งไม่สื่ามารถเป็ันแบับัอย่างทางศีลธรรมให้กับัปัระชีาชีน 
ส่ื่งเสื่ริมอบัายมุข้	เอ่�อให้มีการทุจริต	หลอกลวิง	ไม่ซ่ึ่�อสัื่ตย์	ส่ื่งเสื่ริมการกระทำาผิู้ด้ทางศีลธรรม	ไม่สื่นับัสื่นุน 
ค่านิยมที�พ่งปัระสื่งค์ให้กับัสัื่งคม	

ส่ื่�อไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	หมายถ่ง	 ส่ื่�อซ่ึ่�ง 
ไม่ได้้ให้ควิามเป็ันธรรมกับัทุกฝ่้ายที�ได้้รับัผู้ลกระทบั	
ในการนำาเสื่นอ	มีการเล่อกปัฏิิบััติต่อแหล่งข่้าวิ	

ส่ื่�อไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	หมายถ่ง	 ส่ื่�อซ่ึ่�ง 
ไม่ได้้คำาน่งถ่งผู้ลกระทบั	หร่อผู้ลปัระโยชีน์ที�สัื่งคม 
จะได้้รับั	รวิมทั�งไม่คำาน่งถ่งผู้ลเสื่ยีหายที�แหล่งข่้าวิรวิม
ทั�งผู้้้รับัสื่ารจะได้้รับั	หากแต่สื่นใจผู้ลปัระโยชีน์ส่ื่วินตัวิ	
ได้้แก่	ทุน	การเป็ันกระแสื่สัื่งคม	และผู้ลปัระโยชีน์ 
แอบัแฝ้งต่าง	ๆ

ส่ื่�อไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	หมายถ่ง	 ส่ื่�อซ่ึ่�ง 
ไม่ได้้มีการนำาเสื่นอเน่�อหาหร่อสื่นับัสื่นุนให้ผู้้้รับัสื่าร 
รวิมทั�งสัื่งคมเกิด้การสื่ร้างสื่ภัาวิะที�สื่มดุ้ลข้องกาย	จิต	
สัื่งคม	ปััญญา	หร่อจิตวิิญญาณี

ร่้หรือไมื�?
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ตอนที่ 8

ส่ื่อส่รรส่ร้�งทักษะชี้วิต
ให้เร่ืยนื้ร้้ืและเข้่าใจ
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 เสีื่ยงนกร้้องยามเช้้า ท้ำองฟ้้าสื่ดีใสื่ แลัะอากาศป็ลัอดีโป็ร่้ง คุุณพ่ี่อถ่ีอแก้วิกาแฟ้เดิีนออกมาบริ้เวิณ 
ร้ะเบียงหน้าบ้าน เจอคุุณยายกำาลัังเดิีนดูีดีอกไม้ทีำ�สื่วินหย่อมหน้าบ้านพี่ร้้อมใช้้กร้ร้ไกร้ตััดีแต่ังกิ�งริ้ดีใบไม้
แห้งตัามกิ�งไม้ 
 “คุุณแม่ ดีอกไม้กำาลัังบานสื่วิยเลัยคุรั้บ น่าจะถ่ีายรู้ป็ดีอกไม้สื่วิย ๆ พี่วิกนี�ส่ื่งไป็ในไลัน์กลุ่ัมเพ่ี่�อนของ 
คุุณแม่นะคุรั้บ ป็กติัผู้มเห็นคุุณแม่ช้อบส่ื่งรู้ป็ธีร้ร้มช้าติัสื่วิย ๆ ไป็ทัำกทำายเพ่ี่�อนยามเช้้านี�คุรั้บ” คุุณพ่ี่อทัำกทำาย
คุุณยาย

	 คุณียายส่ื่ายหน้าเบัา	ม่อยงัคงง่วินอย้กั่บัการตกแต่ง 
พุ่มด้อกไม้	พร้อมกับัตอบัว่ิา	
 “ไม่ล่ัะ เพี่ร้าะวัินนี�ญาติัของเพ่ี่�อนแม่ ทีำ�เป็็น 
นักเทำคุนคิุการ้แพี่ทำย ์อ้อ.. ลูักเคุยเจอนี� คุนทีำ�มาถ่ีายวิิดีีโอ 
สื่อนออกกำาลัังกายกับแม่วัินก่อนน่ะ ญาติัสื่นิทำเขาเพิี่�ง 
เสีื่ยชี้วิิตัไป็เม่�อวิาน ป็ร้ากฏิว่ิาก็เป็็นญาติักับเพ่ี่�อนอีก 
สื่องคุนในกลุ่ัมด้ีวิย บร้ร้ยากาศในไลัน์เลัยกำาลัังอยู่ใน 
คุวิามโศกเศร้้ากันใหญ่เลัยทีำนี� จะส่ื่งไป็สื่วัิสื่ดีีวัินอาทิำตัย์
คุงไม่เหมาะ” คุณียายตอบัพร้อมกับัถอนหายใจเบัา	ๆ	
ก่อนที�จะพ้ด้ต่อ	
 “แม่เลัยส่ื่งข้อคุวิามขอแสื่ดีงคุวิามเสีื่ยใจกับไว้ิอาลััย 
ไป็แทำน แลัะเดีี�ยวิคุ่นนี�ก็ว่ิาจะไป็ร้่วิมพี่ิธีีสื่วิดีอภิธีร้ร้ม 
กันอยู่”
 “คุุณยายจะไป็ไหนเหร้อคุะ”	พี�บัล้เดิ้นเข้้ามาพอดี้	
โด้ยมีพี�นกฟ้้าที�บิันตามมาใกล้	ๆ
 “อ่อ ยายวิ่าจะไป็งานสื่วิดีอภิธีร้ร้มศพี่ญาตัิสื่นิทำ
ของเพี่่�อนในกลุ่ัมน่ะ พี่อดีีเขาเสีื่ยชี้วิิตัไป็เม่�อวิาน พ่ี่อ
ของบลูัเขาถีามว่ิาวัินนี�ยายไม่ถ่ีายรู้ป็ดีอกไม้ในสื่วิน 
ส่ื่งไป็ในกลุ่ัมเหร้อ เลัยบอกว่ิาไม่คุ่อยเหมาะน่ะจ้ะ”		คุณียาย 
หันมาตอบับัล้
 “ โอ้โห คุุณยายของบลัชู่้างเป็็นคุนลัะเอยีดี เอาใจ 
เขามาใส่ื่ใจเร้าจริ้งๆ เลัยคุ่ะ”	พี�บัล้กล่าวิชีม	พร้อมกับัเดิ้นไปั 
เกาะแข้นคุณียาย	ก่อนที�จะเดิ้นไปัหาพี�นกฟ้้าพร้อมกับัพ้ด้
ว่ิา	“ใช่้ไหมคุะพีี่�นกฟ้้า เหม่อนทีำ�พีี่�นกฟ้้าบอกบลูัวัินก่อน 
เร่้�องการ้ใช้้ส่ื่�อหร่้อการ้สื่ร้้างเน่�อหาส่ื่�อให้เหมาะสื่มกับ 
กาลัเทำศะเลัยคุ่ะ” 
 “ใช่้แล้ัวิคุร้บั”	พี�นกฟ้้าตอบั	“เน่�อหาส่ื่�อทีำ�ป็ลัอดีภยั 
แลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้คุอี์กรู้ป็แบบหนึ�งคุ่อเน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มให้เกิดี
การ้เรี้ยนรู้้เกี�ยวิกับทัำกษะชี้วิิตัให้รู้้จักแลัะเรี้ยนรู้้เกี�ยวิกับ 
ทัำกษะในการ้ใช้้ชี้วิิตัในสัื่งคุมทีำ�เหมาะสื่มกับกาลัเทำศะ 
สื่ามาร้ถีนำาทัำกษะดัีงกล่ัาวิไป็ใช้้ในช้ีวิิตัของตันเองไดี้ 
ตัลัอดีจนสื่ามาร้ถีแก้ไขปั็ญหาในชี้วิิตัอย่างเหมาะสื่มได้ี 
นั�นเองคุรั้บ” พี�บัล้พยักหน้า	ทำาตาใสื่แป๋ัวิรอฟั้งต่อ	
 “สื่มัยนี� คุวิามก้าวิหน้าทำางเทำคุโนโลัยีทำำาให้ใคุร้ ๆ  
ก็สื่ามาร้ถีเป็็นผูู้้ผู้ลิัตัส่ื่�อได้ีอย่างร้วิดีเร็้วิ บางทีำคุวิามร้วิดีเร็้วิ 

นั�นก็อาจจะทำำาใหผูู้้้สื่ร้้างส่ื่�อเองขาดีคุวิามยบัยั�งชั้�งใจหร่้อ 
คุวิามร้อบคุอบ ดัีงนั�นเร้าคุวิร้ทีำ�จะคิุดีถึีงว่ิาผูู้้รั้บสื่าร้ทีำ�อยู่ 
สื่ภาวิะทำางอาร้มณ์หร่้อวุิฒิภาวิะต่ัางกันเม่�อรั้บสื่าร้แล้ัวิจะ 
คิุดีอย่างไร้ได้ีบ้าง เร้าอาจจะไป็ทำำาร้้ายจิตัใจเขาหร่้อไม่ แลัะ 
ในสื่ถีานการ้ณ์นั�นเหมาะสื่มกับการ้ทีำ�เร้าจะส่ื่งภาพี่ เสีื่ยง 
หร่้อข้อคุวิามแบบไหน เหม่อนในกร้ณกีลุ่ัมไลันข์องเพ่ี่�อน 
คุุณยายทีำ� ทุำกคุนกำาลัังอยู่ในช่้วิงไว้ิทุำกข์หร่้อเสีื่ยใจ 
ก็ไม่คุวิร้ทีำ�จะส่ื่งภาพี่ทีำ�ร่้�นเริ้งยินดีี อย่างนี�เป็็นต้ันคุรั้บ” 
พี�นกฟ้้าอธิบัายละเอียด้ชัีด้เจนเหม่อนเช่ีนเคย

 “แต่ัว่ิาลูักช้ายของเพ่ี่�อนพ่ี่อน่ะ เขาเพิี่�งผู่้าน 
การ้คัุดีเล่ัอกช้งิทุำนให้ไป็เรี้ยนต่ัอต่ัางป็ร้ะเทำศไดี ้หลัังจาก 
ทีำ�เคุยเกเร้ไป็อยู่พัี่กหนึ�ง ตัอนนี�กลัับตััวิกลัับใจมาตัั�งใจ 
เรี้ยน ป็รั้บป็รุ้งตััวิ ฮึดีสู้ื่จนถึีงขนาดีได้ีทุำนไป็เรี้ยนต่ัอ แบบนี� 
พ่ี่อคุงต้ัองขอใช้้สิื่ทำธิี�เป็็นคุนถ่ีายรู้ป็ดีอกไม้สื่วิย ๆ  ในสื่วิน
ของบ้านเร้าส่ื่งไป็แสื่ดีงคุวิามยินดีีแล้ัวิล่ัะ”		คุณีพ่อพ้ด้ข่้�น 
หลังจากยน่ฟั้งอย้่นาน
 “อ่ะ ลูักบลูั พ่ี่อขอฝ้ากถ่ีอแก้วิกาแฟ้สื่ักห้านาทีำ 
พ่ี่อขอถ่ีายรู้ป็ดีอกไม้สื่วิย ๆ หน่อยจ้ะ” คุณีพ่อย่�นแก้วิ 
กาแฟ้ฝ้ากพี�บัล้ถ่อ	 ก่อนที�จะเอากล้องโทรศัพท์ม่อถ่อ 
ถ่ายร้ปัด้อกไม้ไว้ิหลายมุม	
 “วัินก่อน ลูักบลูับอกว่ิาโหลัดีโป็ร้แกร้มแต่ังภาพี่อะไร้ 
นะ? ไหนลัองโหลัดีไว้ิให้พ่ี่อบ้างสิื่”	คุณีพ่อย่�นโทรศัพท์ 
ม่อถ่อให้พี�บัล้โหลด้โปัรแกรมแต่งภัาพ
 “ได้ีสิื่คุะคุุณพ่ี่อ โป็ร้แกร้มนี�ทำำาได้ีหลัายอย่าง 
เลัยคุ่ะ”
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ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

Digital Empathy
 Empathy เป็ันควิามสื่ามารถในการเข้้าใจผู้้้อ่�น 

ในมุมมองข้องเข้า	ต่างจากการเห็นใจ	Sympathy ซ่ึ่�งเป็ัน 

มุมมองข้องเรา	เวิลาพ้ด้ถ่ง	Empathy	เราจะเอาทัศนคติ 

ข้องคนอ่�นมาใส่ื่ใจในเรา	โด้ยไม่เอาปัระสื่บัการณ์ีข้องเราไปั

ตัด้สิื่น	ซ่ึ่�งทัศนคติข้องคนอ่�นนี�ตัวิเราเอง	อาจจะไม่เห็นด้้วิย	

หร่ออาจจะไมเ่ข้้าใจเลยก็ตาม	แต่เราก็เข้้าใจได้้	เเละส่ื่�อสื่าร

ให้คนอ่�นร้้ว่ิาเรากำาลังร้้ส่ื่กอย่างที�เข้ากำาลังร้้ส่ื่กอย้	่ทำาให้เรา

มีควิามร้้ส่ื่กคิด้ถ่งคนอ่�น	หร่อพยายามทำาควิามเข้้าใจคนอ่�น	

เพ่�อให้เราสื่ามารถใช้ีชีีวิิตร่วิมกับัคนอ่�นได้้	

 Empathy	ไม่ใช่ีทักษะที�ติด้ตัวิมาตั�งแต่เกิด้	หร่อเกิด้ 

จากการอบัรมสัื่�งสื่อน	แต่ต้องผู่้านการเรียนร้้จากปัระสื่บัการณ์ี 

และค่อย	ๆ	ฝึ้กฝ้น	ส่ื่วิน	Digital Empathy พ่�นฐานข้อง 

ควิามหมายไม่แตกต่างกัน	เพียงแต่เม่�อคนในยุคปััจจุบััน 

ใช้ีชีีวิิตอย้่บันโลกออนไลน์ด้้วิย	ก็ควิรมีควิามเห็นอกเห็นใจ 

กันไม่ต่างจากโลกออฟ้ไลน์เพ่�อสื่ร้างควิามสัื่มพันธ์ที�ดี้กับั 

ผู้้้อ่�นบันโลกออนไลน์	

	 การมี	Digital Empathy	ในการส่ื่�อสื่ารออนไลน์ใช้ี

หลักการเดี้ยวิกับัการส่ื่�อสื่ารในชีีวิิตจรงิ	สิื่�งใด้ไม่ควิรทำาโลก

แห่งควิามเปัน็จริง	สิื่�งนั�นก็ไม่ควิรทำาในโลกออนไลนเ์ช่ีนกัน

Empathy คือ ความสามารถที่จะเข้าใจ
อารมณ์ของผู้อื่น และเป็นผู้มี

ความสามารถด้านการควบคุมตนเองได้ 
มีสติ รู้จักควบคุมตนเอง เข้าใจสังคม 
และรู้จักจัดความสัมพันธ์ที่เหมาะสม 

ซึ่งสามารถพัฒนาได้

ก�รเข้้�ใจผ่้อื่น
ในมืุมืมืองข้องเข้�
บนโลกออนไลน์

ที�มา:	จด้หมายข่้าวิคณีะอนุกรรมการเกี�ยวิกับั
การเฝ้้าระวิงัส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและไมส่ื่ร้างสื่รรค	์+6-3			
ปีัที�	2	ฉบัับัที�	7	ปัระจำา	เด่้อนกุมภัาพันธ์	2564

ร่้หรือไมื�?
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 “แม่..ทำำาไมนั�งยิ�มอยู่คุนเดีียวิ” คุุณพ่ี่อเดิีนมาถีามเม่�อเห็นคุุณแม่นั�งดูีทีำวีิแล้ัวิยิ�ม
 “พ่ี่อ ๆ มาดูีร้ายการ้นี�สิื่ ดีีมากเลัย เขานำาเสื่นอเร่้�องรู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อแบบน่าสื่นใจมากแบบไม่ทัำนรู้้ตััวิเลัยนะ 
ว่ิากำาลัังเรี้ยนรู้้เร่้�องนี�อยู่ แถีมมีคุนพิี่การ้ทำางการ้มองเห็นแลัะการ้ได้ียินร่้วิมร้ายการ้ด้ีวิยนะพ่ี่อ” แม่ตัอบพี่ร้้อม
ขยับให้พ่ี่อมานั�งข้าง ๆ

	 พ่อนั�งลงด้้รายการทีวีิไปักับัแม่
 “การ้รู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อตัามหลัักการ้ของ กสื่ทำช้. มี 3 เข้า 
คุ่อ เข้าถึีง เข้าใจ แลัะเข้าไป็มีส่ื่วินร่้วิม”		เสีื่ยงข้องพิธีกร 
บัรรยายพร้อมกับัทำาภัาษาม่อเพ่�อส่ื่�อสื่ารกับัผู้้้เข้้าร่วิม 
รายการที�เป็ันคนพิการทางการได้้ยิน
 “พิี่ธีีกร้เก่งจังนะแม่”	พ่อพ้ด้	“พูี่ดีไป็ด้ีวิย อธิีบาย
ไป็ด้ีวิย แถีมยังใช้้ภาษาม่อป็ร้ะกอบอีก”
 “คุนผู้ลิัตัร้ายการ้ก็ช่้างคิุดีนะพ่ี่อ สื่มัยเร้าเด็ีกไม่มี
ร้ายการ้ทีำ�มีพ่ี่�นทีำ�สื่ำาหร้ับคุนพิี่การ้เลัย หร่้อมีน้อยแต่ัเร้า 
ไม่เคุยได้ีดูีนะพ่ี่อนะ” คุณีแม่พ้ด้ข่้�นเชิีงสื่งสัื่ย
 “พ่ี่อว่ิาเดีี�ยวินี� เน่�อหาร้ายการ้ส่ื่�อดีีขึ�นกว่ิาเม่�อก่อน 
เยอะเลัยแม่ เม่�อก่อนลัะคุร้ก็มีฉากผู้ลิัตัซำ�าคุวิามรุ้นแร้ง 
ตับตีักัน ตััวิลัะคุร้ฝ่้ายหญิงทีำ�เป็็นตััวิร้้ายหน่อยก็จะทำา 
ลิัป็สื่ติักสีื่แดีงแจ๋เชี้ยวินะ เลัยกลัายเป็็นภาพี่จำาสื่ำาหรั้บผูู้้ช้ม 
คุนดูีว่ิา ถ้ีาใคุร้ทำางลิัป็สื่ติักสีื่แดีง ๆ หน่อย ก็อาจจะถูีก 
ตััดีสิื่นจากรู้ป็ร่้างภายนอกว่ิาเป็็นคุนนิสัื่ยไม่ดีี ใช่้ไหมแม่” 
คุณีพ่อชีวินคุย
 “จริ้งนะพ่ี่อ แม่ตัอนสื่าวิๆเลัยอดีทำาลิัป็สีื่แดีงเลัย 
กลััวิคุนจะมองว่ิาเป็็นตััวิร้้าย” คุณีแม่พ้ด้ปันหัวิเราะก่อนจะ 
พ้ด้ต่อว่ิา	“เดีี�ยวินี�เน่�อหาในร้ายการ้ทีำวีิ หร่้อในส่ื่�อต่ัาง ๆ 
นอกจากคุวิามรุ้นแร้งจะลัดีลังแล้ัวิ มีตััวิ 
ลัะคุร้ทีำ�หลัากหลัายมากขึ�นนะพ่ี่อ เช่้น ก็เริ้�ม 
มีคุนทีำ�รู้ป็ร่้างหลัากหลัายมากขึ�น มีตััวิ
ลัะคุร้ทีำ�มีคุวิามหลัากหลัายทำางเพี่ศ
มากขึ�น แลัะทีำ�แม่ช้อบมากเลัยก็คุ่อ 
เขาไม่คุ่อยทำำาเน่�อหาทีำ�นำาเสื่นอว่ิา 
คุนตั่างจังหวัิดีหร่้อช้าตัิพัี่นธ์ุี เป็็น 
คุนมีป็มด้ีอยหร่้อมีฐานะทำางสัื่งคุม 
ทีำ�ตัำ�ากว่ิาแล้ัวินะพ่ี่อนะ”

ตอนที่ 9

ให้คุณค��คว�มืหล�กหล�ยข้องมืนุษย์
พลังสืื่�อสื่ร้ืางสื่รืรืค์

	 คุณีพ่อพยกัหน้า	ก่อนที�พี�นกฟ้้าจะบันิเข้้ามาในหอ้ง
“สื่วัิสื่ดีีคุรั้บ คุุณพ่ี่อคุุณแม่ ดูีอะไร้กันอยู่เหร้อคุรั้บ” พี�นกฟ้้า
กล่าวิทักทาย	
 “อ่าวิ..สื่วัิสื่ดีีจ้ะนกฟ้้า มาพี่อดีีเลัย” พ่อทักทาย 
พี�นกฟ้้า	“แม่เขาช้วินพ่ี่อดูีร้ายการ้นี�อยู่ ดูีสิื่เขาช้วินผูู้้ช้ม 
คิุดีเร่้�องรู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อด้ีวิยนะ ป็กติัร้ายการ้ทีำ�มีเน่�อหาเชิ้ง 
วิิช้าการ้สื่อดีแทำร้กแบบนี� คุนดูีจะรู้้สึื่กอึดีอัดี เบ่�อหน่าย 
แล้ัวิก็จะเป็ลีั�ยนช่้องไป็ แต่ัร้ายการ้นี�ดีีนะ พ่ี่อกับแม่ดูี 
เพี่ลิันเลัย”คุณีพ่อพ้ด้	ก่อนที�คุณีแม่จะเสื่ริมว่ิา
 “แม่ก็เลัยช้วินพ่ี่อเขาคุุยว่ิาเดีี�ยวินี�เน่�อหาร้ายการ้
มีคุวิามหลัากหลัายของผูู้้คุนมากขึ�น อย่างร้ายการ้นี�ก็มี 
คุนพิี่การ้มาร่้วิมร้ายการ้ แถีมส่ื่�อสื่าร้กันได้ีล่ั�นไหลัด้ีวิยภาษา 
ม่อเหม่อนเป็็นเร่้�องป็กติัเลัย แลัะเดีี�ยวินี�ไม่คุ่อยมีร้ายการ้ 
ทีำ�ผู้ลิัตัซำ�าภาพี่ตััวิแทำนเดิีม ๆ  ว่ิา คุนทีำ�แต่ังตััวิแบบนี�จะเป็็น 
คุนดีีหร่้อคุนไม่ดีี การ้เผู้ยแพี่ร่้ภาพี่เดิีมของผูู้้หญิงหร่้อ 
ผูู้้สูื่งอายุว่ิาอ่อนแอหร่้อดูีแลัตััวิเองไม่ได้ี หร่้อเน่�อหาทีำ� 
ช้าวิช้าติัพัี่นธ์ุีหร่้อคุนทีำ�มีคุวิามหลัากหลัายทำางเพี่ศถีกูทำำา 
ให้เป็็นตััวิตัลักดูีด้ีอยคุ่ากว่ิาคุนอ่�นก็ลัดีลังไป็เยอะเลัยนะ” 
คุณีแม่พ้ด้อมยิ�ม

	 	 	 				พี�นกฟ้้าหันไปัด้้รายการทีวีิที�คุณีแม่ 
พ้ด้ถ่งแล้วิพ้ด้ว่ิา	“เดีี�ยวินี�ภูมิทัำศน์ส่ื่�อบ้านเร้าดีี 

ขึ�นเยอะเลัยคุรั้บ ทัำ�งองค์ุกร้ภาคุรั้ฐทีำ�กำากับ 
ดูีแลัส่ื่�อ ผูู้้ผู้ลิัตัส่ื่�อ แลัะผูู้้บริ้โภคุมีการ้ 
ร่้วิมม่อกันในการ้ส่ื่งเสื่ริ้มเน่�อหาส่ื่�อทีำ�
ช่้วิยให้เกิดีการ้เรี้ยนรู้้ ยอมรั้บ เข้าใจ 
แลัะช่้�นช้มคุวิามหลัากหลัายในสัื่งคุม 
ทัำ�งในเร่้�องของสัื่งคุม วัิฒนธีร้ร้ม
เช่้�อช้าติั สัื่ญช้าติั ภาษา สื่ถีานะทำาง 

สัื่งคุม เพี่ศ แลัะวัิย เป็็นต้ัน เพ่ี่�อให้ 
เกิดีการ้เรี้ยนรู้้ในคุวิามแตักต่ัางหลัากหลัาย 
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แลัะสื่ามาร้ถีอยู่ร่้วิมกันกับคุวิามแตักต่ัางหลัากหลัายนั�น
ได้ีอย่างสัื่นติั ตัลัอดีจนใช้้เป็็นแนวิทำางในการ้แก้ปั็ญหา 
แลัะขจัดีคุวิามขัดีแย้งอันเกิดีจากคุวิามแตักตั่างหลัาก
หลัายนั�นได้ีคุรั้บ”	พี�นกฟ้้าเหน็คุณีพ่อคุณีแมย่งัคงรอตนเอง 
พ้ด้ต่อ	จ่งเอ่ยต่อไปัว่ิา
 “นอกจากนี�องค์ุกร้ทีำ�สื่นับสื่นุนการ้ผู้ลิัตัส่ื่�อป็ลัอดีภัย 
แลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ เช่้น กองทุำนพัี่ฒนาส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะ 
สื่ร้้างสื่ร้ร้คุ์ ยังมีแนวิทำางในการ้สื่นับสื่นุนการ้ผู้ลัิตัส่ื่�อทีำ� 
มีการ้เคุาร้พี่ศักดิี�ศรี้คุวิามเป็็นมนุษย์ แลัะคุวิามเท่ำาเทีำยม 
ในทุำกมิติั ไม่ว่ิาจะเป็็นมิติัของช้าติัพัี่นธ์ุี ภาษา สีื่ผิู้วิ หร่้อ 
แม้กร้ะทัำ�งคุวิามหลัากหลัายทำางเพี่ศ โดียจะทำำาให้ผูู้้ช้ม 
ร้ายการ้หร่้อเน่�อหาเกิดีการ้เรี้ยนรู้้ทีำ�จะรู้้จักให้เกียร้ติัแลัะ
เคุาร้พี่คุนร้อบข้างคุรั้บ ในทำางกลัับกันส่ื่�อทีำ�ไม่เปิ็ดีพ่ี่�นทีำ� 
ให้คุวิามแตักตั่างหลัากหลัายของการ้ดีำาร้งอยู่ในสื่ังคุม 
ได้ีมีพ่ี่�นทีำ�ในการ้นำาเสื่นอตััวิอย่างคุวิามหลัากหลัายทีำ� 
ขาดีหายไป็ ได้ีแก่ คุวิามหลัากหลัายทำางวัิฒนธีร้ร้ม ศาสื่นา 
ช้าติัพัี่นธ์ุี สีื่ผิู้วิ เพี่ศภาวิะ อายุ แลัะเพี่ศวิิถีี การ้ไม่เปิ็ดี 
พ่ี่�นทีำ�ยอมรั้บคุวิามแตักต่ัางหลัากหลัาย ก็ถ่ีอเป็็นส่ื่�อไม่ 
ป็ลัอดีภัยแลัะไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุด้ีวิย เพี่ร้าะจะยิ�งทำำาให้ส่ื่�อมวิลัช้น
ไม่สื่ามาร้ถีเข้าใกล้ัคุวิามจริ้ง คุวิามยุติัธีร้ร้ม แลัะไม่สื่ามาร้ถี 
สื่ร้้างทำางเล่ัอกแลัะโอกาสื่ใหม่ ๆ ให้แก่สัื่งคุมนั�นเอง 
คุรั้บ”	พี�นกฟ้้าพ้ด้ปิัด้ท้ายก่อนที�จะชีวินคุณีพ่อและคุณีแม่ 
ทด้ลองใช้ีการบัริการเสีื่ยงบัรรยายภัาพ	
 “นอกจากเน่�อหาทีำ�นำาเสื่นอคุวิามหลัากหลัายของ 
มนุษย์แล้ัวิ ส่ื่�อก็คุวิร้คุำานึงถึีงคุนดูีทีำ�มีการ้เข้าถึีงส่ื่�อใน 
รู้ป็แบบทีำ�ต่ัางกันด้ีวิย เช่้น คุนพิี่การ้ทำางการ้มองเห็นก็สื่ามาร้ถี
ใช้้บริ้การ้เสีื่ยงบร้ร้ยายภาพี่ หร่้อ Audio Description  
เพีี่ยงแคุ่กดีปุ่็มนี�ได้ีเลัยคุรั้บ”	 พี�นกฟ้้าชีี�ชีวินให้คุณีแม่ 
ทด้ลองกด้ปุ่ัมในรีโมทโทรทัศน์	

รายการที่นำาเสนอผ่านทางโทรทัศน์สามารถสนับสนุน
ให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น

สามารถรับสื่อได้ด้วยการเพิ่มบริการ
เสียงบรรยายภาพ (Audio Descriptions : AD)

คำาบรรยายแทนเสียง (Caption)
และล่ามภาษามือ (Sign Language)

 “ดีีเลัย แมว่่ิาไม่ใช่้แคุ่คุนพี่กิาร้ทำางการ้มองเหน็จะ 
ได้ีใช้้ป็ร้ะโยช้น์จากบริ้การ้นี�นะ แม่ก็จะใช้้วิิธีีนี�เปิ็ดีฟั้ง 
เสีื่ยงทีำวีิเวิลัาทำำางานอย่างอ่�นไป็ด้ีวิย” คุณีแม่พ้ด้ก่อนจะ
หันไปัยิ�มกับัคุณีพ่อ
 “แหม แม่นี�เป็็นซูเป็อร์้วิูแมน ทำำาได้ีหลัายอย่าง 
ในเวิลัาเดีียวิเลัยนะ”	คณุีพ่อหันไปัพ้ด้หยอกล้อคุณีแม่อยา่ง 
อารมณ์ีดี้	
 “งั�นเดีี�ยวิซูเป็อร์้วูิแมนคุนนี� จะโทำร้ไป็แจ้งสื่ายด่ีวิน
กสื่ทำช้. 1200 สัื่กหน่อย ว่ิาร้ายการ้โทำร้ทัำศน์ร้ายการ้นี� 
ดีีมาก คุวิร้ส่ื่งเสื่ริ้มให้มีร้ายการ้แบบนี�ให้มาก ๆ   เลัยนะพ่ี่อ” 
คุณีแมพ้่ด้ก่อนจะหนัไปัมองพี�นกฟ้้า	“เร้าสื่ามาร้ถีทำำาหน้าทีำ� 
ของผูู้บ้ริ้โภคุส่ื่�อในการ้แจ้ง กสื่ทำช้.ไดีทั้ำ�งในด้ีานผูู้้ผู้ลิัตัส่ื่�อ 
ทีำ�ไม่เหมาะสื่มให้มีการ้ป็รั้บป็รุ้งหร่้อให้กำาลัังใจผูู้้ผู้ลิัตัส่ื่�อทีำ� 
สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุด้ีวิยใช่้ไหมจ๊ะนกฟ้้า ตัามแนวิทำาง ‘3 เข้า’ 
ของการ้รู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อของ กสื่ทำช้. คุ่อ เข้าถึีง เข้าใจ 
แลัะเข้าไป็มีส่ื่วินร่้วิม แบบทีำ�คุุณพิี่ธีีกร้เขาพูี่ดีเม่�อสัื่กคุรู่้ 
ยังไงล่ัะ เอาไว้ิพีี่�นกฟ้้ามาอธีบิายเร่้�อง ‘3 เข้า’ ให้พี่วิกเร้า 
ฟั้งด้ีวิยนะ” 
 “ได้ีเลัยคุรั้บคุุณแม่”	พี�นกฟ้้าตอบั	
 “อย่าล่ัมแจ้งช่้�อร้ายการ้ ช่้องร้ายการ้ วัิน  เด่ีอน  ปี็ 
เวิลัาออกอากาศ แลัะเน่�อหาโดียสัื่งเขป็ให้ทำางเจ้าหน้าทีำ� 
ด้ีวิยนะคุรั้บผู้ม”

ร่้หรือไมื�?
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ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

1.

2.

3.

 1.1 สิื่ทำธิีการ้เข้าถึีงข้อมูลัข่าวิสื่าร้โดียไม่มีข้อจำากัดีด้ีานพ่ี่�นทีำ�	การทำาให้ส่ื่�อมีควิามครอบัคลุมพ่�นที�ให้มากที�สุื่ด้	เกิด้ 
ควิามทั�วิถ่งข้องส่ื่�อที�หลากหลาย	
 1.2 สิื่ทำธิีการ้เข้าถึีงข้อมูลัข่าวิสื่าร้โดียไม่มีข้อจำากัดีทำางกายภาพี่ 	การเข้้าถ่งข้้อม้ลข่้าวิสื่ารด้้วิยการเห็นและการได้้ยนิ	เช่ีน	
คนพิการด้้านการเห็น	(คนตาบัอด้	คนสื่ายตาเล่อนราง)	คนพิการด้้านการได้้ยนิ	หร่อส่ื่�อควิามหมาย	(คนห้หนวิก	คนห้ต่ง)	หร่อคน
ที�มีภัาวิการณ์ีไม่สื่ามารถเข้้าถ่งได้้	เช่ีน	ผู้้้ส้ื่งอายุ	ผู้้้ที�อย้่ในพ่�นที�สื่าธารณีะ	เป็ันต้น	ทั�งนี�	การมีข้้อจำากัด้ทางกายภัาพ	เป็ันอุปัสื่รรค 
ต่อการเข้้าถ่งหร่อรับัร้้และใช้ีปัระโยชีน์จากส่ื่�อ	
 1.3 สิื่ทำธิีการ้เข้าถึีงข้อมูลัข่าวิสื่าร้ทีำ�เป็็นป็ร้ะโยช้น์แลัะหลัากหลัาย	กลุ่มคนทุกกลุ่มในสัื่งคมมีสิื่ทธิที�จะได้้รับัข้้อม้ลข่้าวิสื่าร
ที�หลากหลายตามควิามสื่นใจและเช่ี�อมโยงกับัตนเองได้้อยา่งเท่าเทียมกันไม่ว่ิาจะมีลักษณีะปัระชีากรเป็ันอย่างไร	อาศัยอย้ภ้่ัมิลำาเนา 
ไหนก็ตาม	เพ่�อให้เกิด้ควิามร้้ควิามเข้้าใจ	และการเคารพซ่ึ่�งควิามแตกต่างหลากหลายในสัื่งคมปัระชีาธิปัไตย
 1.4 สิื่ทำธิีการ้เข้าถึีงส่ื่�อ	ผู้้้บัริโภัคส่ื่�อฯ	สื่ามารถรับัข้้อม้ลข่้าวิสื่ารที�เป็ันปัระโยชีน์สื่าธารณีะ	
 1.5 สิื่ทำธิีในการ้มีคุวิามรู้้ คุวิามเข้าใจในการ้เข้าถึีงส่ื่�อ	เพ่�อที�จะสื่ามารถใช้ีปัระโยชีน์จากส่ื่�อนั�นได้้	ซ่ึ่�งภัาครัฐจำาเป็ันต้องมี 
การส่ื่งเสื่ริมควิามร้้	ควิามเข้้าใจดั้งกล่าวิ	รวิมไปัถ่งการมีทักษะการร้้เท่าทันส่ื่�อและสื่ารสื่นเทศ	กล่าวิค่อ	ทุกคนมีควิามสื่ามารถ 
ที�จะเข้้าใจวิิธีการทำางานข้องส่ื่�อสื่ารมวิลชีนวิ่ามีควิามหมายอย่างไร	บัริหารจัด้การอย่างไร	และจะใช้ีส่ื่�อให้เท่าทันอย่างไร	คนที� 
ร้้เท่าทันส่ื่�อจะสื่ามารถอธิบัายถ่งบัทบัาทข้องส่ื่�อที�มีต่อชีีวิิตข้องพวิกเข้าได้้	

 2.1 วิิเคุร้าะห์ส่ื่�อ ค่อ	การแยกแยะองค์ปัระกอบัในการนำาเสื่นอข้องส่ื่�อว่ิามีวัิตถุปัระสื่งค์อะไร
 2.2 การ้ตีัคุวิามแลัะป็ร้ะเมินคุ่าส่ื่�อ	ค่อ	การตีควิามส่ื่�อหลังจากเปิัด้รับัส่ื่�อไปัแล้วิ	เพ่�อทำาควิามเข้้าใจในสิื่�งที�ส่ื่�อนำาเสื่นอ	ซ่ึ่�ง 
ผู้้้รับัสื่ารแต่ละคนก็จะมีควิามเข้้าใจส่ื่�อได้้ไม่เหม่อนกันตีควิามไปัคนละแบับั	ข่้�นอย้่กัปัระสื่บัการณ์ี	พ่�นฐานการศ่กษาคุณีสื่มบััติใน 
การเรียนร้้	ตลอด้จนการรับัร้้ข้้อม้ลข้องแต่ละบุัคคลที�ไม่เท่ากันมก่อน	แล้วิจ่งทำาควิามเข้้าใจส่ื่�อแล้วิ	เราควิรปัระเมินค่าสิื่�งที�ส่ื่�อนำาเสื่นอ 
ว่ิามีคุณีภัาพและคุณีค่ามากน้อยเพียงใด้	ไม่ว่ิาจะเป็ันด้้านเน่�อหา	วิิธีนำาเสื่นอเทคนิคที�ใช้ี	เป็ันต้น
	 การเข้้าใจส่ื่�อ	ต้องร้้เท่าทันตนเอง	มีสื่ติในการบัริโภัคและวิิเคราะห์ข้้อม้ลข่้าวิสื่าร	ค้นหาข้้อม้ลข่้าวิสื่ารจากแหล่งข้้อม้ลที�
หลากหลายเพ่�อปัระกอบัการตัด้สิื่นใจที�ดี้ที�สุื่ด้	ร้้เท่าทันส่ื่�อ	เล่อกรับัข้้อม้ลที�เช่ี�อถ่อได้้ที�สุื่ด้	วิิเคราะห์อย่างมีเหตุผู้ลเปัรียบัเทียบั
ข้้อม้ลกับัควิามจรงิในสัื่งคม	ตัด้สิื่นใจ	ยอมรับัข้้อม้ลที�เป็ันปัระโยชีน์	ปัฏิิเสื่ธข้้อม้ลที�บิัด้เบ่ัอนควิามเปัน็จริงร้้จักใช้ีสิื่ทธิในการแสื่ด้ง 
ควิามคิด้เห็น	หร่อร้องเรียน	หากพจิารณีาแล้วิว่ิา	ส่ื่�อนั�นส่ื่งผู้ลกระทบัด้้านลบัตอ่ตนเองหร่อสัื่งคม	และร้เ้ท่าทันสัื่งคม	ค่อการร้เ้ท่าทัน 
เศรษฐกิจ	สัื่งคม	สื่าธารณีสุื่ข้	สิื่�งแวิด้ล้อม	วัิฒนธรรม	เทคโนโลย	ีการปักครอง	สิื่ทธิหน้าที�พลเม่อง	ทั�งระดั้บัท้องถิ�น	ระดั้บัชีาติ	
และระดั้บัโลก

 3.1 นำาสิื่�งทีำ�เร้าวิิเคุร้าะห์ไป็ใช้้ป็ร้ะโยช้น์	สื่ามารถแสื่ด้งควิามคิด้เห็นหร่อรณีรงค์ต่อการพัฒนาส่ื่�อ	สื่ามารถร้องเรียนได้้	
สื่ามารถส่ื่งสื่ารต่อได้้อย่างเหมาะสื่ม	เพ่�อส่ื่งเสื่ริมการเปัลี�ยนแปัลงข้องส่ื่�ออย่างยั�งย่น	
 3.2 การ้ร้้องเรี้ยน การ้โต้ักลัับแลัะต่ัอร้องกับส่ื่�อ เพ่�อปักป้ัอง	คุ้มครองตนเอง	ให้เกิด้ควิามเปัน็ธรรม	ไม่ถ้กเอาเปัรยีบั	ละเมิด้ 
หร่อละเลย	ไม่ว่ิาจะเป็ันการส่ื่งควิามเห็น	หร่อข้้อเสื่นอแนะ	ตลอด้จนร้องเรียน	ไปัที�ส่ื่�อโด้ยตรง	หร่อหน่วิยงานกำากับัด้้แลส่ื่�อ 
แต่ละกลุ่ม	
 3.3 การ้ร้ณร้งค์ุ การ้สื่ร้้างคุวิามเข้าใจร่้วิมกัน	ผู่้านกิจกรรม	(On	Ground)	และผู่้านส่ื่�อออนไลน์	(Online)	เช่ีน	การมีเวิที 
แลกเปัลี�ยนควิามคิด้เห็นอย่างสื่ร้างสื่รรค์ระหว่ิางผู้้้บัริโภัคกับัส่ื่�อวิิทยุ-โทรทัศน์	การสื่ร้างเวิทีขั้บัเคล่�อนออนไลน์	เป็ันต้น
 3.4 การ้มีส่ื่วินร่้วิมในการ้กำาหนดีนโยบาย หร่อแนวิทางในการกำากับัด้้แลต่าง	ๆ 	เช่ีน	การแสื่ด้งควิามเห็นต่อร่างปัระกาศ 
หร่อมีส่ื่วินร่วิมในเวิทีที�เปิัด้ให้ผู้้้บัริโภัคมีส่ื่วินร่วิมในการจัด้ทำาข้้อเสื่นอต่อนโยบัายต่าง	ๆ

