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วารสารสำ�หรับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ โดย สำ�นักงาน กสทช.

มาเป็น พลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย
ที่รู้เท่าทันสื่อกันเถอะ

http://bcp.nbtc.go.th

ทรรศนะของเรา

การสื่อสารเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกยุค ทุกสมัย และทุกช่วงวัย ยิ่งโลกก้าวเข้าสู่
ยุคดิจิตอล ก่อก�ำเนิดช่องทางสื่อสารข้อมูลใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย สะดวก รวดเร็ว หากแต่เมื่อพิจารณา
ถึงเนื้อหาหรือสาระส�ำคัญที่มีการน�ำเสนอผ่านสื่อดังกล่าว บางส่วนเป็นการมุ่งโน้มน้าวให้ผู้รับสารเกิดความอยาก
บริโภคสินค้าหรือบริการ ไม่พบเนื้อหารายการที่มุ่งเน้นถึงการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ หรือหน้าที่พลเมืองเท่าที่ควร
และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดงั กล่าวนัน้ ท�ำให้ผรู้ บั สารสามารถทีจ่ ะสื่อหรือส่งสารที่ตนได้รบั มา
ไปยังบุคคลอื่นได้อย่างสะดวก รวดเร็วเช่นเดียวกัน ซึ่งหากการกระท�ำดังกล่าวเป็นไปโดยขาดความรู้ความเข้าใจ
ต่อเนื้อหาของสารที่ตนได้รับมา ก็อาจส่งผลให้มีการน�ำส่งสารที่มีความคลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วน รวมถึง
อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นได้ ‘ความรู้เท่าทันสื่อ’ จึงเป็นองค์ความรู้ที่มีความส� ำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ในยุคสมัยที่ ‘สาร’ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากประชาชนผู้รับสื่อมีความรู้เท่าทัน
ต่อสือ่ อย่างเพียงพอ ก็ยอ่ มทีจ่ ะสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากสารทีไ่ ด้รบั ผ่านสือ่ ต่างๆ รวมตลอดถึงการน�ำประโยชน์
ที่ได้รับดังกล่าวไปพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้
ด้วยเหตุดังกล่าว ส�ำนักงาน กสทช. จึงได้ก�ำหนดให้ ‘การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่อ เป็นภารกิจหลักส�ำคัญประการหนึ่งที่จะต้องด�ำเนินการ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมา ส�ำนักงาน กสทช. ได้ท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการจัดโครงการหรือกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
คือการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้สามารถรู้เท่าทันสื่อได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนากลไกการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
ภาคประชาชน เป็นต้น ซึง่ ‘รูจ้ กั สือ่ รูจ้ กั สิทธิ’ ในมือของท่านผูอ้ า่ นเล่มนี้ เป็นอีกหนึง่ ช่องทางหรือสือ่ ลักษณะหนึง่ ที่ ส�ำนักงาน กสทช. จัดท�ำขึน้ เพือ่ แนะน�ำวิธกี าร
ในการรู้เท่าทันสื่อ เสมือนหนึ่งเป็นคู่มือที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ
ของตนและสมาชิกในครอบครัวหรือองค์กร รวมตลอดถึงคนรอบข้างให้สามารถรูท้ นั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสือ่ ทีเ่ กิดขึน้ อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งและตลอดเวลา และเมือ่
ประชาชนพลเมืองมีความรู้เท่าทัน สามารถคัดแยกและน�ำเอาประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับผ่านสื่อต่างๆ ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน หรือถ่ายทอด
ไปยังบุคคลอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม ก็จะส่งผลให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าตามล�ำดับต่อไป

(นายสมบัติ ลีลาพตะ)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช.
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
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ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ ไตรรัตน์

สัมภาษณ์พิเศษ
ตัวแทนจาก 5 ภาคี
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จากผู้บริโภค
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รู้จักเรา

กสทช. ร่วม 7 ภาคี กับหน้าที่สร้างความรู้ให้พลเมือง
เป็นประชากรคุณภาพที่รู้เท่าทันสื่อ

หลังจากที่ทราบแล้วว่าองค์กรภาคีที่อยู่เบื้องหลังการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ทุกคนกลายเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่รู้เ ท่าทันสื่อ มีหน่วยงานไหนบ้างที่
สนับสนุนเรื่องนี้ และรู้หรือไม่ว่าหน่วยงานทั้งหมดนั้นทำ�หน้าที่อะไร ? เรามาแยกกันให้ชัดเจน
เลยว่า ภาคีไหนทำ�หน้าที่ใดบ้าง เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

1.

สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) :
ทำ�หน้าที่เป็นตัวกลางที่คอยสนับสุนนและประสานงาน
ด้านการทำ�งานกับภาคีทั้ง 7 ซึ่งการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
เป็นภารกิจหลักของ กสทช. ด้วย

3.

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล :
สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย การศึกษา การบริการ
วิชาการ พัฒนาเยาวชน และครอบครัว เพื่อสังคม
โดยเน้นการศึกษาวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์
พัฒนาบุคลากรด้านเด็กและครอบครัว ส่งเสริมความรู้
เท่าทันสื่อที่สอดคล้องกับช่วงวัย เพื่อให้เด็กคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ

งานคณะกรรมการ
กษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) :
2.ปรับเปลีสำการศึ�นั่ยกนการเรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา
4.
ยนการสอนในทุกมิติของการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์
พื้นฐาน และพัฒนาหลักสูตรหน้าที่พลเมือง 5 ข้อ ดังนี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (R&D Center on ESDI) :
1. ความเป็นไทย
2. รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันกษัตริย์
3. เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ความปรองดอง สมานฉันท์
5. มีวินัย

พันธกิจหลักแบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ
1) เพือ่ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การศึกษา
2) ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา
3) ให้บริการวิชาการด้านการจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนา
4) ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำ�หรับจุดมุ่งหมายหลักของ กสทช. และภาคีทั้ง 7 นัน้ จะดำ�เนินการภายใต้ยทุ ธศาสตร์เดียวกัน โดยมีเป้าหมาย
คือขับเคลือ่ นนโยบายเชิงรุกเพื่อสร้างให้พลเมืองมีศักยภาพและรู้เท่าทันสื่อให้แก่ประชาชนผ่านวิธีการต่างๆ
ของแต่ละภาคีเพื่อทำ�ให้พลเมืองมี 3 สิ่งในตัวเองที่แสดงออกได้ว่า พวกเขารู้เท่าทันสื่อแล้วมีดังนี้
รู้เท่าทันตัวเอง หมายถึง มีสติในการบริโภคสื่อ
รู้เท่าทันสื่อ หมายถึง ตระหนักในอำ�นาจว่าตัวเองมีสิทธิในการเลือกรับข่าวสาร วิเคราะห์ได้และตัดสินใจเป็น
รู้เท่าทันสังคม หมายถึง มีความรู้รอบด้านในทุกเรื่อง ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ดังนั้นหากยุทธศาสตร์นี้ประสบผลสำ�เร็จจะเป็นการดีต่อพลเมืองของไทยอย่างยิ่ง เพราะได้ช่วยให้ประชาชน
มีประสิทธิภาพในการเปิดรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันสื่อมากยิ่งขึ้น
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5.

Media Monitor ภายใต้
มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา :
ทำ�หน้าที่ศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาสื่อที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม แล้วนำ�เสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเนื้อหาสื่อและผู้รับสื่อ
ซึ่งการเปิดรับสื่อต้องเป็นการเปิดรับแบบมีวิจารณญาณ

(สสย.) :
6.ป้องกันสถาบัและแก้นสืป่อัญเด็หาสืกและเยาวชน
่อที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
ได้แก่ ปัญหาสื่อลามก, ปัญหาการบริโภคนิยม, ปัญหา
ค่านิยม และพฤติกรรมทางเพศ,
ปัญหาความรุนแรงในสื่อ และปัญหา
การละเมิดสิทธิเด็ก

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
7.
Friedrich Ebert Stiftung :
สนับสนุนการดำ�เนินการเรื่องประชาธิปไตย ในประเด็น
สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมในสังคม สนับสนุน
งานเสวนา และการมีส่วนร่วมในประเด็นด้านการเมือง
นิติรัฐ โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการสร้าง
ความเป็นพลเมือง

8.
Thai Civic Education :
ใช้สื่อการสอน หรือกิจกรรมส่งเสริมความคิด

อย่างมีวิจารณญาณ, สร้างจิตสำ�นึกและคุณลักษณะ
ที่เหมาะสำ�หรับสังคมประชาธิปไตย เคารพในศักดิ์ศรี
คุณค่าความเป็นมนุษย์ และความยุติธรรมต่อผู้อื่น
เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนกล้าแสดงความเห็น
และรับฟังความเห็นผู้อื่นด้วย

เรื่องจากปก

แผนยุทธศาสตร์รู้เท่าทันสื่อ
เพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
(Strategic Plan on Strengthening Media Literacy for Democratic Citizen : Thai Model)

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จำ�เป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์ทดี่ แี ละเกิดจากการมีสว่ นร่วมของหลายภาคส่วน
และเห็นพ้องต้องกันว่าวิสัยทัศน์เป็นจุดหมายปลายทางที่จะต้องเดินไปให้ถึง

วิสัยทัศน์		

ประชาชนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

				

ภายในปี พ.ศ. 2560 สังคมไทยมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อเพื่อความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย

เป้าหมาย
					

มีชอ่ งทาง วิธกี าร สร้าง
ให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่
รู้เท่าทันสื่อ

