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หมายถึง สื่อไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์ 

1. พฤติกรรมและความรุนแรง 

2.  เรื่องทางเพศ 

3.  การใช้ภาษาที่หยาบคายและไม่เหมาะสม

หมายถึง สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

1.  ส่งเสริมให้เกิดระบบวิธีคิดมีสติปัญญา

2.  ส่งเสริมความรู้ในเรื่องวิชาการ และศาสตร์สาขาต่าง ๆ 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

4.  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต 

5.  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชม

 ความหลากหลายในสังคม 

6.  ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

 และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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ในสถานการณ์ปัจจุบันโลกกำาลังประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควด 19 กนัอยา่งถ้วนหนา้ แตก่ารรบัมอืและเผชญหนา้กับโรคดงักลา่วของแตล่ะ

ประเทศนั้นแตกต่างกัน ซ่งผลลัพธ์ที่เกิดข้นก็มีผลแตกต่างกันด้วยเช่นกัน 

กุญแจสำาคัญของการควบคุมโรคระบาดที่ทำาให้ตัวเลขผู้ติดเช้อในหลายประเทศ

ลดลงคือ “การเฝ้าระวัง” ซ่งการเฝ้าระวังนั้น ทำาควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ประชาชน

เพื่อให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง และรู้วธีที่จะป้องกันตนเอง ไม่ให้เป็นทั้ง “ผู้รับเช้อ” และ  
“ผู้แพร่เช้อ” รายต่อไป 

กระบวนการทั้งหมดนั้น ล้วนต้องผ่านการสื่อสารที่ถูกต้องและชัดเจน 

“สือ่ไมป่ลอดภยัและไมส่รา้งสรรค”์ ไมต่า่งอะไรกบัเชอ้ไวรสัทีส่ามารถสง่ต่อและแพร่

ขยายออกไปได้ ซ่งหากผู้ใช้สื่อไม่มีภูมิคุ้มกัน หรอรู้ไม่เท่าทัน การแพร่ระบาดของสื่อร้าย

ก็จะยิ่งกระจายตัวอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสรมสื่อดีให้เพิ่มมากข้น เพื่อไม่ให ้
สื่อร้ายได้มีพื้นที่ออกมาทำาร้ายสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของเรา 

จดหมายขา่วคณะอนกุรรมการเกีย่วกบัการเฝา้ระวงัสือ่ไมป่ลอดภยัและไมส่รา้งสรรค ์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ มีช่อว่า +6-3 หมาย

ถึง 6 เร่องสร้างสรรค์ และ 3 เร่องร้ายที่ไม่ควรมี ตามข้อกำาหนดแนวทางการจัดระดับ

ความเหมาะสมของรายการโทรทศัน ์ประกาศสำานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกสื่อ

 +6-3 จงทำาหน้าที่ทั้งเป็นจดหมายข่าวรายเดือน เพื่อบอกเล่าถึงการทำางานของ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อฯ รวมถึงเป็นช่องทางในการให้ความรู้เพ่ือการ 
รู้เท่าทันส่ือ และแสวงหาความร่วมมือเพ่ือหนุนเสรมในการสร้างวัคซนป้องกันส่ือไม่ปลอดภัย 
และไม่สร้างสรรค์ให้กับสังคมไทยอย่างย่ังยืน 

บรรณาธิการบรหาร นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ที่ปรกษากอง

บรรณาธกิาร นายวสนัต ์ภยัหลกีลี ้ผูจ้ดัการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค,์ รศ. นพ.ชาญวทิย ์พรนภดล ผูเ้ชีย่วชาญด้านจติเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่น ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสุวารี เตียงพิทักษ์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์, นางวรินรำาไพ ปุณย์ธนารีย์  
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองบรรณาธิการ นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล, นางสาวคีตฌาณ์ ลอยเลิศ, นางสาวรติรัตน์  
นมิติบรรณสาร บรรณาธกิารฝา่ยศลิป ์นางสาวสุภทัรา ศรทีองคำา ออกแบบรปูเลม่ นางสาวมนษิฐา ทองเสวต ถา่ยภาพ นายเรืองศกัดิ ์บณุยยาตรา, 
นายณรงค์ฤทธิ์ โก๋กลิ่น ประสานงาน นางสาวมนัญญา พาลมูล, นางสาวปองรัก เกษมสันต์, นายกันตภณ ตั้งอุทัยเรือง, นายเชาวน์เมือง  
เวชกามา, นายธำารงค์ จิตตะปะสาทะ, นางสาวศุทธภา เพชรสุทธิ์ 

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

คณะผู้จัดทำาจดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ +6-3
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29.11.62
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังส่ือ

ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อฯ 
ประชุมหารือการดำาเนินงานของคณะ วาระสำาคัญ 
คอื จดัทำาแผนยทุธศาสตร ์รา่งมาตรการเพือ่สง่เสรมิ 
การพัฒนาและสรา้งทกัษะในการรูเ้ทา่ทนัสือ่ รวมทัง้ 
เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
และพฒันาตนเอง ชมุชน และสงัคม และ รา่งมาตรการ 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เฝ้าระวัง

24.02.63
wวาระสำาคญั คอื การจดัเวทสีง่เสรมิ

การมสีว่นรว่มของประชาชน 5 ภมูภิาค และ
การจัดทำามาตรฐานการรับรองเครือข่าย 
(Network Accreditation)

29.02.63
มอบรางวัลรายการส่งเสริมนวัตกรรม 

ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงานประกาศผล 
รางวัลโทรทัศน์ทองคำา ครั้งที่ 34

โดยผู้จัดทำาหลักเกณฑ์และมอบรางวัล 
ไดแ้ก ่ผศ. ดร.วรชัญ ์ ครจุติ ประธานคณะอนกุรรมการ
สง่เสรมิสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมเพือ่การพฒันาสือ่
ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ผูช้นะรางวัล ไดแ้ก ่ภาพยนตร์
ซีรีส์ศรีอโยธยา 2 (ช่องทรูโฟร์ยู)

28.02.63
กองทุนพัฒนาสื่อฯ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และโรง

ภาพยนตร์ Quarter CineArt จัดการเสวนา “นวัตกรรมสื่อ...
สร้างอย่างไรให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์” เพื่อการพัฒนาสื่อ
ด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

10.03.63
ประชุมวิชาการพัฒนาแนวทางการ

รบัรองมาตรฐานเครอืขา่ย และระดมสมอง
การจดัทำาแนวทางมาตรฐานเครอืขา่ยสูก่าร
ให้ทุนประเภทเครือข่าย (Collaborative 
Grant) 

งานในครั้งนี้ได้ทิศทางที่สำาคัญใน
การพัฒนารูปแบบการทำางานร่วมกับ
ภาคีและการให้ทุนสนับสนุนรูปแบบใหม่ 
ผ่านการพัฒนาระบบมาตรฐานเครือข่าย  
(Standard) ที่มีแนวทางการประเมินผล 
(Scoring) ที่ชัดเจน
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เฝ้าระวังสื่อด้วยประชาชน

ต่อจ๊กซอวเ์ครอข่ายสังคม

เดิมกำาหนดว่าจะจัดทำาทำาเนียบนาม
สื่อ โครงการเกี่ยวกับการต่อยอด และ
โครงการประชุม สัมมนาให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการทำางานร่วมกัน 
ทดลองทำาโครงการให้ทุนในลักษณะความ
ร่วมมือ แต่สถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 ทำาให้การทำางานของเราต้องหยุด
ชะงกัลง จงึอาจตอ้งทบทวนแผนใหเ้หมาะสม 
กับสถานการณ์

การพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรคอ์ยา่งย่ังยืน ตอ้งเน้นการเฝา้ระวงัและการทำางาน

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม หนึ่งในการทำางานสำาคัญของ กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จงได้แก่บทบาทของ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสรมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ซ่งมี รศ.พนา ทองมีอาคม ดำารงตำาแหน่งประธานอนุกรรมการฯ ที่จะ

มาเล่าถึงการทำางานของคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้กัน

รศ.พนา ทองมีอาคม 

ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Who are we?
ทกุวนันีเ้ราอยูใ่นนเิวศสือ่ใหมท่ีม่กีารเปลีย่นแปลง

สงู สือ่มจีำานวนเยอะขึน้มาก โดยเฉพาะโซเชยีลมเีดียที่
มีอิทธิพลอย่างมากกับคนยุคนี้ ขณะเดียวกันก็มีความ
สลับซับซ้อน เป็นเครือข่ายซ้อนเครือข่าย เพราะเรา
กำาลังอยู่ในสังคมเครือข่าย การกำากับดูแลสื่อจึงอาศัย
เพียงเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ ถ้าเราจะส่งเสริม ดูแล แก้
ปัญหาสื่อไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์ ได้ดีที่สุด ต้อง
รับมือด้วยเครือข่าย ให้ทุกคนช่วยกันดูแล ดึงคนเข้า
มามีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายของเรา

What we do?
เราเน้นการสร้าง “การมีส่วนร่วม” ทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน กลุ่มองค์กรพัฒนา
เอกชน โดยสร้างรูปแบบการประสานงานให้
เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยทำางานสอด
ประสานกับ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 
และคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ซึ่งมีเครือข่ายของตัวเองอยู่ 
โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดน้ีจะทำางานเครือข่าย 
ที่ยังไม่มีใครดูแล เช่น เครือข่ายเด็ก พระสงฆ ์
ชุมชนท่ีมีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้ทำางาน
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