องค์ประกอบข้องก�รร่้เท��ทันส่ื่อ ต�มืแนวคิด้ข้อง ส่ำ�นักง�น กส่ทช้. 
(สื่ำานื้ักัคุ้ม่ครืองผ้้บรืิโภัคในื้กัิจกัารืกัรืะจายเสื่่ยงและโที่รืที่ัศนื้์, 2563)

สื่รืุปง่ายๆ  เป็นื้หลักักัารื “3 เข้้�” ดังนื้่�

ก�รเข้้�ถึงส่ื่อ

ก�รเข้้�ใจส่ื่อ

ก�รเข้้�ไปมืีส่�วนร�วมื
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 “กร้มกิจการ้ผูู้้สูื่งอายุร้ะบุว่ิา สัื่งคุมไทำยกำาลัังจะเข้าสัื่งคุมผูู้้สูื่งอายุในปี็ 2568 หร่้ออีกไม่ถึีง 10 ปี็ ข้างหน้า 
แล้ัวิ เร้าจึงต้ัองเตัรี้ยมคุวิามพี่ร้้อมการ้เข้าสู่ื่สัื่งคุมผูู้้สูื่งอายุ โดียร่้วิมม่อกันทัำ�งภาคุรั้ฐแลัะเอกช้นตัั�งแต่ัร้ะดัีบ 
บุคุคุลั ชุ้มช้นแลัะป็ร้ะเทำศ โดียเฉพี่าะการ้ร่้วิมกันกร้ะตุ้ันเพ่ี่�อให้ตัร้ะหนักถึีงคุวิามสื่ำาคัุญของการ้ก้าวิเข้าสู่ื่ 
สัื่งคุมผูู้้สูื่งอายุ มีการ้เตัรี้ยมวิางแผู้นการ้ออม การ้ใช้้ชี้วิิตัในบั�นป็ลัาย การ้ร่้วิมม่อกันในชุ้มช้น การ้จัดีกิจกร้ร้ม 
เผู้ยแพี่ร่้คุวิามรู้้ทำางด้ีานสุื่ขภาพี่อนามัยของผูู้้สูื่งอายุ การ้ป็รั้บตััวิทำางด้ีานสัื่งคุมแลัะจิตัใจของผูู้้สูื่งอายุ ร้วิมถึีง 
การ้ทำำาคุวิามเข้าใจกับสื่มาชิ้กในคุร้อบคุรั้วิตัลัอดีจนทุำกคุนในสัื่งคุมเข้าใจว่ิา ไม่ว่ิาเร้าจะอยู่ในวัิยไหน เร้าล้ัวินมี 
คุุณคุ่าในตััวิเองนะคุะ แลัะถ้ีาสื่นใจเร่้�องการ้ออกกำาลัังกายสื่ำาหรั้บผูู้้สูื่งวัิย ก็ติัดีตัามช่้องร้ายการ้ออนไลัน์ของ
ดิีฉันได้ี ขอบคุุณมากคุ่ะ”

	 เสีื่ยงปัรบัม่อดั้งข่้�นเม่�อคุณียายพ้ด้จบั	วัินนี�คุณียาย 
และชีมรมผู้้้ส้ื่งวัิยมาจัด้การอบัรมเสื่ริมควิามร้้ทางด้้าน 
สุื่ข้ภัาพอนามัยให้ผู้้้ส้ื่งอายุ	ที�ศาลาปัระชีาคมข้องชุีมชีน 
ใกล้บ้ัาน		มีสื่มาชีิกในชีุมชีนทั�งเด้็ก	ผู้้้ใหญ่	และผู้้้ส้ื่งวัิยมา 
ร่วิมกิจกรรมหลายสิื่บัคน
 “คุุณยายขยับไป็ทำางซ้ายนิดีนึงนะคุะ” พี�บัล้ที�มาช่ีวิย
คุณียายถ่ายภัาพกิจกรรมวัินนี�	มองผู่้านเลนส์ื่กล้อง	พร้อมนับั 
“มองกล้ัองนะคุะ 1 2 3 ยิ�มคุ่ะทุำกคุน”
----------------------------------------------------------------- 
 “แม่หนูคุนเกง่มาช่้วิยคุุณยายด้ีวิย น่ารั้กมากเลัย 
นะจ๊ะ” เสีื่ยงผู้้้เข้้าร่วิมกิจกรรมท่านหน่�งเดิ้นมาเข้้าทักทาย	
และช่ี�นชีมพี�บัล้	แล้วิหันมาคุยกับัคุณียาย	
 “ทีำ�บ้านฉันก็ได้ีลูักหลัานคุอยช่้วิยเหล่ัอเร่้�องเทำคุโน- 
โลัยีแบบนี�แหลัะ อ่อ ขอบคุุณมากนะคุะคุุณทีำ�มาให้คุวิามรู้้ 
วัินนี�  ดิีฉันก็กดีติัดีตัามช่้องร้ายการ้ออกกำาลัังกายของ 
คุุณเรี้ยบร้้อยแลัว้ิคุ่ะ ดีีเหม่อนกนัจะได้ีเรี้ยนรู้้เร่้�องดูีแลั 
สุื่ขภาพี่ทีำ�เหมาะสื่มกบัวัิยของพี่วิกเร้าดีว้ิยนะคุะ” 
ด้วิงตาข้องคุณียายเป็ันปัระกายข่้�นมา	แบับัที� 
มักจะเป็ันเวิลาพ้ด้ถ่งช่ีองรายการออนไลน์ 
ข้องตนเอง	ก่อนจะตอบัว่ิา	
 “ โอ! ขอบคุุณมาก ๆ เลัยคุ่ะ ฝ้าก 
แบ่งปั็นให้เพ่ี่�อน ๆ   คุนอ่�นด้ีวิยนะคุะ ดิีฉันก็มี 
เพ่ี่�อนสื่มัยเรี้ยนหลัายคุนทีำ�มีป็ร้ะสื่บการ้ณ์ 
แลัะคุวิามรู้้จะมาร่้วิมพูี่ดีคุุยกัน ทัำ�งนักกายภาพี่ 
บำาบัดี เป็็นเช้ฟ้ก็มีนะคุะ บางคุนก็เกษียณอายุมา 

ตอนที่ 10

ส่ื่อส่ร้�งสั่มืพันธภ�พ

เป็็นเกษตัร้กร้อินทำรี้ย์  เดีี�ยวิคุงได้ีมาสื่อนป็ลูักผัู้กหลัังบ้าน 
กันคุ่ะ”
 คุณียายเล่าอยา่งภัาคภ้ัมิใจก่อนที�จะข้อตัวิกลับับ้ัาน
“ขอบคุุณอีกคุรั้�งนะคุะทีำ�มาร่้วิมกิจกร้ร้ม ไว้ิเจอกันโอกาสื่ 
หน้านะคุะ” 
----------------------------------------------------------------- 
	 คุณียายเลี�ยวิรถเข้้ามาจอด้หน้าบ้ัาน
 “ขอบใจนะจ๊ะหลัานบลูั ทีำ�วัินนี�ไป็ช่้วิยถ่ีายรู้ป็ให้ 
ยาย” คุณียายพ้ด้	ข้ณีะที�กำาลังเดิ้นเข้้าบ้ัาน
 “ไม่เป็็นไร้คุ่ะคุุณยาย”	พี�บัล้ตอบั	ข้ณีะที�กำาลังง่วิน
กับัการค้นโทรศัพท์ม่อถ่อข่้�นมา
	 เม่�อคุณียายและพี�บัล้เดิ้นถ่งปัระต้บ้ัาน	ทันใด้นั�น 
ปัระต้บ้ัานก็เปิัด้ออก
 “เซอร์้ไพี่ร้ส์ื่!! แฮป็ปี็�เบิร์้ดีเดีย์ทูำยู...แฮป็ปี็�เบิร์้ดีเดีย์ 
ทูำยู” คุณีพ่อคุณีแม่	น้องเบิัร์ด้	และพี�นกฟ้้า	ที�คงย่นรอ 

คุณียายกลับัมาบ้ัานสัื่กพักแล้วิ	เปิัด้ปัระต้บ้ัาน
และร้องเพลงอวิยพรวัินเกิด้คุณียายด้้วิย

กัน	เม่�อเสีื่ยงเพลงจบัทุกคนก็ปัรบัม่อ	
อย่างมีควิามสุื่ข้
	 คุณีแม่ถ่อเค้กที�ปัักด้้วิยเทียนที�
เป็ันเลข้	70	เท่าอายุข้องคุณียายในปีันี�
 “คุุณแม่คุะอธิีษฐานแล้ัวิเป่็า
เทีำยนสิื่คุะ”	คุณีแม่บัอก
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สื่อที่ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์
ของคนในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลทำาให้เกิดการเรียนรู้ในความสัมพันธ์
ที่ดีของคนในครอบครัวทั้งเรียนรู้และ
เข้าใจกันและกันของคนในครอบครัว
ตลอดจนการทำาให้เกิดศรัทธาและ
แรงบันดาลใจในสถาบันครอบครัว

	 คุณียายหลับัตาลงสัื่กคร่้	แล้วิเป่ัาเทียน	“ยายไม่ 
ขออะไร้เลัยนอกจากขอให้ทุำกคุนในคุร้อบคุรั้วิเร้ามีสุื่ขภาพี่ 
ดีีแลัะรั้กกัน เข้าใจกันแบบนี�ตัลัอดีไป็นะจ๊ะ”	คุณียายมอง 
ทุกคนแล้วิยิ�มก่อนที�พี�บัล้จะข้ยับัเข้้ามาใกล้	ๆ	
 “คุุณยายมองกล้ัองหน่อยคุ่ะ”	พี�บัล้พ้ด้
 “อ่าวิ หลัานบลูั”	 คุณียายพ้ด้ปันหัวิเราะ 
ร่วิน	“ถึีงว่ิา เม่�อกี�เห็นเดิีนคุวิานหาโทำร้ศัพี่ท์ำม่อถ่ีอ 
ตัลัอดีทำางเลัย เตัรี้ยมถ่ีายวิิดีีโอนี�เอง”	คุณียาย 
โบักม่อและพ้ด้กับักล้องว่ิา
 “สื่วัิสื่ดีีคุ่ะทุำกคุน วัินนี�ยายอายุคุร้บ 70 ปี็ 
บริ้บูร้ณ์แล้ัวิคุ่ะ”
 “คุุณยายคุรั้บ ผู้มเห็นคุุณยายช้อบดีอกไม้ 
ผู้มจึงตัั�งใจทำำาการ์้ดีทีำ�ตักแต่ังจากกลีับดีอกไม้แห้งเป็็น 
ของขวัิญวัินเกิดีให้คุุณยายคุรั้บ”	น้องเบิัร์ด้พ้ด้พร้อมกับั
ย่�นการ์ด้อวิยพรให้คุณียาย
 “ยายช้อบมากจ้ะหลัานเบิร์้ดี ขอบใจมากนะจ๊ะ”
คุณียายล้บัหัวิน้องเบิัร์ด้อย่างเอ็นด้้
 “สุื่ขสัื่นต์ัวัินเกิดีนะคุรั้บคุุณยาย ขอให้สุื่ขภาพี่ 
แข็งแร้ง แลัะแบ่งปั็นป็ร้ะสื่บการ้ณ์คุวิามรู้้ให้พี่วิกเร้าไป็
อีกนาน ๆ เลัยนะคุรั้บ”	พี�นกฟ้้าอวิยพรบ้ัาง
	 คุณียายเอียงคอตอบัพี�นกฟ้้าอยา่งอารมณ์ีดี้	“ ก็ต้ัอง 
มีพีี่�นกฟ้้า ช่้วิยยายหาข้อมูลัดีี ๆ   มาแลักเป็ลีั�ยนพูี่ดีคุุยกัน 
ด้ีวิยนะ”
 “เอาลัะ่ ทุำกคุน”	คุณีแม่พ้ด้	“มานั�งทำานเคุก้อร่้อย ๆ  
กันตัร้งโซฟ้ากันเถีอะ คุุณพ่ี่อไป็นั�งถ่ีอกีตัา้ร์้ร้อแล้ัวิ เห็นว่ิา 
ไป็แอบซ้อมเล่ันดีนตัรี้เพี่ลังโป็ร้ดีของคุุณยายมาดี้วิย 
เดีี�ยวิเร้ามาร้้องเพี่ลังด้ีวิยกัน ป่็ะ...ไป็กันเร็้วิ”
 “เดีี�ยวิบลูัขอไป็เอาขาตัั�งกล้ัองก่อนนะคุะ เร้าจะ
ได้ีถ่ีายคุลิัป็ตัอนเร้าร้้องเพี่ลังกันด้ีวิยคุ่ะ” พี�บัล้พ้ด้ก่อน
จะเดิ้นก่�งวิิ�งไปัเอาข้าตั�งกล้องมาวิางตรงข้้ามโซึ่ฟ้า
 “คุุณยายคุรั้บ เคุ้กวัินเกิดีคุุณยายปี็นี� คุุณแม่ใช้้ 
แป้็งจากเน่�อฟั้กทำองทำำาเคุ้กคุรั้บ พี่วิกเร้าไป็ดูีวิิธีีการ้ทำำา 
จากร้ายการ้ทีำ�เขาสื่อนวิิธีีทำำาอาหาร้ มีไขมันตัำ�าแลัะดีีต่ัอ
สุื่ขภาพี่คุรั้บคุุณยาย ผู้มช่้วิยคุุณแม่บดีเน่�อฟั้กทำองด้ีวิย 
คุรั้บ”	คุณียายมองตามสื่ายตาข้องน้องเบิัร์ด้ไปัที�เค้กใน
ม่อข้องคุณีแม่
 “โอ้ แบบนี�ก็เยี�ยมไป็เลัย วัินเกิดีของยายปี็นี�ช่้าง 
ยอดีเยี�ยมจริ้งๆ เลัยนะทุำกคุน หลัานบลูัอย่าล่ัมช่้วิยยาย 
ตััดีต่ัอคุลิัป็นะ เดีี�ยวิยายจะเอาไป็ลังในช่้องออนไลัน์ของ 
ยายสัื่กหน่อยดีีไหมพีี่�นกฟ้้า” คุณียายหันไปัชีวินพี�นกฟ้้าคุย 
 “ดีีเลัยคุรั้บคุุณยาย นี�เป็็นหนึ�งในการ้ช่้วิยกัน 
สื่ร้้างเน่�อหาทีำ�ส่ื่งเสื่ริ้มการ้พัี่ฒนาคุวิามสัื่มพัี่นธ์ีของคุน 
ในคุร้อบคุรั้วิแลัะคุวิามสัื่มพัี่นธ์ีร้ะหว่ิางบุคุคุลัทำำาให้เกิดี
การ้เรี้ยนรู้้ในคุวิามสัื่มพัี่นธ์ีทีำ�ดีีของคุนในคุร้อบคุรั้วิทัำ�ง 

เรี้ยนรู้้แลัะเข้าใจกันแลัะกันของคุนในคุร้อบคุรั้วิตัลัอดีจน 
การ้ทำำาให้เกิดีศรั้ทำธีาแลัะแร้งบันดีาลัใจในสื่ถีาบันคุร้อบคุรั้วิ 
ได้ีเลัยนะคุรั้บ เป็็นการ้มีสื่่วินร่้วิมในการ้ผู้ลิัตัส่ื่�อดีี ๆ ให้ 
สัื่งคุม หนึ�งในแนวิคิุดีเร่้�อง ‘3 เข้า’ รู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อของ กสื่ทำช้. 
ทีำ�บอกว่ิาเข้าถึีง เข้าใจ แลัะเข้าไป็มีส่ื่วินร่้วิม คุรั้บผู้ม”
พี�นกฟ้้าตอบัคุณียาย	ก่อนที�เสีื่ยงพี�บัล้จะดั้งข่้�น
 “กล้ัองพี่ร้้อมแล้ัวิคุ่ะทุำกคุน มาร้วิมกันตัร้งนี�ได้ี 
เลัยนะคุะ”
	 พี�นกฟ้้า	ร้องเพลงโปัรด้ข้องคุณียายร่วิมกับัสื่มาชิีก
ครอบัครัวิอยา่งมีควิามสุื่ข้	พลางคิด้ในใจ	“สื่ถีาบันคุร้อบคุรั้วิ 
ยังคุงเป็็นหน่วิยทีำ�เล็ักทีำ�สุื่ดีในสัื่งคุม แต่ัมีคุวิามสื่ำาคัุญทีำ�สุื่ดี 
ในการ้พัี่ฒนาคุน แลัะในยุคุนี�ก็พัี่ฒนาส่ื่�อสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุด้ีวิย 
นะ ถ้ีาสัื่งคุมเร้ามีคุร้อบคุรั้วิทีำ�รู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อแบบนี�เยอะ ๆ 
น่าจะทำำาให้มีส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้คุ์เกิดีขึ�นเพิี่�มขึ�น
เยอะเลัย” 

ร่้หรือไมื�?
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ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

สื่ำานื้ักังานื้ กัสื่ที่ช.  (สื่ำานื้ักัคุ้ม่ครืองผ้้บรืิโภัคในื้กัิจกัารืกัรืะจายเสื่่ยงและโที่รืที่ัศนื้์, 2564)

ให้ควัาม่หม่ายกัับคำาวั่า “ร่้เท��ทันส่ื่อ” คือทักษะหรือคว�มืส่�มื�รถในก�ร

“ใช้้ส่ื่ออย��งร่้ตัว” และ “ใช้้ส่ื่ออย��งตื่นตัว”

	 กล่าวิค่อ	สื่ามารถตีควิาม	วิิเคราะห์	แยกแยะเน่�อหาสื่าระข้องส่ื่�อ	สื่ามารถโต้ตอบักับัมันได้้อย่าง 
มีสื่ติและร้้ตัวิ	สื่ามารถตั�งคำาถามว่ิาส่ื่�ิอถ้กสื่ร้างข่้�นได้้อย่างไร	เช่ีน	ใครเป็ันเจ้าข้องส่ื่�อ	ใครผู้ลิต	และผู้ลิต 
ภัายใต้ข้้อจำากัด้ใด้	ควิรเช่ี�อหร่อไม่	หร่อมีค่านิยมควิามเช่ี�ออะไรที�แฝ้งมากับัส่ื่�อนั�น	พวิกที�ผู้ลิตส่ื่�อ 
หวัิงผู้ลอะไรจากเรา	นอกจากนี�	แทนที�เราจะเป็ันฝ่้ายตั�งรับัอย่างเดี้ยวิ	เราก็จะต้องเปัลี�ยนมาเป็ันฝ่้ายรุก 
บ้ัาง	 โด้ยการแสื่วิงหาข้้อม้ลเพิ�มเติม	 เข้้าถ่งข้้อม้ลข่้าวิสื่าร	 เข้้าถ่งส่ื่�อที�หลากหลายและมีคุณีภัาพ	 
สื่ามารถใช้ีส่ื่�อให้เกิด้ปัระโยชีน์	มีส่ื่วินร่วิมที�พัฒนาส่ื่�อต่าง	ๆ	ให้ดี้ข่้�น	เช่ีน	ท้วิงติงหร่อร้องเรียนเม่�อพบัส่ื่�อที� 
ไม่เหมาะสื่ม	เรียกร้องสิื่ทธิในฐานะเป็ันผู้้้บัริโภัคส่ื่�อ	ฯลฯ

	 ในยุคส่ื่�อหลอมรวิมอย้ใ่นสื่มาร์ทโฟ้นเพียงเคร่�องเดี้ยวิที�รองรับัทั�งส่ื่�อภัาพ	เสีื่ยง	คลิปั	ส่ื่�อออนไลน์	
โซึ่เชีียลมีเดี้ย	ที�ต่�นและหลับัไปัพร้อมกับัใครหลาย	ๆ	คน	ในข้ณีะที�ส่ื่�อสื่ารมวิลชีนอย่างวิิทยุกระจายเสีื่ยง 
และวิิทยโุทรทัศน์	ก็ยงัคงได้้รับัควิามนยิมในคนบัางกลุ่ม	บัางเวิลา	ซ่ึ่�งส่ื่�อต่างมีอิทธิพลต่อควิามคดิ้	ทัศนคติ	
และพฤติกรรมข้องคน	ซ่ึ่�งบัริบัทสื่ำาคัญปัระการหน่�ง	ค่อ	การที�ส่ื่�อทำาหน้าที�ด้้านการโฆษณีา	การใช้ีชีีวิิตจ่งต้อง 
ทันข้้อม้ลสิื่นค้า	ผู้ลิตภััณีฑ์์	บัริการต่าง	ๆ 	ตลอด้จนต้องเท่าทันควิามเช่ี�อค่านิยมที�ส่ื่งผู่้านส่ื่�ออย่างแนบัเนียน 
อย่างเร่�องค่านิยมควิามสื่วิย	ที�ต้องผู้อม	ข้าวิ	ผู้มยาวิ	ส้ื่ง	หุ่นดี้สื่มส่ื่วิน	สื่ร้างส่ื่�อโฆษณีาทำาให้ควิามปักติข้อง
แต่ละคนกลายเป็ันปัมด้้อยและกลายเป็ันปััญหา	และผู้ลิตภััณีฑ์์ต่าง	ๆ 	จะช่ีวิยแก้ปััญหาเหล่านั�นได้้	การรับั 
ข่้าวิสื่ารและส่ื่�อ	เราจะต้องมี	“สื่ติัแลัะปั็ญญา”	ไตร่ตรอง	และใช้ีข้้อม้ล	เหล่านั�นให้เกิด้ปัระโยชีน์

	 คนที�ร้้เท่าทันส่ื่�อ	จะมทีางเล่อกมากข่้�นในการบัรโิภัคและการใช้ีชีีวิิตปัระจำาวัิน	เพราะร้ว่้ิาจะจัด้การ 
กับัส่ื่�อและสื่ารตา่ง	ๆ 	ที�ถาโถมเข้้ามาหาเราด้้วิยมุมมองแบับัไหน	(สื่ามารถตอ่รองกับัด้้านลบัข้องส่ื่�อ	และนำา 
เอาด้้านบัวิกจากส่ื่�อมาใช้ี)	ยิ�งกว่ิานั�น	การร้้เท่าทันส่ื่�อยังเป็ันการเพิ�มพลังและอำานาจให้แก่ตัวิเอง	ในการควิบัคุม
ควิามเช่ี�อและพฤติการณ์ีส่ื่วินตัวิข้องเราได้้	เช่ีน	ไม่เช่ี�อตามโฆษณีาวิ่า	คุณีค่าหร่อควิามงามอย้่ที�ผิู้วิข้าวิ 
หร่อผู้มสื่วิย	จ่งไม่จำาเป็ันต้องซ่ึ่�อสิื่นค้าด้้วิยเหตุผู้ลนั�น	แต่ด้้คุณีภัาพและปัระโยชีน์จริง	ๆ 	ข้องสิื่นค้า	เป็ันต้น		
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 “มีคุนส่ื่งมาไลัน์กลุ่ัมบอกว่ิานำ�ามะนาวิโซดีาแก้มะเร็้งอีกแล้ัวิ ทำำาไมข้อมูลัแบบนี�หมุนวินกลัับมาตัลัอดี 
เลัย น่าเบ่�อจัง” 
 คุุณคุรู้สุื่ร้างค์ุพูี่ดีขึ�นพี่ลัางย่�นโทำร้ศัพี่ท์ำม่อถ่ีอให้คุุณคุรู้ฮารี้ซอลัทีำ�กำาลัังจัดีฮิญาบหร่้อผู้้าคุลุัมศีร้ษะ 
ของสื่ตัรี้ช้าวิมุสื่ลิัมของตััวิเองอยู่ คุุณคุรู้สุื่ร้างค์ุแลัะคุุณคุรู้ฮารี้ซอลัเป็็นเพ่ี่�อนคุรู้ทีำ�สื่นิทำแลัะพูี่ดีคุุยแบ่งปั็น 
เร่้�องร้าวิในชี้วิิตักันเสื่มอ แม้จะมีคุวิามแตักต่ัางกันด้ีานคุวิามเช่้�อทำางศาสื่นาด้ีวิยคุนแร้กเป็็นช้าวิพุี่ทำธีแลัะ 
อีกคุนเป็็นช้าวิมุสื่ลิัม

	 คุณีคร้ฮารีซึ่อลรับัโทรศัพท์ม่อถ่อมาอ่านข้้อควิาม 
แล้วิตอบัว่ิา
 “ยุคุ Infodemic นี�นะ เป็็นยุคุของการ้ไหลับ่าของ 
ข้อมูลั บางทีำคุนเร้าก็ตัร้วิจเช็้คุคุวิามถูีกต้ัองไม่ทัำนเหม่อน 
กันนะ ยิ�งมาเกี�ยวิข้องกับสุื่ขภาพี่ คุวิามเป็็นคุวิามตัาย 
ของคุน คุนก็ยิ�งกลััวิแล้ัวิก็ยิ�งส่ื่งต่ัอกัน บางทีำก็ส่ื่งด้ีวิย 
คุวิามห่วิงใยนี�แหลัะ แต่ักลัายเป็็นส่ื่งต่ัอข้อมูลับิดีเบ่อน 
ไป็เสีื่ยอย่างนั�น”
 คุณีคร้สุื่รางค์ถอนหายใจเบัา	ๆ	
 “การ้ไม่เข้าใจแลัะหลังเช่้�อข้อมูลัข่าวิลัวิง ทำำาให้
ผูู้้รั้บได้ีข้อมูลัไม่ถูีกต้ัองอาจตััดีสิื่นใจผิู้ดีพี่ลัาดีแลัะส่ื่งผู้ลั
เสีื่ยต่ัอชี้วิิตัแลัะคุร้อบคุรั้วิ นี�นะฮารี้ซอลั ถ้ีาข่าวิลัวิงเร่้�อง 
โอนเงิน อาจทำำาให้เสีื่ยเงินฟ้รี้  ๆ   หร่้อข่าวิบางอย่างสื่ร้้างคุวิาม 
ต่ั�นตัร้ะหนกตักใจ เช่้น ข้อมูลัเทำจ็เร่้�องแผู่้นดิีนไหวิ หร่้อโร้คุ 
ร้ะบาดีต่ัาง ๆ อาจทำำาให้ผูู้้คุนแตักต่ั�น แห่กักตุันของกิน 
ของใช้้ ทำำาให้สิื่นคุ้าขาดีตัลัาดี ของบางอย่างร้าคุาพุ่ี่งสูื่ง 
หร่้อช่้วิงทีำ�เร้าไป็ฉีดีวัิคุซีนโคุวิิดี-19 กันก็มีข่าวิลัวิงเร่้�อง
ไป็เข้าคิุวิฉีดีวัิคุซีนช้นิดีใหม่ล่ัาสุื่ดีป้็องกันได้ี 7 โร้คุซึ�งไม่
เกิดีขึ�นจริ้งแต่ัคุนก็เช่้�อกัน”  
	 คุณีคร้สุื่รางค์เงียบัไปัอ่ด้ใจ	ก่อนจะมีแวิวิตาเศร้าลง 
เล็กน้อย	เม่�อเอ่ยถ่งคุณีพ่อข้องตนเองที�กำาลังอย่้ในช่ีวิงรักษา 
โรคมะเร็งระยะที�สื่ามด้้วิยเสีื่ยงสัื่�นเคร่อว่ิา
 “แตั่ข่าวิวัินนี�เร่้�องด่ี�มนำ�ามะนาวิโซดีาช้่วิยร้ักษา 
โร้คุมะเร็้งได้ี ฉันก็เป็็นห่วิงคุุณพ่ี่อของตััวิเองนี�แหลัะ กำาลััง 
รั้กษาดีว้ิยวิิธีีเคุมบีำาบัดีกับหมอ นี�ก็พูี่ดีมาอีกแล้ัวิว่ิา อยาก 
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เช็้คให้ชั้วร์ ก�อนแช้ร์ 
ข้่อม้่ลบิดเบือนื้ตั้วัร้ืาย 

ลัองด่ี�มนำ�ามะนาวิโซดีารั้กษามะเร็้งดูี แถีมยังไม่ฟั้งฉัน 
ห้ามเสื่ียด้ีวิยสื่ิ ฉันกลััวิมากเลัยฮาร้ีซอลั กลััวิจะทำำาให้
มะเร็้งลุักลัามจนคุุณพ่ี่อเป็็นอะไร้ไป็ จะให้ไป็ตัร้วิจสื่อบ
ข้อมูลัทำางเว็ิบไซต์ั คุุณพ่ี่อก็ไม่ช้อบอะไร้ทีำ�ซับซ้อนด้ีวิย”
	 คุณีคร้ฮารีซึ่อลเอ่�อมม่อไปัจับับ่ัาข้องคุณีคร้สุื่รางค์ 
และข้ยับัตัวิเข้้าใกล้อีกนิด้
 “ใจเย็น ๆ  นะสื่รุ้างค์ุ เร้าเข้าใจ  อ่ม..เอาแบบนี�ไหม 
วัินนี�เร้าสื่อนเร่้�องข่าวิลัวิงกับข้อมูลับิดีเบ่อนพี่อดีี เดีี�ยวิเร้า 
ลัองให้เด็ีก ๆ นักเรี้ยนลัองคุ้นข้อมูลัเร่้�องการ้รั้บม่อกับ 
ข่าวิลัวิงดี ูเผู่้�อจะไดีช่้้องทำางงา่ย ๆ  เอาไว้ิส่ื่�อสื่าร้กบัคุุณพี่อ่ 
ของเธีอไง ฉันเคุยอ่านหนังส่ื่อเกี�ยวิกับการ้ส่ื่�อสื่าร้มานะ 
เขาบอกวิ่า ถ้ีาในกร้ณีทีำ�คุนในคุร้อบคุร้ัวิอาจจะไม่คุ่อย 
ฟั้งเร้าในป็ร้ะเดี็นข่าวิลัวิงหร่้อข้อมูลับิดีเบ่อน เร้าก็อาจ 
จะใช้้ข้อมูลัจากแหล่ังข่าวิทีำ�น่าเช่้�อถ่ีอส่ื่งให้แทำน”	คุณีคร้
ฮารีซึ่อลปัลอบัใจเพ่�อนและเสื่นอทางออกให้		คุณีคร้สุื่รางค์ 
มองหน้าเพ่�อนก่อนจะพยักหน้า
 “อีกห้านาทีำจะถึีงเวิลัาเข้าชั้�นเรี้ยนแล้ัวิ เช็้ดีนำ�าตัาซะ
แล้ัวิไป็สื่อนกันก่อน เดีี�ยวิสื่อนเสื่ร็้จแล้ัวิฉันจะมาอัป็เดีตั 
นะ”	คุณีคร้ฮารีซึ่อลพ้ด้พร้อมย่�นกระด้าษทิชีช้ีให้คุณีคร้
สุื่รางค์
-------------------------------------------------------- 
	 ในห้องเรียน	หลังจากคุณีคร้ฮารีซึ่อลให้นักเรียน 
แบ่ังกลุ่มทำากิจกรรมค้นคว้ิาควิามร้้เกี�ยวิกับัข่้าวิลวิงและข้้อม้ล 
บิัด้เบ่ัอน	ก็ถ่งเวิลาที�ตัวิแทนข้องนักเรียนจะมานำาเสื่นองาน 
หน้าห้อง		
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 “ตัอนทีำ�ผู้มไป็คุ้นคุว้ิาข้อมูลั บางทำีก็เจอคุำาว่ิา 
ข่าวิลัวิง บางทีำก็เจอคุำาว่ิาข้อมูลับิดีเบ่อน จริ้ง ๆ  แล้ัวิ เร้า 
คุวิร้ใช้้คุำาว่ิาอะไร้คุรั้บ”	เป็ันไทถามต่อ
 “เป็็นคุำาถีามทีำ�ดีีมากคุรั้บเป็็นไทำ มีงานวิิจัยโดีย 
อาจาร้ย์วิร้พี่จน์ วิงศ์กิจรุ่้งเร่้อง แลัะอาจาร้ย์พี่ร้ร้ษาสิื่ริ้ 
กุหลัาบ ซึ�งได้ีรั้บการ้สื่นับสื่นุนจาก โคุร้งการ้ Cofact.org 
แลัะสื่ำานักงานกองทำุนสื่นับสื่นุนการ้สื่ร้้างเสื่ร้ิมสุื่ขภาพี่ 
หร่้อ สื่สื่สื่. บอกว่ิานักวิิช้าการ้เสื่นอให้ใช้้คุำาว่ิา ‘ข้อมูลั 
บิดีเบ่อน  หร่้อ  Disinformation’ ซึ�งหมายถีงึ ข้อมูลัทีำ�จงใจ 
ทำำาให้เกิดีคุวิามเข้าใจผิู้ดีด้ีวิยเจตันาบางป็ร้ะการ้ หร่้อ 
คุำาว่ิา‘ข้อมูลัผิู้ดีพี่ลัาดี (misinformation)’ ซึ�งหมายถึีง 
ข้อมูลัทีำ�ไม่ถีูกต้ัอง แต่ัไม่ได้ีถีูกสื่ร้้างขึ�นด้ีวิยเจตันา 
มุ่งร้้ายเพ่ี่�อให้คุร้อบคุลัุมการ้นำาเสื่นอเน่�อหาทีำ�ทำำาให้ 
เข้าใจผิู้ดีในร้ปู็แบบอ่�น ๆ  แทำนคุำาว่ิา ‘ข่าวิลัวิง’ คุ่ะ โดียทีำ� 
คุำาว่ิา ‘ข่าวิลัวิง’ คุวิร้ใช้้เพ่ี่�อหมายถึีงเน่�อหาทีำ�ทำำาให้ 
เกิดีคุวิามเข้าใจผิู้ดี ซึ�งมีรู้ป็แบบการ้นำาเสื่นอแบบงาน
วิาร้สื่าร้ศาสื่ตัร้์ แลัะผูู้้ผู้ลิัตัหวัิงผู้ลัเชิ้งอุดีมการ้ณ์หร่้อ 
ผู้ลัป็ร้ะโยช้น์ทำางธุีร้กิจคุ่ะ คุรู้ตัอบยาวิเกินไป็ไหมเนี�ย” 
คุณีคร้ฮารีซึ่อลหัวิเราะเบัา	ๆ	ปิัด้ท้าย
 “ไมคุ่รั้บคุรู้ ผู้มจดีทำนั ขอบคุุณคุร้บัคุรู้”	เป็ันไทตอบั
------------------------------------------------------ 
	 สัื่ญญาณีข้องโรงเรียนเต่อนบัอกเวิลาเลกิเรียน	คุณีคร้ 
ฮารีซึ่อลเดิ้นอมยิ�มกลับัไปัที�ห้องพักคร้	พร้อมกับักระด้าษ 
โน้ตที�จด้แหล่งตรวิจสื่อบัข่้าวิลวิงและข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอนในม่อ

 “เอาล่ัะคุ่ะ ไหนเร้ามาดูีกันสิื่ว่ิาข่าวิลัวิงทีำ�นักเรี้ยน 
ไป็คุ้นคุว้ิากันมา มีรู้ป็แบบไหนกันบ้าง คุำาถีามนี�เป็็นหน้าทีำ� 
ของกลุ่ัมทีำ� 1 ถึีงกลุ่ัม 2 นะคุะ เชิ้ญได้ีเลัยคุ่ะ”	คุณีคร้ 
ฮารีซึ่อลพ้ด้
	 เป็ันไท	นักเรียนชีายตัวิแทนการนำาเสื่นอข้องกลุ่มแรก
 “Deep Fake เป็็นตััวิอยา่งของขา่วิลัวิงทีำ�มีการ้ใช้้ 
เทำคุโนโลัยี AI หร่้อ Augmented Intelligence มาป็ลัอม 
ใบหน้าคุนดีังในสื่ังคุม เช่้น ดีาร้า นักธุีร้กิจ หร่้อ 
นักการ้เม่อง แล้ัวิทำำาออกมาเป็็นคุลิัป็วิิดีีโอ เหม่อนจริ้ง 
ทัำ�งภาพี่ เสีื่ยง แลัะการ้เคุล่ั�อนไหวิจนมองไม่ออกว่ิาเป็็น 
ข่าวิป็ลัอมคุรั้บ”  
 “การ้นำาเสื่นอข้อมูลัข่าวิสื่าร้เทำ็จ ทำี�ก่อให้เกิดี 
คุวิามแตักแยกร้ะหว่ิางศาสื่นาแลัะป็ร้ะเทำศช้าติั หร่้อ 
ป็ร้ะทุำษร้้ายสื่ถีาบันสื่ำาคัุญของรั้ฐ แลัะใสื่ร่้า้ยป็า้ยสื่บีคุุคุลั 
เพี่่�อหวิังผู้ลัป็ร้ะโยช้น์ทำางการ้เม่อง ตััวิอย่างเช่้น ตััดีต่ัอ 
ภาพี่บุคุคุลัสื่ำาคัุญสูื่งสุื่ดีของรั้ฐใส่ื่เคุร่้�องแต่ังกายทีำ�ไม่สุื่ภาพี่ 
หร่้อแสื่ดีงพี่ฤติักร้ร้มไม่เหมาะสื่มเผู้ยแพี่ร่้ทำางอินเทำอร์้เน็ตั 
ทำำาให้เกิดีคุวิามเส่ื่�อมเสื่ียช่้�อเสีื่ยง เกิดีคุวิามขัดีแย้งหร่้อ 
เข้าใจผิู้ดีกันคุ่ะ” ใบับุัญตัวิแทนข้องกลุ่มที�สื่องตอบั
 “ดีีมากคุ่ะ ขอเสีื่ยงป็ร้บม่อให้เพ่ี่�อนหน่อยคุ่ะ”
คุณีคร้ฮารีซึ่อลช่ี�นชีมนักเรียนทั�งสื่องกลุ่ม		
 “ต่ัอไป็ตััวิแทำนกลุ่ัมทีำ� 3 แลัะกลุ่ัมทีำ� 4 จะมานำาเสื่นอ 
ช่้องทำางทีำ�เร้าจะสื่ามาร้ถีตัร้วิจสื่อบข่าวิลัวิงในป็ร้ะเทำศ 
เร้ากันนะคุะ ขอเชิ้ญตััวิแทำนได้ีเลัยคุ่ะ” 
 “ช่้องทำางการ้ตัร้วิจสื่อบข่าวิป็ลัอมในป็ร้ะเทำศไทำย
มีช่้องทำางจากหลัายหน่วิยงาน ไม่ว่ิาจะเป็็นของร้ัฐ เช่้น  
‘ศูนย์ต่ัอต้ัานข่าวิป็ลัอม www.antifakenewscenter 
.com’  หร่้อข้อมูลัเฉพี่าะทำาง เช่้น อย. ซึ�งย่อมาจากสื่ำานักงาน 
คุณะกร้ร้มการ้อาหาร้แลัะยา สื่ายดี่วินผูู้้บริ้โภคุ 1556
ทีำ�ทำำาคุวิามเข้าใจ ต้ัานข่าวิป็ลัอมด้ีานสุื่ขภาพี่คุ่ะคุรู้”
พี�บัล้ซ่ึ่�งเป็ันตัวิแทนข้องกลุ่ม	3	ตอบั	ก่อนที�พิ�งค์ตัวิแทน 
ข้องกลุ่ม	4	จะเสื่ริมว่ิา
 “ส่ื่วินช่้องทำางในการ้ตัร้วิจสื่อบข่าวิลัวิงทีำ�เป็็น 
ภาคุเอกช้น หร่้อภาคุป็ร้ะช้าช้น ก็ได้ี เช่้น ศูนย์ชั้วิร์้ก่อนแช้ร์้ 
แลัะโคุแฟ้คุป็ร้ะเทำศไทำย หร่้อสื่ะกดีวิ่า C-o-f-a-c-t คุ่ะ 
ซึ�งมีทัำ�งเว็ิบไซต์ัแลัะไลัน์ในการ้ช้่วิยตัร้วิจสื่อบข่าวิลัวิง 
แลัะข้อมูลับิดีเบ่อนคุ่ะ” 
 “เยี�ยมมากคุ่ะ บางอันคุรู้ยังไม่รู้้จักเลัยนะเนี�ย ขอ
เสีื่ยงป็ร้บม่อให้เพ่ี่�อนอีกคุรั้�งคุ่ะ”	คุณีคร้ฮารีซึ่อลพ้ด้
 “คุรู้คุรั้บ”	เป็ันไทยกม่อ	
 “ว่ิาไงคุรั้บเป็็นไทำ”
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 เน่�อหาข่้าวิลวิงและข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอนที�ไม่ตั�งใจจะสื่ร้างควิามเสีื่ยหาย 
หร่อทำาร้ายผู้้อ้่�น	หร่อไม่ได้้ตั�งใจให้คนมาเช่ี�อ	เพราะผู้้้รบััส่ื่�อน่าจะทราบัว่ิา 
ไม่จริง	เน่�อหาจะมุ่งสื่ร้างควิามตลกล้อเลียน	เสีื่ยด้สีื่		เช่ีน	เพจที�ทำาข่้�น 
มาเพ่�อล้อเลียน	เน่�อหาข่้าวิลวิงและข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอนร้ปัแบับันี�	 มีพิษ 
มีภััยน้อยที�สุื่ด้

