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รู้ทันสื่อ รู้ทันคน รู้ทันโลก



	 แต่หากเรารู้เท่าทันสื่ออย่างมี	‘สติและปัญญา’	ในการเลือกรับข่าวสาร	ไตร่ตรอง	และใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน	์
ผลที่ตามมา	คือผู้บริโภคที่รู้เท่าทันสื่อจะมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคและการใช้ชีวิตประจ�าวัน	เพราะรู้วิธีจัดการกับสื่อ 
และข่าวสารต่างๆ	ที่ถาโถมเข้ามาหาเราด้วยมุมมองแบบไหน	
	 นอกจากนีก้ารรูเ้ท่าทนัสือ่ยงัเป็นการเพิม่พลงัและอ�านาจให้แก่ตวัเอง	ในการควบคมุความเชือ่และพฤตกิรรมส่วนตวัได้	เช่น	
ไม่เช่ือตามโฆษณาที่ดูเกินจริง	ไม่เชื่อข่าวสารที่น�าเสนอเพียงด้านเดียว	ซึ่ง	กสทช.	ได้แบ่งระดับของผู้บริโภคส่ือวิทยุ-โทรทัศน์	
สามารถจ�าแนกระดับการเรียนรู้เท่าทันสื่อออกได้เป็น	3	ระดับ	คือตระหนักในความส�าคัญของการเลือกและจัดสรรเวลาตนเอง
ในการใช้สื่อ,	เรียนรู้ทักษะการดูแบบวิพากษ์	สามารถวิเคราะห์และตั้งค�าถามว่าส่ือถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร	ควรเช่ือส่ือหรือไม	่ 
ข้อสุดท้าย	สามารถวิเคราะห์สื่อในเชิงสังคม	การเมือง	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม	จนน�าไปสู่การสร้างเวทีทางสังคม
	 การรู้เท่าทันสื่อยังน�าไปสู่การตระหนักในสิทธิการส่ือสารของประชาชนและท�าให้เราสามารถส่ือสารได้อย่างสร้างสรรค์	 
ซึง่เท่ากบัเป็นการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัโครงสร้างประชาธปิไตยของสงัคมอกีทางหนึง่	เรือ่งของการรูเ้ท่าทนัสือ่เป็นแผนแม่บท 
ที่	กสทช.	มีการท�างานร่วมกับภาคีหลายภาคส่วน	เช่น	Media	Monitor	สถาบันส่ือเด็กและเยาวชน	(สสย.)	Thai	Civic	 
Education	รวมถึงภาควิชาการ	เป็นการเติมเต็มแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ	ที่เน้นให้ผู้บริโภคสื่อฯ	วิเคราะห์	และใช้ประโยชน์จากสื่อ
ได้อย่างรูเ้ท่าทนั	ซึง่ต้องพฒันาทกัษะเหล่านีต้ัง้แต่เดก็จนโต	ทัง้ในระบบการศกึษาและการส่งเสรมิให้ผูบ้รโิภคได้เรยีนรูต้ลอดชวีติ	
	 ทั้งนี้ก็เพื่อย้อนกลับไปยังจุดประสงค์เดิม	คือถ้าเรารู้เท่าทันส่ือ	เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ใช้ส่ือเพื่อหวังผลประโยชน์	 
แต่เราจะกลายเป็นผู้ที่สามารถใช้สื่อเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ตัวคุณเอง	ครอบครัว	และสังคม

คยุกบั กสทช. สภุญิญา กลางณรงค์

	 สิ่งที่เราก�าลังจะพูดถึงและต้องการให้ผู้อ่านทุกคนรู้เท่าทันคือ	‘ส่ือวิทยุ- 
โทรทัศน์’	หากทุกวันเรายังต้องต่ืนขึ้นมาเปิดทีวีดูยามเช้าก่อนที่จะไปท�างาน 
และยามขับรถเราก็ยังที่จะเปิดวิทยุเพื่อฟังข่าวไปด้วยแล้วละก็	นั่นแสดงว่า 
เรื่องราวของสื่อที่คุณต้องรู ้เท่าทันนั้นอยู ่ใกล้ตัว	 ไม่ต่างอะไรกับอากาศ	 
กสทช.	ตระหนกัถงึสทิธนิีซ้ึง่มอียูใ่นประชาชนทกุคน	จงึมคีวามตัง้ใจทีอ่ยากจะให้ 
ประชาชนทุกคนที่รับสื่อได้รู้ถึงสิทธิของตนเองนี้อย่างทั่วถึง
	 ค�าถามที่เชื่อว่าหลายคนก�าลังสงสัย	คือท�าไมเราต้องรู้เท่าทันสื่อ	?
	 ค�าตอบคือ	ในแต่ละวันข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับนั้นมีมากมายมหาศาล	 
ท้ังเรื่องของสินค้า	บริการ	ค่านิยม	ความเชื่อ	ข่าวสาร	กระทั่งเรื่องการเมือง	 
ซึ่งหากไม่มีสติในการไตร่ตรอง	เพื่อเลือกรับข่าวสาร	และเชื่อไปเสียทุกเรื่อง 
ที่เรามั่นใจว่าจริง	เราอาจโดนสื่อมากมายกล่อมด้วยข้อมูลเท็จจนขาดสต ิ
ในการคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งใดคือความจริง	สิ่งใดคือความลวง	

(นางสาวสุภิญญา	กลางณรงค์)
กสทช.

ทรรศนะของเรา

รู้หรือไม่ว่าเรา ‘ทุกคน’ มีสิทธิที่จะต้อง ‘รู้เท่าทันสื่อ’ 

ในฐานะผู้บริโภค เน้นว่า ‘ทุกคน’
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สั้น | ทัน | สื่อ : 
สื่อหนังสั้น
เพื่อคนทันสื่อ

	 เรือ่งการ	‘รูเ้ท่าทนัสือ่’	เป็นอกีหนึง่ที	่ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
หรือ	กสทช.	เล็งเห็นถึงปัญหานี้	จึงได้จัดกิจกรรมประกวดหนังส้ัน	ส้ัน	|	ทัน	|	 ส่ือ	โดยแบ่งการประกวดเป็น	2	ประเภท	คือ	ระดับ
อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป	ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาและประชาชนจากท่ัวประเทศเข้าร่วมส่งผลงานกว่า	200	ทีม	 
ซึ่งก่อนคัดเลือกได้เชิญทุกคนมาร่วมประชุมเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของค�าว่า	‘รู้เท่าทันส่ือ’	เพื่อหวังว่าหนังส้ันทั้งหลายจะช่วยกระตุ้นเตือน
ให้คนไทยหันมาสนใจสิทธิการรับสื่อและเข้าใจในเรื่องของการรู้เท่าทันส่ือมากขึ้น	ซ่ึงเราได้คัดเลือกทีมผู้ชนะรางวัลจากทั้ง	2	ประเภท 
มาร่วมให้ความเห็นถึงกิจกรรมการประกวดหนังสั้นครั้งนี้