กุญแจการทำางานของเราคือการมี
สว่นรว่ม (collaboration) อย่างเทา่เทยีม 
ไม่มีใครใช้ใคร ใครสั่งใคร ใครใช้
ประโยชน์จากใคร การมีส่วนร่วมที่ดี
ที่สุดคือ การสร้างวัตถุประสงค์ร่วม รู้
ว่าจะทำาอะไร ไม่ทำาอะไร ทำาอะไรก่อน
หลงั ทำาแคไ่หน จะใชท้รพัยากรอะไรบ้าง 
เหมือนการตกลงไปเป้าหมายเดียวกัน 
เพื่อให้ทุกคนไปถึงปลายทางตามเวลาที่
กำาหนด ภายใต้ความสะดวกสบาย โดย
ใช้ทรัพยากรถูกที่สุด   

คุยกับภาค ี   

What we believe?
What we do in 2020? 
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  INTERVIEW

แม้ปัจจุบันจะเกษียณอายุราชการแล้ว ปัจจุบันคุณลัดดา
ยังทำางานด้านเฝ้าระวังสื่ออย่างต่อเนื่อง ในตำาแหน่ง ประธาน
อนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นอนุกรรมการหนึ่งในหลายชุดของ กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

ยอ้นกลบัไปในยคุท่ีอนิเทอรเ์นต็เพิง่เรม่แพรห่ลาย 

ช่อของ “ลัดดา ตั้งสุภาชัย” ปรากฏให้เห็นผ่านตาอยู่

บ่อยคร้ัง ทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์ และบนเว็บไซต์ข่าว

ช่อดัง พร้อมฉายา มือปราบวัฒนธรรม ด้วยการทำา

หน้าที่เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ภายใต้สังกัดกระทรวง

วัฒนธรรมท่ีต้องรับมือสื่อใหม่ และการไหลบ่าทาง

วัฒนธรรมจากทั่วโลกที่ทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็ว 

สร้างวัคซนสู้สื่อร้าย

จากมือปราบ
สูห่น่วยระบาด
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“เมื่อ 20-30 ปีก่อน เริ่มมีสื่อออนไลน์
แต่ยังไม่มากนัก กลุ่มผู้ใช้สื่อมีทั้ง ‘สร้างสรรค์’ 
และ ‘ไม่สร้างสรรค์’ เดิมเราพบปัญหาเรื่องลามก
อนาจาร และการล่อลวงค่อนข้างมาก ส่วนปัจจุบันที่มี
แพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้น ปัญหาที่พบเพิ่มเติมคือ การ
ฉ้อโกง การส่อเสียด สร้างความเกลียดชัง รวมไปถึงการรังแก
กันบนโลกออนไลน์ (Cyber Bullying) และข่าวปลอม (Fake 
News) ขณะที่ปัญหาเดิมก็ยังอยู่ จึงเกิดคณะอนุกรรมการ 
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ขึ้น 
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้ังด้านการ
ศึกษา ด้านคนพิการ ด้านพัฒนาการเด็ก ฯลฯ ร่วมอยู่ในคณะ
อนุกรรมการชุดนี้” 

ไม่เพียงสถานการณ์สื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์จะ
ขยายตัวมากขึ้น แต่การทำางานของหน่วยงานภาครัฐก็ปรับ
เปลี่ยน โดยดึงความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาร่วม
ด้วยมากขึ้นเช่นกัน คุณลัดดาให้มุมมองด้วยว่า แม้สื่อร้าย 
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กระทรวงสาธารณสุข

มีหน่วยระบาดวทยา

เราก็มีหน่วยระบาด

ทางวัฒนธรรม 

ที่จะป้องกันและ

แก้ไขปัญหาจากสื่อ

ไม่ปลอดภัยและ

ไม่สร้างสรรค์

จะขยายตัวมากขึ้น แต่การตระหนักรู้และ
รู้เท่าทันสื่อของประชาชนไทยก็มีมากขึ้น 
เชน่กนั เมือ่คนในสงัคมรูเ้ทา่ทนัสือ่ สือ่รา้ย
ก็คลายมนตร์ดำาลงได้  

“ภารกิจของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับ 
การเฝ้าระวังสื่อฯ ที่ตั้งเป้าไว้ คือ การติด
อาวุธทางปัญญา หรือให้ความรู้เพื่อให้
ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ ขจัดสื่อร้าย ขยาย
สือ่ด ีและพฒันาบคุลากรและเครือข่ายใหมี้
ความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นแนวทางการทำางานที่
ยัง่ยนืและพฒันาตอ่ยอดตอ่ไปได ้โดยกลุม่
เป้าหมายที่เราให้ความสำาคัญมากที่สุดคือ 
กลุ่มเด็กและเยาวชน”

