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การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ (MIL) ในยุคดจิติอล 

 
 
 
 
 
 

รายงานสรุป 

การสมัมนาวา่ด้วยการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศในยคุดิจิตอล 

จดัขึน้เม่ือวนัท่ี ๒๖-๒๗ เดื่อพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

โรงแรมเซ็นจร่ีู พาร์ค  กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

 

โดย 
ส านักการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.) 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(ส านักงาน กสทช.)   
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รายงานสรุป 

การสัมมนาว่าด้วยการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ (MIL) ในยุคดจิติอล 

จัดขึน้ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค   กรุงเทพมหานคร 

โดย  ส านกัคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ (บส.)                                                              

ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (ส านกังาน กสทช.)  

- สนุทรพจน์เปิดการสมัมนา  

กสทช. ผศ.ธวชัชยั จิตรภาษ์นนัท์    หน้า ๓ 

- แนวโน้มและข้อท้าทายในยคุหลอมรวมส่ือ 

คณุวิสิฐ อตพิญากลุ     หน้า ๖ 

ผศ. ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ ไตรรัตน์    หน้า ๑๓ 

- การท าความเข้าใจเร่ืองการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ (MIL) 

ดร.อลิซ วาย.แอล. ลี     หน้า ๒๐ 

ศ.ดร.โทมสั บาวเออร์     หน้า ๒๘ 

- การประยกุต์ใช้แนวคดิ MIL : จากทฤษฎี สูก่ารปฏิบตัิ 

มิสเตอร์แมธธิว จอห์สนั     หน้า ๓๓ 

มิสเอลซา บาสติยอง     หน้า ๔๐ 

คณุอาทิตย์ สริุยะวงศ์กลุ     หน้า ๔๓ 

- ประสบการณ์ MIL กบัภาคการศกึษา 

ดร.อลิซ วาย.แอล. ลี     หน้า ๔๘ 

คณุเข็มพร วิรุณราพนัธ์     หน้า ๕๓ 

- ประสบการณ์ MIL กบับทบาทของผู้ก าหนดนโยบาย 

มิสมิสาโก อิโต      หน้า ๖๒ 

ศ.ดร.โทมสั บาวเออร์     หน้า ๖๘ 

- สรุปประเดน็หลกัของการสมัมนา “ร่วมเรียนรู้ มองสู่อนาคต” 

ดร.ตรี บญุเจือ      หน้า ๗๓ 
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สุนทรพจน์เปิดการสัมมนา 

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์: กรรมการ กสทช. 

 

 

 

เรียนทา่นผู้ มีเกียรต ิ  

วนันี ้รู้สกึยินดีเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีส านกังาน กสทช. และองค์กรภาคีทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบัน

แหง่ชาตเิพ่ือการพฒันาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(สพฐ.)  มีเดียมอนิเตอร์ภายใต้มูลนิธิส่ือมวลชนศึกษา  สถาบนัส่ือเด็กและเยาวชน  มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ด 

(Friedrich Ebert Stiftung)  และเครือข่ายการศกึษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai 

Civic Education)  ร่วมมือกันจัดการสัมมนาครัง้นีข้ึน้มา เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนา และเพิ่ม

ความสามารถของประชาชนในการรู้เท่าทนัส่ือเพ่ือความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   ทัง้นี ้ถือเป็น

ครัง้แรกท่ีมีการจดัสมัมนาในประเด็น “การรู้เท่าทนัส่ือในยคุดิจิตอล” ขึน้ในประเทศไทย โดยมีผู้สนใจจากแวด

วงการศกึษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ผู้ประกอบการส่ือมวลชน เครือข่ายผู้บริโภค รวมทัง้พนกังาน กสทช. 

จ านวน ๓๐๐ คน  เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็น “การรู้เท่าทนัส่ือ”  กบัผู้ เช่ียวชาญและผู้แทนองค์กร
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จากต่างประเทศ ในการก าหนดนโยบาย หรือการด าเนินการ  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การสมัมนาในครัง้นี ้จะ

น าไปสู่การพฒันาความรู้ และกระบวนการท างานของแตล่ะหน่วยงาน แต่ละภาคส่วนของสงัคม  และจะ

เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานโดยตรงและเก่ียวข้อง อันจะส่งผลต่อการ

ปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ตอ่ไป 

ปัจจุบนั เรามีการบริโภคส่ือ ทัง้ส่ือสงัคมออนไลน์ (social media) โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ์ 

ภาพยนตร์  ซึง่ต้องยอมรับวา่ จ าเป็นต้องมีการดแูลข่าวสารเพ่ือการด าเนินชีวิตประจ าวนั รวมถึงเทคโนโลยี

ท่ีมีความก้าวหน้าไปมาก สามารถรองรับการบริโภคส่ือของเราได้ทกุท่ีทกุเวลา  ส่ือมีการหลอมรวมกนัมาก

ขึน้ โดยเฉพาะทางสงัคมออนไลน์  นอกจากเนือ้หาท่ีมากมายหลากหลายผ่านส่ือตา่งๆ ข้างต้นแล้ว  ส่วน

หนึง่ท่ีต้องรับรู้และท าความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองภูมิทศัน์ของส่ือ ท่ีเปล่ียนไปมากจากอดีตเป็นอย่างมากด้วย 

หากมองท่ีส่ือหลัก หรือส่ือพืน้ฐานเดิม  เรามีช่องโทรทัศน์เดิม ๖ ช่อง ได้ปรับเพิ่มเป็น ๔๘ ช่อง ขณะนี ้

ออกอากาศแล้ว ๒๘ ชอ่ง ประกอบด้วยบริการธุรกิจ ๒๔ ช่อง และบริการสาธารณะ ๔ ช่อง ทัง้นีห้ากชมุชน

มีความพร้อมท่ีจะมีส่ือเอง เราก็จะมีโทรทศัน์บริการชมุชนในอนาคตอีก ๑๒ ช่อง  นอกจากนี ้ยงัมีโทรทศัน์

ดาวเทียมและเคเบิลทีวีอีกกว่า ๖๐๐ ช่อง  รวมไปถึงวิทยทุดลองประกอบกิจการอีกกว่า ๕-๖,๐๐๐ สถานี 

ทัง้บริการธุรกิจ สาธารณะ และชุมชน  รวมไปถึงการเกิดขึน้ของ IPTV - โทรทศัน์ระบบปฏิบตัิการแอน

ดรอยด์ เป็นต้น   หากผู้บริโภคเข้าใจภูมิทศัน์ส่ือเหล่านี ้และเข้าใจว่าใคร ครอบครองเป็นเจ้าของ เม่ือพบ

ปัญหาท่ีไม่เหมาะสมจะได้ร้องเรียนถูกต้อง หรือสามารถแยกแยะได้ ว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีน่ารับชม เร่ืองใด

เป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือเป็นก าลังใจให้ส่ือท างานได้ดีขึน้ จะเป็นอีกขัน้ของการพัฒนาให้ ส่ือมี

ความก้าวหน้ามากขึน้  เพราะฉะนัน้ ผู้บริโภคสามารถส่งผล ทัง้เป็นฝ่ายรับและเป็นฝ่ายรุก ท่ีจะส่ือสาร

กลบัไปยงัผู้ผลิตเพ่ือให้มีการพฒันาส่ือไปในทิศทางท่ีดีขึน้ด้วย 

กลุ่มท่ีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือผู้ ท่ีอ่อนด้อยทกัษะในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การประเมิน

เนือ้หา การสร้างสรรค์ และทกัษะการมีสว่นร่วม  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ท่ีจะต้องได้รับการพฒันา

ทกัษะเหล่านี ้ ดงันัน้ ครู-อาจารย์ ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา จนถึงมหาวิทยาลัย  

ต้องให้ความส าคญัในการพฒันาทกัษะเหลา่นี ้ให้กบัเยาวชนของเรา ให้มีภมูิต้านทาน รู้จกัคิดวิเคราะห์เป็น 

รู้จกัแยกแยะว่าอะไรจริง-อะไรเท็จ   นอกจากนี ้ยงัหมายรวมถึงกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการ กลุ่มชาติ

พนัธุ์ และกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสทางการศกึษาอีกมากมาย ซึ่งสมควรได้รับการส่งเสริมพฒันาทกัษะเหล่านีด้้วย

เชน่เดียวกนั 
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ท่ีผา่นมา ส านกังาน กสทช. ได้ประกาศแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ฉบบัท่ี 

๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยก าหนดให้มียทุธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค และยทุธศาสตร์ในการส่งเสริม

เสรีภาพในการส่ือสาร ซึง่มีวตัถปุระสงค์มุง่สง่เสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้เข้มแข็ง และ

มุ่งส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการรู้เท่าทันส่ือ  โดยก าหนดแนวทางให้จัดท า

แผนงานโครงการเพ่ือพฒันาความสามารถของประชาชน และได้ท ายทุธศาสตร์การรู้เท่าทนัส่ือเพ่ือการเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยตัง้เป้าหมายไว้วา่ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ สงัคมไทยจะมีระบบ และกลไกใน

การพฒันาการรู้เทา่ทนัส่ือเพ่ือเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีชอ่งทาง วิธีการ กลไกในการสร้าง

ความเข้าใจและตระหนกัตอ่สาธารณะในการรู้เท่าทนัส่ือ  มีการเสริมสร้างศกัยภาพและความตระหนกัใน

การรู้เทา่ทนัส่ือเพ่ือแนวทางการเป็นพลเมืองให้กบัประชาชนทกุกลุม่เป้าหมาย  มีระบบส่งเสริมการวิจยัเพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้ การจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันส่ือ  มีเครือข่ายท่ีหลากหลายในการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ  ทัง้นี ้แผนดงักล่าว เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 

ส านกังาน กสทช. และเครือขา่ยภาคี เพ่ือขบัเคล่ือนให้เป็นจริงในทางปฏิบตัไิปด้วยกนั 

การสมัมนาในวนันี ้เป็นกิจกรรมสว่นหนึง่ภายใต้แผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว  เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน

แนวความคิด ประสบการณ์ หรือบทเรียน เร่ืองการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ ทัง้ในต่างประเทศและใน

ประเทศ  ทัง้มุมมองจากตะวนัตกและเอเชีย ท่ีมีบริบททางสงัคมท่ีแตกต่างกัน  เน่ืองจากการรู้เท่าทนัส่ือ 

เป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระบบสากล จากการศกึษาพบว่า ในหลายๆ ประเทศเช่น

แคนาดา ออสเตรีย หรือสิงคโปร์ ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ความสนใจกับการรู้เท่าทันส่ื อและ

การศึกษาเก่ียวกบัส่ือ ซึ่งวิทยากรหลายท่าน มีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในประเทศดงักล่าว ได้เข้าร่วม

การสมัมนาในครัง้นีด้้วย 

 หวงัวา่การสมัมนาในครัง้นี ้จะเป็นการจดุประกาย และเป็นการเร่ิมต้นขบัเคล่ือนตามยทุธศาสตร์ท่ี

ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี ้  และขอให้การสมัมนานี ้ประสบความส าเร็จ และผู้ เก่ียวข้องได้เกิดแรงบนัดาลใจ

จดุชนวนการขบัเคล่ือนตามท่ีตัง้ใจไว้ 

ขอบคณุครับ  
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แนวโน้มและข้อท้าทายในยุคหลอมรวมส่ือ 

วิทยากรได้แก่ คุณวิสิฐ อติพญากุล : สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)   และ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ : ผู้อ านวยการโครงการมีเดียมินิเตอร์   บรรยายให้เข้าใจว่า

ภูมิทัศน์ส่ือ ทัง้ในต่างประเทศและประเทศไทย ได้เปล่ียนแปลงไปแล้วจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

โทรคมนาคมและการส่ือสาร  เกิดการหลอมรวมทัง้ทางเทคโนโลยีและการให้บริการ  ทัง้นี ้วิทยากรได้

น าเสนอให้เห็นถึงแนวโน้มและความท้าทายต่อการท างานประเด็นการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ ทัง้ใน

บริบทสากลและประเทศไทย 

 

คุณวิสิฐ อตพิญากุล สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)    

แนะน า ITU 

 The International Telecommunication Union – ITU 

หรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เป็นองค์กรหนึ่งของ

สหประชาชาติ ประเภทองค์การช านัญพิเศษ ด้านโทรคมนาคม 

และการส่ือสารสารสนเทศ  

 ITU ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. ๑๘๖๕ – พ.ศ. ๒๔๐๘ และครบรอบ 

๑๕๐ ปีในปี ค.ศ.๒๐๑๕ – พ.ศ.๒๕๕๘ นี ้ ITU แบ่งการท างาน

ออกเป็น ๓ ส านกัใหญ่ๆ คือ 

๑. ส า นัก ITU-R : เ ป็นส านักงานท่ีท างานด้านการติดต่อ ส่ือสารผ่านค ล่ืนความ ถ่ี  

(Radiocommunication)  โดยคล่ืนความถ่ีท่ีใช้กันอยู่ในปัจจบุนั ทัง้ส าหรับโทรศพัท์ โทรทศัน์ และวิทยุนัน้   

ITU จะเป็นผู้ก าหนดว่า คล่ืนความถ่ีย่านใด จะใช้ไปเพ่ืออะไร  ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดการใช้งานท่ีเหมือนกันทัว่

โลก ไม่ให้เกิดการแทรก หรือรบกวนกันของคล่ืนความถ่ีในระหว่างการใช้งาน  นอกจากการก าหนดตาราง

ความถ่ีในระดบัโลกและระดบัภูมิภาคแล้ว ITU-R ยงัเป็นผู้จดัสรรและบริหารจดัการวงโคจรดาวเทียมอีก

ด้วย ว่าวงโคจรไหน อนุญาตให้ประเทศใดใช้ ซึ่งจะต้องมีขัน้ตอนการขออนุญาตใช้ตามระเบียบท่ีตกลง

ร่วมกนั 
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๒. ส านัก ITU-T : เป็นส านกังานท่ีท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐาน (Standardization) โทรคมนาคม และ

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และการท างานร่วมกันได้ระหว่างอุปกรณ์และเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น

อินเตอร์เน็ทหรือโทรศพัท์ต้องมีมาตรฐาน  มิเช่นนัน้ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ จะท างานร่วมกันและ

เช่ือมตอ่กนัไมไ่ด้ 

๓. ส านัก ITU-D : เป็นส านักงานท่ีท างานด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือในการพัฒนา 

(Development) ด้านโทรคมนาคมและ ICTs ของประเทศสมาชิก โดยจะท างานร่วมกบัประเทศสมาชิกท่ีมี

อยูท่ัง้หมด ๑๙๓ ประเทศทัง้โลก 

คณะกรรมการบริหารของ ITU แตกต่างจากองค์การอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ กล่าวคือ

คณะกรรมการบริหาร ITU จะมาจากการเลือกตัง้ มีวาระการท างาน ๔ ปี โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบนั 

ได้รับการเลือกตัง้เม่ือปี ค.ศ.๒๐๑๔ – พ.ศ.๒๕๕๗ ท่ีภูซาน ประเทศเกาหลี  ส านกังานภูมิภาคเอเชีย-แป

ซิฟิค ตัง้อยูใ่นประเทศไทย รับผิดชอบประเทศสมาชิกจ านวน ๓๘ ประเทศในเอเชียและแปซิฟิค 

งานท่ี ITU ท านัน้ จะเก่ียวข้องกบัการส่ือสารและเทคโนโลยี  ITU มีรูปแบบการท างาน และความ

ช่วยเหลือให้กับประเทศต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก เช่น การส่ือสารในภาวะเกิดภัย

ธรรมชาติหรือในภาวะฉุกเฉิน สภาพการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก การกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 

ความปลอดภยัไซเบอร์ (Cyber Security) การบริหารจดัการคล่ืนความถ่ี รวมไปถึงส่วนของงานบริการด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การศึกษา การเกษตร การปกครอง ด้วยกระบวนการทางอิเลคทรอนิกส์ 

และอปุกรณ์เคล่ือนท่ีตา่งๆ เป็นต้น 

 

ภาพรวมภูมิทัศน์ส่ือในปัจจุบัน 

 การหลอมรวมส่ือ (Convergence) 

 ข้อมูลตัวเลขประมาณการในปี ค.ศ.๒๐๑๔ - พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวัน พบว่า ในเวลา ๑ วันในโลกดิจิตอลนัน้ มีคนจ านวน  ๑ ล้าน ๕ แสนคนเ ร่ิมใ ช้

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ในเวลา ๑ วนันีค้นแตล่ะคนใช้เวลา ๕-๑๐ ชัว่โมงไปกบัช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย  

และมีอีเมล์กว่า ๑๘๓ พันล้านฉบบัถูกส่งออกไปใน ๑ วนั  จะเห็นว่า เทคโนโลยีดิจิตอลมีบทบาทต่อเรา

อยา่งมาก วิธีการเดิมๆ ท่ีเคยใช้เพ่ือการส่ือสารระหว่างกนัได้เปล่ียนแปลงไปแล้ว ทกุวนันี ้เราใช้เทคโนโลยี

ดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรืออินเตอร์เน็ท ในการติดต่อส่ือสารและรับทราบข้อมูลข่าวสาร
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ระหว่างกนั ส่งผลให้การรับรู้ข่าวสาร เป็นไปในรูปแบบดิจิตอล และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Information 

Technology) มากขึน้เร่ือยๆ ด้วยเชน่เดียวกนั 

 อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทในชีวิตเราอย่างมากมายเพียงใด  ข้อมลูก็ยงับอกเรา

อีกด้วยว่า ยังมีคนอีกมากกว่าคร่ึง ท่ียังไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์เคล่ือนท่ี แม้ว่าอัตราการเติบโตของ

จ านวนคนท่ีใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะมีแนวโน้มมากขึน้ตามล าดบัก็ตาม โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา 

 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการขบัเคล่ือนการหลอมรวมส่ือ ประกอบไปด้วย 

๑. นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยี ท าให้เกิดการหลอมรวมระหว่างโทรคมนาคม การกระจายเสียง 

และการส่ือสารอ่ืนๆ ในด้านการผลิตอปุกรณ์ 

๒. การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภค หรือการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ใช้เทคโนโลยี 

๓. การก ากับดูแล ท่ีก าหนดทิศทางการหลอมรวมวา่จะมากหรือน้อยเพียงใด 

ทัง้หมดนี ้แสดงให้เห็นว่า เส้นท่ีเคยแบ่งแยกระหว่างโทรคมนาคม การกระจายเสียง และส่ือ

สิ่งพิมพ์ เร่ิมบางลง จนท าให้แทบจะแยกออกจากกนัไมได้แล้ว  นอกจากนี ้“อตุสาหกรรมส่ือ” เอง ก็เข้ามามี

บทบาทอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้อีกด้วย ทัง้นี ้จะเห็นว่าผู้ ผลิตอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ท เร่ิมเพิ่ม

บทบาทไปเป็นผู้ให้บริการด้วย 

การหลอมรวมทางเทคโนโลยีเป็นประเด็นส าคญัในการหลอมรวมส่ือ จะเห็นว่า ในปัจจบุนักิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม ล้วนเร่ิมให้บริการอยู่บนโครงข่ายเดียวกนั  และในอนาคต โครงข่าย

หนึ่งๆ จะสามารถให้บริการได้มากกว่าในปัจจุบนั โดยจะให้บริการทัง้ในส่วนของภาพ เสียง ข้อมูล และ

อ่ืนๆ ได้พร้อมๆ กนับนโครงขา่ยเดียวกนันี ้

เม่ือมีการหลอมรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน พบว่า ห่วงโซ่คุณค่าของอินเตอร์เน็ทเปล่ียนแปลงไป

ตามเทคโนโลยีส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปนี ้ห่วงโซ่คณุคา่ของอินเตอร์เน็ท ซึ่งเร่ิมต้นจาก ๑) เจ้าของสิทธิในส่ือ 

(ผู้มีสิทธิในเนือ้หา) ได้แก่ ผู้ ผลิตภาพยนตร์ ผู้ ผลิตรายการ ผู้ ผลิตหนังสือ เป็นต้น  ต่อไปเป็น ๒) ผู้

ให้บริการออนไลน์  คือผู้ ให้บริการท่ีให้บริการอยู่บนอินเตอร์เน็ท หรือบนโครงข่ายพืน้ฐาน ไม่ใช่ผู้

ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เช่น ทรู หรือดีแทค เท่านัน้  แต่เป็นผู้ ให้บริการท่ีมีการบริการบนเครือข่าย 

(service on top) นัน้ เช่น กูเกิล ยทููป เป็นต้น ท่ีเราคุ้นเคยและใช้บริการอยู่  ต่อไปเป็น ๓) ผู้ให้บริการ

อย่างพวกเจ้าของเว็ป ผู้ออกแบบเว็ป ผู้พัฒนาเว็ป  ๔) ผู้ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ผู้
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ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ผู้ ให้บริการบอร์ดแบนด์ ๕) ผู้พัฒนาแอพลิเคช่ัน ผู้ผลิตอุปกรณ์ และสุดท้าย

ของหว่งโซค่ณุคา่ของอินเตอร์เน็ทคือ ๖) ผู้ใช้บริการ 

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสาร ส่งผลให้ห่วงโซ่คณุค่าของอินเตอร์เน็ทเปล่ียนแปลง

ตามไปด้วย โดยเร่ิมต้นจากผู้ ท่ีผลิตเนือ้หา หรือผู้ครอบครองเนือ้หา ยกตวัอย่างถ้าเป็นวิดีโอ เดิมผู้ผลิตก็คือ

ผู้ผลิตภาพยนตร์ หรือผู้ผลิตรายการ  ปัจจุบนั มีรายการท่ีผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตเอง ปรากฏอยู่ในยูทูป  ซึ่ง

ใครๆ ก็สามารถส่งวิดีโอท่ีผลิตเอง ไปเผยแพร่บนยทููปได้  ในอนาคต จะมีเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ากว่าเข้ามา

แทนท่ี สอดคล้องกบัสิ่งท่ีเรียกว่าอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง (Internet of Things - IoT) หมายถึง ทกุสิ่งทกุ

อย่างถูกเช่ือมโยงเข้าไว้ด้วยกันหมด และไปบวกกับเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะเกิดขึน้คือ ปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligent - AI) ซึ่งจะท าให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่ๆ มากๆ ได้ และ

ประดษิฐ์เป็นสิ่งใดๆ ก็ได้ท่ีเราต้องการ  รูปธรรมของอินเตอร์เน็ทของสรรพสิ่ง (IoT) ในปัจจบุนั ได้แก่ การใช้

อปุกรณ์เซ็นเซอร์ในศนูย์ตรวจสภาพอากาศ หรือวดัระดบัน า้ และการมีกล้องวงจรปิดอยู่ตามสถานท่ีตา่งๆ  

อปุกรณ์เซ็นเซอร์และกล้องวงจรปิด สามารถเช่ือมต่อเข้าด้วยกันได้ และเม่ือได้ข้อมลูจากอุปกรณ์มากพอ 

จะสามารถน าไปวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และใช้ประโยชน์ตอ่ไปได้ 

ห่วงโซ่คณุค่าของอินเตอร์เน็ทต้องเปล่ียนแปลงไปอย่างแน่นอน เพราะทกุวนันี ้ผู้ ให้บริการแบบใด

แบบหนึ่ง เร่ิมให้บริการแบบอ่ืนมากกว่าหนึ่งอย่างแล้ว เช่นผู้ ให้บริการออนไลน์ ก็จะเป็นผู้ ใ ห้บริการ

โครงขา่ยด้วย  ดงันัน้ ภาพตอ่จากนีไ้ป เราจะไมส่ามารถแบง่แยกอะไรออกจากอะไรได้อีกตอ่ไปแล้ว แตค่ณุ

คา่ท่ีสิ่งเหลา่นีท้ าให้เกิดขึน้ก็คือ รูปแบบธุรกิจใหม่ และผู้ เล่นรายใหม่ๆ ในท้ายท่ีสดุของการเปล่ียนแปลง ผู้

ได้รับประโยชน์สงูสดุ ก็คือผู้บริโภค (ผู้ใช้เทคโนโลยี) ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราคาของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อปุกรณ์ท่ี

หลากหลายมากขึน้ เป็นต้น 

 ส่ือในบริบทโลก 

 สหประชาชาติ ได้วางเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goal -

MDG) ไว้จนถึงปี ค.ศ.๒๐๑๕ – พ.ศ.๒๕๕๘  ก่อนท่ีจะปรับไปสู่เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable 

Development Goal – SDG) ท่ีใช้ในปัจจบุนั SDG ก าหนดเป้าหมายระยะยาวไว้ ๑๗ เป้าหมาย  ซึ่งในการ

ประชมุ WSIS – World Summit on Information Society (เจนีวา ๒๐๐๓ – ตนูิส ๒๐๐๕) ของ ITU ได้สรุป

แนวปฏิบตัทิัง้สิน้ ๑๑ แนวปฏิบตัใิห้เข้ากบัตวัเป้าหมายหลักของ SDG ด้วย การประชมุ WSIS เน้นประเด็น

เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (Information and Communication Technologies – ICTs) และ
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โทรคมนาคมในการพัฒนาประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ทัง้นี ้แนวปฏิบัติท่ี ๙ ว่าด้วยเร่ืองส่ือ (Media) จะ

เก่ียวข้องกบัเนือ้หาการสมัมนาในครัง้นี ้ 

 ในแนวปฏิบตัิท่ี ๙ ว่าด้วยเร่ืองส่ือนัน้ สิ่งท่ีประเทศตา่งๆ ทัว่โลกเห็นว่าเป็นความท้าทายด้านส่ือก็

คือ ICTs และโทรคมนาคมจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ส่ือต่อจากนีไ้ป และก็จะเกิดปัญหา

ตามมาอีกมากมายด้วยเช่นเดียวกัน นัน่คือ ปัญหาความเป็นส่วนตวัในการใช้อินเตอร์เน็ทจะหายไป เรา

ต้องตระหนกัวา่ ตอ่นีไ้ป เม่ือน าข้อมลูของตวัเองไปใสไ่ว้ในเครือขา่ยการเช่ือมตอ่ใดๆ ก็ตาม จะมีการละเมิด

ความเป็นสว่นตวัเกิดขึน้ได้ ไมม่ากก็น้อย 

 กรณีศึกษามาเลเซีย : การก ากับส่ือสังคมออนไลน์ 

 การออกแบบการก ากบัส่ือสงัคมออนไลน์ (social media) ในประเทศมาเลเซีย เน้นไปท่ี ๓ ประเด็น

หลกั คือเก่ียวกบัการปกป้อง (Preventive) เก่ียวกบัการบริหารจดัการ (Administrative) และเก่ียวกบัการ

ตอบสนอง (Responsive)  ในประเด็นเก่ียวกบัการปกป้องนัน้ องค์กรก ากบัส่ือสงัคมออนไลน์ของมาเลเซีย 

ให้ความส าคญักบัการรู้เทา่ทนัส่ือ และการก ากบักนัเองของภาคอตุสาหกรรมส่ือ   

ประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือนัน้ จะสร้างความตระหนกัรู้ให้กับสงัคมผ่านโครงการต่างๆ สนบัสนุนให้

ธุรกิจมีเว็ปไซท์ ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือให้มากขึน้  ตลอดจนถึงการจัดท านโยบายใน

ระดบัตดัสินใจด้วย  ส าหรับการก ากบักันเองของภาคอตุสาหกรรมส่ือนัน้ ให้ผู้ เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมส่ือ

ก ากบักนัเองให้ได้มากท่ีสดุ ไม่ต้องให้รัฐ หรือหน่วยงานเข้าไปก ากบั โดยองค์กรก ากบัจะเป็นผู้วางแนวทาง 

และแนวมาตรฐานจริยธรรมไว้ให้เป็นเบือ้งต้น ในรายละเอียดให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมส่ือ

น าไปจดัท าระเบียบ กฎเกณฑ์ปฏิบตัไิด้เอง  

ตวัอยา่งกิจกรรมท่ีรัฐบาลมาเลเซียสนบัสนนุเพ่ือการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

นโยบายสง่เสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กมีเว็ปไซท์  ทัง้นี ้รัฐมีงบประมาณไว้จ านวน ๕๐๐ ล้านบาท เพ่ือ

สนับสนุนให้ผู้ ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ส าหรับจัดท าและพัฒนาเว็ปไซท์ของตัวเอง โดยขอรับการ

สนบัสนนุทนุจากงบประมาณของรัฐดงักลา่ว 

การสง่เสริมเร่ืองการรู้เทา่ทนัส่ือ  ด้วยการจดัท าห้องสมดุออนไลน์ ซึง่เช่ือมโยงเว็ปไซท์ของห้องสมดุ

ระดบัชาติ ๗-๘ แห่งทัว่ประเทศเข้าด้วยกนั เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการสมคัรเป็นสมาชิก 

แลกกบัสิทธิในการอา่นหนงัสือออนไลน์ หรือขอยืมหนงัสือจากห้องสมดุเหลา่นัน้ได้ โดยไมเ่สียงคา่ใช้จา่ย 
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โครงการด้านความปลอดภยัจากส่ือออนไลน์   องค์กรก ากบัดแูลในประเทศมาเลเซีย ได้จดัตัง้ศนูย์ 

SNSC – SKMN Network Security Center ขึน้มา เพ่ือให้ความรู้เร่ืองภยัไซเบอร์ การรักษาความปลอดภยั

ไซเบอร์ รวมถึงเทคนิคตา่งๆ ท่ีผู้ ไม่หวงัดีใช้เป็นเคร่ืองมือเอาเปรียบผู้ อ่ืน  เช่น ฟิชชิ่ง (phishing)1  มลัแวร์ 