	 เรื่อง	เด็กเลี้ยงแกะ	:	เรื่องราวของมาร์คเกอร์	เด็กหนุ่มที่เสพติดโซเชียลมีเดียเป็น
เหมือนกับคนทั่วๆ	ไปในสังคม	วันหนึ่งเขาบังเอิญแชร์คลิปซึ่งเป็นคลิปที่ขอความช่วยเหลือ
ให้คนไปบริจาคเลือด	มาร์คเกอร์แชร์คลิปโดยที่ไม่ได้ยั้งคิดหรือไตร่ตรองอะไรตามประสา 
คนที่อยากท�าความดีด้วยปลายนิ้ว	ทว่าเขาได้รู้ความจริงว่าคลิปนั้นเป็นแผนไวรัลมาร์เก็ตติ้ง
ของแบรนด์เครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่ง	เขารู้สึกผิดหวังมากๆ	กับการแชร์คลิปของเขาในครั้งนั้นและ
กลบัไปลบคลปิทีเ่ขาแชร์จากหน้า	Timeline	ทว่าระหว่างนัน้พ่อของกุก๊	เพือ่นสนทิของเขาโทรฯ
มาบอกว่า	กุ๊กโดนรถชนต้องการเลือดด่วน	มาร์คเกอร์จึงรีบท�าคลิปแชร์ลงบนอินเตอร์เน็ต
เพื่อขอความช่วยเหลือ	ปรากฏว่าทุกคนไม่มีใครตอบสนองคลิปท่ีเขาท�าขึ้นมาเลยแม้แต่ 
คนเดียว	เพราะคิดว่าเขาคือเด็กเลี้ยงแกะ
	 น.ส.พิชารัฐ	พลทรัพย์ศิริ	หนึ่งในสมาชิกทีม	3SKIRT	ม.สยาม	ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ 
ในระดบัอดุมศกึษา	ได้พดูถงึจดุเริม่ต้นของหนงัสัน้เรือ่งนีว่้า	ทมี	3SKIRT	ได้รบัแรงบนัดาลใจ 
เขียนและท�าบทหนังส้ันมาจากวิดีโอคลิปไวรัลหน่ึงท่ีมีดารานางเอกสาวแสดงอาการวีน 
เหว่ียงใส่แฟนคลับ	ท�าให้คนแชร์คลิปนั้นออกไปบนโลกออนไลน์	แต่คลิปดังกล่าวก็ท�าให้ 
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ	นานาถึงพฤติกรรมดาราสาว	กระทั่งไม่กี่วันต่อมาก็มีคลิป 
มาเฉลยว่าเหตุการณ์นั้นคือการโปรโมตสินค้าชนิดหนึ่ง	เราเลยท�าหนังส้ันเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อ 
ที่จะถ่ายทอดความคิดว่าก่อนที่จะดูอะไร	เราต้องไตร่ตรองและคิดให้ดีก่อนจะแชร์
	 “ไวรัลคลิปเป็นวิธีการท่ีท�าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายๆ	เราเห็นคลิปนั้นตอนแรก 
ขนาดตัวเราเองยังเช่ือเลยว่านางเอกสาวเหวี่ยงแฟนคลับจริง	เราเลยส่ือออกมาถึงตัวเอก 
ของเร่ืองท่ีเช่ือในคลิปน้ัน	 ซ่ึงเราอยากถ่ายทอดให้เห็นว่าถ้าเราๆ	ไม่ไตร่ตรองอะไรเลย	 
เราจะไม่ต่างอะไรกับเด็กเลี้ยงแกะ	
	 “ในหนงัสัน้เรือ่ง	เดก็เลีย้งแกะ	เราต้องการสะท้อนถงึการรบัสือ่ทีน่บัวนัยิง่มคีวามซบัซ้อน 
มากขึ้นจนเราอาจถูกหลอกได้ง่าย	การรับสาร	การดูโฆษณา	จะต้องมีการศึกษาให้มากขึ้น	
อย่างไวรัลคลิปซ่ึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันก็มีความสมจริงมาก	เราต้องการสะท้อนให้คนดูได้
ไตร่ตรอง	ก่อนที่จะเชื่อในสื่อที่ได้เห็น”

ทีม 3SKIRT มหาวิทยาลัยสยาม ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา
สมาชิก	:	น.ส.สุภาลัย	ไชยมงคล,	น.ส.สุนิสา	จันสมุทร	และ	น.ส.พิชารัฐ	พลทรัพย์ศิริ
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ทีม Sweet Children รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป
สมาชิก	:	นายปิยวัฒย์	วริรุณ,	นายวีระศักดิ์	บุญวงษ์,	นายกิตติ	สุวรรณเอกสิทธิ์	และ	นายธนาพล	พุกพูน

 เรื่อง	Hysteria	:	ในโลกที่ทุกคนกลายเป็นมนุษย์หัวโทรทัศน์	ทุกคน 
ท�าทุกสิง่ทกุอย่างตามๆ	ไปกนัหมด	ยกเว้นแต่มนษุย์หวัทวีคีนหนึง่ทีต่ัง้ค�าถาม 
ว่า	“คุณเคยคิดบ้างไหม...ชีวิตของคนเราใครเป็นตัวก�าหนด”	เขาตั้งค�าถามนี้	
พร้อมกับเดินไปในเมืองที่มีเทคโนโลยีด้านสื่อเต็มไปหมด	และทุกคน 
ต่างก็แสดงความรู้สึกออกมาทางสีหน้าผ่านจอโทรทัศน์ที่ครอบหัว	หน้าตา
ของแต่ละคนมเีอกลกัษณ์ทีใ่กล้กนั	และแพตเทร์ินหน้าของแต่ละคนมลีกัษณะ
ใกล้เคียงกันราวกับเป็นพี่น้อง	ทุกคนทานอาหารเหมือนกัน	ทุกคนขาดความ
เป็นตัวของตัวเองเพราะได้รับสื่อที่เหมือนกัน	สื่อกลายเป็นสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตาย 
สั่งซ้ายสั่งขวาทุกคนได้หมด	เราจึงก�าลังต้ังค�าถามกับทุกคนว่า	“ตอนนี้คุณ 
คิดได้หรือยังว่าใครกัน	ที่ก�าหนดชีวิตของคุณ	?”
	 นายปิยวัฒย์	วริรุณ	หนึ่งในสมาชิกทีม	Sweet	Children	ที่ได้รับรางวัล 
รองชนะเลศิอนัดบั	1	ในประเภทประชาชนทัว่ไป	จากเรือ่ง	Hysteria	ได้เล่าถงึ
แนวคดิหนงัสัน้ของเขาไว้อย่างน่าสนใจเกีย่วกบัเรือ่งของรสนยิม	“เราต้องการ
สะท้อนความเป็นตวัของตวัเองซึง่เกดิขึน้จากอทิธพิลของสือ่	เราจะเหน็ว่าสือ่ 
มีส่วนอย่างยิ่งในการก�าหนดค่านิยม	รสนิยมของผู้คน	ทิศทางของข่าวต่างๆ	
ส่งผลต่อเราโดยไม่รู้ตัว	หากเราไม่ศึกษาหรือมองอีกด้านของส่ือ	เราก็อาจ
กลมกลืนไปกับสื่อโดยไม่เคยตั้งค�าถามเลยว่าค่านิยมที่เกิดขึ้นน้ี	ดีหรือไม่	 
และเกิดจากตัวเราเองจริงๆ	หรือเกิดจากคนอื่นกันแน่”
	 ด้านจุดเริ่มต้นของหนังสั้นเรื่องนี้	นายปิยวัฒน์เล่าว่า	เขาฟังเพลงชื่อว่า 
American	 Idiot	ของวง	Green	Day	ที่เนื้อหาพูดถึงโลกที่ทุกคนโดนสื่อ 
ครอบง�าโดยผู ้น�า	ซึ่งเพลงนี้วงกรีนเดย์แต่งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจ 
มาจากตอนที่อดีตผู้น�าสหรัฐฯ	จอร์จ	ดับเบิลยู	บุช	เป็นผู้น�า	เขาใช้ส่ือเพื่อ 

ทีม พิราบขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา
สมาชิก	:	นายอ�าพล	บุญชู,	นายพิเชษฐ์	คุ้มทรัพย์,	นายชญานิน	ศรีพยัคฆ์	และ	นายธรรมนูญ	ปรรณะพินทุ

 เรือ่ง	(คดิ)	สัน้ไม่ทนัสือ่	:	โก๋	หนุม่
ชนบทวยั	30	ลกูชายคนเดยีวทีส่บืทอดมรดก
อาชีพท�านาจากพ่อและแม่ที่เสียชีวิตไป 
เขาอยากให้ข้าวออกรวงใหญ่	น�้าหนักดี	 
หนีน�้าทัน	 แต ่เป ็นคนที่มีโลกทัศน์แคบ 
ไม่สุงสิงกับใคร	เรียนน้อย	ท�าให้โก๋ตกเป็น
เหยือ่ของรายการโทรทศัน์ดาวเทยีมช่องหนึง่ 
ที่หลอกขายสินค้าคุณภาพต�่าในราคาสูง 
อย่างผิดกฎหมาย	 และล ่อลวงโก ๋ด ้วย 
ของรางวัล	 สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนท่ีถูก
หลอกลวงโดยสือ่ทีเ่ลวร้ายเพราะความรูเ้ท่า 
ไม่ถึงการณ์