1.	 ตรวจสอบชื่อเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีจริงไหม
2.	 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์		
	 และผู้เขียนว่าน่าเชื่อถือหรือไม่
3.	 ตรวจสอบวัน	เวลา	ของข้อมูลที่เผยแพร่ว่าเป็นปัจจุบันไหม
4.	 ระวังบทความหรือข้อมูลที่ยั่วยุ	บิดเบือนจากข้อเท็จจริง
5.	 หาข้อมูลเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่นที่เชื่อถือได้	
6.	 อ่านเนื้อหาต่อจากพาดหัวข่าวอย่าด่วนสรุป
7.		 อย่าเชื่อข้อมูลที่ไม่มีที่มาชัดเจน	หรือไม่น่าเชื่อถือ	
8.	 ตรวจสอบภาพบางภาพ	อาจเป็นภาพปลอม	ตัดต่อ	หรือ
	 ใช้ภาพเก่าเชื่อมโยงที่ไม่ถูกต้อง
9.	 ตรวจสอบว่าเป็นเรื่องล้อเล่น	ประชดประชันหรือไม่
10.	 หากมีคำาถามหรือข้อสังสัย	ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้
	 ในเรื่องนั้นๆ	โดยตรง

วิธีตรวจสอบข่าวลวงวิธีง่ายๆ 10 วิธี คือ  

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

7 ประเภท ของข่าวลวง
หรือข้อมูลบิดเบือน

1. แบบเสียดสีหรือล้อเลียน (Satire or Parody)

2. แบบโยงข้อมูลโดยไม่ได้คำานึงถึงความถูกต้อง (False Connection)

3. แบบทำาให้เข้าใจผิด (Misleading)

4. แบบเผยแพร่ผิดบริบท (False Context)

5. แบบมโนที่มา (Impostor)

6. แบบปลอมหรือตัดต่อ (Manipulated)

7. แบบปลอมขึ้นทุกอย่าง (Fabricated)

	 ซ่ึ่�งมีร้ปัแบับัที�แตกต่างกันในแง่ข้องปัระเภัทข้องเน่�อหาที�สื่ร้างข่้�น 
และมวัีิตถุปัระสื่งคเ์ฉพาะข้องร้ปัแบับัเน่�อหาเหลา่นั�น		(Claire	Wardle,	
2017)		ดั้งนี�

	 เน่�อหาข่้าวิลวิงและข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอนที�ภัาพข่้าวิ		หร่อพาด้หัวิข่้าวิไม่ได้้ 
เกี�ยวิข้้องกันเลย		แต่ถ้กนำามากล่าวิถ่งในข่้าวิเดี้ยวิกัน		หร่อทำาให้มาเช่ี�อมโยงกัน 
อาจจะเกิด้จากการข้าด้ทักษะด้้านวิารสื่ารศาสื่ตร์ข้องผู้้้ผู้ลิตเน่�อหา	และ 
อาจตอ้งการใหเ้กิด้ปัระโยชีน์บัางอยา่ง	เช่ีน	ปัระโยชีน์ทางธุรกิจ	หร่อทำาให้ 
ผู้้้อ่�นเช่ี�อข้้อม้ลที�บิัด้เบ่ัอน	แต่ยังไม่หวัิงผู้ล	หร่อชีวินเช่ี�อในระดั้บัสัื่งคม 
วัิฒนธรรมหร่อการเม่อง

	 เน่�อหาข้า่วิลวิงและข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอนที�จงใจใหเ้ข้้าใจผิู้ด้	หร่อการใช้ีคำาอยา่งหน่�งเพ่�ออธิบัายอีกอยา่งหน่�ง	โด้ยตั�งใจสื่รา้งควิามหมาย 
ข้องเน่�อหาที�บิัด้เบ่ัอน		เน่�อหาร้ปัแบับันี�อาจจะเกิด้จากการข้าด้ทักษะด้้านวิารสื่ารศาสื่ตร์ข้องผู้้้ผู้ลิตเน่�อหา	ร่วิมกับัการชีวินเช่ี�อ	หร่อ
หวัิงผู้ลทางการเม่อง	การส่ื่งเสื่ริมพรรคพวิกข้องตนเองหร่อโจมตีฝ่้ายอ่�น

	 เน่�อหาข่้าวิลวิงและข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอนที�เกิด้จากการที�เอาสิื่�งที�เกิด้ข่้�นจริง	หร่อเน่�อหาที�ดี้	หร่อถ้กต้อง	เช่ีน	ร้ปั,	ข้้อควิาม,	คำาพ้ด้ 
แต่เอามาใช้ีแล้วิพ้ด้ถ่งอีกเร่�องหน่�งหร่ออีกบัริบัทหน่�ง	ซ่ึ่�งไม่ได้้เกี�ยวิข้้องกับัภัาพ	ข้้อควิามหร่อคำาพ้ด้เบ่ั�องต้น	ข่้าวิปัระเภัทนี�ได้้แก่	ตัวิอยา่ง
การเอาร้ปัภััยธรรมชีาติในต่างปัระเทศ	หร่อในอดี้ต	แล้วิมาส่ื่งต่อว่ิาเกิด้ข่้�นที�ปัระเทศไทย	หร่อเกิด้ในปััจจุบััน

 เน่�อหาข่้าวิลวิงและข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอนที�แต่งเติมที�มาข้องแหลง่ข้้อม้ล	เช่ีน	อ้างว่ิาบุัคคลสื่ำาคัญหร่อแหล่งข่้าวิกล่าวิไว้ิ	เช่ีน	นายกรัฐมนตรี
กล่าวิไว้ิว่ิา	พร้อมใส่ื่ข้้อควิาม	แต่แท้จริงแล้วิคนเขี้ยนข่้าวิคิด้ข้้อควิามข่้�นมาเอง	เพ่�อโฆษณีาชีวินเช่ี�อ	หร่อยั�วิยุ	ปัลุกปัั�น	เน่�อหาข่้าวิลวิง 
และข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอนปัระเภัทนี�มีควิามรุนแรงระดั้บัที�	5	ค่อสื่ร้างควิามเข้้าใจผิู้ด้และควิามขั้ด้แย้งในระดั้บัวิงกว้ิางได้้	

	 เน่�อหาข้่าวิลวิงและข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอนที�เกิด้จากการปัลอมหร่อตัด้ต่อ	โด้ยการนำาเอาเน่�อหาที�ถ้กต้องหร่อมีอย้่จริงมาด้ัด้แปัลง
หร่อตัด้ต่อเป็ันข้องปัลอมแต่ทำาให้เหม่อนจริง	ถ้าไม่สัื่งเกตเราจะด้้ไม่ออกว่ิาเป็ันข้องปัลอม	การตัด้ต่อนี�รวิมถ่งการตัด้ต่อภัาพ,	เสีื่ยง,	
วิิดี้โอ	หร่อแม้กระทั�งการเอาตราสัื่ญลักษณ์ีข้องสื่ำานักข่้าวิที�น่าเช่ี�อถ่อมาใส่ื่	เช่ีน	การตัด้ต่อสื่ร้างเร่�อง	ตัด้แปัะ	ซ่ึ่�งอยากสื่ร้างข่้�นเพ่�อ
โฆษณีาชีวินเช่ี�อ	ยั�วิยุ	ปัลุกปัั�น		หร่อหวัิงผู้ลทางการเม่อง

	 การ	Fabricated	ค่อขั้�นที�รุนแรงที�สุื่ด้	โด้ยเน่�อหาทั�งหมด้ถ้กสื่ร้างหร่อบิัด้เบ่ัอนข่้�นโด้ยไม่มีควิามจริง		ตัวิอย่างเช่ีน	การปัลอม
เป็ันเว็ิบัสื่ำานักข่้าวิ	หร่อการปัลอมเปั็นธนาคาร	ปัลอมเปั็นบุัคคล	แล้วิรายงานข้่าวิบิัด้เบ่ัอนหร่อข่้าวิลวิง	ข้่าวิปัระเภัทนี�ร้ายแรงมาก	
เน่�องจากคนก็จะเข้้าใจว่ิาเป็ันสื่ำานักข่้าวินั�นจริงๆ	และด้้ไม่ออกว่ิาเป็ันเว็ิบัข่้าวิปัลอม

 ข่่าวัลวังและข้่อม้่ลบิดเบือนื้เหล่าน่ื้� บางส่ื่วันื้ถู้กัแชร์ืโดยผ้้คนื้บนื้โซเช่ยลม่่เดย่ซึ�งไม่่ม่่เจต้นื้าร้ืาย  หรืือไม่่ต้รืวัจสื่อบ  บางส่ื่วันื้ถู้กัส่ื่งต่้อโดย
นัื้กัข่่าวั หรืือผ้้ผลิต้สืื่�อ ซึ�งต้้องที่ำางานื้อย่้ภัายใต้้ควัาม่กัดดนัื้ท่ี่�ม่่แข่่งขั่นื้ดา้นื้ควัาม่รืวัดเร็ืวัส้ื่ง  และบางส่ื่วันื้กัำาลังถู้กัเผยแพร่ืโดยเป็นื้ส่ื่วันื้หนึื้�ง 
ข่องกัารืรืณรืงคบิ์ดเบือนื้ข้่อม้่ลท่ี่�ซับซ้อนื้  อย่างไรืก็ัต้าม่กัารืไดรั้ืบข่่าวัลวังและข่อ้ม้่ลบิดเบือนื้ท่ี่�ม่่เนืื้�อหาสื่อดคลอ้งกัันื้อย่างต่้อเนืื้�อง  จะที่ำาให้
ผ้้รัืบสื่ารืเข้่าใจว่ัาข้่อม้่ลเหล่านัื้�นื้เป็นื้ควัาม่จริืงได้

ร่้หรือไมื�?
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 ทีำ�ถัีงขยะโร้งเรี้ยน
 โป็สื่เตัอร์้หาเสีื่ยงผูู้้ลังสื่มัคุร้รั้บเล่ัอกตัั�งป็ร้ะธีานนักเรี้ยนกร้ะจายเกล่ั�อนทัำ�งในถัีงขยะแลัะบริ้เวิณข้างๆ 
ถัีง บางแผู่้นยับยู่ยี�จนแทำบจะดูีไม่ออกว่ิาเคุยเป็็นโป็สื่เตัอร์้สีื่สื่วิยงามทีำ�ถูีกพิี่มพ์ี่บนกร้ะดีาษคุุณภาพี่ดีี บางแผู่้น
ถีูกขีดีเขียนเตัิมหนวิดีบนใบหน้าของผูู้้ลังสื่มัคุร้ร้ับเลั่อกตัั�งจนแทำบดีูไม่ออกวิ่าเป็็นใคุร้ แตั่พี่ี�บลัูดีูออกวิ่า 
เป็็นใคุร้ เพี่ร้าะคุนในรู้ป็คุ่อตััวิเธีอเอง นอกจากโป็สื่เตัอร์้พี่วิกนี�แล้ัวิ พีี่�บลูัยังโดีนตััดีต่ัอภาพี่โดียใช้้โป็ร้แกร้ม 
สื่ำาเร็้จรู้ป็ป็รั้บแต่ังโป็สื่เตัอร์้ให้มีการ้ดึีงป็ากให้กว้ิาง ดึีงตัาให้เข แลัะมีการ้ส่ื่งต่ัอกันทำางไลัน์กลุ่ัมนักเรี้ยนทีำ� 
ลังสื่มัคุร้รั้บเล่ัอกตัั�งป็ร้ะธีานกันอย่างสื่นุกสื่นาน

	 พี�บัล้นั�งลงเก็บัโปัสื่เตอร์ข่้�นมาทีละแผู่้น	ด้้วิยทีท่า 
นิ�งอ่�ง
 “บลูั เธีอโอเคุไหม” ใบับุัญถามเพ่�อนอย่างเป็ันห่วิง 
ในข้ณีะที�ตัวิเองก็ร้้ส่ื่กตัวิเย็น	ม่อเย็นไปัหมด้
 “คุนพี่วิกนี�ช่้างร้้ายกาจ  นี�แคุ่สื่มัคุร้ป็ร้ะธีานนักเรี้ยนนะ
ต้ัองทำำากันขนาดีนี�เลัยเหร้อเนี�ย”	ใบับุัญยังคงพ้ด้ต่อ
 “เร้าก็ไม่รู้้เหม่อนกัน”	พี�บัล้ตอบัใบับุัญด้้วิยนำ�าเสีื่ยงนิ�ง 
แสื่ร้งทำาท่าก้มเก็บัโปัสื่เตอร์โด้ยไม่หันไปัมองเพ่�อน 
แต่ใบับุัญที�นั�งอย้่ข้้าง	ๆ	ไม่ห่างก็แอบัเห็นหยด้นำ�าตาที�หยด้
ลงบันโปัสื่เตอร์	
 “ไม่บอกก็รู้้ว่ิาบลูัแอบร้้องไห้ เป็็นฉัน ฉันคุงร้้องไห้ 
โหวิกเหวิกโวิยวิายกว่ิานี�”	ใบับุัญคิด้ในใจ
----------------------------------------------------------------- 
 “สื่วัิสื่ดีีคุ่ะแม่”	พี�บัล้ทักทายคุณีแม่สัื่�น	ๆ
 “จ้า”	คุณีแม่ข้านรับั	
 พี�นกฟ้้าที�บิันตามพี�บัล้มาห่าง	ๆ	ตั�งแต่หน้าบ้ัานมาหยุด้
ที�โต๊ะทำางานคุณีแม่
	 ชัี�วิอ่ด้ใจที�แม่ก็ยังคงก้มหน้าก้มตาพิมพ์งานต่อไปั	
ก่อนที�จะเริ�มร้้ส่ื่กถ่งบัรรยากาศเงียบัผิู้ด้ปักติ	 คุณีแม่ละ 
สื่ายตาจากการพิมพ์งานหน้าจอคอมพิวิเตอร์	มองตาม
ล้กสื่าวิที�เดิ้นก้มหน้าก้มตาข่้�นบัันได้เพ่�อจะไปัห้องข้องตัวิเอง

ตอนที่ 12

Cyberbullying
กัลั�นื้แกัล้งกัันื้จากัโลกัจริืงส่้ื่โลกัออนื้ไลน์ื้ 

	 “ก๊อก	ๆ”	เสีื่ยงเคาะปัระต้ดั้งข่้�น	ตามมาด้้วิยเสีื่ยง 
ข้องคุณีแม่	“ลูักบลูัจ๊ะ แม่ขอเข้าไป็หน่อยได้ีไหม” 
 “…”	ทุกอย่างยังอย้่ในควิามเงียบั	
 “มีอะไร้หร่้อเป็ล่ัาลูัก คุุยกับแม่ได้ีนะ พีี่�นกฟ้้าก็มา 
ด้ีวิยลูัก”
	 ไม่มีเสีื่ยงตอบัรับัไปัสัื่กพักก่อนที�พี�บัล้จะมาเปิัด้ 
ปัระต้ให้แม่ด้้วิยท่าทางเงียบัข้ร่ม	ก่อนที�จะกลับันั�งเงียบั	ๆ 
อย้่บันเตียง	ส่ื่วินคุณีแม่ก็ตามไปันั�งข้้าง	ๆ	และได้้จับัม่อ 
พี�บัล้	พร้อมบัอกว่ิา
 “มีอะไร้ไม่สื่บายใจหร่้อเป็ล่ัาลูัก” เม่�อพี�บัล้ได้้ยิน 
ดั้งนั�น	จ่งปัล่อยโฮ	ร้องไห้	
 “แม่คุะ หนูโดีนคุนทีำ�โร้งเรี้ยนแกล้ังคุ่ะ”	พี�บัล้สื่ะอ่ก 
สื่ะอ่�นจนแทบัฟั้งไม่เป็ันปัระโยค
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 “อยากเล่ัาให้แม่ฟั้งไหม”	คุณีแม่ถามต่อ
	 พี�บัล้จ่งเริ�มเล่าเหตุการณ์ีทั�งหมด้ให้คุณีแม่ฟั้งพร้อม
เช็ีด้นำ�าตาไปัพลาง	ควิามเจ็บัปัวิด้ที�อด้ทนไว้ิทั�งวัินได้้ถ้ก 
ปัลด้ปัล่อยพรั�งพร้ออกมา
	 ครอบัครัวิเป็ันเหม่อนยารักษาที�ดี้ที�สุื่ด้เม่�อเราได้้รับั
บัาด้แผู้ลจากการใช้ีชีีวิิต
 เม่�อพี�บัล้ได้้ระบัายกับัคุณีแม่และพี�นกฟ้้าแล้วิ	 จ่ง 
ร้้ส่ื่กสื่บัายใจข่้�นมาก	 พี�บัล้ย่�นคลิปัวิิดี้โอที�ถ้กแอบัถ่าย 
ข้ณีะเก็บัโปัสื่เตอร์ข้องตนเองกับัใบับุัญวัินนี�	ซ่ึ่�งโด้นตัด้ต่อ 
โด้ยการใส่ื่ข้้อควิามว่ิา		
 “เม่�อเป็็นป็ร้ะธีานนักเรี้ยนไม่ได้ีแล้ัวิ ก็มาฉีก 
โป็สื่เตัอร์้คูุ่แข่งแบบนี� ทำำาได้ีอย่างไร้”	ให้คนด้้เข้้าใจผิู้ด้ 
ว่ิาพี�บัล้ไปัฉีกโปัสื่เตอร์ข้องทีมอ่�น
 “แบบนี� ทัำวิร์้ลังหนูเลัย” พี�บัล้ทำาท่าจะร้องไห้ 
อีกครั�ง
	 ทัวิร์ลงค่อคำาแสื่ลง	หมายถ่งการโด้นรุมด่้าทอ	ใช้ี 
ภัาษาและควิามเกลียด้ชัีงในโลกออนไลน์	สื่ะท้อนการข้าด้ 
วุิฒิภัาวิะทางอารมณ์ีในการควิบัคุมตนเองในโลกออนไลน์ 
เป็ันปัรากฏิการณี์ที�ผู้้้คนไม่เปิัด้รับัคนที�มีควิามแตกต่าง	
หร่อเห็นคนที�แตกต่างเป็ันฝั้�งตรงข้้าม	ข้าด้ควิามเห็น 
อกเห็นใจกัน
 “จริ้ง ๆ   การ้กลัั�นแกล้ังกันในโร้งเรี้ยนหร่้อในสัื่งคุม 
คุนเร้ามีมานานแลั้วิ ตัั�งแต่ัสื่มัยทีำ�แม่เรี้ยนหนังส่ื่อ แม่ก็ 
โดีนล้ัอช่้�อพ่ี่อช่้�อแม่บ้าง  โดีนล้ัอว่ิาฟั้นหลัอบ้าง มีการ้ตัั�ง 
แก๊งตัั�งกลุ่ัมกันในโร้งเรี้ยน แสื่ดีงคุวิามเกลีัยดีชั้งต่ัอกัน

บ้าง จนมายคุุนี� เป็็นโลักออนไลัน ์การ้กลัั�นแกล้ังก็ถูีกแบ่ง 
จากโลักออฟ้ไลัน์สู่ื่โลักออนไลัน์ เลัยมีการ้แกล้ังกันแบบนี�  
แลัะด้ีวิยคุวิามเร็้วิของเทำคุโนโลัยี ทำำาให้คุนคิุดีเร็้วิ ทำำาเร็้วิ 
ผู่้านการ้กลัั�นกร้องน้อยลัง มีคุนเข้าถึีงมากขึ�น จึงกลัาย 
เป็็นไวิรั้ลัแบบนี�”
	 พี�นกฟ้้าพ้ด้เสื่ริมว่ิา
 “การ้กลัั�นแกล้ังรั้งแกออนไลัน์ หร่้อ Cyberbullying 
โดียเฉพี่าะการ้รั้งแกผู่้านการ้ถ่ีายคุลิัป็เพ่ี่�อป็ร้ะจานแลัะ 
เผู้ยแพี่ร้ ่แช้ร์้ ป็ร้ากฏิผู้า่นการ้ร้ายงานขา่วิของส่ื่�อมวิลัช้น 
อยู่เน่อง ๆ ส่ื่งต่ัอในร้ะดัีบโร้งเรี้ยนป็ร้ะถีม แลัะมัธียม ทีำ� 
น่ากังวิลัคุ่อยังไม่มีการ้นำาไป็สู่ื่มาตัร้การ้ทำางกฎหมายนะคุรั้บ
นอกจากการ้แจ้งคุวิามหมิ�นป็ร้ะมาทำ ซึ�งคุนดัีงในสัื่งคุม 
หลัายคุนก็ใช้้วิิธีีแบบนี�จัดีการ้กับคุนทีำ�ผู้ลิัตั ส่ื่งต่ัอคุลิัป็วิิดีีโอ 
หร่้อโพี่สื่ต์ัข้อคุวิามทีำ�ทำำาให้เส่ื่�อมเสีื่ยช่้�อเสีื่ยงคุรั้บ ” 
	 คุณีแม่ที�กอด้พี�บัล้พร้อมกับับัอกว่ิา	“อย่างไร้ก็ตัาม 
สิื่�งทีำ�สื่ำาคัุญทีำ�สุื่ดีคุ่อคุวิามเข้มแข็งของจิตัใจของเร้านะลัูก 
เร้าอาจจะไม่สื่ามาร้ถีเข้มแข็งได้ีตัลัอดีเวิลัา เร้าอาจจะเสีื่ยใจ 
ร้้องไห้บ้าง หนูก็มาร้ะบายกับแม่ กับพีี่�นกฟ้้า กับคุนใน 
คุร้อบคุรั้วิของเร้า แลัะเท่ำาทีำ�หนูเล่ัาให้แม่ฟั้ง น้องใบบุญ 
เขาก็เป็็นเพ่ี่�อนทีำ�ดีีแลัะอยู่เคีุยงข้างหนูแม้ในวัินทีำ�คุนอ่�น ๆ  
แกล้ังหนูนะจ๊ะ เร้าอย่าไป็ให้คุุณคุ่ากับคุนหร่้อคุำาพูี่ดีทีำ� 
ทำำาร้้ายเร้าเลัยลูักแลัะแม่อยากให้หนูรู้้ว่ิา ไม่ว่ิาหนูจะ 
ช้นะการ้เล่ัอกตัั�งหร่้อไม่ หนูคุ่อทีำ�หนึ�งในใจแม่เสื่มอมา 
แลัะตัลัอดีไป็จ้ะ แม่รั้กลูักนะคุะคุนเก่ง”
 “หนูก็รั้กแม่คุ่ะ” พี�บัล้สื่วิมกอด้คุณีแม่	และยิ�ม 
ทั�งนำ�าตา	พี�นกฟ้้าก็บิันมากอด้พี�บัล้ด้้วิย	เป็ันภัาพที�สื่ะท้อน 
ควิามอบัอุ่นอันทรงพลังข้องครอบัครัวิและคนรอบัข้้าง 
ซ่ึ่�งพลังนี�เองที�จะช่ีวิยเสื่ริมสื่ร้างเกราะป้ัองกันการถ้กทำาร้าย 
จิตใจจากผู้้้อ่�นได้้เป็ันอย่างดี้	โด้ยเฉพาะในยุคที�ส่ื่�อสัื่งคม 
ออนไลน์ถ้กแพร่กระจายและส่ื่งต่อกันอย่างรวิด้เร็วิ	ทำาให้ 
คนที�เราอาจไม่เคยร้้จักกัน	 ก็เข้้ามาทำาร้ายกันผู่้านโลก
ไซึ่เบัอร์ได้้อย่างง่ายด้าย
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ลักษณะ Cyberbullying ได้แก่ 

• ใส่ความคนอื่น	
• วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย	สีผิว	ทำาให้อับอาย
• สร้างบัญชีปลอม	ขโมยอัตลักษณ์
		แอบอ้างตัวตนคนอื่น
• รุมรังแก	ติด	tag	แล้วพาทัวร์	ไปลง
• ด่าทอ	ใช้ภาษารุนแรง	หรือหยาบคาย

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

ก�รรับมืือกับ Cyberbullying 
(ค้่ม่ืออินื้เที่อรื์เนื้็ต้รื่วัม่พัฒนื้าไที่ย, 2563)

STOP

REMOVE

TELL

BLOCK

BE STRONG

หยุด้ระรานกลับัด้้วิยวิิธีการเดี้ยวิกัน	หยุด้ตอบัโต้	เพ่�อไม่ 
ให้เกิด้การกระทำาซึ่ำ�าหร่อเพิ�มควิามรุนแรงข้องเหตุการณ์ี
มากยิ�งข่้�น

ลบัภัาพหร่อข้้อควิามระรานรังแกออกทันที	โด้ยอาจติด้ต่อ
ผู้้้ด้้แลระบับัหากเป็ันพ่�นที�สื่าธารณีะบันโลกออนไลน์

บัอกพ่อแม่	คร้	หร่อบุัคคลที�ไว้ิใจ	เพ่�อข้อควิามช่ีวิยเหล่อ	
หากเปั็นเร่�องที�ผิู้ด้กฎหมายหร่อถ้กข่้มข่้้คุกคาม	ให้เก็บั 
รวิบัรวิมข้้อม้ลข้องผู้้้กระทำาและเหตุการณ์ีระรานรังแกไปั
แจ้งเจ้าหน้าที�

ปิัด้กั�นผู้้้ที�ระราน	ไม่ให้เข้าสื่ามารถติด้ต่อ	 โพสื่ต์	หร่อ 
ระรานเราได้้อีก

เข้้มแข็้ง	อด้ทน	ยิ�มส้้ื่	อย่าไปัให้คุณีค่ากับัคนหร่อคำาพ้ด้ 
ที�ทำาร้ายเรา	ควิรใช้ีเป็ันแรงผู้ลกัดั้นให้เราดี้ข่้�น	ก้าวิข้้ามปััญหา 
และอุปัสื่รรคต่าง	ๆ

ร่้หรือไมื�?
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 “ในทีำ�สุื่ดี บลูั เธีอก็ช้นะแล้ัวิ” ใบบุญวิิ�งมากอดีเพ่ี่�อน
 ตัลัอดีร้ะยะเวิลัาก่อนวัินเล่ัอกตัั�งทีำ�ผู่้านมา ใบบุญเห็นใจเพ่ี่�อนมากจริ้ง ๆ เพี่ร้าะต้ัองรั้บม่อกับการ้ 
กลัั�นแกล้ังทัำ�งในโลักคุวิามเป็็นจริ้งแลัะโลักไซเบอร์้ แต่ัใบบุญก็สัื่งเกตัว่ิา บลูัป็รั้บตััวิกลัับมาเข้มแข็งเร็้วิมาก 
อีกทัำ�งยังมีกร้ะแสื่ตีักลัับฝ่้ายทีำ�สื่ร้้างเร่้�องร้าวิมากลัั�นแกล้ังว่ิามีพี่ฤติักร้ร้มไม่เหมาะสื่ม ไม่คุวิร้จะมาเป็็นผูู้้นำา 
นักเรี้ยน จึงทำำาให้บลูัมีแร้งสื่นับสื่นุนเพิี่�มขึ�นอย่างร้วิดีเร็้วิ ทำำาให้คุะแนนช้นะขาดีลัอย

 “บลัอูยากใหพ้ี่วิกเร้ามคีุวิามเป็็นพี่ลัเม่องดิีจิทัำลัทีำ�

มีคุุณภาพี่  ใช้้ส่ื่�อดิีจิทัำลัแลัะส่ื่�อสัื่งคุมออนไลัน์อย่างเข้าใจ 

การ้ป็ฏิิบัติัตััวิให้เหมาะสื่ม แลัะมีคุวิามรั้บผิู้ดีช้อบในการ้ใช้้ 

เทำคุโนโลัยี โดียเฉพี่าะอย่างยิ�งการ้ส่ื่�อสื่าร้ในยุคุดิีจิทัำลั 

เป็็นการ้ส่ื่�อสื่าร้ทีำ�ไร้้พี่ร้มแดีนจำาเป็็นต้ัองมีคุวิามฉลัาดีทำาง

ดิีจิทัำลั หร่้อทีำ�ภาษาอังกฤษเรี้ยกว่ิา Digital Intelligence 

เรี้ยกสัื่�น ๆ  ว่ิา DQ ทีำ�สื่ำาคัุญพี่อๆกับ IQ แลัะ EQ นั�นเอง” 

พี�บัล้ข่้�นเวิทีครั�งแรกในฐานะปัระธานนักเรียน

 “ทุำกคุนคุงทำร้าบว่ิา ทีำ�ผู่้านมาบลูัเป็็นเหย่�อของ 

การ้ใช้้อาร้มณ์ในทำางลับแลัะการ้กลัั�นแกล้ังออนไลัน์ แต่ั 

บลูัเล่ัอกทีำ�จะไม่ใช้้คุวิามรุ้นแร้งในการ้แก้ปั็ญหาหร่้อ 

ตัอบโต้ัเพ่ี่�อไม่ให้เกิดีวิงจร้คุวิามรุ้นแร้งหมุนวินไม่มีทีำ� 

สิื่�นสุื่ดี แลัะอยากให้กร้ณีของบลูัเป็็นกร้ณีสุื่ดีท้ำายทีำ�เกิดีการ้ 

กลัั�นแกลั้งในโร้งเรี้ยนของเร้า บลัูขอให้เร้ามาเริ้�มต้ันกัน

ใหม่นะคุะ ขอบคุุณมากคุ่ะ” 

	 เสีื่ยงปัรบัม่อดั้งก่กก้องในห้องปัระชุีมข้องโรงเรียน	

ในข้ณีะที�พี�บัล้ย่นยิ�มอย้่บันเวิที

--------------------------------------------------------------- 

	 ม่�อเย็นฝี้ม่อคุณีพ่อวัินนี�	 เรียบัง่ายแต่อุด้มไปัด้้วิย 

สื่ารอาหาร	สื่ะอาด้	ปัลอด้ภััย	เพราะใช้ีผัู้กสื่วินครัวิที�คุณียาย 

ปัล้กเองหลังบ้ัาน

 “เออนี�..ในกลุ่ัมไลัน์เพ่ี่�อนของแม่ มีการ้ส่ื่งข้อคุวิาม 

การ้ขอรั้บบริ้จาคุเพ่ี่�อร้ะดีมทุำนทำำาบุญวัิคุซีนตััวิใหม่ล่ัาสุื่ดี 

มาอีกลัะ บอกว่ิาจะเอาไป็ฉีดีให้คุนไร้้บ้าน ฉีดีแคุ่เข็มเดีียวิ 

ภูมิคุุ้มกันขึ�น 2 ปี็เลัย มันจริ้งไหมล่ัะนี�”	คุณียายพ้ด้ข้ณีะ

ตอนที่ 13

จริงใจหรือล�อลวง
โลกัออนื้ไลน์ื้ 

ที�ช่ีวิยวิางกับัข้้าวิร้อน	ๆ	บันโต๊ะอาหาร	

	 พี�บัล้อาสื่าตรวิจสื่อบัข้้อม้ลให้	“เดีี�ยวิหนูไป็เช็้คุทีำ� 

Cofact.org ให้นะคุะคุุณยาย” 

 “เอ.. ยังไม่มีข้อมูลัข่าวินี�เลัยคุ่ะ งั�นเร้าโพี่สื่ต์ั 

ถีามดีีไหมคุะคุุณยาย จะได้ีมีคุนมาช่้วิยกันตัร้วิจสื่อบ

คุ่ะ”	พี�บัล้ถาม

 “ดีีเลัยจะได้ีมีคุนมาช่้วิยกันหาข้อมูลัตัร้วิจสื่อบ 

นะ ว่ิาแต่ัยายอยากทำำาเองบ้างน่ะหลัานบลูั จะได้ีส่ื่งต่ัอ 

ให้เพ่ี่�อนในกลุ่ัมได้ีรู้้เท่ำาทัำนการ้ล่ัอลัวิงพี่วิกนี�ด้ีวิย”	คุณียาย 

เดิ้นไปัหยิบัโทรศัพท์ม่อถ่อมาย่�นให้พี�บัล้

 “ได้ีสิื่คุะคุุณยาย เพ่ี่�อนของคุุณยายอยู่ในกรุ๊้ป็ 

ไลัน์กัน งั�นหนูเพิี่�มเพ่ี่�อนทีำ�เป็็นแช้ทำบอทำตัร้วิจสื่อบข่าวิ 

ของ Cofact Thailand แลัะไลัน์โอเพี่นแช้ทำของชั้วิร์้ 

ก่อนแช้ร์้ให้คุุณยายนะคุะ เวิลัาใช้้งานก็ง่ายมากเลัยคุ่ะ

แคุ่คุุณยายส่ื่งข้อคุวิามทีำ�สื่งสัื่ยว่ิาเป็็นข่าวิลัวิงหร่้อข้อมูลั 

บิดีเบ่อนไป็ถีามเขา เม่�อได้ีข้อเท็ำจจริ้งแล้ัวิคุุณยายจะได้ี 

ส่ื่งต่ัอไป็ในไลัน์กลุ่ัมเพ่ี่�อนได้ีทัำนทีำเลัย ดีีไหมคุะคุุณยาย”

พี�บัล้ถามคุณียาย	 ก่อนจะทำาการเพิ�มเพ่�อนที�เป็ันไลน์ 

แชีทบัอทข้ององค์กรตรวิจสื่อบัข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอนให้กับัคุณียาย

 “ข้อมูลัล่ัอลัวิงแบบนี�วินมาอยู่เร่้�อยเลัย อย่างใน 

เคุสื่คุุณยายเป็็นการ้ลั่อลัวิงให้โอนเงินทำำาบุญ โดียอาศัย 

คุวิามใจบุญของคุนไทำย วัินนี�พ่ี่อเจอข่าวิว่ิามีเด็ีกโดีนล่ัอลัวิง 

จากคุนทีำ�รู้้จักทำางส่ื่�อสัื่งคุมออนไลัน์แล้ัวิมีการ้ล่ัวิงลัะเมิดี 

ทำางเพี่ศด้ีวิยนะ น่ากังวิลัเหม่อนกันนะ ดูีข่าวิแล้ัวิเป็็นห่วิงพีี่�บลูั

กับน้องเบิร์้ดีเลัย”	คุณีพ่อพ้ด้
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 “ผู้มไม่คุุยกับคุนแป็ลักหน้าในส่ื่�อโซเชี้ยลัอยู่แล้ัวิคุรั้บ”	น้องเบิัร์ด้ตอบั	ก่อนที�พี�บัล้จะเสื่ริมว่ิา

 “ทีำ�โร้งเรี้ยนก็มีเพ่ี่�อนคุุยกันนะคุะว่ิาช้าวิต่ัางช้าติัมาขอเพิี่�มเป็็นเพ่ี่�อนเฟ้ซบุ๊กโดียใช้้รู้ป็โป็ร้ไฟ้ล์ัทีำ�หน้าตัาดีี 

แล้ัวิช้วินคุุยเข้ามา แต่ัเร้ารู้้กันว่ิาแบบนี� คุ่อสื่แกมเมอร้์ คุ่ะ เคุยเป็็นข่าวิหลัอกให้โอนเงินด้ีวิย แลัะถ้ีาอยู่ใน 

ป็ร้ะเทำศไทำยก็อาจถูีกล่ัอลัวิงให้ออกไป็พี่บแล้ัวิทำำาร้้ายร่้างกายชิ้งทำรั้พี่ย์ หร่้อลัักพี่าตััวิด้ีวิย จริ้ง ๆ ก็เป็็นข่าวิอยู่บ่อย ๆ 

นะคุะพีี่�นกฟ้้า” พี�บัล้หันไปัถามพี�นกฟ้้า			

	 พี�นกฟ้้าพยักหน้าก่อนตอบัว่ิา

 “ผู้ลัการ้สื่ำาร้วิจเชิ้งสื่ถิีติัในป็ร้ะเทำศไทำยในเร่้�องการ้ถีูกล่ัอลัวิงแลัะลั่อออกไป็พี่บคุนแป็ลักหน้าจากส่ื่�อสื่ังคุม 

ออนไลัน์ยังพี่บน้อยในเชิ้งสื่ถิีติัวิิจัยคุรั้บ แต่ัโดียในเชิ้งพี่ฤติักร้ร้มทำางสัื่งคุม เคุยมีงานวิิจัยทีำ�บ่งชี้�ว่ิาปั็ญหานี�กลัายเป็็น 

พี่ฤติักร้ร้มต้ัน ๆ  ทีำ�เด็ีกแลัะเยาวิช้นไม่ทำร้าบว่ิาอันตัร้ายแลัะนำาไป็สู่ื่การ้ข่มข่น  อาจมีการ้ถ่ีายภาพี่บันทึำกแลัะการ้แบล็ัคุเมล์ั

กลัับ ซึ�งเกิดีขึ�นมากแต่ัไม่มีการ้เก็บสื่ถิีติับันทึำกทีำ�ชั้ดีเจนเน่�องจากเหย่�อ หร่้อคุร้อบคุรั้วิไม่ต้ัองการ้ให้เป็็นข่าวิหร่้อเกร้งว่ิา

จะอับอายคุรั้บผู้ม ซึ�งจริ้ง ๆ แล้ัวิเร้าคุวิร้คุำานึงถึีงสิื่ทำธิีตัามกฎหมายคุรั้บ”

 ดัีงนั�น  เร้าต้ัองรู้้เท่ำาทัำนแลัะเรี้ยนรู้้จากข่าวิทีำ�เกิดีขึ�น ส่ื่วินในกร้ณีทีำ�คุุณยาย ยกตััวิอย่างเร่้�องการ้หลัอกลัวิงให้โอน

เงินทำำาบุญ เร้าก็สื่ามาร้ถีเช็้คุทีำ�มาของข่าวิให้แน่ใจ เช่้น หาข้อมูลัของสื่ถีานทีำ�ทีำ�จะทำำาบุญ  โทำร้ศัพี่ท์ำสื่อบถีาม เพ่ี่�อให้ได้ี

ข้อมูลัเท็ำจจริ้งก่อน คุ่อยร่้วิมทำำาบุญ หร่้อหลีักเลีั�ยงการ้ทำำาบุญทีำ�ไม่แน่ใจถึีงแหล่ังทีำ�มาจริ้ง ๆ นะคุรั้บผู้ม”

 “ยายเจอแล้ัวิ นี�ไงในร้ายการ้ชั้วิร์้ก่อนแช้ร์้ เขาบอกแล้ัวิว่ิากร้ณีนี�เป็็นข่าวิลัวิง ยายส่ื่งลิังก์ไป็ให้เพ่ี่�อนในกลุ่ัม 

ดูีแล้ัวิล่ัะ จะได้ีไม่ต้ัองอธิีบายเยอะ เพี่ร้าะว่ิาตัอนนี�ยายหิวิแล้ัวิ ทำานข้าวิกันเถีอะ เดีี�ยวิกับข้าวิจะเย็นหมดี”

	 ยายพ้ด้	พลางตักผัู้ด้เห็ด้ฟ้างนำ�ามันหอยให้คุณีแม่

 “เอานี�… เห็ดีฟ้างของโป็ร้ดีของลูักสื่าวิแม่ใช่้ไหมจ๊ะ เนี�ย… แม่เพี่าะเองกับม่อเลัยนะ ทีำ�เร้าไป็ซ่�อก้อนเห็ดี 

มาด้ีวิยกันวัินก่อนไงลูัก” 

หากต้องการลบภาพการละเมิดทางเพศเด็ก
ออกจากอินเทอร์เน็ต ให้ติดต่อ

ไทยฮอตไลน์ที่เฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ www.thaihotline.org
และในกรณีที่ต้องการแจ้งข้อมูลเบาะแสเพื่อ

ดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิด ให้แจ้งที่
เฟซบุ๊กเพจของคณะทำางาน

ปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC)

ร่้หรือไมื�?
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ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