มี ก ารส่ ง เสริ ม การวิ จั ย
และพัฒนาองค์ความรู้ การรู้
เท่าทันสื่อของประชาชน

เสริมสร้างศักยภาพและ
ความตระหนักในด้านการ
รู้เท่าทันสื่อของประชาชน

มีเครือข่ายทีห่ ลากหลาย
ในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
นี้มากขึ้น

กรอบยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสื่อสารเชิงรุก
การเสริมสร้างศักยภาพ
การวิจัย พัฒนา และจัดการความรู้
การสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ภาคีเครือข่าย
ที่จะร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้

การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสื่อสารเชิงรุก

Goal (เป้าหมาย)

1. กสทช. มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการและภาคีเครือข่าย
2. องค์กรวิชาชีพสื่อทั้งในระดับชาติและภูมิภาคมีแผนงานปฏิบัติการร่วมกัน
3. ผู้ประกอบการสื่อมีส่วนช่วยนำ�เสนอเนื้อหารู้เท่าทันสื่อที่น่าสนใจ
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5

2557 - 2558 ศึกษาและจัดทำ�ฐานข้อมูลในการทำ�งาน
2557 - 2559 ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาเพือ่ พัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้ คูม่ อื แนวทาง

กิจกรรม ฯลฯ ด้านรู้เท่าทันสื่อ และ Civic Education
2558 - 2560 พัฒนา Media Literacy Credit โดยผลักดันให้มีการจัดกิจกรรม
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ (อาทิ แนวคิด / ตัวบ่งชี้ / มาตรฐาน /
สิทธิประโยชน์) เพือ่ ให้องค์กรสือ่ และผูป้ ระกอบการยอมรับ รวมถึงนำ�ไปใช้
ในกิจการเพื่อส่งเสริมการทำ�งานด้านรู้เท่าทันสื่อ
2558 - 2560 ผลักดันหรือสร้างแนวร่วมองค์กรวิชาชีพให้รู้เท่าทันสื่อ
2558 - 2560 ผลักดันให้เกิดนโยบายการรู้เท่าทันสื่อในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ภาคีเครือข่าย
ที่จะร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้

การเสริมสร้างศักยภาพ

Goal (เป้าหมาย)
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ครู / ผู้สอน / ผู้เรียน / ประชาสังคม / สื่อทุกระดับ / ผู้บริหาร (กสทช.) / ชุมชน )
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านรู้เท่าทันสื่อและความเป็นพลเมือง
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

2557 - 2558 จัดทำ�ฐานข้อมูลองค์กร หรือบุคคลที่ทำ�งานด้านที่เกี่ยวข้อง
2558 - 2560 การพัฒนาหลักสูตร และชุดเครื่องมือเพื่อการทำ�งาน
2558 - 2560 การจัดโปรแกรมการฝึกอบรม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

กิจกรรมที่ 4

2558 - 2560 ทำ�แผนปฏิบัติการด้านการรู้เท่าทันสื่อ

3.1
3.2
		
3.3
		
3.4
		

1. กสทช.
2. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
3. องค์กรวิชาชีพ
4. เครือข่ายนักวิชาการ
5. สพฐ. / ต้นสังกัดสถาบันการศึกษา
6. สภาการศึกษา
7. สถาบันอุดมศึกษา
8. สถาบันอิศรา (สมาคมนักข่าว,
สภาวิชาชีพ, ชมรมผู้ประกอบการในกิจการ
วิทยุ-โทรทัศน์)

สร้างทักษะความรู้ให้กับแกนหลักในองค์กรวิชาชีพสื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะตามประเด็นต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการรู้เท่าทันสื่อ
และความเป็นพลเมือง
ฝึกอบรมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ สำ�หรับ Change Agent
ทั่วประเทศให้เกิดกระแส
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1. กสทช.
2. องค์กรวิชาชีพสือ่ ระดับชาติ / ท้องถิน่ / ชุมชน
3. หน่วยงาน / สถานศึกษา ในระบบ,
นอกระบบ, ทางเลือก
4. กลุ่ม NGO และองค์กรสาธารณะ
ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้
5. กลุ่ม / ภาคี ด้านการรู้เท่าทันสื่อ /
ความเป็นพลเมือง ที่มีลักษณะของ
Best Practices ในการทำ�งาน
6. กลุ่มองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องจากปก

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ภาคีเครือข่าย
ที่จะร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้

การวิจัย พัฒนา และจัดการความรู้

Goal (เป้าหมาย)
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ด้านรู้เท่าทันสื่อและความเป็นพลเมือง
2. ขับเคลื่อนองค์ความรู้ (การจัดการความรู้ : KM) ด้านรู้เท่าทันสื่อและความเป็นพลเมือง
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

2557 - 2558 จัดทำ�ฐานข้อมูล วิจัยเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้ต่างๆ
2558 - 2560 จัดหาและผลักดันกองทุนแหล่งทุนส่งเสริมการวิจัย
2558 - 2560 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา การวิจยั ปฏิบตั กิ าร การเผยแพร่ผลงานวิจยั

กิจกรรมที่ 4

2558 - 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัยและนักวิชาการในระดับประเทศ ภูมิภาค

และการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้
และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสร้างเครือข่ายและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี

Goal (เป้าหมาย)
มีเครือข่ายด้านเท่าทันสื่อและพลเมืองทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง และมีพลังในการขับเคลื่อน
ผลักดันนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กิจกรรมที่ 1

2557 - 2558 สร้างเครือข่ายและจัดทำ�ฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบ

กิจกรรมที่ 2

2558 - 2559 ทำ�งานร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายผู้ประกอบการ นักวิชาการ

กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4

1. กสทช.
2. องค์กรวิชาชีพสื่อ ระดับชาติ / ท้องถิ่น / ชุมชน
3. สถาบันวิชาการ / สถาบันการศึกษา
4. เครือข่ายผู้บริโภค
5. ปราชญ์ชาวบ้าน / นักวิชาการชุมชน
6. กลุ่ม NGO และองค์กรสาธารณะที่ขับเคลื่อน
ด้านการรู้เท่าทันสื่อ / ความเป็นพลเมือง
7. กลุ่มสถาบันทางวิชาการและองค์กรสาธารณะ
ด้านแหล่งทุน
8. กลุ่มองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

Data Base Center

และนักวิจัย เพื่อพัฒนาแนวคิด นโยบาย ก่อนนำ�เสนอ กสทช.
2558 - 2559 ทำ�แผน และเวทีขับเคลื่อนร่วมกับภาคีทั้งในและต่างประเทศ
2559 - 2560 สร้างกระแสสังคมด้วยการผลักดันให้เกิด ‘ML DAY’

6

ภาคีเครือข่าย
ที่จะร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้
1. องค์กรวิชาชีพสื่อ ระดับชาติ / ท้องถิ่น / ชุมชน
2. กลุ่ม NGO และองค์กรสาธารณะที่ขับเคลื่อน
ด้านการรู้เท่าทันสื่อ และความเป็นพลเมือง
3. องค์กรภาครัฐและสถาบันการศึกษา

เรื่องจากปก

ผศ.ดร.เอื้อจิต
วิโรจน์ไตรรัตน์

รองประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
และผู้อำ�นวยการ Media Monitor

หากพูดถึงเรือ่ ง Media Literacy หรือ ‘การรูเ้ ท่าทันสือ่ ’ ในบ้านเรา เชือ่ ว่า
ผูท้ คี่ ลุกคลีเรือ่ งนีม้ านาน และเป็นคนทีส่ นใจเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจังจนกลัน่ ออกมา
เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง ‘การวิเคราะห์ระดับมีเดียลิตเตอเรซี
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย’ เมื่อปี 2540 คงจะไม่ใช่ใครอื่น
นอกจาก ‘ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำ�นวยการ Media Monitor’
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เพื่อทำ�หน้าที่ศึกษาวิเคราะห์
เนือ้ หาสือ่ ในประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาหรืออยูใ่ นความสนใจของสังคม เพือ่ สะท้อน
ผลการศึกษาต่อสือ่ และสังคม และเพือ่ กระตุน้ การรับสือ่ อย่างมีวจิ ารณญาณของ
ประชาชน ปัจจุบนั อาจารย์ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดทำ� ‘แผนยุทธศาสตร์
รู้เท่าทันสื่อเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย’ ร่วมกับ 8 ภาคี
ที่สนับสนุนโดย กสทช.
8 ภาคี ดังกล่าว ประกอบด้วย สำ�นักคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.), สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(R&D Center on ESDI, สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.), มูลนิธิฟรีดริค
เอแบร์ท (Friedrich Ebert Stiftung), Thai Civic Education Group,
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ Media Monitor
นับเป็นการรวมตัวของคน / องค์กร ที่มีความสนใจตรงกัน คือการสร้าง
ความรู้เท่าทันสื่อในพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าแต่ละภาคี
จะมี จุ ด มุ่ ง หมายและภารกิ จ ต่ า งกั น บ้ า งก็ ต าม โดยอาจารย์ เ อื้ อ จิ ต นั้ น
สนใจที่จะให้มีสาระการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในวิชาพื้นฐานของทุกสาขาในระดับ
บัณฑิตศึกษา และในการพัฒนาความเป็นพลเมืองของการศึกษาภาคบังคับ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อาจารย์เอื้อจิตมีเรื่องราวและความเห็นต่อ
‘แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ เพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย’ อย่างไร
จุ ด เริ่ ม ของ ‘แผนยุ ท ธศาสตร์ รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ เพื่ อ ความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย’
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ มีแผนงานและภารกิจในการสร้างการรูเ้ ท่าทันสือ่ อยูแ่ ล้ว จุดเริม่ ของ
แผนยุทธศาสตร์นี้เกิดจากการที่ คุณทัศนวรรณ บรรจง แห่ง FES และ Thai
Civic Education Group เปิดประเด็นหารือว่างานเท่าทันสื่อของคณะ
อนุกรรมการฯ ใน กสทช. กับงานสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
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ความเห็นต่อ แผนยุทธศาสตร์การรู้เท่าทันสื่อ
เพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ที่ FES (มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท) สนับสนุนภาคีในนาม Thai Civic Education Group น่าจะทำ�ด้วยกันได้ เพราะ ‘ลักษณะหนึ่งของความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือ การรู้เท่าทันสื่อ’ อาจารย์ในฐานะ
รองประธานอนุกรรมการฯ จึงเสนอความเห็นต่อ กสทช. สุภญิ ญา กลางณรงค์
ประธานอนุกรรมการฯ ทีเ่ ห็นด้วยในการเปิดพืน้ ทีท่ ำ�งานร่วมกัน และมอบหมาย
ทีมงานคือ คุณพลินี สินเสริมสิริ มาทำ�งานร่วมกับ สำ�นักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ (บส.) และชักชวนภาคีคือ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
ซึ่ ง ไปชวนภาคี คื อ สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มาร่ ว มงาน ในขณะที่ FES ก็ ชั ก ชวนภาคี
ใน Thai Civic Education Group คือผู้แทนจาก สพฐ. และจาก R&D
Center on ESDI คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มาร่วมงานด้วย เป้าหมายแรก
คือการกำ�หนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้คุณสุภิญญาในฐานะ กรรมการ กสทช.
ได้นำ�ไปสื่อสารเชิงนโยบายกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดนโยบาย แผนงาน และผลในระดับ
ปฏิบัติการ แต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงปี 2556 - 2557 ทำ�ให้
งานจัดทำ�ยุทธศาสตร์ดำ�เนินการไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการตามสภาพ
และความพร้อมของแต่ละหน่วยงานภาคี ที่เห็นพ้องกันในเรื่องการขยาย
ภาคีร่วมปฏิบัติการ อย่างไม่ต้องรอมติหรือการสั่งการจากระดับนโยบาย
แต่ไปผนวกกับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องของภาคีระดับบุคคลและองค์กร