ปั่นหัวผู้คนในการหาความชอบธรรมในการท�าสงครามกับอิรัก	 
ทุกคนกลายเป็นทาสของสื่อ
	 “เราอยากให้หัวของทีวีแสดงสัญลักษณ์ถึงการที่ทุกคนถูก 
สือ่ชกัน�า	และฮสิทเีรยีกเ็ป็นโรคชนดิหนึง่ทีม่คีวามต้องการเกนิเหต	ุ 
ซ่ึงการรับส่ือของเราก็เป็นการรับส่ือท่ีเกินเหตุ	ผมอยากให้คน 
เข้าใจว่าทุกวันนี้เราเป็นตัวของตัวเองจะดีกว่า	เราสามารถเลือก
ได้ว่าจะเป็นยังไง	แต่ทุกวันน้ีเราโดนส่ือเป็นตัวก�าหนดค่านิยม	
พฤติกรรม	นิสัย	อย่างการดูละคร	เราอาจจดจ�าพฤติกรรมของ 
นกัแสดงมาอย่างไม่รูต้วั	ซึง่เราจะกลายเป็นคนคนนัน้	แสดงนสิยันัน้ 
อย่างไม่รู้ตัว	อาจไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆ	หนังสั้นของเราต้องการจะสื่อ
ให้เหน็ว่าถ้าออกมาจากสือ่ทีค่รอบหวัอยู	่แล้วมองว่าตวัเองเป็นใคร	
เราอาจจะเข้าใจได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นน่าสนใจกว่าตัวตน 
ที่เราเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ก็ได้”
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รู้จักเรา

ทีม JNBP รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทประชาชนทั่วไป
สมาชิก	:	นายพงศกร	แสนค�ามา,	
นายศุภนันท์	ฤทธิ์มนตรี,	นายธนงศักดิ์	ลี้เลิศปัญญากุล	
และ	น.ส.บวรลักษณ์	มงคลชาติภิรักษ์

 เรื่อง	โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม	:	มณีจันทร์ 
หรอืเรยีกเธอสัน้ๆ	ว่า	เมณี	่ครีเอทฟีสาวสวย	เปร้ียวเฉ่ียว	ตามแบบฉบบั 
ของสาวยุคใหม่	เธอคลั่งไคล้ความเป็นเกาหลีเข้าเส้น	เธอพยายาม 
จะเป็นแบบสาวเกาหลีแทบทุกกระเบียดนิ้ว	วันหนึ่งเมณี่ได้เดินทาง 
สู ่อดีตอันไกลโพ้น	ด้วยกระจกบานเล็กๆ	ชั่วพริบตาเดียวเมณี่
ข้ามเวลามาสู่ยุคสยามประเทศ	ทุกสายตาจับจ้องเธอราวกับเป็น 
สิง่ประหลาดทีม่าจากนอกโลก	เมณีไ่ด้พบกบัคณุหลวงอคัรเทพวรากร	 
ผูท้ีโ่ยนค�าถามซึง่ฟังแล้วเจบ็แปลบไปถงึขัว้หวัใจว่า	“เจ้าเป็นชาวสยาม 
แต่เหตุใดเจ้าจึงไม่มีสิ่งใดที่ดูคล้ายกับชาวสยาม”	 เมณี่ตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง	กลายเป็นหญิงไทยต้ังแต่หัวจรดเท้า	เธอม ี
ความสุขที่จะงามอย่างไทย	เพราะความสวยอย่างไทยนั้น	สวยได ้
ทุกยุค	ทุกสมัย
	 จากแนวคดิที่ซบัซ้อนและคอ่นข้างลึกจากหนงัสัน้	เรื่อง	โปรดใช้ 
วิจารณญาณในการรับชม	น.ส.บวรลักษณ์	 มงคลชาติภิรักษ ์	 
หนึ่งในสมาชิกได้อธิบายถึงแกนความคิดเกี่ยวกับการประกอบสร้าง 
ความหมาย	ทีพ่วกเธอต้องการสะท้อนต่อสือ่ในยคุปัจจบุนั	ด้วยเนือ้หา 
ของสื่อที่มีความหลากหลาย	สื่อเป็นเพียงตัวกลางในการส่งสาร 
จากการประกอบสร้างความหมายใหม่ๆ	ให้เกดิขึน้	จดุมุง่หมายต่างๆ	
ของสื่อนั้นแตกต่าง	มีทั้งข้อมูลที่ครบถ้วนและขาดเกิน	ดีและไม่ดี	 
ท้ังจริงและไม่จริง	ผู้รับสารจึงจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องต้ังค�าถามกับ
ความหมายใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น	เพื่อความเข้าใจต่อสื่อนั้นๆ	ที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับตัวเอง
	 “เราต้องมองในประเด็นอื่นที่สื่อไม่ได้น�าเสนอด้วย	และรู้ทันว่า
สื่อก�าลังน�าเสนออะไร	ใช่เรื่องจริงไหม	ทว่าปัญหาที่ยังคงเป็นอยู่คือ 
ผู้บรโิภคยงัคงไม่รูเ้ท่าทนัสือ่	และยงัตดัสนิไม่ได้ว่าสิง่ทีส่ือ่น�าเสนอเป็น
ปัญหาหรือเปล่า	นี่เป็นเรื่องของวิจารณญาณล้วนๆ	เช่น	สื่อน�าเสนอ 
ข่าวชี้ชวนให้เล่นหวย	คนดูชอบข่าวประเภทนี้	เรตต้ิงก็ดี	แต่จริงๆ	 
มันคือเรื่องที่ผิดจรรยาบรรณสื่อ	แต่ผู้ชมไม่รู้เพราะว่าฉันชอบเลย 
ไม่คดิว่ามนัผดิ	ส่วนสือ่เองกต้็องรูว่้าก�าลงัท�าผดิจรรยาบรรณสือ่ไหม”
	 การให้ความรู้เรื่อง	 ‘การรู้เท่าทันสื่อ’	ให้กับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-
โทรทัศน์	ได้รู้เท่าทันเพื่อวิเคราะห์	และเลือกรับสื่อที่เป็น	ประโยชน์
แก่ตนเองได้นั้น	เป็นสิ่งที่	กสทช.	ตระหนักดี	จึงเลือกที่จะใช้หนังส้ัน
จากโครงการนี้	 เพื่อสื่อให้เห็นถึงโทษของการรู้ไม่ทันสื่อ	อย่างน้อย 
ก็ช่วยให้ผู้บริโภคส�ารวจตัวเองว่าตัวพวกเขาบกพร่องจุดนี้หรือเปล่า

คลิกชมหนังสั้นทุกเรื่องที่เข้ารอบได้ที่

www.youtube.com/channel/UCxATJw5E0p0L4klKB9YnV8Q
หรือเข้าไป	YouTube	แล้ว	Search	ค�าว่า	สั้น	ทัน	สื่อ

	 อีกท้ังปัจจุบันยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีด้านการส่ือสารเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว	การรู้เท่าทันส่ือคืออีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยสร้าง
เสริมให้ผู้คนและสังคมพัฒนาไปพร้อมกับการรับมือกับชีวิตที่เปลี่ยน 
อย่างรวดเรว็และไม่เคยหยดุนิง่	หนงัสัน้เหล่านีอ้าจช่วยกระตุน้ให้คณุรูส้กึ
และตั้งค�าถามกับตัวเองได้ว่า	เรารู้ทันสื่อ	จริงๆ	หรือเปล่า	?
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เรื่องจากปก

ทุกวันนี้สื่อมวลชนอย่างสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์
ล้วนถูกผู้บริโภคสื่อวิพากษ์วิจารณ์ ตั้งค�าถามถึงบทบาท
การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารสาระอยู่เนืองๆ  
 แต่โดยส่วนใหญ่ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับสื่อมวลชน
ของผูบ้รโิภคในสงัคมไทยมกัจะจบลงแค่การบ่น โดยขาดการ
ศึกษาลงลึกถึงรากเหง้าปัญหาของสื่อฯ
 เออ...แล้วท�าไมเราต้องมาสนใจ เจาะลึกศึกษาเรื่องส่ือ
ด้วยล่ะครับ...
 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจุบันเราๆ ท่านๆ เจอะเจอรับรู ้
ข่าวสารสาระต่างๆ ผ่านสารพดัสือ่ เอาเป็นว่าตัง้แต่ลมืตาตืน่ 
ยันนอนหลับเลยทีเดียว 
 ใช่หรอืไม่ว่าหลายครัง้ทีห่วัข้อพดูคุยประจ�าวนัของเราถกู
ก�าหนดประเดน็หรอืหยบิยกเอามาจากสือ่ทีเ่ราเสพ ไม่ว่าจะ
เป็นละครหลังข่าว รายการประเภทเกมโชว์ รายการจ�าพวก
ทอล์กโชว์ วาไรต้ีเฮฮาท่ียงัตดิตาตรงึใจ หรอืข่าวสารทีผ่่านจอ
โทรทัศน์ หรือรับฟังจากวิทยุ 
 เหล่านี้ล ้วนตกเป็นประเด็นการสนทนา เอาไว้ให ้
ผู้บริโภคสื่อเมาท์เป็นประเด็นประจ�าวันกันมาแล้วทั้งสิ้น 

การรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคในสังคมไทย

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
อาจารย์สาขาวชิาวารสารศาสตร์  คณะนเิทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

	 พดูง่ายๆ	คอืใครก�าหนดประเดน็ข่าวสารสาระในสือ่ได้	
ถือว่าควบคุมทัศนคติของคนในสังคมไปแล้วส่วนหนึ่ง
 จึงไม่แปลกเลยครับท่ีคนในสังคมไทยจะเห่อเข้าคิวยาว 
หลายชั่วโมงเพ่ือซื้อขนมใหม่จากต่างแดน หรือเห่อเข้าร้าน
ขายของช�าซื้อน�้าชาหวานบางชนิดเพื่อเก็บฝาไปชิงโชค  
หรือมีอารมณ์ร่วมทางการเมืองอย่างรุนแรง นั่นเป็นเพราะ
พลังของสื่อมวลชนนี่เอง
 โลกยุคใหม่ส่ือมวลชนไม่ใช่พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเป็นพื้นที่
กลางให้คนทกุคนสามารถก�าหนดประเดน็สาธารณะ รวมทัง้ 
ไม่ใช่พ้ืนท่ีของคนทุกคนท่ีจะสามารถแสดงความคิดเห็น  
หรอืแสดงบทบาทได้อย่างเท่าเทียมกนัเหมอืนในต�าราทฤษฎีสือ่
หรอกนะครับ
 ดังนั้นส่ิงท่ีหลายคนคาดหวังจะให้ส่ือมวลชนเป็นกลาง 
จึงเป็นฝันอันเลื่อนลอย
 เนือ่งเพราะในความเป็นจรงิ ส่ือมวลชนท่ัวโลกกลายเป็น
อุตสาหกรรมประเภทหนึ่งเสียแล้ว...
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 เป็นอุตสาหกรรมผลิตข่าวสารและความบันเทิง 
ส่งผ่าน	ยัดเยียดไปสู่ประชาชน
 หากพวกเราเมนิเฉย ไม่ศกึษาธาตแุท้ของสือ่อย่างจรงิๆ
จังๆ แน่นอนว่าพวกเราจะตกเป็นเหยื่อของสื่อ ให้สื่อหรือ 
ผู้มีอ�านาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจชักจูงจมูกไปมา
 ด้วยเหตุนี้ทางซีกโลกตะวันตกเขาจึงต่ืนตัวที่จะศึกษา
เพื่อรู้เท่าทันเหลี่ยมเล่ห์เพทุบายของสื่อ ถึงขนาดมีหลักสูตร
วิชา ‘รู้ทันสื่อ’ (Media Literacy) ในการศึกษาแทบทุกระดับ 
แม้แต่ในโรงเรียนประถมหลายๆ แห่ง ครูบาอาจารย์ของเขา 
ก็สอนเด็กให้เรียนรู้อิทธิพลของสื่อ เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ยังเป็น 
เร่ืองใหม่ในสังคมไทย มีสอนก็เฉพาะระดับอุดมศึกษา 
ในบางสถาบันเท่านั้น
 แล้วตกลงไอ้การ ‘รู้ทันสื่อ’ แท้ที่จริงคืออะไรล่ะครับ
 ในหนังสือ เสรีภาพสื่อไทยในยุคเศรษฐกิจการเมือง
ผูกขาด ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ให้ค�านิยามไว้ชัดเจนมากว่า 
“การรู้เท่าทันสื่อ คือความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ของบุคคลในการวิเคราะห์ธรรมชาติของสื่อมวลชน เทคนิค
ที่สื่อมวลชนใช้ในการถ่ายทอดความจริง และเรื่องราวต่างๆ 
ความหมายของเนื้อความที่สื่อน�าเสนอ”

 แค่ค�าจ�ากัดความแค่นี้คงเห็นแล้วนะว่ามันไม่ง่ายเลย
ที่จะเรียนรู้ หรือเข้าใจธาตุแท้ของสื่อ หากขาดองค์ความรู้  
ขาดการศึกษาวิจัยอย่างรอบด้าน แค่อาศัยแค่อารมณ์
หงุดหงิดกับสื่อ มันไม่เพียงพอหรอกครับ 
 ด้วยเหตนุี ้เราๆ ท่านๆ ในฐานะผูบ้รโิภคสือ่ควรผลกัดนั 
ให้ระบบการศึกษาไทยมีการบรรจุหลักสูตรรู ้เท่าทันสื่อ
ในทุกระดับการศึกษา เพ่ือสอนให้คนรุ ่นใหม่มีภูมิวัคซีน  
‘รูท้นัสือ่’ อยูใ่นความนกึคดิ ไม่ให้ถกูสือ่ควบคมุจนกลายเป็น
ทางของสื่อ
 ขณะเดียวกันควรสร้างและขยายเครือข่าย ‘รู้เท่าทัน
ส่ือ’ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้เจาะลึกเรื่อง
สื่อมวลชน รวมถึงการเฝ้าจับจ้องมองสื่อที่เกิดขึ้นมากมาย 
ขณะเดยีวกนัควรกระตุน้เตอืนสังคมหากพบเห็นส่ือท�านอกลู่
นอกรอย หรอืน�าเสนอข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นพษิภยัต่อผูบ้รโิภค 
	 ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับท่ีผู้บริโภคในสังคมไทยต้อง
แปลง	 ‘ค�าบ่น’	 เก่ียวกับสื่อมวลชนเป็น	 ‘พลังเชิงรุก’ 
หรอื	‘เชิงสร้างสรรค์’	เพือ่ขับเคลือ่นขบวนการ	‘รูเ้ท่าทนัสือ่’ 
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างมีพลัง

	 ‘การรู้เท่าทันสื่อ’ คือทักษะหรือความสามารถในการ ‘ใช้ส่ืออย่างรู้ตัว’ และ ‘ใช้ส่ืออย่างตื่นตัว’ ค�าว่า  
‘การใช้สื่ออย่างรู้ตัว’ สามารถอธิบายหรือขยายความได้ว่า สามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ  
สามารถโต้ตอบกับมันได้อย่างมีสติและรู้ตัว และสามารถตั้งค�าถามกับสื่อได้ เช่น ใครเป็นเจ้าของสื่อ ใครผลิต และผลิต
ภายใต้ข้อจ�ากดัใด เราควรเชือ่ไหม หรอืมค่ีานยิมความเชือ่อะไรทีแ่ฝงมากบัสือ่นัน้ ผูผ้ลติสือ่หวงัผลประโยชน์อะไรจากเรา 
 ค�าว่า ‘การใช้สื่ออย่างตื่นตัว’ สามารถอธิบายหรือขยายความได้ว่าแทนที่เราจะเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียว 
เราก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายรุกบ้าง ด้วยการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงส่ือท่ีหลากหลาย  
และมีคุณภาพ สามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมท่ีพัฒนาส่ือต่างๆ ให้ดีขึ้น อาทิ การท้วงติงหรือ 
ร้องเรียนเมื่อพบสื่อที่ไม่เหมาะสม เรียกร้องสิทธิในฐานะเป็นผู้บริโภคสื่อ ฯลฯ
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รู้จักสื่อ