(malware)2 วา่คืออะไร และป้องกนัได้อยา่งไร 

ท่ีส าคญัท่ีสดุ ในประเทศมาเลเซีย ยงัมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และมีมาตรการการบงัคบัใช้กฎหมาย

ท่ีเข้มงวด โดยมีหลกัการวา่ ส่ิงท่ีผิดกฎหมายในสังคม ก็จะผิดกฎหมายในสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกัน  

เพราะสิ่งท่ีหลายๆ ประเทศทัว่โลกเป็นกงัวลก็คือ การออกกฎหมาย และการบงัคบัใช้กฎหมายน่ีเอง 

 ข้อท้าทายการรู้เท่าทันส่ือและสังคมดจิิตอล 

 การเข้าถงึข้อมูลข่าวสารในอินเตอร์เน็ทและอุปกรณ์เคล่ือนท่ีต่างๆ ไม่ได้หมายความว่า เรา

สามารถเข้าถึงได้เท่านัน้  แต่ ต้องหมายรวมถึง การเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ และน าไปใช้ประโยชน์ 

ด้วย  ทกุคนท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลู จะต้องสามารถน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ได้  สิ่งท่ีท้าทายก็คือ การเข้าถึง

ข้อมูล (access) นี เ้อง ดังกล่าวแล้วในตอนต้นว่า ยังมีผู้ ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ท และไม่มี

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีอีกมากกว่าคร่ึงของประชากรทัง้หมด สิ่งแรกสุดท่ีรัฐบาลสามารถท าได้ก็คือ การท าให้

ประชากรสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ ไมว่า่จะเป็นการจดัตัง้ศนูย์อินเตอร์เน็ทชมุชน การส่งเสริมให้คนในชนบท

ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีให้มากขึน้  นอกจากนี ้ควรตระหนกัถึง การท าให้คนทกุคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนพิการ 

คนชรา สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ทได้อย่างเท่าเทียมกนั (Digital Inclusion)  ดงันัน้ การออกแบบศนูย์

ข้อมลู ศนูย์อินเตอร์เน็ท หรือเว็ปไซท์ตา่งๆ ต้องค านงึถึงความแตกตา่งของคนท่ีหลากหลายเหล่านี ้ด้วยการ 

ออกแบบเพ่ือคนทกุคน (Universal Design – อารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบเพ่ือคนทัง้มวล) ให้ทกุคน

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ถ้วนหน้า 

                                                           
1  ค าทีใ่ช้เรียกเทคนิคการหลอกลวงโดยใช้อเีมล์ หรือหน้าเว็บไซต์ปลอมเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลู เช่น ช่ือผู้ใช้ รหสัผา่น หรือ

ข้อมลูสว่นบคุคลอื่นๆ เพื่อน าข้อมลูที่ได้ไปใช้ในการเข้าถงึระบบโดยไมไ่ด้รับอนญุาต หรือสร้างความเสยีหายในด้านอื่นๆ 

เช่น ด้านการเงิน เป็นต้น – ผู้จดัท ารายงาน 

2   ยอ่มาจาก “Malicious Software” หมายถึง ซอฟต์แวร์ทกุชนิดทีต่ัง้ใจออกแบบมาเพื่อท าอนัตรายคอมพิวเตอร์ มลัแวร์
สามารถขโมยข้อมลูส าคญัจากคอมพิวเตอร์ และจะคอ่ยๆ ท าให้คอมพิวเตอร์ท างานช้าลง หรือแม้กระทัง่สง่อีเมล์ปลอม
จากบญัชีอีเมลเราเองโดยทีเ่ราไมท่ราบ มลัแวร์ที่คุ้นเคย คือไวรัส เวิร์ม เป็นต้น – ผู้จดัท ารายงาน 
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 ประเด็นสุดท้ายคือ นโยบายและการก ากับดูแล รัฐและองค์กรก ากับดูแล ต้องหาสมดุลว่า จะ

ก ากบัแคไ่หน จะให้ก ากบักนัเองในกลุม่อตุสาหกรรมส่ือ หรือจะเป็นการก ากบัโดยรัฐผ่าน กสทช.  รวมไปถึง

การออกนโยบาย และแนวปฏิบตัิใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสงัคมดิจิตอลในปัจจุบนั ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูล

จ านวนมาก การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ความปลอดภยัไซเบอร์ การบงัคบัใช้กฎหมาย การตรวจสอบ

หลกัฐานท่ีเป็นดจิิตอล และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

 ในบริบทของประเทศไทย ซึ่งก าลงัเปล่ียนผ่านไปสู่การด าเนินตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิตอล ๖ 

ขัน้ตอน ได้แก่ การสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน การสร้างความเช่ือมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอล การ

ส่งเสริมการสร้างบริการดิจิตอล การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล การพฒันาสงัคมดิจิตอล 

และการพฒันาก าลงัคนดจิิตอลนัน้  ประเดน็การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ จะต้องเข้าไปอยู่ในทกุเสาหลกั

ของเศรษฐกิจดจิิตอลของประเทศไทยในยคุตอ่จากนีไ้ป 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผูอ้ านวยการโครงการมีเดียมินิเตอร์    

 

ประเด็นส าคญัท่ีจะน าเสนอนี ้ไม่เน้นเฉพาะเร่ืองการเท่าทันส่ือ

เท่านัน้ แต่จะรวมถึงการเท่าทนัความท้าทายในยุคหลอมรวมส่ืออีกด้วย  

ไม่ว่า ส่ือจะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ท่ี เ ป็นอยู่ ปัจจุบัน  และจะ

เปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตามในอนาคต  สิ่งท่ีต้องเป็นค าเชิงคุณภาพ 

และไม่ได้ผกูติดกับผู้ รับหรือผู้ ใช้ส่ือเท่านัน้ แตจ่ะผกูติดกับผู้ เก่ียวข้อง ส่ือ

ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะใน ๓ ส่วน ท่ีส าคัญ คือ  ผู้ ก ากับดูแล 

(Regulator)  ผู้ ให้บริการส่ือ/ผู้ประกอบการส่ือ (Operator) และผู้ ใช้ส่ือ 

ซึ่งมกัถูกเรียกว่า ผู้บริโภค (Consumer) แตภ่าคส่วนนี ้ขอเรียกว่า ผู้ มีสิทธิ หรือผู้ ใช้สิทธิในการส่ือสารซึ่ง

เป็นสิทธิของพลเมือง 

ขอเร่ิมต้นด้วยแผนภาพ ห่วงโซ่การเผยแพร่เนื้อหาสื่อในยุคหลอมรวม ของ TDRI3  จากแผนภาพ

(หน้าถัดไป) เหนือเส้นประสีแดงขึน้ไป แสดงถึงผังการก ากับดูแลท่ีหน่วยงานก ากับดูแล ไม่ว่าจะเป็น

โทรทศัน์ หรือเครือข่ายโทรทศัน์ท่ีน าเสนอในหลายรูปแบบ ซึ่งองค์กรก ากับก็ยงัก ากับได้อยู่ประมาณหนึ่ง 

ยกตวัอย่างเช่น กสทช. แม้จะยงัไม่มีระเบียบย่อยในเร่ืองการก ากับดแูลเนือ้หา แต ่กสทช. ได้ท าหน้าท่ีให้

เห็นในการใช้อ านาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์ พ.ศ.๒๕๕๑ เอาผิดผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์ ท่ีน าเสนอเนือ้หาไม่เหมาะสม ด้วย

อตัราโทษปรับสงูสดุมาแล้ว 

ใต้เส้นประสีแดง คือปรากฏการณ์การหลอมรวมส่ือและเทคโนโลยี การเข้าถึง การใช้ และการ

ก ากับดูแลเร่ิมถูกท้าทาย นั่นคือ ผู้ บริโภคเข้าถึงส่ือได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะภายใต้ระบบ

อินเตอร์เน็ท ขณะเดียวกนั ผู้ก ากบัดแูลยงัถกูตัง้ค าถามวา่ จะสามารถท างานได้ทัว่ถึงครอบคลมุไหม ในเวที

ท่ี TDRI จดัขึน้ มีผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทย ท่ีมีธุรกิจทัง้โทรทศัน์ โทรศพัท์ และโทรคมนาคม น าเสนอ

ในท่ีประชุมอย่างท้าทายการก ากบัดแูลเลยว่า องค์กรก ากบัดแูลอย่ากล่าวอ้างถึงการก ากบัดแูลท่ีค านึงถึง

                                                           
3 เนือ้หาสว่นหนึง่ของโครงการการปฏิรูปสือ่ : การก ากบัดแูลด้านกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม  ของมลูนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI)  สนบัสนนุโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) – ผู้จดัท ารายงาน 
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ผู้บริโภคเลย เพราะในอนาคตการก ากบัดแูลจะท าได้ยากขึน้เร่ือยๆ เน่ืองจากผู้ ให้บริการเนือ้หาข้อมลูไม่ใช่

ผู้ประกอบการในประเทศไทยอีกต่อไป เม่ือเป็นเช่นนี ้ผู้ก ากับดแูลจะมีมาตรการเช่นใด  ความหมายก็คือ 

จะก ากบัได้อยา่งไร ในเม่ือผู้ประกอบการตา่งประเทศสง่เนือ้หาเข้ามา และผู้บริโภคก็เข้าถึง  เป็นท่ีเช่ือได้ว่า 

ตอ่ไป กสทช. ก็ไม่สามารถก ากับดแูลเนือ้หาได้อีกต่อไป สิ่งท่ีจะก ากับดแูลได้ก็คือ การท าให้ผู้ รับส่ือ หรือ

ผู้ใช้ส่ือสามารถท่ีจะก ากบัดแูลหรือเลือกได้ แตใ่นความหมายของผู้ประกอบการทางธุรกิจนัน้  แสดงให้เห็น

ถึงนยัยะในเร่ืองของคูส่มัพนัธ์ตรงระหวา่งผู้ให้บริการกบัผู้ รับบริการ และท้าทายผู้ก ากบัดแูลด้วย 

 

 
 

จากการส ารวจข้อมูลในประเทศไทย พบว่าอุปกรณ์ท่ีคนไทยใช้เพ่ือเข้าถึงอินเตอร์เน็ทในปัจจุบนั

คือสมาร์ทโฟน 4 (smart phone) ซึ่งสอดคล้องกบัการด าเนินชีวิต คือคนรับส่ือและข้อมลูข่าวสารผ่านทาง

สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเป็นจ านวนมากขึน้  ซึ่งเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการรับส่ืออย่างมาก

                                                           
4   เป็นโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่มีความสามารถเพิม่เตมินอกเหนือจากโทรศพัท์มือถือทัว่ไป สมาร์ทโฟนถกูมองวา่เป็น
คอมพิวเตอร์พกพาที่ท างานในลกัษณะของโทรศพัท์เคลือ่นท่ี โดยสามารถเช่ือมตอ่ความสามารถหลกัของโทรศพัท์มือถือ 
เข้าร่วมกบัแอปพลเิคชนัของโทรศพัท์เอง  สมาร์ทโฟนสามารถให้ผู้ใช้งานติดตัง้โปรแกรมเสริมส าหรับเพิ่มความสามารถ
ของโทรศพัท์ตวัเอง โดยรูปแบบนัน้ขึน้อยูก่บัแพลตฟอร์มของโทรศพัท์และระบบปฏิบตัิการ – ผู้จดัท ารายงาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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เช่นกัน เพราะภายใต้การใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย กับการบริการใช้คล่ืนอินเตอร์เน็ท หรือไวไฟใน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีนัน้ ผู้ ใช้สมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงรายการโทรทัศน์และข้อมูลข่าวสารได้จากเคร่ืองมือ

อย่างอุปกรณ์เคล่ือนท่ีดังกล่าว เพ่ือเข้าร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์ ค้นหาข้อมูล และอ่านข่าวหรือ

หนงัสือพิมพ์อิเลคทรอนิกส์  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ ผู้ ใช้จะใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูล รับส่ง

จดหมายอิเลคทรอนิกส์ และร่วมเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ตามล าดบั   

ส าหรับผู้ ใช้บริการอินเตอร์เน็ทท่ีเข้าร่วมเครือข่ายสงัคมออนไลน์ จะเข้าถึงเฟซบุ๊ก  (facebook)5 

เป็นสว่นใหญ่ สะท้อนให้เห็นวา่ ผู้ ใช้เลือกเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีตอบสนองความสนใจ ตอบสนองการมี

สงัคมมากกวา่จะขอค้นหาข้อมลู  เพราะธรรมชาติของการมีบญัชีเฟซบุ๊ก คือเพ่ือติดตามว่าเพ่ือนฉัน หรือท่ี

ฉันเป็นเครือข่ายด้วย ก าลงัท าอะไรกัน ก าลงัส่ือสารอะไรกัน ไม่ได้หมายความว่า ก าลงัมีวาระทางสงัคม

อะไรท่ีก าลงัเป็นอยู ่เพราะถ้าเป็นวาระทางสงัคม ประเด็นทางสงัคม ก็จะต้องเข้าไปหาข้อมูลข่าวสารในมิติ

ของข่าว  ทัง้นี ้ไม่ได้หมายความว่า เครือข่ายเฟซบุ๊ก ไม่ได้ส่ือสารเร่ืองของข่าวสาร แต่ธรรมชาติของ

เครือขา่ยเฟซบุ๊ก และแอปพลิเคชนัไลน์ (LINE)6 เป็นไปในลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

เง่ือนไขส าคญัในธรรมชาติของการส่ือสารมีอยู่ ๔ ประเด็น ในคู่สมัพนัธ์ท่ีส าคญัของผู้ก ากับดแูล 

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคส่ือท่ีเป็นพลเมือง  กลา่วคือ 

๑. ธรรมาภบิาล ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่างส าคัญคือ ผู้ ออกกฎหมาย ผู้ มีอ านาจหน้าท่ีในการ

ก ากบัดแูล จ าเป็นต้องท าหน้าท่ีอยา่งมีธรรมาภิบาล 

๒. ความเสมอภาค ความเสมอภาคในมิติของ ๓ คูค่วามสมัพนัธ์ คือผู้ก ากบัดแูล ผู้ ให้บริการ

หรือผู้ประกอบการส่ือ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านข้อมูลหรือด้านอ่ืนๆ  และผู้ ใช้บริการ  ซึ่งในประเทศ

ไทย พบว่า องค์กรก ากับดแูลให้ความส าคญักับผู้ ได้รับใบอนุญาต บ่อยครัง้เป็นการส่ือสารระหว่างผู้ ให้

ใบอนุญาตกับผู้ รับใบอนุญาต  และมองว่า ประชาชนคือผู้ เป็นผลพลอยได้  ขอตัง้ค าถามว่า ท าไม ผู้ มี
                                                           

5  บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึง่ ท่ีจะท าให้ผู้ใช้สามารถติดตอ่สือ่สาร และร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ หรือหลายๆ 

กิจกรรมกบัผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอื่นๆ ได้ – ผู้จดัท ารายงาน 

6   เป็นแอปพลเิคชนัให้บริการ Messaging รวมกบั Voice Over IP ท าให้ผู้ใช้สามารถสร้างกลุม่แชต สง่ข้อความ ภาพ 
คลปิวิดีโอ หรือจะพดูคยุโทรศพัท์แบบเสยีงก็ได้ โดยข้อมลูที่ถกูสง่ขึน้ไปนัน้ ฟรีทัง้หมด ตอนนี ้LINE ใช้ได้ใน
ระบบปฏิบตัิการหลายระบบ  - ผู้จดัท ารายงาน 
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อ านาจมากท่ีสุด ไม่ใช่ผู้ มีจ านวนน้อยท่ีสุด  ท าไม ผู้ มีจ านวนมากท่ีสุด จึงมีอ านาจน้อยท่ีสุด และต้องมี

กลไกให้ร้องเรียนเรียกร้องกนัเสมอ  ท าอยา่งไร ท่ีจะให้เกิดความเสมอภาคให้ได้มากท่ีสดุ  ระเบียบย่อยของ 

กสทช. เก่ียวกับผู้ประกอบการมีมากกว่าผู้ บริโภคโดยจ านวน ทัง้นีด้้วยวิธีคิดว่า เป็นการป้องกันไม่ให้

ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งเป็นการมองความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการให้และใช้บริการ มองว่า

ประชาชนเป็นผู้บริโภค มิใชเ่ป็นผู้ มีสิทธิท่ีจะเข้าถึงข้อมลูขา่วสารท่ีจ าเป็น 

๓. ความเท่าเทียม มองความเท่าเทียมของผู้ ให้บริการ ในความเท่าเทียมท่ีผู้ แตกต่าง

หลากหลาย ทัง้ภูมิภาค เศรษฐกิจ อ านาจ ก าลงัซือ้ หรือแม้แต่ศกัยภาพทางร่างกาย  เพราะฉะนัน้ ความ

คาดหวงัจงึไปอยูท่ี่ผู้ มีอ านาจหน้าท่ีก ากบัดแูลให้เกิดความเท่าเทียมกนั 

๔. ความเท่าทัน ไม่ใช่เร่ืองผลพลอยได้ท่ีต้องท าเม่ือมีกลุ่มผู้บริโภค การเท่าทนัส่ือในยุค

หลอมรวมต้องเป็นวาระส าคญั ในเวทีเร่ืองโทรทศัน์ส าหรับเด็กท่ีผ่านมา มีประเด็นมากมายให้พูดถึง แต่

ประเดน็ส าคญัท่ีสดุก็คือ ผู้บริโภคท่ีเป็นเดก็และเยาวชนต้องเทา่ทนั ไมว่า่จะเป็นสิทธิและความรู้ข้อมลู   

ทัง้นี ้ในความสมัพนัธ์ของกลุ่มคนทัง้ ๓ กลุ่มนี ้ ผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ต้องก าหนดกติกาการก ากับ

ดูแล  ผู้ ประกอบการ นอกจากจะต้องอยู่ในกติกาการแข่งขันเสรีแล้ว ในความสัมพันธ์ยังต้องมีความ

รับผิดชอบและมีจริยธรรมด้วย และผู้ ใช้สิทธิการส่ือสาร ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความเท่าทนัส่ือ-

สารสนเทศ  กลุ่มคนทัง้ ๓ กลุ่ม จึงล้วนเก่ียวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และความเท่าทัน  ทุกวันนี ้

ความเท่าทนัยงัไม่สามารถยกระดบัขึน้เหนือความรู้ได้  ยกตวัอย่างเช่น ในข่าวท่ีออกมา ในการตลาดท่ีใช้

กนั ในเร่ืองเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ฯลฯ  มีข้อมูลมากพอให้ประชาชนได้เท่าทนัไหม ว่ามีโทรศพัท์ก่ีประเภท แต่

ละประเภทตา่งกนัอยา่งไร ดี-ไม่ดีอย่างไร  การให้บริการโทรศพัท์มีแพ็กเกจไหนบ้าง แพ็กเกจใดคุ้มคา่ท่ีสดุ  

ในการท างานกับกลุ่มผู้บริโภคท่ีผ่านมา พบว่าผู้บริโภคจ านวนมาก เข้าใจว่า เม่ือซือ้กล่องรับสัญญาณ

ดาวเทียมมาแล้ว ต่อเข้ากับโทรทัศน์ สามารถรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมได้เลย  หรือในกล่องรับสญัญาณ

ดาวเทียมท่ีซือ้มา จะมีภาษาทางเทคนิคท่ีอ่านแล้วไม่เข้าใจ ว่ารับชมรายการได้เฉพาะรายการท่ีมีความ

คมชดัตามมาตรฐาน (SD) ไมใ่ชค่วามคมชดัสงู (HD)  สิ่งเหล่านี ้บอกให้รู้ว่า ผู้บริโภคไม่มีความรู้  และเม่ือ

ถามต่อว่า ถ้าผู้บริโภคต้องการรู้ มีข้อมูลข่าวสารมากพอท่ีจะให้ผู้บริโภคค้นคว้าได้หรือไม่ ด้วยวิธีไหน  มี

ข้อมลูอยูท่ี่ไหน ท่ีเหมาะสมกบัการรู้เท่าทนัเทคโนโลยีในยคุหลอมรวมส่ือเช่นปัจจบุนั  นอกจากนี ้ยงัไม่ควร

ตัง้ความหวังกับระบบการศึกษา เพราะระบบการศึกษามีโครงสร้างท่ีต้องรับผิดชอบ แต่ข้อมูลข่าวสารท่ี

รวดเร็วและมากมายในขณะนี ้ใครควรท าหน้าท่ีและท าอย่างทั่วถึง  และไม่เพียงแค่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร



 
17 

เท่านัน้ แต่ต้องตกผลึกในความรู้ โดยตระหนกัรู้ว่าอะไร เป็นอะไร  ดีอย่างไร ไม่ดีอย่างไร จึงจะเกิดความ

เทา่ทนัได้ 

ประเดน็ท่ีจ าเป็นต้องตรวจสอบความเท่าทนั ประเด็นแรกคือ  เทคโนโลยี ยงัไม่เท่าเทียมกนั เพราะ

ข้อมูลท่ีมีอยู่ในขณะนี ้มาจากตลาดทัง้สิน้ ความรู้ท่ีเป็นความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็น ใครท าหน้าท่ี ทศันคติต่อ

เทคโนโลยี ท่ีต้องเปล่ียนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบอ่ยๆ  ท าไม ต้องเอาโทรศพัท์เก่าไปแลกโทรศพัท์ใหม่ ท่ีสดุแล้ว 

ผู้บริโภคจะสามารถเลือกเคร่ืองมือส่ือสารให้เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการใช้ได้ไหม  

เพราะฉะนัน้ สิ่งส าคญัเหนืออ่ืนใดคือ เทคโนโลยี มีไว้ใช้ประโยชน์อยา่งไร    

ประเด็นต่อมา ส่ือและการส่ือสาร ทุกวนันี ้รัฐบาลมีแผนท่ีจะขบัเคล่ือนประเทศด้วยระบบดิจิตอล 

ถามว่า ในเร่ืองโทรทศัน์ระบบดิจิตอลนัน้ ประชาชนไทยรับทราบโดยทัว่กันแล้วหรือไม่ ว่าผู้ รับใบอนุญาต

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท และแต่ละประเภทมีเง่ือนไขของการรับใบอนุญาตท่ี

แตกต่างกัน  การประกอบการโทรทัศน์ช่องข่าวแตกต่างจากการประกอบการโทรทัศน์ช่องวาไรตีค้วาม

คมชดัสูงอย่างไร โทรทศัน์ดิจิตอลส าหรับเด็กและครอบครัวมีท าไม เม่ือมีแล้วควรเป็นอย่างไร หรือผู้ ได้รับ

ใบอนญุาตประกอบการโทรทศัน์ดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจ เช่ือมโยงกบัธุรกิจอะไรอยู่ด้วย ผู้ ถือหุ้นใหญ่

เป็นใคร จดุยืนในการประกอบการท่ีมุง่ก าไรนัน้ มีชดุความคิดความเช่ืออย่างไรก ากบัอยู่ เช่น สนบัสนนุการ

สร้างเข่ือน หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถเข้าไปค้นข้อมูลผู้ ถือหุ้นและเป้าหมายการประกอบการได้ 

แตข้่อมลูเหลา่นี ้มีใครต้องการรู้หรือไม ่  

ส าหรับ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เป็นเร่ืองของทกุฝ่าย ขณะนี ้มีข่าวพระเอกดงัป่วย ถาม

วา่ เราจ าเป็นต้องตดิตามขา่วมากมายขนาดนีห้รือ มากขนาดท่ีโรงพยาบาลจะเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย ยงัต้องเอา

ผ้าม่านมาบงัให้เกิดความทุลกัทุเลท่ีสุด เพราะว่าต้องการรักษาสิทธิของผู้ ป่วย ขณะท่ีภาพข่าวนี ้แสดงให้

เห็นถึงความเอือ้อาทร ห่วงใย ให้ก าลงัใจ แต่ก็สะท้อนว่า ข่าวนี ้“ขายได้” ด้วยเช่นเดียวกนั ปรากฏการณ์

ขา่วพระเอกนี ้ผลิตซ า้ความคดิวา่ ส่ือมีไว้เพ่ือเข้าไปแทรกแซงสิทธิ เสรีภาพของใครก็ได้หรือไม่ ทัง้ท่ีจริงแล้ว 

ส่ือความท าหน้าท่ีโดยค านงึถึงประโยชน์สว่นรวม ของสงัคมมากกวา่ 

ความท้าทายคือ เรามีเทคโนโลยีมากขึน้ เราเข้าถึงข้อมลูข่าวสารมากขึน้ แตใ่นสงัคมไทย เราก าลงั

เผชิญหน้าอยูก่บัอะไร      
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• การก ากับดูแล และ ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ธรรมาภิบาล ความเช่ียวชาญ 

ความมีประสิทธิภาพ  

การก ากับดูแลส่ือและการส่ือสารในประเทศไทย ต้องเก่ียวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน 

ยกตวัอย่างเช่น กสทช. ก ากับดูแลผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอ านาจหน้าท่ีตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ตรวจตราเนือ้หา 

และการน าเข้าเนือ้หาท่ีผิดกฎหมายในคอมพิวเตอร์  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก ากับ

ดแูลการโฆษณาอาหาร ผลิตภณัฑ์อาหาร และยารักษาโรคในส่ือตา่งๆ   รวมถึงคณะกรรมการวตัถอุนัตราย 

มีอ านาจตาม พรบ.วตัถอุนัตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ตรวจสอบและประกาศห้ามใช้สารเคมีอนัตรายในผลิตภณัฑ์

ท่ีเก่ียวข้องกบัคน สตัว์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  อ านาจหน้าท่ีท่ีแบง่ไปตามหน่วยงานตา่งๆ นี ้ยงัไม่มีความ

เช่ือมโยง และท างานเชิงป้องกันกับประชาชนให้มีการรู้เท่าทัน  ทัง้นี ้ยังไม่รวมการโฆษณาไสยศาสตร์ 

ความเช่ืองมงาย และพทุธพาณิชย์ท่ีปรากฏอยูม่ากมายในรายการและโฆษณาของส่ือโทรทศัน์และวิทย ุ

• ส่ือสารได้รวดเร็วหลากหลาย และ คุณภาพชีวิตส่วนตัว ส่วนรวม 

การส่ือสารท่ีรวดเร็ว หลากหลายตา่งๆ ในปัจจบุนั มีผลตอ่การท าให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิต และ

สงัคมสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึน้บ้างหรือไม่ 

• ช่องทางการส่ือสาร ประเภทการประกอบการมีมากขึ ้น และ จ านวนผู้ประกอบการ 

คุณภาพเนือ้หา บริการ การคุ้มครองดูแลผู้ใช้บริการ 

ผู้ประกอบการจ านวนมากมายในปัจจุบนั แข่งขันกันเพ่ืออะไร คุณภาพเนือ้หาท่ีน าเสนอในส่ือ

ขณะนี ้ เป็นไปเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก หรือสร้างความตระหนักให้เกิดความคิดเชิงวิพากษ์อย่าง

สร้างสรรค์ 

จากท้าทายสูเ่ทา่ทนั สมดลุท่ีส าคญัระหวา่งผู้ก ากบัดแูล ผู้ประกอบการส่ือ และผู้ ใช้สิทธิการส่ือสาร 

คือการพฒันาศกัยภาพผู้ใช้สิทธิการส่ือสารให้รู้เทา่ทนัส่ือนัน่เอง  ให้ผู้ใช้สิทธิการส่ือสาร 

- รู้สกึ รู้สิทธิ รู้สงัคม รู้ตน  

- รู้ใช้สิทธิ ใช้การส่ือสาร เพ่ือประโยชน์ตน ครอบครัว ชมุชน และสงัคม 
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- รู้คิดในกระบวนการส่ือสาร ว่าใครผลิต ผลิตเพ่ืออะไร น าเสนออย่างไร เพ่ืออะไร ใครก ากับดแูล 

ท าหน้าท่ีมีประสิทธิภาพไหม การส่ือสารเพ่ือแจ้งบอก เพ่ือรวมตวั เพ่ือส่ือสารความคิดเห็น ความต้องการ 

ข้อเสนอแนะ การสร้างพลงัต่อรองเพ่ือคุณภาพส่ือ การส่ือสารท่ีพึงมีต่อสงัคม สิ่งต่างๆ เหล่านี ้ต้องเน้นท่ี

การเปล่ียนแปลง “วิธีคดิ” มากกวา่ “กระบวนการ”  

สดุท้าย ต้องลงมือท า  โดยเร่ิมจากลงมือท าตมความรับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ มีหลกัสูตร

ไหม ถ้าหลักสูตรแข็งตัวมาก  อบรมครูก่อนไหม ให้ครูมีวิธีคิด โดยสามารถสอนแบบไม่มีคู่มืออย่างมี

ประสิทธิภาพก่อน   หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ต้องมีข้อมูลดิจิตอลอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ท ให้ประชาชนสามารถ

สืบค้น เข้าใช้ เพ่ือพฒันาต่อไปให้ได้  ทัง้นี ้เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงไปสู่เป้าหมาย นัน่คือ ไปสู่การเป็นผู้

รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลงเป็นไปของเทคโนโลยี และข้อมลูขา่วสาร 
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การท าความเข้าใจเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ (MIL) 

วิทยากรผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่  ดร.อลิซ วาย.แอล. ลี: หวัหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยั

แบพติสท์ฮ่องกง ฮ่องกง และ ศาสตราจารย์ ดร. โทมัส บาวเออร์ : ภาควิชาการส่ือสาร มหาวิทยาลยั

เวียนนา ประเทศออสเตรีย  บรรยายน าเสนอภาพรวมเก่ียวกบัแนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ (MIL) 

และข้อถกเถียงในทางวิชาการ  ซึง่เป็นการท าความเข้าใจพืน้ฐานประเดน็การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ  

 

ดร.อลิซ วาย.แอล. ลี   หวัหนา้ภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัแบพติสท์ฮ่องกง  

 

การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ (Media and Information 

Literacy : MIL) คือ แนวคดิท่ีเกิดจาก ๓ แนวคิดท่ีมาประสมรวมกนั 

ประกอบด้วย ๑. แนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy : ML) ๒. 