บนเส้นทางการทำ�งานร่วมกันของ 8 ภาคี
เรามีการประชุมหารืองานกันเฉลีย่ อาจจะเดือนถึงสองเดือนต่อครัง้ ต่อเนือ่ ง
เป็นเวลาร่วมปี กว่าจะได้จดั กิจกรรมใหญ่เพือ่ เชิญภาคีหลากหลายมารับทราบ
สาระในแผนยุทธศาสตร์นี้ เมื่อ 17 ธันวาคม ปีที่แล้ว ในเส้นทางการทำ�งาน
ร่วมกันก็พบว่าในความสนใจร่วมก็มคี วามแตกต่างบ้าง มีการนำ�เรือ่ งทีต่ วั เอง
สนใจมาปรับเพิม่ ในแผนยุทธศาสตร์ เช่น อาจารย์อรรถพล อนัตวรสกุล หนึง่ ในภาคี
ทีส่ นใจเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ก็นำ�เรือ่ งสิง่ แวดล้อมเข้ามาเป็นหนึง่ ในแผนยุทธศาสตร์
การรูเ้ ท่าทันสือ่ ส่วนตัวอาจารย์ทสี่ นใจเรือ่ งการผลักดันให้เกิดการรูเ้ ท่าทันสือ่
ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในด้านศึกษาศาสตร์ หรือด้านครุศาสตร์
ก็พยายามย้ำ�ในส่วนนี้ ในขณะที่ FES ก็เปิดโอกาสการเรียนรูเ้ รือ่ งพลเมืองศึกษา
ให้ภาคีที่ทำ�งานด้านสื่อ ด้านพัฒนาการ ด้านการศึกษาสำ�หรับเด็ก เยาวชน
ได้ไปศึกษาดูงานด้านพลเมืองศึกษาในต่างประเทศ ซึง่ ทัง้ หมดในทางวิชาการ
งานเครือข่าย ถือเป็นการสร้างสานพลังในการทำ�งาน หรือการ Synergy
ให้มีพลังข้อมูล ความรู้ ความคิด ที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี
ทำ�ไมจึงสนใจผลักดันการรู้เท่าทันสื่อในระดับอุดมศึกษา
ปี 2540 อาจารย์ จ บปริ ญ ญาเอกจากคณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง ‘การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ
มีเดียลิตเตอเรซีของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย’ ที่คิดว่า
เป็นงานศึกษาวิจัยด้านการรู้เท่าทันสื่อ หรือ Media Literacy เล่มแรก
ที่ มี ใ นสถาบั น ด้ า นการศึ ก ษา เพราะขนาดชื่ อ ‘รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ’ ยั ง ใหม่
และไม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสอบหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์
โดยเฉพาะการถอดความเป็นไทย จนที่สุดต้องใช้คำ�ว่า ‘มีเดียลิตเตอเรซี’
ก่อนหน้าเรื่องคำ�แปลนี้ กรรมการมีความเห็นว่า เป็นหัวข้อด้านนิเทศศาสตร์
ไม่ใช่ครุศาสตร์ ก็ต้องนำ�ข้อมูลทางวิชาการจากวารสารด้านเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาของต่างประเทศมายืนยันว่าเป็นมิติใหม่ของศาสตร์
ด้านนี้ ในการให้ความสนใจในเรื่องรู้เรื่องสื่อในตัวผู้เรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม
ทีส่ นใจในการสร้างสรรค์สอื่ การศึกษาทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียน จำ�ได้วา่ มีประโยค
ที่นำ�เสนอในการสอบหัวข้อว่า ‘เมื่อนิเทศศาสตร์สอนคนผลิตสื่อ ครุศาสตร์
ก็ต้องสอนคนรับสื่อให้รู้ทันผู้ผลิตสื่อ’
จากปี 2540 ถึงวันนี้ อาจทำ�ให้มีการศึกษาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ
การรูเ้ ท่าทันสือ่ เพิม่ ขึน้ มาก แต่ทนี่ า่ แปลกใน จนถึงขัน้ ผิดหวัง คือวิชาเกีย่ วกับ
การรูเ้ ท่าทันสือ่ กลับไปเกิดมากหลากหลายชือ่ วิชา ในสาขาด้านนิเทศศาสตร์
แต่ไม่ใช่ด้านครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ทั้งๆ ที่นิเทศศาสตร์เป็นสายวิชา
ด้านการผลิตสื่อ และมีวิชาในมิติการรู้เท่าทันสื่ออย่างนักสื่อสารมวลชน
อยู่แล้ว เช่น วิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวิพากษ์สื่อ ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อ
ในมิ ติ ข องผู้ รั บ สื่ อ จึ ง น่ า จะเป็ น วิ ช าที่ เ กิ ดในคณะครุ ศ าสตร์ คณะด้ า น
การศึ ก ษา ซึ่ ง น่ า จะพยายามผลั ก ดั น ให้ เ ป็ น เนื้ อ หาในวิ ช าพื้ น ฐานทั่ ว ไป
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ที่ผู้เรียนระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาควรได้เรียนรู้ อันสอดคล้อง
กั บ ชี วิ ต จริ ง ที่ ส มาชิ ก ในสั ง คมล้ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ ในฐานะ
ผู้ รั บ ผู้ ใ ช้ สื่ อ ความสงสั ย และความกั ง วลใจนี้ ชั ด เจนมากขึ้ น
เมื่ออาจารย์อรรถพล หนึ่งในภาคีจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ พูดขึ้น
ในระหว่างการทำ�งานด้วยกันว่า “นิเทศศาสตร์จะสอนทั้ง Encode
และ Decode เลยหรือ” ในประสบการณ์ส่วนตัวนั้น มีบทเรียนว่า
ยิ่ ง วิ ช านี้ ไ ปเติ บ โตในศาสตร์ ด้า นการสร้ า งคนผลิ ต สื่ อ มากเท่ า ไร
ก็จะยิ่งตอกย้ำ�ให้ศาสตร์ด้านการผลิตผู้สอน เช่น ครุศาสตร์ ศึกษา
ศาสตร์ คิดว่าไม่ใช่เนื้อหาวิชาที่ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ควรสนใจ
หรือควรจัดให้มีการเรียนการสอน ในขณะที่ในกระบวนการอนุมัติ
วิ ชาทางนิ เ ทศศาสตร์ เมื่ อเห็นเป็นวิชาด้านสื่อ ก็อ นุมัติ อย่างไม่มี
การพิ จ ารณาว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงกั บ บทบาทหน้ า ที่ ใ นการ
สร้ า งคนผลิ ต สื่ อ หรื อ ไม่ อย่ า งไร ทั้ ง อาจมี ส่ ว นให้ ก ารเปิ ด วิ ช านี้
โดยสาขาศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มีความยุ่งยากมากขึ้น
รู้เท่าทันสื่อไม่ใช่การจับผิดสื่อ การต่อต้านสื่อ
การรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่การจับผิดสื่อ ช่วงประมาณไม่เกิน 10 ปี
ทีผ่ า่ นมา มีการให้ทนุ แก่หน่วยงาน กลุม่ บุคคล เพือ่ จัดกิจกรรมรูเ้ ท่าทัน
สือ่ ทีม่ กั เน้นเรือ่ งการจับผิดสือ่ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีด่ ี แต่ถา้ ตอกย้ำ�อยูแ่ ค่นนั้ ก็ได้
แค่เศษเสี้ยวของการรู้เท่าทันสื่อ คือแค่ยำ�้ ว่าทุกสิ่งที่สื่อนำ�เสนอเป็นการ
ประกอบสร้าง หรือรูก้ ระบวนการผลิตและการนำ�เสนอโฆษณาว่าสิง่ ทีเ่ ห็น
กับสิ่งที่เป็นอาจเป็นคนละเรื่อง หรือเป็นการนำ�เสนอเบื้องหลังชิ้นงาน
โฆษณา แต่ไม่ชวนให้วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำ�ไมในโฆษณา
จึงมีคำ�เตือนด้วยตัวหนังสือขนาดเล็กและให้เห็นแค่แวบเดียว คือถ้า
ไม่กด Pause ภาพก็ไม่เห็น ซึ่งถ้ามีการอภิปราย การอธิบาย ก็อาจ
ได้ข้อมูลว่า เป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือเพื่อป้องกันไม่ให้โดนข้อหา
การโฆษณาเกินจริง แต่ขณะเดียวกันการเตือนด้วยวิธกี ารแบบนี้ อาจนำ�มา
สู่การตั้งคำ�ถามว่า กฎระเบียบที่ใช้ในการกำ�กับดูแล เป็นการให้ความ
สำ�คัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือการปกป้องผู้ประกอบการธุรกิจ
เป็นต้น
หน้าที่ของพลเมืองกับการรู้เท่าทันสื่อที่แท้จริง
เวลาไปพูดเรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสือ่ ทีไ่ หน มักจะพูดเสมอว่า การรูเ้ ท่าทันสือ่
ไม่ใช่การกล่าวหาสื่อ หรือจับผิดสื่อ และไม่ใช่การเป็นปฏิปักษ์กับ
สื่ อ หรื อ ชวนให้ ป ฏิ เ สธการรั บ สื่ อ หรื อ การคิ ด ว่ า ตั ว เองเหนื อ กว่ า
คนอื่ น ที่ ไ ม่ รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ การรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ คื อ การทำ�ให้ รู้ จั ก สื่ อ รู้ จั ก
สังคม รู้จักตัวเอง รู้ว่าสื่อและสังคมมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร รู้ว่า
โครงสร้างการเมือง การปกครอง มีผลกับโครงสร้าง ระบบ รวมทั้ง