อนุกรรมการเก่ียวกับการเฝ้าระวังส่ือฯ 
จะทำางานสอดประสานรว่มกบั อนกุรรมการ
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน และ
อนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ โดยประธานอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อฯ ได้เล่าถึงงาน
ในปี 2563 ที่วางแผนการปฏิบัติงานไว้ 
9 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำาคู่มือ
รู้เท่าทันสื่อ 1 และ โครงการจัดทำาคู่มือ
รู้เท่าทันสื่อ 2 เพ่ือเป็นคู่มือให้หน่วยงาน
และประชาชนทั่วประเทศนำาไปใช้เป็น
แนวทางในการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย
และไม่สร้างสรรค์ โครงการค่ายเยาวชนรู้
เท่าทันสื่อ โครงการผลิตซีรีส์เด็กติดเกม 
ซึ่งสองโครงนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้
ความรูแ้ละเปน็การแก้ไขปัญหาเดก็ติดเกม 
นอกจากน้ียังมี โครงการเสวนาส่ือปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ โดยจะหยิบยกประเด็น
ด้านสื่อที่เป็นกระแสในสังคมมาเสวนาเพื่อ
เรียนรู้ร่วมกัน 

โครงการจัดเวทีรางวัล เพื่อมอบ
รางวัลให้กับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
โดยตั้งเป้าให้รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลแห่ง
ความภาคภูมิใจที่ผู้ผลิตสื่อทุกคนต้องการ 
และเฝ้ารอการประกาศผลรางวัลในแต่ละ
ปีอย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งจะช่วยสร้างแรง
จูงใจให้ผู้ผลิตสื่อหันมาผลิตสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์มากข้ึน โครงการพัฒนา
บุคลากรและเครือข่าย เพื่อให้บุคลากร
และเครือข่ายในการทำางานเฝ้าระวังสื่อ
เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่

เสมอ และเพื่อให้การทำางานของเครือข่าย
มีแนวทางที่ชัดเจน มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน
อย่างเป็นระบบ จึงมี โครงการจัดทำาแผน
ยุทธศาสตร์ ขึ้น รวมถึงโครงการจัดทำา
จดหมายข่าว ที่จะทำาหน้าที่เป็นกระบอก
เสียง แจ้งข่าวสารการดำาเนินงาน และหา
แนวร่วมในการหนนุเสรมิการทำางานทัง้เชงิ
นโยบายและปฏิบัติร่วมกันให้เข้มแข็ง

แผนการปฏิบัติที่กำาหนดไว้แต่เดิม
นั้น บางโครงการจำาต้องชะลอไว้ เพราะ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อาทิ 
การจัดค่ายเยาวชน การผลิตซีรีส์เด็กติด 
เกม หรือการจัดเสวนา เพื่อหลีกเลี่ยงการ
รวมตวักนั แตโ่ครงการอืน่ ๆ  นัน้ ยงัเดนิหน้า 
อย่างต่อเนื่อง 

“ส่ือไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์ ก็เหมือน 
ไวรัสโควิด หมอก็พยายามหาวัคซีนมาฉีด
เพื่อป้องกันโรค ขณะเดียวกันเรื่องสื่อไม่
ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์ นักการศึกษา นัก
พฒันาการเดก็ หรอืพอ่แม ่ก็พยายามรว่มมอื 
กัน เพื่อหาวัคซีนมาฉีดให้เด็ก ช่วยให้เด็ก
รู้เท่าทัน ใช้สติในการเสพสื่อหรือสร้างสื่อ 
ขณะทีก่ระทรวงสาธารณสขุมหีนว่ยระบาด
วทิยา เรากม็หีนว่ยระบาดทางวฒันธรรม ที่
จะป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสื่อไม่
ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์เช่นกัน” 

ไม่ว่าจะเป็นมือปราบหรือเป็นหน่วย 
ระบาด ยังคงทำาหน้าที่เพื่อให้สังคมไทยม ี
ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่เปล่ียนแปลง

• โครงการเสวนา

 สื่อปลอดภัยและ

 สร้างสรรค์

• โครงการจัดเวทีรางวัล

• โครงการพัฒนาบุคลากร

 และเครอข่าย

• โครงการจัดทำาแผน 
 ยุทธศาสตร์

• โครงการจัดทำา

 จดหมายข่าว

• โครงการ

 จัดทำาคู่มือ

 รู้เท่าทันสื่อ 1

• โครงการ

 จัดทำาคู่มือ

 รู้เท่าทันสื่อ 2
• โครงการ

 ค่ายเยาวชน

 รู้เท่าทันสื่อ

• โครงการผลิต

 ซรส์เด็กติดเกม

แผนปฏิบัติงานอนุกรรมการ

เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อ

ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์



  INFOGRAPHIC
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SPECIAL REPORT    

การมีอิทธิพลของสื่อ ไม่ใช่มีเฉพาะ
กบัตวัตนของคนเทา่นัน้ แตย่งัส่งผลตอ่ภาพ
รวมของสงัคมและประเทศดว้ย เพราะสือ่มี
ความเช่ือมโยงกบัระบบการเมอืง เศรษฐกจิ 
และสังคม วัฒนธรรม นั่นหมายความ
ว่า เราต้องมองความปลอดภัยและความ
สร้างสรรค์ของสื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคล่ือนทั้งตัวตนและภาพรวม จึงเป็น
ที่มาของการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและ
ไม่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนและประเทศ

เมื่อกล่าวถึงสื่อไม่ปลอดภัยและ
ไม่สร้างสรรค์ เรามุ่งเน้นไปท่ีประเด็น
เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ ภาษา และความ
รุนแรงที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนขึ้น ประกาศคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง  
กำาหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและ

ดร.ตรี บุญเจือ 

ผู้อำานวยการส่วนพัฒนา

หลักเกณฑ์การคุ้มครอง

ผู้บริโภค สำานักงาน กสทช.

เราพูดถึงสื่อกับอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม 

และพฤติกรรมของคนกันมาก ไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคล 

สื่อมวลชน และโดยเฉพาะในปัจจุบันที่สื่อ(สังคม)

ออนไลน์ทำาให้คนที่สนใจสามารถสร้างช่องทางการ

สื่อสารของตนเองได้ รวมถึงโต้ตอบกันได้

อย่างเสรมากยิ่งข้น หรือส่งผลกระทบทางลบต่อจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชน ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมอย่างร้ายแรง 2) สื่อที่มีเนื้อหา
ก่อให้เกิดความแตกแยก ยั่วยุ และสร้าง
ความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
จนอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ไม่ว่า
จะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ 3) สื่อท่ีมี
เน้ือหาส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 4) สื่อที่มี
เนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และ 5) สื่อที่มี
เนือ้หาขดัต่อหลกัจรรยาบรรณสือ่ หรอืแนว
ปฏิบัติของวิชาชีพสื่อนั้นๆ

กรอบแนวคิดเรื่องระบบการ
เฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่
สร้างสรรค์ มีกระบวนการที่
สำาคัญสี่ประการ ซึ่งสามารถ 
“สร้างภูมิคุ้มกัน” และ “ป้องกัน
ปัญหา” ให้แก่ประชาชนพลเมือง 

โดย 1) กำาหนดขอบเขตการเฝ้า
ระวังสื่อ 2) สร้างเครือข่ายการทำางานที่

เชื่อมโยงระหว่างภาคส่วน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ 3) ปฏิบัติงานที่มีการศึกษาวิจัย
สถานการณ์และสังคม 4) ส่งต่อความรู้ 
เพือ่นำาไปพฒันาตอ่ยอดโดยภาคส่วนตา่ง ๆ

โดยเปา้หมายของการสรา้งระบบเฝา้
ระวังนี้ นอกจากจะสามารถสร้างความรู้
เทา่ทนัสือ่ ซึง่จะนำาไปสูก่ารพฒันาวถิชีวีติ
และวัฒนธรรมการบริโภคสื่อแล้ว ยังนำา
ไปสู่การพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพ 
ตลอดจนพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอีกด้วย

สื่อที่มีเนื้อหา

ขัดต่อกฎหมาย

สื่อที่มีเนื้อหา

ขัดต่อหลัก

จรรยาบรรณสื่อ

สื่อที่ขัดต่อ

ศีลธรรม จรยธรรม และ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม

สื่อที่มีเนื้อหาก่อให้เกิด

ความแตกแยก ยั่วยุ

และสร้างความ

เกลียดชัง

ไม่สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 กำาหนดให้
หมายถึง 1) สื่อที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
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วธีสื่อสารสู้

สไตล์ “หมอยง”

  COVER STORY
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เราไดถ้อดบทเรยีนการส่ือสารของคณุหมอทีใ่ชสู้ก้บั COVID-19 
อย่างได้ผล ด้วยวิธีการสำาคัญ 9 ข้อดังนี้

เลือกสื่อสร้าง Impact
หมอยงเลือกใช้ เฟซบุ๊กเป็น

ช่องทางการสื่อสาร เพราะเข้าถึง
ประชาชนไดง้า่ยและสง่ผลกระทบใน
วงกว้าง เริ่มต้นจาก 5 ปีก่อนเมื่อพบ
วา่คนไขม้คีวามเชือ่ผดิ ๆ  เรือ่งนมแม่
จำานวนมาก 