การรู้เท่าทนัสารสนเทศ (Information Literacy : IL) และ ๓. ทกัษะ

ด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (ICTs skills – 

Information and Communication Technologies) หรือเรียกอีก

อยา่งหนึง่วา่ การรู้เทา่ทนัดจิิตอล (Digital Literacy : DL) 

 การรู้เท่าทนัส่ือ (ML) หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง 

เข้าใจ ประเมินผล ใช้ และสร้างสรรค์สารในส่ือ (Media Messages) ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ส่วนการรู้เท่า

ทนัสารสนเทศ (IL) หมายถึง ชุดของความสามารถชุดหนึ่งท่ีปัจเจกบุคคลต้องมี เพ่ือการตระหนกัรู้เม่ือมี

ความจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศ และหมายรวมถึง ความสามารถในการเข้าถึง ประเมินผล และใช้

สารสนเทศจากแหล่งท่ีมาท่ีหลากหลายด้วย ส าหรับทกัษะด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (ICT 

skills) หมายถึง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เคร่ืองมือส่ือสารและ/หรือเครือข่ายการส่ือสาร 

เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสารสนเทศในสงัคมสารสนเทศ (an information society) ในปัจจบุนันี ้

 ดงันัน้  การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ (MIL) หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง 

ประเมินผล/เข้าใจ และการใช้/สร้างสรรค์ส่ือสารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทัง้ในแง่ของ

ประสิทธิผลและการวิพากษ์วิจารณ์ นอกจากนี ้ยังไม่ใช่เป็นเพียงการรับมือกับเนือ้หาต่างๆ ในส่ือ
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เท่านัน้ แต่ยังเป็นการรับมือกับสารสนเทศทุกชนิดด้วย คนท่ีรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ ควร

สามารถจัดการกับสารต่างๆ ที่มาจากแหล่งที่มาที่ต่างกัน เช่น ส่ือมวลชน อินเตอร์เน็ท ส่ือสังคม 

ห้องสมุด พพิธิภัณฑ์ ฯลฯ ในทุกๆ ช่องทาง (platform) ของการส่ือสารอย่างถูกต้อง 

 องค์ประกอบของการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศมี ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) การเข้าถึงและการเอา

กลบัคืนมาของส่ือและสารสนเทศ  ๒) การประเมินผล/การท าความเข้าใจส่ือและสารสนเทศ  และ ๓) การ

ใช้/การส่ือสาร/การสร้างสรรค์ส่ือและสารสนเทศ  

 ค าถามส าคญัคือ ท าไมเราถึงจ าเป็นท่ีจะต้องรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ? ค าตอบคือ เน่ืองจากเรา

ต้องเก่ียวข้องกับแนวโน้มระดบัโลก ๓ แนวโน้มคือ ๑. การปฏิวตัิการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICTs)  

๒. การเปล่ียนผา่นไปสูส่งัคมแหง่ความรู้  และ ๓. วิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ  ของคนยคุเน็ต (Net Generation) 

๑. การปฏิวัติการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICTs) การปฏิวัติการส่ือสารเร่ิมต้นใน

ทศวรรษ ๑๙๙๐ ซึง่เป็นการบรูณาการเข้าหากนัของเทคโนโลยีส่ือกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดสิ่งท่ี

เรียกว่า “เว็บ ๑.๐ -เว็บแบบอ่านอย่างเดียว” (Web 1.0 - Read only Web) หมายถึง เรามีเว็บไซต์ ส่ือ

ออนไลน์ (หนงัสือพิมพ์ออนไลน์)  วีดิทศัน์แบบตามค าขอ (VDO on-Demand) การแพร่ภาพกระจายเสียง

แบบดจิิตอล และ IPTV 

ตอ่มา เราก็ก้าวเข้าสู ่“เว็บ ๒.๐-เว็บแบบอา่นเขียน” (Web 2.0-Read-write web) อย่างรวดเร็ว เรา

มีเว็บของนกัข่าวพลเมือง  บล็อก  วิกิส์  เครือข่ายทางสงัคม (เช่น เฟซบุ๊ก, MySpace, Google+)  เว็บ

แบง่ปันการคัน่หน้าทางอินเทอร์เน็ต (Social bookmarking sites) เช่น Delicious บริการบล็อกขนาดเล็ก 

(Microblogging services) เช่น Twitter หรือ  Weibo เว็บแชร์ส่ือ เช่น พ็อดคาสต์ เว็บแชร์ภาพ เช่น Flickr 

บริการแชร์วิดีโอ เชน่ YouTube เป็นต้น 

ปัจจบุนัเราก าลงัก้าวเข้าสู่ยคุ “เว็บ ๓.๐ - เว็บแบบอ่าน-เขียน-จดัการ)” ( Web 3.0 -Read-write-

execute Web) กล่าวคือ เรามีคอมพิวเตอร์เครือข่าย ฐานข้อมลูระดบัโลก เว็บอจัฉริยะ (The Intelligent 

Web) คือ คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเข้าใจความต้องการของคุณท่ีบอกไปได้  แอปพลิเคชัน่อจัฉริยะด้วย

ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ท่ีท าให้คอมพิวเตอร์สามารถแยกแยะข้อเสนอแนะ/ทางออกท่ีมี

ประโยชน์ส าหรับคณุออกมาจากฐานข้อมลูได้ และการเข้าถึงอย่างไร้สาย เช่น iPhone iPad แท็บเลต เป็น

ต้น 
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ในอนาคตเราอาจจะมีเว็บท่ีรู้ภาษา ระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ (Cloud computing) 

เทคโนโลยีเคล่ือนท่ี เชน่ สมาร์ทโฟนและแอปพลเคชัน่ ท่ีให้บริการท่ีอิงกบัสถานท่ีโดยใช้ GPS  อินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ่ง (IoT)  แอปพลิเคชัน่ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  หุ่นยนต์  อปุกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น แท็บเลต

และสมาร์ทโฟนขนาดเล็กท่ีราคาไมแ่พง คอมพิวเตอร์ท่ีตดิตวัได้  รถยนต์อจัฉริยะ  อปุกรณ์อ่านหนงัสือแบบ

ดจิิตอล ฯลฯ 

ปัจจุบนั เราอาศยัอยู่ในสงัคมเครือข่ายท่ีตัง้อยู่บนฐานของ ICT กล่าวคือ ประชาชนคือปัจเจก

บุคคลท่ีเป็นเครือข่ายกัน พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางส่ือ (Media life) และเผชิญหน้าหรือรับมือกับ

เทคโนโลยีใหม่ๆ  กลา่วอีกอยา่งหนึง่ก็คือ ผู้ ใช้ส่ือและสารสนเทศต้องรับมือกบัข้อท้าทายของเทคโนโลยีใหม ่

โดยพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองให้เช่ียวชาญ  นอกจากนี ้ยงัต้องค านึงว่าจะรับมือ

กบัอิทธิพลของส่ือดจิิตอลและส่ือสงัคมออนไลน์อย่างไร จะถอดรื ้อ้ข้อมลูปริมาณมหาศาลจากหลากหลาย

ชอ่งทางได้อยา่งไร  จะใช้พลงัของการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร  จะจดัการประเด็นความปลอดภยั

ออนไลน์อย่างไร (เช่น การซือ้ของออนไลน์ การกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ การละเมิดความเป็นส่วนตวั และ

ลิขสิทธ์ิ เป็นต้น)  และจะแก้ปัญหาเร่ืองชอ่งวา่งทางดจิิตอลได้อยา่งไร 

อยา่งไรก็ตาม การรู้เทา่ทนัส่ือหรือการรู้เท่าทนัสารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่งแตเ่พียงอย่างเดียว ไม่

สามารถท าให้ประชาชนรับมือกบัสารตา่งๆ ในส่ือท่ีมีปริมาณมากมายและมาจากแหล่งท่ีมาท่ีแตกตา่งกัน

ได้  ประชาชนจ าเป็นท่ีจะต้องรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ เพ่ือรักษาสิ่งท่ีเรียกว่า อ านาจ (สิทธิ-เสรีภาพ) 

ของปัจเจกในเชิงการวิพากษ์วิจารณ์อยา่งกระตือรือร้น 

๒. การเปล่ียนผ่านไปสู่สังคมแห่งความรู้  เราก าลังเปล่ียนผ่านจากสังคมอุตสาหกรรม 

(Industrial society) สู่สงัคมแห่งความรู้ (Knowledge society) ท่ีประชากรส่วนใหญ่คือคนท างานท่ีมี

ความรู้และข้อมลูเป็นปัจจยัการผลิต ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ยเูนสโก (UNESCO) พิมพ์หนงัสือช่ือ “มุ่งสู่สงัคม

แหง่ความรู้” ซึง่เน้นบทบาทท่ีส าคญัของความรู้ในการสร้างสงัคมท่ีศกัยภาพมากขึน้ โดยพิจารณาจาก 

(๑) ทรัพยากรมนุษย์ เห็นวา่การยอมรับ การผลิต และการส่งผ่านข้อมลู/ความรู้ เป็นสิ่งส าคญัใน

ภาคสว่นตา่งๆ ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม  นอกจากนี ้การบม่เพาะประชากรท่ีรู้เท่าทนั

ส่ือและสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจแห่งความรู้ คือ คนท างานท่ีมี

ความรู้และความสามารถ 
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(๒) สังคมแห่งความรู้ท่ีพึงปรารถนา  การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ คือการสร้างสงัคมแห่ง

ความรู้ท่ีพึงปรารถนา ส าหรับยูเนสโก สังคมแห่งความรู้ท่ีพึงปรารถนา คือสังคมท่ีมีความเท่าเทียม

หลากหลาย ไม่กีดกัน และเน้นการมีส่วนร่วม โดยตัง้อยู่บนฐานของหลกัการหลกัส่ีประการ คือ การเข้าถึง

การศึกษาถ้วนหน้าอย่างเท่าเทียม การเข้าถึงข้อมูลอย่างถ้วนหน้า ความหลากหลายทางวฒันธรรมและ

ภาษา และเสรีภาพในการแสดงความเห็น 

ดงันัน้ สงัคมแหง่ความรู้ถกูคาดหวงัวา่พลเมืองสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ สร้างสรรค์ และแบง่ปัน

สารสนเทศและความรู้ได้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือบรรลถุึงศกัยภาพเตม็ของพวกเขา ในการส่งเสริมการพฒันาท่ี

ยัง่ยืนและพฒันาคณุภาพชีวิตของพวกเขา  ส่ือและสารสนเทศมีความส าคญัในการท าให้คนเข้าไปมีส่วน

ร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย รวมถึงสร้างชมุชน และเสริมสร้างประชาสงัคมให้เข้มแข็ง และการรู้เท่า

ทนัส่ือและสารสนเทศ เป็นเง่ือนไขท่ีต้องมีก่อนส าหรับบคุคลในการใช้เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร 

(๓) ช่องว่างในการใช้ดิจิตอล การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศต้องเอาชนะช่องว่างในการใช้

ดิจิตอล ในอดีตเราพดูถึงช่องว่างทางดิจิตอล (Digital divide) ท่ีครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยชนกลุ่มน้อย และ

ประชาชนในประเทศก าลังพัฒนาไม่สามารถเข้าถึงได้ และใน ๒ ทศวรรษท่ีผ่านมา การเข้าถึงในเชิง

กายภาพได้รับการพฒันามากขึน้ และเกิดช่องว่างในการใช้ดิจิตอลขึน้ กล่าวคือ ไม่สามารถใช้ดิจิตอลได้

อยา่งเตม็ศกัยภาพของเทคโนโลยี  

ดงันัน้ คนท างานท่ีมีความรู้ในอนาคตควรจะมีความสามารถ ไม่เพียงแต่หาสารสนเทศท่ีจ าเป็น

เท่านัน้ แต่ต้องแปรเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ท่ีเสริมสร้างพวกเขาให้สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตของ

ตนเอง และท าประโยชน์แก่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในสงัคมท่ีตนเองอาศยัอยู ่

๓. การเปล่ียนแปลงวิถีการเรียนรู้ (Changing Learning Mode) ในอดีตท่ีผ่านมา เราเป็นสงัคม

เกษตรกรรม ผู้คนเรียนรู้จากพ่อแม่และสมาชิกชุมชน ในสังคมอุตสาหกรรม เราเรียนรู้ในโรงเรียน แต่ใน

สงัคมแหง่ความรู้ เราไมไ่ด้เรียนรู้จากหนงัสือ เรามีการเรียนทางไกล เป็นโรงเรียนท่ีไม่มีอาคาร เราเรียนผ่าน

ทางเทคโนโลยีเครือข่ายการส่ือสาร (เครือข่ายสังคมออนไลน์ ฐานข้อมูล จดหมายเหตุออนไลน์ ) ใน

สภาพแวดล้อมแบบเคล่ือนท่ี และเป็นการเรียนรู้ชั่วชีวิต ผู้ ใหญ่และเด็กเรียนรู้ร่วมกัน ความรู้ของเม่ือวาน

กลายเป็นสิ่งไมมี่ประโยชน์ไป 
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 ในประเทศสวีเดน ๔-๕ ปีท่ีผ่านมา มีโรงเรียนท่ีไม่มีห้องเรียนเกิดขึน้จ านวนมาก  ปัจจุบนั เรามี

ระบบความรู้สองระบบ คือ: ๑) โรงเรียน และ ๒) ส่ือมวลชนและช่องทางสารสนเทศตา่งๆ ดงันัน้ การรู้เท่า

ทนัส่ือและสารสนเทศ จึงมีความส าคญัตอ่เด็กและเยาวชน การอบรมการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ  จึง

จ าเป็นเพ่ือให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน 

Ben Williamson เสนอวา่หลกัสตูรในอนาคต ควรเป็น “โลกวิกิแห่งการเรียนรู้” และหลกัสตูรไม่ควร

เป็น ‘เสาหลกัหรือแก่นส าคญัของเนือ้หา’ แต่ควรเป็น ‘ตวัเช่ือมตอ่กบัเครือข่ายส่ือดิจิตอล วฒันธรรมทัว่ไป 

และปฏิสมัพนัธ์ในชีวิตประจ าวนั’ และอนาคตของการศกึษาควรเป็นระบบการเรียนรู้แบบกระจายบนฐาน

เครือขา่ย นอกจากนี ้การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศเป็นสิ่งส าคญัส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  
ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น
แบบเดมิ 

การรู้เท่าทันส่ือ/
ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น
สารสนเทศ 

ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น
คอมพิวเตอร์และ
การรู้เท่าทัน ICT 

ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น
มัลติ มี เดีย /การ
รู้เท่าทันส่ือและ
สารสนเทศ 

ยุ ค ส มั ย ท า ง
เทคโนโลยี 

ยคุการพิมพ์ ยคุอิเลก็ทรอนิคส์ ยคุคอมพิวเตอร์ ยคุอินเตอร์เน็ท 

ส่ือกลางหลัก สิ่งพิมพ์ (เช่น หนงัสือ 
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ 
นิตยสาร) 

สื่อวิดีทศัน์ (เช่น วิทย ุ
ภาพยนตร์ โทรทศัน์) 

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ 
(อิน เตอ ร์ เน็ ท  web 
1.0) 

มั ล ติ มี เ ดี ย แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ์ เ ค ลื่ อ น ที่ 
( อิน เตอ ร์ เน็ ท  web 
2.0) 

รูปแบบส่ือกลาง ข้อความ เ สี ย ง แ ล ะ
ภาพเคลือ่นไหว 

ข้อมลูและสารสนเทศ
ดิจิตอล 

สารสนเทศดิ จิตอล 
(การผสานค า เสียง 
ภ า พ  ข้ อ มู ล  แ ล ะ
กราฟฟิค) 

รู ป แ บ บ ก า ร
น าเสนอ 

เส้นตรง (ทางเดียว) ล ว ด ล า ย  Mosaic 
(ทางเดียว) 

องค์ประกอบ (สอง
ทาง) 

เครือข่าย (มีส่วนร่วม 
ณ เวลาที่เกิดขึน้และ
มีปฏิสมัพนัธ์) 

การฝึกอบรมการ
รู้เท่าทัน 

หลักสูตรที่ ใ ช้ภาษา
แม ่(อา่น, เขียน) 

ฝึกอบรมการรู้เท่าทัน
สื่ อ ,  ฝึ กอบรมกา ร
รู้เทา่ทนัสารสนเทศ 

เรียนคอมพิวเตอร์ ศึกษาการรู้เท่าทนัสื่อ
แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ 
(ฝึกอบรมการรู้เทา่ทนั
หลายด้าน) 

เวลา ก่อนทศวรรษ ๑๙๖๐ เ ร่ิ ม จ า ก ท ศ ว ร ร ษ 
๑๙๖๐ และ ๑๙๗๐ 

เ ร่ิ ม จ า ก ท ศ ว ร ร ษ 
๑๙๘๐ 

ศตวรรษที่ ๒๑ 
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 การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสเทศ สมัพนัธ์กบัแนวคิดการรู้เท่าทนัอ่ืนๆ อย่างไร? เราสามารถเรียนรู้จาก

การเปล่ียนแปลงแนวคดิการรู้เทา่ทนัจากตารางหน้าก่อนหน้า (หน้า ๒๔) 

กรอบความคิดเก่ียวกับการรู้เท่าทันท่ีก าลังนิยมกันในยุคใหม่ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ คือ 

แนวคดิการรู้เทา่ทนัแบบโดดๆ และแนวคดิการรู้เทา่ทนัแบบผสม 

แนวคิดการรู้เท่าทนัแบบโดดๆ มีดงันี ้คือ การรู้เท่าทนัคอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทนั ICT การรู้เท่าทนั

อินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทนัส่ือใหม่ การรู้เท่าทนัไซเบอร์ การรู้เท่าทนัดิจิตอล การรู้เท่าทนัอิเล็กทรอนิคส์ การ

รู้เทา่ทนัเคร่ืองมือส่ือสารเคล่ือนท่ี (mobile) ฯลฯ  โดยการรู้เท่าทนัดิจิตอลเป็นแนวคิดท่ีเป็นท่ีนิยมมาก ทัง้นี ้ 

Gilster (1997) นิยามการรู้เท่าทนัดิจิตอลว่า คือ “ความสามารถท่ีจะเข้าใจ และใช้ข้อมูลในหลากหลาย

รูปแบบ จากหลากหลายแหลง่ เม่ือข้อมลูนัน้ถกูน าเสนอทางคอมพิวเตอร์ ” 

แนวคิดการรู้เท่าทนัแบบผสม มีดงันี ้คือ การรู้เท่าทนัแบบหลากหลาย การรู้เท่าทนัแบบข้ามผ่าน 

การรู้เทา่ทนัดจิิตอลและส่ือ การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ 

การบรรยายครัง้นี ้ขอลงรายละเอียดในแนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ โดยเสนอว่ามนษุย์

ในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึง่เป็นการเปล่ียนผา่นสูส่งัคมแหง่ความรู้ ต้องมีความสามารถ ๓ อยา่งด้วยกนั คือ 

๑ ความสามารถในการประมวลความคิด  มนุษย์ควรจะมีทกัษะการเช่ือมต่อ  ทกัษะการคิด

แบบสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา  ทกัษะการคิดวิพากษ์  ทกัษะการคิดทบทวน  และทกัษะการคิดเชิง

บวก 

๒ ความสามารถในทางปฏิบัติ  หมายถึง การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ และการมีทกัษะการ

เรียนรู้ (การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นผู้ขบัเคล่ือนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

๓ ความสามารถในทางสังคม  หมายถึง ทกัษะการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ การจดัการ

ตนเอง ส านกึแบบมนษุย์นิยม การเป็นพลเมืองดจิิตอล และทกัษะในการปฏิสมัพนัธ์ข้ามวฒันธรรม 

นอกจากนีก้ารรู้เทา่ส่ือและสารสนเทศมีองค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบดงันี ้
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๑) การเข้าถึงส่ือและสารสนเทศ  หมายถึง การมีทักษะด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและ

สารสนเทศ กลา่วคือการมีทกัษะทางเทคนิคท่ีจ าเป็นเพ่ือท่ีจะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและส่ือสงัคม ทกัษะการ

ค้นข้อมลู ทกัษะการรวบรวมและจดัการ และทกัษะการทอ่งส่ือข้ามประเภท 

๒) การประเมินผลและการท าความเข้าใจส่ือและสารสนเทศ การท าความเข้าใจ คือ การเห็น

ถึงผลกระทบของส่ือและสารสนเทศต่อปัจเจกบุคคลและสงัคม และยอมรับว่าส่ือและสารสนเทศมีนยัยะ

ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม  นอกจากนี ้ยังเป็นการท าความเข้าใจในรูปแบบส่ือและ

สารสนเทศ สถาบนัส่ือและสารสนเทศ และผู้ รับฟัง/ชมส่ือและสารสนเทศ รวมทัง้การช่ืนชมเนือ้หาและ

รูปแบบของส่ือและสารสนเทศในแง่สนุทรียะ 

การประเมินผล คือ การประเมินความเก่ียวข้อง ความทันกาล ความเช่ือถือได้ ความสมบูรณ์ 

ความเท่ียงตรง และคุณภาพของส่ือและสารสนเทศ รวมถึงการตัง้ค าถามว่าในบริบทสังคม -วัฒนธรรม 

อ านาจทางการเมือง ความเป็นเจ้าของ แนวปฏิบตัิวิชาชีพ กฎระเบียบ และเทคโนโลยีแบบใดท่ีก าหนด

เนือ้หาของส่ือและสารสนเทศ นัน่หมายความว่าต้องมีทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทกัษะการวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบและเป็นสหวิชาการ  รวมทัง้ มีความสามารถในการแยกแยะและกลั่นกรองข้อมลู และสามารถ

ตรวจสอบและพิสจูน์ข้อเท็จจริง (โดยเฉพาะในกรณีขา่วลือ) 

๓) การใช้และการสร้างส่ือและสารสนเทศ  การใช้ ส่ือและสารสนเทศ ต้องใช้อย่างมี

จรรยาบรรณ ตระหนักถึงร่องรอยทางดิจิตอลของตนเอง รวมถึงความเป็นส่วนตัวและการรักษาความ

ปลอดภยั และการรับรู้ถึงผู้ชมท่ีมองไมเ่ห็นตวั  สว่นการสร้างส่ือและสารสนเทศนัน้ ต้องมีทกัษะการผลิตส่ือ

และสารสนเทศ ทกัษะการแก้ไขปัญหาแบบสร้างสรรค์ ทกัษะการสร้างความรู้ร่วมกนั และการติดตามการ

ท างานขององค์ส่ือและบริษัทเทคโนโลยี เพราะองค์กรเหล่านี  ้เป็นองค์ท่ีขยายตัวใหญ่ขึน้ทุกขณะ และ

โดยมากแล้วเป็นองค์กรท่ีเป็นผู้ให้บริการเนือ้หา (Content provider) 

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อถกเถียงระหว่างแนวคิดการรู้เท่าส่ือ และแนวคิดการรู้เท่าทันสารสนเทศ 

เน่ืองจากเป็นสาขาวิชาท่ีแยกกันและต่างก็พฒันาแนวคิดของตนเอง โดยแนวคิดการรู้เท่าทันสารสนเทศ

มองว่าการศึกษาเร่ืองส่ือเป็นแขนงย่อยของค าสอนของตน  ส่วนการรู้เท่าทันส่ือมองว่า สารสนเทศเป็น

ประเภทยอ่ยของสิ่งหลากหลายท่ีตนสนใจ และการรู้เทา่ทนัสารสนเทศถกูมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรู้เท่า

ทนัส่ือและเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์   ดงันัน้ การพฒันาในอนาคต คือ ท าอย่างไรท่ีจะท าให้ ๒ สาขาวิชาท่ี
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แยกกันนัน้ มาสร้างแนวคิดท่ีเสริมกันและกัน ซึ่งจ าเป็นท่ีจะต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่าง ๒ 

สาขาวิชามากขึน้ 

กรอบการประเมินผลการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศของยูเนสโก (ตีพิมพ์มาแล้ว ๒ ปี) ได้สร้าง

ตวัชีว้ดัเพ่ือเป็นมาตรวดัส าหรับรัฐสมาชิกในการวดัการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ (ในระดบัชาติและระดบั

ปัจเจกบคุคล) และในการตดิตามขอบเขตท่ีพลเมืองของรัฐสามารถเข้าไปมีสว่นร่วมในสงัคมแห่งความรู้ ใน

ฮ่องกงคะแนนการรู้ทันส่ือและสารสนเทศต ่ามาก จึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงจัดสรรทรัพยากร

การศึกษาเร่ืองการอบรมการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศให้มากขึน้  อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายตวัชีว้ัดของ

ยูเนสโกก็คือ ประเทศต่างๆ ในโลกมีบริบททางวฒันธรรมและสงัคมท่ีแตกต่างกัน ท าให้ต้องหาวิธีในการ

สร้างตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสมและใช้เป็นมาตรวดัท่ีถกูต้องตอ่ไปในอนาคต รวมถึงจะน าประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือ

และสารสนเทศเข้าไปในหลกัสตูรโรงเรียนได้อย่างไร และจะมีการอบรมการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศใน

ชมุชนได้อยา่งไร ในแตล่ะประเทศ 

บทสรุปสดุท้ายขอเสนอแนวคิดของ Raymond Williams (1961) ผู้สร้างหลกัสตูรวฒันธรรมศกึษา 

(Cultural studies) ท่ีมองว่ามนษุย์มีการปฏิวตัิท่ียาวนาน (the long revolution) เร่ิมจากการปฏิวตัิเพ่ือให้

เกิดสงัคมประชาธิปไตย ตามมาด้วยการปฏิวตัิอุตสาหกรรม และปัจจุบนัคือการปฏิวตัิวฒันธรรม ซึ่งเขา

เห็นว่าการปฏิวตัิวฒันธรรมเก่ียวพนักบัการศกึษาและการฝึกอบรมการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ ซึ่งเป็น

การศกึษาและอบรมการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศเพ่ือปวงชน (ทกุคน)  ดงันัน้ การมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ี

ในสงัคมแห่งความรู้นัน้ คือการสร้างสงัคมแห่งความรู้ท่ีมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง ไม่กัดกัน และมุ่งสู่การ

พฒันาท่ีทกุคนสามารถสร้าง เข้าถึง ใช้ประโยชน์ และแบง่ปันสารสนเทศและความรู้ได้ 
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ศาสตราจารย์ ดร. โทมัสบาวเออร์   ภาควิชาการสือ่สาร มหาวิทยาลยัเวียนนา ประเทศออสเตรีย   

  

เม่ือพิจารณาการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ (MIL) แล้ว เรา

ไมไ่ด้คดิแตเ่พียงในแง่ของ “โครงสร้าง” (Structure) เท่านัน้ แตย่งัเป็น

การพิจารณาความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างด้วย  แน่นอนว่าเราใช้ส่ือ แต่

เม่ือเราใช้ส่ือแล้ว การใช้ส่ือคือ “ส่ือ” เราก าลังคิดถึงในแง่ของการ

อปุมาหรือการเปรียบเทียบ ถ้าเร่ิมจากค าว่า “สงัคม” มนัไม่มีสงัคมท่ี

ไหนเลย มันเป็นจินตนาการของเรา มันเป็นวิสัยทัศน์เชิงปฏิบัติท่ี

จ าเป็นต้องมีเพ่ือจะท าความเข้าใจว่าอะไรก าลงัเกิดขึน้ สังคมไม่ใช่

วตัถท่ีุจบัต้องได้ แตม่นัเป็นแนวความคดิท่ีเราใช้สงัเกตความเป็นไปของมนษุย์ในสงัคม 

 การส่ือสารไม่ใช่วตัถท่ีุเราสงัเกตได้ การส่ือสาร คือแนวความคิดท่ีเราใช้เพ่ือท าความเข้าใจสงัคม 

ชมุชน และชีวิตของเราเอง (อะไรก็ตามท่ีเราท า) เม่ือเราพูดถึงสงัคม การส่ือสาร หรือวฒันธรรม เราก าลงั

พดูถึงวา่เราก าลงัคดิถึงบางสิ่งบางอยา่งอยา่งไร เราก าลงัคดิถึงความหมายทางสงัคม ชีวิตทางสงัคม กล่าว

อีกอย่างหนึ่งก็คือ ความยากล าบากของสังคมศาสตร์ คือ เราไม่ได้สังเกตวัตถุ เราสังเกตแนวคิดท่ีเรา

สามารถสังเกตได้ ในการศึกษาชีวิตประจ าวนันัน้ ในแต่ละการสงัเกตการณ์มีความแตกต่างกัน ทัง้ในแง่

วฒันธรรม ประเพณี ภาษา เราต้องการศกึษาวา่มนัมีความหมายอยา่งไรในสิ่งท่ีมนษุย์ท า 

 การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ  ไม่ใช่เป็นเพียงหลกัสูตร เหมือนหลกัสูตรภูมิศาสตร์ หลกัสูตร

คณิตศาสตร์ มนัเป็นแนวทางท่ีเราพยายามท าเข้าใจตนเองให้มากขึน้ ต้องการเข้าใจว่าเราคือใคร ท าไมเรา

ถึงต้องท าอย่างนี ้ถ้าเราพูดถึงการส่ือสารในแง่นี ้บางทีเราจ าเป็นท่ีจะต้องมีวิธีการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งไม่ใช่