เนือ้ หาสือ่ อย่างไร รูว้ า่ วิธกี ารเปิดรับสือ่ ของแต่ละคนมีผลต่อการมองโลก มองสังคม
มองตัวเองของคนนั้นๆ อย่างไร ฯลฯ ดังนั้นพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงหมายถึง พลเมือง ที่รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ในการรับข้อมูลเพื่อตัดสินใจ
ในการดำ�เนินชีวิต เพราะการตัดสินใจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ เข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ต
เราจะซื้ออะไร นั่นก็คือต้องตัดสินใจแล้ว หากเราตัดสินใจซื้อของ อย่างไม่ใช่เพียง
เพราะการโฆษณา แต่มีเหตุผลอื่นๆ ที่เป็นของตนเอง ก็ถือได้ว่าเรามีสติ มีการรู้
เท่าทันสื่อ ซึ่งรวมถึงการเป็นผู้รบั สื่ออย่างเข้าใจ ประเภทสื่อ ลักษณะการประกอบ
การของสือ่ ทัง้ รูว้ า่ ในฐานะพลเมืองเราควรได้รบั อะไรจากสือ่ สือ่ นำ�เสนอเนือ้ หาด้วย
ฐานคิด ความเชือ่ อะไร สือ่ ต้องการให้เราคิดหรือมีการปฏิบตั อิ ย่างไร สือ่ มีจริยธรรม
ความรับผิดชอบไหม พลเมืองต้องรู้ว่าจะแสดงความเห็นต่อสื่อ ทั้งในสิ่งที่สื่อเสนอ
และสิ่งที่สื่อละเลยไม่เสนออย่างไร การรู้เท่าทันสื่อยังหมายถึงการที่พลเมือง
มีศักยภาพในการผลิตสื่อที่ตอบสนองความสนใจ ความต้องการในการสื่อสาร
การแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรมประชาธิปไตยด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ดีต้องมาพร้อมการปฏิบัติที่จริงจัง
ส่วนตัวรูส้ กึ พอใจ ภูมใิ จ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การรูเ้ ท่าทันสือ่
เพือ่ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึง่ เป็นผลงานของภาคี โดยมี กสทช.
เป็นกำ�ลังสำ�คัญ มันเหมือนการตอบโจทย์ที่ค้างคาในใจ โดยเฉพาะเมื่อเห็นการรู้
เท่าทันสือ่ ในการเรียนการสอนและในกิจกรรม โจทย์ทวี่ า่ คือ รูเ้ ท่าทันสือ่ ไปเพือ่ อะไร ?
แผนยุทธศาสตร์นเี้ ป็นเรือ่ งทีด่ ี แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งตามมา คือจากยุทธศาสตร์ จะนำ�มาซึง่ แผน
ปฏิบตั กิ ารท่เี ป็นจริงเป็นจังได้อย่างไร และปฏิบตั กิ ารนัน้ ต้องไปไกลกว่า การได้ทศิ ทาง
ที่ภาคีเลือกไปขับเคลื่อนตามความถนัด ความสนใจ มิเช่นนั้นแผนยุทธศาสตร์ฯ
ที่ทำ�จะเป็นแค่เครื่องมือให้ภาคีมีความคิด มีแนวทางในการทำ�งานตามที่ต้องการ
ซึ่งในส่วนนี้ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่มีเดียมอนิเตอร์ทำ�งานมา ผลงานคือรูปธรรม
ที่ผ่านวิธีการหรือกระบวนการที่เป็นการรู้เท่าทันสื่อ นั่นคือสิ่งที่มีเดียมอนิเตอร์
ทำ�มาและจะทำ�ต่อไปอยูแ่ ล้ว แผนปฏิบตั กิ ารจึงต้องมีสง่ิ ทีม่ ากกว่างานทีภ่ าคีแต่ละส่วน
ทำ�อยู่ หรือทีจ่ ะทำ�แบบแตกตัวเป็นทวิภาคี ไตรภาคี ฯลฯ คือเคลือ่ นไม่ครบทัง้ 8 ภาคี
นั่นคือ แผนยุทธศาสตร์นี้ ซึ่งเป็นผลงานของ 8 ภาคี ต้องตั้งเป้าหมายที่ผลผลิต
คือการมีทั้งองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ คือทำ�ให้เกิด ‘ปฏิบัติการ’ ที่สร้างสิ่งใหม่
องค์ความรู้ใหม่ การเปลี่ยนแปลงใหม่ ที่มากกว่าการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่คำ�นิยาม
ระดับคืออะไร ที่ความรู้การรู้เท่าทันสื่อของเราวนเวียนอยู่กับระดับนี้มานานแล้ว
ถ้าเช่นนัน้ ก็แค่มาเพิม่ คำ�ว่า ‘พลเมือง’ คำ�ว่า ‘ประชาธิปไตย’ เข้าไป ถ้ายุทธศาสตร์นี้
ไม่สามารถสร้างผลผลิตในมิตขิ องข้อเสนอต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ข้อเสนอต่อการเรียนการสอนในระดับการศึกษาภาคบังคับ การพัฒนาองค์ความรู้
คำ�แนะนำ�ต่ อ กระบวนกิ จ กรรมการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ เพื่ อ พั ฒ นาพลเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย ทีม่ อี งค์กรทีใ่ ห้ทนุ เพือ่ กิจกรรมลักษณะนีอ้ ยู่ หากไม่เกิดการเปลีย่ นแปลง
สำ�คัญทีว่ า่ นี้ งานนีม้ นั ก็คอื ยุทธศาสตร์ทเี่ ป็นแค่แพลนนิง่ (Planning) คือแพลนแล้ว
‘นิ่ง’ ของแท้เลย (หัวเราะ)
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เรื่องจากปก

ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ

นั ก วิ ช าการศึ ก ษา สถาบั น สั ง คมศึ ก ษา สำ � นั ก วิ ช าการและ
มาตรฐานการศึ ก ษา สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

‘รู้เท่าทันสื่อเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย’
มุมมองของคุณคืออะไร

อธิบายตามความเข้าใจของผม คือในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย จ�ำเป็นที่ต้องมีการเตรียมคน
หรือพลเมืองด้วย ‘การให้การศึกษา’ ให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ และค่านิยมที่สอดคล้องกับระบอบ
การปกครอง ซึ่ง ‘รู้เท่าทันสื่อ’ เป็นคุณสมบัติหนึ่งของพลเมืองที่ควรมีในยุคที่สังคมมีความซับซ้อน และสื่อ
มีการปรับตัวไปมาก
ก า ร ที่ ป ร ะ เ ท ศ ใ ด ป ร ะ เ ท ศ ห นึ่ ง จ ะ เ ป็ น
ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ได้นั้น ประเทศนั้น
ประชาชนจะต้ อ งเป็ น ผู้ ป กครองประเทศ
อั นหมายถึ งมีสิ ทธิ และเสรีภาพในการแสดง
ความคิ ด เห็ น อย่ า งสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ พั ฒ นา
ประเทศร่ ว มกั น ตามระบอบประชาธิ ป ไตย
และการที่ ป ระชาชนจะได้ เ ป็ น ผู้ ป กครอง
ประเทศพวกเขาจะต้ อ ง ‘รู้ ทั น สื่ อ ในระบอบ
ประชาธิปไตย’ เสียก่อน เนื่องจากสื่อเป็นสิ่งที่
มีอิทธิพลมากที่สุดต่อพวกเขา หากประชาชน
รู้ ไ ม่ เ ท่ า ทั น สื่ อ มี โ อกาสสู ง มากที่ จ ะตกเป็ น
เหยื่อในการชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกโดยเฉพาะ
การเลื อ กรั บ สื่ อ เพี ย งด้ า นเดี ย ว ซึ่ ง เรื่ อ ง
ความรู้ผ่านสื่อ เป็นสิ่งจำ�เป็นที่ควรปลูกฝัง
ตั้งแต่เด็ก
รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ เล่มนี้ จึงได้เชิญอาจารย์
นั ก วิ ช าการ จากหลายองค์ ก ร ซึ่ ง ทุ ก คน
เป็ น ตั ว แทนจากภาคี ใ นยุ ท ธศาสตร์ ส ร้ า ง
พลเมืองให้รู้เท่าทันสื่อในระบอบประชาธิปไตย
มาให้ ค วามเห็ น ในเรื่ อ งนี้ เพื่ อ ให้ พ ลเมื อ ง
ทุ ก คนตื่ น ตั ว ในการรั บ มื อ กั บ สื่ อ รู้ จั ก การ
คิ ด วิ เ คราะห์ แ ยกแยะ และออกมาใช้ สิ ท ธิ
ของตั ว เอง เพื่ อ ให้ ป ระเทศถู ก ประชาชน
ปกครองอย่างแท้จริง