“คุณแม่ปั๊มนมแล้วใส่ตู้แช่ไว้ 
ถ่ายภาพมาอวดกัน ใครปั๊มนมได้
มากกว่ากัน แล้วยังนำานำ้านมที่ปั๊มไว้
ไปบริจาคให้ทารกคนอื่นที่ไม่ใช่ลูก
ของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำา 
ผมเลยตดัสนิใจเปดิบญัชเีฟซบุก๊ เพือ่
ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งข้อมูล
ต่าง ๆ ก็ถูกนำาไปส่งต่อในกลุ่มแม่
และเด็กอย่างกว้างขวาง  

มาถึงโควิด ผมก็ให้ความรู้ผ่าน
เฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่
เกิดขึ้นมหาศาล เพราะประชาชน
นำาข้อมูลไปใช้และส่งต่อ รวมถึงสื่อ
หนงัสอืพมิพห์รอืสำานักขา่วกน็ำาขอ้มลู
จากเฟซบุ๊กของผมไปใช้ด้วยเช่นกัน”

 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผู้ติดเช้อและเสียชวตที่เพิ่มมากข้นทุกวัน

จากทุกมุมโลก สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนจำานวนมาก ในประเทศไทยเมื่อพบ 
ผูต้ดิเชอ้รายแรก ขอ้มลูในโลกออนไลน์ถกูเผยแพรท่ัง้ถกูและผดิอย่างไรท้ศิทาง สรา้ง

ความสบัสนและสง่ตอ่ความตืน่กลวัใหเ้พิม่มากขน้ จนเมือ่ “หมอยง” หรอ ศ. นพ.ยง 
ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เช่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวทยาคลินิก ภาควชากุมาร

เวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทยาลยั เผยแพร่ขอ้มลูพรอ้มคลปิ

วดโีอใหค้วามรูเ้พือ่รบัมอืกบั COVID-19 ดว้ยการสือ่สารชดัเจน เขา้ใจงา่ย กลายเปน็

แหล่งข้อมูลที่ประชาชนและโลกออนไลน์ให้ความเช่อถือ บรรเทาความตื่นตระหนกให้

คลี่คลายลง 



“ความรู้” สู้ “ความเช่อ” 
 เมื่อมีการส่งต่อข้อมูลที่เป็นความ

เชื่อผิด ๆ จำานวนมาก วิธีการท่ีคุณหมอ
ใช้ต่อสู้กับความเชื่อ(Believe) คือ การให้
ความรู้ (Knowledge) 

“ตอนเริ่มใช้เฟซบุ๊ก มีการแชร์ข่าว
ชืน่ชมพยาบาลแมล่กูอ่อนทีใ่หน้มแกล่กูของ
คนไข้ เราปล่อยความเชื่อแบบนี้ไม่ได้ เขา
ทำาเพราะไม่มีความรู้ ผมก็เขียนให้ความ
รู้ เอาความรู้ไปสู้กับความเชื่อ เรื่องโควิด
ผมก็ใช้วิธีการเดียวกัน โพสต์ให้ความรู้
อย่างต่อเนื่อง และเรารู้ว่าสื่อมีผลกระทบ
ต่อชีวิตมาก

คนเสพสือ่เกดิความเครียด คอยนัง่นบั 
ตวัเลขผูต้ดิเชือ้ ผมกใ็หข้้อมลูถงึสถานการณ ์
และขอ้แนะนำาการปฏบิติัตวั เพือ่คลายความ 
กงัวล ส่วนใครที่เขา้มากอ่กวน ตอ่ต้าน ผม
ก็บล็อกและไม่นำามาใส่ใจ” 

สื่อสารไม่ซับซ้อน 
เลี่ยงศัพท์สูง

“ข้อมูลที่ต้องการสื่ อต้อง
เข้าใจง่าย อาจใช้การเปรียบเทียบ 
เช่น ถามว่าโควิดจะมีการระบาด
รอบสองหรือไม่ ผมเปรียบเทียบ
ว่าตอนนี้เหมือนนำ้าท่วม เราสร้าง
กำาแพงปิดรอบบ้านเราแต่ก็อาจมี 
รรูัว่เกดิขึน้ได ้หากมรีรูัว่เรากว็ดินำา้
ออก แตถ่า้รรูัว่ใหญเ่ราวดิไมท่นักม็ี
โอกาสท่วมได้เหมือนกัน คนก็จะ
เข้าใจง่ายขึ้น ผมจะหลีกเล่ียงการ
ใช้ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ แต่
ใช้สามัญสำานึกในการสื่อสารแทน” 