การรูเ้ท่าทนัสือ่ของผู้บริโภคในปัจจุบนั

คิดว่าสื่อแบบไหนที่ท�าร้ายเด็กมากที่สุด	
  คอืไม่เชงิว่าสือ่จะเป็นฝ่ายผดิเป็นผูร้้ายซะทเีดยีว เพยีงแต่พฤตกิรรม
การเข้าถึงสื่อของเด็กเองในทุกวันนี้มันง่าย เด็กมีเครื่องมือสื่อสารในมือ 
ตัวเอง เพียงแต่เขาอาจจะแบ่งเวลาไม่ถูก ไม่สมดุลกับการใช้ชีวิตใน 
ภาพรวม แต่ถามว่าสือ่ทีม่เีนือ้หาท�าร้ายเดก็นัน้มอียูจ่รงิไหม ? กย็งัมอียูจ่รงิ 
และน่ากลัวขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่น รายการต่างๆ ตามช่องดาวเทียมซึ่งเป็น
ขยะเสียส่วนใหญ่ เช่น รายการขายของสุขภาพที่เน้นไปทางเพศ รายการ
ขายสินค้าที่ผนวกความเช่ือความศรัทธา งมงายเข้ากับตัวสินค้า อะไร
ต่างๆ เหล่านี้ ส่วนสื่อออนไลน์นั้นจะแตกต่างกัน คือเด็กสามารถเลือกดู
เฉพาะเรื่องที่เขาสนใจได้ ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจในตัวของเด็กเอง  
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเนื้อหาท�าร้ายเด็ก เนื้อหาความรุนแรง  
การเหยียดหยามดูหมิ่น เนื้อหาที่ละเมิดเด็กเองก็ยังมีอยู ่ สรุปคือ  
สือ่ทกุแบบท�าร้ายเดก็พอๆ กนั และเดก็เองกไ็ม่ได้รบัการเรยีนรูใ้ห้ระแวด
ระวังการใช้สื่อ
เดก็ในเมอืงกบัเดก็ต่างจงัหวดัมคีวามเสีย่งในเรือ่งนีแ้ตกต่างกนัไหม	
  ไม่แตกต่างครับ ณ วันนี้ช่องว่างระหว่างเด็กชนบทกับเด็กในเมือง 
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน เพราะสื่อเข้าถึงได้หมด ทั้งเคเบิลทีวี มือถือ 
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งตัวผู้ใหญ่ในเมืองและในชนบทเองก็มีความรู้เท่าทัน
สื่อน้อย ไม่แตกต่างกัน
ผู้ใหญ่ต้องสอนให้เด็กคิดและท�าอย่างไร	ถึงจะรู้เท่าทันสื่อได้
  อย่างแรกเลยผู้ใหญ่ต้องรู้ทันสื่อก่อน ต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือ
ความอยาก อะไรคือความต้องการ ควรจะมีเหตุมีผลเห็นความจ�าเป็น  
ควรจะต้องรู ้ทันนัยแฝงที่มากับสื่อ เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ผู ้ใหญ่ต้อง
ตระหนัก จากนั้นก็ท�าความเข้าใจเด็ก ฟังสิ่งที่เด็กพูด แม้ว่าจะใช้เหตุผล
ท่ีเราฟังแล้วไม่เข้าท่า แต่ต้องฝึกเด็กให้ใช้เหตุผลบ่อยๆ โดยการฟังส่ิงที่
เขาพูดจริงๆ ไม่ใช่แค่เพียงได้ยิน แล้วแลกเปลี่ยนความเห็นกับเด็กโดย
ไม่ตัดสินเขา ส่วนเรื่องการควบคุมพฤติกรรมการใช้สื่อนั้นการส่ังห้าม 

  ในปัจจุบันเด็กใช้สื่อเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตัวเอง ทั้งมือถือ อินเตอร์เน็ต ซึ่งผมเห็นเด็กบางคน
ขาดเครื่องมือเหล่านี้แล้วหงุดหงิดทุรนทุราย หลายคนอาจมองรวมไปถึงทีวีด้วย แต่เด็กในรุ่นหลังนี้เริ่มดูฟรีทีวี
น้อยลง ใช้สือ่ออนไลน์มากขึน้ ผลกระทบจงึเกดิจากเนือ้หาของสือ่ทีเ่สพใช้โดยเฉพาะฐานคดิของเนือ้หาต่างๆ 
เช่น อคติ การตีตรา การลดคุณค่า ให้คุณค่าบางอย่างที่เหนือกว่า เหล่านี้ยังคงปรากฏให้เห็นและมีผลกระทบ
ต่อวิธีคิดของเด็กอยู่ ผมจึงมองว่าสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเด็กมาก  

โตมร อภิวันทนากร 
ผู้ก่อต้ัง กลุ่ม  ‘มานีมานะ’ กลุ่มกิจกรรมทางสังคมที่ใช้ละครและศิลปะเชิงสร้างสรรค ์
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อเด็กยังไงบ้าง 

สัง่หยดุนัน้ใช้ไม่ได้ผล เพราะเดก็จะไม่รบัฟังและจะเกดิการต่อต้าน อาจจะ 
ต้องค่อยๆ อธิบายและจูงใจว่าโลกนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจและมี
ประโยชน์ต่อตวัเขามากกว่ามาใช้เวลาส่วนใหญ่อยูก่บัสือ่ แล้วกว็างกตกิา
ร่วมกนักบัเดก็ ให้เดก็มส่ีวนร่วมในการก�าหนดกตกิา เพราะเดก็จะไม่ชอบ 
ให้ถูกบังคับ จากน้ันเราก็มาดูและต่อรองกับเด็กในขอบเขตที่รับได้ 
รบัไม่ได้ แล้วหากฝ่ายไหนท�าไม่ได้ตามกตกิาทีว่างร่วมกนันัน้ จะถกูลงโทษ 
อะไรบ้าง ผูใ้หญ่เองกต้็องท�าตามกตกิาด้วย เดก็ถงึจะยอมท�าตาม ทีส่�าคญั 
ถ้าใจร้อนและคาดหวังแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เราผิดหวังแน่นอน 
สื่อทุกวันนี้ต้องมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อเด็กและ
เยาวชนอย่างไรบ้าง
  ผมคิดว่าส่ือนั้นจะต้องค�านึงถึงเนื้อหาที่จะส่งผลต่อเด็กในเชิงลบ  
ถ้าสือ่บอกว่าฉนัเป็นคนด ีกต้็องถามตวัเองว่าเนือ้หาทีน่�าเสนอนัน้ก�าลงั
ปลกูฝังความคดิพฤตกิรรมอะไรกบัเดก็ ท�าให้เดก็เกดิปัญญา หรอืตอบสนอง
ความอยาก ละเลยหรอืเปล่า ละเมดิหรอืเปล่า แม้ว่าจะมกีารจดัช่วงเวลา
และช่องที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมส�าหรับเด็กแล้วก็ตาม แต่ยุคสมัยนี้ 
ส่ือถูกผนึกหลอมรวมหลายรูปแบบหลายช่องทาง และดูย้อนหลังได้ 
ไม่จ�ากัดเวลา ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง 