หลายคนมองว่าหลักสูตรการศึกษาของไทยนัน้ โบราณ และสอนแต่ให้ทอ่ งจ�ำ
สิง่ นีจ้ ะส่งผลต่อการรูเ้ ท่าทันสือ่ ของเยาวชนหรือไม่

เรือ่ งการศึกษาหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จ�ำเป็นต้องอาศัยศาสตร์อนื่ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การรูท้ นั สือ่
คนทีจ่ ะรูเ้ รือ่ งนีม้ ากๆ คือฝ่ายนิเทศศาสตร์ เขาก็จะพูดถึงว่ามันมีกลวิธสี อื่ สารอย่างไรทีท่ �ำให้คนอยากกิน อยากเสพ
อยากใช้ แต่พอย้อนกลับมาทางฝ่ายการศึกษา เขาไม่มชี ดุ ความรูท้ างด้านนี้ หรือถ้ารูก้ จ็ ะเป็นการรูแ้ บบผิวเผิน ดังนัน้
คนที่ออกแบบหลักสูตรของเรื่องนี้ก็จะออกแบบมาอย่างผิวเผิน เรื่องนี้จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการศึกษาด้านการ
รู้เท่าทันสื่อ ต่อท่อความรู้ด้านนี้เข้ามาพัฒนาให้เป็นหลักสูตรอันใหม่เติมเข้าไปแทนการศึกษาแบบเดิม ซึ่งเป็น
เรื่องใหญ่ที่ต้องมีการออกแบบระบบที่ชัดเจนตั้งแต่พัฒนาหลักสูตร ออกแบบการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน พัฒนาครูทจี่ ะไปสอน ต้องคิดเชิงระบบทัง้ หมด เพราะมันเป็นเรือ่ งรูเ้ ท่าทันสือ่ เป็นเรือ่ งใหม่มากๆ
ส�ำหรับการศึกษาบ้านเรา การศึกษามันย้ายฐานจากเป็นเพียงข้อมูลความรู้ที่ต้องจ�ำมาเป็นทักษะกระบวนการ
เป็นสมรรถนะ ที่สามารถน�ำไปใช้กับเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง

แนวโน้มของพลเมืองกับสื่อในอนาคตจะเป็นเช่นไรตามความคิดของคุณ

ตอนนี้ทุกสังคมเริ่มมองเห็นความส�ำคัญ เพราะมันมีผลเสียหลายเรื่องที่มากระทบกับชีวิตพวกเขา หลายคน
เริ่มมีความตระหนักแล้ว แต่เราก็ต้องคุยต่อว่าพอตระหนักแล้วจะท�ำอะไรต่อได้บ้าง ต้องมีการวางแผน
ทัง้ ในระยะสัน้ แบบสร้างกระแสให้ตนื่ ตัว ส่วนระยะยาวโดยเฉพาะเรือ่ งการศึกษา ต้องมองการณ์ไกลว่าอีก 10 ปี 20 ปี
หรือ 30 ปีข้างหน้า เราจะเป็นอย่างไร ต้องมีการระบุเป้าหมายที่ชัดเจน สมมุติว่าอีก 20 ปีข้างหน้า เราอยากเห็น
ทุกคนรู้เท่าทันสื่อแบบไหน วันนี้เราต้องเตรียมอะไรบ้าง ต้องปรับหรือพัฒนาอะไร ครูจะเป็นยังไง สื่อ เอกสาร
หรือต�ำราเรียนควรมีหน้าตาอย่างไร เรือ่ งนี้เราต้องมาคุยกัน เพราะจะพึ่งแต่กระทรวงศึกษาธิการนัน้ เป็นไปไม่ได้
ต้องพึ่งพาในหลายภาคส่วน เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย กสทช.
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ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล

พลเมืองทีร่ เู้ ท่าทันสือ่ แล้ว ในมุมมองของคุณ
เขาวัดได้จากสิ่งใด

อย่างแรกคือพลเมืองต้องมีความคิด มีวิจารณญาณ รู้จักการวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพือ่ ท�ำความเข้าใจกับประเด็นต่างๆ ในสังคม และถ้าเรารูท้ นั สือ่ แล้ว เราจะเข้าใจว่า
ประเด็นตามสือ่ ต่างๆ ในสังคมมันมีเบือ้ งลึกเบือ้ งหลังอย่างไร จะท�ำให้เราสามารถ
เชื่อมโยง และตั้งค�ำถามกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมได้ และอย่างที่ 2 เมื่อเรา
รู ้ ทั น สื่ อ แล้ ว เราต้ อ งมี ก ารออกมาแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ ออกมารวมกลุ ่ ม
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง

ต่างประเทศกับเมืองไทย พลเมืองมีปัญหา
เรื่องความรู้ไม่เท่าทันสื่อเหมือนหรือต่างกันแค่ไหน

ไม่วา่ ประเทศไหนก็ตามทีไ่ ม่มกี ารสอนให้เยาวชนหรือพลเมืองมีการศึกษาในเรือ่ งนี้
พลเมืองของประเทศนั้นก็ไม่มีทางรู้เท่าทันสื่อได้ อย่างตัวไก่เองตอนไปอยู่ฝรั่งเศส
คนฝรัง่ เศสทีน่ นั่ ก็จะใส่เรือ่ งนีเ้ ข้าไปในหลักสูตรการศึกษาตัง้ แต่เด็กๆ ประเทศไทย
เองถ้ า อยากให้ พ ลเมื อ งรู ้ เ ท่า ทันสื่ อ ก็ต ้อ งเน้นไปที่เรื่อ งการศึก ษา แต่ เ รื่ อ งนี้
ก็ต้องพึ่งพาอีกหลายหน่วยงานเช่นกัน โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
ที่ต้องช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้

คนไทยก้าวมาถึงจุดไหนแล้วในเรื่องนี้

ในทุกสังคมที่ทุกวันนี้มีโซเชียลมีเดียเข้ามาถึงตัวพลเมืองแทบทุกคน อย่างเช่น
กรณีของ Charlie Hebdo ที่ถ้ามองในมุมกว้างอาจจะมองว่าเป็นสงครามสื่อก็ได้
เพราะนี่เป็นประเด็นที่ล่อแหลม ทุกคนใช้สื่อในการสร้างความเข้าใจผิดถูกเพื่อ
ประโยชน์ในมุมมองของตัวเอง ส่วนสังคมไทยเองก็จะไม่ต่างกัน ถ้าคนเหล่านั้น
ไม่หาข้อมูลให้รอบด้าน มองมุมต่างๆ แค่ด้านเดียว ก็จะท�ำให้เราตัดสินใจเชื่อ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไปด้วยความผิดพลาดจากข้อมูลที่ได้มาไม่ครบถ้วน หรือบางที
อาจจะท�ำให้มองตัวตนของใครคนหนึ่งผิดไป แย่กว่านั้นก็อาจจะแชร์ข้อมูลผิดๆ
แล้วส่งต่อกันจนท�ำให้คนอื่นอาจเข้าใจผิดตามไปด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัว

ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

‘รู้เท่าทันสื่อเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย’ ส�ำคัญแค่ไหนในมุมมองของคุณ

ที่จริงเรื่องนี้มีการพูดถึงกันมานานแล้ว แต่ปัจจุบันมีการพยายามเชื่อมโยง
ให้ เ ห็ น ว่ า การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ บทบาทของพลเมื อ ง เพราะ
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยนั้น ไม่ใช่แค่รับฟังนโยบายแล้วปฏิบัติตาม
แต่ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งเขาต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ และการที่เขาจะมี
ข้อมูลเพียงพอเขาก็ต้องหาข้อมูลตามสื่อต่างๆ และเมื่อเขามีความสามารถ
ในการรู้เท่าทันสื่อ เขาจะไม่ใช่แค่เป็นผู้รับสาร แต่เขาจะมีความสามารถ
ในการวิ เ คราะห์ ต รวจสอบว่ า ข้ อ มู ล นั้ น จริ ง หรื อ เท็ จ มี ก ารคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
วิจารณ์ พิจารณาข้อมูลรอบด้านก่อนจะน�ำไปสู่การตัดสินใจ ว่าจะออกมา
เรียกร้องหรือแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของ
สโนว์เฟสติวัล ที่เชียงใหม่ เราจะเห็นถึงพลังของพลเมืองที่พยายามตรวจสอบ
ติ ด ตามว่ า เรื่ อ งนี้ มั น เป็ น อย่ า งไร ข้ อ มู ล ที่ แ ท้ จ ริ ง มั น คื อ อะไร เพราะสมั ย นี้
คนไม่ตอ้ งรอนักข่าวไปสัมภาษณ์นกั วิชาการหรืออาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญเรือ่ งต่างๆ แล้ว
แต่ ตั ว พลเมื อ งจะวิ่ ง ไปหาแหล่ ง ข่ า วเอง เพราะนั ก วิ ช าการหรื อ อาจารย์
ก็มีสื่อโซเชียลเป็นของตัวเอง ท�ำให้เราสามารถติดตามความคิดหรือทรรศนะ
จากพวกเขาได้ทันที แต่ขณะเดียวกันพลเมืองก็ต้องระวังการเสพแต่สื่อหรือข้อมูล
ที่น�ำเสนอข้อมูลในด้านเดียวกับที่ตัวเองเชื่อ ต้องใช้ประโยชน์ข้อมูลจากสื่อ
ให้รอบด้าน แล้วน�ำมาวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ นี่จึงจะเป็นความสามารถพื้นฐาน
ที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องมีติดตัว