วิธีการทางเทคนิค แน่นอนโครงสร้างเทคนิคมีความส าคัญ เราควรก้าวข้ามจากการสังเกตการณ์เชิง

โครงสร้าง ไปสู่การสงัเกตการณ์เชิงวัฒนธรรม และมองว่า ส่ือ คือเคร่ืองมือในการส่ือสารหรือเป็นการ

อ้างอิงถึงวฒันธรรม สิ่งนีจ้ะท าให้เราปรับปรุงความหมายในการใช้ส่ือในแง่ของการส่ือสารได้ดียิ่งขึน้ 

 การคิดในเชิงทฤษฏี เราควรจะพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ โดยเร่ิมจากตวัเราเอง เป็น

การคิดเชิงวิพากษ์ว่าเราคิดอย่างไร เราก าลงัพดูสิ่ง ท่ีพดูถึงในวนันีอ้ย่างไร  เม่ือเราพดูถึงสงัคม เราจะดวู่า
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คนในสงัคมมีการส่ือสารกันอย่างไร   ทัง้สงัคม  การส่ือสาร และวฒันธรรมต่างมีความสมัพนัธ์ตอ่กนัและ

กนัอยา่งแยกออกจากกนัยาก 

 เม่ือเราพูดถึงส่ือ  เรานึกถึงส่ือคลาสสิก ส่ือกระแสหลัก ส่ือสังคม ฯลฯ เม่ือพูดว่าเราอาศยัอยู่ใน

สงัคมส่ือ (Media society) หมายความวา่ เราอาศยัอยู่ในสงัคมท่ีการส่ือสารส่วนใหญ่เก่ียวข้องกบัส่ือ และ

ไมค่อ่ยมีการส่ือสารระหว่างบคุคลมากนกั เราคิดถึงการส่ือสารผ่านส่ือและโครงสร้างส่ือ  ดงันัน้ บริบทการ

ใช้ชีวิตของเรา ทัง้บริบททางวัฒนธรรมและสังคม ขึน้อยู่กับโครงสร้างส่ือ และส่ือสังคมก็ขยายเข้าไปสู่

โครงสร้างส่ือมากขึน้ทุกขณะ และก าหนดการใช้ชีวิตของเราในบริบททางสงัคม-วฒันธรรมมากขึน้เช่นกัน

ส่ือสงัคมสร้างความสมัพนัธ์ของเราให้มีความหมายมากขึน้ 

 การเปล่ียนแปลงของส่ือ สัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงทางสังคม อะไรคือการเปล่ียนแปลง

ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของเรา ปัจจุบนัเราใช้ส่ือในอีกแง่มมุหนึ่งจากท่ีเราเคยใช้ส่ือในอดีต เราเห็นความ

แตกต่างอย่างมากระหว่างส่ือกระแสหลัก ส่ือคลาสสิก และส่ือสังคม  ส่ือกระแสหลักมีลักษณะ

ความสมัพนัธ์แบบแนวตัง้ (Hierarchy)  ส่วนส่ือสงัคมมีลกัษณะการส่ือสารแบบแนวระนาบ มีความเท่า

เทียมกัน และก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบใหม่ เช่น เร่ืองส่วนตวักลายเป็นเร่ืองสาธารณะ และ

เกิดการมีสว่นร่วมในลกัษณะเครือขา่ย (Network-participation) ขึน้ด้วย 

 สิ่งท่ีเราเรียกว่า “การเปล่ียนแปลงทางสังคม” ไม่ใช่สิ่งท่ีอยู่ตรงหน้าเรา ท่ีเราจะมีปฏิกิริยา

ตอบสนอง  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมคือการท่ีเราคิดเปล่ียนไป เป็นการเปล่ียนแปลงจินตนาการของเรา

ในด้านสังคมและการส่ือสาร  ดังนั้น การเปล่ียนแปลงทางสังคม การเปล่ียนแปลงส่ือ การ

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรม เป็นแนวคิดไม่ใช่วัตถุ เราต้องสนองตอบโดยการศกึษา หรือโดยทางการเมือง 

ฯลฯ ถ้าเราเข้าใจแบบนี ้เราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อตวัเราเอง เราก าลงัท างานกับตวัเราเอง กล่าวโดย

สรุปแล้ว การเปล่ียนแปลงส่ือ การเปล่ียนแปลงทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 

ท าให้เกิดโอกาสและข้อท้าทายใหม่ๆ ต่ออัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคลและอัตลักษณ์ของสังคม 

ปฏิบตัิการเชิงการส่ือสารเป็นหนึ่งให้หลายสิ่งท่ีเราต้องท า เราควรคิดใน “ระดบัถัดไปข้างหน้า”

(next level) ว่าท าไมเราถึงท าในสิ่งท่ีเราท า หมายความว่าศาสตร์การส่ือสารไม่ใช่บางสิ่งท่ีพดูตอบโต้สิ่งท่ี

การส่ือสารควรจะเป็น แตห่มายถึงว่าท าไมเราถึงส่ือสารอย่างท่ีเราส่ือสาร ท าไมเราคิดถึงสงัคม วฒันธรรม 

และศาสนาอยา่งท่ีเราคดิ เน่ืองจากเบือ้งหลงัการคิดแบบนี ้คือ เราสามารถคิดในอีกแนวทางหนึ่ง แม้ว่ามนั

อาจจะยงัไมจ่ าเป็นเลยก็ตาม แตม่นัเป็นเสรีภาพในการคดิท่ีก้าวข้ามโครงสร้างทางวตัถ ุ
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 การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ ไม่ใช่การพดูแคส่ื่อเท่านัน้ เราพดูถึงส่ือของสงัคม (The media of 

society) หรือสงัคมของส่ือ (The society of media) หมายความว่าเราควรคิดมากขึน้ในแง่ของการท า

ความเข้าใจส่ือในเชิงวฒันธรรม เราอาจจะคิดผิดในแง่ท่ีว่า “ส่ือ” คืออะไรท่ีอยู่ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค 

และสร้างศาสตร์เก่ียวกับส่ือโดยใช้ฐานคิดแบบนี ้เราควรจะเปล่ียนความเข้าใจไปสู่การเข้าใจในเชิง

วฒันธรรม (ดแูผนภมูิข้างลา่ง) ให้มากขึน้ 

 

 เราควรมองหาวาทกรรมเก่ียวกับส่ือ วาทกรรมเก่ียวกับชุมชน วาทกรรมเก่ียวส่ือสงัคม และวาท

กรรมเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั แล้วเอามารวมกนัเพ่ือสร้าง “ความจริง” (Reality) และถ้าการส่ือสารเป็นการ 

ประกอบสร้างความเป็นจริง (Construction of Reality) เราควรจะดีใจท่ีเราสามารถเข้าถึงการประดิษฐ์

สร้างความจริงท่ีแตกต่างไปอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าเราคิดว่าการส่ือสารมีแนวทางของมันเอง ทุกคนคิด

เหมือนกนั เราจะ “ประหาร” การส่ือสาร ความส าคญัของการส่ือสารคือความแตกตา่ง ผมจ าเป็นต้องมีคณุ 

เพราะคณุรู้ในสิ่งท่ีผมไมรู้่ ถ้าคดิวา่สงัคมท่ีดีท่ีสดุคือทกุคนเหมือนกนัหมด เราจะมีปัญหาแบบใหม่ 

 ใน “สงัคมส่ือ” (Media Society) เราอาศยัอยู่ในสงัคมท่ีทุกคนมีการเข้าถึงส่ือเหมือนกัน อยู่ใน

สถานการณ์เดียวกัน มองไปข้างหน้าเหมือนกนั ตดัสินใจเหมือนกนั  ดงันัน้ ชีวิตส่วนบุคคลในสงัคมส่ือนัน้ 

จะแวดล้อมไปด้วยส่ือคลาสสิก ส่ือออนไลน์ และส่ือสังคม (อินเตอร์เน็ท) และใช้ชีวิตภายใต้บริบททาง

สงัคมและวฒันธรรม ท่ีก่อให้เกิดระบบการจดัการชีวิตของปัจเจกบคุคลและสงัคมท่ีอ้างอิงจากส่ือ   ท าให้มี

ทางเลือกมากขึน้ส าหรับสิ่งใดก็ได้ เม่ือไรก็ได้ ท่ีไหนก็ได้ ด้วยประโยชน์แบบไหนก็ได้ 
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 ถ้าเราคิดว่า การส่ือสารคือการประกอบสร้างความเป็นจริง (Construction of Reality) เรา

พบว่าการส่ือสารคือบางอย่างท่ีเราก าหนดในส่ิงท่ีไม่ได้ถูกก าหนด หรือยังไม่ได้ถูกตัดสิน  มัน

อาจจะเป็นชะตากรรมของมนษุย์ท่ีจะไม่ถูกก าหนด และเราต้องการการส่ือสารเพ่ือก าหนดว่าเราคืออะไร 

เราท าอะไร เราหมายความว่าอะไรในสิ่งท่ีเราท า  ดงันัน้ การส่ือสารจึงไม่ใช่ “วิธีการ” แต่การส่ือสารคือ

แหลง่ท่ีท าให้เราเป็นมนษุย์  ความเป็นมนษุย์ถกูอธิบายในแง่ความสามารถทางสงัคม และการเข้าใจตนเอง  

 การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ ไม่ใช่การท าให้เรามีอ านาจมากขึน้หรือมีอิทธิพลมากขึน้ แต่เป็น

เร่ืองของการคิดแบบอิสระของเราเอง และเป็นการคิดเชิงวิพากษ์เม่ือเราใช้ส่ือ และถ้าการส่ือสารในตวัมนั

เอง คือ ความสามารถของเราท่ีจะกระท าการต่างๆ ในสงัคม  ดงันัน้ การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ คือ 

ความรับผิดชอบในการใช้ส่ือเพ่ือส่ือสารให้เข้าใจกนัและกนั และเข้าใจตวัเราเองด้วย 

 กล่าวโดยกว้างๆ แล้ว การรู้เท่าทันเป็นแนวคิดทางศึกษาว่าด้วยการใช้ภาษาในเชิงสังคมและ

วฒันธรรมเพ่ือการส่ือสาร การมีส่วนร่วม และการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ส่วนการรู้เท่าทนัส่ือ คือ การท า

ความเข้าใจความหมายของการใช้ส่ือ เพ่ือตีความการส่ือสารและทางเลือกของการปฏิสมัพนัธ์ตา่งๆ ของ

ปัจเจกบคุคลและสงัคม ซึ่งจะต้องจดัการกบัความสลบัซบัซ้อนของภาษาส่ือ (Media Language, Media 

Code) ทัง้ในระดบัจริยธรรม วฒันธรรม การเมือง สงัคม และเทคนิค 

 การรู้เท่าทันส่ืออาจน าแนวคิดเร่ืองเคร่ืองมือทางวัฒนธรรมมาใช้ กล่าวคือ การใช้แนวคิดการ

พฒันาสมรรถนะเชิงวิภาษวิธี อนันีแ้ปลมาจากค าวา่อะไร มาเป็นแนวทางการรู้เทา่ทนัส่ือ โดย 

- การมีความรู้เก่ียวกับส่ือ การท าความเข้าใจส่ือ โดยผา่นการศกึษา 

- การวิเคราะห์ส่ือ โดยใช้อ านาจอธิปไตยของตนเอง 

- การวิพากษ์ส่ือ โดยตระหนกัวา่การใช้ส่ือ คือการปลดปลอ่ยตนเองให้มีเสรีภาพ 

- การสร้างส่ือ คือการมีสว่นร่วมอยา่งกระตือรือร้นในการรู้เทา่ทนัส่ือ 

นอกจากนี ้การรู้เท่าทนัส่ือ อาจใช้แนวคิดเร่ืองสมรรถนะทางสงัคม (ตามแนวคิดของ P. Bourdieu 

เร่ือง Habitus และ Social Capital, และ N. Chomsky เร่ือง Generative Grammar Concept) มาใช้ โดย

เน้นเร่ือง 
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- ความสามารถ ทกัษะในทางเทคนิค ความสามารถในการวิเคราะห์ และทกัษะทางวฒันธรรม 

- ศักยภาพ  หมายถึง ศกัยภาพการรับรู้ในการเข้าใจความซบัซ้อน 

- แรงจูงใจเชิงสร้างสรรค์ คือความสนใจในตวัเองท่ีจะเข้าใจสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมสงัคม 

และเหตกุารณ์ 

- ความรับผิดชอบ คือความรับผิดชอบของปัจเจกและสงัคมท่ีก าลงัเผชิญกับความรับผิดชอบ

เร่ืองคณุภาพและวฒันธรรมของการส่ือสารทางสงัคม 

อย่างไรก็ตาม สมรรถนะไม่ใช่คณุสมบตัิท่ีมีมาตามธรรมชาติ แตเ่ป็นประเภทของการตีความทาง

วฒันธรรมของ (ทศันคติของ) มนษุย์ท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติวฒันธรรม สงัคม เทคนิค และ

สญัลักษณ์  แนวคิดนี ้อธิบายว่ามนุษย์มีความสามารถและมีศกัยภาพในการจดัการต าแหน่งแห่งท่ีของ

ตนเอง ในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในแบบทางวัฒนธรรม  ดงันัน้ จึงก่อรูปเป็นลักษณะนิสัยและ

ลกัษณะสว่นบคุคล เพ่ือท่ีจะได้กลายเป็นสว่นหนึง่ท่ีสามารถระบตุวัตนได้ในสงัคมวฒันธรรมนัน้ๆ 
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การประยุกต์ใช้แนวคิด MIL : จากทฤษฎีสู่ปฏบิัตกิาร 

วิทยากร ประกอบด้วย มิสเตอร์แมธธิว จอห์นสัน : ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา องค์กรมีเดีย

สมาร์ท ประเทศคานาดา  มิสเอลซา บาสติยอง : ผู้ ร่วมก่อตัง้โครงการสตรีทสคลู ประเทศฝร่ังเศส  และ

คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล: เครือข่ายพลเมืองเน็ท ประเทศไทย  ร่วมกนัแลกเปล่ียนประสบการณ์ของการ

น าแนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศไปใช้ท ากิจกรรมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีแตกตา่งกนัในบริบทสงัคมท่ี

แตกตา่งกนัด้วย  

 

มิสเตอร์แมธธิว จอห์นสัน ผูอ้ านวยการ่่ายการศกกาา องค์กรมีเดียสมาร์ท ประเทศแคนาดา 

 

องค์กรมีเดียสมาร์ท (Media Smarts) เป็นองค์กรไม่แสวงหา

ก าไรในประเทศแคนาดา มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือและ

สารสนเทศดิจิตอล โดยมีวิสยัทศัน์ คือการให้ความมัน่ใจว่าคนหนุ่ม

สาวจะมีทกัษะในการคิดเชิงวิพากษ์ และร่วมกิจกรรมกบัส่ือในฐานะ

พลเมืองท่ีมีบทบาทโดยตรงและรู้เร่ืองสารสนเทศดจิิตอลเป็นอยา่งดี 

การคิดเชิงวิพากษ์ เป็นหวัใจส าคญัของสิ่งท่ีมีเดียสมาร์ทท า 

และการนิยามการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศดิจิตอล มีรากมาจาก

การรู้เทา่ทนัส่ือ  โดยทัว่ไปแล้ว ในคานาดาและอเมริกาเหนือ การรู้เท่า

ทนัส่ือและการรู้เท่าทนัสารสนเทศดิจิตอล มาจากจุดยืนท่ีแตกต่างกัน  โปรแกรมการรู้เท่าทนัสารสนเทศ

ดิจิตอลจ านวนมาก ไม่มีเนือ้หาเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ  ไม่ได้เร่ิมจากการคิดเชิงวิพากษ์ แตเ่น้นทกัษะเชิง

เทคนิคมากกว่า  มนัมีความจ าเป็นมากขึน้ เม่ือองค์กรต้องการขยายการรู้เท่าทนัส่ือแบบดัง้เดิม ไปสู่การ

รู้เท่าทนัสารสนเทศดิจิตอล โดยแนวคิดทัง้หมดของการรู้เท่าทนัส่ือ โดยเฉพาะการคิดเชิงวิพากษ์ เป็นส่วน

ส าคญัของการรู้เทา่ทนัสารสนเทศดจิิตอล 

พนัธะกิจขององค์กร คือการพฒันาและจดัท าทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพสูงเพ่ือการรู้เท่าทัน

สารสนเทศดิจิตอลและการรู้เท่าทนัส่ือของแคนาดาเอง รวมทัง้การเป็นผู้น าในการพฒันาให้โรงเรียน บ้าน 
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และชมุชนตา่งๆ ของแคนาดา ให้มีความก้าวหน้าในการรู้เท่าทนัสารสนเทศดิจิตอลและส่ือ และมีส่วนช่วย

พฒันานโยบายสาธารณะท่ีมีข้อมลูครบถ้วนในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ือ 

กลุ่มผู้ รับบริการหลกัของเรา คือ กลุ่มนกัเรียนประถม มธัยม และผู้ ท่ีจบมธัยมแล้ว  นอกจากนี ้ยงั

ท างานกับห้องสมดุสาธารณะ ผู้ปกครอง และสาธารณชนทัว่ไป เช่น องค์กรชุมชน ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

สขุภาพเดก็ และผู้บงัคบัใช้กฎหมาย โดยมีโปรแกรมหลกั ๓ โปรแกรม คือ 

๑. การผลิตโปรแกรมท่ีใช้สอนในชัน้เรียน และการผลิตแนวทางการอบรมให้กบัครู 

๒. การสร้างจิตส านกึสาธารณะในประเดน็การรู้เทา่ทนัส่ือ 

๓. การวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น ชาวคานาดาก าลังท าอะไรในออนไลน์ การท างานของครูท่ี

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี ฯลฯ ผลจากการวิจยัท าให้เราทราบว่าเยาวชนก าลงัท าอะไรอยู่ ทกัษะแบบไหนท่ี

เขาต้องการ และเขาต้องการรู้อะไร 

หนึ่งในหลกัการพืน้ฐานท่ีส าคญัในการศึกษา คือ เร่ิมจากสิ่งท่ีพวกเขารู้ พวกเขามีประสบการณ์

แบบไหน คดิอะไรอยู่ ซึ่งสามารถมีทางเลือกหรือทางออกท่ีหลากหลายในการจดัการศกึษา โดยเน้นคณุคา่

ของการมีสว่นร่วมของเยาวชน ให้มาร่วมจดัการศกึษาให้กบัตวัพวกเขาเอง 

โปรแกรมการรู้เท่าทนัส่ือ พยายามท าให้แคบลง ใช้เวลาไม่มาก และใช้ภาษาท่ีเยาวชนสามารถ

เข้าใจได้ง่าย โดยมีแนวคดิหลกัดงันี ้

๑) ส่ือเป็นสิ่งประดษิฐ์สร้าง 

๒) ส่ือมีนยัยะทางการค้า 

๓) ส่ือมีนยัยะทางสงัคมและการเมือง 

๔) กลุม่ผู้ชมเป็นคนตอ่รองความหมาย 

๕) ส่ือแตล่ะอยา่งมีรูปแบบทางสนุทรียภาพพิเศษเฉพาะตวั 



 
35 

การรู้เท่าทันส่ือและการคิดเชิงวิพากษ์ คือ พืน้ฐานการท างานในเร่ืองการรู้เท่าทันสารสนเทศ

ดจิิตอล เราพยายามท างานอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้เยาวชนน าไปใช้กบัประสบการณ์ท่ีได้จากส่ือทกุรูปแบบ 

ไมว่า่จะเป็นอินเตอร์เน็ท โทรทศัน์ ภาพยนตร์ วิดีโอเกมส์ ดนตรี นิตยสาร และการโฆษณา 

กรอบความคิดของการรู้เท่าทันสารสนเทศดิจิตอลอยู่บนฐานของการคิดเชิงวิพากษ์ การปฏิบตัิ

อยา่งมีความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองออนไลน์ท่ีมีภาระผกูพนักบัสงัคม ไม่ใช่เป็นแคผู่้บริโภคอย่างเดียว 

(เหมือนยคุส่ือแบบดัง้เดิม) เพราะเรามีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน  ดงันัน้ เราต้องมีภาระผูกพนั นอกจากนี ้การ

รู้เทา่ทนัสารสนเทศดิจิตอล มี ๓ ระดบัหลกั คือ ๑) การเข้าถึง/การใช้  ๒) ความเข้าใจ คือความสามารถใน

การถอดรหสัหรือรือ้ถอนเนือ้หา  และ ๓) การสร้างเนือ้หาของตนเอง ซึ่งเยาวชนจะท าทัง้ ๓ ระดบั แต่ใน

ทกัษะท่ีมีระดบัตา่งกนั 

โครงร่างของการท างานด้านการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศดจิิตอล มีดงันี ้

๑. จริยธรรมและการร่วมรู้สึก  เน้นเร่ืองการแบง่ปันเนือ้หากับผู้ อ่ืน ทกัษะการเรียนรู้สงัคมและ

อารมณ์  การสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน (ความรู้สึกร่วม) การจดัการกับการกลัน่แกล้งทาง

อินเทอร์เน็ต ยกตวัอย่าง ยกตวัอย่างการสนับสนุนหรือการส่งเสริมให้สามารถเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน

ให้กับเด็กอายุ ๑๒-๑๘ ปี (เกรด ๗-๘) โดยการส่งเสริมให้รู้จักเคารพผู้ อ่ืน ส่งเสริมให้เห็นถึงจุดยืนทาง

ความคิดของผู้ อ่ืน แนวทางท่ีดีในการสอนแบบนี ้คือ การสร้างตัวอย่างท่ีมีความขัดแย้งกัน (Moral 

Dilemma) หรือสถานการณ์ท่ีตดัสินได้ยาก แล้วให้เยาวชนอภิปรายโต้แย้งกัน ซึ่งจะท าให้พวกเขาเห็น

ความคดิของผู้ อ่ืน 
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กิจกรรม : แบบนัน้ไม่เท่ (เดก็เกรด ๗-๘) 

๒. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย คือ การควบคมุการแบ่งปันเนือ้หาของตวัเอง ความ

เป็นส่วนตวัของข้อมูล การป้องกันภัยในอินเทอร์เน็ต และการฝากร่องรอยไว้ในอินเทอร์เน็ต  ยกตวัอย่าง

บทเรียนของเด็กอายุ ๗-๙ ปี (เกรด ๒-๔) ช่ือ “โจรสลัดความเป็นส่วนตวั” เพ่ือให้เด็กตระหนักรู้ว่าข้อมูล

ส่วนตวัมีคณุค่ามากแค่ไหน อะไรบ้างท่ีจะแบ่งปันให้สาธารณะรู้/ไม่รู้ เพราะข้อมูลส่วนตวัจะท าให้คนอ่ืน

ค้นหาตวัเราได้ 

 

กิจกรรม : โจรสลัดความเป็นส่วนตัว (เดก็เกรด ๒-๔) 
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๓. การตระหนักรู้ของผู้บริโภค  คือ การรู้จกัและการถอดรหัสการโฆษณา การเข้าใจการสร้าง

ตราสินค้า/บริการ  การเข้าใจเง่ือนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตวั ฯลฯ  การรู้จักวิธีการ

ชดเชยความผิดพลาด ความเสียหายตามสญัญา ตามกฎหมายและในเชิงการเมืองตวัอย่างบทเรียนเร่ือง 

“ฉลาดรู้เร่ืองโฆษณา : การเข้าใจโฆษณาอาหารออนไลน์” เพ่ือให้เด็กเกรด ๒-๓ ได้ตระหนกัรู้ในโฆษณาท่ี

พวกเขาได้รับชม 

 

กิจกรรม : ฉลาดรู้เร่ืองโฆษณา > การเข้าใจอาหารออนไลน์ (เดก็เกรด ๒-๓) 

๔. สุขภาพทางดิจิตอล (Digital Health)  คือ การสร้างความสมดลุระหว่างชีวิตออนไลน์กบัชีวิต

ออฟไลน์  การดแูลสขุภาพจิตและร่างกาย  การพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีราบร่ืนระหว่างออนไลน์กบัออฟไลน์ 

และการท าให้เราปลอดภัยเม่ือเราออนไลน์  ยกตวัอย่างบทเรียนส าหรับเด็กเกรด ๔-๖ เร่ือง “สญัลกัษณ์

แทนตวัผู้ ใช้อินเตอร์เน็ทและภาพลกัษณ์ร่างกาย” (Avatar Creator) เป็นการเปิดช่องให้เด็กได้เรียนรู้ถึง

อิทธิพลของออนไลน์เกมส์ 

 

กิจกรรม : “สัญลักษณ์แทนตัวผู้ใช้อินเตอร์เน็ทและภาพลักษณ์ร่างกาย” (เดก็เกรด ๔-๖) 
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๕. การแสวงหาและการยืนยันความจริง นบัเป็นแกนหลกัท่ีส าคญัของการรู้เท่าทนัสารสนเทศ

ดิจิตอล เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามนัจริง  ดงันัน้ ต้องมีทกัษะในการสืบค้น เพ่ือยืนยนัความจริงของสารสนเทศ

และใช้แหล่งท่ีมาให้เหมาะสม ยกตวัอย่างบทเรียนของเด็กเกรด ๗-๙ เร่ือง “การควบคุมเว็บวิกิท่ีไร้การ

ควบคุม” ครูมักบอกว่าอย่าใช้เว็บวิกิเป็นแหล่งอ้างอิง แต่เราก็ควรดูว่าข้อมูลของเว็บวิกิแตกต่างจาก

แหลง่ข้อมลูอ่ืนอยา่งไร และใช้ข้อมลูอยา่งมีวิจารณญาณเชิงวิพากษ์ 

๖. การร่วมกิจกรรมกับชุมชน  นบัเป็นเร่ืองส าคญั เพ่ือชกัจูงให้เกิดบรรทัดฐานทางสงัคมเชิง

บวก รวมถึงการชีใ้ห้เห็นถึงหรือเข้าใจสิทธิในฐานะของผู้บริโภค สมาชิกชมุชน พลเมือง และมนษุย์คนหนึ่ง 

และการเข้าใจช่องทางท่ีจะแสดงความคิดเห็นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมเคล่ือนไหว

รณรงค์ ยกตวัอย่างกิจกรรม “ความเกลียดชงัออนไลน์ ๒.๐”  ซึ่งเป็นกิจกรรมส าหรับเด็กเกรด ๘-๑๐ โดย

สอนเยาวชนให้ตระหนกัรู้ถึงการสร้างประทษุวาจาออนไลน์และการรับมือกบัสิ่งนี ้

๗. การสร้างและการปรับเน้ือหาทางดิจิตอล  คือ การเข้าใจเร่ืองลิขสิทธ์ิและสิทธิของผู้ ใช้ และ

การใช้เทคโนโลยีเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือ  ยกตวัอย่างเร่ือง “บคุคลท่ีหนึ่ง” (ส าหรับเด็กเกรด ๙-

๑๒) เป็นเร่ืองของภาพตวัแทนหรือคนชายขอบท่ีปรากฏในวิดีโอเกมส์ โดยถามถึงความหลากหลายของสิ่ ง

เหลา่นี ้ในวิดีโอเกมส์ และฟังค าตอบของพวกเขา 

 

กิจกรรม : “บุคคลที่หน่ึง” (ส าหรับเดก็เกรด ๙-๑๒) 

 

ทัง้นี ้องค์กรได้จัดท าเว็บไซท์ช่ือ “mediasmarts” โดยใช้ภาษาอังกฤษและฝร่ังเศส เน่ืองจาก

ประเทศคานาดาใช้ ๒ ภาษานีเ้ป็นหลกั มีคนมาเย่ียมชมเว็บไซท์ของเราประมาณ ๗ ล้านคน และเว็บไซท์
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ของเรามีเนือ้หาส าหรับนกัการศกึษา ผู้ปกครอง นกัเรียน นกัศึกษา บรรณารักษ์ นกัวิจยั และนกัข่าว  โดย

เนือ้หาของเว็บไซท์ประกอบด้วยเกมส์เพ่ือการศึกษา การสอนในคอมพิวเตอร์และเอกสารแนะน าส าหรับ

ผู้ปกครอง  งานวิจยั  แผนการจดัท าแบบเรียนตัง้แตช่ัน้ประถมถึงมธัยมปลายกว่า ๒๐๐ แบบ โดยเช่ือมโยง

กบัผลลพัธ์ของหลกัสตูรของแตล่ะจงัหวดั 

จากการวิจยั เราพบวา่การใช้ส่ือดจิิตอลของชาวคานาดามีแนวโน้มท่ีดีขึน้หลายด้าน ดงันี ้

- พฤติกรรมเส่ียงมากมาย (เช่น การส่งรูปและภาพยั่วยวนทางเพศผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) 

เกิดขึน้น้อยกวา่ท่ีเช่ือกนัอยา่งแพร่หลาย 

- เยาวชนเห็นคณุคา่ความเป็นส่วนตวัของตน และก าลงัพฒันาบรรทดัฐานทางสงัคมในเร่ืองความ

ยินยอมและการให้ความเคารพกนั 

- เยาวชนไมค่อ่ยสนใจจะเช่ือมตอ่กบัคนแปลกหน้า และรู้วิธีรับมือกบัการตดิตอ่ของคนแปลกหน้า 

- ทัง้ครูและเยาวชนเห็นพ้องต้องกันเร่ืองความส าคญัของการศึกษาเร่ืองการรู้เท่าทันสารสนเทศ

ดจิิตอล  

- ผู้ปกครองยงัคงเป็นสว่นส าคญัในชีวิตของเดก็อยู ่

ท้ายท่ีสุด เรารู้ว่าเยาวชนจ านวนมากก าลังเลือกสิ่งดีๆ ในโลกออนไลน์อยู่แล้ว และก าลังใช้ส่ือ

ดจิติอลในเชิงรุก ซึง่ท าให้องค์กรเราอยากตอ่ยอดจากตรงนัน้ ให้มากขึน้ไปอีก 
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มิสเอลซา บาสตยิอง   ผูร่้วมก่อตัง้โครงการสตรีทสคูล ประเทศ่ร่ังเศส   

 

เว็บไซท์ StreetPress.com  เร่ิมต้นใช้งานในปี พ.ศ. 