แบ่งหัวข้อเพื่อสื่อสาร
“การสื่อสารเป็นข้อมูลยาวพรืด

ไม่น่าอ่าน และข้อความยาว ๆ คน
มกัไมอ่า่น แตห่ากนำาขอ้มลูมาจัดแบง่
เป็นหัวข้อ หรือแบ่งออกเป็นตอน ๆ 
ย่อยให้เข้าใจง่ายขึ้น เช่น 9 คำาถาม-
คำาตอบ COVID-19, 12 ข้อโควิดกับ
การตรวจภูมิต้านทาน จะเหมาะกับ
ลักษณะของการอ่านหนังสือของคน
ยุคปัจจุบันมากกว่า”

ท้ารบ Fake News ด้วยหลักฐาน
  “การสื่อสารต้องเป็นความรู้ไม่ใช่

ความเห็น ข้อมูลต้องถูกต้อง กรณีโควิด
ผมใชข้อ้มลูวจัิยมาอา้งองิ เชน่ มกีระแสขา่ว
ว่าเชื้อโควิดที่สนามมวยรุนแรงกว่าสถาน
บนัเทงิและมาจากอติาลี แตไ่ม่ไดม้หีลกัฐาน
ยนืยนั ผมใหล้กูศษิยข์อรหสัพนัธกุรรมจาก
คนไข้ทั้ง 2 แห่ง นำามาเปรียบเทียบให้เห็น
ว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกัน มีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
บางเร่ืองไม่จำาเป็นต้องโต้ทันที แต่ใช้ความจริง 
ที่สามารถพิสูจน์ได้มายืนยัน”
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ไม่ต่อเติมเพิ่มเร่อง
“ความรูใ้นชว่งวกิฤตโิรคระบาดเปน็สิง่สำาคญั การ

สื่อสารจึงต้องเล่ียงการเพิ่มเติมสิ่งอื่นใดลงไปนอกจาก
ความจริง แม้แต่การใส่ความเห็นก็ไม่ควร เพราะหาก
ความเห็นเราผิดหรือชักนำาไปทางเลวร้าย เรื่องนั้นก็จะ
ยิ่งแย่ลงไปอีก นอกจากนี้ต้องให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาของสถานการณ์ บางอย่างท่ีปฏิบัติไม่ได้อย่า
เผยแพร่ออกไป” 

สื่อสารสั้น สมำ่าเสมอ
“ผมเริ่ ม โพสต์ ไม่ เกิน 7 

บรรทัด และการโพสต์ทุกครั้งใน
ตอนสุดท้ายจะขมวดสรุปหรือให้
ขอ้คดิไว้ โดยโพสตส์มำา่เสมอทกุวัน 
แต่ไม่โพสต์ถี่ เพียง 1-2 ครั้งต่อวัน 
โดยเลอืกเรือ่งทีส่ำาคญัมาโพสตเ์พ่ือ
ให้คนได้เห็นนานที่สุด”

คนสื่อสารน่าเช่อถือ
“ผมไม่ปฏิเสธหากจะมีเอกชน

เข้ามาสนับสนุนการให้ความรู้แก่
ประชาชน แต่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่ผมจะนำาเสนอ และต้องไม่มี
ความขัดแย้ง นอกจากนี้ผมจะไม่
อนุญาตให้นำาข้อมูลไปดัดแปลงหรือ
ทำาซำ้าเพราะอาจจะเกี่ยวพันในเรื่อง
ลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้ 
และหากมีผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
(conflict of interest) เขา้มาเกีย่วข้อง 
ความน่าเชื่อถือจะลดน้อยลง”

งดดราม่าก่อตื่นตระหนก
“ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นสื่อ 

ผมคดิแคใ่หค้วามรู ้เมือ่เปน็เชน่นีเ้รา
ต้องให้ความจริง และความจริงที่ให้ 
ต้องไม่ทำาให้คนตื่นตระหนก หรือ
สร้างเรื่องดราม่า พูดจาเอามัน 

สว่นคนเสพสือ่ตอ้งเลอืกเสพสิง่
ที่มีท่ีมาท่ีไปชัดเจน นอกจากอ่านได้
แล้วต้องอ่านให้เป็น แยกความเห็น
กับข้อเท็จจริงได้ แค่อ่านแล้วเชื่อเลย
ไม่ได้ ต้องคิด วิเคราะห์ได้ด้วย”

“ตอนนั้นพบผู้ติดเช้อจากสถานบันเทิง แล้วมีคนถามข้นมาว่า โควดติด

ทางเพศสัมพันธ์ได้ไหม ผมก็บอกว่า มันจะติดได้อย่างไรหากห่างกัน 2 เมตร 

และผมก็ไปเขยนเป็นประโยคสั้น ๆ ในเฟซบุ๊ก เพื่อให้คนมีอารมณ์ขัน จะได้ไม่

เครยด เพราะตอนนั้นเรารณรงค์เร่อง  Social Distancing แต่ก็มีคนเอาไป

ทำารูปเยอะแยะไปหมดเลย”