พลเมืองที่เสพสื่อจะรู้ได้อย่างไร
ว่าเขารู้เท่าทันสื่อแล้วหรือยัง

เรื่องนี้พูดยากมาก เพราะหลายคนคิดว่าการอ่านข่าวเยอะ รู้ข้อมูลเยอะจะท�ำให้
ตัวเองรู้ทันสื่อ แต่ความจริงคือเราไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นผ่านการกรองมาแล้วหรือยัง
มันต้องเกิดการแชร์ข้อมูลระหว่างกันเสียก่อน เพราะการแชร์หรือการมาถกกัน
ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตย ซึ่งบ้านเราก็มีอยู่แล้ว อย่างสมัยก่อน
จะมีสภากาแฟตามชุมชนต่างๆ ที่ต่างคนต่างอ่านข่าวมา แล้วมานั่งคุยกัน
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เรื่องจากปก
และปัจจุบันนี้วงนั้นมันกว้างขึ้นกลายเป็นวงสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งก็จะท�ำให้
สังคมขัดเกลาคนและข้อมูลกันมากขึ้น ว่าข้อมูลที่รู้มาตรวจสอบหรือยัง
จริงเท็จแค่ไหน อย่างเช่น ข่าวช้างป่าทีเ่ ขาใหญ่ ตอนแรกมีเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์
ว่าเจ้าหน้าทีด่ แู ลไม่ดบี า้ ง บ้างก็วจิ ารณ์วา่ เป็นเพราะคนไปรุกรานพืน้ ทีป่ า่ บ้าง
แต่ปรากฏว่าวันต่อมาเจ้าหน้าที่อุทยานออกมาให้ข่าวว่า สาเหตุเกิดจาก
การที่ไกด์เอารถไปปิดล้อมช้างไว้เพื่อที่จะถ่ายรูป พอข้อมูลจริงออกมาแล้ว
มันท�ำให้คนทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์ในตอนแรก...ภาษาวัยรุน่ สมัยนีเ้ ขาเรียกว่า ‘เงิบ’
ไปเลย (หัวเราะ) สิ่งนี้ท�ำให้พวกเขาเรียนรู้ว่าก่อนแชร์ต้องคิด ต้องค�ำนึงถึง
ผลกระทบทีจ่ ะตามมา ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลข่าวสารทีต่ วั เองเลือกน�ำเสนอ

ที่จุฬาฯ มีแนวการสอนให้นิสิตรู้ทันสื่อ
ในระบอบประชาธิปไตยอย่างไรบ้าง

ผมตอบแทนภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยไม่ได้ เพราะตัวผมเองอยู่คณะครุศาสตร์ และที่
คณะเรามีวชิ าเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับครู วิชานีจ้ ะรวมถึงการใช้ ICT ในการจัดการ
เรียนการสอนและการท�ำงานต่างๆ ของครู ซึง่ รวมทัง้ การรูเ้ ท่าทันสือ่ ก็เป็นหนึง่ ในหัวข้อที่
ต้องเรียนในวิชานี้ วิชานีเ้ ป็นวิชาบังคับส�ำหรับนิสติ ครุศาสตร์ทกุ คนทีอ่ ยูป่ ี 2 เพราะคนจะ
เรียนเป็นครูตอ้ งรูจ้ กั ว่า ICT คืออะไร และต้องใช้ ICT เป็น ต้องรูว้ า่ ปัจจุบนั ข้อมูลข่าวสาร
มันมาจากแหล่งไหน แล้วครูต้องเลือกข้อมูลข่าวสารอย่างไรก่อนน�ำไปใช้สอนเด็ก

ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง
อาจารย์ / ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
งานสื่อสารองค์กร
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ค�ำว่า ‘รู้เท่าทันสื่อเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย’ คุณจะนิยามหรือให้ความหมายไว้ว่าอย่างไร

การรู้เท่าทันสื่อพัฒนามาจากความสามารถในการรู้หนังสือ คือการอ่านออก เขียนได้ เพื่อการ
สื่อสารในสังคม จากนั้นความสามารถดังกล่าวได้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี หรือที่เรียกว่าการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
การรูเ้ ท่าทันสือ่ เพือ่ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ครอบคลุมถึง 1) ความสามารถด้าน
ข่าวสาร เช่น การเปิดรับ การเลือก และการกลัน่ กรองข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
2) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล เช่น การพิจารณาข้อเท็จจริงของข้อมูล
ทีไ่ ด้รบั การเปรียบเทียบข้อมูลและวิธกี ารน�ำเสนอจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย ความสามารถในการ
แยกแยะความเชือ่ ความคิดเห็น ความจริง 3) ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น คือการเคารพ
และตระหนักในสิทธิการแสดงออกทางความคิด สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารหรือสื่อเป็นเครื่องมือ
ในการแสดงทรรศนะ หรือวิพากษ์ประเด็นต่างๆ ได้ 4) การมีส่วนร่วมทางสังคม เช่น ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม

ปัญหาเรือ่ งความรูไ้ ม่เท่าทันสือ่ ส่งผลกับสถาบันครอบครัวแค่ไหน
ในมุมมองของคุณ

เด็กเล็กจะรู้เท่าทันสื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ การเห็นแบบอย่างที่ดี การฝึกวินัยที่สม�่ำเสมอ
ในครอบครัว สามารถปลูกฝังการใช้สื่อที่เหมาะสมและส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลได้ แต่หาก
สมาชิกในครอบครัวขาดการรู้เท่าทันสื่อ นอกจากจะเป็นต้นแบบการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสมส�ำหรับ
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เด็กเล็กแล้ว ยังเพิม่ ความเสีย่ งในการได้รบั อิทธิพลหรือผลกระทบ
จากสื่อ ในปัจจุบันพบว่าเด็กเริ่มรู้จักและใช้สื่อและเทคโนโลยี
จากที่บ้าน พ่อแม่กลายเป็นคนที่หยิบยื่นสื่อให้ลูกโดยขาดการ
ช่วยพิจารณาเนื้อหา หรือก�ำหนดระยะเวลาการใช้ที่เหมาะสม
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากสื่ อ ที่ เ ด็ ก อาจได้ รั บ หากเด็ ก เริ่ ม ใช้ สื่ อ เมื่ อ อายุ ยั ง น้ อ ย
ย่อมมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบสูง เนือ่ งจากพัฒนาการด้าน
สติปัญญายังพัฒนาไม่เต็มที่ การใช้สื่อในปริมาณที่ไม่เหมาะสม
ก็สามารถน�ำไปสูป่ ญั หาเกีย่ วกับพัฒนาการด้านภาษา อารมณ์ สังคม
เมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียน ความคาดหวังก็อยู่ที่ครู แต่ครูรู้เท่าทันสื่อ
หรือเปล่า ? คนที่เป็นพ่อแม่ เป็นครู เป็นคนที่ต้องเรียนรู้เรื่องนี้
ก่อนเด็กๆ

เป็นไปได้ไหมทีเ่ ด็กจะรูท้ นั สือ่ ได้ดว้ ยตัวเอง

การรูเ้ ท่าทันสือ่ สามารถพัฒนาได้จากการใช้สอื่ แต่ส�ำหรับเด็กเล็ก
ที่พัฒนาการยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเด็กไทยที่ขาดการปลูกฝัง
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แทบจะเป็นไปได้ยากมากที่จะเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง

แนวโน้มของพลเมืองกับสื่อในอนาคต
จะเป็นเช่นไรตามความคิดของคุณ

ในต่างประเทศ การรู้เท่าทันสื่อถูกบูรณาการเข้ากับการสอน
ในชั้ น เรี ย น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เช่ น
ในประเทศออสเตรเลีย ครูผู้สอนจะส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านการค้นคว้า
การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของข่าวสาร การโน้มน้าวใจผ่านสื่อ
แต่ ก ารบู ร ณาการเข้ า กั บ การเรี ย นการสอนในประเทศไทย

ยังไม่เด่นชัด มีเพียงบางหัวข้อทีใ่ กล้เคียงกับเรือ่ งของการรูเ้ ท่าทันสือ่ เช่น หน้าทีข่ องผูบ้ ริโภค
แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้เน้นที่การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากเท่าที่ควร
เรือ่ งของการรูเ้ ท่าทันสือ่ เพือ่ ความเป็นพลเมืองยิง่ เป็นเรือ่ งทีห่ า่ งไกล เยาวชนของประเทศไทย
จึงขาดโอกาสในการพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล
ปัจจุบันมีการเพิ่มรายวิชา ‘หน้าที่พลเมือง’ ในหลักสูตรของสถานศึกษา เรื่องนี้
จึงถูกให้ความส�ำคัญมากขึ้น และการรู้เท่าทันสื่อจะมีบทบาทส�ำคัญในการฝึกฝนทักษะ
การเลือกรับข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินข้อเท็จจริง คุณค่าและประโยชน์ของข่าวสาร
ค�ำถามส�ำคัญคือ เรามีการเตรียมพร้อมทั้งทางด้านองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอน
มากน้อยเพียงไร คุณครูผสู้ อนรูเ้ ท่าทันสือ่ หรือยัง ? คุณครูจะหาทีพ่ งึ่ ด้านวิชาการได้จากทีใ่ ด ?