 ในปัจจุบันเราสามารถรับสื่อได้มากมายหลายทาง และแต่ละส่ือก็มีวิธีแปลกใหม่มาน�าเสนอแก่ผู้บริโภคตลอดเวลา  
จนท�าให้บางครั้งเราก็มิอาจเข้าใจนัยแอบแฝงที่ฝังมากับตัวสื่อได้ ผลที่ตามมาก็คือการถูกหลอก ถูกปล้น ทั้งสินทรัพย์
และสภาพจิตใจ เราจึงควรที่จะเรียนรู้ หาข้อมูลเพิ่ม และรู้จักตั้งค�าถามกับสิ่งที่สื่อน�าเสนอ แล้วน�าทุกอย่างเข้าสู่กระบวน 
การคิดของเรา วันนี้เราจึงได้เชิญบุคคล 3 ท่าน ที่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มาแนะน�าวิธี ที่จะช่วยให้เรารู้ทันสื่อได้มากขึ้น 
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คนทีไ่ม่รูเ้ท่าทนัสือ่จะส่งผลเสยีต่อเขาอย่างไร	
 อย่างที่ทราบแล้วว่าในการสื่อสารนั้น
ประกอบด้วยผู ้ส ่งสาร สื่อ และผู ้รับสาร  
ก่อนอืน่เราจงึต้องทราบว่าผูส่้งสารอาจจะเจตนา
ในการที่จะใช้ส่ือบิดเบือนให้ผู้รับสารได้รับผิด 
ไปจากความจริงเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
การเมอืง สงัคม ค่านยิม ความเชือ่ และวฒันธรรมได้ 
หรืออาจจะโดยไม่เจตนาก็ได้ การไม่รู้และการรู้ผิด 
ไปจากความจริงย่อมท�าให้ผู ้รับสารตัดสินใจไม่ถูกต้อง  
หรือเสียประโยชน์ หรือตกเป็นเครื่องมือของผู้ส่งสารได้
คนประเภทไหนในสังคมที่เสี่ยงต่อการไม่รู้ทันสื่อมากที่สุด
  คนประเภทที่เสี่ยงต่อการไม่รู้ทันสื่อมากที่สุด ได้แก่ คนที่ไม่สนใจ
รบัรูข่้าวสาร, คนทีไ่ม่รูจ้กัเลอืกรบัสือ่ ไม่สนใจใฝ่รูว่้าสือ่นีใ้ครเป็นเจ้าของ 
เกีย่วโยงกบัผูม้อี�านาจหรอืบรษิทัธรุกจิการค้าใด, คนทีฟั่งน้อย อ่านน้อย 
ค้นคว้าน้อย เรียนรู้น้อย, คนที่ไม่คิดอย่างมีวิจารณญาณ, คนที่เชื่อง่าย 
ไม่มีเหตุผล ไม่คิดแบบวิทยาศาสตร์, คนที่ใช้อารมณ์ ความรู้สึก, คนที่ 
มักง่าย ชอบท�าอะไรสบายๆ ไม่อยากเครียด) คนท่ีไม่ชอบโต้แย้ง  
และคนที่มองโลกในแง่ดีหรือร้ายเกินความเป็นจริง
ผลกระทบของการไม่รู้ทันสื่อที่เห็นได้ชัดในสังคมคือปัญหาอะไร
  ผลกระทบของการไม่รู ้ทันสื่อที่เห็นได้ชัดในสังคม คือการตก
เป็นเหยื่อของความขัดแย้งทางการเมือง เช่น การหลงเชื่อเลือกหรือ
สนับสนุนนักการเมืองท่ีทุจริต การหลงเช่ือผู ้น�าการชุมนุมประท้วง  
การแตกแยก ขดัแย้งทีไ่ม่ชอบธรรม, การยอมรบัและการใช้ความรนุแรง,  
การตกเป็นเหยือ่บรษิทัธรุกจิการค้าต่างๆ ถกูหลอกให้ซือ้สนิค้าทีไ่ม่จ�าเป็น 
ไม่มคีณุภาพ มผีลเสยีต่อร่างกายและชวีติ, การตกเป็นเหยือ่การครอบง�า 
และการหลอกลวงทางความเช่ือและศาสนา, การตกเป็นเหย่ือการ
ครอบง�าทางวัฒนธรรม และการตกเป็นเหยื่อโลกาภิวัตน์ และการ
ครอบง�าของประเทศมหาอ�านาจ
  ส่วนที่ฝรั่งเศส ประชาชนมีปัญหาในการรู ้ทันสื่อเหมือนไทย 
เหมือนกัน แต่ความน่าเป็นห่วงน้อยกว่าไทย เพราะฝรั่งเศสมีระบบการ
ศึกษาที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คนฝรั่งเศสชอบคิด ชอบโต้แย้ง 
ชอบวิพากษ์วิจารณ์ ชอบใช้เหตุผลมากกว่า 
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรารู้ทันสื่อแล้วหรือยัง
  สังเกตตัวเองว่า เราเป็นคนที่ไม่สนใจรับรู้ข่าวสารหรือไม่, เราเป็น
คนที่ไม่รู้จักเลือกรับสื่อ ไม่สนใจใฝ่รู้ว่าสื่อนี้ใครเป็นเจ้าของ เกี่ยวโยงกับ 
ผูม้อี�านาจหรอืบรษิทัธรุกจิการค้าใดหรอืไม่, เราเป็นคนทีฟั่งน้อย อ่านน้อย 
ค้นคว้าน้อย เรียนรู้น้อยหรือไม่, เราเป็นคนที่ไม่คิดอย่างมีวิจารณญาณ
หรือไม่, เราเป็นคนท่ีเช่ือง่าย ไม่มีเหตุผล ไม่คิดแบบวิทยาศาสตร ์
หรือไม่, เราเป็นคนที่ใช้อารมณ์ ความรู้สึกหรือไม่, เราเป็นคนที่มักง่าย 
ชอบท�าอะไรสบายๆ ไม่อยากเครยีดหรอืไม่, เราเป็นคนทีไ่ม่ชอบโต้แย้ง
หรอืไม่ และเราเป็นคนทีม่องโลกในแง่ดหีรอืร้ายเกนิความเป็นจรงิหรอืไม่

ทัศนวรรณ บรรจง
Programmer Officer มลูนธิ ิFriedrich-Ebert-Stiftung (FES) 

       ปัจจัยใดบ้างที่ท�าให้ผู้บริโภครู้ไม่เท่าทันสื่อ	
                สือ่ในปัจจบุนัส่วนมากเป็นสือ่เพือ่การค้า 

 ซึ่งมีจุดประสงค์ทางธุรกิจ เช่น โฆษณาขาย
สินค้า หรือการดึงดูดให้ติดตามมากท่ีสุด 
ดังนั้นจึงต ้องตั้งใจใช้เทคนิคและกลวิธี
ต่างๆ ในการจูงใจให้ผู้บริโภคเชื่อ ให้เห็น
แต่ส่วนที่ดี ที่สินค้าหรือบริการต้องการ 

น�าเสนอ นอกจากนั้นสื่อปัจจุบันมีความ
หลากหลายมากขึ้นอย่างมาก และเทคโนโลยี 

ก็ท�าให้การตกแต่งภาพ ตัดต่อเรื่องราว เป็นไป 
อย่างแนบเนียนมากขึ้น ท�าให้ผู ้บริโภคไม่สามารถแยกแยะระหว่าง 
สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นได้ โดยเฉพาะเยาวชน รวมทั้งประชาชนเองก็ขาด
การฝึกให้คดิด้วยวจิารณญาณในการวเิคราะห์และแยกแยะข้อเทจ็จรงิกบั
ความคิดเห็น และไม่ถูกฝึกให้ ‘ตั้งค�าถาม’ กับสิ่งที่เห็น
ถ้าเราไม่รู้เท่าทันสื่อจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง
  หากผู้บริโภคไม่รู้เท่าทันสื่อ ย่อมตกเป็น ‘เหยื่อ’ ของผู้ที่ออกแบบ
สารที่ส่งผ่านสื่อ นั่นก็คือการเชื่อตามการจูงใจของผู้ส่งสาร ซึ่งอาจน�า 
ไปสูผ่ลเสยีต่อทัง้ตวัผูร้บัสารเองและต่อสงัคมโดยรวมด้วย และเนือ่งจาก
สือ่มวลชนส่วนใหญ่เป็นธุรกจิทีห่วงัผลก�าไร หรอืมเีป้าหมายเพือ่ประโยชน์
ของผู้ส่งสาร ท�าให้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้รับสารและสังคม 
โดยรวม โดยเฉพาะกบัเยาวชนทีย่งัขาดวฒุภิาวะในการคดิวเิคราะห์ได้เอง
ในมุมมองของคุณ	สื่อที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร	?
  สือ่ทีด่ต้ีองมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม ด�าเนนิการภายใต้จรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ ไม่ด�าเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อประชาชน
ผู้รับสารและสังคมในวงกว้าง เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยจรรโลงสังคม พัฒนา 
ประเทศชาติไปสู่ความเจริญ ด้วยการให้ความรู้ ความบันเทิง และการ
สืบสานวัฒนธรรมที่ดี ไม่น�าสิ่งที่ไม่ดีมาเผยแพร่ให้เป็นตัวอย่างและ 
ข้ออ้างในการท�าสิง่ไม่ด ีแต่ควรช่วยเสนอสิง่ทีด่ทีีเ่ป็นตวัอย่างในการท�าดี 
และรายงานสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีประโยชน์ต่อสังคม
วิธีไหนที่จะท�าให้เรารู้เท่าทันสื่อ	
  ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในทุกสิ่งที่พบเห็นในสื่อ ทราบว่าส่ือ
เป็นสิ่งที่มนุษย์ในสังคมสร้างขึ้น มีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ  
มีการตกแต่งตัดสื่อข้อความเพื่อตอบสนองประโยชน์ของผู ้ส ่งสาร  
และหัดตั้งค�าถามกับตัวเองทุกคร้ังที่เปิดรับสื่อว่าสิ่งที่เห็นนี้มีผลอย่างไร 
และผู้ส่งสารต้องการอะไรจากเรา 

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ผู ้ช ่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ คณะนิเทศศาสตร์ 
และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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 ผู้บริโภคสื่อวิทยุ–โทรทัศน์ ที่รู้เท่าทัน สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้ดีขึ้นได้ โดยการร้องเรียนมายัง ส�านักงาน 
กสทช. ให้ด�าเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย เรามาดูตัวอย่างกัน :

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ออกอากาศเนื้อหารายการไม่เหมาะสม ?