๒๕๕๒  เป็น “ห้องข่าว” แบบเปิด ท่ีเน้นประเด็นทางสงัคมและ

เมือง ส าหรับคนวยั ๒๐-๓๐ ปี  เว็บไซท์นี ้จดัท าโดยคนหนุ่มสาว 

และเพ่ือคนหนุ่มสาวท่ีพวกเขาเป็นตวัแทน เนือ้หาจดัท าโดยนกั

วารสารท่ีไม่ใช่มืออาชีพ ในทุกวันอังคารจะมีการจัดประชุม

บรรณาธิการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทกุคนมาร่วมประชมุได้ แม้แตค่น

ท่ียงัไมเ่คยเขียนบทความมาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมประชมุชนได้ 

พวกเขาก็จะมาเรียนรู้การเขียนบทความ 

StreetPress.com เป็นองค์กรอิสระ มีคนท างานเต็มเวลา ๘ คน และมีนกัข่าวอาสา ๖๐๐ กว่าคน

รายงานข่าวให้แก่ห้องข่าวนี ้เว็บไซท์มีบทความมากกว่า ๓,๐๐๐ บทความ และมีผู้ อ่าน (ไม่ซ า้กัน) 

๓๐๐,๐๐๐ คนต่อเ ดือน การท างานของ SreetPress.com เ ป็นการท างาน “แบบกลุ่ม ”  โดยมี 

StreetProd.TV เป็นผู้ ให้ทนุ และเราท างานร่วมกบัสตรีทสคลู (Street School) โดยร่วมกันจดัอบรมด้าน

วารสารศาสตร์โดยไม่คิดเงิน คนสามารถเข้ามาเรียนรู้เพ่ือเป็นนกัข่าว นกัเขียนบทความ และพฒันาเป็น 

“นกัขา่ว/นกัเขียนบทความพลเมือง” (Citizen Journalist) ตอ่ไปในอนาคต 

สตรีทสคลู (Street School)  มีโปรแกรมอบรมระยะเวลา ๓ เดือน ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับคนหนุ่ม

สาว ทุกปีจะมีคนมาสมัครประมาณ ๕๐๐ คน แต่เราคัดเลือกได้เพียง ๑๕ คน (อายุ ๒๐-๓๐ ปี) การ

คดัเลือกนี ้ไม่สนใจว่าพวกเขาท าอะไรมาก่อน ไม่สนใจว่าพวกเขามีระดบัการศกึษาระดบัไหน แตส่นใจว่า

พวกเขามีความมุ่งมัน่ในการเป็นนกัข่าว/นกัเขียนบทความ มากน้อยแคไ่หน หลงัจากอบรมพบว่า ร้อยละ 

๗๕ ของผู้ รับการอบรม สามารถเข้าท างานในสายอาชีพส่ือสารมวลชน 

การก่อตัง้ Street School นัน้ เป็นการลดชอ่งวา่งระหว่างนกัวารสารศาสตร์กบัคนอ่าน เราต้องการ

เปิดประตูการท าข่าวแบบมืออาชีพ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจ านวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  ได้รับ

ประโยชน์จากการอบรมการท าขา่วฟรี  ถ้านกัวารสารศาสตร์มาจากภูมิหลงั ชาติพนัธุ์ และศาสนาท่ีตา่งกนั 

เราก็จะได้ประโยชน์มากขึน้ เพราะตา่งคนตา่งมีประเดน็ของตนเองท่ีอยากน าเสนอ และเราก็หวงัว่านกัเรียน



 
41 

ท่ีเข้าร่วมสตรีทสคลู จะถกูวา่จ้างโดยส่ือกระแสหลกั หรือสามารถใช้ทกัษะท่ีได้จากการอบรมสร้างเนือ้หาท่ี

เป็นประโยชน์ 

เราต้องการการท าข่าว/เขียนบทความ เพ่ือความเป็นพลเมืองและเพ่ือเสรีภาพ เน่ืองจากคนส่วน

ใหญ่ไมท่ราบวา่ขา่วถกูจดัท าขึน้มาอยา่งไร เราจึงสอนให้เยาวชนเข้าใจว่าห้องข่าวท างานอย่างไร ใครเป็นผู้

ตดัสินใจวา่อะไรเป็นขา่วหรือไมเ่ป็นขา่ว และเข้าใจการจดัประชมุเพ่ือสรุปหวัข้อข่าว  นอกจากนี ้เรายงัสอน

เทคนิคการจดัท าวารสาร เชน่ วิธีการเขียนบทความ วิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น เพ่ือให้พวกเขาเป็น

นกัวารสารศาสตร์มืออาชีพ 

คนท่ีจะเข้ามาร่วมอบรมกบัเรา คือ คนท่ีอายรุะหว่าง ๒๐-๓๐ ปี ท่ีอาศยัอยู่ในเมืองปารีสและเมือง

รอบๆ และเรามองหาแรงจงูใจของผู้สมคัร โดยคดัเลือกคนท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นนกัวารสารศาสตร์มาเข้า

ร่วมโครงการ  นอกจากนี ้เรายงัต้องการสร้าง “ทีมแบบผสม” คือ ต้องการคนท่ีมีอายุต่างกัน รวมทัง้มีภูมิ

หลงั ชาตพินัธุ์  และทกัษะท่ีตา่งกนัมาร่วมทีม  ทัง้นี ้เพ่ือท่ีจะให้พวกเขาเรียนจากกนัและกนัในปีท่ีผ่านมา มี

ผู้สมคัรทางเว็บไซท์ ๖๐๐ มีการสมัภาษณ์ ๕๐ คน และเราคดัเลือก ๑๕ คน 

เราจดัประชุมทุกวนัเสาร์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๘.๐๐ น. ท่ี  “Numa” ซึ่งเป็นศนูย์นวตักรรมดิจิตอลของ

กรุงปารีส (เพ่ือเปิดโอกาสให้คนท างานและนกัเรียนสามารถเข้าร่วมประชมุได้) ส่วนวนัอ่ืนๆ ท่ีเหลือพวกเขา

ต้องท าการบ้าน เช่น ท ารายงาน ท ารายการวีดีโอ เป็นต้น และมาส่งงานในวนัเสาร์  การประชุมในทุกวนั

เสาร์นัน้ เราจะมีผู้ ให้การอบรม ๒-๓ คน ซึ่งอาจเป็นนักข่าวมืออาชีพช่างภาพข่าว นักข้อมูลข่าว นกัข่าว

อิสระ บรรณาธิการขา่ว ฯลฯ 

นอกจากนี ้เรายงัมีการอบรมโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเปิดโอกาสให้ทกุคนเข้ารับการอบรมได้ มีคนเข้ารับ

อบรมประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คนต่อครัง้ ตัวอย่างของการอบบรมแบบนี ้คือ ๑) การท าข่าวเบือ้งต้น : 

เตรียมการสมัภาษณ์อยา่งไร เขียนรายงานและน าเสนอภาพประกอบอย่างไร  ๒) การรายงานทางโทรทัศน์ 

: สมัภาษณ์ ถ่ายภาพ ตดัต่อ ให้เสียงอย่างไร  ๓) การค้นข้อมูลข่าว : จะหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและผลิตการ

น าเสนอให้เห็นภาพข้อมูลได้อย่างไร  และ ๔) การอบรมเชิงปฏิบตัิการเก่ียวกบัความปลอดภยัทางไซเบอร์

ส าหรับนกัขา่ว เป็นต้น 

สิ่งท่ีส าคัญส าหรับเรา คือ การท่ีผู้ เข้าอบรมของเราสามารถเขียนบทความ แล้วน าไปลงในส่ือ

กระแสหลกัได้ ซึง่พวกเขาจะรู้วา่กวา่จะได้บทความท่ีดีนัน้ พวกเขาต้องเขียนมากกว่า ๑๐ ครัง้ พวกเขาต้อง
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ตรวจสอบทกุข้อมลูเพ่ือให้งานของเขาน่าเช่ือถือ ท้ายท่ีสดุ เราก็อยากให้พวกเขาสามารถขายบทความของ

พวกเขาให้กับส่ือกระแสหลกั เรามองว่าการเขียนลงส่ือกระแสหลกัสร้างผลกระทบมากกว่าส่ือพลเมือง 

แม้ว่าผู้ เข้าอบรมจะไม่ได้เรียนจบวารสารศาสตร์โดย แตถ้่าบทความท่ีพวกเขาเขียนนัน้มนัแตกตา่งไปจาก

สิ่งท่ีส่ือกระแสหลกัคุ้นเคย เป็นมมุมองท่ีแตกตา่งท่ีสร้างความสนใจให้กบัผู้คน มนัก็เป็นบทความท่ีดี ท่ีส่ือ

กระแสหลกัจะน าไปลงในส่ือของตน 

ถึงกระนัน้ ก็ไมใ่ชว่า่ทกุคน จะสามารถเขียนบทความแล้วส่ือกระแสหลกัน าไปลงในส่ือของพวกเขา 

นอกจากนี ้ผู้ เข้าอบรมสามารถท าส่ือภาพยนตร์ หรือส่ือวีดีโอ  แม้ว่าสิ่งท่ีท านัน้ จะไม่คอ่ยดีเท่าไรแตก็่พวก

เขาสามารถน าไปลงในเว็บไซท์ได้ พวกเขาสามารถสร้างและควบคมุเว็บไซท์ และโพสท์  (Post) งานของ

ตนเองในส่ือออนไลน์ได้ 

เรามีองค์กรภาคีซึ่งเป็นส่ือระดบัชาติ ๖๐ องค์กร และส่ือมวลชนมืออาชีพเหล่านี ้จะมาให้ความรู้

แก่ผู้ เข้าอบรมทกุวนัเสาร์ในชว่งโปรแกรม ๓ เดือน  นอกจากนี ้เรายงัมีการประชุมตวัตอ่ตวักบับรรณาธิการ

บริหาร เพ่ือให้พวกเขาเห็นวา่ห้องขา่วท างานอยา่งไร และบรรณาธิการบริหารและผู้ มีอ านาจตดัสินใจ จะไป

ท่ี Street School เพ่ือเปิดโอกาสให้ซกัถาม ซึ่งใครก็ตามท่ีเก่ียวข้องกับโครงการก็สามารถเข้าหาได้และได้

ให้รายละเอียดการติดต่อเอาไว้ สิ่งเหล่านีท้ าให้ผู้ เข้าอบรมสามารถสร้างเครือข่ายท่ีเข้มแข็งกับองค์กร

เหลา่นีไ้ด้ 

หลงัจากจบจากสตรีทสคลูแล้ว ส่วนใหญ่ก็ท างานด้านวารสารศาสตร์ คนท่ีอายุยงัน้อยก็ไปเรียน

ตอ่ด้านวารสาร บางคนก็เปิดบล็อกของตนเอง หรือถ่ายท าภาพยนตร์/วีดีโอทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

บางคนก็ท างานกบัรัฐ ซึง่ก็ประสบความส าเร็จอย่างมาก เพราะเข้าไปท างานในระดบักระทรวง ผู้ เข้าอบรม

เหล่านี ้ใช้ความรู้ของตนเองเป็นสะพานเช่ือมสู่การท างานร่วมกบั Street Press,  Media Maker และ 

Street Prod 

ในแง่มมุของการรู้เท่าทนัส่ือ เราเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าอบรมพูดคยุกันใน “ห้องข่าว” พวกเขาต้องตัง้

ค าถามกบัตวัเอง และเม่ือน ามาพดูคยุกนัในห้องขา่ว พวกเขาจะเห็นมมุมองท่ีแตกตา่งกนัไปของผู้ เข้าอบรม

แตล่ะคน ท าให้โลกทศัน์ของพวกเขาขยายกว้างมากขึน้ เราพยายามจะสอนทกัษะทางเทคนิคเพ่ือให้พวก

เขาเป็นนกัวารสารศาสตร์ท่ีดี และพยายามสอนทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ด้วย นอกจากนี ้ในช่วงการอบรม 

เรายงัเชิญอาจารย์มาให้ความรู้ด้านการรู้เทา่ทนัส่ือด้วย 
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คุณอาทติย์ สุริยะวงศ์กุล  เครือข่ายพลเมืองเน็ท ประเทศไทย   

  

เครือข่ายพลเมืองเน็ท ไม่ได้มองตนเองว่าก าลงัท า MIL 

แต่กิจกรรมบางอย่างของเราจะซ้อนทบักับการรู้เท่าทนัส่ือและ

สารสนเทศ  วนันีจ้ะพดู ๒ ส่วน คือ แนวคิดท่ีอยู่เบือ้งหลงัการ

ท างาน และน าเสนอกิจกรรมท่ีเราท า 

 การแปลค าว่า “Literacy” ว่า “การรู้เท่าทนั” นัน้ คิดว่า

ยงัไม่ครอบคลุมความหมายทัง้หมด ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใช้ค าไหนท่ี

ดีกว่า แต่โดยทัว่ไปแล้ว Literacy คือ ความสามารถในการอ่าน

และเขียน หรือการอ่านออก -เ ขียนได้  ส่วนค าว่า “Media 

Literacy” ท่ีแปลวา่ “การรู้เทา่ทนัส่ือ” มีความหมายเหมือนกบัว่าคือผู้บริโภคท่ีตระหนกัรู้ และเราไม่คอ่ยพดู

ถึงว่าเราเป็นผู้ผลิตส่ือเองด้วย  ดงันัน้ ถ้าพดูถึง “การรู้ทนั” ในท่ีนี ้จะหมายถึง ความสามารถในการอ่าน

ส่ือและสารสนเทศออก และเขียนส่ือและสารสนเทศได้ 

 การใช้แนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศในบริบทความเป็นพลเมืองส าหรับองค์กรของเรานัน้ 

กิจกรรมของเราทัง้หมดคือความพยายามท่ีจะสนับสนุนให้ผู้คนสามารถตดัสินใจด้วยตนเอง ในแง่ของ

กระบวนการท่ีบคุคลสามารถควบคมุชีวิตของตนเองได้ ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น ๒ ส่วนคือ การควบคุมสิ่ง

ที่ต้องการเป็น : การส านกึในตนเอง การสร้างอตัลกัษณ์ และการมีส่วนร่วมทางสงัคม  และ การควบคุม

แนวทางที่เขา/เธอต้องการใช้ชีวิต : สามารถเปล่ียนสิ่งแวดล้อมในแนวทางท่ีเขา/เธอสะดวกสบายใจ 

 ในยุคดิจิตอล มีการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์เชิงอ านาจ (ดูตารางหน้าถัดไป) ผู้ ให้บริการ

โครงสร้างพืน้ฐานมีการเปล่ียนแปลงไปมาก  ในอดีต รัฐเป็นผู้ ให้บริการ เช่น น า้ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น 

ปัจจุบนัมีการเปล่ียนไปให้เอกชนท า (Privatization) มากขึน้ และมีงานบริการบางอย่างท่ีรัฐไม่เคยท ามา

ก่อนเลย เชน่ การให้บริการอินเตอร์เน็ท ซึง่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ให้บริการ 

 ในอดีต การให้บริการของรัฐ รัฐต้องรู้บางอย่างเก่ียวกับคณุ เช่น รัฐต้องรู้ท่ีอยู่ของคณุ เพ่ือท่ีจะ

ให้บริการท่ีดีขึน้ รัฐต้องรู้บางอย่างเก่ียวกับสุขภาพของคุณเพ่ือให้บริการท่ีดีขึน้  แนวคิดนี ้สามารถ
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ประยุกต์ใช้กับภาคเอกชนในปัจจุบนั ถ้าคุณต้องการบริการสาธารณะจากภาคเอกชน คณุต้องให้ข้อมูล

บางอยา่งแก่พวกเขา 

ในอดีต ความสัมพันธ์ของเรากับบริการสาธารณะ  บ่อยครัง้ เป็นความสัมพันธ์ในแง่ความเป็น

พลเมือง  ปัจจุบนั เป็นความสัมพันธ์ในแง่ของผู้บริโภคมากขึน้ แนวทางท่ีเราคิดเก่ียวกับสิทธิความเป็น

พลเมืองได้เปล่ียนแปลงไปแล้ว เราไมส่ามารถใช้สิทธิพลเมืองอยา่งเดียวในการรับประกนัสิทธิของเราในทกุ

แง่มมุ เราควรค านงึถึงสิทธิผู้บริโภคด้วย 

 ยุคก่อนดจิิตอล ยุคดจิิตอล 
ผู้ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐาน รัฐ บริษัท 
สัญญา สญัญาทางสงัคม สญัญาการให้บริการ 
กรอบการก ากับดูแลระดับชาต ิ รัฐธรรมนญู, กฎหมายเก่ียวสิทธ์ิ กฎหมายการค้าและผู้บริโภค 
กรอบการก า กับดูแลระดับ
นานาชาต ิ

สหประชาชาต,ิ ICCPR ข้อตกลงการค้าระหวา่งประเทศ 

การแสดงออก การลงคะแนนเสียง การซือ้ (หรือการขายตวัเอง) 
บันทกึประชากร การส ารวจส ามะโนประชากร 

(ทกุ ๕-๑๐ ปี) 
อปุกรณ์รับสญัญาณ 
(เวลา-จริง) 

พืน้ท่ีกิจกรรม ภายในเขตแดนรัฐ-ชาต ิ ข้ามผา่นรัฐ-ชาต ิ
ชนิดของพืน้ท่ี สาธารณะและเอกชน สว่นใหญ่เป็นเอกชน 
ความสัมพันธ์ พลเมือง ผู้บริโภค 
 

 ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจใหม่ หมายถึง เราใช้ชีวิตอยู่ในพืน้ท่ีเอกชน (Private Space) ท่ีบริษัทเป็น

เจ้าของมากขึน้ และกิจกรรมของเราและข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมของเราจะก้าวข้ามเขตแดนมากขึน้ 

นอกจากนี ้ข้อตกลงการค้าเสรีจะไม่คอ่ยเก่ียวกบัการค้าแต่เพียงอย่างเดียว แตเ่ก่ียวข้องกับกฎหมายอ่ืนๆ 

ด้วย เช่น กฎหมายพลเมือง กฎหมายอาชญากรรม เป็นต้น  ดงันัน้ เพ่ือปกป้องสิทธิพลเมืองของเรา เรา

จ าเป็นต้องรับมือกับกฎหมายและข้อตกลงทาง “การค้า” เหล่านี ้และสิทธิผู้บริโภคคือสิทธิพลเมืองแบบ

ใหม ่เม่ือความสมัพนัธ์เชิงอ านาจเปล่ียนไป การศกึษาภาคพลเมืองและการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศต้อง

มีการปรับตวัด้วย 
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 เม่ือเราพดูถึงอ านาจ เราควรถามว่าอ านาจเกิดขึน้ท่ีไหนหรือการควบคมุอยู่ท่ีไหน ในพืน้ท่ีของการ

ควบคุม  อย่างเช่น ถ้าเรามีข้อมูลจ านวนมากและมีเคร่ืองท่ีจะเช่ือมโยงข้อมูลเหล่านี ้แต่มันมีความ

สลับซับซ้อนในการใช้มาก และยากท่ีคนปกติทั่วไปจะรับมือกับมันได้ ท าให้บริษัทบางแห่งสร้าง 

“Software” ขึน้มา เพ่ือให้บริการแก่ผู้ ใช้ท่ีประสบปัญหาการใช้เคร่ืองมือข้างต้น แตผู่้ ใช้ก็ต้องเช่ือใจบริษัท 

บริษัทรับประกันว่าข้อมูลของผู้ ใช้ปลอดภัย แต่หลายครัง้ก็ไม่จ าเป็นต้องบอกว่าบริษัทก าลังท าอะไรกับ

ข้อมลูของผู้ ใช้ ความสมัพนัธ์แบบนีเ้รียกว่า “Feudal Internet” คือ การเช่ือถือผู้ ให้บริการ และผู้ ให้บริการ

จะให้บริการ ซึง่บางครัง้ก็ให้บริการฟรี และบางครัง้ก็คิดคา่ธรรมเนียมนิดหน่อย ผู้ ให้บริการจะรับประกนัว่า

ทกุสิ่งปลอดภยั น่ีคือการดงึเอาอ านาจการควบคมุข้อมลูของคณุไปจากคณุ  ค าถามจึงมีอยู่ว่า แล้วเราจะ

ดงึอ านาจการควบคมุกลบัมาให้ผู้ใช้อยา่งไร 

 ทกุคนไมมี่ความสามารถในการรับมือกบัข้อมลูจ านวนมหาศาลหรือข้อมลูท่ีซบัซ้อน แตอ่ย่างน้อยก็

ต้องตระหนกัถึงผลท่ีตามมา หรือรู้ทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีพวกเขาสามารถมี ส าหรับพลเมืองในยุคดิจิตอล การ

ตัดสินใจด้วยตนเองจะเกิดขึน้ได้ ก็คือ การมีความสามารถท่ีจะเข้าใจ รักษาความปลอดภัย และใช้

ประโยชน์จากข้อมลู การเข้ารหสั และเครือข่าย เพ่ือประโยชน์ของเขา/เธอเอง รวมถึงการปกป้องผู้ อ่ืนมาใช้

เพ่ือตอ่ต้านเขา/เธอด้วย 

 เราพดูเก่ียวกบัการอบรมทกัษะตา่งๆ ในการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ เช่น ทกัษะทางเทคโนโลยี 

ทกัษะการท าวารสาร ทกัษะการถ่ายรูป ฯลฯ  บางครัง้ แม้ว่าเราจะมีทกัษะเหล่านี ้เราก็ท าอะไรบางอย่าง

ไม่ได้ ยกตวัอย่าง เรารู้ว่าเราสามารถเพาะเมล็ดพนัธุ์ได้ แต่ในกฎหมายลิขสิทธ์ิ (Legal code) ไม่อนญุาต

ให้เราท า และในยีนของเมล็ดพนัธุ์ (Biological code) บริษัทปรับแต่งไม่ให้งอก เราก็เพาะเมล็ดพนัธุ์นัน้

ไมไ่ด้ ค าถามจึงมีอยู่ว่าเราจะท าอย่างไรเม่ือติดกับดกักฎหมายลิขสิทธ์ิ แม้ว่าเราจะมีทกัษะต่างๆ ท่ีได้

จากการอบรม 

 ดงันัน้ ในแง่มุมดงักล่าวข้างต้น การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ ควรท าให้ผู้คนสามารถควบคุม

สารสนเทศสว่นบคุคลของตนเองได้ โดยการเข้ารหสัระบบสารสนเทศในแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับพวกเขา 

และถ้าจ าเป็นก็เข้ารหสัในระบบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีพวกเขาสามารถควบคมุได้ด้วย ซึ่งควรจะพิจารณา

ความสมัพนัธ์ระหว่าง MIL กบัสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยด้วย (ดตูารางหน้าถดัไป) เม่ือพิจารณาทกัษะของ

ปัจเจกบุคคล ถ้าไม่มีความเป็นส่วนตวั คุณก็ไม่สามารถควบคมุชีวิตของคณุเองได้ เรามองว่าความเป็น

สว่นตวักบัความปลอดภยั เป็นแนวคดิท่ีเป็นแกนหลกัในกิจกรรมของพวกเรา 
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 ตัวเอง นอกเหนือจากตัวเอง 
ทักษะทางสังคม/ 
ปัจเจกบุคคล 
(MIL อยู่ตรงนี)้ 

การแสดง (อตัลกัษณ์), การท่องข้ามส่ือ, 
การปกป้องตนเอง (ความปลอดภัย/
ความเป็นสว่นตวั), ภาษาและวฒันธรรม 
[~การอ่านออก] 

การจดัสรร, การเข้ารหสั, การเจาะเข้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์,การปรับปรุง 
[~การเขียนได้] 

สิ่งแวดล้อมและ 
สิ ท ธ์ิ ต่ า ง ๆ  ที่
เอือ้อ านวย 

เสรีภาพทางข้อมลู, เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น, การปกป้องข้อมูล, ความ
เป็นเจ้าของส่ือ 

สาธารณะสมบัติแบบเปิด (Creative 
Commons), ใบอนุญาตใช้ซอฟแวร์
ฟรี, ข้อมูลเปิด, วารสารเข้าถึงแบบ
เปิด (Open Access journals), 
เคร่ืองมือสร้างความร่วมมือแบบเปิด 
(Open collaboration tools), 
สิ่งแวดล้อมท่ีเช่ือใจได้ 

 

 กิจกรรมของเครือข่ายพลเมืองเน็ท ท่ีสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวข้างต้น มีหลายกิจกรรม 

ยกตวัอย่างเช่น “โรงเรียนพ(ล)บค ่า” เป็นโครงการความร่วมมือกับห้องสมดุศิลปะ (รีดดิง้รูม) สีลม๑๙ ท่ี

เราจัดพูดคุยและประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นร่วมสมัยกับวัฒนธรรมดิจิตอล โดยเฉพาะประเด็น

เสรีภาพ การแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญา ส่ือใหม ่และขบวนการทางสงัคม 

 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติ “พฤหัด” (THURSDIY) มีหลายกิจกรรม เช่น การสอนการท า

แผนท่ีด้วย Open Street Map  การสร้างข้อมลูพืน้ฐานโอเพนซอร์ส  การรักษาข้อมลูส่วนบคุคล  การเขียน

วิกิพีเดีย  การท าค าบรรยายด้วย Amara  และการใช้งานอินเตอร์เน็ทอยา่งปลอดภยั เป็นต้น 

 องค์กรของเราได้ จัดท า “คู่มือพลเมือง” ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบัภาษาและเคร่ืองมือของส่ือพลเมือง  

เทคนิคการเผยแพร่  จริยธรรมของส่ือพลเมือง  ข้อแนะน าด้านกฎหมาย  กรณีศกึษาจากตา่งประเทศ  และ

เคร่ืองมือส าหรับเข้าถึงข้อมูลท่ีถกูปิดกัน้ และ จัดท า “คู่มือพลเมืองเน็ท” ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัการท างาน

ของอินเตอร์เน็ท  การใช้อินเตอร์เน็ทให้ปลอดภัย  ความเป็นส่วนตวักบัส่ือสงัคม  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับ

กฎหมายคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญา  และสิทธิในความเป็นสว่นตวัท่ีผู้บริโภคควรรู้ 

 เรายงัมีการจดัท ารายงานประจ าปี ซึง่เป็นการรวบรวมสถานการณ์สิทธิเสรีภาพด้านข้อมลูข่าวสาร 

นโยบายของภาครัฐต่ออินเตอร์เน็ท และปรากฏการณ์ส าคญัทางวฒันธรรมออนไลน์ เช่น การกลั่นแกล้ง
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ทางอินเตอร์เน็ท เป็นต้น  นอกจากนี ้ยงัท าการวิจยัเร่ือง “การส ารวจมาตรการรักษาความปลอดภยัและการ

คุ้มครองความเป็นส่วนตวัของผู้ ให้บริการออนไลน์ไทย” โดยท าร่วมกับองค์กรไพรเวซีอินเทอร์เนชนัแนล 

(Privacy International) ด้วยการส ารวจผู้ ให้บริการออนไลน์จ านวน ๔๕ เว็บไซท์ เช่น หน่วยงานรัฐ 

ธนาคาร มหาวิทยาลยั บริการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการมีข้อมลูเก่ียวกบัการบริการท่ีพวก

เขาใช้อยู ่และสนบัสนนุผู้ให้บริการปรับปรุงงานบริการของตนให้ดียิ่งขึน้ 

 อย่างไรก็ตาม ยงัมีกิจกรรมหรือประเด็นบางอย่างท่ีปัจเจกบุคคลไม่สามารถท าเองได้ ต้องอาศยั

การแทรกแซงจากรัฐบาล องค์กรจึงได้จัดกิจกรรมท่ีเรียกว่า “โรงเรียนพลเมืองเน็ท” เพ่ือให้ความรู้แก่

ผู้ เข้าร่วมอบรมน าไปขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย โดยองค์กรได้จดัอบรมความรู้ด้านนโยบายอินเตอร์เน็ทให้กับ

เยาวชน (อาย ุ๒๐-๓๕ ปี) เนือ้หาในการอบรมประกอบด้วย อินเตอร์เน็ทท างานอย่างไร กระบวนการมีส่วน

ร่วมการอภิบาลอินเตอร์เน็ท กฎหมายและข้อตกลงการค้าระวา่งประเทศกบัอินเตอร์เน็ท การควบคมุเนือ้หา

และคุ้มครองเดก็ และการสอดแนมการส่ือสารและสิทธิในความเป็นสว่นตวั 
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ประสบการณ์ MIL กับภาคการศึกษา 

วิทยากร ได้แก่ ดร.อลิซ วาย.แอล. ลี: หวัหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัแบพติสท์

ฮ่องกง  และ คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ : ผู้ จัดการสถาบันส่ือเด็กและเยาวชน (สสย.) ประเทศไทย  

น าเสนอประสบการณ์ในการขับเคล่ือน และการสร้างเครือข่ายการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศในระบบ

การศกึษา  

 

ดร.อลิซ วาย.แอล. ลี  หวัหนา้ภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัแบพติสท์ฮ่องกง 

  

วนันี ้ขอแบง่ปันแนวคดิ “ยทุธศาสตร์แบบจ าลองเครือข่าย” 

(Network Model Strategy) ท่ีใช้ส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือและ

สารสนเทศ (MIL) ในโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในฮ่องกง  ใน ๒ 

ทศวรรษท่ีผ่านมา การศึกษาส่ือในฮ่องกง ได้รับการพัฒนาเป็น

อยา่งดี และใน ๒-๓ ปีท่ีผา่นมา มีการเปล่ียนแปลงแนวคิดการรู้เท่า

ทนัแบบดัง้เดมิ ไปสูก่ารรู้เท่าทนัส่ือ และท้ายท่ีสดุก็เป็นการรู้เท่าทนั

ส่ือและสารสนเทศ ซึ่งรวมแนวคิดการรู้เท่าทันส่ือ การรู้เท่าทัน

สารสนเทศ และทกัษะด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 

 ความจ าเป็นท่ีจะต้องมี MIL ในฮอ่งกง มีเหตผุล ๓ ประการ คือ 

 ๑. ส่ิงแวดล้อมทางส่ือและเทคโนโลยี  ฮ่องกงเป็นจุดศนูย์กลางการส่ือสารระดบัภูมิภาค เป็น

เมืองท่ีพฒันาแล้ว  ในแง่ของเทคโนโลยีและส่ือก็ถึงจดุอ่ิมตวัแล้ว ดงัจะเห็นได้จากร้อยละ ๘๓ ของครัวเรือน

มีบรอดแบรนด์ใช้  ร้อยละ ๒๒๘.๘ ของประชากรมีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใช้  จดุเข้าถึง  Wi-Fi สาธารณะมีถึง 

๓๖,๒๖๗ จดุ  และประชากร ๔.๓ ล้านคนจาก ๗ ล้านคนมีบญัชีเฟซบุ๊ก (Facebook)  ปัจจบุนั เราก าลงั

ก้าวเข้าสู่ยคุ “เว็บ ๓.๐” (Web 3.0 : Read-write-execute Web) ซึ่งเป็นยคุสมยัท่ีประชาชนทัว่ไป จะใช้ 

iPads และ Tablets ในชีวิตประจ าวนั นัน่หมายความว่า ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่สามารถเช่ือมต่อถึงกันโดย

เทคโนโลยี และน่ีก็เป็นเหตผุลหนึง่ท่ีเยาวชนต้องมีความรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศเป็นอยา่งดี 
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๒. การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge Society)  อนัเป็นแง่มมุทางสงัคม-เศรษฐกิจ 

เน่ืองจากฮ่องกงเป็นเมืองธุรกิจ และอุตสาหกรรมหลักในฮ่องกง คือ การให้บริการทางการเงิน การค้า

และโลจิสติกส์ และบริการธุรกิจและท่องเท่ียว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมเหล่านี  ้ คือกระดกูสนัหลัง

ของเศรษฐกิจฐานความรู้ของฮ่องกง  ดังนัน้  สารสนเทศท่ีทันกาล ไม่ด่างพร้อย (untainted) และ

หลากหลาย  เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการตดัสินใจทางธุรกิจด้วยเหตผุลและการศกึษา 

๓. การเปล่ียนแปลงประชากร ประชากรเป็นคนยุคเน็ทและโมบาย (Net and Mobile 

Generation)  ดงันัน้ จึงต้องมีการปฏิรูปการศกึษา มีหลกัสูตรโรงเรียนใหม่ เพ่ือตระเตรียมให้นกัเรียนเป็น

คนท างานท่ีมีความรู้  นั่นคือ พวกเขาต้องเรียนรู้เก่ียวกับวิธีการเรียนรู้ มีทักษะทั่วไป และสามารถ

สร้างสรรค์และจัดการบนฐานของความรู้ได้ ดงันัน้ การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและ

ส าคญัส าหรับนกัเรียน อาจกล่าวได้ว่าการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ คือทกัษะของศตวรรษท่ี ๒๑ และ 

การรู้ทนัส่ือและสารสนเทศ เป็นความจ าเป็นทางสงัคมของชาวฮ่องกง เพราะจะท าให้มีความสามารถด้าน

สารสนเทศท่ีเข้มแข็งขึน้ ซึ่งจะท าให้ชาวฮ่องกงสามารถรักษาบทบาทท่ีส าคญัในการพฒันาระดบัชาติได้

และเป็นสะพานเช่ือมจีนกบัโลกภายนอก 

 ในฮ่องกง เม่ือ ๒ ทศวรรษท่ีผ่านมา มีขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือการศึกษาส่ือ ขบวนการนี  ้เป็น

ขบวนการทางสงัคมท่ีเกิดขึน้จากล่างขึน้บน (Bottom Up) มาจากหลายภาคส่วนและมารวมตวักนัเป็น 

“เครือขา่ยการศกึษาส่ือของฮอ่งกง” ประกอบด้วย โรงเรียน มหาวิทยาลยั องค์กรศาสนา และองค์กรพฒันา

เอกชน โดยในปี พ.ศ. 2543 ได้ร่วมกนัก่อตัง้เป็น “The Hong Kong Association of Media Education: 

HKAME) 

 ขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือ ไม่ได้ท างานในลกัษณะบนลงล่าง (Top down) ไม่ได้เร่ิม

จากรัฐบาล ไม่ได้มีศนูย์แห่งเดียว แตเ่ป็นการท างานแบบเครือข่าย (Network Model) คือ เป็นการท างาน

ร่วมกันขององค์กรรากหญ้าจากหลากหลายองค์กร และการขยายการท างานมีลักษณะเป็นเครือข่าย 

ผู้ เข้าร่วมเป็นเสมือนจุดเช่ือมต่อเชิงปัจเจก (Individual Node) ในเครือข่าย จุดเช่ือมตอ่ใหญ่ (the Big 

node) ท างานในลกัษณะจดุศนูย์กลางของเครือขา่ย ท่ีสนบัสนนุจดุเช่ือมตอ่ (Node) ท่ีเล็กกวา่ 
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 ยทุธศาสตร์ของเรา คือ การใช้เครือข่ายดงักล่าวส่งเสริม MIL ในฮ่องกง เราขยายความร่วมมือกบั

คนท างานด้านอ่ืนๆ ด้วย (เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์สารสนเทศ บริษัทเทคโนโลยี) และเราใช้จุดศูนย์กลาง

เผยแพร่ความคดิและปฏิบตักิารการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ 

“แบบจ าลองเครือขา่ย” (Network Model) มีองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ ดงันี ้

๑. การส่งเสริมเครือข่ายและการเร่ิมปฏิบัติการของเครือข่าย  เม่ือมีการเปล่ียนแปลง

สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีและส่ือ ท่ีเป็นการปฏิวตัิส่ือสารสนเทศ (Info-media revolution) กล่าวคือ เกิด

การหลอมรวมของเทคโนโลยีส่ือและคอมพิวเตอร์ในทศวรรษ ๑๙๙๐ ท าให้เราต้องท าเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือ

และสารสนเทศ (Info-media Literacy) โดยเร่ิมจากการท าวารสารทางวิชาการ และเขียนบทความเพ่ือ

ตีพิมพ์ในวารสารเหลา่นัน้ 

เม่ือก้าวเข้าสู่สงัคมแห่งความรู้ ก็จ าเป็นจะต้องบม่เพาะคนท างานท่ีมีความรู้   ในฮ่องกง มีองค์กร

เยาวชนช่ือ “the Breakthrough” เรียกร้องให้รัฐบาลสนบัสนุนโครงการการศึกษาการรู้เท่าทนัส่ือและ

สารสนเทศ ซึ่งก็ได้รับการสนบัสนุนให้ท าโครงการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ โครงการฯ ได้มีการจดัการ

อบรม การประชุมเชิงปฏิบตัิ จัดท าหนังสือส าหรับเด็กประถม และจัดท าเว็บไซท์ ฯลฯ โดยมีผู้ เข้าร่วม

โครงการ ๔,๐๐๐ คน ประกอบด้วยนกัเรียน ๓,๐๐๕ คน ครู ๑๔๓ คนและผู้ปกครอง ๑๔๓ คน 

นอกจากนี ้นักการศึกษาการรู้เท่าทันส่ือในฮ่องกง นอกจากจะเข้าร่วมท างานกับทีมงานของ

ยเูนสโกแล้ว ยกตวัอย่างเช่น การเข้าร่วมจดัท าหลกัสตูรการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศส าหรับครู และการ

เข้าร่วมจดัท าโปรแกรมการศกึษาการรู้เทา่ทนัส่ือ  ยงัพยายามท าให้ผู้ปฏิบตัิการการรู้ทนัส่ือและสารสนเทศ

ท้องถ่ิน และสาธารณชนได้รับสารสนเทศอย่างทนัเวลา ซึ่งเป็นความพยายามท่ีจะให้เครือข่ายการรู้เท่าทนั

ส่ือและสารสนเทศ มีลกัษณะเปิดและขยายตวัออกไป  ดงันัน้ ถ้าปราศจากพลงัผลกัดนัและความพยายาม

ของนกัการศกึษาดงักลา่วข้างต้น ก็ยากมากท่ีจะเร่ิมท างานประเดน็การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศได้ 

๒. องค์ประกอบของเครือข่าย  เราต้องการให้องค์กรหลายๆ แห่งมาร่วมกนัท างาน แม้ว่าเราจะ

มีองค์กรด้านการรู้เทา่ทนัส่ือ เช่น มหาวิทยาลยั โรงเรียน องค์กรเยาวชน องค์กรพฒันาเอกชน กลุ่มศาสนา 

องค์กรส่ือ และสมาคมการศึกษาส่ือฮ่องกงอยู่แล้ว  แต่เราก็ต้องการเช่ือมกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

ห้องสมดุสาธารณะ ศนูย์ภาพยนตร์ฮอ่งกง พิพิธภณัฑ์ องค์กรสารสนเทศ สมาคมอินเตอร์เน็ท และกรมการ

ศกึษาด้วย 
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๓. จุดศูนย์กลางเครือข่าย ท่ีสามารถแบง่ปันประสบการณ์ ทรัพยากร วิสยัทศัน์ ความเช่ียวชาญ 

และการสนบัสนุนตอ่องค์กรท่ีมีขนาดเล็ก โดยสมาคมการศึกษาส่ือฮ่องกง เป็นจดุศนูย์กลางเครือข่ายจุด

หนึง่ ซึง่มีประธานสมาคมฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ เขียนเอกสารของยเูนสโก เร่ือง “หลกัสตูรการรู้เท่าทนัส่ือและ

สารสนเทศส าหรับครู” และผู้บรรยาย (หมายถึง ดร. อลิซ ลี) เป็นรองประธานสมาคมฯ ท่ีเป็นสมาชิกคน

หนึง่ของทีมงานท่ีเขียนตวัชีว้ดัการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศของยเูนสโก 

จดุศนูย์กลางเครือขา่ยอีกจดุหนึง่ คือ สถาบนัเพ่ือสงัคมและวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัแบพติสส์

ฮ่องกง  สถาบันนี ้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั่วไปส าหรับการรู้เท่าทันส่ือ  และการรู้เท่าทันส่ือและ

สารสนเทศ และมีข้อมูลการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศในเว็บไซท์  นอกจากนี ้สถาบนัยงัเขียนบทความ

ประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศให้ชุมชนน าไปใช้แบ่งปันกนั จดัการประชมุนานาชาติ และท าวิจยั

เก่ียวกบัการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศด้วย 

โรงเรียนประถม Shak Chung Shan Memorial Catholic เป็นจดุศนูย์กลางเครือข่ายอีกจดุหนึ่ง ท่ี

มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้พฒันาหลกัสตูรการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ ท่ีบรูณา

การเอาการรู้เทา่ทนัส่ือและการศกึษาสารสนเทศเข้าด้วยกนั จนเป็นหลกัสตูรการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ   

นอกจากนี ้โรงเรียนนี ้ยงัได้ท างานร่วมกบัโรงเรียนอ่ืนๆ อีกหลายแหง่ในฮอ่งกง 

จดุศนูย์กลางของเครือข่ายท่ีท างานร่วมกนั ประกอบด้วย HKMAE (Hong Long Association of 

Media Education), IJS (Institute for Journalism and Society, HKBU), HKALL (Hong Kong 

Academic Library Link), NA (News Museum), SCSMCPS (Shak Chung Shan Memorail Catholic 

Primary School), CHSC (Committee on Home-School Co-operation, Education Bureau), และ 

HKLA (Hong Kong Library Association) 

๔. การส่ือสารของเครือข่าย ความเข้มแข็งของ “แบบจ าลองเครือข่าย” คือ การเช่ือมเข้าด้วยกนั

ของจดุเช่ือมตอ่ตา่งๆ (Nodes)  จดุเช่ือมตอ่เหล่านี ้จะต้องเช่ือมโยง สนบัสนนุ แลกเปล่ียน และร่วมมือกนั

และกัน กล่าวคือ มีการแบ่งปันกัน ทัง้ในแง่ทรัพยากรและประสบการณ์ โดยจุดศูนย์กลางเครือข่ายมี

บทบาทน าอย่างมีนยัส าคญั เราต้องการการส่ือสารและความร่วมมือกนัและกนัของเครือข่าย และบทบาท

ของผู้ขบัเคล่ือนประเดน็การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศควรท าหลายบทบาท ยกตวัอย่างผู้บรรยายได้เข้าไป

เป็นผู้ ให้ค าแนะน าแก่สมาคมความร่วมมือเพ่ือจัดการศึกษาด้วยตนเองท่ีบ้าน เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
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ทบทวนกรอบการท างานของครูท่ีจดัโดยรัฐบาลฮ่องกง และเป็นกรรมการในคณะกรรมการการพฒันาครู

และครูใหญ่มืออาชีพ เป็นต้น 

๕. การขยายเครือข่าย การท างานประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศในฮ่องกง เร่ิมต้นโดย

การศกึษาส่ือ  เม่ือรู้เท่าทนัส่ือแล้ว ก็ก้าวเข้าสู่สถาบนัห้องสมดุและพืน้ท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในอดีตเรา

ท างานกบัโรงเรียน ตอ่มาเราก็ท างานกบัครอบครัว  นอกจากนี ้เราไม่ได้ท างานเฉพาะในฮ่องกงเท่านัน้ เม่ือ 

๒-๓ ปีท่ีผ่านมา เราจดัสมัมนาท่ีจีนและเราแปลหลกัสตูรการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศจากภาษาองักฤษ

เป็นภาษาจีน และเราไมไ่ด้มุง่เป้าเฉพาะการคดิเชิงวิพากษ์เทา่นัน้ เรายงัมุง่เป้าไปสูก่ารสร้างความรู้ด้วย 

 

ข้อท้าทายและการพัฒนาในอนาคต :  

อย่างท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเรียนรู้เกิดขึน้ได้ทุกท่ีทกุเวลา การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ เป็น

ทักษะชีวิตท่ีขาดไม่ได้   จึงหวังว่าการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

โรงเรียน ซึง่มนัก็ไมง่่ายนกั ในฮอ่งกง เราพยายามท าสิ่งนี ้และก็ทราบวา่ประเทศอ่ืนๆ ก็ท าแบบนีเ้ชน่กนั 

ถ้าเราก้าวจากการรู้เท่าทันส่ือ ไปสู่การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ  เราจ าเป็นต้องใช้ความรู้

สาขาวิชาการรู้เท่าทนัสารสนเทศมากขึน้ เราจะต้องจูงใจให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการรู้เท่าทนัสารสนเทศ และ

ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ ให้เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของเครือข่ายและมีส่วนร่วมใน

การรณรงค์สง่เสริมการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศด้วย 

การส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศนัน้ สิ่งท่ีส าคญั คือ การสร้างเครือข่าย ท่ีมีหลากหลาย

องค์กรอยู่ในเครือข่าย และท าให้องค์กรเหล่านี ้ร่วมมือกันท างาน  เน่ืองจาก องค์กรบางแห่งมีทรัพยากร

มาก แต่มีประสบการณ์น้อย และองค์กรบางแห่งมีประสบการณ์มาก แต่มีทรัพยากรน้อย  ถ้าสามารถ

ท างานร่วมกนัได้ ก็จะท าให้การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศขยายไปสูพ่ลเมืองในสงัคมได้อยา่งทัว่ถึง 
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คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์  ผูจ้ดัการสถาบนัสือ่เด็กและเยาวชน (สสย.) ประเทศไทย   

 

การขบัเคล่ือนเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือของภาคประชาสังคม

ในประเทศไทย ท่ีน าไปสู่การผลกัดนัภาครัฐและภาคนโยบายนัน้   

ภาคประชาสงัคมในประเทศไทย ตัง้โจทย์การท างานรู้เท่าทันส่ือ

และสารสนเทศจากสถานการณ์ปัญหาและวิกฤตทางสงัคมท่ีเกิด

ขึน้กับเด็กและเยาวชนไทยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  ในประเทศ

ไทย มีจ านวนเด็กและเยาวชนคิดเป็น ๑ ใน ๓ ของประชากรไทย

ทัง้หมด และเดก็-เยาวชนต้องเผชิญหน้ากบัวิกฤตปัญหาสงัคม ทัง้

ปัญหาสขุภาพการ ปัญหาสขุภาพจิต ความรุนแรง ความไม่เท่าทนั

ส่ือตา่งๆ รอบตวั   

 ปัจจุบนั พบว่าเด็กไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอ ๗-๘ ชัว่โมงใน ๑ วัน พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ จึง

เปล่ียนไปตามส่ือท่ีได้รับ  ความสมัพนัธ์ในครอบครัวน้อยลง  เด็กมีเพ่ือนมากมายในส่ือสงัคมออนไลน์แต่

ยงัคงเหงา เพราะไม่มีปฏิสมัพนัธ์กับครอบครัว กับคนในชุมชน  เด็กไม่เข้าใจรากเหง้าประวตัิศาสตร์ของ

ตวัเองและชุมชน  เหล่านี ้น าไปสู่ปัญหาต่างๆ ดงักล่าวแล้ว   นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัไม่มีกลไกในการ

ก ากบัดแูลส่ือให้มีเนือ้หาท่ีเหมาะสม  ประกอบกบักระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนก็ไม่ได้ตอบสนองท่ีจะให้

เด็กได้เท่าทนั  ฉะนัน้ เด็กจึงได้รับอิทธิพลของส่ืออย่างมาก ทัง้เร่ืองของการบริโภค พฤติกรรมในเร่ืองของ

เพศและความรุนแรง หรือเร่ืองของค่านิยมฟุ้ งเฟ้อ การพนันออนไลน์  ฯลฯ อันน าไปสู่ปัญหาสังคมอ่ืนๆ 

ตอ่ไป   

 ปรากฏการณ์ทางสงัคมนี ้ท าให้คนท างานด้านเดก็และเยาวชนตัง้สมมติฐานว่า การให้ความรู้เร่ือง

การเทา่ทนัส่ือและสารสนเทศแก่เดก็-เยาวชน จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้หรือไม ่  กระบวนการรู้เท่าทนั

ส่ือและสารสนเทศ และกระบวนการส่ือสร้างสรรค์  จะถูกใช้ไปเพ่ือแก้ไขวิกฤตปัญหาท่ีเกิดขึน้กับเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวได้อยา่งไร 

 ในระบบการศกึษา ซึ่งก าลงัปฏิรูปการเรียนรู้ ให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะต้องสร้างชุมชน

และสงัคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึน้  ดงันี ้ระบบการศึกษา จึงไม่ได้หมายความเฉพาะการศึกษาในระบบ
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โรงเรียนเท่านัน้ แต่มองเป็นระบบการเรียนรู้ท่ีแวดล้อมตวัเด็กในทุกมิติ  โดยเป้าหมายเพ่ือสร้างให้เกิด

พลเมืองท่ีกระตือรือร้น ท่ีเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตย ท่ีจะเป็นผู้ขบัเคล่ือนเมือง ขบัเคล่ือนประเทศของ

เราให้สามารถพัฒนาไปข้างหน้า  ให้เด็กเข้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมของเขาเองในฐานะพลเมืองท่ี

เข้มแข็งและมีสว่นร่วมในสงัคม ตัง้แตใ่นวยัเดก็โดยไมต้่องรอให้ถึงวยัเลือกตัง้ 

 ทัง้หมดนี ้คือโจทย์ท่ีภาคประชาสังคมในประเทศไทยใช้ในการขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ให้

ประชาชนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ นั่นคือ ๑. จิตส านึกต่อโลก ด้านพลเมือง ด้านสุขภาพ ด้าน

สิ่งแวดล้อม  ๒. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา 

การส่ือสาร และการร่วมมือท างาน  ๓. ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  และ ๔. ทักษะชีวิต

และการท างาน การรวมตวั การคดิริเร่ิม การเรียนรู้ข้ามวฒันธรรม ฯลฯ 

 การตระหนักถงึความส าคัญของการรู้เท่าทันส่ือในสังคมไทย 

 ในประเทศไทย ได้ขยบัขบัเคล่ือนประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศมาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี

แล้ว โดยภาคประชาสงัคมท่ีท างานพฒันาเดก็และเยาวชน มีจดุเปล่ียนส าคญัในแตล่ะชว่งเวลาดงัตอ่ไปนี ้

ปี พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๓๓  : เร่ิมขับเคล่ือนโดยองค์กรพัฒนาเด็ก มีการจดักิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือ ค่าย

เด็กและเยาวชนเท่าทนัส่ือ การรณรงค์คดัค้านส่ือท่ีไม่เหมาสม แตเ่ป็นกิจกรรมในระดบัจุลภาค  ในชุมชน 

โรงเรียน โดยองค์กรพฒันาเอกชนด้านเด็กและเยาวชน เช่น มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก เป็นต้น  มีความ

พยายามท่ีจะน าเสนอประเดน็การรู้เท่าทนัส่ือไปยงัรัฐบาลแตล่ะชดุ ผ่านทางเครือข่ายองค์กรพฒันาเอกชน

ด้านเดก็และเยาวชน แตไ่มเ่ป็นผล 

ปี พ.ศ.๒๕๓๕ : รัฐบาลให้ความสนใจ เป็นครัง้แรกท่ีรัฐบาล (นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ อานนัท์ ปัณยา

รชนุ) มีมตติัง้คณะอนกุรรมการขึน้มา ศกึษาบทบาทของส่ือตอ่การพฒันาเด็กและเยาวชน ในผลการศกึษา

มีการพดูถึงการจดักระบวนการเรียนรู้เท่าทนัส่ือเอาไว้ในเอกสารท่ีเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลด้วย แตเ่ป็น

เพียงข้อเสนอแนะ ท่ีไมมี่นโยบายใดๆ รองรับเพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัิ 

ปี พ.ศ.๒๕๓๘ : การสัมมนาระดับชาติว่าด้วยการรู้เท่าทันส่ือ เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรพฒันา

เอกชน และรัฐโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาเก่ียวกับทิศทางการจัด 

“ส่ือมวลชนศกึษาในประเทศไทย” เพ่ือให้เนือ้หาเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในหลกัสตูรการ
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ผลิตครู ให้ครูรุ่นใหม่มีความเข้าใจและตระหนกัในการสอนเด็กให้มากขึน้  อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถน าผล

การสมัมนาไปขยายตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยัได้  

ปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๖ : ความตื่นตัวของภาคประชาสังคม เกิดกิจกรรมของกลุ่มท่ีท างานด้านเด็ก 

และโรงเรียนท่ีตระหนกัถึงความส าคญัในประเดน็การรู้เทา่ทนัส่ือ กลา่วคือ โครงการเด็กไทยรู้ทนัในโรงเรียน 

การทดลองพฒันาหลกัสูตรการรู้เท่าทนัส่ือในโรงเรียนคาทอลิก  ยูเนสโกและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

จดัท าร่างหลกัสตูรการรู้เทา่ทนัส่ือส าหรับมธัยมตอนต้นทดลองใน ๘ โรงเรียน  และจดัอบรมครูและนกัเรียน

ในโรงเรียนท่ีสนใจ    

ปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙ : การก่อเกิด สสย. จดุเปล่ียนส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือ

และสารสนเทศต่อเด็กและเยาวชน คือการท่ีส านกังานกองทนุสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) รอ

เร่ิมโครงการเท่าทนัส่ือเพ่ือสขุภาพ ด้วยการสนบัสนนุโครงการวยัมนัส์เท่าทนัส่ือ จนท าให้เกิดแผนงาน ส่ือ

สร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ภายใต้ สสส. ให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือของ

เยาวชนในพืน้ท่ีตา่งๆ   มีการรณรงค์เร่ืองส่ือดี และการเฝ้าระวงัส่ือของภาคีเครือข่ายครอบครัว  พร้อมๆ กบั

เข้ามีสว่นร่วมในการด าเนินการยกร่าง พรบ. กองทนุส่ือด้วย 

ปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓ : องค์กรก ากับดูแลส่ือ พรบ. เก่ียวกบัการประกอบกิจการส่ือ และองค์กรก ากบั

ดแูลประกาศใช้ มีการด าเนินการตาม พรบ. ดงักล่าว เกิด กสทช. ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน์  ขณะเดียวกนั โทรทศัน์สาธารณะเกิดขึน้ และด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่าง

เป็นทางการ 

 กลไกทางนโยบายท่ีเป็นจดุเปล่ียนส าคญัตอ่การขบัเคล่ือนประเดน็การรู้เทา่ทนัส่ือในสงัคมไทย คือ 

๑. การท่ีส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนแผนงานส่ือสร้าง

สุขภาพ ท าให้องค์กรท่ีด าเนินกิจกรรมประเด็นการรู้เท่าทันส่ือมาตลอด ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ

อยา่งสม ่าเสมอตอ่เน่ือง การด าเนินกิจกรรมจงึมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีรับรู้อยา่งกว้างขวางขึน้ 

๒. การเกิดขึน้ขององค์กรก ากับดูแลส่ืออย่าง กสทช. ซึ่งก าหนดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทศัน์ ฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  โดยระบปุระเด็นการรู้เท่าทนัส่ือเป็นหนึ่งในยทุธศาสตร์ท่ี

ต้องด าเนินการภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
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๓. การเกิด พรบ. กองทนุพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเป็นท่ีคาดหวงัว่า จะมีบทบาท

ท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนประเดน็การรู้เทา่ทนัส่ืออยา่งมีนยัยะส าคญัตอ่ไป 

การขับเคล่ือนเร่ืองเท่าทันส่ือของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของภาคประชาสังคมใน

ประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๘ 

 ภาคประชาสงัคมในประเทศไทย ด าเนินกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือภายใต้ ๑. ยุทธศาสตร์สร้างคน : 

พฒันาพลเมืองตื่นรู้ เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพฒันาเด็กให้เป็นพลเมืองท่ีกระตือรือร้น ให้สามารถอยู่ใน

สังคมได้อย่างเท่าทัน และมีบทบาทความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีแข็งขันและมีส่วนร่วม  และ ๒. 