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์
ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องสามารถ
รู้เท่าทันสื่อด้วยนั้นส�ำคัญแค่ไหนในมุมมองของคุณ

มั น คื อ การสร้ า งทั ก ษะที่ ส�ำคั ญ เป็ น ทั ก ษะที่ ส อดคล้ อ งกั บ การสร้ า งพลเมื อ งในวิ ถี ข อง
ประชาธิปไตย ทักษะดังกล่าวคือส่งการคิดวิเคราะห์ การใช้วิจารณญาณ ใช้เหตุใช้ผล
การตระหนักถึงสิทธิในการรับสื่อ การใช้สื่อเพื่อแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างรับผิดชอบ
และสามารถใช้สื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อชุมชน ต่อสังคม และทักษะการคิด
วิเคราะห์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการรับสื่อใช้สื่อนี้เอง ที่จะท�ำให้พลเมืองสามารถรู้ทันสื่อได้
ท�ำให้รู้ว่าสื่อมีอิทธิพลต่อเราอย่างไร เราจะใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างไร และสื่อนั้นประกอบ
หรือสร้างขึ้นมาจากอะไร เพราะการรู้เท่าทันสื่อนั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับรู้และเข้าใจว่าดี
หรือไม่ดี สามารถแยกแยะคิดวิเคราะห์ได้ ไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากสือ่ มีความรับผิดชอบ
ต่อการใช้สื่อ น�ำสื่อมาพัฒนาตัวเองและพัฒนาสังคมหรือชุมชนของตัวเอง หรือใช้สื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของสังคม เราสามารถใช้กระบวนการเท่าทันสื่อ
มาเป็นกระบวนการสร้างพลเมืองเพราะเป็นทักษะร่วมกัน

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนมีส่วนช่วยเรื่องการปลูกฝัง
ให้เด็กเป็นพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อเรื่องใดบ้าง
การรู้เท่าทันสื่อเป็นภารกิจหนึ่งที่เราให้ความส�ำคัญและท�ำงานในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง

หลายสิบปี สิ่งที่เราท�ำก็มีทั้งเรื่องการผลักดันนโยบาย ผลักดันให้เรื่องนี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตร
การเรี ย นการสอนทั้ ง ในและนอกระบบ และสนั บ สนุ น การท�ำกิ จ กรรมผ่ า นการเรี ย นรู ้
ทีส่ ร้างสรรค์ เพือ่ ให้เด็กๆ รูเ้ ท่าทันสือ่ ให้มากขึน้ ทัง้ ในโรงเรียนและในชุมชน มีการถอดบทเรียน
และพัฒนาความรู้เพื่อดูว่ากระบวนการเท่าทันสื่อจะสร้างขึ้นได้อย่างไร ในระดับตัวบุคคล
และระดับสังคม มีการท�ำงานกับเครือข่ายต่างๆ ด้วย
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สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือกระแสของเจเนอเรชั่นอัลฟ่า (Generation
Alpha) เราจะเตรียมพร้อมให้กับเด็กที่เกิดในช่วงปี 2553 ที่รอบล้อม
ไปด้วยสังคมอินเตอร์เน็ต และมีความผูกพันแน่นแฟ้นกับสื่อและ
เทคโนโลยีได้อย่างไร ? เราจะปลูกฝังเยาวชนให้ด�ำเนินชีวิตไปใน
ทางที่ถูกต้องและเหมาะสม สร้างและรักษาสังคมที่ดีได้อย่างไร ?
การสร้างคนไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องในระดับประเทศ
เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกันทัง้ ในบริบทสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่ต้องได้รับการผลักดันให้ทุก
ภาคส่วนตื่นตัว

เด็กและเยาวชนของไทยได้รับผลกระทบ
จากการที่เขารู้ไม่เท่าทันสื่อในเรื่องใดบ้าง

เด็กเยาวชนใช้เวลากับสื่อมากในแต่ละวัน สื่อก็จะเข้ามามีอิทธิพล
ในชี วิ ต เขา ซึ่ ง อิ ท ธิ พ ลที่ เ ราก�ำลั ง เป็ น ห่ ว งอยู ่ คื อ อิ ท ธิ พ ลทางลบ
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ก็ มี อิ ท ธิ พ ลด้ า นนี้ ม ากมายทั้ ง เรื่ อ งของทั ศ นคติ
ค่านิยม แม้กระทั่งพฤติกรรมเลียนแบบสื่อ หรือการบริโภคตามที่
สื่อชักจูง การใช้ความรุนแรง การพนัน รวมถึงปัญหาค่านิยมทางเพศ
เรือ่ งทัง้ หมดนีก้ จ็ ะน�ำพาไปสูป่ ญั หาสังคมในหลายๆ ด้าน ถึงมันจะไม่ใช่
ปัจจัยหลักหรือเป็นการสนับสนุนจากสื่อโดยตรง แต่มันก็เป็นตัวเสริม
ให้กับปัญหาสังคมเดิมที่มีอยู่แล้ว รวมถึงสถานการณ์สื่อใหม่ที่เด็ก
เยาวชนเป็นผู้ส่งข้อมูลข่าวสารเอง เป็นผู้ผลิตสื่อเอง หากไม่เท่าทัน
ก็จะกลายเป็นการสร้างปัญหาในการใช้สื่อไปละเมิดคนอื่นได้

แนวโน้มของพลเมืองกับสื่อในอนาคต
จะเป็นเช่นไรตามความคิดของคุณ

ตอนนี้ยังมีช่องว่างอยู่เยอะในเรื่องรู้เท่าทันสื่อ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มี
ความส�ำคัญมาก แต่วา่ การขับเคลือ่ นให้มนั มีผลในเชิงกว้าง ครอบคลุม
ทุกกลุ่มยังเป็นปัญหาและเป็นเรื่องท้าทายที่ใหญ่มากในสังคมไทย
จึงอยากให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้ และเข้ามา
ขั บ เคลื่ อ นท�ำให้ มั น ได้ ผ ลในวงกว้ า งมากกว่ า นี้ เพราะสั ง คมไทย
ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจถึ ง ความส�ำคั ญ แต่ ว ่ า ในเชิ ง เทคโนโลยี ก ารรั บ สื่ อ
มันมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางไปแล้ว แต่กระบวนการรู้เท่าทันสื่อ
ที่เป็นระบบที่จะท�ำให้ทุกกลุ่มเข้าถึงได้ยังเป็นช่องว่างอยู่ และตอนนี้
เราก็ มี ก ฎหมายใหม่ แ ล้ ว คื อ พ.ร.บ.กองทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย
และสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 หนึ่งในภารกิจของกองทุนนี้คือการส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน รวมถึงของประชาชน ก็หวังว่า
กองทุนนี้จะมีบทบาทกับเรื่องนี้ให้มากที่สุด

รู้จักร้องเรียน
จากการวิเคราะห์ตามหลักการนำ�เสนอจะเห็นว่าการนำ�เสนอ
ในประเด็นต่างๆ มีความไม่เหมาะสม ดังนี้

เคยไหม ดูละครตบจูบ ตีรัน ฟันแทง นางร้าย

ในชุดวาบหวิว ส่งเสียงกรี๊ดสนั่นจอ แถมยังแสดง
ราวคนเสียสติ แต่เรตติ้ง หรือระดับความเหมาะสมของ
รายการ เป็น ‘ท’ (ทั่วไป) ซึ่งหมายถึง ผู้ชมที่เป็น ‘เด็ก และ
เยาวชน’ ชมได้ ‘ตามลำ�พัง’ อย่าง ‘ปลอดภัย’ ซะอย่างนั้น !!

กสทช. ได้ก�ำหนดแนวทางจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
ตามประกาศ กสทช. เรือ่ ง ‘หลักเกณฑ์การจัดท�ำผังรายการส�ำหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖’ เพื่อจัดระดับความเหมาะสมของ
สือ่ โทรทัศน์ให้เหมาะสมกับกลุม่ ผูช้ ม และมาตรการส�ำคัญในการสนับสนุนให้
เกิดรายการโทรทัศน์ทสี่ ง่ เสริมการศึกษาและเรียนรูใ้ ห้กบั เด็ก เยาวชน มากขึน้
ท�ำให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครอง และได้รับประโยชน์จากการบริโภค
สื่อโทรทัศน์สูงสุด
โดยเมื่อกลางปีที่ผ่านมา กสทช. ได้ตรวจสอบผังรายการ ช่อง 8 พบว่า
ละครเรื่อง ‘ผัวชั่วคราว’ มีฉากล่อแหลมและฉากที่สื่อถึงค่านิยมเรื่องเพศ
ทีไ่ ม่เหมาะสม ขัดแย้งกับเรต ‘ท’ อย่างยิง่ จึงได้รวบรวมข้อมูลและประเด็นต่างๆ
ของละครเรือ่ งนี้ โดยอ้างอิงแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์
เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ และเนือ้ หารายการ และ กสทช. ตามล�ำดับ
กรณีมฉี ากน�ำเสนอเรือ่ งสรีระ การแต่งกาย การแสดงออก และค่านิยมเรือ่ งเพศ
ทีไ่ ม่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย เช่น ฉากเกีย่ วกับการน�ำเสนอสรีระ
และการแต่งกายของตัวละครหญิง, ฉากการแสดงออกเรือ่ งเพศ, ฉากการแสดงออก
เกี่ยวกับค่านิยมเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และฉาก
มีตัวละครผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับผู้ชายขายตัว และมีการชักชวนกันขายตัว
เพื่อหวังสิ่งตอบแทนหรือของมีค่าราคาแพง