ส่ำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมืท�งอิเล็กทรอนิกส่์ (2561) ได้้ระบุ
ร่ปแบบก�รกระทำ�คว�มืผิด้ ก�รหลอกลวงท�งอินเทอร์เน็ต
หรือ Scam แบ�งได้้หล�ยประเภท ยกตัวอย��งเช้�น

Scam บัตรเครด้ิต

Scam ค��ธรรมืเนียมืศุลก�กร

Scam ถ่กร�งวัล

โรแมืนซ์ส่แกมื (Romance Scam)

	 เป็ันลักษณีะการหลอกลวิงไม่ว่ิาจะส่ื่งผู่้านทาง 
อีเมลเพ่�อให้ย่นยันข้้อม้ลบััตรเครด้ิตจากธนาคาร	เพ่�อ 
มิให้ถ้กยกเลิกบััตร	หร่ออาจใช้ีการโทรศัพท์มาสื่อบัถาม 
ข้้อม้ลโด้ยอ้างว่ิาเป็ันผู้้้ให้บัริการเครดิ้ตบ้ัโร	 เพ่�อให้ 
ยน่ยนับััตรและข้้อม้ลบันบััตร	ซ่ึ่�งการหลอกลวิงร้ปัแบับันี� 
จะทำาให้ผู้้้กระทำาควิามผิู้ด้ได้้ข้้อม้ลหมายเลข้บััตร	ช่ี�อ	
และรวิมถ่งข้้อม้ลเลข้หลังบััตร	และจะสื่ามารถนำาไปัใช้ี
ในการซ่ึ่�อสิื่นค้าหร่อบัริการออนไลน์ได้้

	 เป็ันลักษณีะการติด้ต่อส่ื่�อสื่ารหลายช่ีองทางกับั 
เหย่�อ	เช่ีน	การติด้ต่อทาง	Facebook	หร่อส่ื่�อสัื่งคม 
ออนไลนป์ัระเภัทอ่�นๆ	หร่อแม้แต่การติด้ต่อกันผู่้านอีเมล	
โด้ยเม่�อผู้้้ไม่หวัิงดี้ทำาควิามคุ้นเคยกับัเหย่�อได้้แล้วิ	ก็จะ 
มีการเสื่นอว่ิาจะส่ื่งข้องมาให้เช่ีน	เงิน	หร่อข้องมีค่า	
แต่พัสื่ดุ้ติด้กระบัวินการทางศุลกากร	ซ่ึ่�งต้องจ่ายค่า 
ธรรมเนียมหร่อค่าปัรับัต่างๆ	โด้ยการโอนเงินอาจกระทำา 
โด้ยโอนไปัยงับััญชีีธนาคารข้องคนไทย	หร่อการโอนเงนิ 
ผู่้านระบับัการเงินร้ปัแบับัอ่�น	เช่ีน	Western	Union

	 เป็ันลักษณีะการสื่่ง อี เมลมายัง ผู้้้ รับัโด้ยมี 
เน่�อควิามเกี�ยวิกับัการที�ผู้้้รับัอีเมลนั�นได้้รับัการจับัฉลาก 
และถ้กรางวิัลโด้ยมีจำานวินเงินมหาศาล	แต่จะต้องมี 
การจัด้ส่ื่งข้้อม้ลส่ื่วินบุัคคล	 เช่ีน	หน้าพาสื่ปัอร์ต	
หร่อหน้าบััตรปัระชีาชีน	เพ่�อยน่ยนัตัวิบุัคคล	หร่อแม้แต่ 
การโอนค่าธรรมเนียมในการรับัรางวัิลดั้งกล่าวิ

	 โรแมนซ์ึ่สื่แกม	มีลักษณีะที�คล้ายคล่งกับั	Scam	
ค่าธรรมเนียมศุลกากร	ซ่ึ่�งจะมีผู้้้ที�เข้้ามาติด้ต่อทำาควิาม
ร้้จักกันไม่ว่ิาจะเป็ันส่ื่�อสัื่งคมออนไลน์	หร่อเว็ิบัไซึ่ต์หาค่้ 
ซ่ึ่�งการหลอกลวิงนั�นจะใช้ีควิามเช่ี�อใจระหวิ่างชีายหญิง	
โด้ยจะมีการสัื่ญญาว่ิาจะส่ื่งเงิน	หร่อสิื่�งข้องมาให้	แต่ติด้ 
ปััญหาเร่�องศุลกากร	ซ่ึ่�งจะให้เหย่�อทำาการโอนเงินให้เป็ัน 
ค่าธรรมเนียม	หร่ออาจเป็ันกรณีีที�มีการถ่ายคลิปัวิิดี้โอ 
ไม่ว่ิาจะตั�งใจหร่อถ้กแอบัถา่ย	โด้ยฝ่้ายผู้้้กระทำาควิามผิู้ด้ 
ข่้มข่้้ผู้้้เสีื่ยหายให้โอนเงิน	มิเช่ีนนั�น	คลิปัวิิดี้โอนั�นจะถ้ก 
เผู้ยแพร่ส่้ื่สื่าธารณีะ

 ห�กร่้ตัวว��ถ่กหลอกลวงและหลงเช้ื่อโด้ยทำ�ก�รโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผ่้เส่ียห�ยจัด้เก็บหลักฐ�น ได้้แก� 
ร�ยละเอียด้ก�รโอนเงิน เช้�น เลข้บัญช้ีธน�ค�ร ช้ื่อบัญช้ี ส่�ข้�ที่โอน หรือร่ปแบบก�รโอนเงินอื่น ๆ ที่มืีหลักฐ�นก�รโอน 
ข้้อมื่ลหัวอีเมืล หรือข้้อมื่ลท�งคอมืพิวเตอร์ใด้ ๆ ที่มืีก�รติด้ต�อส่ื่อส่�รกับผ่้กระทำ�คว�มืผิด้ รวบรวมืข้้อมื่ล แจ้งส่ถ�นี 
ตำ�รวจใกล้ที่เกิด้เหตุ โด้ยก�รแจ้งนั�น ห�กเป็นกรณีก�รส่�งอีเมืลและวิธีก�รใด้ ๆ ท�งคอมืพิวเตอร์ ให้ระบุว��เป็นก�รถ่ก 
หลอกลวงท�งอนิเทอรเ์น็ตอนัทำ�ใหเ้สี่ยทรพัย ์ซึง่อ�จเข้้�ข้��ยเปน็คว�มืผดิ้ต�มืพระร�ช้บญัญัตวิ��ด้ว้ยก�รกระทำ�คว�มืผดิ้ 
เกี่ยวกับคอมืพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข้เพิ่มืเติมื (พ.ศ. 2560)
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 “หมิวิ วัินนี�เรี้ยนเป็็นยังไงบ้างลูัก” 
 คุุณแม่ของหมิวิถีาม หลัังจากหมิวิปิ็ดีป็ร้ะตูัร้ถี แลัะคุาดีเข็มขัดีนิร้ภัยเรี้ยบร้้อยแล้ัวิ ร้ถียังเคุล่ั�อนตััวิ 
อย่างช้้า ๆ ในโร้งเรี้ยน ช่้วิงเลิักเรี้ยนเป็็นช่้วิงทีำ�การ้จร้าจร้บนถีนนสื่ายหลัักด้ีานหน้าโร้งเรี้ยนมีคุวิามหนาแน่น 
ส่ื่งผู้ลัให้จำานวินร้ถียนต์ัทีำ�ทำยอยออกจากในโร้งเรี้ยนต้ัองคุ่อย ๆ ขยับตััวิไป็ด้ีวิย สื่ำาหรั้บคุร้อบคุรั้วิของหมิวิมองว่ิา
ร้ะหว่ิางทีำ�ร้อร้ถีเคุล่ั�อนตััวิก็เป็็นเวิลัาของการ้สื่นทำนากัน
 “ก็ดีีคุ่ะแม่ ..เออ แม่คุะ คุำาว่ิาแม่เลีั�ยงเดีี�ยวิคุ่ออะไร้เหร้อคุะ” หมิวินิ�งคิุดีก่อนทีำ�จะตััดีสิื่นใจถีาม

 “แม่เลีั�ยงเดีี�ยวิ ก็เป็็นรู้ป็แบบของคุร้อบคุรั้วิเลีั�ยง 
เดีี�ยวิคุ่อคุร้อบคุรั้วิทีำ�มีเพีี่ยงพ่ี่อหร่้อแม่ทำำาหน้าทีำ�เลีั�ยงดูีลูัก 
ยังไงลัะ่จ้ะ จะด้ีวิยเหตัผุู้ลัหร่้อคุวิามจำาเป็็นอะไร้ก็แล้ัวิแตั่ 
เหม่อนคุร้อบคุรั้วิของเร้าทีำ�มีแม่ดูีแลัหมิวิ หร่้อคุร้อบคุรั้วิ 
ของนัทำเขา ทีำ�มีคุุณพ่ี่อของเขาดูีแลัเขาจ้ะ”	คุณีแม่ข้อง 
หมิวิตอบัก่อนจะหันไปัถามหมิวิต่อ	“ทำำาไมอยู่ดีี ๆ  ถึีงถีาม 
เร่้�องนี�เหร้อลูัก” 
	 คุณีแม่ข้องหมิวิ	เป็ันคนมองโลกในแง่ด้ีและเปิัด้ใจ 
รับัฟั้งหมิวิได้้เสื่มอ	การพ้ด้คุยในครอบัครัวิข้องหมิวิจ่งมี 
ควิามเปัน็กันเอง		ทำาให้หมิวิร้้ส่ื่กไว้ิใจคุณีแม่และมีคุณีแม่เป็ัน 
ที�ปัร่กษาในทุกเร่�อง
 “วัินนี�หมิวิกับนัทำโดีนเพี่่�อนล้ัอในกลุ่ัมแช้ทำวิา่เป็็น 
ลูักแม่เลีั�ยงเดีี�ยวิ พ่ี่อเลีั�ยงเดีี�ยวิ เป็็นคุร้อบคุรั้วิบ้านแตัก 
คุ่ะ หมิวิก็ยังสื่งสัื่ยว่ิาหมิวิต้ัองรู้้สึื่กอะไร้ไหม เพี่ร้าะหมิวิ 
ไม่รู้้สึื่กว่ิาเป็็นปั็ญหาอะไร้ แต่ันัทำนี�สิื่ ร้้องไห้ไป็แล้ัวิคุ่ะแม่”
หมิวิเล่าให้คุณีแม่ฟั้ง	
 “จริ้ง ๆ ในปั็จจุบันรู้ป็แบบของคุร้อบคุรั้วิทัำ�งใน 
ป็ร้ะเทำศไทำยหร่้อต่ัางป็ร้ะเทำศได้ีมีการ้เป็ลีั�ยนไป็อย่างร้วิดีเร็้วิ 
แลัะมีคุวิามหลัากหลัายนะลัูก มีทัำ�งคุร้อบคุร้ัวิขยายทีำ�มี 
ปู่็ย่าตัายายอยู่ดี้วิย หร่้อเป็็นคุร้อบคุร้ัวิขนาดีเลั็กลัง มี 
เพีี่ยงพ่ี่อแม่ลูักเป็็นคุร้อบคุรั้วิเดีี�ยวิ แลัะคุร้อบคุรั้วิเลีั�ยง 
เดีี�ยวิแบบเร้า ไม่เห็นแป็ลักเลัยจ้ะหมิวิ ตัร้าบใดีทีำ�พ่ี่อหร่้อ 
แม่เลีั�ยงเดีี�ยวิทำำาหน้าทีำ�ในการ้เลีั�ยงดูีลูักด้ีวิยคุวิามรั้ก 
คุวิามเอาใจใส่ื่ มีการ้บริ้หาร้จัดีการ้ด้ีานการ้เงิน สื่ภาพี่ 
แวิดีล้ัอมแลัะคุวิามเป็็นอยู่ให้มีคุวิามเหมาะสื่มเพีี่ยงพี่อ 
ต่ัอการ้เลีั�ยงดูีคุร้อบคุร้ัวิโดียไม่ต้ัองพึี่�งพี่าบุคุคุลัอ่�น 
ทีำ�สื่ำาคัุญนะลูักคุ่อเร้าเห็นคุุณคุ่าในตันเอง ตัร้ะหนักถึีง 

ตอนที่ 14

Hate Speech 
สื่ร้ืางควัาม่เกัล่ยดแล้วัได้อะไรื

คุุณคุ่าของกันแลัะกัน แม่ว่ิานั�นสื่ำาคัุญกว่ิาขนาดีของ 
คุร้อบคุรั้วิหร่้อจำานวินสื่มาชิ้กในคุร้อบคุรั้วิอีกนะลูัก”	คุณีแม่ 
ข้องหมิวิตอบั
 “หมิวิก็คิุดีว่ิาอย่างนั�นเหม่อนกัน เพี่ร้าะหมิวิมี 
แม่หนึ�งคุน เหม่อนมีทัำ�งแม่ พีี่�สื่าวิ แลัะเพ่ี่�อนเลัยคุ่ะ แลัะ 
หมิวิก็ภูมิใจในตััวิเองแลัะแม่มากด้ีวิยนะคุะ”	หมิวิพ้ด้ 
พร้อมกับัเอียงตัวิไปักอด้แข้นคุณีแม่	
 “อ่ม คุุณแม่คุะ ตัอนทีำ�เพ่ี่�อนในห้องพูี่ดีจาเชิ้งดูีถูีก 
ว่ิาหมิวิกับนัทำมาจากคุร้อบคุรั้วิบ้านแตัก คุุณคุรู้เขาเข้ามา 
ป็ร้ามแลัว้ิเต่ัอนเพี่่�อนคุนนั�นว่ิา ไม่คุวิร้สื่ร้้าง Hate Speech 
มาเหยียดีกัน แลัะห้ามไม่ให้เพ่ี่�อนโพี่สื่ต์ัใน Social Media 
ด้ีวิย คุำาว่ิา  Hate Speech   นี�แป็ลัว่ิาอะไร้เหร้อคุะคุุณแม่”
หมิวิถามต่อ	
	 คุณีแม่ข้องหมิวิทำางานในบัริษัทเอกชีนข้้ามชีาติ	จ่ง
มีควิามร้้ด้้านภัาษาอังกฤษและปัระเด็้นทางสัื่งคมที�ถกเถียง 
กันในสัื่งคมสื่ากลพอสื่มควิร	
 “Hate Speech ก็เป็็นการ้ใช้้วิาจาสื่ร้้างคุวิามเกลีัยดี 
ชั้ง เกิดีการ้แบ่งฝั้กแบ่งฝ่้าย หร่้อคุุกคุามผูู้้อ่�น เช่้น การ้คุุกคุาม 
สิื่ทำธิีของบุคุคุลั คุุกคุามเชิ้งกลุ่ัม เช่้น เหยียดีคุวิามแตักต่ัาง 
มองคุวิามหลัากหลัายของสัื่งคุมเป็็นสิื่�งทีำ�ผิู้ดี หร่้อการ้ใส่ื่ร้้าย 
แลัะโจมตีับุคุคุลัคุนหนึ�งให้มีกร้ะแสื่ข่าวิด้ีานลับ โดียทีำ�ไม่ 
เป็็นคุวิามจริ้ง ป็ร้ะมาณนี�จ้ะลูัก” คุณีแม่ข้องหมิวิตอบั
 “อ่ม เหม่อนทีำ�ตัอนนั�นแม่บอกว่ิามีคุนคุอมเมนต์ั 
ด่ีาว่ิาผูู้้อำานวิยการ้ฝ้่ายสื่าธีาร้ณสืุ่ขเร่้�องทีำ�วัิคุซีนล่ัาช้้า 
ใช่้ไหมคุะ ตัอนนั�นแม่บอกว่ิาเขาใช้้คุำาหยาบคุายมาก ๆ   เลัย”
หมิวิพ้ด้
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 “ใช่้แล้ัวิจ้ะ นอกจาก Hate Speech  จะทำำาให้คุนเกลีัยดีชั้งกันแล้ัวิ ยังเป็็นการ้นิยามคุนอ่�น ในเชิ้งลัดีคุุณคุ่า ทำำาให้ 
มีคุวิามหมายเชิ้งลับ ในทีำ�สุื่ดีก็จะเกดิีการ้แบง่ฝั้กแบ่งฝ่้าย เหม่อนทีำ�เขามคีุำาศัพี่ท์ำเรี้ยกคุนทีำ�เห็นต่ัางทำางการ้เม่องวิา่เป็็นกลุ่ัม 
นั�นกลุ่ัมนี� แยกสีื่เส่ื่�อกัน หร่้อการ้ใช้้คุำาศัพี่ท์ำในการ้เหยียดีเพี่ศ ทัำ�งเพี่ศหญิง เพี่ศช้าย ร้วิมทัำ�งคุนทีำ�มีคุวิามหลัากหลัายทำาง 
เพี่ศ อ้อ... มีกร้ณีทีำ�พูี่ดีเหยียดีคุนทีำ�มาจากต่ัางจังหวัิดี หร่้อคุนทีำ�มีฐานะทำางเศร้ษฐกิจด้ีอยกว่ิา ก็มีเหม่อนกันนะลูัก อย่าง 
เม่�อก่อนแม่เห็นในส่ื่�อบ่อย ๆ  เช่้น การ้พูี่ดีเหยียดีว่ิาลัาวิ คุนบ้านนอก ดีำา หร่้อตุ๊ัดี คุำาพูี่ดีแบบนี�ถ่ีอว่ิาไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุเลัยจ้ะ” 
แม่พ้ด้เสื่ริม	ก่อนที�จะน่กข่้�นได้้
 “เอ๊ะ แม่เผู้ลัอร่้ายยาวิเลัย แถีมพูี่ดีเร่้�องคุนทีำ�เห็นต่ัางทำางการ้เม่องอีกต่ัางหาก หมิวิจะเข้าใจไหมเนี�ย”
 “เข้าใจคุ่ะแม่ แหม่... เด็ีกยุคุนี�ก็สื่นใจข้อมูลัเหตุับ้านการ้เม่องเหม่อนกันนะคุะ”	หมิวิตอบัเสีื่ยงส้ื่งขี้�เล่นกับัคุณีแม่ 
ข้องตนเอง
 “หมวิิเองกอ็ย่าเผู้ลัอใช้้คุำาพูี่ดีสื่ร้้างคุวิามเกลัยีดีชั้งแบบนั�นกับใคุร้นะลักู  ทัำ�งในห้องเรี้ยนแลัะในส่ื่�อดีว้ิย เอาใจเขา 
มาใสื่ใ่จเร้า แลัะตัอ้งมีสื่ติั อย่าให้ใคุร้เอาคุำาพูี่ดีมาโนม้น้าวิให้เร้าแบง่ฝั้กแบ่งฝ่้าย เพี่ร้าะการ้แบง่แยกแลัะคุวิามเกลัยีดีชั้ง 
กันไม่ได้ีช่้วิยให้เกิดีคุวิามสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุอันใดีเลัยลูักเอ๊ย แลัะทีำ�สื่ำาคัุญนะลูัก อย่าให้ใคุร้มาลัดีทำอนคุุณคุ่าของเร้าได้ีด้ีวิยคุำาพูี่ดี 
ได้ีง่าย ๆ นะลูัก เร้าอาจจะเสีื่ยใจบ้างทีำ�โดีนคุนอ่�นพูี่ดีจาหร่้อคุอมเมนต์ัไม่ดีีกับเร้า แต่ัถ้ีาเร้ารู้้คุุณคุ่าในตันเองแลัะมี 
คุวิามมั�นคุงทำางจิตัใจ ก็จะไม่มีคุำาพูี่ดีของใคุร้มาทำำาร้้ายเร้าได้ีจ้ะ”	คุณีแม่ข้องหมิวิพ้ด้พร้อมกับัเอานิ�วิจิ�มที�ปัลายจม้กข้อง
ล้กสื่าวิเบัา	ๆ
 “จ้าแม่จ๋า แต่ัว่ิาตัอนนี�ร้ถีคัุนข้างหน้า ขยับไป็ข้างหน้าโน่นแล้ัวิคุ่ะแม่”	หมิวิชีี�ให้คุณีแม่ด้้รถที�เริ�มข้ยับัตัวิออกจาก 
โรงเรียน	คุณีแม่ค่อย	ๆ	ข้ยับัรถตามพร้อมกับัถามว่ิา “มัวิแต่ัคุุยเร่้�องอ่�น ล่ัมตักลังกันเลัยว่ิาเย็นนี�เร้าทำานอะไร้กันดีีจ้ะลูัก”

การแสดงความเห็นด่าว่าคนอื่นอย่าง
รุนแรงในโลกออนไลน์ ผู้เสียหายสามารถ
ฟ้องร้องตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ โดย 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 16 ระบุว่าผู้ใด
นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไป

อาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏ
เป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิด
จากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรือดัดแปลง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการ

อื่นใด โดยประการที่น่าจะทำาให้ผู้อื่นนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง 
หรือได้รับความอับอาย มีโทษจำาคุก

ไม่เกิน 3 ปี มีโทษปรับ
ไม่เกิน 200,000 บาท

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

สื่ถูาบันื้สื่่งเสื่รืิม่กัารืสื่อนื้วัิที่ยาศาสื่ต้รื์และเที่คโนื้โลย่ (สื่สื่วัที่.) กัรืะที่รืวังศึกัษาธิกัารื (2562) ได้รืวับรืวัม่ข่้อม่้ล 
เกั่�ยวักัับคำาพ้ดเกัล่ยดชังไวั้วั่า   คือกัารืแสื่ดงออกัซึ�งควัาม่เกัล่ยดชัง   ที่ั�งที่่�เป็นื้  คำาพ้ด  ต้ัวัอักัษรื   สื่ื�อวั่ดิที่ัศนื้์   
ข่้อควัาม่และกัารืสื่ื�อควัาม่หม่ายในื้เชิงสื่ัญลักัษณ์อื�นื้ ๆ ที่ั�งที่่�เป็นื้กัารืผลิต้ข่ึ�นื้ม่าใหม่่ กัารืผสื่ม่ผสื่านื้เนื้ื�อหาใหม่่กัับ 
เนื้ื�อหาที่่�ม่่กัารืผลิต้ไวั้ โดยม่่วััต้ถูุปรืะสื่งค์ในื้กัารืเหย่ยดหยาม่ศักัดิ์ศรื่ หรืือลดที่อนื้คุณค่าควัาม่เป็นื้ม่นืุ้ษย์ โดย 
รื้ปแบบข่องกัารืสื่ื�อสื่ารืที่่�สื่รื้างควัาม่เกัล่ยดชัง ม่่ดังนื้่�

1.	 การด่้า	ด้้วิยการใช้ีภัาษาหยาบัคาย	รุนแรง	ด้้ถ้ก		 	
	 เหยียด้หยาม

2.	การสื่ร้างควิามเข้้าใจผิู้ด้	การโน้มน้าวิใจชัีกจ้งให้
	 เช่ี�อถ่อด้้วิยข้้อม้ลผิู้ด้

3.	การนิยามคนอ่�น	ในเชิีงลด้คุณีค่า	ทำาให้มีควิามหมาย
	 เชิีงลบั	กลายเป็ันตัวิตลก

4.	การส่ื่�อสื่ารที�สื่ร้างควิามร้้ส่ื่กแบ่ังฝั้กแบ่ังฝ่้าย
	 แบ่ังพวิกเข้าพวิกเราแยกออกชัีด้เจน

5.	การส่ื่�อควิามหมายปัฏิิเสื่ธการอย้่ร่วิมกัน	การกีด้กัน
	 ออกจากสัื่งคม

6.	การตีตราปัระทับัภัาพเหมารวิมตายตัวิในเชิีงลบั

7.	การยุยงปัลุกปัั�น	ปัลุกระด้มให้ผู้้้อ่�นร่วิมเกลียด้ชัีง
	 สื่นับัสื่นุนให้ใช้ีควิามรุนแรงกับัผู้้้ที�เห็นต่าง

8.	การระด้มกำาลังไล่ล่า	ข่้้คุกคาม	การลงทัณีฑ์์ทางสัื่งคม
	 รุมปัระณีามอย่างรุนแรงด้้วิยกลุ่มบุัคคล

ร่้หรือไมื�?
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ตอนที่ 15

ส่ื่อปล่กฝังวัฒนธรรมือะไรให้เร�
เมื่�อสืื่�อผลิต้ซำ�า 
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 “เดีี�ยวินี� การ้ทำำาแอป็พี่ลิัเคุชั้นมันง่ายมากเลัยหร่้อยังไงนะพ่ี่อ ทำำาไมแอป็พี่ลิัเคุชั้นมันเต็ัมไป็หมดี แม่ 
โหลัดีมาบางทีำก็ใช้้บ้าง ไม่ใช้้บ้าง” คุุณแม่เอ่ยขึ�นมา
 ยามบ่ายวัินหยุดีแบบนี� คุุณแม่มานั�งเอนหลัังบนเก้าอี�หวิายร้ะหว่ิางกำาลัังทำยอยลับแอป็พี่ลิัเคุชั้น 
บนโทำร้ศัพี่ท์ำม่อถ่ีอทีำ�ไม่คุ่อยได้ีใช้้งาน ส่ื่วินคุุณพ่ี่อกำาลัังง่วินอยู่กับการ้หยอดีนำ�ามันหล่ัอล่ั�นโซ่จักร้ยานของ
ทุำกคุนในคุร้อบคุรั้วิ เพี่ร้าะเย็นนี�มีแผู้นจะปั็�นจักร้ยานร้อบหมู่บ้านด้ีวิยกัน

	 คุณีพ่อยังก้มหน้าก้มตาทด้สื่อบัการหมุนข้องล้อ 
จักรยาน	พร้อมกับัตอบัคุณีแม่ว่ิา	“ลูักช้ายของบุญชั้ยไป็แข่ง 
ทำำาแอป็พี่ลิัเคุชั้นนะ เห็นว่ิาเข้าร้อบสุื่ดีท้ำายร้ะดัีบป็ร้ะเทำศ
แล้ัวิ  สื่มัยนี�เทำคุโนโลัยีมันก้าวิหน้าจริ้ง ๆ   สื่มัยเร้าเรี้ยนนี� 
การ้เขียนโคุ้ดีเป็็นเร่้�องยาก ช้วินป็วิดีหัวิเหล่ัอเกิน” 
 “เดีี�ยวินี�มีแอป็พี่ลิัเคุชั้นผุู้ดีมาอย่างกับดีอกเห็ดี .. 
ว่ิาแล้ัวิก็โผู้ล่ัมาอีกแล้ัวิ นี�พี่่อ มีแอป็พี่ลิัเคุชั้นหาคูุ่ดี้วิย” 
คุณีแม่พ้ด้ปันหัวิเราะ
	 คุณีพ่อข้ยับัมาที�รถจักรยานอีกคัน	เตรียมที�จะหยอด้ 
นำ�ามันหล่อล่�น	 เงยหน้าข่้�นมาตอบัวิ่า	“เดีี�ยวินี�คุนมา 
ใช้้ชี้วิิตัในโลักออนไลัน์มากขึ�น ก็เป็็นไลัฟ์้สื่ไตัล์ัของเขา 
ทีำ�อาจจะพี่บคุนทีำ�ถูีกใจผู่้านการ้ป็ฏิิสัื่มพัี่นธ์ีในโซเชี้ยลัมีเดีีย 
บางทีำก็พี่บรั้กกันข้ามทำวีิป็กันเลัย แบบรั้กข้ามขอบฟ้้า 
น่ะแม่”
 “แลัว้ิจะรู้้ได้ีอย่างไร้ว่ิาไม่ได้ีคุบซอ้นซ่อนรั้กน่ะพ่ี่อ 
ก็ต้ัองร้ะมัดีร้ะวัิงตััวิเหม่อนกัน เหม่อนข่าวิเม่�อวิานไงพ่ี่อ 
ทีำ�สื่ามีเขาหึงหวิง เพี่ร้าะภร้ร้ยาของตััวิเองไป็คุุยกับผูู้้ช้าย
อีกคุนในแอป็พี่ลัเิคุชั้นหาคูุ่จนฝ้า่ยช้ายทัำ�งสื่องคุนทำะเลัาะ 
แลัะทำำาร้้ายร่้างกายน่ะพ่ี่อ ดีีนะไม่ลัามป็ามไป็ถึีงฆ่่ากัน 
ตัายแบบบางกร้ณี”	คุณีแม่พ้ด้พลางใช้ีนิ�วิเล่�อนหน้าจอ 
โทรศัพท์เพ่�อเล่อกลบัแอปัพลิเคชัีนอ่�น	ๆ	ต่อ
 “คุุยอะไร้กันอยู่เหร้อคุรั้บ คุุณพ่ี่อคุุณแม่” พี�นกฟ้้า 
บิันกลับัเข้้ามาในบ้ัาน
 “คุุยเร่้�องเทำคุโนโลัยีกับรู้ป็แบบการ้ใช้้ชี้วิิตัของ 
คุนในยุคุปั็จจุบันน่ะนกฟ้้า ทีำ�บางทีำโลักออนไลัน์ก็เป็ลีั�ยน
วัิฒนธีร้ร้มแลัะคุ่านิยมในการ้ใช้้ชี้วิิตัของคุนไป็ เหมาะสื่ม
บ้าง ไม่เหมาะสื่มบ้าง เช่้น แอป็พี่ลิัเคุชั้นหาคูุ่ บางทีำก็เจอ
คุนทีำ�คุุยกันถูีกคุอ เหมาะสื่มกันจริ้ง ๆ บางทีำก็อาจจะได้ี
เพ่ี่�อนข้ามโลัก แต่ัถ้ีาผิู้ดีฝ้าผิู้ดีตััวิไป็เจอคุนทีำ�มีคุร้อบคุรั้วิ
อยู่แล้ัวิ ก็อาจเกิดีคุวิามหงึหวิง เกิดีการ้ทำะเลัาะกนั จนถึีง
เกิดีปั็ญหาการ้หย่าร้้าง หร่้อเกิดีปั็ญหาคุวิามขัดีแย้งใน
คุร้อบคุรั้วิอีกหลัายอย่างตัามมามากมาย”	คุณีพ่อตอบั
 “อาจจะไม่ใช่้เพีี่ยงเพี่ร้าะว่ิามีแอป็พี่ลิัเคุชั้นเกิดี
ขึ�นนะคุรั้บคุุณพ่ี่อคุุณแม่ บางคุรั้�งทัำ�งส่ื่�อดัี�งเดิีมแลัะส่ื่�อ 

สัื่งคุมออนไลัน์ ก็ผู้ลิัตัซำ�าคุ่านิยมบางอย่างจนเป็็นการ้ 
ป็ลูักฝั้งคุวิามคุิดีแลัะทำัศนคุติัของผูู้้ช้มคุรั้บ พี่อมีเทำคุโน- 
โลัยีอ่�น ๆ ออกมาร้องรั้บวิิถีีชี้วิิตัใหม่ก็เลัยทำำาให้เกิดีการ้ 
เป็ลีั�ยนแป็ลังทำางวิัฒนธีร้ร้มแลัะคุวิามคุิดีอย่างร้วิดีเร็้วิ 
คุรั้บ”	พี�นกฟ้้าอธิบัาย
	 คุณีพ่อเช็ีด้ไม้เช็ีด้ม่อ	มานั�งข้้าง	ๆ 	คุณีแม่เพ่�อฟั้งพี�นกฟ้้า 
อธิบัายต่อ
 “ยกตััวิอย่างเช่้น ในส่ื่�อดัี�งเดิีม เช่้น ทีำวีิ หร่้อวิิทำยุ 
ร้วิมถีงึส่ื่�อสัื่งคุมออนไลัน ์ทีำ�พูี่ดีคุุยเร่้�องการ้เม่อง แลัะมกีาร้ 
แบ่งฝั้กแบ่งฝ่้ายจนเกิดีการ้ทำะเลัาะเบาะแว้ิงเกลีัยดีชั้ง
กัน  พี่อมีแอป็พี่ลิัเคุชั้นทีำ�เป็็นเหม่อนพ่ี่�นทีำ�ให้พูี่ดีคุุยกัน 
ออนไลัน์แบบสื่ดี ๆ ก็เลัยมีการ้ใช้้คุำาพูี่ดีรุ้นแร้งเกี�ยวิกับ 
การ้เม่องแลัะสื่ังคุมทีำ�ถูีกสื่ะสื่มมาจากการ้ส่ื่�อสื่าร้ผู้่านส่ื่�อ
ต่ัาง ๆ มาก่อนนี� จนนำาไป็สู่ื่การ้ฟ้้องร้้องเป็็นคุดีีคุวิาม
นั�นเองคุรั้บ”	พี�นกฟ้้าพ้ด้														
	 คุณีพ่อพ้ด้เสื่ริมว่ิา “นอกจากพี่ฤติักร้ร้ม ทัำศนคุติั 
ทีำ�นกฟ้้าพูี่ดีถึีงแล้ัวิ ส่ื่�อยังสื่ร้้างคุ่านิยมทำางสัื่งคุมด้ีวิย 
ซึ�งบางอย่างก็มีการ้ผู้ลิัตัซำ�าบ่อย ๆ  จนคุนอาจจะเข้าใจว่ิา 
เหมาะสื่มหร่้อเป็ล่ัา เช่้น การ้นำาเสื่นอชี้วิิตัของผูู้้ต้ัองสื่งสัื่ย 
ว่ิาอาจเป็็นผูู้้กร้ะทำำาคุวิามผิู้ดีทีำ�ในคุดีีต่ัาง ๆ จนกลัายเป็็น 
คุนมีช่้�อเสีื่ยง มีช่้องยูทูำป็เป็็นของตันเอง แลัะถูีกจ้างให้เป็็น 
พี่รี้เซนเตัอร์้ให้กับสิื่นคุ้า เป็็นการ้สื่ร้้างคุ่านิยมทีำ�ไม่เหมาะสื่ม 
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นะพ่ี่อว่ิา เพี่ร้าะบิดีเบ่อนคุวิามถูีกต้ัอง ยุติัธีร้ร้มของสัื่งคุม ทัำ�งยังทำำาให้การ้ติัดีตัามคุดีีถูีกเบี�ยงเบนป็ร้ะเด็ีนไป็อีกด้ีวิยนะ”
 คุณีแม่ที�นั�งฟั้งอย่้นาน	 พ้ด้เสื่ริมว่ิา	“แม่นึกออกเลัย กร้ณีทีำ�พ่ี่อพูี่ดี ทัำ�งส่ื่�อดัี�งเดิีมแลัะส่ื่�อออนไลัน์ก็มีการ้นำาเสื่นอ 
ไป็ในทิำศทำางเดีียวิกัน คุ่อทำำาให้ผูู้้ต้ัองสื่งสัื่ยกลัายเป็็นไอดีอลัไป็เลัย  เป็็นการ้นำาเสื่นอเน่�อหาทีำ�สื่ร้้างวัิฒนธีร้ร้ม 
หร่้อคุ่านิยมทีำ�ไม่เหมาะสื่ม แลัะอาจส่ื่งผู้ลักร้ะทำบต่ัอสัื่งคุมในวิงกว้ิางต่ัอไป็ได้ี แม่ก็ทำำาหน้าทีำ�พี่ลัเม่องร้ายงานหน่วิยงาน 
ทีำ�กำากับดูีแลัส่ื่�อไป็แล้ัวิทัำ�งออนไลัน์แลัะส่ื่�อทีำวิีเลัย อยากให้ส่ื่�อรั้บผิู้ดีช้อบแลัะมีจร้ร้ยาบร้ร้ณ ให้นำ�าหนักศีลัธีร้ร้ม 
ให้มาก ๆ” 
 “เยี�ยมเลัยคุร้ับคุุณแม่”	พี�นกฟ้้าช่ี�นชีม		“เพี่ร้าะเร่้�องของศีลัธีร้ร้ม เป็็นสิื่�งสื่ำาคัุญทีำ�คุนในสื่ังคุมคุวิร้ยึดีป็ฏิิบัติั ถ่ีอ
เป็็นกติักาสัื่งคุม ทีำ�ช่้วิยทำำาให้สัื่งคุมสื่งบสุื่ข แลัะส่ื่�อทุำกป็ร้ะเภทำคุวิร้ผู้ลัิตัส่ื่�ออย่างมีจร้ร้ยาบร้ร้ณแลัะร้อบคุอบเพี่่�อลัดี 
การ้ผู้ลิัตัซำ�าคุ่านิยมทีำ�ไม่เหมาะสื่มนั�นเองคุรั้บผู้ม ... เอ ว่ิาแต่ัพีี่�บลูั กับน้องเบิร์้ดีไป็ไหนเสีื่ยลัะคุรั้บ” 
 “อ๋อ สื่องพีี่�น้องช่้วิงนี�กำาลัังเพี่ลิันกับการ้เพี่าะเห็ดีกับคุุณยายอยู่หลัังบ้านน่ะ”	พ่อตอบั
 “งั�น ผู้มขอตััวิไป็ร่้วิมกิจกร้ร้มเพี่าะเห็ดีก่อนนะคุรั้บ”	พี�นกฟ้้าตอบั	ก่อนจะบิันถลาพุ่งตรงไปัทางหลังบ้ัาน

ร่้หรือไมื�?
นักทฤษฎีวิพากษ์และนักวัฒนธรรมศึกษา 

สำานักเบอร์มิงแฮม ระบุว่าการผลิตซ้ำา
ไม่ใช่เป็นเพียงการผลิตทางวัตถุแบบ

ทุนนิยมเท่านั้น แต่เป็นการผลิตซ้ำา
วัฒนธรรมอุดมการณ์และจิตสำานึก 

ทำาให้เกิดการสืบทอดที่ยืนยาว

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

ทฤษฎีก�รปล่กฝัง (Cultivation Theory)

 ช้ริ้ตัา ป็ร้มะธีนวัิตัน์	(2559)	ได้้อ้างถ่งงานวิิชีาการข้อง	กาญจนา แก้วิเทำพี่	และ	พี่ร้พี่ร้ร้ณ ป็ร้ะจักษ์เนตัร้ เกี�ยวิกับั 
ทฤษฎกีารปัล้กฝั้ง	(Cultivation	Theory)	วิา่		ทฤษฎนีี�เป็ันการกล่าวิถ่งการที�ผู้้้รับัสื่ารได้้รับัร้้ข้้อม้ลจากส่ื่�อกระแสื่หลกั	(Mass	
Media)	เป็ันระยะเวิลานานจนมีการสัื่�งสื่มข้องข้้อม้ลและถ้กเปัรียบัว่ิาเป็ันการได้้รับัการถ่ายทอด้การปัล้กฝั้ง	ทัศนคติผู่้าน
ส่ื่�อ	ซ่ึ่�งผู้้้รับัสื่ารสื่ามารถรับัเอาทัศนคติใหม่	ๆ	ที�แตกต่างจากควิามร้้เดิ้มที�เคยได้้รับัมาและส่ื่งผู้ลต่ออารมณ์ีด้้านใด้ด้้านน่งจน
แสื่ด้งออกมาเป็ันพฤติกรรม	ซ่ึ่�งพฤติกรรมเดิ้มบัางอย่างที�มีอย้่อาจถ้กเร่งให้เห็นชัีด้เจนมากยิ�งข่้�น	หร่อ	อาจถ้กลด้ตัด้ทอนให้
น้อยลงด้้วิยการสัื่�งสื่มข้้อม้ลจากส่ื่�อ
	 อย่างไรก็ตามจากผู้ลการวิิจัยอันยาวินานพบัว่ิาส่ื่�อได้้นำาเสื่นอเพียงบัางเสีื่�ยวิมุมข้องโลกเท่านั�นแต่ไม่ได้้นำาเสื่นอใน 
ทุกด้้าน	จ่งทำาให้ภัาพแห่งโลกควิามเป็ันจริงนั�นบิัด้เบีั�ยวิไปัจากทัศนคติข้องผู้้้ชีม	นี�จ่งเป็ันสิื่�งที�สื่ามารถตอกยำ�าและเข้้าใจได้้ว่ิา	
“คุวิามเป็็นจริ้ง”	เหล่านี�ไม่ได้้เกิด้ข่้�นมาแบับัธรรมชีาต	ิอยา่งที�เราเข้้าใจกันตามสื่ามัญสื่ำาน่ก	แต่ถ้กนำามาดั้ด้แปัลงและนำาเสื่นอ 
ผู่้านส่ื่�อ	และสิื่�งที�น่าต้องตั�งคำาถามมากที�สุื่ด้ก็ค่อ	“ควิามเป็ันจริง”	ที�ถ้กนำามาเสื่นอนั�นเป็ันควิามจริงในทัศนะข้องใคร	ทั�งนี�ใน 
โลกแห่งการส่ื่�อสื่ารปััจจุบัันไม่ได้้หยดุ้อย้แ่ค่การสัื่�งสื่มทัศนคติผู้า่นส่ื่�อโทรทัศน์แต่เพียงอยา่งเดี้ยวิเท่านั�น	แต่ยงัมีส่ื่�ออีกมากมาย
ที�เข้้ามามีบัทบัาทต่ออารมณ์ีและทัศนคติข้องผู้้้เสื่พส่ื่�ออาทิเช่ีน	ส่ื่�อสิื่�งพิมพ์	ส่ื่�อนิตยสื่าร	ส่ื่�อดิ้จิทัล	รวิมไปัถ่งการกำาเนิด้ข้องส่ื่�อ
สัื่งคมออนไลน์อย่าง	Facebook	Twitter	Blog	ต่าง	ๆ	ที�ได้้เปัลี�ยนแปัลงบัริบัท
การส่ื่�อสื่ารไปัอย่างสิื่�นเชิีงมีการข้ยายข้อบัเข้ตการส่ื่�อสื่ารจาก	“พ่ี่�นทีำ�โลักจริ้ง”
ไปัยัง	“พ่ี่�นทีำ�เสื่ม่อนจริ้ง”	และนี�เป็ันการเข้้ามาข้องการผู้สื่มผู้สื่านส่ื่�อ
ที�มีบัทบัาทในการปัล้กฝั้งควิามคิด้และค่านิยมข้องคนไทยให้แตกต่าง
ไปัจากเด้ิม	ซึ่่�งจุด้นี�ยิ�งเปั็นการเร่งเร้า	แทรกซึ่่ม	และเปั็นม้ลเหตุ
จ้งใจให้มีการปัรับัเปัลี�ยนตัวิตนเพ่�อให้เกิด้การยอมรับัและเป็ันไปั
ตามบัริบัทที�สัื่งคมได้้กำาหนด้ข่้�น
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ตอนที่ 16