มีเพศสัมพันธ์ห่างกัน 2 เมตร 

ไม่ติดโควดแน่นอน
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  VOICE

ส่องสื่อกับเด็ก

สมิต - อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ 
กรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

และอดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ฟรองซ์-ธนวัฒน์ 
พรหมโชติ 
รองประธานสภา

เด็กและเยาวชนแห่ง

ประเทศไทย 

“ปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีการใช้สื่ออย่างแพร่หลาย ในฐานะผู้เสพสื่อ เด็ก ๆ อาจจะไม่
กลัวการแสดงความคดิเหน็ในพืน้ทีอ่อนไลน ์เพราะผลกระทบไมไ่ดเ้กดิขึน้ในทนัท ีจนลมืตระหนกั
ไปว่าในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมักมีผลลัพธ์สองด้านเสมอ จึงควรรับข้อมูลให้รอบด้านอย่างมีสติ  

ขณะเดยีวกนักย็งัสามารถเปน็ผูผ้ลติสือ่ได้ดว้ยตวัเอง สำาหรบัผมแนวทางในการโพสตห์รือ
แสดงความคิดเห็นใด ๆ คือ +6 เรื่องสร้างสรรค์ -3 เรื่องร้าย ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกสื่อและ
ทกุยคุสมยั แตก่ยั็งพบสือ่ไมส่รา้งสรรคห์รือการแสดงความเห็นทีเ่ปน็การทำากลัน่แกลง้กนัไดอ้ยู่
ทัว่ไป วธิกีารแกไ้ขปัญหาคงไมใ่ชก่ารปดิกัน้หรือออกมาตรการเขม้งวดแตเ่พยีงอยา่งเดยีว แตต่อ้ง
ยอมรบัพฤตกิรรมกนักอ่นแลว้ใชว้ธิกีารทีเ่ปน็มติร คอ่ย ๆ  ฉดีวคัซนีทีส่รา้งสรรคใ์หต้วัเดก็ทลีะนดิ 
นอกจากนี้ผู้ใหญ่อาจจะสนับสนุนเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อ”

“หากย้อนกลบัไปเมือ่ 10 ปทีีแ่ลว้ เราจะพดูกนัแค ่‘สือ่ปลอดภยั’ และ ‘ไมป่ลอดภยั’ 
แต่ไม่มีคำาว่าสร้างสรรค์ หรือไม่สร้างสรรค์ เราก็ทำาสื่อไม่ปลอดภัยให้น้อยลง สื่อปลอดภัยให้
มาก แต่ด้วยบริบทที่ต่างจากอดีต เราไม่สามารถทำาให้จำานวนสื่อลดลงได้ ดังนั้น ทักษะในการ
เลือกรับสื่อจึงเป็นเรื่องสำาคัญมากที่จะแปรออกมาเป็นทุนทางสังคมให้เด็ก

ผมมีโอกาสทำาวิจัยที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก มี
การนำาขา่วสารบ้านเมอืง หรอืรปูภาพ มาเปน็ทนุชวนเด็กท่ีไดร้บัโทษคดิและคยุ ซึง่กระบวนการ
ไม่ได้ออกแบบให้วิเคราะห์สื่อเพียงอย่างเดียว แต่ยังจัดชุดคำาถามให้เด็กตกผลึก และนำาเสนอ
ตอ่กลุม่ เพิม่ทกัษะกระบวนการคดิ เชือ่มโยงสงัคม และมองเหน็ดา้นดีของตนเอง จนไมอ่ยาก
จะกลับไปทำาผิดซำ้า อีกทั้งยังได้ทักษะภาษา การเขียน และการสื่อสารเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากมี
กระบวนการทีอ่อกแบบมาอยา่งด ีช่วยทำาให้เดก็เกดิการคดิวเิคราะหส์ือ่ กจ็ะสามารถทำาใหเ้กดิ
ความคิดในเรื่องการตระหนักรู้และรู้เท่าทันสื่อได้ดี และยังช่วยพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ  ให้เด็ก
และเยาวชนด้วย” 

ส่องสื่อกับเด็ก

พบกันครั้งแรกขอถือโอกาสทักทายและไถ่ถามกัน

หนอ่ยคะ่วา่คณุรูจ้กักองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค์

มากน้อยแค่ไหน เพียงสแกน QR Code เข้าไปตอบคำาถามสั้น ๆ 

ภายในวนัที ่10 มถินุายน 2563 เทา่นัน้ สำาหรบัผูท้ีเ่ขา้ไปตอบคำาถาม 10 คนแรก 
รับไปเลย! หน้ากากอนามัยเก๋ ๆ ไว้ใส่ป้องกันโควด ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ  ^-^





กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2273 0116-8 โทรสาร 0 2273 0119 อีเมล : contact@thaimediafund.or.th website : www.thaimediafund.or.th