สรีระและการแต่งกายในระดับ ๑ (ทั่วไป) นั้น จะต้องแต่งกายที่มิดชิด
เหมาะสมตามกาลเทศะและประเพณี โดยเฉพาะตัวละคร พิธีกร หรือผู้ร่วม
รายการที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ควรจะแต่งกายให้เหมาะสมกับวัย เว้นแต่
เป็นไปตามบริบทของเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ หรือเป็นเรือ่ งในจินตนาการ
(แฟนตาซี) หรือการ์ตูนส�ำหรับเด็ก และเป็นการแต่งกายในกิจกรรมที่ได้รับ
การยอมรับในสังคม ถูกต้องตามกาลเทศะและตามกติกาสากล (Dress Code)
การแสดงออกเรือ่ งเพศในระดับ ๑ (ทัว่ ไป) จะสามารถแสดงออกได้ตาม
บริบทของเรื่อง โดยไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อยในการน�ำเสนอ ไม่น�ำเสนอ
ในลักษณะชีน้ ำ� หรือชักจูง และต้องเป็นการแสดงออกทางความรักทีเ่ หมาะสม
ตามประเพณี ซึ่งจะไม่เน้นแสดงถึงขั้นตอนการกระท�ำที่เด่นชัดจนเกินไป
การน�ำเสนอค่านิยมเรือ่ งเพศทีไ่ ม่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
ในระดับ ๑ (ทั่วไป) ต้องไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรื่องที่ไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งได้ หรือเป็นเรือ่ งในจินตนาการ (แฟนตาซี) การ์ตนู ส�ำหรับเด็ก การเรียนรู้
เกีย่ วกับสภาพปัญหาสังคม สะท้อนสังคมทีเ่ ป็นจริง เพือ่ ประโยชน์ในการเรียนรู้
และต้องไม่น�ำเสนอในลักษณะชี้น�ำหรือชักจูง
ซึง่ เมือ่ พิจารณาภาพรวมของฉากในละครเรือ่ ง ‘ผัวชัว่ คราว’ แล้ว เห็นว่า
เป็นการน�ำเสนอสรีระและการแต่งกาย การน�ำเสนอเรือ่ งเพศ และการน�ำเสนอ
ค่านิยมเรือ่ งเพศไม่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย เกินกว่าระดับ ๑ ‘ท’
(ทัว่ ไป) ซึง่ ควรจัดให้อยูใ่ นระดับ ‘น๑๓’ ซึง่ หมายถึง ‘มีเนือ้ หาทีเ่ หมาะส�ำหรับ
ผู้ชมอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณ
ในการรับชม ผู้ชมที่อายุน้อยกว่า ๑๓ ปี ควรได้รับค�ำแนะน�ำ’
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จึงได้
มอบหมาย ส�ำนักงาน กสทช. มีค�ำสั่งตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สถานี
แก้ไขผังรายการให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับตั้งแต่ ๕ หมื่นบาท
และสูงสุดไม่เกิน ๕ แสนบาท
เจตนารมณ์ของการจัดระดับความเหมาะสมของผังรายการนั้นคือ
‘ปกป้องเด็กและเยาวชนจากการบริโภคสื่อให้เหมาะสมกับวัย’ เพื่อให้ได้
พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เติบโตเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ พวกเราในฐานะ
ผู้บริโภค หากดูละคร รายการ เกมโชว์ หรืออื่นใด ที่พบว่าอาจเข้าข่าย
จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไม่ถูกต้อง สามารถร้องเรียน
มาได้ ที่ ส� ำ นั ก งาน กสทช. โทร. 1200 ช่ ว ยกั น เฝ้ า ระวั ง ให้ มี ‘สื่ อ ดี ’
ที่หลากหลาย และสร้างสรรค์สังคม อย่าปล่อยให้ ‘เรตติ้งที่ไม่เหมาะสม’
ลอยนวล
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Q&A

คำ�ถามเกี่ยวกับ รู้เท่าทันสื่อ

1.

การรูเ้ ท่าทันสือ่ มีความส�ำคัญต่อประชาชนในฐานะเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร
คำ�ตอบ
ประชาชนในฐานะผู ้ บ ริ โ ภคสื่ อ ควรจะรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ เพื่ อ ให้
สามารถเลือกรับและใช้ประโยชน์จากสื่อด้วยกระบวนการคิด
วิเคราะห์ มีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และใช้เหตุผล
มีความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ มีส่วนร่วมในสังคม ตลอดจน
สามารถใช้ สื่ อ เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติส�ำคัญ
ของ ‘พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย’ ที่ ‘รู้เท่าทันสังคม

3.

คำ�ตอบ
ระดับที่ 1 ตระหนักในความส�ำคัญของการเลือกและจัดสรรเวลาตนเอง
ในการใช้สื่อ
ระดับที่ 2 เรียนรู้ทักษะการดูแบบวิพากษ์ สามารถวิเคราะห์และตั้ง
ค�ำถามว่าสื่อถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร และควรเชื่อสื่อหรือไม่
ระดับที่ 3 ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อในเชิงสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จนน�ำไปสู่การสร้างเวทีทางสังคม

4.

เศรษฐกิจ และการเมือง’, ‘การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ’

2.

ระดับการเรียนรูเ้ ท่าทันสือ่ สามารถจ�ำแนกระดับ
การเรียนรู้เท่าทันสื่อออกได้เป็น 3 ระดับ

จึงเป็นภารกิจหนึ่งที่ส�ำคัญของ ส�ำนักงาน กสทช. ไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ า ภาระหน้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ผูบ้ ริโภคสือ่ วิทยุ-โทรทัศน์ สามารถใช้หลักการตัง้ ค�ำถาม
5 ข้อ เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ

คำ�ตอบ
1. เนื้ อ หาสื่ อ ล้ ว นถู ก ประกอบสร้ า งขึ้ น ใครสร้ า งเนื้ อ หา

สื่อนี้ขึ้นมา ?

การใช้สื่ออย่างรู้ตัวและใช้สื่ออย่างตื่นตัว หมายถึง
คำ�ตอบ

การใช้สื่ออย่างรู้ตัว หมายถึง การสามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะ

เนื้ อ หาสาระของสื่ อ และโต้ ต อบกั บ มั น อย่ า งมี ส ติ แ ละรู ้ ตั ว ไม่ เ พี ย ง
แค่วิเคราะห์เนื้อหาได้ แต่สามารถตั้งค�ำถามว่าสื่อถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร
ควรเชื่อสื่อหรือไม่ ใครเป็นเจ้าของสื่อ ใครผลิตและผลิตภายใต้ข้อจ�ำกัดใด
มีคา่ นิยมความเชือ่ อะไรทีแ่ ฝงมากับสือ่ นัน้ และเขาหวังผลอะไรจากเรากันแน่
การใช้สื่ออย่างตื่นตัว หมายถึง แทนที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ ในฐานะที่
เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น ต้องเป็นฝ่ายรุก แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงสือ่ ทีห่ ลากหลายและมีคณุ ภาพ สามารถส่งข้อมูลข่าวสาร
ในหลากหลายรูปแบบด้วยตนเอง ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ และมีส่วนร่วม
ทีจ่ ะพัฒนาสือ่ ต่างๆ ให้ดขี นึ้ เช่น ท้วงติงหรือร้องเรียนเมือ่ พบสือ่ ทีไ่ ม่เหมาะสม
เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคสื่อ ฯลฯ
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2. มีวธิ กี ารสร้างเนือ้ หาสือ่ ใช้วธิ กี ารใดบ้างในการสร้างสือ่ นี้ ?
3. แต่ละคนรับรู้เนื้อหาของสื่อต่างกัน แต่ละคนรับรู้เนื้อหา

สื่อต่างกันเพราะอะไร และอย่างไร ?

4. เนื้อหาสื่อซ่อนและปลูกฝังความคิดค่านิยมบางอย่างไว้เสมอ

วิถีชีวิต ค่านิยม หรือทรรศนะใดที่ถูกน�ำเสนอหรือละเว้น
ไม่น�ำเสนอ ?
5. เนือ้ หาสือ่ หวังประโยชน์บางอย่าง สือ่ ผลิตเนือ้ หานีส้ ง่ มาให้
เราเพื่ออะไร ?

5
1.
2.

4.

คำ�ถาม สู่พลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อ
ทุกวันเราต่างก็รับสื่อมากมาย แต่เคยตั้งคำ�ถามกับสื่อไหมว่าเราได้อะไร
และสื่อแฝงอะไรในสาร เพื่อการเป็นพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อ
เราอยากให้ลองตั้งคำ�ถามกับสื่อ เพื่อฝีกให้ทุกคนได้รู้เท่าทันสื่อ

สื่อทุกชนิดถูกประกอบสร้างขึ้น ใครเป็นผู้สร้างเนื้อหาสื่อนี้ขึ้นมา ?

การสร้างเนื้อหาสื่อใช้วิธีการใด ?

เนื้อหาสื่อมักปลูกฝังความคิด
และซ่อนค่านิยมบางอย่างไว้เสมอ
อะไรบ้างที่นำ�เสนอ
อะไรบ้างที่ไม่ถูกนำ�เสนอ ?

3.

คนแต่ละคนสามารถรับรู้เนื้อหา
ของสื่อได้ต่างกันเพราะอะไร
และรับรู้ต่างกันอย่างไร ?

5.

สื่อผลิตเนื้อหาเพื่อหวังประโยชน์บางอย่าง
สื่อหวังอะไรจากเรา ?

http://bcp.nbtc.go.th
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