เรือ่งที ่1 รายการปากโป้ง ออกอากาศเนือ้หารายการทีไ่ม่เหมาะสม 
ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
 ผู ้ร ้องเรียนแจ้งว่าได้ติดตามรับชมรายการปากโป้ง ซึ่งออก
อากาศผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม ช่อง 8 ของ บริษัท อาร์
เอส จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 22.35 น. 
โดยเ น้ือหารายการได ้น�าเสนอการสัมภาษณ์มารดาและเด็ก
หญิงซึ่งเป็นผู ้เคราะห์ร ้ายในคดีข่มขืน แต่เสนอข้อมูลด้านเดียว  
โดยไม่มีการตรวจสอบและไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ  
ชี้แจงข้อเท็จจริง นอกจากนี้ผู ้ด�าเนินรายการได้ใช้ถ้อยค�าไม่สุภาพ 
พร้อมทัง้แสดงอารมณ์โกรธ กล่าวหาเจ้าหน้าทีต่�ารวจว่า ‘บ้า’ และ ‘เลว’ 
จึงขอให้ส�านักงาน กสทช. ตรวจสอบการท�าหน้าที่สื่อของพิธีกรว่า  
ผิดจรรยาบรรณ หรือ มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่
 กสท. พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายการปากโป้งเป็นรายการที่บันทึก
เทปรายการล่วงหน้า ซึ่งผู้ประกอบกิจการมีระยะเวลาเพียงพอในการ
ตรวจสอบเนือ้หารายการว่าเหมาะสมหรอืไม่ ถ้าพบว่ารายการหมิน่เหม่
ต่อการแพร่ภาพออกอากาศจะระงบัการออกอากาศได้ทนั แต่ผูท้ีไ่ด้รบั
อนุญาตประกอบกิจการฯ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เป็นไปตาม
ค�าร้องเรียน จึงถอืว่าผู้ประกอบกจิการฯ ละเลย ไม่ด�าเนนิการตรวจสอบ 
และระงับเนื้อหารายการที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และการกระท�า 
ดังกล่าวส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงและยากแก่การแก้ไขเยียวยาได ้
ในภายหลงั และมคี�าสัง่ให้ปรบัผูป้ระกอบกจิการเป็นเงนิ 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) และให้ตักเตือนผู้ด�าเนินรายการ ให้ด�าเนินรายการ
โดยค�านึงถึงวิชาชีพสื่อสารมวลชน มีความเป็นกลาง ใช้ภาษาสุภาพ 
เหมาะสม และรายงานผลการด�าเนินการให้ กสทช. ทราบด้วย

เรือ่งที ่2 ช่องรายการ Gang Cartoon ออกอากาศเนือ้หารายการ
ไม่เหมาะสมทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
 ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 23.00 น. 
ได้ชมภาพยนตร์การ์ตนู เรือ่ง  ‘เคนชโิร่’  จากช่องรายการ Gang Cartoon 
ออกอากาศผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม PSI ทั้งนี้รายการดังกล่าว
ได้น�าเสนอภาพการ์ตูนหญิงเปลือยและตัวการ์ตูนชายใช้ปืนจี้หน้าอก
ตัวการ์ตูนหญิงเพื่อข่มขู่ และฉากท่ีแสดงถึงการร่วมเพศ ทั้งที่เป็น 
ช่องรายการการ์ตนู แต่กลบัน�าเสนอภาพทีไ่ม่เหมาะสม อาจก่อให้เกดิ
พฤตกิรรมเลยีนแบบในเดก็และเยาวชนได้ จงึขอให้ ส�านกังาน กสทช. 
ตรวจสอบด้วย
 กสท. เห็นว่า เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของ 
ผู้ประกอบกิจการ รวมทั้งผลกระทบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
ออกอากาศรายการดงักล่าว ในเวลา 23.00 น. แม้เป็นช่วงเวลาทีผู่ร้บัชม 
มีจ�านวนไม่มาก แต่ช่องรายการดังกล่าวเป็นช่องรายการส�าหรับเด็ก
และเยาวชนที่สมควรได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษและเนื้อหารายการ 
ท่ีออกอากาศต้องเหมาะสมส�าหรับเด็ก เยาวชน ดังนั้นเพื่อให้การ
ก�ากับดูแลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและผู ้ใช้บริการได้รับบริการ 
ท่ีมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน�าเสนอเน้ือหารายการ  
กสท. จึงก�าหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน 100,000 บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

บทสรุป
 จากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวท�าให้เข้าใจว่าทุกท่านก็เป็นผู้บริโภค 
ส่ือวิทยุ-โทรทัศน์ ที่มีความรู้เท่าทันได้เช่นกัน เป็นผู้บริโภคที่เข้าใจ
ลักษณะของโทรทัศน์ เห็นว่ารายการที่น�าเสนอไม่เหมาะสม ละเมิด
บุคคลอื่น ก็ต้องเป็นผู้บริโภคที่ไม่นิ่งเฉย และร้องเรียนต่อส�านักงาน 
กสทช. 
 ทุกท่านก็เป็นผู้บริโภคส่ือวิทยุ-โทรทัศน์ ท่ีรู้เท่าทันได้เช่นกัน  
เมือ่พบเหน็สือ่ทัง้วทิยแุละโทรทศัน์ทีไ่ม่เหมาะสม กส็ามารถร้องเรยีน 
มายัง ส�านักงาน กสทช. โทร. 1200 (ฟรี)

กสท. คือ ?
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์  
ในคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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ปกิณกะข่าวสาร

 หลังจากมีเสียงเรียกร้องเร่ืองความ
สับสนในช่องทีวี ทั้งทีวีดาวเทียมและ 
ทีวีดิจิตอลที่ก�าลังจะมา ท�าให้ พ.อ.ดร.
นที ศุกลรัตน ์ ประธาน กสท. และ  
รองประธาน กสทช. ระบุว ่าตอนนี้มี
แนวคิดที่จะเรียงล�าดับช่องทีวีใหม่หมด 
โดยให้หมายเลข 1 - 36 เป็นช่องทวีีดิจิตอล 
แล้วตามด้วยช่องของรายการทวีดีาวเทยีม 
หรอืเคเบลิทวี ีทัง้นีก้เ็พือ่ช่วยสร้างการจดจ�า 

ช่องใหม่ให้กับประชาชน ซ่ึง ณ ขณะนี้ค่อนข้าง
สบัสนในหมายเลขช่องทีห่ลากหลาย คาดว่าเรือ่งนี ้
จะมีความชัดเจนในช่วงมีนาคม ก่อนที่จะมีการ
ทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอลในเดือนเมษายนนี้  
 นอกจากนี ้พ.อ.ดร.นท ียงัอธบิายถงึขัน้ตอน
การทดลองการออกอากาศว่า จะแบ่งออกเป็น  
3 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1. ทดลองการออกอากาศ
เป็นบางเวลา ช่วงท่ี 2. ทดลองออกอากาศไป 
พร้อมกับการประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่
กจิการโทรทศัน์ทีใ่ห้บรกิารเป็นการทัว่ไป และช่วง
ที ่3. ทดลองออกอากาศในภายใต้เงือ่นไขที ่กสท. 
ก�าหนด ซึ่งทาง กสท. จะสามารถออกใบอนุญาต
ให้กบัผูป้ระกอบการได้ในช่วงกลางเดอืนมนีาคมนี้ 
ส่วนจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่น้ัน ตอนน้ียังไม่มี
ความแน่ชดัแต่อย่างใด รวมไปถงึเรือ่งการโฆษณา
ในช่วงระหว่างการทดลองออกอากาศก็เช่นกัน

ข่าวจาก www.dailynews.co.th 
วันที่ 4 มีนาคม 2557 

กสท. เตรียมรีเซตช่องใหม่ 
ยก 1 - 36 ให้ทีวีดิจิตอล

ข่าวจาก : www.thairath.co.th วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2557