ภ�พตัวแทนในส่ื่อ

 “แบบนี�ทีำ�เรี้ยกว่ิากะเทำย ไม่ใช่้กะเทำยธีร้ร้มดีานะแต่ัเป็็นกะเทำยแบบตััวิดีำาเป็็นพิี่เศษพี่รี้เมียม”
  พิี่ธีีกร้พูี่ดีแล้ัวิหัวิเร้าะในขณะทีำ�แขกรั้บเชิ้ญในร้ายการ้แลัะทุำกคุนในสื่ตูัดิีโอก็หัวิเร้าะไป็ด้ีวิย
 “ถึีงฉันจะดีำาแต่ัฉันก็มีแฟ้นนะ” ผูู้้ร่้วิมสื่นทำนาผูู้้มีคุวิามหลัากหลัายทำางเพี่ศตัอบโต้ั
 “โอ้ย... แบบแกน่ะเหร้อจะมีใคุร้เอาจ๊ะ ดูีแต่ังตััวิ...” พิี่ธีีกร้ยังคุงพูี่ดีต่ัอแบบทีำเล่ันทีำจริ้ง

 “ก็ฉันสื่วิย”	ผู้้้ร่วิมสื่นทนาต่อปัากต่อคำา	พร้อมหัน	
มามองกล้อง	ทำาตาปัร่อ	เปัล่อกทาแบับัสีื่รุ้งและพยายาม 
จ่อปัากที�ทาลิปัสื่ติกสีื่แด้งเข้้มเลยข้อบัปัากไปัมากทำาให้
ด้้หนาผิู้ด้ปักติ	 เธอสื่วิมเส่ื่�อสีื่ส้ื่มสื่ะท้อนแสื่ง	 ตัด้กับั 
กางเกงกากเพชีรสีื่ม่วิงที�เล่นกับัไฟ้ในสื่ต้ดิ้โอระยิบัระยับั 
พร้อมกับัใส่ื่ วิิกแบับัผู้มฟ้้หยิกสีื่บัลอนด์้แนวิแฟ้นซีึ่		
“แบบนี�เขาเรี้ยกสื่วิยธีร้ร้มช้าติั”	เธอพ้ด้พร้อมกับัเปัลี�ยน
ท่าเอียงคอมองกล้อง
 “บ้า! แต่ังตััวิแบบนี� ดูีสื่ภาพี่ .. อย่ามาหาคุำาแก้ตััวิ 
หน่อยเลัยหลั่อน คุนทีำ�สื่วิยเดีี�ยวินี�ก็ต้ัองเป็็นพี่ิมพ์ี่นิยม 
ใคุร้ ๆ  ก็รู้้ ผิู้วิต้ัองขาวิแลัะรู้ป็ร่้างผู้อม ขาเรี้ยวิสื่วิย หุ่นแบบ
แกไป็ป็ร้ะกวิดีธิีดีาช้้างเถีอะ” พิธีกรยังคงพ้ด้ต่อ	คราวินี� 
เอาม่อทำาท่างวิงช้ีางพร้อมทำาเสีื่ยงร้อง	“แป็ร๋้นนนน” 
เสีื่ยงปัรบัม่อชีอบัใจจากผู้้้ชีมรายการ	
 “ว่ิาแต่ัคุนข้าง  ๆ   น่ะ ลังมาจากดีอยไหนจ๊ะ  รู้้เร่้�องหร่้อ 
เป็ล่ัาทีำ�เขาคุุยกันเนี�ย พูี่ดีทำะได้ีมะหร่้อพูี่ดีมะดีะเลัย”
พิธีกรคนเดิ้มหันไปัแซึ่วิผู้้้ร่วิมรายการอีกคนหน่�ง	โด้ยเลียน 
เสีื่ยงสื่ำาเนียงการพ้ด้ข้องชีาตพัินธ์ุที�พ้ด้ไทยไมชั่ีด้ว่ิา	พ้ด้ไทย 
ได้้หร่อไม่หร่อพ้ด้ไม่ได้้เลย		ผู้้้ร่วิมรายการท่านนี�แต่งกาย 
ด้้วิยชุีด้ชีาติพันธ์ุ	และพยายามแสื่ด้งสื่ีหน้าแบับัแสื่ร้งว่ิา 
ไม่เข้้าใจ	ไม่ร้้เท่าทันผู้้้อ่�น
	 เสีื่ยงหัวิเราะพร้อมปัรบัม่อจากผู้้้ชีมรายการในสื่ต้ดิ้โอ 
ดั้งข่้�นอีกครั�ง
 “ร้ายการ้ทีำวีิทำำาเน่�อหาแบบนี�อีกแล้ัวิ” คุณียายพ้ด้	
 “คุรั้�งก่อนก็เคุยร้ายงาน กสื่ทำช้. ไป็แลัว้ินะ แต่ัจาก 
ร้ายการ้หนึ�งก็มีอีกร้ายการ้หนึ�งทำำาเน่�อหาแบบนี�ออกมา 
อีกจนได้ี”	คุณียายรำาพ่งต่อ	ข้ณีะเอาไม้ข้นไก่	ปััด้ฝุ่้นตาม 
ชัี�นวิางหนังส่ื่อในบ้ัาน

	 บ่ัายวัินอาทิตย์สัื่ปัด้าห์นี�	ครอบัครัวินกฟ้้าไม่ได้้มี
แผู้นเดิ้นทางไปัไหน	คุณียาย	คุณีแม่	และน้องเบิัร์ด้จ่งช่ีวิย
กันทำาควิามสื่ะอาด้บ้ัาน	ส่ื่วินคุณีพ่อไปัส่ื่งพี�บัล้ไปัปัระชุีม 
คณีะกรรมการนกัเรียนเตรียมกิจกรรมส่ื่งท้ายปีัเก่าต้อนรับั 
ปีัใหม่ที�โรงเรียน
 “เร้ตัติั�งเขาคุงดีีนะคุรั้บ  ดูีสิื่คุรั้บ มีผูู้้สื่นับสื่นุนเยอะ 
จนด้ีานหลัังฉากร้ายการ้เตัม็ไป็ด้ีวิยโลัโกส้ื่ป็อนเซอร์้เลัย” 
น้องเบิัร์ด้ที�จัด้มุมหุ่นยนต์และเกมตัวิต่อเงยหน้าข่้�นมาพ้ด้
 “ ได้ีเร้ทำ ทำ ทีำ�มีเน่�อหาเหมาะกับคุนทัำ�วิไป็ด้ีวิยนะ 
ทำำาไมคุนดีถึูีงไม่แยกแยะวิา่เร้าไมคุ่วิร้ทีำ�จะทำำาใหใ้คุร้สื่กัคุน 
ต้ัองกลัายเป็็นตััวิตัลักเพ่ี่�อให้เร้ามีคุวิามสุื่ขกับเน่�อหาส่ื่�อ 
เหล่ัานั�น ดูีเน่�อหาแบบนี�มาตัั�งแต่ัเด็ีกจนตัอนนี�มีลูัก 2 คุน 
แล้ัวิ ร้ายการ้ทีำวีิบ้านเร้ายังไม่เป็ลีั�ยนเลัย ก็ยังวินซำ�าอยู่ 
แบบนี� ถ้ีาไม่ทำำาให้คุนทีำ�มีคุวิามหลัากหลัายทำางเพี่ศเป็็น
ตััวิตัลักเรี้ยกเสีื่ยงหัวิเร้าะในร้ายการ้ ก็จะทำำาให้ช้าติัพัี่นธ์ุี 
เป็็นคุนทีำ�ไม่รู้้เท่ำาทัำนคุนอ่�นแบบนี�อยู่ร้ำ�าไป็”	 คุณีแม่พ้ด้ 
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พร้อมกับัเอาโทรศัพท์ม่อถ่อมาถ่ายภัาพหน้าจอโทรทัศน์ที� 
เป็ันภัาพรายการดั้งกล่าวิเอาไว้ิ	ก่อนที�จะเอ่�อมไปัหยิบันาฬิิกา 
ตั�งโต๊ะ	ที�แสื่ด้งทั�งวัินที�และเวิลา	มาวิางตรงตำาแหน่งหน้า 
จอโทรทัศน์อีกครั�ง	
 “จะร้ายงาน กสื่ทำช้. เหร้อฮะแม่” น้องเบิัร์ด้ถามเม่�อ 
เห็นคุณีแม่เริ�มเก็บัหลักฐานด้้านเน่�อหารายการและวัินเวิลา	
คุณีแม่พยักหน้า	ก่อนจะตอบัว่ิา	“ใช่้แล้ัวิลูักเบิร์้ดี ต้ัองรี้บ 
ร้ายงานก่อนทีำ�เขาจะเอาเน่�อหามาเผู้ยแพี่ร่้ซำ�าทำางช่้องทำาง 
ออนไลัน์จ้ะ เดีี�ยวิจะกลัายเป็็นเข้าถึีงคุนดูีเพิี่�มขึ�นอีก คุร้าวินี� 
ลูักเล็ักเด็ีกแดีงได้ีเห็นกันหมดี เพี่ร้าะเด็ีกยุคุนี�ก็ใช้้ช่้องทำาง 
ออนไลัน์ในการ้รั้บส่ื่�อเป็็นส่ื่วินใหญ่นะ” 
 “อ่อคุรั้บ คุร้าวินี�คุุณแม่จะโทำร้ศัพี่ท์ำไป็แจ้งสื่ายด่ีวิน 
กสื่ทำช้. 1200 หร่้อจะส่ื่งอีเมลัดีีคุรั้บ บลูัว่ิาไหน ๆ  คุุณแม่ก็ 
ถ่ีายภาพี่คุร้บถีว้ิน ทัำ�งมีช่้�อร้ายการ้ ช่้องร้ายการ้ มีเน่�อหา 
ให้เห็นในภาพี่ พี่ร้้อมวัินเวิลัาขนาดีนี� เร้าอีเมลัไป็ดีีไหมคุร้บั 
จะมีได้ีแนบหลัักฐานใหท้ำางเจ้าหน้าทีำ�ด้ีวิย”	น้องเบิัรด์้เสื่นอ 
 “เออ ดีีเลัย น้องเบิร์้ดีไป็เอาคุอมพิี่วิเตัอร์้โน๊ตับุ๊คุ 
ของแม่มาให้หน่อยได้ีไหมจ้ะ” 
 “คุรั้บผู้ม”	น้องเบิัร์ด้วิางหุ่นยนต์ตัวิต่อในม่อ	แล้วิเด้นิ 
ไปัทางห้องทำางานข้องคุณีแม่
	 คุณียายเดิ้นมานั�งที�โซึ่ฟ้า	วิางไม้ข้นไก่ไว้ิบันโต๊ะ 
ด้้านหน้า	“พูี่ดีถึีงการ้ทำำาให้คุนอ่�นเป็็นตััวิตัลัก ก็อดีนึกถึีง 
ลัะคุร้ทีำ�มักสื่ร้้างภาพี่ตััวิแทำนว่ิาผูู้้หญิงเหน่อจะต้ัองเป็็น 
ผูู้้หญิงทีำ�ใจง่าย ต้ัองเป็็นผูู้้หญิงทีำ�ยอมทำำาทุำกอย่างเพี่่�อให้ 
พี่ร้ะเอกมาสื่นใจ ทิำ�งคุร้อบคุรั้วิทีำ�บ้านนอกไว้ิให้ลัำาบาก 
เพี่ร้าะตััวิเองหลังแสื่งสีื่ในเม่องกรุ้ง แม่เองก็เป็็นคุนเหน่อ 
นะ เพี่่�อน ๆ สื่มัยเร้ียนทำางเหน่อ ก็เห็นตัั�งใจเลั่าเร้ียน 
มีอาชี้พี่ตัามคุวิามถีนัดีของตััวิเอง บางคุนดูีแลัเร่้อกสื่วิน 
ไร่้นาของทำางบ้านต่ัอ มีคุวิามสุื่ขกันตัามวิิถีีชี้วิิตัทีำ�แตักต่ัาง 
ก็ไม่เห็นจะมีใคุร้ใช้้ชี้วิิตัตัามทีำ�ลัะคุร้นำาเสื่นอนะลูัก” 
คุณียายพ้ด้	
	 คุณีแม่พยักหน้า	เดิ้นกลับัมานั�งข้้าง	ๆ	คุณียาย	
 “ลัะคุร้บางคุรั้�งก็สื่ร้้างภาพี่ตััวิแทำนคุนอีสื่าน ให้มี 
บทำบาทำเป็็นแคุ่คุนรั้บใช้้ หร่้อคุนงาน สื่ำามะเลัเทำเมา ทัำ�ง ๆ  
ทีำ�คุนอีสื่านก็มีคุวิามรู้้แลัะสื่ามาร้ถีเล่ันบทำบาทำอ่�นได้ี  เช่้น 
เดีียวิกัน การ้ผู้ลิัตัเน่�อหาทีำ�ให้คุนกรุ้งเทำพี่เท่ำานั�นทีำ�จะเป็็น 
เจ้านาย ส่ื่วินคุนตั่างจังหวัิดีเป็็นคุนใช้้หร่้อเป็็นคุน
ทำะเยอทำะยาน ลัะทิำ�งบ้านเกิดีถิี�นฐาน การ้นำาเสื่นอภาพี่ 
ของกลุ่ัมคุนเหม่อนกันซำ�า ๆ   กันแบบนี� จะทำำาให้คุนดูีจำาภาพี่ 
ตััวิแทำนของกลุ่ัมคุนเหล่ัานั�นว่ิาเป็็นแบบนั�นจริ้ง ๆ   ถ้ีาเด็ีก 
หร่้อเยาวิช้นดีูบ่อย ๆ ก็อาจเกิดีการ้ซึมซับเรี้ยนรู้้ภาพี่ 
ตััวิแทำนแบบนี� อาจมองวิา่ตันเองมคุีุณคุ่าแลัะมพ่ีี่�นทีำ�ทำาง

สัื่งคุมจำากัดีเพีี่ยงเท่ำานั�น ก็ได้ีนะคุะคุุณแม่” 
	 พี�นกฟ้้าที�ฟั้งอย้่นาน	จ่งเดิ้นมาคุยสื่มทบัด้้วิยว่ิา
 “การ้เหยียดีสีื่ผิู้วิ เช่้�อช้าติั เพี่ศสื่ภาพี่ รู้ป็ร่้างหน้าตัา 
ผู่้านส่ื่�อมวิลัช้น ร้ายการ้เกมโช้ว์ิแลัะลัะคุร้โทำร้ทัำศน์ช่้อง 
สื่ า ธี า ร้ณะนำา เ สื่นอภาพี่ ตัั วิแทำนขอ ง ตัั วิ ลั ะคุ ร้ 
กลุ่ัมช้าตัิพัี่นธ์ุีในเชิ้งล้ัอเลีัยน สื่นุกสื่นาน แลัะลั้อเลีัยน 
รู้ป็ร่้างหน้าตัา เพ่ี่�อเรี้ยกเสีื่ยงหัวิเร้าะจากผูู้ช้้ม ส่ื่งผู้ลัให้เกิดี 
การ้ผู้ลัติัซำ�า การ้เหยยีดีหยามทำางวิฒันธีร้ร้ม ตััวิอย่างเช่้น 
ลัะคุร้ทีำ�แสื่ดีงภาพี่ตััวิแทำนของกลุ่ัมช้าติัพัี่นธ์ุีให้พูี่ดีภาษา 
ไทำยไม่ชั้ดีแลัดูีขบขัน แสื่ดีงภาพี่ตััวิแทำนของกลุ่ัมเพี่ศ
ทีำ�สื่ามให้เป็็นตััวิตัลัก แลัะการ้เล่ันมุกล้ัอเลีัยนรู้ป็ร่้าง 
หน้าตัากันแลัะกันในร้ายการ้เกมโช้ว์ิ หร่้อการ้แสื่ดีงตัลัก 
เป็็นต้ัน  ในปั็จจุบันการ้นำาเสื่นอเน่�อหาแบบนี�ไม่ได้ีรั้บ 
คุวิามนยิมในปั็จจุบันแล้ัวิ เพี่ร้าะมกีาร้ยอมร้บัคุวิามหลัาก 
หลัายของมนุษย์มากขึ�น  ร้วิมถึีงการ้นำาเสื่นอตััวิลัะคุร้ใน
มิติัทีำ�แตักต่ัางร้อบด้ีานมากขึ�น ไม่ใช่้แคุ่ขาวิกับดีำาเท่ำานั�น  
ผูู้้ผู้ลิัตัส่ื่�อจึงต้ัองมีคุวิามร้อบคุอบ ลัะเอียดี ไม่ผู้ลิัตัซำ�า 
ภาพี่ตััวิแทำนด้ีวิยอคุติัแลัะคุวิามหมายทีำ�บิดีเบ่อนซึ�งปิ็ดีกั�น 
การ้พัี่ฒนาสัื่งคุมของเร้าสู่ื่การ้เป็็นสัื่งคุมแบบพี่หุวัิฒนธีร้ร้ม 
ได้ีคุรั้บ”
 คุณียายและคุณีแม่พยักหน้าเห็นด้้วิย 
 “ยิ�งสื่มัยนี�นะ โลักเปิ็ดีกว้ิางมากขึ�น เร้าก็จะได้ีพี่บเจอ 
กันคุนทีำ�แตักต่ัางจากเร้าด้ีานทำางเพี่ศ ภาษา วัิฒนธีร้ร้ม 
มากขึ�น การ้ฝึ้กตันเองใหเ้ปิ็ดีใจยอมรั้บ ไม่ตีัตัร้าผูู้อ่้�น ก็จะ 
เป็็นสิื่�งทีำ�ดีีสื่ำาหรั้บทุำกคุนนะแม่ว่ิา” คุณียายพ้ด้เสื่ริม
 “อ่ะ น้องเบิร์้ดีมาพี่อดีี มา ๆ วิางคุอมพิี่วิเตัอร์้ 
ตัร้งนี�”
 “เอาล่ัะ เร้าต้ัองทำำาให้ผูู้้ผู้ลิัตัร้ายการ้รู้้ว่ิาผูู้้บริ้โภคุ 
ส่ื่�อไม่สื่นับสื่นุนเน่�อหาร้ายการ้ทีำ�ไม่ป็ลัอดีภัยแลัะไม่ 
สื่ร้้างสื่ร้ร้คุ์แบบนี� อีเมลั 1200@nbtc.go.th ... ตัั�งช่้�อ 
เร่้�องก่อน .. ขอร้้องเรี้ยนเน่�อหาร้ายการ้ทีำ�ไม่เหมาะสื่ม..”
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ภาพตัวแทน (Representation) หมายถึง กระบวนการ
ประกอบสร้างความจริง/ ความหมายซึ่งถูกผลิตและแลกเปลี่ยน

ระหว่างสมาชิกในกลุ่มสังคมและวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ
ทั้งนี้ การประกอบสร้างความจริง/ความหมายดังกล่าวนั้น

จะเป็นความสัมพันธ์เชิงอำานาจซึ่งถูกแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ผ่านสื่อมวลชน หากการผลิตซ้ำาภาพตัวแทนด้วยอคติจะทำาให้เกิด
การจำาความหมายนั้น ซึ่งเป็นอุปสรรคหนึ่งของการเปิดใจยอมรับ

ความหลากหลายและสังคมพหุวัฒนธรรม 

	 การนำาเสื่นอภัาพตัวิแทน	ทำาให้่เราคุ้นชิีนกับัการนำาเสื่นอ	ทั�งนี�เพราะสิื่�งที�ปัรากฏิออกมาในการนำาเสื่นอ/การเปั็นตัวิแทน 
(Representation)	กค่็อ	จารีตปัฏิิบััติและสื่ถาบัันสัื่งคมต่าง	ๆ 	ในเร่�องนั�น	ๆ 	จนเราไม่คิด้จะตั�งคำาถาม	การวิิเคราะห์กลยทุธ์ข้องอำานาจ 
ผู่้านโลกข้องภัาษาและการส่ื่�อสื่ารเช่ีนนี�	โด้ยอาจตั�งข้้อสัื่งเกตเพิ�มเติมว่ิา	เม่�อพ้ด้ถ่งระดั้บัข้องการตีควิาม	หร่อรับัร้้ภัาพตัวิแทนแล้วิ	ผู้้้คน
ที�อย้ใ่นบัริบัททางสัื่งคมซ่ึ่�งแตกต่างกัน	จะทำาควิามเข้้าใจควิามหมาย	ข้องภัาพตัวิแทนเหม่อนหร่อแตกต่างกันอย่างไร	โด้ยเฉพาะอย่าง
ยิ�ง	หากภัาพตัวิแทนนั�น	มีส่ื่วินสัื่มพันธ์กับัปัระสื่บัการณ์ีตรงข้องผู้้้รับัสื่าร	(กาญจนา	แก้วิเทพ	และสื่มสุื่ข้	หินวิิมาน,	2551,	อ้างถ่งใน	
นลินทิพย์	เนตรวิงศ์,	2559)//

แนวิการศ่กษาภัาพสื่ะท้อนควิามเปั็นจริง	 (Reflective	approach)	 เช่ี�อวิ่าควิามหมายถ้กฝ้ังอย้่ในวัิตถุบุัคคลหร่อ 
เหตุการณี์ในโลกแห่งควิามเปั็นจริงและภัาษา	ทำางานเหม่อนกับักระจกในการสื่ะท้อนควิามหมายที�แท้จริงในฐานะ 
ที�มันมีอย้แ่ล้วิในโลก	โด้ยเราร้้ว่ิาสิื่�งต่าง	ๆ	หมายถ่งอะไร	ก็เพราะเราร้้รหัสื่ที�เช่ี�อมโยงสิื่�งนั�นกับัแนวิคิด้	(Concept)	ผู่้านคำา	
(Words)	หร่อภัาพ	(Image)	มาก่อน	ดั้งนั�นการที�จะเข้้าใจควิามหมายซ่ึ่�งกันและกันได้้	เราจะต้องเรียนร้้ที�เช่ี�อมโยงระหว่ิาง
สิื่�งต่าง	ๆ	กับัคำา	(Words)	ในวัิฒนธรรมข้องกันและกันเสีื่ยก่อน

แนวิการศ่กษาควิามตั�งใจข้องผู้้้ส่ื่งสื่าร	(Intentional	approach)	ซ่ึ่�งเห็นต่างจากแนวิการศ่กษาแบับัแรก	กล่าวิค่อแนวิการ
ศ่กษานี�เห็นวิ่าควิามหมายนั�นข่้�นอย้่กับัผู้้้พ้ด้	ผู้้้เขี้ยน	ที�กำาหนด้ข่้�นในโลกผู้่านภัาษา	ด้ังนั�น	คำา	(Words)	จ่งหมายถ่งอะไร 
ก็ตามแต่ที�ผู้้้เขี้ยนตั�งใจส่ื่งควิามหมาย	อย่างไรก็ตามภัาษาไม่สื่ามารถเกิด้ข่้�นจากการกำาหนด้ข้องคนใด้คนหน่�งเพียงคนเดี้ยวิ	
ทั�งนี�เพราะบุัคคลต้องใชี้กฎ	รหัสื่	และระเบีัยบัทางภัาษาร่วิมกันถ่งจะสื่ามารถเข้้าใจซ่ึ่�งกันและกันได้้	ดั้งนั�น	ควิามคิด้ข้อง 
บุัคคลใด้บุัคคลหน่�งจ่งต้องต่อรองควิามหมายกับัคนอ่�น	ๆ	เสื่มอ

แนวิการศ่กษาการปัระกอบัสื่ร้างควิามหมาย	(Constructionist	approach)	วิางอย้่บันพ่�นฐานแนวิคิด้ว่ิา	ควิามหมายข้อง 
สิื่�งต่าง	ๆ 		ถ้กปัระกอบัสื่ร้างข่้�นจากส่ื่วินเสีื่�ยวิหน่�งข้องโลกควิามเป็ันจรงิ	ด้้วิยระบับัข้องภัาษา	(Linguistic	systems)	และระบับั 
ข้องภัาพตัวิแทน	(Representational	systems)	ภัาพตัวิแทนจ่งเปั็นสื่่วินสื่ำาคัญในกระบัวินการที�ควิามหมายถ้กผู้ลิต 
และแลกเปัลี�ยนระหวิ่างสื่มาชีิกในกลุ่มสัื่งคม	การสื่ร้างภัาพตัวิแทนจ่งเป็ันมิติข้องอำานาจและอุด้มการณี์ที�ถ้กฝ้ังไวิ้ใน 
การใช้ีภัาษาและการส่ื่�อสื่าร	โด้ยเรียกการนำาเสื่นอค่อการสื่ร้างควิามหมาย	และคุณีค่าให้กับัสิื่�งนั�น	ลักษณีะดั้งกล่าวิว่ิาเป็ัน	
“การเม่องข้องการนำาเสื่นอ/การเป็ันตัวิแทน	(The	politics	of	representation)”

1.

2.

3.

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation)
	 เป็ันแนวิคิด้ที�ต่อยอด้จากการปัระกอบัสื่ร้างควิามเปั็นจริงทางสัื่งคม	(Social	construction	of	reality)	ข้องสื่ำานัก 
ปัรากฏิการณี์วิิทยา	(Phenomenology)	ที�วิางอย้่บันฐานที�วิ่า	มนุษย์เปั็นผู้้้สื่ร้างสื่ภัาวิการณี์หร่อปัรากฏิการณี์ข้องสัื่งคมข่้�น 
แล้วิกำาหนด้ควิามหมายหร่อ	“คุวิามจร้ิง”	(Truth)	ข้องสิื่�งต่างๆ	ร่วิมกัน	ดั้งนั�น	“คุวิามเป็็นจร้ิง”	(Reality)	ทางสัื่งคมจ่งเปั็นสิื่�งที� 
ถ้กปัระกอบัสื่ร้างข่้�น	(Construct)	ไม่ใชี่สิื่�งที�มีอย้่ก่อนแล้วิ	ฉะนั�น	สื่ำานักวัิฒนธรรมศ่กษาจ่งเช่ี�อวิ่า	ภัาพตัวิแทน	(Representation) 
นั�นมิใช่ีการสื่ะท้อน/เลียนแบับั/ค้นพบั	หากแต่เกิด้จากการปัระกอบัสื่ร้างส่ื่วินเสีื่�ยวิหน่�งข้องโลกควิามเป็ันจริง	
	 การศ่กษาเร่�องภัาพตัวิแทน	(Representation)	มีแนวิทางศ่กษา	3	แนวิการศ่กษาที�พยายามอธิบัายกระบัวินการสื่ร้าง 
ภัาพตัวิแทนข้องควิามหมายผู่้านการทำางานข้องภัาษา	อันปัระกอบัด้้วิย	

ร่้หรือไมื�?
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ตอนที่ 17

ล��แมื�มืด้...ปร�กฏก�รณ์ในส่ื่อออนไลน์
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 เย็นวัินศุกร์้…
 ช่้วิงเวิลัาหลัังเลิักเรี้ยนก็เป็็นอีกช่้วิงเวิลัาหนึ�งทีำ�มีสีื่สัื่นสื่ำาหรั้บวัิยเรี้ยน เป็็นช่้วิงเวิลัาทีำ�นักเรี้ยนจะได้ี 
ใช้้เวิลัาร่้วิมกับเพ่ี่�อน ๆ อย่างเต็ัมทีำ� โดียไม่ต้ัองนึกถึีงคุาบเรี้ยนในร้ายวิิช้าต่ัอไป็

	 หมิวิ	นักเรียนวัิยปัระถมศ่กษาตอนปัลายกำาลังเล่น 
โทรศัพท์ม่อถ่อกับัเจนนี�เพ่�อนข้องเธอ	
	 ทั�งค่้มักจะมานั�งตรงชีิงช้ีาบัริเวิณีสื่นามเด้็กเล่น 
ริมนำ�าพุข้องโรงเรียน	และพ้ด้คุยกนัก่อนที�คุณีพ่อคุณีแม่ข้อง
ทั�งค่้จะมารับั
	 วัินนี�ทั�งค่้คิด้ว่ิาจะทำาอะไรตลก	ๆ	สัื่กอย่างเพ่�อที�จะ 
นำาไปัลงบันส่ื่�อสัื่งคมออนไลน์
 “ลัองทำำาคุลิัป็เล่ันชิ้งช้้าตัลัก ๆ กันดีีไหม” 
	 ทั�งค่้จ่งคิด้ว่ิาจะลองถ่ายคลิปัแกล้งกันเล่นเพ่�อ 
อัปัโหลด้ในช่ีองรายการข้องทั�งค่้	หมิวิจ่งได้้เริ�มถ่ายคลิปั 
และได้้เริ�มไปัดั้นชิีงช้ีาให้กับัเจนนี�	และได้้เริ�มดั้นแรงข่้�น 
ส้ื่งข่้�น		แรงข่้�นเร่�อย	ๆ	ส้ื่งข่้�นจนกระทั�ง
 “โอ้ย...”	เจนนี�ลอยกลางอากาศแล้วิตกลงพ่�นใกล้
นำ�าพุข้นาด้ใหญข่้องโรงเรียน	หมิวิกรี�ด้เสื่ยีงดั้งรีบัไปัหาเจนนี� 
ด้้วิยควิามเป็ันห่วิงและตกใจ	แต่เจนนี�ก็กลับัหัวิเราะชีอบัใจ 
หมิวิจ่งค่อย	ๆ	หัวิเราะตาม	ทั�งค่้มานั�งด้้คลิปัที�อัด้ไว้ิอย่าง 
สื่นุกสื่นาน	พร้อมกับันำาไปัลงบันโซึ่เชีียลทันที	
--------------------------------------------------------------- 
	 เม่�อกลับัมาถ่งบ้ัาน	หมิวิเปิัด้โทรศัพท์เพ่�อเช็ีคคลิปั 
วิิดี้โอนั�งชิีงช้ีาที�ลงไปัเม่�อช่ีวิงเย็น	หมิวิเห็นว่ิามียอด้ผู้้้ชีมที� 
ส้ื่งข่้�นเร่�อย	ๆ	จนเหล่อเช่ี�อ	และมีผู้้้ติด้ตามข้องหมิวิกับั 
เจนนี�ก็มีมากข่้�นตามไปัด้้วิย	หมิวิร้้ส่ื่กดี้ใจมากจ่งรีบัทักบัอก
เจนนี�		ทั�งค่้นอนฝั้นดี้ในวัินนั�นอย่างมีควิามสุื่ข้
--------------------------------------------------------------- 
	 เช้ีาวัินต่อมาเม่�อทั�งค่้ไปัเจอกันที�โรงเรียน	เก่อบัทุก
สื่ายตาในโรงเรียนจ้องมองทั�งค่้แล้วิหันไปัซุึ่บัซิึ่บักัน
 “รู้้สึื่กแป็ลัก ๆ ไหมหมิวิ”	เจนนี�ถามเบัา	ๆ
 “รู้้สึื่กเหม่อนกันเจนนี�”	หมิวิตอบั
	 เม่�อมาถ่งห้องเรียน		เพ่�อนร่วิมห้องคนหน่�งเดิ้นมา 
หาหมิวิและพ้ด้เสีื่ยงแข็้งว่ิา	
 “เธีอนี�มันทำำาอะไร้ไม่คิุดีจร้ิง ๆ” หมิวิข้มวิด้คิ�วิทำา
สีื่หน้างงก่อนที�จะถามกลับัไปัว่ิา		 	 	
  “เธีอพูี่ดีถึีงเร่้�องอะไร้เหร้อ”  
 “นี�ยังไม่รู้้ตััวิอีกเหร้อว่ิาทำำาให้เจนนี�เจ็บตััวิน่ะ เธีอ 
แกล้ังเจนนี�เพี่ร้าะเจนนี�เป็็นคุนผิู้วิสีื่ใช่้ไหม พี่วิกเหยียดี 
ผิู้วิ”	เพ่�อนร่วิมห้องอีกคนพ้ด้ข่้�นก่อนที�จะเดิ้นไปัหาเจนนี� 
ด้้วิยควิามเป็ันห่วิงเป็ันใย	

 “เจนนี� เธีอไม่ต้ัองไป็สื่นใจคุนอยา่งหมิวิหร้อก คุน 
อะไร้บูลัลีั�เพ่ี่�อนเพ่ี่�อทำำาคุอนเทำนต์ั”	เพ่�อนนักเรียนอีกคน 
หน่�งพ้ด้ข่้�นมา	ข้ณีะที�คนอ่�น	ๆ	ในห้องเริ�มทยอยกันเดิ้นไปั 
หาเจนนี�	บัางคนก็เหล่อบัมาด้้หมิวิด้้วิยสื่ายตาผิู้ด้หวัิง 
บ้ัางมองด้้วิยสื่ายตาที�สื่ะท้อนถ่งควิามไม่พอใจ
	 หมิวิร้้ส่ื่กงงและสื่งสัื่ยว่ิาเกิด้อะไร	ก่อนที�จะน่กข่้�นได้้ 
จ่งรีบัเปิัด้ม่อถ่อข่้�นมาด้้	ก็พบักับัข้้อควิามต่าง	ๆ	ที�แสื่ด้ง 
ควิามคิด้เห็นหยาบัคายและต่อว่ิาเธอด้้วิยคำารุนแรง		บัางคน 
ก็ตัด้สิื่นว่ิาเธอเป็ันคนเหยียด้สื่ีผู้ิวิ	 ต้องการทำาร้ายเพ่�อน 
บัางคนก็ขุ้ด้ปัระวัิติว่ิาหมิวิมาจากครอบัครัวิเลี�ยงเดี้�ยวิ 
เลยอิจฉาเจนนี�ที�เป็ันล้กคร่�ง	แกล้งมาตีสื่นิทเพ่�อจะได้้ 
กลั�นแกล้ง	และบัางคนก็ส่ื่งต่อวิิดี้โอข้องหมิวิไปัในกลุ่ม 
อ่�น	ๆ	เพ่�อให้มีคนมารุมด่้าทอหมิวิเพิ�มข่้�น
 “ทำำาไมต้ัองทำำาขนาดีนี� ฉันทำำาอะไร้ผิู้ดี”	หมิวิคิด้	
	 ข้ณีะที�หมิวิกำาลังทยอยอ่านควิามเห็นอย้่นั�นก็มี 
ข้้อควิามที�ส่ื่งมาให้เธอทางช่ีองทางส่ื่วินตัวิ
 “พี่วิกเร้าส่ื่บมาแล้ัวิว่ิาเธีอเรี้ยนทีำ�ไหน ไป็ดัีกร้อเธีอ 
เพ่ี่�อทำวิงคุวิามยุติัธีร้ร้มให้เจนนี�สัื่กทีำดีีไหมเนี�ย”
	 ข้้อควิามข่้้ทำาร้ายจากคนที�เธอก็ไม่ร้้ว่ิาเป็ันใคร	
--------------------------------------------------------------- 
 “ไป็กันใหญ่แล้ัวิทุำกคุน” เจนนี�วิางสื่องม่อบันโต๊ะ 
เรียน	พร้อมกับัดั้นตัวิย่นข่้�นพ้ด้
 “เร้ากับหมิวิเป็็นเพ่ี่�อนสื่นิทำกัน แลัะทำำาช่้องร้ายการ้ 
มาด้ีวิยกัน ทำำาคุลิัป็สื่นุก ๆ  มาก็หลัายคุลิัป็ ส่ื่วินทีำ�เร้าลัอย
ตักช้ิงช้้าเม่�อวิานมันก็เป็็นอุบัติัเหตุัจากการ้เลั่นสื่นุกของ 
เร้าทัำ�งคูุ่ ไม่ใช่้หมิวิมาแกล้ังเร้า”	เจนนี�หยดุ้พ้ด้	มองด้้ทุกคน	
ก่อนจะพ้ด้ต่อ
 “เร้าขอบใจทีำ�เพ่ี่�อน ๆ  เป็็นหว่ิงเร้า อาจจะเป็็นเพี่ร้าะ 
เคุยเห็นเร้าถูีกแกล้ังมาก่อนเลัยสื่งสื่าร้เร้าเป็็นทุำนเดิีม แต่ั
เร้ากับหมิวิเป็็นเพ่ี่�อนกัน แลัะเม่�อวิานเร้าเล่ันกันสื่นุกมาก
จริ้ง ๆ อย่าตีัคุวิามเป็็นอ่�นในทำางลับเลัย”	เจนนี�บัอก
 “อะไร้กันเด็ีก ๆ ”	เสีื่ยงคุณีคร้เดิ้นเข้้ามาในห้อง	เม่�อ 
คร้เห็นสื่ถานการณีที์�อย้ต่รงหนา้ก็พอจะเข้้าใจได้้	เพราะเม่�อ 
เช้ีานี�มีการปัระชุีมคณีะคร้	ก็มีคนพ้ด้เร่�องหมิวิและเจนนี�
ให้ฟั้ง	เพ่�อเตรียมการอธิบัายกับันักเรียนเอาไว้ิแล้วิ	คร้วิาง 
หนังส่ื่อบันโต๊ะก่อนที�จะพ้ด้ว่ิา
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ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง หรือ
Digital Citizen Identity คือทักษะที่ต้องมีความสามารถในการสร้างสมดุล 

บริหารจัดการ รักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ให้ได้ ทั้งในส่วนของ
โลกออนไลน์และโลกความจริง โดยตอนนี้ประเด็นเรื่องการสร้างอัตลักษณ์

ออนไลน์ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ที่ทำาให้บุคคลสามารถแสดงออกถึง
ความเป็นตัวตนต่อสังคมภายนอก โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมในการอธิบายรูปแบบใหม่ของการสื่อสารแบบมี

ปฏิสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการแสดงออกเกี่ยวกับตัวตน
ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมต่าง ๆ