ยทุธศาสตร์สร้างระบบ : พฒันาปัจจยัแวดล้อมด้านการสื่อสาร เป็นยทุธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพฒันาระบบส่ือ

และปัจจยัแวดล้อมรอบๆ ตวัเดก็ไปพร้อมๆ กนั ได้แก่การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน กลไกการเฝ้าระวงั

ส่ือกระแสหลกั พฒันาแนวคดิการท ากิจการเสริมทกัษะ ตลอดจนการผลกัดนัเชิงกฎหมายและนโยบาย 

 ทัง้นี ้เครือข่ายไม่ได้ให้ความส าคญัเฉพาะส่ือกระแสหลกั หรือส่ือท่ีผลิตโดยสถาบนัหลกัและส่ือ

ธุรกิจเทา่นัน้  แตม่องส่ือทัง้หมด ท่ีอยูร่อบๆ ตวัเดก็ ท่ีจะส่งผลตอ่สขุภาวะท่ีดี-ไม่ดีของเด็กได้  องค์ประกอบ

ส าคญัของระบบส่ือหลอมรวม ไม่เพียงประกอบด้วยผู้ ผลิตส่ือกระแสหลักเท่านัน้ แต่รวมถึงครอบครัว 

ช่องทางส่ือ และพืน้ท่ีในการท ากิจกรรมของเด็กด้วย  สขุภาวะท่ีดี ภายใต้ พรบ.สร้างเสริมสขุภาวะฯ ไม่ได้

จ ากดัเฉพาะกาย (ร่างการแข็งแรง ปลอดสารพิษ ปลอดภัย สามารถประกอบสมัมาอาชีพได้) จิต (ความดี 

ความงาม ความสงบ และมีสติ) เท่านัน้  แต่รวมถึงองค์ประกอบด่านสภาพสังคม ท่ีหมายถึงสังคมท่ี

หลากหลาย เข้มแข็ง ยตุิธรรมและมีสนัติ  ซึ่งเม่ือรวมกายแข็งแรง จิตเข้มแข็ง และสงัคมสนัติแล้ว จะส่งให้

เกิด “ปัญญา” ท่ีไม่เพียงแตเ่ป็นปัญญาความรู้เท่านัน้ แตต้่องมีอิสรภาพทางปัญญาด้วย  การท างานด้าน

การรู้เท่าทันส่ือของภาคประชาสังคม จึงเป็นไปเพ่ือเป้าหมายให้เราสามารถใช้ส่ือให้เกิดสุขภาวะใน

ความหมายดงักลา่วข้างต้นนี ้ 

 ดงันัน้ วิธีการท่ีดีท่ีสดุคือ การสร้างระบบส่ือท่ีดี ท่ีอยู่รอบๆ ตวัเด็ก ท่ีจะน าไปสู่การส่ือสารเพ่ือสุข

ภาวะท่ีดี และถ้าเป้าหมายท่ีอยากไปให้ถึง คือการสร้างเด็ก ให้เป็นพลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้น สามารถ

ด าเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมท่ีมีความยตุธิรรมและมีสนัตสิขุ  เพราะฉะนัน้ เราจะใช้ประโยชน์จากส่ือ และสิ่งท่ีอยู่

รอบๆ (คือระบบส่ือ) เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร  ตวัอย่างในการสนบัสนุนโครงการฯ ท่ีผ่านมา จะเห็นว่า 

ส่ือท่ีเด็กใช้จะเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิต อยู่ในบริบทสงัคมท่ีเขาอาศยัอยู่ ในชุมชนท่ีแวดล้อมตวัเด็ก  

จงึพบเห็นความหลากหลายแตกตา่งไปตามพืน้ท่ีด าเนินกิจกรรมของโครงการ มีการใช้พืน้ท่ีและวฒันธรรม
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ของตวัเองเป็นพืน้ท่ีการส่ือสาร ใช้งานศิลปะ การละเล่นพืน้บ้าน วฒันธรรม ประเพณี เพ่ือเปิดโอกาสให้คน

ในครอบครัวและชมุชนสามารถเข้ามีสว่นร่วมได้ด้วย 

 การด าเนินกิจกรรมใน ๔๐ จงัหวดัขณะนี ้พบว่า การสร้างระบบส่ือท่ีดีในชมุชน ต้องใช้วิธีคิดแบบ

องค์รวมดงักล่าวแล้ว  คือมองส่ือใหม่ ท่ีเร่ิมมีอิทธิพลว่า เราจะอยู่และใช้ส่ือใหม่ให้เป็นเคร่ืองมือในการ

เปล่ียนแปลงสงัคมได้อย่างไร  โดยให้ความส าคญักบัพืน้ท่ีเชิงกายภาพ ให้เป็นเนือ้หาในการส่ือสารเพ่ือให้

เกิดคณุคา่ของตวัเดก็เอง ให้เป็นพืน้ท่ีสร้างความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน ของครอบครัว  ให้เป็นพืน้ท่ีท่ีเกิด

การรวมกลุ่มสร้างจิตส านึกในการเป็นพลเมือง การอยู่ร่วมกัน ผลกัดนัให้เกิดประชาธิปไตยในชุมชน  ให้

เป็นพืน้ท่ีท่ีท าให้เกิดปัญญาทัง้ภายในและภายนอก  และให้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความสขุ ซึ่งชมุชนทัง้ชมุชนมีส่วน

ร่วมในการออกแบบเอง 

 ทัง้นี ้ภายใต้ยทุธศาสตร์ ๓ ดี คือส่ือดี พืน้ท่ีดี และภูมิดี ภูมิดีหมายถึงภูมิคุ้มกนัดี ได้แก่การเท่าทนั

ตวัเอง การเท่าทันส่ือ โดยเร่ิมต้นจากการพัฒนาแกนน า สร้างและขยายเครือข่ายต้นแบบ และผลักดนั

นโยบาย  กระบวนการท างานการรู้เท่าทันส่ือ จะด าเนินการควบคู่ไปกับการรู้เท่าทันตนเอง และเท่าทัน

สังคม  มุ่งสู่เป้าหมายท่ีการสร้างเด็กให้เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งและมีส่วนร่วม

รับผิดชอบ  ท าให้กระบวนการเรียนรู้เท่าทนัส่ืออยู่ในมิติของการขบัเคล่ือนงานพฒันาเด็ก และขบัเคล่ือน

งานพฒันาชมุชนไปด้วยกนั  คาดหวงัว่า จะมีแผนขยายพืน้ท่ีท ากิจกรรมไปสู่ ๕๐ จงัหวดั  โดยเครือข่ายจะ

เป็นผู้ขยายผลพืน้ท่ีออกไปสูโ่รงเรียนและชมุชนใกล้เคียง 

 กิจกรรมท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือท าส่ือ คือดนตรี ศลิปะ วฒันธรรมชมุชน ท่ีแตกตา่งหลากหลายตามพืน้ท่ี

นัน้ๆ ก าหนด  เคร่ืองมือเหล่านี ้จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนอย่างหลากหลายไปด้วย  ทัง้นี ้

จะมีสถาบันส่ือเด็กและเยาวชน  รวมกับนักวิชาการ  เข้าไปช่วยติดตามและส่งเสริมให้กิจกรรมมุ่ งสู่

เป้าหมายท่ีชดัเจนขึน้ เพ่ือเช่ือมโยงให้พืน้ท่ีท างานแตล่ะหางตอบโจทย์การสร้างสขุภาวะและสงัคมโดยรวม

ในทิศทางเดียวกนั 

 กรณีตัวอย่าง : รองเมือง..เรืองยิม้ 

 ชมุชนรองเมือง เป็นชมุชนแออดัข้างสถานีรถไฟหวัล าโพง ได้ช่ือ (จากสงัคม) ว่าเป็นชมุชนยาเสพ

ติด โดยท่ีภาครัฐไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือป่องกนั เป็นพืน้ท่ีท างานของมลูนิธิเพ่ือการพฒันาเด็กมาร่วม ๒๐ ปี

แล้ว แตไ่มส่ามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองยาเสพตดิ และความรุนแรงได้  การปกป้องเด็กท่ีผ่านมา มลูนิธิฯ จะใช้
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กระบวนการสงัคมสงเคราะห์ของรัฐ ท่ีมีกลไกยุ่งยาก ซบัซ้อน และล่าช้า จึงไม่ประสบผลส าเร็จ  และเม่ือ

เปล่ียนมาใช้แนวคิด ๓ ดี คือส่ือดี พืน้ท่ีดี และภูมิดี ตามแนวคิดกระบวนการเรียนรู้เท่าทนัส่ือของเครือข่าย

เดก็ เยาวชน และครอบครัวดงักลา่ว ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมาคาดฝัน 

 เร่ิมต้นกระบวนการส่ือสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการออกแบบพืน้ท่ีท่ีคิดว่าจะให้ความสขุ ให้เด็กร่วม

ส ารวจปัญหาท่ีประสบอยู่ พบว่า เด็กกินอาหารขยะตามโฆษณา มากินอาหารเช้า  น าไปสู่การส ารวจ

ร้านอาหารดีในชุมชน และกิจกรรมผลิตส่ือสิ่งพิมพ์และรายการโทรทัศน์ (นักข่าวพลเมือง) เพ่ือแนะน า

ร้านค้าและร้านอาหารดี  เด็กท่ีเข้าร่วมโครงการเร่ิมรู้จักชุมชนมากขึน้จากกิจกรรมส ารวจชุมชน  ได้รับรู้

ปัญหาในชมุชน ไปพร้อมๆกับค้นพบข้อมลูประวตัิศาสตร์ชมุชนท่ีมีคณุค่า เด็กเลือกข้อมลูเชิงคณุค่าท่ีเป็น

พลังด้านบวกมาผลิตส่ือด้วยศิลปะ เพ่ือส่ือสารและท ากิจกรรมต่อไป  กิจกรรมดงักล่าวนี ้ไม่เพียงเป็น

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพเด็กเท่านัน้ แตย่งัท าให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทในชมุชนมาก

ขึน้ด้วย  เกิดการขยายผลตอ่จากกลุม่แกนน าร่วมกิจกรรมไปสู่เด็กกลุ่มเส่ียง และเด็กกลุ่มปัญหายาเสพติด

ด้วย  จากกลุ่มแกนน าไม่ก่ีคน เพอ่มจ านวนแกนน าเยาวชนอีกเป็นจ านวนมาก  จากพืน้ท่ีชุมชนรองเมือง 

ขยายสูช่มุชนใกล้เคียงอีก ๓ ชมุชน เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคล่ือนเร่ืองเท่าทันส่ือของเครือข่ายส่ือเพื่อเดก็ เยาวชน และครอบครัว 

 การด าเนินการตามแนวทางของเครือข่ายส่ือเพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีผ่านมา มี

องค์ประกอบส าคญัใน ๓ แนวทางคือ 

๑. ภาคความรู้ : สร้างความรู้ สร้างเคร่ืองมือการเรียนรู้ รูปแบบการท างาน และสรุปเป็นองค์ความรู้ 

๒. ภาคสังคม : สร้างเครือข่ายระดบัพืน้ท่ีในภูมิภาคต่างๆ  พร้อมๆ กับประสานงานกับหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

๓. ภาคนโยบาย : น าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลกัดนักฎหมาย เพ่ือให้เกิดการท างานใน

ประเด็นการรู้เท่าทันส่ืออย่างต่อเน่ือง มีงบประมาณด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ  จนกระทั่งเกิด 

พรบ. กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ นับเป็นการผลักดันมา ๑๒ ปี ๘ 

รัฐบาล โดยคาดหวงัว่า ภายใต้ พรบ. นี ้ จะท าให้ประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือเป็นท่ีเข้าใจ น าไปสู่การ

ปฏิบตัอิยา่งกว้างขวางในทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป เพราะ พรบ. ดงักลา่วจะท าให้เกิด 

- เกิดกลไกพฒันาส่ือสร้างสรรค์ท่ีมีการจดัการทรัพยากรอยา่งพอเพียง 

- เกิดการเพิ่มพนัธมิตรร่วมขบัเคล่ือนแบบส่ือสขุภาวะ 
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- เดก็เยาวชนสามารถเข้าถึงและมีสว่นร่วมสร้างส่ือดีมากขึน้ 

- เกิดกลไกเทา่ทนัส่ือท่ีสง่ผลตอ่สขุภาวะ 

ทัง้นี ้พรบ. กองทนุพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

๑. รณรงค์ สง่เสริม และสนบัสนนุการพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ 

๒. สง่เสริมให้มีการพฒันาศกัยภาพของผู้ผลิตส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ 

๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีทกัษะในการรู้เท่าทนั

ส่ือ เฝ้าระวงัส่ือท่ีไมป่ลอดภยัและไมส่ร้างสรรค์ และสามารถใช้ส่ือในการพฒันาตนเอง ชมุชน และ

สงัคม 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาส่ือ

ปลอดภยัและสร้างสรรค์ 

๕. สง่เสริมให้มีการศกึษาวิจยั อบรม พฒันาองค์ความรู้และการสร้างนวตักรรมด้านส่ือปลอดภยัและ

สร้างสรรค ์

๖. ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับส่ือให้มีการผลิตและพัฒนาส่ือปลอดภัยและ

สร้างสรรค ์

๗. ด าเนินการและส่งเสริมให้มีส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ท่ีทกุคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

อยา่งทัว่ถึง 

นอกจากนี ้ ประเด็นการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นประเด็นท่ีส าคญัเช่นกนั  เครือข่ายส่ือ

เดก็และเยาวชน ได้ร่วมท างานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาคเอกชน และภาครัฐ เช่น ไทยซีวิคเอ็ดดเูคชัน่  

มูลนิธิฟรีดิชเอแบรท  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ส านักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  รวมทัง้สถาบนัสิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมมือกันเพ่ือ พฒันา

วิทยากรส าหรับกระบวนการรู้เท่าทนัสือ่ ท่ีมีความเข้าใจในมิตพิลเมือง สิทธิมนษุยชน สิ่งแวดล้อม การเมือง

อย่างลึกซึง้ เพ่ือให้เนือ้หาการสร้างพลเมืองมีความเข้มข้นและรอบด้าน และ  พฒันาเนื้อหาหลกัสูตร ท่ี

หลากหลาย ซึ่งจะน าไปใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน  นอกจากนี ้เครือข่ายส่ือเด็กและ

เยาวชน ยังได้ผลักดันให้เร่ือง “การรู้เท่าทันส่ือ” เป็นยุทธศาสตร์ในระดับนโยบาย ด้วยการร่วมมือกับ 

กสทช. และกระทรวงตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย 
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กสทช. กับการสร้างการรู้เท่าทันส่ือของประชาชน 

 เร่ิมต้นจากความร่วมมือกันจัดเวทีสัมมนาระดบัชาติ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การรู้เท่าทนัส่ือ 

เพ่ือความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗  จากการสัมมนา

ดงักลา่ว เกิดแผนยทุธศาสตร์ของ กสทช. ซึง่มีวิสยัทศัน์ว่า ประชาชนได้รับการพฒันาให้มีความรู้เท่าทนัสื่อ 

เพือ่สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมายว่า ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ สงัคมไทยจะ

มีระบบและกลไกในการพัฒนาความรู้เท่าทันส่ือเพ่ือความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้

กรอบยทุธศาสตร์ดงัตอ่ไปนี ้

๑. การขบัเคล่ือนเชิงนโยบายการส่ือสารเชิงรุก 

๒. การเสริมสร้างศกัยภาพ 

๓. การวิจยั พฒันา และการจดัการความรู้ 

๔. การสร้างเครือขา่ยและการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของภาคี 

อย่างไรก็ตาม แผนยุทธศาสตร์นี ้ยงัอยู่ในระดบัการด าเนินงานของส านกังานเท่านัน้ ผู้ ไม่ได้รับการรับรอง

จากมติ ของคณะกรรมการ กสทช. และหวังว่า จากการสัมมนาครัง้นี ้คงจะมีการน าเสนอเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหาร กสทช. ด้วย 

 การรู้เท่าทันส่ือในระบบการศึกษา 

 ดงักล่าวมาข้างต้น ดเูหมือนว่า การด าเนินการในประเด็นการรู้เท่าทันส่ือในประเทศไทย จะเป็น

การขับเคล่ือนเฉพาะภาคประชาสังคมเสียเป็นส่วนใหญ่  ในความเป็นจริงแล้ว การรู้เท่าทนัส่ือในระบบ

การศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน้ กระทรวงศกึษาธิการด าเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว

เช่นกัน กล่าวคือ  มีการบรรจุการรู้เท่าทนัสื่อในหลกัสูตรแกนกลางการศกกาาขั้นพื้นฐานมาตัง้แต่ พ.ศ.

๒๕๕๑ ซึ่งแม้จะมีการบรรจุในหลักสูตรดงักล่าว แต่บุคลากรที่มีอยู่ ก็ยงัไม่มีผู้ช านาญการด้านนี ้ทัง้ใน

จ านวนและคุณภาพ เพ่ือท่ีจะท าให้บุคคลากรในประเด็นการรู้เท่าทันส่ืออยู่ในสมรรถนะ (ได้แก่

ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคดิ ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี) ท่ีถกูต้องในเชิงพฒันา เพ่ือผู้ เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ และเกิดการออกแบบการเรียนการ

สอน และการเลือกใช้ประโยชน์ส่ือเพ่ือการรู้เทา่ทนัส่ืออยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 



 
61 

 นอกจากนี ้ในการท าเนือ้หาหลกัสูตรรายวิชาหน้าที่พลเมือง ยงัได้เพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกบัการรับรู้-

เท่าทนัข้อมูลข่าวสารไว้ด้วย ทัง้ในระดบัมธัยมต้น และมัธยมปลาย  อย่างไรก็ตาม เม่ือด าเนินการตาม

นโยบายดงักล่าว  ก็พบว่าครูยงัไม่มีความเข้าใจในประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือเท่าท่ีควร เพราะค านีย้งัเป็นค า

ใหม่ในระบบการศึกษาไทย นอกจากนี ้ครูยังไม่มีทักษะท่ีจะบูรณาการเนือ้หาการรู้เท่าทันส่ือเข้า ไปใน

รายวิชาอีกด้วย 

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย 

 โดยภาพรวม สงัคมไทยยงัไม่ได้ตระหนักในความส าคญัของการรู้เท่าทันส่ือ ยงัไม่เข้าใจว่า การ

รู้เท่าทนัส่ือสามารถเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนงานต่างๆ ได้  จึงยงัไม่มีการก าหนดให้การรู้เท่าทนัส่ือ

เป็นวาระแหง่ชาต ิและไมมี่แผนยทุธศาสตร์ใดๆ ท่ีทกุฝ่ายจะสามารถขบัเคล่ือนไปพร้อมกนัอยา่งตอ่เน่ือง 

 กลไกท่ีเป็นหวัหอกด าเนินงานด้านนีม้าอย่างยาวนาน อย่างเครือข่ายส่ือเด็กและเยาวชน ก็ยงัไม่

สามารถขบัเคล่ือนผลกัดนัไปสูน่โยบายและปฏิบตักิารระดบัประเทศได้  อีกทัง้ยงัไมมี่งบประมาณท่ีตอ่เน่ือง 

สม ่าเสมอ และมากพอด้วย 

 บคุลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษา ทัง้ในและนอกระบบการศึกษา รวมทัง้บุคลากรท่ี

ท างานกบัเดก็ สว่นใหญ่ยงัไมมี่ความรู้และขาดทกัษะเฉพาะประเดน็ 

 อยา่งไรก็ตาม ความท้าทายคือ ตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จท่ีปรากฏให้เห็นจากการท างานท่ีผ่าน

มา ต่างรอให้มีการสรุปบทเรียน พัฒนาเป็นองค์ความรู้ และน าไปใช้ขยายผลต่อ เพ่ือขับเคล่ือนใน

ระดบัชาตไิป 
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ประสบการณ์จากต่างประเทศ :MIL และบทบาทของผู้ก าหนดนโยบาย 

มิสมิสาโกะอิโต : ท่ีปรึกษาด้านการส่ือสารและข้อมูล ยูเนสโกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และ 

ศาสตราจารย์ ดร. โทมัสบาวเออร์ : ภาควิชาการส่ือสาร มหาวิทยาลยัเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็น

วิทยากรน าเสนอให้เห็นตวัอย่างความพยายามท่ีจะผลกัดนัให้แนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ เข้า

ไปสูก่ารก าหนดนโยบายด้านตา่งๆ ของประเทศ  

 

มิสมิสาโกะ อิโต  ทีป่รกกาาดา้นการสือ่สารและข้อมูล ยูเนสโกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

 

ภารกิจหลงัสงครามของยเูนสโกถกูก าหนดขึน้โดยธรรมนญูปี 

ค.ศ.๑๙๔๕-พ.ศ.๒๔๘๘  ประมาณ ๗๐ ปีหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง  

ซึ่งมีภารกิจท่ีจะส่งเสริมการไหลเวียนของความคิดต่างๆ ทัง้ค าพูด

และรูปภาพ รวมทัง้บ ารุงรักษา ขยาย และกระจายความรู้ โดย

ยเูนสโกท างานในพืน้ท่ีการส่ือสารและสารสนเทศในประเด็นหลกั ๓ 

ประเดน็ คือ 

๑. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสารสนเทศ  

โดยท างานกบัรัฐบาลและหนว่ยก ากบัดแูลตามกรอบกฎหมาย 

๒. การพัฒนาส่ือ โดยให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับองค์กรส่ือ สมาคมนักวารสารศาสตร์ 

โรงเรียนวารสารศาสตร์ เพ่ือพฒันาส่ือให้มีความเป็นอิสระและสามารถสะท้อนเสียงท่ีหลากหลายในสงัคม 

๓. สังคมแห่งความรู้  โดยท างานกับองค์กรพฒันาเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบนัอบรม

ครู ในประเดน็การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ 

ประเดน็ท่ีว่า ท าไมผู้ก าหนดนโยบายต้องสนใจประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศนัน้ ยเูนสโก

เห็นวา่ การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศสนองตอบข้อท้าทายบางประการ ของข้อท้าทายระดบัโลกท่ีเราก าลงั

เผชิญอยู ่  แนวคดิเร่ืองการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ ตอบสนองตอ่การส่งเสริมเสรีภาพด้านสารสนเทศ ท่ี
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ตระหนกัรู้ถึงความจ าเป็นท่ีจะปกป้องสิทธิตามกฎหมายอ่ืนๆ เชน่ สิทธิเดก็ท่ีต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ 

สิทธิความเป็นสว่นตวั เสรีภาพจากการถกูเลือกปฏิบตั ิฯลฯ 

ยูเนสโกเห็นว่า การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน และสร้างการถ่วงดุลกับ

วฒันธรรมท่ีมีอ านาจเหนือกว่า โดยการแบง่ปันเร่ืองราวตา่งๆ ผ่านการเสวนา และการสร้างข้อผกูพนัอย่าง

สร้างสรรค์  น่ีคือ ภารกิจหลักของยูเนสโกในพืน้ท่ีการส่ือสารและสารสนเทศ ในทศวรรษ ๑๙๗๐ มีข้อ

ถกเถียงเร่ืองสารสนเทศใหม่กบัระเบียบการส่ือสาร ท่ีเสนอโดยยูเนสโกเพ่ือเปล่ียนแปลงการไหลเวียนของ

สารสนเทศจากประเทศในขัว้เหนือสู่ประเทศในขัว้ใต้ (North to South) เพ่ือให้มีเสียงท่ีหลากหลายมากขึน้

ในส่ือ ซึง่เป็นภารกิจของยเูนสโกมาจนถึงทกุวนันี ้

การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ คือการต่อสู้ กับประทุษวาจาออนไลน์ และสนับสนุนการสร้าง

สนัติภาพ  นอกจากนี ้ยงัเป็นเคร่ืองมือในการตอ่สู้กบัภาพแบบเหมารวม ทัง้เชิงวฒันธรรม และเพศสภาพ   

สง่เสริมความเข้าใจกนัและกนั  และปกป้องความหลากหลายและความเป็นพหลุกัษณ์ของวฒันธรรม 

ส าหรับยูเนสโก การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ คือ ชุดของความสามารถชุดหนึ่ง ประกอบด้วย

ความรู้ ทกัษะตา่งๆ และทศันคต ิซึง่สมัพนัธ์กบัส่ือและสารสนเทศ ท่ีซึ่งมีความส าคญัส าหรับ ๑) การเรียน

ตลอดชีวิตคือการพฒันาการคิดเชิงวิพากษ์ การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้  ๒) ความ

เป็นพลเมือง คือ การใช้ส่ือและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรม และมีการส่ือสารในฐานะ

พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ  และ ๓) ธรรมาภิบาล คือการท่ีประชาชนหรือผู้บริโภคเข้าใจบทบาทของส่ือ

และสารสนเทศในระบบประชาธิปไตยได้ดีขึน้ และสามารถประเมินเนือ้หาของส่ือและสารสนเทศได้ 

โดยยูเนสโกได้น าเอาแนวคิดท่ีแตกต่างและแยกจากกนั ๒ แนวคิด คือแนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือและ

การรู้เท่าสารสนเทศ มารวมกันเป็นแนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ  ทัง้นี ้แนวคิดการรู้เท่าทัน

สารสนเทศ จะเน้นเร่ืองการก าหนดและการเช่ือมต่อสารสนเทศ  การจัดวางต าแหน่งและการเข้าถึง

สารสนเทศ  การประเมินสารสนเทศ  การจดัสารสนเทศ  การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม  การส่ือสาร

สารสนเทศ  และทกัษะการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศส าหรับการด าเนินการด้านสารสนเทศ  

ส่วนการรู้เท่าทันส่ือ เน้นเร่ืองความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของส่ือในสงัคมประชาธิปไตย  ความเข้าใจ

เง่ือนไขท่ีส่ือจะต้องเติมเต็มหน้าท่ีของตนเอง  การประเมินเนือ้หาของส่ือในแง่มุมการท าหน้าท่ีส่ืออย่าง
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วิพากษ์  การมีส่วนร่วมกับส่ือเพ่ือแสดงความเห็นของตนเอง  การทบทวนทกัษะตา่งๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ

ผลิตเนือ้หาท่ีสร้างโดยผู้ใช้ส่ือ เป็นต้น 

ยูเนสโกได้ตีพิมพ์หนงัสือช่ือ “หลกัสูตรการรู้เท่าทนัส่ือส าหรับครู” (The MIL Curriculum for 

Teachers) ซึง่ได้แปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาอาหรับ จีน ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่ น มองโกเลีย สเปน ฯลฯ ท่ีท าให้

คนแตล่ะประเทศ สามารถอา่นและน าไปประยกุต์ใช้  หนงัสือเล่มนี ้เป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้ผลกัดนัประเด็น

การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศให้เป็นนโยบายการศึกษาระดบัชาติ และเป็นเคร่ืองมือท่ีตระเตรียมให้ครูมี

ความสามารถด้านการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ (ความรู้ ทกัษะต่างๆ และทศันคติ) และเป็นกรอบการ

ท างานท่ียืดหยุ่นและครอบคลุม ซึ่งสถาบนัการศึกษาครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละ

ท้องถ่ิน 

หลักสูตรการรู้ทนัส่ือและสารสนเทศส าหรับครู  นอกจากจะเน้น ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) ความรู้

เก่ียวกบัส่ือและสารสนเทศส าหรับวาทกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสงัคม  ๒) 

การประเมินส่ือและสารสนเทศ คือการวิเคราะห์เนือ้หา  และ ๓) การผลิตและการใช้ส่ือและสารสนเทศ 

แล้ว   ยงัเน้นการสร้างกระบวนการให้ครูมีความสามารถ ๗ อยา่งคือ 

- ความเข้าใจบทบาทของส่ือและสารสนเทศในระบบประชาธิปไตย 

- ความเข้าใจเนือ้หาของส่ือและการใช้เนือ้หานัน้ๆ 

- การประเมินสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- การประเมินสารสนเทศและแหลง่ท่ีมาของสารสนเทศอยา่งวิพากษ์ 

- การประยกุต์ใช้รูปแบบตา่งๆ ของส่ือดัง้เดมิและส่ือใหม่ 

- การจดัวางสถานการณ์/บริบทของเนือ้หาของส่ือ 

- การสง่เสริม MIL ให้แก่นกัเรียนและการจดัการการเปล่ียนแปลงสิ่งตา่งๆ ตามท่ีต้องการ 

หลกัสตูรการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศส าหรับครู ได้จดักระบวนการสอนและการเรียนรู้เท่าทนัส่ือ

และสารสนเทศ ท่ีครูสามารถใช้ในชัน้เรียนได้ เช่น วิธีการศกึษาโดยการสืบสวนตามประเด็น การเรียนรู้บน
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ฐานของปัญหา การไต่สวนในลกัษณะท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา การวิเคราะห์ตวับท การวิเคราะห์

บริบท และการเรียนรู้ร่วมกนั ฯลฯ 

หลกัสตูรการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศส าหรับครู ได้บูรณาการหลายยทุธศาสตร์เข้าด้วยกนั เป็น

หลักสูตรการอบรมครู ท่ีอาจจะเป็นหลักสูตรเด่ียวๆ ในลักษณะบงัคบัหรือเป็นทางเลือก  หรือใช้วิธีการ

อบรมอย่างเข้มข้นใน ๑-๒ สัปดาห์แล้วมอบหมายงานให้ท าภายใน ๑-๒ เดือน หรืออาจบูรณาการ

องค์ประกอบหลายอยา่งเข้าด้วยกนั อยา่งเชน่ บรูณาการบางสว่นของการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศเข้ากบั

เทคโนโลยีการศกึษา การศกึษาสงัคม และวิธีการสอน ฯลฯ 

ในประเทศฝร่ังเศส แรงจงูใจจากหลกัสตูร การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศส าหรับครูของยเูนสโก ท า

ให้ฝร่ังเศสก่อตัง้ศนูย์ CLEMI (Centre of liaison of teaching and news media) ในปี ค.ศ.๑๙๘๓-พ.ศ.