 ใกล้ที่จะเปิดด�าเนินการเผยแพร่ทีวี
ในระบบดจิติอล แต่ กสทช. ยงัหาข้อสรปุ 
ไม่ได้ว่าจะมีการโฆษณาในช่วงทดลอง
ออกอากาศผิดกฎหมายหรอืไม่ ซึง่ต้องรอ 
ฝ่ายกฎหมายตคีวาม ขณะทีผู่ป้ระกอบการ 
โทรทศัน์ระบบดจิิตอลภาคพืน้ดนิ เสนอให้ 
เลือ่นวนัออกอากาศจาก วันที ่1 เมษายน  
2557 นั้น พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน 
กสท. บอกว่า ในเรือ่งนีต้นยงัไม่เคยก�าหนด 
วนัออกอากาศอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด 
แต่ว่าในส่วนของคูปองส่วนลดส�าหรับ 
กล่องรับชมทีวีดิจิตอลมูลค่า 690 บาท 
ที่ จะแจกให ้กับ 22 ล ้ านครั ว เรือน 
ท่ัวประเทศนัน้ จะเสรจ็สิน้ภายในสิน้เดอืน 
มีนาคมนี้

 นอกจากนี ้ประธาน กสท. ยงัเผยถงึขัน้ตอน 
การทดลองออกอากาศของทีวีดิจิตอลด้วยว่า 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ใช้เวลารวม 90 วัน  
คือ 1. ออกอากาศเป็นบางเวลา 2. มัสต์แครี่  
หรือการออกอากาศพร้อมหลกัเกณฑ์การเผยแพร่ 
กิจการโทรทัศน์ที่ให ้บริการเป็นการทั่วไป 
3. การออกอากาศจริง หากไม่มีอะไรผิดพลาด  
ก็คาดว่าจะออกอากาศอย่างเป็นทางการได้  
ในช่วงมถินุายน รวมไปถงึการรอฟังฝ่ายกฎหมาย
สรุปว่า จะสามารถโฆษณาในช่วงทดลอง 
ออกอากาศได้หรอืไม่ ส่วนเรือ่งรายละเอยีดของ 
การปรบัช่องทวีใีห้ตรงกบัแพลตฟอร์มตามกตกิา
ของมัสต์แคร่ีนัน้ พ.อ.ดร.นท ียงัคงปฏเิสธทีจ่ะให้ 
รายละเอยีด แต่กย็นืยนัว่า ทกุอย่างต้องเป็นไป
ตามขั้นตอนและอยู่ภายใต้กฎหมายที่ก�าหนด

โฆษณาไม่ชัวร์ แต่คูปองส่วนลดแจกชัวร์ 

 ประธาน กสท. และ รองประธาน กสทช. 
พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ แย้มข่าวดีเรื่องการ
ขยายเครือข่ายทีวีดิจิตอลหลังจากการประชุม
คณะกรรมการ กสท. ว่าที่ประชุมได้มีมติ 
เห็นชอบให้ขยายการให้บริการทีวีดิจิตอลภาค
พื้นดินเพิ่มขึ้นอีก 28 จังหวัด อาทิ จ.เชียงราย 
จ.เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น 
กรุงเทพฯ และ จ.ภูเก็ต เป็นต้น โดยเริ่ม
ท�าการขยายครัง้ละ 4 – 5 จงัหวดั โดยเริม่ตัง้แต่  
1 สิงหาคม 2557 ไปจนถึงมิถุนายนปี 2558 
หากแผนการส�าเร็จจะท�าให้กลางปีหน้ามีทีวี
ดิจิตอลครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน
ถงึ 80% จากทัว่ประเทศ รวมทัง้สิน้ 39 จงัหวดั 
 นอกจากน้ีทาง กสท. ยังต่อใบอนุญาต
ให้กับช่องรายการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี 
อีก 41 ช่อง ไปอีก 2 ปี แต่ก็ยังมีอีก 5 ช่อง
ที่ ไม ่ ได ้ต ่อให ้ เนื่องจากยื่นขอใบอนุญาต 
ล่าช้า และมีอีก 1 ช่อง ขอยุติการออกอากาศ 
แถมยังมีกรณีของอีก 8 ช่อง ที่ต้องส่งเรื่องให ้
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณา
เพิ่มอีก 30 วัน เนื่องจากมีการโฆษณาอาหาร
และยาทีเ่กนิจรงิ ก่อนทีท่าง กสท. จะพจิารณา
ต่อใบอนุญาตให้กับทาง 8 ช่องนี้ต่อไป

ข่าวจาก : www.bangkokbiznews.com 
วันที่ 3 มีนาคม 2557 

28 จังหวัด เฮ กสท. เห็นชอบ 
ให้ขยายเครือข่ายทีวีดิจิตอลเพิ่ม



ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
กลุ่มงำนรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (รส.)
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โทรทัศน์ทั่วไปดูทีวีดิจิตอลได้ไหม : 
หำกที่บ้ำนไม่มี Digital TV ที่สำมำรถรับ DVB-T2 ได้ และยังไม่มีกล่องรับสัญญำณ 
Set Top Box ก็ยังดูทีวีได้ตำมปกติ ผ่ำนกำรส่งสัญญำณแบบ Analog ซึ่งรัฐบำล
มีข้อตกลงว่ำจะท�ำกำรแพร่ภำพระบบ Analog และ Digital ควบคู่กันไป คงมีเวลำ
เตรียมตัวเปลี่ยนใหม่กันอยู่แล้วเนอะ

ดูยังไงดีทีวีดิจิตอล 

1. ใช้กล่องรับสัญญำณ Digital TV 
ซึ่งไม่ว่ำคุณจะใช้ทีวีรุ่นไหนก็สำมำรถดูได้หมด 

2. ใช้ทีวีที่มี Digital Tuner ในตัว (iDTV) 
ทั้งกล่องรับสัญญำณ และ iDTV ซึ่งจะมีตรำครุฑ 
Hologram แสดงกำรรับรองกำรตรวจคุณภำพ

ดิจิตอลทีวีคืออะไร :  ดิจิตอลทีวี หรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital Television) เป็นระบบ 

การส่งผ่านสัญญาณภาพวิดีโอและเสียงโดยระบบดิจิตอล จากเดิมที่เป็นระบบอนาล็อก ข้อดีคือภาพ 

และเสียงที่คมชัดระดับ HD รองรับเทคโนโลยีทั้งภาพและเสียงระบบสูงที่อนาล็อกไม่สามารถท�าได้

ข้อดีทีวีดิจิตอล8
1.  ระบบดิจิตอลมีกำรบีบอัด  
 สัญญำณท�ำให้ส่งรำยกำรต่อช่อง
 ได้มำกขึ้น จำกเดิม 1 ช่อง ส่งได้ 
 1 รำยกำร แต่ระบบดิจิตอล 1 ช่อง 
 จะสำมำรถส่งได้ถึง 4 - 12 รำยกำร 
 ทำงภำคพื้นดิน

2.  รองรับบริกำรที่หลำกหลำย

3.  อยู่บนรถ เรือ รถไฟ ก็รับชมได้ไม่ขัดอำรมณ์ 
 ภำพยังคงคมชัด
 
4.  มีให้เลือกชมทั้งแบบดูฟรีและเสียเงิน

5.  1 ช่องควำมถี่ ส่งได้หลำยรำยกำร  
 ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำยต่อรำยกำรลดลง 
 (จำกเดิม 1 ช่อง ส่งได้ 1 รำยกำร) 

6.  เป็นระบบที่พัฒนำเพื่อรองรับ
 เทคโนโลยีในกำรส่งและรับภำพ
 จำกเครื่องรับโทรทัศน์ที่ให้คุณภำพสูง
 ในอนำคตได้

7.  ระบบดิจิตอลช่วยประหยัดพลังงำน
 เพรำะเครื่องส่งใช้ก�ำลังออกอำกำศลดลง
 
8.  คุณภำพในกำรรับชมดีขึ้นอย่ำงชัดเจน
 ทั้งภำพและเสียง

Subsidy คือโครงการแจกคูปองส่วนลดส�าหรับซื้อกล่องรับสัญญาณหรือ
ซื้อทีวีเครื่องใหม่ ซึ่ง กสทช. อยากให้ทุกบ้านได้มีโอกาสชมทีวีดิจิตอล

คูปองสนบัสนนุ
จาก กสทช.