 “แยกย้ายกลัับทีำ�นั�งได้ีแล้ัวิจ้ะ”
 “สื่วัิสื่ดีีจ้ะทุำกคุน”	คุณีคร้กล่าวิทักทายเม่�อเห็นทุกคน 
นั�งปัระจำาที�แล้วิ
 “สื่วัิสื่ดีีคุ่ะคุุณคุรู้” “สื่วัิสื่ดีีคุรั้บคุุณคุรู้” 
 “คุรู้ทุำกคุนรู้้เร่้�องคุลิัป็ชิ้งช้้าของหมิวิแลัะเจนนี� 
แล้ัวินะ”	คุณีคร้พ้ด้	หันไปัมองหมิวิที�ตอนนี�มีสีื่หน้าสัื่บัสื่น 
ปันเศร้า
	 คุณีคร้เริ�มอธิบัายว่ิา	
 “สิื่�งทีำ�พี่วิกเร้าแลัะใคุร้อีกหลัายคุนทีำ�เร้าไม่รู้้จักใน
โลักออนไลัน์ทำำากับหมิวิอยู่ตัอนนี� คุ่อสิื่�งทีำ�เรี้ยกว่ิา การ้
ทัำวิร์้ลัง คุ่อ เชิ้ญช้วิน  แช้ร์้ หร่้อการ้แคุป็หนา้จอทีำ�ร้ะบุช่้�อ
บัญชี้ของส่ื่�อออนไลัน์แลัะนำาไป็แช้ร์้ต่ัอเพ่ี่�อให้คุนทัำ�วิไป็มา
รุ้มด่ีาว่ิาทำำาให้เสีื่ยใจแลัะเสีื่ยหาย”
 “คุุณคุรู้คุะ ขออนุญาตัคุ่ะ”	หมิวิยกม่อ
 “นอกจากทีำ�มีคุวิามเห็นเชิ้งด่ีาว่ิาหนูแล้ัวิ มีคุนส่ื่ง
ข้อคุวิามมาขู่ว่ิาจะมาดัีกทำำาร้้ายหนูด้ีวิยคุ่ะ”	หมิวิเล่าต่อ
	 คุณีคร้อธิบัายต่อว่ิา		“ในขณะเดีียวิกันก็มีสื่ถีานการ้ณ์ 
แบบนี�ซึ�งเรี้ยกว่ิา การ้ถูีกล่ัาแม่มดี คุ่อ การ้ถูีกกลุ่ัมบุคุคุลั 
ได้ีร้วิมตััวิกันเพ่ี่�อตััดีสิื่นเหตุัการ้ณ์ทีำ�เกิดีขึ�น โดียการ้สื่ร้้าง 
คุวิามเกลีัยดีชั้งขึ�นมา  ร้วิมไป็ถึีงการ้ด่ีาทำออย่างรุ้นแร้ง 
การ้ทำำาลัายช่้�อเสีื่ยง การ้เปิ็ดีเผู้ยข้อมูลัส่ื่วินบุคุคุลัหร่้อ 
แม้แต่ัขู่ทำำาร้้ายในบางกร้ณีอีกด้ีวิย”
 “แล้ัวิจะทำำาอย่างไร้ถึีงจะสื่ามาร้ถีแก้ป็ัญหาได้ี 
ล่ัะคุะ” เจนนี�ถาม
	 คุณีคร้แนะแนวิจ่งยิ�มและตอบัด้้วิยนำ�าเสีื่ยงใจเย็น 
ว่ิา	“สิื่�งทีำ�เร้าทำำาได้ีก็มีหลัายอย่างเลัยนะคุะ จริ้ง ๆ แล้ัวิ 
สื่ามาร้ถีเอาผิู้ดีทำางกฎหมายอาญาได้ี เช่้น ตัามกฎหมาย 
หมิ�นป็ร้ะมาทำ  พี่.ร้.บ.คุอมพี่วิิเตัอร้ ์เป็็นตัน้ แลัะหากผูู้ก้ร้ะทำำา
คุวิามผิู้ดียังไม่บร้ร้ลุันิติัภาวิะ ก็อาจจะได้ีรั้บโทำษลัดีลัง 
หร่้อพิี่จาร้ณาอย่างอ่�นป็ร้ะกอบด้ีวิย แต่ัตัอนนี�สิื่�งทีำ�เร้า 

คุวิร้ทำำาตัอนนี� คุ่อ เร้าต้ัองป็รั้บคุวิามเข้าใจกับทุำกฝ่้าย 
เพ่ี่�อทีำ�ทุำกคุนจะไดี้เข้าใจแลัะช้่วิยเร้าแก้ปั็ญหาอย่าง 
เท่ำาเทีำยม ปั็ญหาอาจจะไม่ได้ีคุลีั�คุลัายในทัำนทีำ แต่ัมันจะ 
ดีีขึ�น ก็เริ้�มต้ันกันทีำ�สื่มาช้กิในห้องนี�ก่อนเลัย ทำำาคุวิามเข้าใจ 
กันใหม่แล้ัวิก็ช่้วิยเป็็นป็ากเป็็นเสีื่ยงแก้ข่าวิให้หมิวิกับ 
เจนนี�ด้ีวิยได้ีไหมจ๊ะ”	 คุณีคร้พ้ด้พร้อมกับัมองทุกคน 
ที�ตอบัรับัคุณีคร้ทันที
--------------------------------------------------------------- 
 “มุมกล้ัองแบบนี�ได้ีหร่้อยังเจนนี�” หมิวิถามข้ณีะที� 
ปัรับัมุมกล้องเพ่�อเตรียมตัวิไลฟ์้
 “ได้ีแล้ัวิ แบบนี�กำาลัังดีีเลัย มา ๆ  หมิวิมา อย่าล่ัม 
กดีไลัฟ้์ก่อนนะ”	เจนนี�ตอบั	พร้อมกวัิกม่อเรียกให้หมิวิ 
มานั�งข้้าง	ๆ
	 หมิวิและเจนนี�พ้ด้อธิบัายเหตุการณ์ีที�เกิด้ข่้�นด้้วิย 
ควิามใจเย็นและสุื่ภัาพ	โด้ยเล่าถ่งควิามสัื่มพันธ์ที�เป็ันเพ่�อน 
ที�ดี้ข้องทั�งสื่องคน	และข้อให้ผู้้้ชีมให้ลองคิด้ทบัทวินว่ิา 
หากตนเองต้องมาเจอคำาพ้ด้ด่้าทอรุนแรงจากควิามเข้้าใจ
ผิู้ด้และข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอนแบับัที�ทั�งสื่องคนเจอจะร้้ส่ื่กอย่างไร 
รวิมถ่งการกระทำาบัางอย่างก็อาจจะเข้้าข่้ายผิู้ด้กฎหมาย
ด้้วิย	
 “ทีำ�สื่ำาคัุญนะคุะ  การ้ทีำ�เพ่ี่�อน ๆ   แสื่ดีงคุวิามคิุดีเห็น 
ด้ีวิยวิาจาทีำ�รุ้นแร้งหยาบคุาย ก็อาจส่ื่งผู้ลัการ้รั้กษาอัตัลัักษณ์ 
ทีำ�ดีีของตันเอง หร่้อ Digital Citizen Identity ของ 
เพ่ี่�อน ๆ  ด้ีวิยนะคุะ ดัีงนั�นเร้าทุำกคุนมาร่้วิมกันสื่ร้้างเน่�อหา 
แลัะบร้ร้ยากาศทีำ�เป็็นมิตัร้ต่ัอกันทัำ�งในโลักจริ้งแลัะโลัก 
เสื่ม่อนกันเถีอะนะคุะ” หมิวิพ้ด้ปิัด้ท้าย	
	 คลิปัชีี�แจงดั้งกล่าวิได้้รับัการส่ื่งต่อโด้ยเพ่�อนร่วิมชัี�น 
คร้อาจารย์	และผู้้้ปักครองข้องทั�งค่้	ทำาให้วัินต่อมาเริ�มมี 
คนที�เข้้าใจ	ช่ีวิยกันชีี�แจงและบัรรยากาศเป็ันไปัในทางที�ดี้ข่้�น 
จนเร่�องนี�ก็ได้้หายไปั	เหม่อนทุกอย่างกลับัไปัเป็ันปักติ

ร่้หรือไมื�?

78 คู่มือเครือข่ายเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ



ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

 “เด็กั เยาวัชนื้ ผ้้เยาว์ั” หม่ายถึูง บุคคลซึ�งม่่อายุต้ำ�ากัว่ัาสิื่บแปดปีบริืบ้รืณ์  แต่้ไม่่รืวัม่ถึูงผ้้ท่ี่�บรืรืลุ 
นิื้ติ้ภัาวัะด้วัยกัารืสื่ม่รืสื่ (หม่ายควัาม่ว่ัาหากัเด็กัต้ำ�ากัว่ัา 18 ได้สื่ม่รืสื่กัันื้ถู้กัต้้องต้าม่กัฎหม่ายก็ัจะไม่่เป็นื้ 
เด็กัอ่กัต่้อไป)

	 โด้ยปักติแล้วิผู้้้กระทำาควิามผิู้ด้กฎหมายจะถ้กนำาตัวิไปัลงโทษตามที�กฎหมายบััญญัติไว้ิ	แต่สื่ำาหรับัเด็้ก	และเยาวิชีนนั�น 
มีกฎหมายว่ิาด้้วิยการคุ้มครองเด็้ก	เพ่�อด้ำาเนินการคุ้มครองสื่วัิสื่ดิ้ภัาพเด็้กไว้ิเป็ันการเฉพาะที�แตกต่างจากผู้้้ใหญ่	โด้ย 
ศาลอาจจะไม่ลงโทษเด็้ก	หร่ออาจลงโทษน้อยกว่ิาที�กฎหมายกำาหนด้	หร่ออาจจะใช้ีมาตรการอ่�นแทนการลงโทษก็ได้้	ทั�งนี� 
ข่้�นอย้กั่บัควิามรา้ยแรงข้องการทำาควิามผู้ดิ้	และชีว่ิงอายขุ้องเด้ก็ที�กฎหมายกำาหนด้ไว้ิโด้ยเฉพาะ	ซ่ึ่�งกฎหมายได้้วิางหลกัไว้ิ	ดั้งนี�

  เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี
กระทำาควิามผิู้ด้ทางอาญาเด้็กนั�น	ไม่ต้องรับัโทษ	เพราะกฎหมายมองว่ิาเด็้กในอายุช่ีวิงดั้งกล่าวินั�น	ยังมีวุิฒิภัาวิะและ
ปัระสื่บัการณ์ีควิามน่กคิด้	และควิามร้้ส่ื่กผิู้ด้ชีอบัชัี�วิดี้น้อย	หร่อยงัอ่อนต่อโลก	และสัื่งคมมาก	จ่งยงัไม่สื่มควิรได้้รับัการลงโทษ	
ยังให้โอกาสื่เด็้กในการปัรับัตัวิอย้่ในสัื่งคมต่อไปั	(ปัระมวิลกฎหมายอาญามาตรา	73)

  เด็กอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี
กระทำาควิามผิู้ด้นั�น	ทั�งนี�อาจไม่ต้องรับัโทษก็เป็ันได้้	แต่ศาลอาจว่ิากล่าวิตักเต่อน	หร่อส่ื่งตัวิไปัยังสื่ถานฝึ้กอบัรม	หร่อองค์กร 
ที�ศาลเห็นสื่มควิร	ทั�งนี�ข่้�นอย้่กับัควิามผิู้ด้ที�กระทำา	และดุ้ลพินิจข้องศาลท่าน	จะเห็นได้้ว่ิาในปััจจุบัันเด็้กและเยาวิชีน 
ในชี่วิงอายุดั้งกล่าวิจะเริ�มค่กคะนองมากข่้�น	ชีอบัทำาตาม	คล้อยตามได้้	และถ้กชัีงจ้งได้้ง่ายมาก	ซ่ึ่�งกระบัวินการยุติธรรม 
ที�เห็นนั�นส่ื่วินใหญ่และส่ื่งเด็้ก	และเยาวิชีนเข้้าอบัรมเสื่มอในปััจจุบััน	เพ่�อขั้ด้เกลาให้เป็ันเยาวิชีนที�ดี้ต่อไปั

  บุคคลท่ีอายุเกิน 15 ปี แต่ตำ่ากว่า 18 ปี
ได้้กระทำาควิามผิู้ด้	ศาลอาจลด้โทษให้ก่�งหน่�ง	หร่ออาจใช้ีวิิธีการเดี้ยวิกับัเด็้กอายุเกิน	10	ปีั	แต่ไม่เกิน	15	ปีั	ก็ได้้	แล้วิแต่กรณีี 
ไปัโด้ยข่้�นอย้่กับัควิามร้ายแรง	และดุ้ลพินิจศาล	โด้ยปักติแล้วิเด็้ก	และเยาวิชีนในช่ีวิงอายุดั้งกล่าวินี�	มักจะหลงผิู้ด้ได้้ง่ายเช่ีน
กัน	แต่กฎหมายมองว่ิาเด็้ก	และเยาวิชีนในช่ีวิงอายุดั้งกล่าวินั�น	มีสื่ามัญสื่ำาน่กควิามรับัผิู้ด้ชีอบัชัี�วิดี้เทียบัเท่ากับัผู้้้ใหญ่แล้วิจ่ง
เห็นควิรลงโทษให้เทียบัเท่าผู้้้ใหญ่	แต่ลด้โทษให้เป็ันกรณีีไปัตามควิามผิู้ด้ที�เกิด้ข่้�นเท่านั�น

	 แล้วิถ้ามิชีฉาชีีพอาศยัช่ีองว่ิางข้องกฎหมายนั�น	ใช้ีเด็้กเป็ันผู้้้กระทำาควิามผู้ดิ้	เน่�องจากเด้ก็ตำ�ากวิา่	10	ปีั	กระทำาควิามผู้ดิ้ 
แล้วิแต่ไม่ต้องได้้รับัโทษ	คงต้องแยกออกเป็ัน	2	กรณีี
 กร้ณีแร้ก	เด็้กนั�นไม่ร้้ว่ิาการกระทำานั�นเป็ันควิามผิู้ด้	เช่ีน	พ่อแม่สื่อนเด็้ก	3	ข้วิบั	ให้ไปัแอบัข้โมยข้องคนอ่�นเอามาให้
แม่	โด้ยหลอกวิ่าเป็ันข้องพ่อแม่เอง	ซ่ึ่�งเด็้กก็เข้้าใจว่ิาเป็ันข้องพ่อแม่จริงจ่งไปัเอามาให้พ่อแม่	เช่ีนนี�แล้วิเด้็กไม่ได้้มีเจตนาใน 
การกระทำาควิามผิู้ด้	แต่พ่อแม่เป็ันผู้้้ใช้ีให้กระทำาควิามผิู้ด้ในทางกฎหมายถ่อว่ิาเป็ันตัวิการร่วิม	พ่อแม่ต้องรับัผิู้ด้แม้จะมิได้้เป็ัน 
ผู้้้กระทำาควิามผิู้ด้เอง	และเด็้กนั�นไม่มีควิามผิู้ด้	เน่�องจากไม่มีเจตนาที�จะข้โมยข้อง
 กร้ณีทีำ�สื่อง	หากเปั็นเด็้กอายุ	9	ปีั	ซ่ึ่�งร้้เร่�องควิามผิู้ด้ถ้กพอสื่มควิรแล้วิ	และไปัข้โมยข้องตามที�พ่อแม่สื่อนสัื่�งให้ทำา 
เช่ีนเดี้ยวิกันพ่อแม่ถ่อเป็ันตัวิการร่วิมในการกระทำาควิามผิู้ด้	ต้องรับัโทษอย่างผู้้้กระทำาควิามผิู้ด้	สื่ำาหรับัเด็้กเองถ่อว่ิาได้้มีการ 
กระทำาควิามผิู้ด้	เพราะทราบัว่ิาเป็ันการข้โมย	แต่ตามกฎหมายแล้วิเด็้กไม่ต้องรับัผิู้ด้	คงมีเพียงพ่อแม่ที�ต้องรับัผิู้ด้

 การท่ีเด็กและเยาวชน หากได้กระทำาความผิดทางอาญา แม้จะไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฏหมาย แต่ยังต้องรับผิดใน 
ทางแพ่ง และบิดามารดา หรือผู้ปกครองจะต้องร่วมรับผิดกับเด็กด้วย เว้นแต่จะใช้ความระมัดระวังในการดูแลเด็กแล้ว 
จึงเป็นอุทาหรณ์ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กท้ังหลายท่ีจะต้องระมัดระวังดูแลเด็กในการปกครองของตนเป็นอย่างดี 
เพราะมิฉะน้ัน จะต้องเป็นคดีความท้ังในทางแพ่งและทางอาญาได้ (ชัชวัสส์  เศรษฐลักษณ์, 2558)
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ตอนที่ 18

สิื่ที่ธิเด็กัในื้สืื่�อ
และหน้�ท่ีพลเมืืองดิ้จิทัล

 “ลูักสื่าวิแม่ วัินนี�ไป็เรี้ยนเดิีนแบบมา พี่ร้้อมทีำ�เติับโตัเป็็นเน็ตัไอดีอลัคุนใหม่ ดูีสิื่ ทิำ�งสื่ะโพี่ก หัวิเข่า 
เหยียดีตัร้ง ก็เดิีนฉับ ๆ ๆ เลัยสิื่คุะ” ใบบุญอยู่ในชุ้ดีทำำางาน รั้บบทำเป็็นคุุณแม่ทีำ�ติัดีโซเชี้ยลัคุอยอัป็คุลิัป็ 
วิิดีีโอแลัะภาพี่ของลูักสื่าวิวัิย 7 ขวิบ ทำำาทีำเป็็นกำาลัังโพี่สื่ต์ัคุลิัป็วิิดีีโอลูัก แลัะพิี่มพ์ี่ข้อคุวิามบร้ร้ยายไป็ด้ีวิย 
 “เรี้ยบร้้อย.. กดีปุ่็ม... เผู้ยแพี่ร่้เป็็นสื่าธีาร้ณะ” 

 “ใบบุญ เธีอเห็นโพี่สื่ต์ันี�หร่้อยัง”	พี�บัล้รับับัทเพ่�อน
ข้องใบับุัญถลาเข้้ามา		“คุุณลุังข้างบ้านโพี่สื่ต์ัรู้ป็หลัานช้าย
เล่ันนำ�าหน้าบ้านอีกลัะ  ฉันก็เข้าใจนะว่ิาหลัานแกยังเด็ีก 
แต่ัการ้โพี่สื่ต์ัคุลิัป็เด็ีกถีอดีเส่ื่�อ เป็ล่ัอยทัำ�งตััวิแบบนี� เวิลัา 
เด็ีกโตัขึ�น เด็ีกเขาจะอายนะ แล้ัวิก็เป็็นการ้คุุกคุามสิื่ทำธิี 
เด็ีกด้ีวิย”	พี�บัล้พ้ด้ต่อ
	 การปัระชุีมผู้้้ปักครองปีันี�	คณีะกรรมการนักเรียน 
ได้้รับัมอบัหมายจากทางโรงเรียนให้ส่ื่�อสื่ารเร่�องสิื่ทธิเด็้กให้
กับัผู้้้ปักครอง	พี�บัล้และทีมคณีะกรรมการนักเรียนจ่งคิด้ที� 
จะเล่าเร่�องปัระเด้็นนี�ผู่้านทางการแสื่ด้งละครเวิทีเพ่�อให้ 
เกิด้ควิามน่าสื่นใจและไม่น่าเบ่ั�อหน่าย
	 ใบับุัญในบัทบัาทข้องคุณีแม่ที�ติด้โซึ่เชีียล	กรอกสื่ายตา 
ไปัมาด้้วิยสีื่หน้าไม่มั�นใจ	ก่อนที�จะทำาใจดี้ส้้ื่เส่ื่อ	พ้ด้ว่ิา
 “คิุดีมากน่า ลูักหลัานเขา เขาจะถ่ีายคุลิัป็ จะโพี่สื่ต์ั 
อะไร้ก็ได้ี อย่าไป็ยุ่งเร่้�องของเขาเลัย” 
	 พี�บัล้จ่งรีบัเสื่ริมข่้�นมาว่ิา	
 “คิุดีแบบนี�ก็ไม่ถูีกต้ัองนัก เพี่ร้าะว่ิาการ้โพี่สื่ต์ัรู้ป็ 
เด็ีกหร่้อลูักหลัาน ถีอดีเส่ื่�อ ใส่ื่ชุ้ดีว่ิายนำ�า หร่้อแสื่ดีง 
พี่ฤติักร้ร้มบางอย่างทีำ�อาจส่ื่งผู้ลักร้ะทำบต่ัอเด็ีกได้ี เช่้น 
คุวิามป็ลัอดีภัย คุวิามเป็็นพ่ี่�นทีำ�ส่ื่วินตััวิ ร้วิมทัำ�งอาจมี 
บางคุอมเมน้ต์ัทีำ�กล่ัาวิถึีงภาพี่ในทำางลับกอ่เกิดีคุวิามรู้้สึื่ก
ทีำ�ไม่ดีีต่ัอเด็ีกแลัะผูู้้โพี่สื่ตั์ได้ี”	พี�บัล้พ้ด้	ก่อนที�จะหันมา
มองผู้้้ปักครองที�กำาลังรับัชีมอย้่หอปัระชุีมข้นาด้ใหญ่ข้อง
โรงเรียน
 “วัินนี�พี่วิกเร้ามีพีี่�นกฟ้้า ผูู้้เชี้�ยวิช้าญด้ีานการ้พัี่ฒนา 
ส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุจะมาให้คุวิามรู้้ในเร่้�องนี�กับ 
พี่วิกเร้ากันคุ่ะ”	 พี�บัล้พ้ด้เปิัด้ตัวิพี�นกฟ้้า	 ก่อนที�ไฟ้ใน 

ศ้นยป์ัระชุีมจะหรี�ลง	เหล่อเพียงไฟ้ด้วิงที�สื่ว่ิางที�สุื่ด้หมุนจับั
ตามตัวิพี�นกฟ้้า	ที�บิันเข้้ามาด้้านหน้าเวิที
 “ท่ำานผูู้้ป็กคุร้องเคุยโพี่สื่ต์ัในส่ื่�อสัื่งคุมออนไลัน์ 
หร่้อเคุยเห็นใคุร้โพี่สื่ต์ัทำำานองนี�ไหมคุรั้บว่ิา “ลูักผู้มเก่งจัง 
อยู่บ้านคุนเดีียวิได้ี” หร่้อ “กลุ้ัมใจจัง ลูักร้ออยู่ทีำ�โร้งเรี้ยน 
คุนเดีียวิ..” ท่ำานผูู้้ป็กคุร้องทำร้าบไหมคุรั้บว่ิา การ้โพี่สื่ต์ั 
ข้อมูลัเหล่ัานี� อาจทำำาให้เกิดีอาช้ญากร้ร้มลัักเด็ีก โดียเฉพี่าะ 
หากท่ำานเผู้ลัอร้ะบุข้อมูลับอกเล่ัากิจกร้ร้มในคุร้อบคุรั้วิ 
อย่างลัะเอียดีว่ิากำาลัังทำำาอะไร้อยู่ทีำ�ไหน อาจสื่ร้้างอนัตัร้าย 
ให้กับตััวิเองแลัะบุตัร้หลัานของทำ่านได้ี ถ้ีาเกิดีโพี่สื่ตั์นั�น
มีมิช้ฉาชี้พี่ได้ีอ่านแลัะอยู่ในบริ้เวิณใกล้ัเคีุยง จึงต้ัอง
ร้ะมัดีร้ะวัิงการ้ให้ข้อมูลัทำางโซเชี้ยลัเป็็นอย่างมากคุรั้บ” 
	 พี�นกฟ้้าบิันเข้้ามาใกล้ใบับุัญ	ที�ยังคงทำาการแสื่ด้ง 
อย้่บันเวิที	โด้ยที�มีด้วิงไฟ้สื่ว่ิางสื่าด้ตามมา	
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 “นอกจากนี� ปั็จจุบันมีเด็ีกจำานวินมาก ทีำ�โดีน 
ผูู้้ป็กคุร้องป็รั้บแต่ังพี่ฤติักร้ร้มเป็็นดีาร้า ไอดีอลั ช่้�อดัีง 
แลัะส่ื่งเสื่ริ้มให้ลูักเป็็นดีาร้า เป็็น เน็ตัไอดีอลั เป็็น ยูทูำป็เบอร์้ 
เป็็นนางแบบ มีพี่ฤติักร้ร้มการ้เดิีน นั�ง เต้ัน แต่ังตััวิ แต่ังหน้า 
ก่อนวัิยอันคุวิร้ ซึ�งถ้ีาเป็็นไป็ตัามคุวิามช้อบ คุวิามป็ร้าร้ถีนา 
ของเด็ีก ก็เป็็นสิื่�งทีำ�ดีี แต่ัถ้ีาเด็ีกไม่เต็ัมใจ ก็เป็็นการ้ยัดีเยียดี 
สื่ร้้างแร้งกดีดัีนในการ้ใช้้ชี้วิิตั ปิ็ดีกั�นบุตัร้หลัานของท่ำาน 
จากสิื่�งทีำ�พี่วิกเขาช้อบจริ้ง ๆ  แลัะยังเป็็นการ้คุุกคุามสิื่ทำธิี 
เด็ีกอีกด้ีวิยนะคุรั้บ   อย่าล่ัมนะคุรั้บ   คุวิามสุื่ขแลัะการ้เติับโตั 
มีพัี่ฒนาการ้ทำางร่้างกาย คุวิามคิุดี สื่ติัปั็ญญา สัื่งคุมแลัะ 
อาร้มณ์ของบุตัร้หลัานของทำ่าน มีคุวิามสื่ำาคัุญกว่ิา 
ยอดีไลัก์ ยอดีแช้ร์้จากคุนอ่�นทีำ�เร้าไม่รู้้จักนะคุรั้บผู้ม”
พี�นกฟ้้ากล่าวิ
	 ใบับุัญผู้้้รับับัทคุณีแม่ติด้โซึ่เชีียล	ทำาสื่ายตาเลิกลั�ก	
 “บางทีำลูักสื่าวิฉันก็ร้้องไห้ เพี่ร้าะป็วิดีเท้ำาจากการ้ 
ใส่ื่ส้ื่นสูื่ง 10 เซนติัเมตัร้เหม่อนกันนะ” 
	 ใบับุัญยังเล่นละครสื่มบัทบัาท	ทำาท่าทีกล่นนำ�าลาย	
แล้วิแอบัเก็บัโทรศัพท์ไว้ิในกระเป๋ัา	
	 น้องบัล้เดิ้นเข้้ามาอย้ข้่้าง	ๆ 	“การ้แช้ร์้รู้ป็หร่้อข้อมูลั
ของเด็ีกแลัะเยาวิช้นทีำ�อาจทำำาให้เกิดีคุวิามเส่ื่�อมเสีื่ยก็เป็็น
สิื่�งทีำ�ไม่สื่มคุวิร้นะคุะ ผิู้ดีกฎหมายพี่ร้ะร้าช้บัญญัติัคุุ้มคุร้อง
เด็ีก พี่.ศ. 2546 ด้ีวิยคุ่ะ ไม่ใช่้เพีี่ยงสิื่ทำธิีเด็ีกเท่ำานั�นนะคุะ 
แต่ัเร้าทุำกคุนเป็็นป็ร้ะช้าช้นผูู้้มีสิื่ทำธิีแลัะเสื่รี้ภาพี่ ซึ�ง 
ต้ัองรู้้ขอบเขตัของการ้ใช้้สิื่ทำธิีแลัะเสื่รี้ภาพี่ทีำ�รั้ฐให้การ้ 

รั้บร้อง  การ้ใช้้สิื่ทำธิีแลัะเสื่ร้ภีาพี่คุวิร้อยู่ภายใตัข้อบเขตัทีำ� 
กฎหมายกำาหนดีไว้ิ   แลัะทุำกคุนก็มีหน้าทีำ�เช่้นกัน  ทีำ�ต้ัองเคุาร้พี่
ต่ัอกฎหมาย  คุำานึงถึีงผู้ลักร้ะทำบต่ัอส่ื่วินร้วิม แลัะบทำบาทำ 
หน้าทีำ�คุวิามรั้บผิู้ดีช้อบทีำ�พึี่งมีต่ัอสิื่ทำธิีของส่ื่วินร้วิมด้ีวิย
นะคุะ...”
	 ผู้้าม่านผู่้นใหญ่บันเวิทีค่อย	ๆ	เคล่�อนตัวิปิัด้ฉากโรง 
ละครชัี�วิคราวิวัินนี�	พร้อมเสีื่ยงปัรบัม่อก่กก้อง	จากผู้้้ปักครอง 
และคณีะคร้ในหอปัระชุีม
	 ที�ด้้านหนา้หอปัระชีมุ		ผู้้้ปักครองเริ�มทยอยออกจาก 
หอปัระชุีมและแวิะอ่านนิทรรศการควิามร้้เร่�องสิื่ทธิเด็้ก	
และสิื่ทธิหน้าที�ข้องพลเม่อง	บัางคนก็ยกโทรศัพท์ม่อถ่อ 
ข่้�นมาสื่แกน	QR	Code	เพ่�อเก็บัข้้อม้ลไว้ิอ่านเพิ�มเติม
 “ต่ัอไป็ ก่อนผู้มจะโพี่สื่ต์ัรู้ป็ลูัก ผู้มว่ิาผู้มจะให้ลูักดูี 
ก่อนนะ ว่ิารู้ป็นั�นลูักรู้้สึื่กมั�นใจแคุ่ไหนแลัะอนุญาตัให้ผู้ม
โพี่สื่ต์ัหร่้อเป็ล่ัา”
 “ดีีเลัยคุ่ะคุุณ ทีำ�สื่ำาคัุญต้ัองร้ะวัิงว่ิาจะมีรู้ป็คุนอ่�นๆ 
ทีำ�เขาไม่อนุญาตัให้เร้าถ่ีายรู้ป็อยู่ในรู้ป็ด้ีวิยนะคุะ เดีี�ยวิพี่อ 
เอาไป็โพี่สื่ต์ัแล้ัวิจะไป็ลัะเมิดีเขาคุ่ะ”
	 เสีื่ยงผู้้้ปักครองปัร่กษากันเร่�องเผู้ยแพร่ภัาพหร่อ 
ข้้อม้ลข้องบุัตรหลานข้องตนเอง
	 พี�บัล้และใบับัุญหันมามองหน้ากันแล้วิอมยิ�มภ้ัมิใจ	
ก่อนที�ยกม่อมาแตะกัน	แบับัไฮไฟ้ฟ้	์พร้อมกับัพ้ด้พร้อมกันว่ิา 
 “สื่ำาเร็้จ”

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิิเด็ก	(Convention	on	the	Rights	of	the	Child	-	CRC)	 ซ่ึงเป็นสนธิิสัญญา 
ด้านสิทธิิมนุษยชนท่ีได้รับการรับรองมากท่ีสุดในโลก	ได้รับรองสิทธิิในการมีส่วนร่วมของเด็ก			เสรีภาพในการแสดงออก	
ซ่ึงรวมถึงการชุมนุมอย่างสันติ	ท้ังน้ี	ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิิเด็กใน	พ.ศ.	2532	โดยให้ 
คำาม่ันว่าจะดำาเนินการเพ่ือให้เด็ก	ๆ	ได้เข้าถึงสิทธิิท่ีพวกเขาพึงมี	อนุสัญญาฯ	ประกอบด้วยเน้ือหา	54	ข้อ	แบ่งเป็น 
สาระสำาคัญเร่ืองสิทธิิของเด็ก	4	ด้าน	คือ

1. สิ่ทธิในก�รมีืชี้วิต
สิื่ทธินี�จะเริ�มข่้�นตั�งแต่เด็้กล่มตาด้้โลก 
พวิกเข้าจะต้องได้้รับัการปักป้ัองและคุ้มครอง 
จากคนในครอบัครัวิได้้รับัการจด้ทะเบัียน 
เกิด้	มีช่ี�อ	และมีสัื่ญชีาติ	รวิมถ่งรัฐต้อง 
เอ่�อสิื่�งจำาเป็ันให้เด็้กเติบัโตได้้อยา่งแข็้งแรง	
สื่มบ้ัรณ์ี	และมีควิามสุื่ข้

2. สิ่ทธิท่ีจะได้้รับก�รปกป้องคุ้มืครอง
เด็้กทุกคนจะต้องได้้รับัการปักป้ัองจากการถ้กทำาร้ายร่างกายและจิตใจ 
ไม่ว่ิาจะการถ้กล่วิงละเมิด้ทางเพศ	การค้าปัระเวิณีี	ขั้ด้ข้วิางการเข้้าถ่ง 
การศ่กษา	ฯลฯ	แม้คนที�กระทำาจะเป็ันพ่อแม่ข้องเด็้กเองก็ไม่สื่ามารถ 
ทำาได้้
	 ซ่ึ่�งหากเด็้กพบัเจอกับัปััญหาดั้งกล่าวิไปัแล้วิ	รัฐก็มีหน้าที�ในการ 
ฟ้้�นฟ้้ร่างกายและจิตใจให้เด็้กสื่ามารถกลับัค่นส่้ื่สัื่งคมอย่างมีศักดิ้�ศรี 
รวิมถ่งเด็้กจะต้องได้้รับัการช่ีวิยเหล่อจากกระบัวินการทางกฎหมาย 
เพ่�อควิามยุติธรรม
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Digital Footprint  หมายถึงพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตของเรา การโพสต์ภาพ

กิจกรรมของตัวเราเองหรือของเด็ก 
การแสดงทัศนคติต่อสิ่งรอบตัว ฯลฯ
ดังนั้น หากไม่อยากทิ้งร่องรอยที่อาจ

ส่งผลเสียต่ออนาคตเอาไว้ จึงต้องคิดให้
รอบคอบก่อนจะโพสต์อะไรบนโซเชียล

เพราะร่องรอยเหล่านั้นไม่เพียงแต่จะบอกได้
ว่าเราทำาอะไร ที่ไหน อย่างไร แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป มันยังถูกใช้เป็นหลักฐานในโลก

ออฟไลน์ ซึ่งไม่เคยถูกแยก
ออกจากกัน

3. สิ่ทธิในด้้�นพัฒน�ก�ร
เด็้กทุกคนมีสิื่ทธิที�จะได้้รับัการศ่กษาและ 
การพัฒนาการที�ด้ีมีคุณีภัาพ	โด้ยมีพ่อแม่ 
เป็ันผู้้้คอยช่ีวิยเหล่อและใหค้ำาแนะนำา	เติบัโต 
อย่างมีควิามสืุ่ข้	และมีคุณีภัาพชีีวิิตที�ดี้ใน 
อนาคตหากเป็ันเด็้กที�มีควิามต้องการพิเศษ
เช่ีน	 เด็้กพิการ	 ก็ต้องได้้รับัการด้้แลให้มี 
ควิามสุื่ข้	ได้้รับัการศ่กษาที�เหมาะสื่มที�ทำาให้ 
เข้าสื่ามารถพ่�งพาตนเองได้้ในอนาคต

4. สิ่ทธิในก�รมีืส่�วนร�วมื
แม้จะเป็ันเด็้กแต่ก็เป็ันมนุษย์คนหน่�งในสัื่งคม	ดั้งนั�นแล้วิเข้ามีสิื่ทธิ 
ที�จะแสื่ด้งควิามคิด้เห็นข้องตนเองอย่างเสื่รี	มีสิื่ทธิ�เรียกร้องและ 
ปักป้ัองชีีวิิตและควิามเปั็นอย้่	โด้ยเฉพาะหากเร่�องนั�นมีผู้ลกระทบั 
โด้ยตรงต่อเด็้กและเยาวิชีน	และไม่ริด้รอนสิื่ทธิข้องผู้้้อ่�น	ซ่ึ่�งภัาครัฐมี 
หน้าที�ต้องเอ่�ออำานวิยและส่ื่งเสื่ริมการแสื่ด้งควิามคิด้เห็นข้องเด็้กและ 
เยาวิชีน	ตั�งแต่ระดั้บัชุีมชีนเป็ันต้นไปั	มีพ่�นที�ในการให้เด็้กได้้ใช้ีศักยภัาพ 
ตนเอง	เพ่�อสื่ร้างควิามเปัลี�ยนแปัลงในสัื่งคมได้้

การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลน้ัน	มีทักษะท่ีสำาคัญ	8	ประการ
(สถาบัันส่�อเด็็กและเยาวชน, 2561)

1.	 ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ีที�ดี้ข้องตนเอง	(Digital	Citizen	Identity)	ควิามสื่ามารถในการสื่ร้างและบัริหารจัด้การ 
	 อัตลักษณ์ีที�ดี้ข้องตนเองไว้ิได้้อย่างดี้ทั�งในโลกออนไลน์และโลกควิามจริง

2.	 ทักษะในการรักษาข้้อม้ลส่ื่วินตัวิ	(Privacy	Management)	มีดุ้ลพินิจในการบัริหารจัด้การข้้อม้ลส่ื่วินตัวิ	โด้ยเฉพาะ 
	 การแชีร์ข้้อม้ลออนไลน์เพ่�อป้ัองกันควิามเป็ันส่ื่วินตัวิทั�งข้องตนเองและผู้้้อ่�น

3.	 ทักษะในการคิด้วิิเคราะห์มีวิิจารณีญาณีที�ดี้	(Critical	Thinking)	ควิามสื่ามารถในการวิิเคราะห์แยกแยะระหวิ่างข้้อม้ล 
	 ที�ถ้กต้อง	และข้้อม้ลที�ผิู้ด้	ข้้อม้ลที�มีเน่�อหาดี้และข้้อม้ลที�เข้้าข่้ายอันตราย	ข้้อม้ลติด้ต่อทางออนไลน์ที�น่าตั�งข้้อสื่งสัื่ยและ 
	 น่าเช่ี�อถ่อได้้

4.	 ทักษะในการจัด้สื่รรเวิลาหน้าจอ	(Screen	Time	Management)	ควิามสื่ามารถในการบัริหารเวิลาในการใช้ีอุปักรณ์ี 
	 ยุคดิ้จิทัล	รวิมไปัถ่งการควิบัคุมเพ่�อให้เกิด้สื่มดุ้ลระหว่ิางโลกออนไลน์	และโลกภัายนอก

5.	 ทักษะในการรับัม่อกับัการคุกคามทางโลกออนไลน์	(Cyberbullying	Management)	ควิามสื่ามารถในการรับัร้้	และ 
	 รับัม่อการคุกคามข่้มข่้้บันโลกออนไลน์ได้้อย่างชีาญฉลาด้

6.	 ทักษะในการบัริหารจัด้การข้้อม้ล	ที�ผู้้้ใช้ีงานมีการทิ�งไว้ิบันโลกออนไลน์	 (Digital	Footprints)	ควิามสื่ามารถใน 
	 การเข้้าใจธรรมชีาติข้องการใช้ีชีีวิิตในโลกดิ้จิทัล	ว่ิาจะหลงเหล่อร่อยรอย
	 ข้้อม้ลทิ�งไว้ิเสื่มอ	รวิมไปัถ่งเข้้าใจผู้ลลัพธ์	ที�อาจเกิด้ข่้�น	เพ่�อการด้้แล
	 สิื่�งเหล่านี�อย่างมีควิามรับัผิู้ด้ชีอบั

7.	 ทักษะในการรักษาควิามปัลอด้ภััยข้องตนเองในโลกออนไลน์
	 (Cybersecurity	Management)	ควิามสื่ามารถในการป้ัองกัน
	 ข้้อม้ลด้้วิยการสื่ร้างระบับัควิามปัลอด้ภััยที�เข้้มแข้็ง	และ
	 ป้ัองกันการโจรกรรมข้้อม้ลหร่อการโจมตีทางออนไลน์ได้้

8.	 ทักษะในการใชี้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม		(Digital
	 Empathy)	ควิามสื่ามารถในการเห็นอกเห็นใจ	และ
	 สื่ร้างควิามสัื่มพันธ์ที�ดี้กับัผู้้้อ่�นบันโลกออนไลน์

ร่้หรือไมื�?
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ตอนที่ 19

รืวัม่สื่ายด่วันื้
แจ้งโฆษณ�เกินจริงและแช้ร์ล่กโซ�

 “หลัานบลูั ๆ ช่้วิยดูีข่าวิดีาร้าคุนนี�ให้หน่อย คุนนี�ทีำ�โดีนตัำาร้วิจเรี้ยกไป็สื่อบสื่วินแลัะลังบันทึำกป็ร้ะจำาวัิน 
เพี่ร้าะมีส่ื่วินในการ้รี้วิิวิสิื่นคุ้าเกินจริ้งน่ะ แล้ัวิมาเทีำยบสิื่นคุ้าทีำ�โดีนจับกับคุอลัลัาเจนทีำ�เพ่ี่�อนยายช้วินซ่�อให้ทีำ”
 คุุณยายกวัิกเรี้ยกพีี่�บลูัทีำ�กำาลัังเดิีนเข้าบ้านหลัังจากเลิักเรี้ยนให้ไป็ช่้วิยดูีข่าวิในโทำร้ทัำศน์
 “อ๋อ ดีาร้าคุนนี� บลัูเห็นเขาช้อบร้ีวิิวิอาหาร้เสื่ร้ิมในอินสื่ตัาแกร้มคุ่ะยาย” พี่ี�บลัูพีู่ดี “ยายจะให้
เทีำยบกับคุอลัลัาเจนไหนนะคุะ”

 “ตััวินี�ๆ  ตััวิหนังส่ื่อมันเล็ัก ยายมองไมถ่ีนัดีเท่ำาไหร่้” 
คุณียายบัอก
	 พี�บัล้เลิกคิ�วิข่้�น	“เอ๋...ตััวิเดีียวิกันเลัยคุ่ะคุุณยาย”
 “สื่ำาหร้บัสิื่นคุ้าเสื่ริ้มอาหาร้ร้ายนี�นะคุะ เป็็นสื่นิคุ้า
ทีำ�ใช้้เลัข อย.ป็ลัอม นอกจากนี�เม่�อตัร้วิจสื่อบแล้ัวิพี่บว่ิา 
ส่ื่วินผู้สื่มยังไม่ตัร้งกับฉลัากโภช้นาการ้ ทำำาให้ผูู้้บริ้โภคุ 
ใช้้แล้ัวิเกิดีอาการ้ข้างเคีุยงจำานวินมาก จนเกิดีการ้ร้้องเรี้ยน
ผู่้าน อย. ให้ตัร้วิจสื่อบคุุณภาพี่ จนเป็็นทีำ�มาของการ้ส่ื่บสื่วิน 
ในวัินนี�คุ่ะ”	เสีื่ยงผู้้้ปัระกาศข่้าวิรายงาน		
 “เดีี�ยวิยายขอถ่ีายรู้ป็หน้าจอโทำร้ทัำศน์ส่ื่งให้เพ่ี่�อน
หน่อยนะ จะได้ีไม่ต้ัองอธิีบายเยอะ สื่งสัื่ยอะไร้ก็ให้ไป็ 
คุ้นหาข่าวิอ่านเอาก็แล้ัวิกัน”	 คุณียายพ้ด้พร้อมกับั 
ข้อโทรศัพท์ม่อถ่อค่นจากพี�บัล้	พร้อมกับัถ่ายร้ปัการนำาเสื่นอ 
ข่้าวิดั้งกล่าวิส่ื่งให้เพ่�อน
 “ดีีนะคุะ ทีำ�มีคุนร้้องเรี้ยนไป็ยังหน่วิยงานทีำ�กำากับ
ดูีแลัการ้โฆ่ษณาอาหาร้แลัะยา ไม่อย่างนั�นคุนก็คุงซ่�อ
ทำานกันแลัะได้ีรั้บผู้ลักร้ะทำบทำางสุื่ขภาพี่กันเป็็นวิงกว้ิาง
กว่ิานี�” คุณีแม่พ้ด้	ข้ณีะที�ยกนำ�าชีาด้อกเก็กฮวิยมาเสื่ิร์ฟ้ 
ให้คุณียาย	
 “คุุณยายด่ี�มช้าดีอกเก็กฮวิยอินทำรี้ย์ก่อน แบร้นดีนี์� 
ของหน่วิยงานวิิจัยนวัิตักร้ร้มทำางอาหาร้ เขาใช้้หญ้าหวิาน 
แทำนนำ�าตัาลัด้ีวิยคุ่ะ”	คุณีแม่พ้ด้
 “ของจริ้งหร่้อเป็ล่ัา โฆ่ษณาเกินจริ้งไหมคุะแม่” 
พี�บัล้หยอก
	 คุณีแม่หัวิเราะเบัา	ๆ 	ก่อนจะตอบัว่ิา	“ไม่เกินจริ้งจ้ะ 
ลูักบลูั เพี่ร้าะแม่ตัร้วิจสื่อบเลัขทีำ� อย. แลั้วิตัร้งตัามทีำ� 

ลังทำะเบียน ทัำ�งยังมีการ้ร้ะบุฉลัากโภช้นาการ้ จำานวินบร้ร้จุ 
ชั้ดีเจน แลัะได้ีรั้บการ้รั้บร้องจากหน่วิยงานวิิจัยนวัิตักร้ร้ม
ทำางอาหาร้ของรั้ฐด้ีวิยนะ แล้ัวิดีอกเก็กฮวิยทีำ�ใช้้ใน 
การ้ผู้ลิัตัก็ป็ลูักในแป็ลังเกษตัร้อินทำรี้ย์  ก็ได้ีรั้บการ้ตัร้วิจสื่อบ 
ได้ีรั้บมาตัร้ฐานสิื่นคุ้าเกษตัร้อินทำรี้ย์ แล้ัวิทีำ�สื่ำาคัุญคุ่อ 
แป็ร้รู้ป็โดียนักวิิจัย คุ่อ คุุณพ่ี่อของนัทำ เพ่ี่�อนของน้องเบิร์้ดี 
นั�นเองจ้ะ”	คุณีแม่ตอบัอย่างมั�นใจ
 “หอมกลิั�นอะไร้กันคุรั้บเนี�ย”	พี�นกฟ้้าบิันเข้้ามา 
ในบ้ัาน	“อ้อ กลิั�นช้าดีอกไม้นี�เอง”	พี�นกฟ้้าบิันด้้ใกล้	ๆ	
 “ดีอกเก็กฮวิยเสีื่ยด้ีวิย กลิั�นหอมนวิลั ลัะมุนลัะไม”  
พี�นกฟ้้าพ้ด้ทำาเสีื่ยงเลียนแบับัโฆษณีา
 “นกฟ้้ามาพี่อดีี ยายขอถีามสัื่กนิดีว่ิา เวิลัาเขาจะ 
ร้้องเรี้ยนโฆ่ษณาอาหาร้แลัะยาเกินจริ้ง เร้าจะต้ัองร้้องเรี้ยน 
ไป็ทำางไหน ทำาง กสื่ทำช้. เหม่อนเดิีมได้ีไหม หร่้อทำาง อย. 
ช่้องทำางเดีียวิเทำ่านั�น”	คุณียายถาม	ก่อนจะยกชีาร้อน 
มาด่้�ม
 “ได้ีเลัยคุรั้บคุุณยาย หากเร้าพี่บโฆ่ษณาเกินจริ้ง
ในส่ื่�อวิิทำยุ แลัะส่ื่�อโทำร้ทัำศน์ ไม่ว่ิาจะเป็็นอาหาร้แลัะยา 
ผู้ลิัตัภัณฑ์์สุื่ขภาพี่ เคุร่้�องสื่ำาอาง หร่้อเคุร่้�องม่อแพี่ทำย์ 
เร้าสื่ามาร้ถีแจ้ง กสื่ทำช้. 1200 ไดี้เลัยคุร้ับ หร่้อจะแจ้ง
ไป็ทีำ�สื่ำานักงานคุณะกร้ร้มการ้อาหาร้แลัะยา ทีำ�เร้าเรี้ยก 
สัื่�น ๆ  ว่ิา อย. ทีำ� สื่ายด่ีวิน อย. 1556 ก็ได้ีคุรั้บ ซึ�งการ้แจ้ง 
อย. นั�นไม่จำากัดีว่ิาเป็็นส่ื่�อป็ร้ะเภทำไหนนะคุรั้บผู้ม หร่้อ
ถ้ีารู้้สึื่กว่ิาเป็็นป็ร้ะเด็ีนหลัอกลัวิงหร่้อเอาเป็รี้ยบผูู้้บริ้โภคุ 
เช่้น หลัอกให้ซ่�อของแพี่ง โฆ่ษณาเกินจริ้งในสิื่นคุ้าอ่�น ๆ  
ทีำ�ไม่ใช่้อาหาร้แลัะยา ผู้ลิัตัภัณฑ์์สุื่ขภาพี่ เคุร่้�องสื่ำาอาง 
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 “พีี่�นกฟ้้า แม่ขอถีามนอกเร่้�องนิดีนึงนะ พีี่�นกฟ้้า 
รู้้เร่้�องแช้ร์้ลูักโซ่ไหม มันแยกออกจากธีรุ้กิจตัลัาดีเคุร่้อข่าย 
หร่้อพี่วิก MLM ยังไงนะ”	คุณีแม่ถาม
 “คุรั้บคุุณแม่ สื่รุ้ป็ง่ายๆ คุ่อ MLM หร่้อ ธุีร้กิจ 
เคุร่้อข่ายเป็็นการ้ทำำาการ้ตัลัาดีอีกร้ะบบหนึ�ง ในการ้กร้ะจาย 
สิื่นคุ้าแลัะบริ้การ้ จากผูู้้ผู้ลิัตัสู่ื่ผูู้้บริ้โภคุโดียตัร้ง โดียทีำ� 
ไม่ต้ัองผู่้าน ผูู้้คุ้าส่ื่งแลัะคุ้าป็ลีักแต่ัจะกร้ะจายสิื่นคุ้าผู่้าน
นักธุีร้กิจอิสื่ร้ะของบร้ษัิทำนั�น  โดียร้ายไดีจ้ะเกิดีจากการ้ทีำ� 
สื่มาชิ้กขายสิื่นคุ้าหร่้อสื่ร้้างเคุร่้อข่ายของผูู้้บริ้โภคุ แต่ั 
แช้ร์้ลูักโซ่ จะมีรู้ป็แบบการ้ดีำาเนินธุีร้กร้ร้มทีำ�มุ่งป็ร้ะสื่งค์ุ
เพ่ี่�อหาร้ายได้ีจากการ้ร้ะดีมทุำนเป็็นหลััก สื่ามาร้ถีเรี้ยกว่ิา 
เคุร่้อข่ายได้ี แต่ัไม่สื่ามาร้ถีใช้้คุำาว่ิาการ้ตัลัาดีแบบเคุร่้อข่าย 
เพี่ร้าะไม่มีสิื่นคุ้า ดัีงนั�น แช้ร์้ลูักโซ่ จึงมีรู้ป็แบบการ้จ่าย 
ผู้ลัตัอบแทำนในลัักษณะทีำ�ว่ิาเป็็นการ้เอาเงินคุนใหม่มา
จ่ายให้กับคุนเก่า ซึ�งแบบนี�ก็ไม่สื่ามาร้ถีทีำ�จะหยุดีได้ี จึงต้ัอง 
หาสื่มาชิ้กมาลังทุำนอยู่ตัลัอดี แลัะในป็ร้ะเทำศไทำย ถ่ีอว่ิา 
แช้ร์้ลูักโซ่ ‘ผิู้ดีกฎหมาย’  คุรั้บ ทัำ�งนี� หากพี่บข้อสื่งสัื่ย 
หร่้อต้ัองการ้ร้้องเรี้ยนเกี�ยวิกับแช้ร์้ลูักโซ่ สื่ามาร้ถีตัดิีต่ัอทีำ�
กร้มสื่อบสื่วินคุดีีพิี่เศษ (DSI) ผู่้านสื่ายดีว่ิน 1202 นั�นเอง
คุรั้บผู้ม”		พี�นกฟ้้าพ้ด้เพลินก่อนจะสื่ะดุ้ด้ตามองคุณียาย
ที�กำาลังพิมพ์ข้้อควิามบันโทรศัพท์ม่อถ่ออย่างคล่องแคล่วิ	
 “คุุณยายกำาลัังทำำาอะไร้คุรั้บ พิี่มพ์ี่ซะคุล่ัองเชี้ยวิ” 
พี�นกฟ้้าถาม
 “ยายพิี่มพ์ี่บ่อย ๆ จนม่อมันชิ้นไป็แล้ัวิ”	คุณียาย
ตอบัอย่างภ้ัมิใจ	โด้ยที�ยงัคงพิมพ์ข้้อควิามต่อ	“ก็พิี่มพ์ี่สื่รุ้ป็
ส่ื่งให้แก๊งเพ่ี่�อนกลุ่ัมเกษียณอย่างเกษมนี�แหลัะ เม่�อกี�ว่ิา
อะไร้บ้างนะ เจอโฆ่ษณาเกินจริ้งในทีำวีิหร่้อวิิทำยุ ให้แจ้ง 
กสื่ทำช้. 1200 หร่้อ อย. 1556 ได้ี  แต่ัถ้ีาไม่ใช่้อาหาร้แลัะยา 
ให้แจ้งสื่ำานักงานคุณะกร้ร้มการ้คุุ้มคุร้องผูู้้บริ้โภคุ 
โทำร้ 1166 นะ อ้อ! ส่ื่วินแช้ร์้ลูักโซ่ กดี 1202 ” 
 “ถูีกต้ัองแล้ัวิคุรั้บคุุณยาย โอ้โห! จำาได้ีแม่นยำาเลัย
นะคุรั้บ”	พี�นกฟ้้าตอบั

หร่้อเคุร้่�องม่อแพี่ทำย์ แต่ัเป็็นสิื่นคุ้าอุป็โภคุบร้ิโภคุทัำ�วิไป็ 
ก็สื่ามาร้ถีสื่่งต่ัอข้อมูลัการ้เฝ้้าร้ะวิังไป็ทีำ� สื่ำานักงาน 
คุณะกร้ร้มการ้คุุ้มคุร้องผูู้้บริ้โภคุ ทีำ�เบอร์้โทำร้ 1166 นะคุรั้บ 
แล้ัวิก็อย่าล่ัมเก็บหลัักฐานทีำ�เป็็นข้อมูลัจำาเป็็นทำุกคุรั้�ง 
เช่้น แหล่ังทีำ�มา วัินเวิลัาทีำ�เร้าได้ีเห็นหร่้อได้ียิน หร่้อจะใช้้
โทำร้ศัพี่ท์ำม่อถ่ีอ ถ่ีายภาพี่หร่้อบันทึำกเสีื่ยง ก่อนจะส่ื่งให้
หน่วิยงานกำากับดูีแลัเหล่ัานั�นก็ได้ีคุรั้บ”			พี�นกฟ้้าอธิบัาย
อย่างครบัถ้วิน	
 “แล้ัวิดีาร้าหร่้อคุนดัีงทีำ�รั้บรี้วิิวิสิื่นคุ้าเหล่ัานี�ล่ัะคุะ 
จะมีคุวิามผิู้ดีไหมคุะพีี่�นกฟ้้า”	พี�บัล้ถาม	
 “การ้จะพิี่จาร้ณาถึีงการ้กร้ะทำำาคุวิามผิู้ดีว่ิาบุคุคุลัใดี 
เข้าข่ายคุวิามผิู้ดีใดีบ้าง จะต้ัองทำำาการ้สื่อบสื่วินเพ่ี่�อ
พิี่สูื่จน์ให้ได้ีว่ิา ดีาร้าหร่้อบุคุคุลัเหล่ัานั�นทำร้าบหร่้อไม่
ว่ิาสิื่นคุ้าดัีงกล่ัาวิมีการ้ป็ลัอม อย. เป็็นสื่ินคุ้าทีำ�ไม่ได้ี
มาตัร้ฐาน หร่้อเป็็นสิื่นคุ้าทีำ�ผิู้ดีกฎหมาย หากพิี่สูื่จน์ได้ีว่ิา 
ดีาร้าทำร้าบข้อมูลัแต่ัยังทำำาการ้รี้วิิวิสิื่นคุ้า ถ่ีอว่ิามีคุวิามผิู้ดี 
ชั้ดีเจนว่ิาร่้วิมกับผูู้้ป็ร้ะกอบการ้หลัอกลัวิงป็ร้ะช้าช้น 
แต่ัหากพิี่สูื่จน์ไม่ได้ีว่ิามีส่ื่วินรู้้เห็นอาจไม่เข้าข่ายคุวิามผิู้ดี 
ฐานใดีเลัย ส่ื่วินคุวิามผิู้ดีฐานป็ร้ะมาทำเลิันเล่ัอ หร่้อการ้
รี้วิิวิสิื่นคุ้าโดียไม่ตัร้วิจสื่อบก่อน ตัอนนี�ยังไม่พี่บว่ิามีการ้
ร้ะบุไว้ิในกฎหมายแต่ัอย่างไร้ก็ตัาม จะต้ัองพิี่จาร้ณา
การ้กร้ะทำำาเพ่ี่�อพิี่สูื่จน์เจตันาจากหลัายองค์ุป็ร้ะกอบ 
ทัำ�งการ้แสื่ดีงออก คุำาพูี่ดีทีำ�ใช้้รี้วิิวิสิื่นคุ้า ข้อคุวิามทีำ�โพี่สื่ต์ั 
แลัะการ้กร้ะทำำา เช่้น ไม่ได้ีบริ้โภคุสิื่นคุ้าจริ้ง แต่ัแสื่ดีงให้ 
ป็ร้ะช้าช้นเข้าใจว่ิาตััวิเองบร้ิโภคุก็อาจเข้าข่ายคุวิามผิู้ดี 
ในการ้โฆ่ษณาทีำ�เป็็นเท็ำจ หร่้อโฆ่ษณาเกินคุวิามจริ้งได้ีคุรั้บ 
พี่นักงานสื่อบสื่วินจึงต้ัองสื่อบสื่วินให้คุร้บถ้ีวิน เพี่ร้าะใน 
ทำางกฎหมายถ่ีอว่ิากร้ร้มเป็็นเคุร่้�องชี้�เจตันาคุรั้บผู้ม”
พี�นกฟ้้าตอบั

การคุ้มครองผู้บริโภค
มีหน่วยงานและกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องคอยคุ้มครอง

ทั้งผู้บริโภคในฐานะเป็นผู้ใช้สินค้า
หรือบริการและในฐานะ

ผู้บริโภคสื่อ

ร่้หรือไมื�?

86 คู่มือเครือข่ายเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ



ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(2564)	ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณาและ	
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	2522	ไว้ดังน้ี

  การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านโฆษณา
	 การด้ำาเนินงานให้การคุ้มครองผู้้้บัริโภัคในด้้านโฆษณีา	ตามพระราชีบััญญัติคุ้มครองผู้้้บัริโภัค	พ.ศ.	2522	มีคณีะกรรมการ 
เฉพาะเร่�อง	ค่อ	คณีะกรรมการวิา่ด้้วิยการโฆษณีา	ด้ำาเนนิการ	โด้ยมีอำานาจหนา้ที�หลายด้้าน	ทั�งนี�	หน้าที�โด้ยทั�วิไปัในการควิบัคมุ 
ด้้แลการโฆษณีาสิื่นค้าหร่อบัริการที�ยงัมิได้้ถ้กควิบัคุมการโฆษณีาโด้ยกฎหมายอ่�น	ซ่ึ่�งกฎหมายได้้กำาหนด้ลักษณีะข้องข้้อควิาม 
ที�จะใช้ีในการโฆษณีาไว้ิดั้งนี�
	 การโฆษณีาจะตอ้งไมใ่ช้ีข้้อควิามที�เป็ันการไมเ่ป็ันธรรมตอ่ผู้้้บัริโภัค	หร่อใช้ีข้้อควิามที�อาจกอ่ให้เกิด้ผู้ลเสื่ยีต่อสัื่งคมเปัน็ 
ส่ื่วินรวิม	ทั�งนี�	ไม่ว่ิาข้้อควิามดั้งกล่าวินั�นจะเป็ันข้้อควิามที�เกี�ยวิกับัแหล่งกำาเนิด้สื่ภัาพ	คุณีภัาพ	หร่อลักษณีะข้องสิื่นค้าหร่อบัริการ	
ตลอด้จนการส่ื่งมอบั	การจัด้หาหร่อการใช้ีสิื่นค้าหร่อบัริการ
	 ข้้อควิามดั้งต่อไปันี�ถ่อว่ิาเป็ันข้้อควิามที�เป็ันการไม่เป็ันธรรมต่อผู้้้บัริโภัคหร่อเป็ันข้้อควิามที�อาจก่อให้เกิด้ผู้ลเสีื่ยต่อ 
สัื่งคมเป็ันส่ื่วินรวิม
 1.	 ข้้อควิามที�เป็ันเท็จหร่อเกินควิามจริง
 2.	 ข้้อควิามที�จะก่อให้เกิด้ควิามเข้้าใจผิู้ด้ในสื่าระสื่ำาคัญเกี�ยวิกับัสิื่นค้าหร่อบัริการไม่ว่ิาจะกระทำาโด้ยใช้ีหร่ออ้างอิง 
	 	 รายงานทางวิิชีาการ	สื่ถิติ	หร่อสิื่�งใด้สิื่�งหน่�งอันไม่เป็ันควิามจริงหร่อเกินควิามจริงหร่อไม่ก็ตาม
 3. ข้้อควิามที�เปั็นการสื่นับัสื่นุนโด้ยตรงหร่ออ้อม	ให้มีการกระทำาผู้ิด้กฎหมายหร่อศีลธรรม	หร่อนำาไปัสื่้่ควิามเสื่่�อมเสื่ีย 
  ในวัิฒนธรรมข้องชีาติ
 4.	ข้้อควิามที�จะทำาให้เกิด้ควิามแตกแยกหร่อเส่ื่�อมเสีื่ยควิามสื่ามัคคีในหม่้ปัระชีาชีน
 5. ข้้อควิามอย่างอ่�นตามที�กำาหนด้ในกฎกระทรวิง

	 ข้้อควิามที�ใช้ีในการโฆษณีาที�บุัคคลทั�วิไปัสื่ามารถร้้ได้้ว่ิาเป็ันข้้อควิามที�ไม่อาจเปั็นควิามจริงได้้โด้ยแน่แท้	ไม่เป็ัน 
ข้้อควิามที�ต้องห้ามในการโฆษณีา	และได้้กำาหนด้ลักษณีะเกี�ยวิกับั	“วิิธีการ”	ที�ใช้ีในการโฆษณีาไว้ิว่ิา	การโฆษณีาจะต้อง 
ไม่กระทำาด้้วิยวิิธีการอันอาจเป็ันอันตรายต่อสุื่ข้ภัาพร่างกายหร่อจิตใจ	หร่ออันอาจก่อให้เกิด้ควิามรำาคาญแก่ผู้้้บัริโภัค	ทั�งนี�	
ตามที�กำาหนด้ในกระทรวิง
	 ผู้้้ปัระกอบัธุรกิจผู้้้ใด้สื่งสัื่ยว่ิาการโฆษณีาข้องตนจะเปัน็การฝ่้าฝ้้น	หร่อไม่เป็ันไปัตามพระราชีบััญญติัคุ้มครองผู้้บ้ัริโภัค	
พ.ศ.	2522	ผู้้้ปัระกอบัธุรกิจนั�นอาจข้อให้คณีะกรรมการว่ิาด้้วิยการโฆษณีาพิจารณีาให้ควิามเห็นในเร่�องนั�นก่อนทำาการโฆษณีา 
ได้้	ในกรณีีนี�คณีะกรรมการว่ิาด้้วิยการโฆษณีาจะตอ้งให้ควิามเห็นและแจ้งให้ผู้้้ข้อทราบัภัายใน	30	วัิน	นับัแต่วัินที�คณีะกรรมการ 
ว่ิาด้้วิยการโฆษณีาได้้รับัคำาข้อ	ถ้าไม่แจ้งภัายในกำาหนด้ระยะเวิลาดั้งกล่าวิให้ถ่อว่ิาคณีะกรรมการว่ิาด้้วิยการโฆษณีาให้ควิามเห็น 
ชีอบัแล้วิ	และ	การใด้ที�ผู้้้ปัระกอบัธุรกิจได้้กระทำาไปัตามควิามเห็นข้องคณีะกรรมการว่ิาด้้วิยการโฆษณีามิให้ถ่อว่ิาการกระทำา 
นั�นเป็ันควิามผิู้ด้ทางอาญา
	 พระราชีบััญญัติคุ้มครองผู้้้บัริโภัค	พ.ศ.	2522	ซ่ึ่�งแก้ไข้เพิ�มเติมโด้ยพระราชีบััญญัติคุ้มครองผู้้้บัริโภัค	(ฉบัับัที�	2)	พ.ศ.	2542 
ได้้บััญญัติสิื่ทธิข้องผู้้้บัริโภัคที�จะได้้รับัควิามคุ้มครองตามกฎหมาย	5	ปัระการ	ดั้งนี�
 1.	 สิื่ทธิที�จะได้้รับัข่้าวิสื่ารรวิมทั�งคำาพรรณีนาคุณีภัาพที�ถ้กต้องและเพียงพอเกี�ยวิกับัสิื่นค้าหร่อบัริการ	ได้้แก่	สิื่ทธิที� 
	 	 จะได้้รับัการโฆษณีาหร่อการแสื่ด้งฉลากตามควิามเป็ันจริงและปัราศจากพิษภััยแก่ผู้้้บัริโภัค	รวิมตลอด้ถ่งสิื่ทธิที� 
	 	 จะได้้รับัทราบัข้้อม้ลเกี�ยวิกับัสิื่นค้าหร่อบัริการอย่างถ้กต้อง	และเพียงพอที�จะไม่หลงผิู้ด้ในการซ่ึ่�อสิื่นค้าหร่อรับั 
	 	 บัริการโด้ยไม่เป็ันธรรม
 2.	 สิื่ทธิที�จะมีอิสื่ระในการเล่อกหาสิื่นค้าหร่อบัริการ	ได้้แก่	สิื่ทธิที�จะได้้รับัสิื่นค้าหร่อรับับัริการโด้ยควิามสื่มัครใจ 
	 	 ข้องผู้้้บัริโภัค	และปัราศจากการชัีกจ้งใจอันไม่เป็ันธรรม
 3.	 สิื่ทธิที�จะได้้รับัควิามปัลอด้ภััยจากการใช้ีสิื่นค้าหร่อบัริการ	ได้้แก่	สิื่ทธิที�จะได้้รับัสิื่นค้าหร่อบัริการที�ปัลอด้ภััย	 
	 	 มีสื่ภัาพและคุณีภัาพได้้มาตรฐาน	เหมาะสื่มแก่การใช้ี	ไม่ก่อให้เกิด้อันตรายต่อชีีวิิต	 ร่างกายหร่อทรัพย์สิื่น 
	 	 ในกรณีีใช้ีตามคำาแนะนำาหร่อระมัด้ระวัิงตามสื่ภัาพข้องสิื่นค้าหร่อบัริการนั�นแล้วิ
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 4. สิื่ทธิที�จะได้้รับัควิามเป็ันธรรมในการทำาสัื่ญญา	ได้้แก่	 สิื่ทธิที�จะได้้รับัข้้อสัื่ญญาโด้ยไม่ถ้กเอารัด้เอาเปัรียบั 
	 	 จากผู้้้ปัระกอบัธุรกิจ
 5.	 สิื่ทธิที�จะได้้รับัการพิจารณีาและชีด้เชียควิามเสีื่ยหาย	ได้้แก่	สิื่ทธิที�จะได้้รับัการคุ้มครองและชีด้เชียค่าเสีื่ยหาย 
	 	 เม่�อมีการละเมิด้สิื่ทธิข้องผู้้้บัริโภัคตามข้้อ	1,2,3	และ	4	ดั้งกล่าวิ

  สิทธิผู้บริโภคส่ือวิทยุ-โทรทัศน์

	 นอกจากจะมีสิื่ทธิพ่�นฐานตามกฎหมายว่ิาด้้วิยการคุ้มครองผู้้้บัริโภัคแล้วิ	นอกจากนี�	สื่ำานักงานคณีะกรรมการกิจการ 
กระจายเสีื่ยง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชีาติ	(สื่ำานักงาน	กสื่ทชี.)		ให้ระบุัสิื่ทธิข้องผู้้้บัริโภัคส่ื่�อวิิทยุ-โทรทัศน์	
ว่ิามีสิื่ทธิเฉพาะ	7	ข้้อ	ดั้งนี�
 1.	 สิื่ทธิในการได้้รับัข้้อม้ลข่้าวิสื่ารครบัถ้วิน	เพียงพอต่อการตัด้สิื่นใจ	โด้ยข้้อม้ลนั�นต้องเป็ันข้้อม้ลที�เป็ันจริง	ไม่ก่อให้ 
	 	 เกิด้ควิามรำาคาญต่อผู้้้บัริโภัค
 2.	 สิื่ทธิในการได้้รับัข้้อม้ลข่้าวิสื่ารที�เป็ันปัระโยชีน์	โด้ยเฉพาะเน่�อหาที�ส่ื่งเสื่ริมการศ่กษาและการเรียนร้้
 3.	 สิื่ทธิในการได้้รับัควิามคุ้มครองในการเข้้าถ่งส่ื่�อที�ไม่เหมาะสื่ม
 4.	สิื่ทธิในการได้้รับัควิามคุ้มครองในข้้อม้ลส่ื่วินบุัคคลเพ่�อรักษาไว้ิซ่ึ่�งควิามเป็ันส่ื่วินตัวิข้องผู้้้บัริโภัค
 5.	 สิื่ทธิในควิามเท่าเทียมในการเข้้าถ่งและใช้ีปัระโยชีน์จากส่ื่�อ
 6.	 สิื่ทธิในการมีส่ื่วินร่วิมข้องปัระชีาชีนในด้้านการบัริหารจัด้การส่ื่�อ
 7.	 สิื่ทธิในการได้้รับัการเยียวิยาควิามเสีื่ยหายเม่�อได้้รับัควิามเสีื่ยหาย
 
	 นอกจากนี�		กสื่ทชี.	ซ่ึ่�งกำากับัด้้แลส่ื่�อวิิทยุ-โทรทัศน์		กำาหนด้การกระทำาที�เป็ันการเอาเปัรียบัผู้้้บัริโภัค	โด้ยอาศัยการใช้ี
เคร่อข่้ายหร่อการโฆษณีาอันมีลักษณีะเป็ันการค้ากำาไรเกินควิร	หร่อก่อให้เกิด้ควิามเด่้อด้ร้อนรำาคาญ	การออกอากาศรายการ 
หร่อโฆษณีาที�มีลักษณีะเอาเปัรียบัผู้้้บัริโภัค	เช่ีน
 1.	 การออกอากาศรายการหร่อโฆษณีาที�มีเน่�อหาสื่าระในลกัษณีะเปัน็การจ้งใจใหผู้้้้บัริโภัคเล่อกใช้ีบัริการหร่อสิื่นค้า	
โด้ยหลอกลวิงหร่อกระทำาให้เกิด้ควิามเข้้าใจผิู้ด้ในสื่าระสื่ำาคัญเกี�ยวิกับับัริการหร่อสิื่นค้านั�น	หร่อโด้ยการใช้ีหร่ออ้างอิงรายงาน 
ทางวิิชีาการ	สื่ถิติ	หร่อข้้อม้ลอันไม่เป็ันควิามจริงหร่อเกินควิามจริง	ถ่อเป็ันการกระทำาที�เป็ันการเอาเปัรียบัผู้้้บัริโภัค
 2.	 การออกอากาศรายการโด้ยมีการโฆษณีาบัริการหร่อสิื่นค้าเกินกว่ิาระยะเวิลาที�กฎหมายกำาหนด้หร่อบ่ัอยครั�งที� 
เป็ันผู้ลให้ผู้้้บัริโภัครับัชีมรายการอย่างไม่ต่อเน่�อง
	 ทั�งนี�ในกรณีีช่ีองทางการเผู้ยแพร่เน่�อหาทางออนไลน์	หลายช่ีองทาง	มีข้้อกำาหนด้ในการนำาเสื่นอเน่�อหา	ซ่ึ่�งผู้้้เผู้ยแพร่
จะต้องรับัผิู้ด้ชีอบัไม่ใช่ีมีเน่�อหาดั้งกล่าวิ	ซ่ึ่�งหากมีผู้้้รายงาน	(report)	ช่ีองทางการเผู้ยแพร่นั�นอาจพิจารณีาและนำาเน่�อหานั�น
ออกได้้	เน่�อหาโฆษณีาที�ไม่อนุญาตเน่�อหาดั้งนี�
 เน่�อหาทีำ�มีคุวิามรุ้นแร้งแลัะสื่ยดีสื่ยอง : เน่�อหาที�มีควิามรุนแรงและสื่ยด้สื่ยองที�มีกลุ่มเปัา้หมายเปัน็ผู้้้ใหญ	่และไมเ่หมาะ 
	 สื่ำาหรับัผู้้้ใช้ีที�มีอายุตำ�ากว่ิา	13	ปีั
 ภาพี่น่ากลััวิ :	ไม่อนุญาตให้แสื่ด้งโฆษณีาที�อาจมีภัาพน่ากลัวิสื่ำาหรับักลุ่มเป้ัาหมายอายุน้อย	เช่ีน	ซึ่อมบีั�	โครงกระด้้ก	
หน้ากาก	ตัวิตลกน่ากลัวิ	หร่อเล่อด้
 ตัลักหยาบคุาย : ไม่อนุญาตให้แสื่ด้งโฆษณีาที�มีตลกหยาบัคายหร่อภัาพสื่ะเท่อนใจในการโปัรโมตผู้ลิตภััณีฑ์์
 คุำาหยาบคุายแลัะคุำาสื่องแง่สื่องง่าม :	ไม่อนุญาตให้แสื่ด้งโฆษณีาที�มีคำาสื่บัถหร่อคำาสื่องแง่สื่องง่ามที�ส่ื่�อถ่งเร่�องเพศ
 การ้เผู้ยเน่�อหนังอย่างมีนัยสื่ำาคัุญ :	ไม่อนุญาตให้แสื่ด้งโฆษณีาที�มีผู้้้ชีายหร่อผู้้้หญิงเผู้ยเน่�อหนังอย่างมีนัยสื่ำาคัญ	
หร่อสื่วิมเคร่�องแต่งกายโปัร่งบัาง	(ไม่ว่ิาภัาพนั�นจะมีนัยยะทางเพศหร่อไม่ก็ตาม)
 กร้ะตุ้ันให้ซ่�อ : โปัรโมชัีนหร่อเน่�อหาที�กระตุ้นให้เด็้กซ่ึ่�อผู้ลิตภััณีฑ์์หร่อบัริการ	หร่อเพ่�อกระตุ้นผู้้้ปักครองหร่อผู้้้อ่�นให้
ซ่ึ่�อสิื่นค้านั�น
 การ้กล่ัาวิอ้างทีำ�ก่อให้เกิดีคุวิามเข้าใจผิู้ดีหร่้อหลัอกลัวิง :
	 โฆษณีาจากสื่ปัอนเซึ่อร์ต้องไม่ทำาให้เด็้กเกิด้ควิามเข้้าใจผู้ิด้	หร่อกล่าวิอ้างใด้ๆ	ที�เป็ันการหลอกลวิงหร่อพิส้ื่จน์ไม่ได้้ 
การอ้างสิื่ทธิ�และการยน่ยันทั�งหมด้จำาเป็ันต้องพิส้ื่จน์ได้้จากเน่�อหาในตัวิวิิดี้โอเอง
	 โฆษณีาจากสื่ปัอนเซึ่อร์ต้องไม่ชีี�ว่ิาผู้ลิตภััณีฑ์์จะช่ีวิยยกระดั้บัสื่ถานะทางสัื่งคมข้องผู้้้ใช้ี
	 โฆษณีาจากสื่ปัอนเซึ่อร์ต้องไม่มีฟี้เจอร์หร่อคำากระตุ้นการตัด้สิื่นใจที�ทำาจริงไม่ได้้	หร่อด้ำาเนินการตามที�ต้องการให้ 
สื่มบ้ัรณ์ีไม่ได้้
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ตอนที่ 20

คว�มืรุนแรงจ�กในจอส่่�นอกจอ
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 วัินนี�น้องเบิร์้ดีแลัะเพ่ี่�อนร่้วิมห้องของเขาต่ั�นเต้ันกันมากเพี่ร้าะวัินนี�โร้งเรี้ยนของพี่วิกเขามีงาน 
เทำศกาลัแต่ังตััวิเลีัยนแบบตััวิการ์้ตูันหร่้อคุอสื่เพี่ลัย์ ทุำกคุนต่ัางเตัรี้ยมทัำ�งชุ้ดีแลัะอุป็กร้ณ์กันอย่างจริ้งจัง
 น้องเบิร์้ดีช้อบงานนี�ทีำ�สุื่ดีในกิจกร้ร้มทัำ�งหมดีของโร้งเรี้ยน เพี่ร้าะเป็็นคุนทีำ�ช้อบซูเป็อร์้ฮีโร่้มากมาตัั�งแต่ั 
เขายังเป็็นเด็ีกอนุบาลัแล้ัวิ คุุณแม่พี่าน้องเบิร์้ดีไป็เล่ัอกซ่�อชุ้ดีฮีโร่้คุนโป็ร้ดีเพี่ร้าะห่างหายจากการ้จัดีกิจกร้ร้ม 
แบบนี�มานานมาก
 “นี�ถ้ีาไม่ใช่้ว่ิาแม่เห็นใจว่ิาน้องเบิร์้ดีไม่ได้ีร่้วิมกิจกร้ร้มสื่นุก ๆ ทีำ�โร้งเรี้ยนแบบนี�มานาน แม่ไม่ลังทุำน 
ให้นะเนี�ย” คุุณแม่พูี่ดีทีำเล่ันทีำจริ้ง

	 น้องเบิัร์ด้วิิ�งวินอย้่ในร้านข้ายเส่ื่�อผู้้าคอสื่เพลย์ 
ซ้ึ่เปัอร์ฮีโร่	ก่อนจะเล่อกชุีด้โปัรด้มาหน่�งชุีด้
 “แม่คุรั้บผู้มเอาชุ้ดีนี�” น้องเบิัร์ด้ย่�นชุีด้ที�เล่อก 
มาให้คุณีแม่ด้้	มันเป็ันชุีด้รัด้ร้ปัสีื่ฟ้้าอ่อนตัด้กับันำ�าเงินเข้้ม 
พร้อมกับัสื่วิมผู้้าคลุมสีื่ข้าวิ	 	พร้อมกับัหน้ากากสีื่ฟ้้า 
คาด้ด้วิงตา	นี�ค่อชุีด้ข้องซ้ึ่เปัอร์ฮีโร่ที�เข้าชี่�นชีอบัมาตั�งแต่ 
เด็้ก	“ผู้มขอลัองชุ้ดีไดี้ไหมคุรั้บ”	น้องเบิัร์ด้ข้ออนุญาต 
คุณีแม่แล้วิรีบัวิิ�งไปัที�ห้องลองชุีด้ด้้วิยควิามต่�นเต้น	และเม่�อ 
เข้าได้้ลองใส่ื่ชุีด้นั�นและเห็นตัวิเองในกระจกแล้วิถ่งกับั 
อุทานออกมาอย่างมีควิามสุื่ข้
 “โห เท่ำจังเลัย เหม่อนถีอดีแบบออกมาจากหนังส่ื่อ 
การ์้ตูันแบบไม่มีทีำ�ติั สุื่ดียอดี”
	 น้องเบิัร์ด้ถอด้ชุีด้ออก	พร้อมคิด้ในใจ		
 “เจ๋งไป็เลัย ฉันต้ัองเท่ำมากมากแน่เลัย” 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
	 เช้ีาวัินงานเทศกาลที�โรงเรียนเต็มไปัด้้วิยข้องปัระด้บัั 
ตกแต่งสื่วิยงาม	รุ่นพี�ชัี�นมัธยมใช้ีกระด้าษเก่ามาทำาเปัเปัอร์
มาเช่ีเพ่�อสื่ร้างปัราสื่าท	พระราชีวัิง	เปัลี�ยนบัรรยากาศข้อง 
โรงเรียนเหม่อนเป็ันจักรวิาลข้องฮีโร่ในโลกการ์ต้น
 น้องเบิัร์ด้ย่นเล่นแสื่ด้งเป็ันซ้ึ่เปัอร์ฮีโร่ตรงหน้ากระจก 
ในห้องนำ�านักเรียนชีายอย้่นาน	จนนัทเดิ้นมาเข้้าห้องนำ�า 
  “ชุ้ดีเท่ำจริ้ง ๆ เลัยเบิร์้ดี”	นัทชีม	
	 เบิัร์ด้จ่งยิ�มให้และตอบักลับั	“ขอบใจ นายก็เท่ำไม่แพ้ี่ 
กันเลัยนะนัทำ”
	 นักเรียน	คุณีคร้	ผู้้�ค้นที�อย่้ในโรงเรียนต่างพากันแต่งตัวิ 
เลียนแบับัตัวิการ์ต้นและเล่นกันอย่างสื่นุกสื่นาน
	 น้องเบิัร์ด้และนัทเดิ้นเล่นในโรงเรียนกันอย่าง 
เพลิด้เพลิน	แต่รอยยิ�มข้องน้องเบัิร์ด้และนัทก็หายไปัเม่�อ 
พวิกเข้าเลี�ยวิเข้้ามาทางมุมต่กแล้วิพบักับันักเรียนร่างโตที� 
มักจะชีอบัรังแกนักเรียนคนอ่�นเป็ันปัระจำา	“โชีค”
	 เม่�อพวิกเข้าทั�งค่้สื่บัตากับัโชีคก็ร้้ตัวิว่ิาพวิกเข้าพลาด้แล้วิ 
ที�มาทางนี�	 โชีคเม่�อเห็นน้องเบิัร์ด้และนัทก็ได้้เดิ้นเข้้ามา 

ทักทายทันที	
 “สื่วัิสื่ดีีพี่วิก ชุ้ดีสื่วิยดีีนะ เร้าอยากไดีบ้้างวิะ แต่ัชุ้ดี 
ของพี่วิกแกตััวิเล็ักนิดีเดีียวิ ฉันคุงใส่ื่ไม่ได้ี”	 โชีคพ้ด้ 
พร้อมกับัทำาท่าทางเลียนแบับัตัวิร้ายในการ์ต้น	เข้ากำาลัง 
เคี�ยวิไม้จิ�มฟั้น	
 “เอาเงินมาดีีกว่ิา ไหนดูีสิื่ ทัำ�งสื่องคุนมีเงินร้วิมกัน 
พี่อซ่�อชุ้ดีให้ฉันไหม”	โชีคพ้ด้พร้อมกับัเข้้าถ่งตัวิข้องนัท	
เพ่�อจะล้วิงเอาเงินจากกระเป๋ัา
	 น้องเบิัร์ด้ร้้ส่ื่กฮ่กเหิมจากชุีด้ข้องฮีโร่ผู้้้พิทักษ์ควิาม
ยุติธรรม	วิันนี�น้องเบิัร์ด้พร้อมที�จะทำาแบับัที�ซ้ึ่เปัอร์ฮีโร่ 
ทำากัน	นั�นก็ค่อการย่นหยัด้ต่อต้านสิื่�งที�ชัี�วิร้าย	
 “แล้ัวิทำำาไมนายไม่ซ่�อเองล่ัะ” น้องเบิัร์ด้ตอบักลับั 
เสีื่ยงแข็้ง
	 เม่�อโชีคได้้ยนิจ่งออกอาการไมพ่อใจพรอ้มเริ�มยกม่อ 
ที�กำาหมัด้ไว้ิแน่น	
 “งั�นก็แป็ลัว่ิาวัินนี�แกก็เตัรี้ยมใจไว้ิแล้ัวิ”	น้องเบิัร์ด้ 
เม่�อร้้ตัวิว่ิากำาลังจะเกิด้อะไรข่้�นจ่งรีบัชิีงจะต่อยโชีคก่อน	แต่นัท 
กระโด้ด้ชีกหนา้จนโชีคเซึ่และลม้ลงไปักองกบััพ่�น	น้องเบิัร์ด้ 
ตกใจกับัสิื่�งที�เกิด้ข่้�นแต่ก็ร้้ส่ื่กดี้ที�นัทย่นหยัด้ส้้ื่
	 โชีคได้้ลุกข่้�นมาพร้อมกับัปัากที�แตกจนเล่อด้ไหลออก 
มาเต็มริมฝี้ปัาก	โชีคเวิลาโกรธเหม่อนด้้ตัวิใหญ่กว่ิาปักติเข้า
กระโจนเข้้าหานัท	ข้ณีะที�น้องเบิัร์ด้เข้้าไปัข้วิางทันที	
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	 ที�ห้องพยาบัาล	
	 โชีคได้้รับัการปัฐมพยาบัาลเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	แต่นัทและน้องเบิัร์ด้นั�นกลับัมีสื่ภัาพที�บัาด้เจ็บักวิ่า	เพราะพวิกเข้าตัวิเล็ก 
กว่ิาโชีค
	 คุณีพ่อข้องน้องเบิัร์ด้และคุณีพ่อข้องนัทได้้มาเยี�ยมเข้าที�โรงเรียนด้้วิยควิามเป็ันห่วิง	หลังจากสื่อบัถามเร่�องราวิ 
ทั�งหมด้แล้วิ	น้องเบิัร์ด้เล่าเหตุการณ์ีทั�งหมด้ให้พ่อข้องเข้าฟั้ง	
 “ผู้มอยากจะเป็็นซูเป็อร์้ฮีโร่้คุอยป็กป้็องคุวิามยุติัธีร้ร้มบ้าง แต่ัไม่นึกว่ิามันจะเจ็บตััวิแบบนี�คุรั้บพ่ี่อ” 
	 พ่อตอบัว่ิา	“เบิร์้ดีลูัก ซูเป็อร์้ฮีโร่้นั�นจำาเป็็นต้ัองใช้้กำาลัังต่ัอเม่�อเหล่ัาร้้ายนั�นไม่สื่ามาร้ถีเจร้จาไดี้ ทีำ�สื่ำาคัุญ 
มันโลักของจนิตันาการ้ทีำ�เขามีพี่ลัังวิิเศษ  แตัใ่นโลักของคุวิามเป็็นจร้งิ การ้ช้กตัอ่ยกันก็เป็็นคุวิามร้นุแร้งร้ปู็แบบหนึ�งทีำ�ไม่
จำาเป็็นต้ัองเกิดีขึ�นก็ได้ี ถ้ีาลูักหลีักเลีั�ยง หร่้อบอกคุุณคุรู้ มันก็อาจจะดีีกว่ิานี�ก็ได้ี ว่ิาไหม?”	คุณีพ่อเบิัร์ด้พ้ด้
	 คุณีพ่อข้องนัทจ่งพ้ด้ข่้�นมาบ้ัาง	“แล้ัวิก็จำาเอาไว้ิว่ิาอย่าได้ีเลีัยนแบบคุวิามรุ้นแร้งในการ์้ตูันหร่้อในส่ื่�ออีกนะลูัก” 
	 น้องเบิัร์ด้และนัทพยักหน้าง่กงัก	ก่อนที�น้องเบิัร์ด้จะพ้ด้ข่้�นมาว่ิา
 “ผู้มเสีื่ยใจจัง อุตัส่ื่าห์ร้องานนี�มาสื่องปี็กว่ิาโร้งเรี้ยนจะได้ีจัดีงานนี� แล้ัวิชุ้ดีนี�ก็ขาดีไป็แล้ัวิด้ีวิย เสีื่ยดีายมาก 
เลัยคุรั้บพ่ี่อ” น้องเบิัร์ด้พ้ด้	ก่อนจะหยิบัหน้ากากคาด้ตาข่้�นมา	แล้วิหันไปัมองโชีค
 “อ่ะ โช้คุ ไหน ๆ ชุ้ดีเร้าก็ฉีกไป็แล้ัวิ เร้ายกหน้ากากนี�ให้นายก็แล้ัวิกัน” โชีคหันมามองน้องเบิัร์ด้อย่างแปัลกใจ
 “รั้บไป็สื่ิ แล้ัวิคุร้าวิหลััง นายไม่จำาเป็็นตั้องรั้งแกหร่้อใช้้คุวิามรุ้นแร้งกับคุนอ่�นก็ได้ีนะ ถ้ีานายมีเพ่ี่�อน เพี่่�อนของ 
นายก็จะแบ่งปั็นสิื่�งต่ัาง ๆ ให้นายเอง สิื่�งนี�ไม่ต้ัองเลีัยนแบบจากส่ื่�อไหนเลัยนะ”	น้องเบิัร์ด้ที�ตอนนี�ใจเย็นข่้�น	พ้ด้กับัโชีค
	 เหตุการณ์ีครั�งนี�ทำาให้พวิกเข้าพลาด้โอกาสื่ในการเล่นเกมต่าง	ๆ	ในงานเทศกาลที�รอคอยมาแสื่นนาน	แต่ว่ิาพวิกเข้า 
กลับัได้้มิตรภัาพใหม่เกิด้ข่้�น	และได้้รับับัทเรียนแล้วิว่ิาพฤติกรรมในส่ื่�อที�ไม่เหมาะสื่มก็ไม่ควิรที�จะลอกเลียนพฤติกรรมเหล่านั�น 
มาใช้ีในชีีวิิตจริง

ร่้หรือไมื�?
การคุ้มครองผู้บริโภค

มีหน่วยงานและกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องคอยคุ้มครอง

ทั้งผู้บริโภคในฐานะเป็นผู้ใช้สินค้า
หรือบริการและในฐานะ

ผู้บริโภคสื่อ

ทัศนมินทร์	รัชตาธินรัชต์	และณีรนุช	วงค์เจริญ	(2564)	ระบุว่าส่ือเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิด 
พฤติกรรมรุนแรงได้	โดย	Klapper	Joseph	เสนอทฤษฎีีแรงเสริม	(Reinforcement	Theory)	ท่ีกล่าวว่าความรุนแรง 
ในส่ือมีผลในการเสริมความก้าวร้าวความรุนแรงท่ีมีอยู่แล้วของบุคคลผู้รับสาร	โดยเน้ือหาของส่ือเป็นแรงเสริมต่อ
ทัศนคติ	ค่านิยม	บรรทัดฐาน	และความเช่ือของบุคคล	หากบุคคลน้ันเช่ือในการใช้ความรุนแรงอยู่แล้ว

ข้้อมื่ลเพื่อพลเมืืองตื่นร่้

	 ควิามรุนแรงในส่ื่�อก็จะช่ีวิยเสื่ริมควิามเช่ี�อนั�นให้ 
หนักแน่นข่้�น	นอกจากนี�ยงัมีทฤษฎีการปัล้กฝั้ง	(Cultivation 
Theory)	กล่าวิว่ิา	ข่้าวิสื่ารข้องส่ื่�อมวิลชีนมีอิทธิพลต่อการ
ปัล้กสื่รรปัั�นแต่งควิามคิด้ข้องผู้้้รับัสื่าร
	 ปััจจุบััน	ควิามก้าวิหน้าข้องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ที�สื่ามารถเข้้าถ่งได้้โด้ยปัลายนิ�วิสัื่มผัู้สื่	ได้้ทุกที�ทุกเวิลา	และ 
สื่ามารถเข้้าชีมได้้บ่ัอยเท่าที�ต้องการ	โด้ยเฉพาะเด็้กและเยาวิชีน 
ซ่ึ่�งยังมีปัระสื่บัการณ์ีชีีวิิตน้อย	จ่งถ้กบ่ัมเพาะโด้ยไม่ร้้ตัวิ 
ส่ื่วินใหญ่จะคล้อยตามและเช่ี�อตามที�นำาเสื่นอ	
 “ส่ื่�อ”	ค่อสิื่�งที�มีอิทธิพลชัีกนำาวัิยรุ่นให้นิยมควิาม 
รุนแรง	หร่อเกิด้พฤติกรรมเลียนแบับั	ไม่ว่ิาจะเป็ัน	ภัาพยนตร์ 
ข่้าวิควิามรุนแรง	เกมต้้	 เกมคอมพิวิเตอร์	 อินเทอร์เน็ต	
รายการโทรทัศน์	แม้แต่นิยายหร่อการ์ต้นแนวิก้าวิร้าวิ	
จากผู้ลการศ่กษาเชิีงคุณีภัาพ	พบัว่ิา	ครอบัครัวิ	การคบัเพ่�อน 
และชุีมชีนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมควิามรุนแรงข้องเด็้กและ 
เยาวิชีน	ซ่ึ่�งสื่อด้คล้องกับัทฤษฎีพัฒนาการครอบัครัวิที� 
อธิบัายว่ิา	ครอบัครัวิย่อมมีผู้ลต่อพฤติกรรมข้องสื่มาชิีกใน 
ครอบัครัวิ	และสื่อด้คล้องการศ่กษาที�พบัว่ิา	ปััจจัยสื่ภัาพ 

แวิด้ล้อมในครอบัครัวิและเพ่�อนส่ื่งผู้ลต่อพฤติกรรมติด้ 
อินเทอร์เน็ต	 ซ่ึ่�งเป็ันส่ื่�อที�นักเรียนมัธยมศ่กษาสื่ามารถ 
เข้้าถ่งได้้ง่าย	สื่ะด้วิก	รวิด้เร็วิ	ทั�งนี�แนวิทางการแกไ้ข้ปััญหาที�ดี้	
ค่อการร่วิมม่อแก้ไข้ปััญหาอย่างจริงจังข้องผู้้้ผู้ลิตส่ื่�อ	
ครอบัครัวิ	สื่ถานศ่กษา	ชุีมชีนและสัื่งคมในการร่วิมม่อกัน	
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เกีย่วกบักองทนุพฒัน�ส่ื่อปลอด้ภยัและส่ร�้งส่รรค์

ป็ร้ะช้าช้นเข้าถึีง เข้าใจ แลัะฉลัาดีใช้้ส่ื่�ออย่างป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุด้ีวิยนิเวิศส่ื่�อทีำ�ดีี

รณีรงค์	ส่ื่งเสื่ริม	และสื่นับัสื่นุนการพัฒนาส่ื่�อปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์

ส่ื่งเสื่ริมให้มีการพัฒนาศักยภัาพข้องผู้้้ผู้ลิตส่ื่�อปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์

ส่ื่งเสื่ริมและสื่นับัสื่นุนให้ปัระชีาชีนโด้ยเฉพาะเด็้กเยาวิชีน	และครอบัครัวิ	 มีทักษะในการร้้
เท่าทันส่ื่�อเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	 	 และสื่ามารถใช้ีส่ื่�อในการพัฒนาตนเอง 
ชุีมชีนและสัื่งคม

ส่ื่งเสื่ริมและสื่นับัสื่นุนการมีส่ื่วินร่วิมข้องปัระชีาชีนอย่างกว้ิางข้วิาง	เพ่�อให้เกิด้การพัฒนาส่ื่�อ 
ปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์

ส่ื่งเสื่ริมให้มีการศ่กษาวิิจัย	อบัรม		พัฒนาองค์ควิามร้้และสื่ร้างนวัิตกรรมด้้านส่ื่�อปัลอด้ภััย
และสื่ร้างสื่รรค์

ส่ื่งเสื่ริมบุัคคล	องค์กรชุีมชีน	องค์กรเอกชีน	องค์กรสื่าธารณีปัระโยชีน์	 ส่ื่วินราชีการ	 รัฐวิิสื่าหกิจ 
หร่อหน่วิยงานอ่�นข้องรัฐที�ด้ำาเนินกิจกรรมเกี�ยวิกับัส่ื่�อให้มีการผู้ลิตและพัฒนาส่ื่�อปัลอด้ภััย
และสื่ร้างสื่รรค์

ด้ำาเนินการและส่ื่งเสื่ริมให้มีส่ื่�อปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์ที�ทุกคนสื่ามารถเข้้าถ่ง	 และใช้ีปัระโยชีน์ 
ได้้อย่างทั�วิถ่ง

พันธกิจ

วิสั่ยทัศน์

1

2

3

4

5

6

7

1 กองทุนพัฒน�ส่ื่อปลอด้ภัยและส่ร้�งส่รรค์

 กองทุำนพัี่ฒนาส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ ตัามพี่ร้ะร้าช้บัญญัติักองทุำนพัี่ฒนาส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ
พี่.ศ. 2558 โดียมีวัิตัถุีป็ร้ะสื่งค์ุของการ้จัดีตัั�งดัีงต่ัอไป็นี�

ส่ื่งเสื่ริม		สื่นับัสื่นุน	ภัาคี
เคร่อข่้ายทุกภัาคส่ื่วิน

ในการผู้ลิตและพัฒนาส่ื่�อ
ปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์

ส่ื่งเสื่ริมให้ปัระชีาชีนเข้้าถ่ง		
เข้้าใจและใช้ีปัระโยชีน์
จากส่ื่�อปัลอด้ภััยและ
สื่ร้างสื่รรค์อย่างทั�วิถ่ง

ส่ื่งเสื่ริมให้ปัระชีาชีน
โด้ยเฉพาะเด็้ก	เยาวิชีน
และครอบัครัวิ	มีทักษะ
ในการร้้เท่าทันและ													

เฝ้้าระวัิงส่ื่�อ
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2 ส่ื่อปลอด้ภัยและส่ร้�งส่รรค์

 พี่ร้ะร้าช้บัญญัติักองทุำนพัี่ฒนาส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ พี่.ศ. 2558 กำาหนดีนิยามคุำาว่ิา “ส่ื่�อป็ลัอดีภัย 
แลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ” ให้หมายคุวิามว่ิา ส่ื่�อทีำ�มีเน่�อหาส่ื่งเสื่ริ้มศีลัธีร้ร้ม จริ้ยธีร้ร้ม วัิฒนธีร้ร้ม แลัะคุวิามมั�นคุง  
ส่ื่งเสื่ริ้มคุวิามคิุดีสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ การ้เรี้ยนรู้้ทัำกษะการ้ใช้้ชี้วิิตัของป็ร้ะช้าช้นโดียเฉพี่าะเด็ีกแลัะเยาวิช้น แลัะ
ส่ื่งเสื่ริ้มคุวิามสัื่มพัี่นธ์ีทีำ�ดีีในคุร้อบคุรั้วิแลัะสัื่งคุม ร้วิมถึีงการ้ส่ื่งเสื่ริ้มให้ป็ร้ะช้าช้นมีคุวิามสื่ามัคุคีุแลัะสื่ามาร้ถี 
ใช้้ชี้วิิตัในสัื่งคุมทีำ�มีคุวิามหลัากหลัายได้ีอย่างเป็็นสุื่ข

 อน่�ง	 ปัระกาศคณีะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่่�อ
ปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์	 เร่�อง	 กำาหนด้ลักษณีะข้องส่ื่�อที�
ไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	 พ.ศ.	 2561	 ปัระกาศ	 ณี	
วัินที�	10	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	ระบุัว่ิา
	 โด้ยที�พระราชีบััญญัติกองทุนพัฒนาส่ื่�อปัลอด้ภััย
และสื่ร้างสื่รรค์	 พ.ศ.	 2558	 กำาหนด้ให้คณีะกรรมการปัระกาศ
กำาหนด้ลักษณีะข้องส่ื่�อไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์
 “เพ่ี่�อป็ร้ะโยช้น์ในการ้คุวิบคุุมดูีแลักองทุำนพัี่ฒนา 
ส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุให้ดีำาเนินกิจการ้ให้เป็็นไป็
ตัามวัิตัถุีป็ร้ะสื่งค์ุในการ้ส่ื่งเสื่ริ้ม แลัะสื่นับสื่นุนให้ป็ร้ะช้าช้น 
โดียเฉพี่าะเด็ีก เยาวิช้น แลัะคุร้อบคุรั้วิมีทัำกษะในการ้รู้้
เท่ำาทัำนส่ื่�อเฝ้้าร้ะวัิงส่ื่�อทีำ�ไม่ป็ลัอดีภัยแลัะไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ”

ลักษณะส่ื่อท่ีไมื�ปลอด้ภัยและไมื�ส่ร้�งส่รรค์

1.

2.

3.

4.

5.

ส่ื่�อที�มีเน่�อหาข้ัด้ต่อศีลธรรม	จริยธรรม		และวิัฒนธรรมอันดี้ข้องสื่ังคม	หร่อส่ื่งผู้ลกระทบัทางลบัต่อจิตใจ
หร่อสุื่ข้ภัาพข้องปัระชีาชีน	ครอบัครัวิ		ชุีมชีน		และสัื่งคมอย่างร้ายแรง

ส่ื่�อที�มีเน่�อหาก่อให้เกิด้ควิามแตกแยก	ยั�วิยุ		และสื่ร้างควิามเกลียด้ชัีงต่อบุัคคล	หร่อกลุ่มบุัคคลจนอาจ 
ก่อให้เกิด้ผู้ลกระทบัร้ายแรง		ไม่ว่ิาจะเป็ันทางร่างกายหร่อจิตใจ

ส่ื่�อที�มีเน่�อหาส่ื่งเสื่ริมการละเมิด้สิื่ทธิมนุษยชีนและศักดิ้�ศรีควิามเป็ันมนุษย์

ส่ื่�อที�มีเน่�อหาขั้ด้ต่อกฎหมาย

ส่ื่�อที�มีเน่�อหาขั้ด้ต่อหลักจรรยาบัรรณีส่ื่�อ	หร่อแนวิปัฏิิบััติข้องวิิชีาชีีพส่ื่�อนั�น	ๆ

และสื่ามารถใช้ีส่ื่�อในการพัฒนาตนเอง	 ชุีมชีน	 และสัื่งคม	
อาศัยอำานาจตามควิามในมาตรา	21(2)	แห่งพระราชีบััญญัติ
กองทุนพัฒนาส่ื่�อปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์	พ.ศ.	2558	ปัระกอบั
กับัมติที�ปัระชีุมคณีะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ื่�อปัลอด้ภััย	
และสื่ร้างสื่รรค์	 ในการปัระชุีมครั�งที�	 4/2561	 เม่�อวัินที�	
22	พฤษภัาคม	พ.ศ.2561	 	คณีะกรรมการกองทุนพัฒนา
ส่ื่�อปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์จ่งกำาหนด้ลักษณีะข้องส่ื่�อที� 
ไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์ดั้งต่อไปันี�
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3 คณะอนุกรรมืก�รเก่ียวกับก�รเฝ้�ระวังส่ื่อท่ีไมื�ปลอด้ภัยและไมื�ส่ร้�งส่รรค์

 คุณะอนุกร้ร้มการ้เกี�ยวิกับการ้เฝ้้าร้ะวัิงส่ื่�อทีำ�ไม่ป็ลัอดีภัยแลัะไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ แต่ังตัั�งขึ�นโดียอาศัยอำานาจตัาม
คุวิามในมาตัร้า 21 (13)  แห่งพี่ร้ะร้าช้บัญญัติักองทุำนพัี่ฒนาส่ื่�อป็ลัอดีภัยแลัะสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ  ป็ร้ะกอบด้ีวิยผูู้้ทำร้ง
คุุณวุิฒิแลัะผูู้้เชี้�ยวิช้าญในป็ร้ะเด็ีนการ้เฝ้้าร้ะวัิงส่ื่�อจากหลัากหลัายภาคุสื่ว่ิน โดียมีนางสื่าวิลััดีดีา ตัั�งสุื่ภาชั้ย 
ดีำาร้งตัำาแหน่งป็ร้ะธีานอนุกร้ร้มการ้ คุณะอนุกร้ร้มการ้ฯ ป็ร้ะกอบด้ีวิยผูู้้ทำร้งคุุณวุิฒิแลัะผูู้้เชี้�ยวิช้าญใน
ป็ร้ะเด็ีนการ้เฝ้้าร้ะวัิงส่ื่�อจากหลัากหลัายภาคุส่ื่วิน

 มีกร้อบอำานาจหน้าทีำ�คุร้อบคุลัุมงานด้ีานการ้รู้้
เท่ำาทัำนแลัะเฝ้้าร้ะวัิงส่ื่�อใน 2 มิติั คุ่อ

ก�รด้ำ�เนินง�นข้องคณะอนุกรรมืก�รฯ  

2.
การ้พัี่ฒนาร้ะบบ ติัดีตัาม

แลัะป็ร้ะเมินผู้ลั
การ้ดีำาเนินงานทีำ�เกี�ยวิข้อง

กับการ้เฝ้้าร้ะวัิงส่ื่�อ

1.
การ้เสื่นอมาตัร้การ้

เพ่ี่�อส่ื่งเสื่ริ้มแลัะพัี่ฒนา
ทัำกษะการ้รู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อ

	 เพ่�อให้บัรรลุเป้ัาหมายในการเสื่นอมาตรการและ
ปัฏิิบััติงานอ่�น	 ๆ	 ที�เกี�ยวิข้้องกับัการส่ื่งเสื่ริมการร้้เท่าทันและ 
เฝ้้าระวัิงส่ื่�อ	 คณีะอนุกรรมการฯ	 มีการเช่ี�อมโยงการทำางาน 
ในร้ปัแบับัองค์กรภัาคี	 ที�จะร่วิมขั้บัเคล่�อนงานด้้านการร้้
เท่าทันส่ื่�อและเฝ้้าระวัิงส่ื่�อไปัด้้วิยกัน	 ทั�งหน่วิยงานทางด้้าน 
การกำากับัด้้แลหน่วิยงานทางด้้านการสื่่งเสื่ริมควิามร้้	
หน่วิยงานด้้านการพัฒนาคนและสัื่งคม	 วัิฒนธรรม	 รวิม
ไปัถ่งเช่ี�อมโยงกับัจิตแพทย์	 เด็้กและเยาวิชีน	 ซ่ึ่�งมีควิามสื่ำาคัญ
จำาเป็ันในการสื่ร้างพ่�นฐานข้องปัระชีาชีน	 พลเม่องในยุค
ดิ้จิทัลให้เป็ันผู้้้ร้้เท่าทันส่ื่�อ	 และร่วิมเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััย 
และไม่สื่ร้างสื่รรค์เพ่�อสื่ร้างการเปัลี�ยนแปัลงให้ส่ื่�อเป็ันเคร่�องม่อ
ในการพัฒนาคนและสัื่งคม

หน�วยง�นพัฒน�สั่งคมื

หน�วยง�นกำ�กับด่้แล หน�วยง�นส่�งเส่ริมืคว�มืร้่

หน�วยง�นเด็้กและเย�วช้น

จิตแพทย์

	 ในการจัด้ทำาข้้อเสื่นอต่อมาตรการ	และการพัฒนาระบับัการส่ื่งเสื่ริมการร้้เท่าทัน	และการเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและ
ไม่สื่ร้างสื่รรค์	คณีะอนุกรรมการฯ	ได้้พัฒนากรอบัแนวิคิด้เร่�องระบับัการเฝ้้าระวัิงข่้�นโด้ยมีกระบัวินการที�สื่ำาคัญ	4	ปัระการ	ดั้งนี�

SYNERGYSYNERGY
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	 ทั�งนี�	 เพ่�อให้เกิด้การเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์	 ที�ทำาให้เกิด้กระบัวินการในการแก้ไข้ปััญหา	การป้ัองกัน
ปััญหา	 และการสื่ร้างภ้ัมิกันให้แก่ปัระชีาชีนพลเม่อง	 โด้ยการเฝ้้าระวัิงส่ื่�อฯ	 สื่ามารถนำาไปัส่้ื่การร้้เท่าทันส่ื่�อ	 ซ่ึ่�งมุ่งเน้น
ให้เกิด้การ	 “เข้้าถ่ง”	 ส่ื่�ออย่างปัลอด้ภััย	 เกิด้ควิาม	 “เข้้าใจ”	 สื่ามารถวิิเคราะห์	 และปัระเมินปัระโยชีน์ข้องส่ื่�อ	 เพ่�อนำาไปัส่้ื่ 
การ	 “เข้้าไปัมีส่ื่วินร่วิม”	 ในการสื่ร้างการเปัลี�ยนแปัลงทางสัื่งคม	 อันจะนำาไปัส่้ื่การมีวิิถีชีีวิิตและวัิฒนธรรมการบัริโภัคส่ื่�อ
อย่างปัลอด้ภััย		และเป็ันผู้้้ใช้ีส่ื่�ออย่างสื่ร้างสื่รรค์	ทำาให้ปัระชีาชีนมีคุณีภัาพ		มีส่ื่วินร่วิมในการพัฒนาสัื่งคมให้ดี้ข่้�น

 นอกจากจะสื่ามาร้ถีสื่ร้้างคุวิามรู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อ  ซึ�งจะนำาไป็สู่ื่การ้พัี่ฒนาวิิถีีชี้วิิตัแลัะวัิฒนธีร้ร้มการ้บริ้โภคุ
ส่ื่�อแล้ัวิ ยังนำาไป็สู่ื่การ้พัี่ฒนาป็ร้ะช้าช้นให้มีคุุณภาพี่ ตัลัอดีจนพี่ฒันาสัื่งคุมให้ดีีขึ�นผู่้านกร้ะบวินการ้พัี่ฒนา
เคุร่้อข่ายเฝ้้าร้ะวัิงส่ื่�อทีำ�ไม่ป็ลัอดีภัยแลัะไม่สื่ร้้างสื่ร้ร้ค์ุ โดียมีคูุ่ม่อเคุร่้อข่ายเฝ้้าร้ะวัิงแลัะรู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อ เพ่ี่�อสื่ร้้าง
คุวิามรู้้ คุวิามเข้าใจ  แลัะใช้้เป็็นเคุร่้�องม่อในการ้ร่้วิมกันพัี่ฒนาตัามแนวิคิุดี   “ใช้้ส่ื่�อเป็็น เน้นส่ื่�อดีี ตััดีวิิถีี
ส่ื่�อร้้าย”

ก�รกำ�หนด้ข้อบเข้ต
ก�รเฝ้�ระวัง โด้ยให้
คว�มืส่ำ�คัญทั�งส่ื่อ

ออนไลน์และส่ื่อดั้�งเดิ้มื

ก�รส่ร้�งเครือข้��ย
ก�รทำ�ง�นท่ีเช่ื้อมืโยง

ระหว��งหน�วยง�นต��ง ๆ

ก�รปฏิบัติง�นท่ีมีื
ก�รศึกษ�วิจัย

ส่ถ�นก�รณ์ส่ื่อรองรับ

ก�รส่�งต�อองค์คว�มืร้่  
เพ่ือนำ�ไปพัฒน�ต�อยอด้

โด้ยภ�คส่�วนต��ง ๆ

1. 2. 3. 4.

ข้อบเข้ต
ก�รเฝ้�ระวัง

ระบบ
เครือข้��ย

ง�นวิจัย /
ก�รศึกษ�

ส่ถ�นก�รณ์

ข้้อม่ืล /
องค์คว�มืร้่

1. 2. 3. 4.

แก้ปัญห� ป้องกันปัญห� ส่ร้�งภ่มิืคุ้มืกัน

ระบบก�รเฝ้�ระวัง

• ข้อบเข้ต
  ก�รเฝ้�ระวัง

• ก�รร้่เท��ทันส่ื่อ
• ก�รเปล่ียนแปลง
  ท�งสั่งคมื

• วิถีชี้วิต
• ก�รบริโภค
  ส่ื่อปลอด้ภัย
• ก�รส่ร้�งส่รรค์

• ประช้�ช้น
• สั่งคมืท่ีมีืคุณภ�พ
• มีืส่�วนร�วมืต�อสั่งคมื
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การ้กร้ะทำำาทีำ�เป็็นการ้เอาเป็รี้ยบ

ผูู้้บริ้โภคุในกิจการ้กร้ะจายเสีื่ยง

แลัะกิจการ้โทำร้ทัำศน์ พี่.ศ. 2555
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(ฉบับทีำ� 4) พี่.ศ. 2562

ป็ร้ะกาศ สื่ำานักงาน กสื่ทำช้. เร่้�อง 
แนวิทำางการ้พิี่จาร้ณาเกี�ยวิกับ
การ้กร้ะทำำาทีำ�เป็็นการ้เอาเป็รี้ยบ
ผูู้้บริ้โภคุตัามข้อ ๕ (๑๐)

พี่ร้ะร้าช้บัญญัติัคุุ้มคุร้องผูู้้บริ้โภคุ

พี่.ศ. 2522

ป็ร้ะกาศคุณะกร้ร้มการ้กิจการ้
กร้ะจายเสีื่ยงกิจการ้โทำร้ทัำศน์ฯ
(หลัักเกณฑ์์การ้จัดีผัู้งร้ายการ้ฯ)
พี่.ศ. 2559

พี่ร้ะร้าช้บัญญัติัคุุ้มคุร้องผูู้้บริ้โภคุ

พี่.ศ. 2522

ป็ร้ะกาศคุณะกร้ร้มการ้คุุ้มคุร้อง

ผูู้้บริ้โภคุ เร่้�องแนวิทำางการ้แจ้ง

หร่้อการ้โฆ่ษณาฯ พี่.ศ. 2563

พี่ร้ะร้าช้บัญญัติัว่ิาด้ีวิยการ้กร้ะทำำา

คุวิามผิู้ดีเกี�ยวิกับคุอมพิี่วิเตัอร์้

(ฉบับทีำ� 2) พี่.ศ. 2560

พี่ร้ะร้าช้บัญญัติัคุุ้มคุร้องผูู้้บริ้โภคุ

(ฉบับทีำ� 4) พี่.ศ. 2562

พี่ร้ะร้าช้บัญญัติัว่ิาด้ีวิยการ้กร้ะทำำา

คุวิามผิู้ดีเกี�ยวิกับคุอมพิี่วิเตัอร์้
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กร้ะจายเสีื่ยงแลัะกิจการ้โทำร้ทัำศน์
ทีำ�มีโทำษทำางป็กคุร้อง พี่.ศ. 2556

พี่ร้ะร้าช้บัญญัติัขายตัร้ง

แลัะตัลัาดีแบบตัร้ง

(ฉบับทีำ� 3) พี่.ศ. 2560

หลัักเกณฑ์์การ้จัดีทำำาผัู้งร้ายการ้สื่ำาหรั้บ
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ดั้ช้นีคำ�

NFT
	 NFT	ย่อมาจาก	Non-Fungible	Token	เป็ันช่ี�อเรียกข้อง	Cryptocurrency	ปัระเภัทหน่�ง	เป็ันสิื่นทรัพย์ดิ้จิทัลที�มี
เพียงชิี�นเดี้ยวิในโลก	ไม่สื่ามารถทำาซึ่ำ�าหร่อคัด้ลอกได้้	ต้นฉบัับัข้องจริงจะมีอย้เ่พียงหน่�งเดี้ยวิเท่านั�น	ด้้วิยคุณีสื่มบััติเช่ีนนี�	NFT	
จ่งอย้่ในร้ปัแบับัข้องสิื่นทรัพย์ที�มีควิามเฉพาะตัวิส้ื่ง	เช่ีน	ผู้ลงานศิลปัะ	หร่อที�เรียกว่ิา	Crypto	Art	ภัาพถ่าย	การ์ต้น	รวิมทั�ง
งานแฟ้ชัี�น	หร่อผู้ลงานที�มีเอกลักษณ์ีชิี�นเดี้ยวิในโลกก็สื่ามารถนำามาแปัลงให้อย้ใ่นร้ปัแบับั	NFT	ได้้ทั�งสิื่�น

OTT
	 โอทีที	หร่อ	OTT	ค่อ	Over-The-Top	หมายถ่ง	การให้บัริการใด้	ๆ	ผู่้านเคร่อข่้ายอินเทอร์เน็ต	โด้ยผู้้้ที�ให้บัริการไม่ได้้ 
เป็ันผู้้้ลงทุนหร่อเป็ันเจ้าข้องเคร่อข่้ายอินเทอร์เน็ตเอง	ในกรณีีโอทีทีทีวีิ	(OTT	TV)	หมายถ่ง	ผู้้้ให้บัริการส่ื่�อวีิดิ้ทัศน์หร่อโทรทัศน์
ผู่้านอินเทอร์เน็ตที�ไม่ได้้เป็ันเจ้าข้องเคร่อข่้ายอินเทอร์เน็ตเอง	ทั�งนี�	เป็ันร้ปัแบับัการให้บัริการแพร่ภัาพและกระจายเสื่ียง	
เช่ีน	การพัฒนาสื่ตรีมมิ�ง	ภัาพยนตร์	โทรทัศน์	หร่อวิิดี้โอผู่้านอินเทอร์เน็ตผู่้านโครงข่้ายอ่�นที�ไม่ใช้ีโครงข่้ายกระจายเสีื่ยงหร่อ
โทรทัศน์	อาจเป็ันเว็ิบัไซึ่ต์หร่อแอปัพลิเคชัีนที�ทำางานอย้่บันโครงสื่ร้างพ่�นฐานข้องโทรคมนาคมหร่ออินเทอร์เน็ต		และอาจมี 
การเรียกเก็บัค่าสื่มาชิีกในการรับัชีม	หร่อเรียกเก็บัค่าธรรมเนียมจากผู้้้เผู้ยแพร่เน่�อหา

อุตส่�หกรรมื 4.0
	 อุตสื่าหกรรม	4.0	เป็ันช่ี�อที�ได้้จากการปัฏิิวัิติอุตสื่าหกรรมครั�งที�	4		(Industry	4.0)	เป็ันการนำาเอาโลกข้องการผู้ลิต 
มาเช่ี�อมต่อกับัเคร่อข่้ายในร้ปัแบับั	IoT	(Internet	of	Things)	ซ่ึ่�งทำาให้กระบัวินการผู้ลิตสิื่นค้าเช่ี�อมกับัเทคโนโลยีดิ้จิทัล	
การนำาสิื่นค้าไปัเช่ี�อมโยงกับัเทคโนโลยี	รวิมไปัถ่งการทำางานข้องแรงงานที�ใช้ีระบับัปััญญาปัระดิ้ษฐ์	(Artificial	Intelligence)	
เข้้ามาช่ีวิยให้งานผู้ลิตสื่ำาเร็จได้้รวิด้เร็วิ			

ภ่มิืทัศน์ส่ื่อ
	 ภ้ัมิทัศน์ส่ื่�อ	ค่อ	การพิจารณีา	ลักษณีะทางกายภัาพข้องพ่�นที�	เส้ื่นเวิลา	ผู้้้ส่ื่งสื่าร	ผู้้้รับัสื่าร	ผู่้านช่ีองทางส่ื่�อ	ลักษณีะ
เน่�อหาส่ื่�อ	และการด้้ว่ิาใครกลายมาเป็ันผู้้้มีอำานาจหลักในสื่นามการส่ื่�อสื่ารนั�น	ๆ	

Disinformation
	 ข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอน	ค่อ	ข่้าวิสื่ารปัลอมปัระเภัทหน่�งที�แอบัแฝ้งอย้ใ่นข้้อม้ลบิัด้เบ่ัอน		และบัคุคลที�เผู้ยแพรก็่ร้้แก่ใจว่ิาไม่เป็ัน 
ควิามจริง	เป็ันการเจตนาโกหก	ถ้กทำา	ดั้ด้แปัลง	หร่อปัระกอบัสื่ร้างข่้�นใหม่	โด้ยไม่ปัระสื่งค์ดี้	และมีเป้ัาหมายค่อกลุ่มคน 
ที�ถ้กหลอกได้้ง่าย	

Misinformation
	 ข้้อม้ลสื่ารสื่นเทศที�ปัลอมข่้�นมาหร่อเป็ันเท็จ	แต่คนที�เผู้ยแพร่เช่ี�อว่ิาเป็ันควิามจริง	ได้้แก่	เร่�องข้องการเช่ี�อมโยงที�ผิู้ด้	ๆ  
(false	connection)	หร่ออาจจะมีเน่�อหาสื่าระที�นำาไปัส่้ื่การเข้้าใจที�ผิู้ด้	ๆ	(misleading	content)	ในแง่นี�แม้ข้้อม้ลจะผิู้ด้ 
เป็ันเท็จ	แต่คนส่ื่งอาจไม่ได้้มีเจตนาร้ายแต่ก็ส่ื่งต่อ	ๆ	กันมา	
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Fake News
	 “ข่้าวิลวิง”	ใช้ีในการณีีที�หมายถ่งเน่�อหาที�ทำาให้เกิด้ควิามเข้้าใจผิู้ด้	ซ่ึ่�งมีร้ปัแบับัการนำาเสื่นอแบับังานวิารสื่ารศาสื่ตร์ 
และผู้้้ผู้ลิตหวัิงผู้ลเชิีงอุด้มการณ์ีหร่อผู้ลปัระโยชีน์ทางธุรกิจ

พลเมืืองดิ้จิทัล 
	 พลเม่องผู้้้ใช้ีงานส่ื่�อดิ้จิทัลและส่ื่�อสัื่งคมออนไลน์ที�เข้้าใจบัรรทัด้ฐานข้องการปัฏิิบััติตัวิให้เหมาะสื่ม		และมีควิามรับัผิู้ด้ชีอบั 
ในการใช้ีเทคโนโลยี	 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งการส่ื่�อสื่ารในยุคดิ้จิทัลเป็ันการส่ื่�อสื่ารที�ไร้พรมแด้น	 ผู้้้ใช้ีส่ื่�อสัื่งคมออนไลน์ 
มีควิามหลากหลายทางเช่ี�อชีาติ	อายุ	ภัาษา	และวัิฒนธรรม	พลเม่องดิ้จิทัลจ่งต้องเป็ันพลเม่องที�มีควิามรับัผิู้ด้ชีอบั 
มีจริยธรรม	เห็นอกเห็นใจ		และเคารพผู้้้อ่�น	มีส่ื่วินร่วิม	และมุ่งเน้นควิามเป็ันธรรมในสัื่งคม

Cyberbullying
 “การ้ร้ะร้านทำางไซเบอร้์”	การกลั�นแกล้ง	การให้ร้าย	การด่้าว่ิา	การข่้มเหง	หร่อการรังแกผู้้้อ่�นทางส่ื่�อสัื่งคมต่าง	ๆ	
เช่ีน	เฟ้ซึ่บุ๊ัก	ทวิิตเตอร์

Hate Speech 
 “ป็ร้ะทำุษวิาจา”	ค่อคำาพ้ด้ที�เป็ันการข่้มข่้้	คุกคาม	สื่บัปัระมาท	ยั�วิยุให้เกิด้ควิามเกลียด้ชัีง	การเล่อกปัฏิิบััติ	และ 
ควิามรุนแรง
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คูุ่ม่อเคุร่้อข่ายเฝ้้าร้ะวัิงแลัะรู้้เท่ำาทัำนส่ื่�อ

“ใช้้ส่ื่�อเป็็น เน้นส่ื่�อดีี ตััดีวิิถีีส่ื่�อร้้าย กับคุร้อบคุรั้วินกฟ้้า”

เจ้าของ :
คณีะอนุกรรมการเกี�ยวิกับัการเฝ้้าระวัิงส่ื่�อที�ไม่ปัลอด้ภััยและไม่สื่ร้างสื่รรค์
กองทุนพัฒนาส่ื่�อปัลอด้ภััยและสื่ร้างสื่รรค์

ผูู้้เขียน :
ผู้้้ช่ีวิยศาสื่ตราจารย์	ด้ร.	ณีภััทร	เร่องนภัากุล

ภาพี่ป็ร้ะกอบ :
นางสื่าวิพรหมชีนิตา	สุื่ขุ้มาลพันธ์

จัดีทำำา/ออกแบบรู้ป็เล่ัม :
บัริษัท	มาสื่เตอร์มายด์้	แอด้เวิอร์ไทซิึ่�ง	จำากัด้

จัดีพิี่มพ์ี่ :
บัริษัท	ก๊้ด้เฮด้	พริ�นท์ติ�ง	แอนด์้	แพคเกจจิ�ง	กรุ๊ปั	จำากัด้



108 คู่มือเครือข่ายเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ

02-273-0116-9