๒๕๒๖ และด าเนินงานภายใต้กระทรวงศึกษา  ภารกิจของศนูย์ฯ คือ การศกึษาส่ือในระบบการศึกษาใน

ฝร่ังเศส โดยการร่วมมือกันของครูกับผู้ เช่ียวชาญสารสนเทศ ศูนย์ฯ สนับสนุนครูโดยการจัดการอบรม 

จดัเตรียมทรัพยากรต่างๆ และให้ค าแนะน าวิธีการสอนการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ   นอกจากนี ้ยัง

ท างานวิจยัประเดน็การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ  และร่วมมือกบัองค์กรนานาชาตด้ิวย 

เว็บไซท์ของศนูย์ฯ มีทรัพยากรตา่งๆ ท่ีใช้ส าหรับชัน้เรียนและผลผลิตของนกัเรียนด้วย และหนึ่งใน

กิจกรรมเดน่ท่ีศนูย์ฯ ท าทกุปี คือการจดังาน “สปัดาห์ส่ือ” ในโรงเรียน ในแตล่ะปี พวกเขาจะเลือกประเด็นท่ี

ต้องการน าเสนอ โดยในปี ๒๐๑๖ พวกเขาเลือกประเด็น “เสรีภาพในการแสดงความเห็น : มนัสามารถ

เรียนรู้!” นอกจากนี ้ศนูย์ฯ ยงัสร้างความร่วมมือกบัโรงเรียน ครู และผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือท างานร่วมกนัในการ

สอน MIL ในโรงเรียน ๑ สปัดาห์ (๑ครัง้ต่อปี) พวกเขาจดัหาทรัพยากรให้ครูใช้ในชัน้เรียนและเชือ้เชิญให้

นกัเรียนสร้างสรรค์หรือผลิตเนือ้หาของตนเอง 

ประเทศโมรอคโค รับเอาหลกัสตูรการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศส าหรับครูไปใช้ในปี ค.ศ.๒๐๑๒-

พ.ศ.๒๕๕๕  พวกเขาบูรณาการ “หลักสูตรการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศใน ๒๐ ชั่วโมง”  เข้าไปใน

หลกัสตูรการอบรมครู และหลกัสตูรได้กระจายไปยงัศนูย์อบรมครูระดบัชาต ิทัง้หมด ๑๕ แหง่ 

เพ่ือให้ผลกระทบของการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศมีความหมาย ยเูนสโกท างานร่วมกบักระทรวง

ศึกษาและผู้ก าหนดนโยบายการศึกษา และยงัมีการเสนอนโยบายการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศท่ีเป็น

ทางเลือกด้วย ยกตวัอย่าง ผู้ ก ากับดูแลสามารถจัดเตรียมสารสนเทศและความรู้ให้กับผู้บริโภคส่ือรู้ว่า
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ข่าวสารถูกผลิตขึน้มาอย่างไร อะไรคือบรรทัดฐานและข้อจ ากัดทางเทคนิค ฯลฯ ท่ีท าให้ผู้ บริโภคเห็น

เบือ้งหลงัการผลิต หรือให้ผู้บริการวิทย/ุโทรทศัน์สาธารณะ  จดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน

เพ่ือวิเคราะห์ส่ือให้แก่ผู้ปกครอง นกัเรียน และครู เป็นต้น 

ยเูนสโกได้พฒันาทรัพยากรหลายอย่างท่ีเป็นประโยชน์ อย่างเช่น การผลิตหนงัสือช่ือ “ การรู้เท่า

ทนัส่ือและสารสนเทศ : แนวทางการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์” (Media and Information Literacy: 

Policy and Strategy Guidelines) ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกบักรอบการท างานด้านการสร้างนโยบาย และการให้

ตวัอยา่ง หนงัสือเล่มนี ้จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากส าหรับผู้ ท่ียงัไม่รู้จกัหรือไม่มีความรู้เก่ียวกบัประเด็น

การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ 

ยเูนสโกได้ก่อตัง้ GAPMIL (Global Alliance for partnerships on media and information 

literacy) ซึ่งเป็นความพยายามแนวใหม่ท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือนานาชาติ  เพ่ือให้แน่ใจว่าพลเมือง

ทัง้หมดจะมีความสามารถด้านส่ือและสารสนเทศ  องค์กรนี ้มีภารกิจเช่ือมตอ่ผู้ ร่วมงานให้สามารถผลกัดนั

การพฒันาทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ โดยการจดัเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวิสยัทศัน์ท่ีมี

ตอ่ประเดน็การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ 

ยเูนสโกได้ก่อตัง้ University Network on MILand Intercultural Dialogue (MILID) หรือเครือข่าย

มหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเป้าไปยงัประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ และการเสวนาระหว่างวฒันธรรม โดย 

MILID ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือเสนอประเด็นการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศแก่ผู้ก าหนดนโยบาย ยูเนสโก

ท างานกบัมหาวิทยาลยัมากกวา่ ๒๐ แหง่ในสเปน จาไมก้า บราซิล จีน โมรอคโค ฯลฯ 

ในทุกปี ยเูนสโกจะจดังานฉลองเชิงสญัลกัษณ์ให้กับประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ โดย

การจดัสัปดาห์การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศโลก (Global MIL Week) เพ่ือให้ผู้คนสนใจท่ีจะส่งเสริม

ประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ ในแง่ท่ีเป็นแนวทางส่งเสริมความคลอบคลุมทางสงัคม (Social 

Inclusion) และการเสวนาระหว่างวัฒนธรรม และสร้างแรงผลักดนัให้เ กิดการเสวนาในระดับโลก ใน

สัปดาห์การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศนี ้จะมีนักกิจกรรมท่ีหลากหลาย มาจากองค์กรระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลยั สมาคม กลุ่มนกัวิจยั และครู ฯลฯ พวกเขามารวมตวักนัเพ่ือจดักิจกรรมเก่ียวกบัการรู้เท่าทนั

ส่ือและสารสนเทศ 
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 หนงัส่ือช่ือ “แนวทางส าหรับผู้ ให้บริการวิทยุ/โทรทศัน์ท างานส่งเสริมเนือ้หาท่ีผลิตโดยผู้ รับบริการ

และการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ” (Guidelines for Broadcasters on Promoting User Generated 

Content (UGC) and MIL) จดัเตรียมโดยความร่วมมือระหว่างยูเนสโกกับ The Commonwealth 

Broadcasting Association เป็นหนังสือท่ีให้แนวทางการท างานของผู้ ให้บริการวิทยุ /โทรทัศน์ต่อ

ผู้ รับบริการของพวกเขา เพ่ือให้เนือ้หามีคณุภาพสูงขึน้และปรับปรุงทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ

ให้กับผู้ ชม/ฟัง และให้แนวทางแก่ผู้ ให้บริการวิทยุ/โทรทศัน์ในการใช้วัตถุดิบจากหลายภาคส่วน (ความ

หลากหลายของเนือ้หา) เพ่ือส่งเสริมหน้าท่ีของผู้ ให้บริการ ทัง้หน้าท่ีท่ีมีต่อสาธารณะและการท าธุรกิจ 

รวมทัง้ความต้องการของผู้ชม/ฟังด้วย 

หนงัสือช่ือ “การตอ่สู้กบัประทษุวาจาออนไลน์” (Countering online hate speech) ให้ค านิยามค า

ว่า “ประทุษวาจา” รวมทัง้การวิเคราะห์ความเครียดท่ีเกิดขึน้   ระหว่างมาตรฐานสากลท่ีมุ่งเป้าไปยัง

เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น กบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของรัฐและสงัคม ในการตอ่สู้หรือจ ากดัประทษุ

วาจา  การวิเคราะห์บทบาทของการสร้างเครือข่ายทางสงัคม เพ่ือรับมือกบัประทษุวาจา และความสมัพนัธ์

ของประทษุวาจากบัการพดูและการกระท าออฟไลน์  และปฏิบตัิการท่ีดีจากกลไกทางสงัคมและไม่ใช่เป็น

การก ากบัดแูล ท่ีสามารถชว่ยตอ่สู้กบัการผลิต การเผยแพร่ และผลกระทบของประทษุวาจาออนไลน์ 

ท้ายท่ีสุด ขอเสนอแนวคิดในการสร้างความร่วมมือในประเทศไทย  ส าหรับการขบัเคล่ือน

ประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศในประเทศไทย ยูเนสโกเสนอให้เร่ิมต้นด้วยการน าทรัพยากรของ

ยเูนสโกไปประยกุต์ใช้ด้วยความยินดี  โดยการ 

- การส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านการท างาน

ร่วมกบั GAPMIL  

- น าเอาประเดน็การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศไปบรูณาการเข้ากบัหลกัสตูรการอบรมครูระดบัชาติ   

- สร้าง MILID ในมหาวิทยาลยั   และร่วมจดังานฉลอง “สปัดาห์การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ”   

- การน าร่องประเมินความรู้ความสามารถของครูท่ีมีตอ่ประเดน็การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ   

- การรับเอา “แนวทางส าหรับผู้ ให้บริการวิทยุ/โทรทศัน์ท างานส่งเสริมเนือ้หาท่ีผลิตโดยผู้ รับบริการ

และการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ” มาทดลองใช้   

- การพฒันาทรัพยากรส าหรับการรู้เทา่ทนัส่ือ ท่ีมุง่เป้าไปยงักลุม่คนหนุม่สาว  และ 

- การสนบัสนนุการผลิตส่ือของเยาวชน ฯลฯ 
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ศาสตราจารย์ ดร. โทมัสบาวเออร์  ภาควิชาการสือ่สาร มหาวิทยาลยัเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

 

ภาระหน้าท่ีของศาสตร์คือการผลิตความสลับซับซ้อน 

และมุ่งเป้าไปยงัความสลบัซบัซ้อน แต่ข้อท้าทายของการศึกษา

การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ ไม่ใช่การน าเราไปสู่ความ

สลบัซบัซ้อน งานของเราคือการลดความสลบัซบัซ้อนและท าให้

ผู้คนเข้าใจโดยการท าให้มนัง่ายขึน้ เราไม่ควรมองว่าความรู้ท า

ให้เรามีอ านาจ แต่ควรมองว่าความรู้ท าให้เราต้อง

รับผิดชอบมากขึน้ ความรู้ไม่ใช่อ านาจ แต่ความรู้คือความ

รับผิดชอบ เม่ือเรารู้อะไรบางอย่าง หมายความว่าเราต้องมีความ

รับผิดชอบตอ่อะไรบางอยา่งนัน้  

ถ้าเราต้องการให้คนคดิเชิงวิพากษ์และใช้ส่ืออยา่งวิพากษ์ อนัดบัแรกเราต้องวิพากษ์ตวัเราเองก่อน 

กลา่วคือ เราต้องถามตวัเองวา่ท าไมเราถึงคดิว่าส่ือนัน้ ส่ือสารอย่างท่ีเราคิด และเราต้องถามว่าท าไมส่ือถึง

สง่ผลกระทบตอ่สงัคมและชีวิตปัจเจกบคุคลในแบบท่ีเราคิด แล้วเราจะมียทุธศาสตร์อย่างไรเม่ือผลกระทบ

เป็นอย่างนี ้น่ีคือความรับผิดชอบของเรา ซึ่งหมายถึง การพฒันาความสามารถทางปัญญาเพ่ือให้ทุกคน

สามารถท าความเข้าใจความสลบัซบัซ้อนของชีวิต และสร้างความสมัพนัธ์แบบมีเหตผุลกบัสิ่งแวดล้อมทาง

สงัคมวฒันธรรม ธรรมชาต ิและสญัลกัษณ์ได้ 

กิจกรรมของยูเนสโกน่าสนใจมาก แต่ก็อยากจะพูดถึงประสบการณ์ของแนวคิดท่ีอยู่เบือ้งหลัง 

“โครงสร้าง” และอยากเสนอความคิดเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือในโรงเรียน (“In school Media Literacy”) 

และการรู้เทา่ทนัส่ือนอกโรงเรียน (“Out of school Media Literacy”) และเราจะรับมือกบัส่ือสงัคมอยา่งไร  

ในยโุรป เราคดิถึงส่ือในบริบทของประเทศ และเราคิดว่าส่ือและประเทศยังเป็นกรอบอ้างอิงถึงการ

สร้างอัตลักษณ์อยู่แต่ในโครงสร้างของการสร้างอัตลักษณ์แบบเก่า คือ ประเทศ ภาษา ศาสนา 

ประวตัศิาสตร์ ฯลฯ ท่ีส่ือเป็นผู้ประกอบสร้างขึน้นัน้ ไม่สามารถใช้อธิบายอตัลกัษณ์ได้อีกตอ่ไป เราจึงอยาก

ค้นหาแนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ท่ียืดหยุ่นมากขึน้ เรามองว่าการสร้างอตัลกัษณ์มกัจะเก่ียวข้องกบัการส่ือสาร  
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ปัจจบุนั การส่ือสารมีบทบาทในการสร้างอตัลกัษณ์มากขึน้จริง และการส่ือสารส่วนใหญ่ของเราในปัจจบุนั

นัน้ คือการส่ือสารผา่นส่ือ 

ในสหภาพยุโรป การพัฒนาท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอล ท าให้เกิดประเด็นเร่งด่วนท่ีพลเมือง

ของสหภาพยุโรปจะต้องท าความเข้าใจว่าสารสนเทศ แนวคิด และความคิดเห็นถูกสร้าง ไหลเวียน และ

แบง่ปันในสงัคมสมยัใหม่อย่างไร กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในปัจจบุนัพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม

และสิ่งแวดล้อม คือประชากรท่ีรู้เท่าทนัส่ือ ซึ่งเม่ือเทียบกบัอดีต ในศตวรรษท่ี ๑๙ หมายถึงประชากรท่ีอ่าน

ออก-เขียนได้ และค านวณเป็น แต่การศึกษาการรู้เท่าทันส่ือ ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนักในโลกนอก

วิชาการ  แม้วา่ในโลกวิชาการ เราเขียนบทความและมีวารสารเก่ียวกบัการรู้เทา่ทนัส่ือมากมาย แตถ้่าเราไม่

สามารถส่ือสารให้คนเข้าใจได้หรือเข้าใจผิด เราก็ต้องเปล่ียนระบบการส่ือสาร การส่ือสารจะส าเร็จได้ก็

ตอ่เม่ือผู้ ฟัง/ผู้ชมเข้าใจสารท่ีส่ือนัน้  

การรู้เทา่ทนัส่ือมีหลายวิธีการ ยกตวัอยา่งเชน่  

๑) การปกป้องและการรักษาระยะห่างจากส่ือ คือ การปฏิเสธความจริงท่ีส่ือน าเสนอ   

๒) การสร้างความตระหนักทางศีลธรรม คือการคุ้มครองตวัคณุเองจากสิ่งไร้ประโยชน์และขยะ

ตา่งๆ   

๓) การเลือกแหล่งความรู้ คือ การใช้ประโยชน์จากข้อมลูท่ีผลิตโดยมืออาชีพ และเรียนรู้ท่ีจะเป็น

สว่นหนึง่ของการผลิต ไมใ่ชเ่ป็นผู้บริโภคท่ีใช้ข้อมลูจากผู้ อ่ืนแตเ่พียงอยา่งเดียว  

๔) การใช้วิธีการจ าลองบทบาท คือการเลียนแบบการท างานของส่ือ  วิธีการนี ้มกัใช้ในโรงเรียน 

เชน่ การท าวิทยโุรงเรียน เพ่ือให้นกัเรียนเรียนรู้วา่คนท างานส่ือท างานอยา่งไร   

๕) การใช้วิธีการแบบการศึกษาทางการเมือง คือ การฝึกอบรมการใช้ส่ือเชิงรุก ท่ีเน้นการมีส่วน

ร่วม การมีทศันวสยั และการพดู/ส่ือสารในท่ีสาธารณะ  และ  

๖) การใช้วิธีการแบบวัฒนธรรมศึกษา  คือ การเรียนรู้ท่ีจะเลือกใช้ส่ือ โดยมองว่าส่ือเป็น

เคร่ืองมือในการก าหนดวิธีการด าเนินชีวิต โดยวฒันธรรมคือ แนวทางการตีความชีวิตประจ าวนัและชีวิต

ทางสงัคม ซึง่แตล่ะวฒันธรรมก็ตีความแตกตา่งกนัไป 
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การใช้แนวคดิการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศในยโุรป ด้วยกรอบวิเคราะห์ด้านสงัคม-การเมือง เป็น

แนวคิดท่ีต้องการเอาชนะอุปสรรคการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือทุกคนมีสิทธิเหมือนกัน เพ่ือ

บรรลเุป้าหมายท่ีเหมือนกนั ในแนวเดียวกนักบัท่ีคนอ่ืนท า ได้แก่ 

- อุปสรรคทางเทคนิค คือ แนวปฏิบตัิท่ีถูกก าหนดไว้และมีความซับซ้อนของภาษา หมายถึง

ไวยากรณ์ทางภาษาของส่ือและทกัษะเชิงเทคนิค  เพ่ือยอมรับและเข้าใจความสลบัซบัซ้อนของภาษาด้วย

ระบบท่ีมีความซับซ้อนมากขึน้ของภาษาท่ีจะสามารถแสดงออกมาได้ ถ้าจะขยายเป้าหมายหรือขยาย

ความคดิ เราต้องขยายโครงสร้างของภาษาของส่ือ 

- อุปสรรคทางสังคม-เศรษฐกิจ คือ ช่องว่างการรวมเอาทกุคนไว้ของส่ือ คนท่ีมีหรือคนท่ีรู้ จะได้

ทรัพยากรมาก สว่นคนท่ีไมมี่หรือคนท่ีไมรู้่จะสญูเสียโอกาส 

- อุปสรรคด้านการรับรู้ คือ ช่องว่างความรู้ ความสามารถในการใช้ส่ือ การใช้ภาษา และยัง

หมายความถึงทกัษะด้วย ถ้าฉันรู้ภาษา ฉันมีความรับผิดชอบว่าฉันรู้อะไร  คนสามารถเข้าถึงสารสนเทศ

และเพิ่มความรู้ได้อยา่งไร– หลกัภาษาท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือ 

- อุปสรรคด้านสังคม-วัฒนธรรม คือ การใช้พืน้ท่ีการส่ือสารสาธารณะเพ่ือมมุมองทางสงัคมของ

ชีวิตสว่นบคุคล หมายความวา่คนจะเข้าถึงความเป็นจริง ความเป็นเอกราช อธิปไตย การมีส่วนร่วมในชีวิต

ส่ือ (Media life) มากขึน้ได้อยา่งไร 

การศึกษาส่ือหรือการรู้เท่าทันส่ือ สามารถท าให้ผู้ ศึกษาเกิดลักษณะนิสัยท่ีส าคัญหลายอย่าง

ด้วยกนั คือ  

๑) ลักษณะนิสัยด้านการรับรู้ (Cognitive Habits) มี ๓ องค์ประกอบ คือ การปกป้อง การเลือก 

และความตระหนกั ซึ่งจะต้องด าเนินไปด้วยกนัในระบบการศกึษา และทัง้ ๓ องค์ประกอบต่างส่งเสริมกัน

และกนั และต้องการกนัและกนั 

๒) ลักษณะนิสัยด้านการส่ือสารทางสังคม (Social Communication Habits) เราต้องเรียนรู้ท่ี

จะกระท า มีปฏิสัมพนัธ์ และมีการแลกเปล่ียน ถ้าต้องการรู้จกัวฒันธรรมอ่ืน เราต้องเรียนรู้วฒันธรรมเรา

ก่อน การเรียนรู้วฒันธรรมอ่ืนเป็นการสะท้อนกลับไปมองวฒันธรรมของเรา ซึ่งเป็นการแลกเปล่ียนทาง

วฒันธรรม 
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๓) ลักษณะนิสัยทางสังคม/การเมือง(Societal/political Habits) การรู้เท่าทนัส่ือ คือการท่ีเราใช้

ส่ือเพ่ือพดูในท่ีสาธารณะ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมและการสนทนาประจ าวนั และเราต้องมีทกัษะใน

ด้านของการมีสว่นร่วมด้วย 

๔) ลักษณะนิสัยทางเทคนิค (Technical Habits) คือ การท่ีเราต้องรู้เร่ืองไวยากรณ์ การสร้าง 

และหลกัปฏิบตัขิองส่ือ  

เราต้องเรียนรู้หน้าท่ีของส่ือและลกัษณะนิสัยของส่ือ แต่ลักษณะนิสัยดงักล่าว ยากท่ีจะสอนใน

โรงเรียน เพราะโรงเรียนอาจมีความเข้าใจในการแสวงหาความรู้ท่ีแตกต่างไปจากการหาความรู้เก่ียวกับ

หน้าท่ีและนิสยัของส่ือ ความรู้เก่ียวกบัส่ือต้องอาศยัการพฒันาทกัษะด้านตา่งๆ ดงันี ้คือ ทกัษะทางเทคนิค 

ทกัษะทางความรู้/ปัญญา และทกัษะทางสงัคม-การเมือง 

ขอยกตวัอย่างการท างานในประเทศออสเตรียเม่ือ ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ผู้บรรยายได้ท างานร่วมกบันกั

วารสารศาสตร์ นกัวิชาการส่ือ และโทรทศัน์ OKTO (ช่อง ๘)  โดยท า โครงการเสริมศักยภาพส่ือชุมชน 

เพื่อเป็นทางเลือกการพัฒนาพืน้ที่สาธารณะ  เน่ืองจากท่ีผ่านมา เร่ืองราวของชุมชนเล็กมักไม่ค่อย

ได้รับความสนใจจากส่ือกระแสหลกั  ดงันัน้ จงึสง่เสริมให้ชมุชนเป็นฝ่ายจดัท ารายการทีวี 

โครงการดงักลา่ว มีชมุชนเข้าร่วม ๑๒๐ ชมุชน เป็นชมุชนชาติพนัธุ์ ชมุชนศิลปิน ชมุชนเกย์ ชมุชน

คนพิการ ชุมชนการเมือง และชุมชนวดั/ศาสนา ฯลฯ พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและสร้าง

รายการท่ีพวกเขาสนใจ โดยกลุ่มตวัแทนของชุมชนเหล่านี  ้จะเป็นผู้ก าหนดทิศทางของรายการ  ปัจจบุนัมี

คนมากกวา่ ๕๐๐ คน เป็นอาสาสมคัรของโครงการร่วมกนัท ารายการทีวี โดยเราจะให้แนวคิดพวกเขาว่าจะ

จดัรายการอยา่งไร หลกัการทางวารสารศาสตร์คืออะไรบ้าง แล้วพวกเขาก็ออกแบบรายการท่ีพวกเขาอยาก

ท า อาจจะออกแบบทกุสปัดาห์ หรือทกุ ๒ สปัดาห์ หรือทกุเดือน 

นอกจากนี ้ยังมีเจ้าหน้าท่ี ๓๐ คน (ฝ่ายเทคนิค, ฝ่ายบริหาร) และมีโครงสร้างเชิงสมาคม ท่ี

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารส านกัพิมพ์ กองบรรณาธิการ  ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารแผนงาน 

ผู้ผลิตรายการในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมสถานีโทรทศัน์ได้รับการสนบัสนุนทางการเงินจากเมือง

เวียนนาจ านวน ๑ ล้านยโุรตอ่ปี ท าให้สถานีโทรทศัน์ไมมี่โฆษณาเพ่ือหารายได้ให้กบัสถานี 
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สถานีโทรทศัน์ OKTO ท ารายการโดยยึดหลกัการศกึษาส่ือและการรู้เท่าทนัส่ือ เป็นการเรียนรู้การ

ใช้ส่ือเพ่ือเป็นสว่นหนึง่ท่ีมีความรับผิดชอบของสงัคม และเรียนรู้การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การ

โต้แย้ง และการเสวนา อนัเป็นการแสดงตวัตนของชนกลุม่น้อยท่ีมีสิทธิเทา่เทียมกบัคนกลุม่ตา่งๆ ในสงัคม 

ชนกลุม่น้อยมีความส าคญั เพราะพวกเขาจะแสดงสญัลกัษณ์ท่ีชนกลุ่มใหญ่ไม่เห็นหรือไม่ต้องการ

เห็น และการส่ือสารของชนกลุ่มน้อยจะท าให้ผู้ชม/ฟังเห็นถึงการใช้ชีวิตท่ีแตกตา่ง และการกล่อมเกลาทาง

สงัคมท่ีแตกตา่งไปจากตน การท่ีชมุชนท่ีแตกตา่งกนัมารวมตวักนั พวกเขาจะมีพืน้ท่ีในการโต้แย้งหรือพืน้ท่ี

แสดงวาทกรรม ท่ีน าไปสูค่วามสลบัซบัซ้อนของการส่ือสารระหว่างกนัหรือการส่ือสารระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ์ 

ซึง่เราอาจจะแสดงให้ชาวเวียนนามีความรู้สกึวา่เราเป็นสงัคมท่ีมีความหลากหลาย    
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สรุปประเดน็หลักของการสัมมนาฯ “ร่วมเรียนรู้ มองสู่อนาคต” 

โดย  ดร.ตรี บุญเจือ ส านกัคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ส านกังาน  

กสทช. 

 ในขณะท่ีเส้นแบ่งระหว่างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงเบาบางลง เพราะสาเหตุ

จากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่ือสาร ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวข้อง มีผู้ เลน่ (ผู้ประกอบการ) รายใหม่ๆ  เข้าสูต่ลาดการแข่งขนัด้านโทรคมนาคมและการส่ือสาร  “การ

หลอมรวม” ท าให้การประกอบการหลายๆ ชนิด ร่วมกนัใช้โครงขา่ยเดียวกนั  นอกจากการหลอมรวมทาง

เทคโนโลยีแล้ว ยงัมีการหลอมรวมด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น เนือ้หาสาระท่ีส าคญัของตวัส่ือและข้อมูลข่าวสาร  

ดงันัน้ ผู้ให้บริการตา่งๆ จ าต้องท าหน้าท่ีในการเป็นผู้ผลิตส่ือ ก็จะไมท่ าบทบาทเดียวอีกตอ่ไป  

 จากสถานการณ์การหลอมรวมส่ือนี ้ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์มากขึน้  ขณะเดียวกัน ก็อาจจะ

ได้รับอิทธิพลอ่ืน อนัเป็นผลกระทบจากสถานการณ์นีด้้วยเช่นกนั การรับส่ือและเทคโนโลยี ผู้บริโภคต้องมี

ความรู้เทา่ทนั เพ่ือสามารถแยกแยะ และน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

 แนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศนัน้ เป็นเร่ืองของวิธีคิด ไม่ใช่เป็นเร่ืองของกระบวนการ ซึ่ง

เม่ือพิจารณายคุหลอมรวมส่ือขณะนี ้จะพบวา่ ผู้บริโภคไมใ่ชผู่้ รับส่ืออยา่งเดียวอีกตอ่ไป แตเ่ป็นผู้ ท่ีสามารถ

ส่ือสารกลับไปสู่ระบบส่ือได้อีกด้วย  การจะส่งเสริมวิธีคิดการรู้เท่าทนัส่ือ จ าเป็นต้องวิพากษ์สมดลุของ

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างผู้ ก ากับดูแล (กสทช.) ผู้ ประกอบการ และผู้ บริโภค  ในประเทศไทย

ความสมัพนัธ์ดงักลา่วนี ้อาจจะยงัไมส่มดลุ เพราะผู้บริโภคท่ีมีเป็นจ านวนมาก ยงัมีอ านาจตอ่รองน้อยมาก

อยู ่โจทย์ท่ีท้าทายคือ การใช้ส่ือเพ่ือพฒันาสงัคม จะท าได้ยากเม่ือเทคโนโลยีและส่ือหลอมรวม 

 ในบริบทการหลอมรวมส่ือท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก และในประเทศไทย  การท าความเข้าใจและสร้างการ

รู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศให้กบัผู้บริโภคส่ือ จึงเป็นเร่ืองส าคญั  ทัง้นีเ้พราะการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ

เป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับคนยุคใหม่ เพ่ือให้มีอิสระและไม่ถูกชีน้ าโดยส่ือ  การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ

ส าคญัและสามารถรวบรวมผู้คนให้มาร่วมสร้างสรรค์และพฒันาประเทศ เพ่ือท าให้ช่องว่างความเหล่ือมล า้

ทางดิจิตอลแคบลง น าพาสงัคมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้คนในสงัคมมีความสามารถจดัการกับข้อมูล

ข่าวสารจ านวนมากได้ทัง้หมด  แนวคิดดงักล่าวนี ้สามารถน าไปใช้ได้ทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
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โรงเรียน  ในธุรกิจส่ือเองก็สามารถน าไปใช้ให้เกิดขึน้ได้ (ส่ือรู้เท่าทนัส่ือ) ทัง้นี ้โดยการสร้างกระบวนการ

สร้าง แบง่ปันข้อมลู และความรู้แก่กนัได้ 

 ส่ือได้รับอิทธิพลจากการเมืองและธุรกิจ เพราะฉะนัน้ส่ือจึงเก่ียวข้องกับการรู้เท่าทันอ านาจทาง

การเมืองและอ านาจทางทนุ   ระบบการจดัการชีวิตของปัจเจกบคุคลและสงัคม มกัอ้างอิงมาจากส่ือสงัคม 

เพราะฉะนัน้การรู้เทา่ทนัส่ือ จะท าให้เรารู้ตวัตนตวัเองได้มากขึน้ การใช้ส่ือทางสงัคมในรูปแบบใหม่ๆ ท าให้

ความสัมพันธ์ทางสังคมและเร่ืองส่วนตวัทับซ้อนกัน บางเหตุการณ์จะท าให้เร่ืองส่วนตวักลายเป็นเร่ือง

สาธารณะ เพราะฉะนัน้ทกุคนต้องมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  การเรียนรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ จึงเป็น

เร่ืองของการท าความเข้าใจความหมายของการใช้ส่ือเพ่ือตีความส่วนตวั สงัคม ศีลธรรมของการส่ือสาร

และทางเลือกอ่ืนๆ ในการมีปฏิสมัพนัธ์ของคนในสงัคม 

 

ตัวอย่างการน าแนวคิดการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศในบริบทท่ีแตกต่างกัน 

 โครงการมีเดียสมาร์ท แคนาดา : โดยศูนย์เพ่ือการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศดิจิตอลของ

แคนาดาท่ีไม่แสวงหาก าไร ด าเนินการด้วยแนวคิดท่ีว่า การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ ไม่ใช่เร่ืองความ

ช ่าชองทางเทคโนโลยี แตเ่ป็นเร่ืองของการพฒันาทกัษะการคดิเชิงวิพากษ์ ซึง่เป็นหวัใจของการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตและความเป็นพลเมือง  โครงการมีเดียสมาร์ท เป็นโครงการท่ีสร้างอ านาจให้กับคนใช้ส่ือใน โลก

ออนไลน์อย่างมีอิสระ และมีอ านาจในการต่อรองและผลักดันให้การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศอยู่ใน

หลกัสตูรอ่ืนๆ ของประเทศด้วย   นอกจากนี ้โครงการมีเดียสมาร์ทยงัท างานกบัเยาวชน ในประเด็นการกลัน่

แกล้งทางออนไลน์ ความเป็นส่วนตวั และความปลอดภัยในการใช้ส่ือออนไลน์  โดยสร้างจริยธรรมการใช้

ส่ือออนไลน์ และให้เกิดความรู้สกึเข้าใจ เห็นใจผู้ อ่ืน 

 โครงการสตรีทสคูล ฝร่ังเศส : เป็นโครงการให้การศกึษากับคนหนุ่มสาว เพ่ือเปิดประตกูารท า

ข่าวแบบมืออาชีพ เป็นสะพานเช่ือมระหว่างสตรีทเพรส (เว็ปไซท์ข่าว) และมีเดียเมกเกอร์  ผู้ เข้าร่วมอบรม

กบัสตรีทสคลูกวา่ร้อยละ ๘๐ สามารถเป็นนกัข่าว บล็อกเกอร์ บรรณาธิการข่าว และสามารถมีส่วนร่วมใน

การสร้างเนือ้หาใหม่ๆ เก่ียวกบัท้องถ่ิน ในส่ือ และใช้ประโยชน์ในส่ืออย่างรู้เท่าทนั  โดยใช้ฐานแนวคิดการ

รู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศทัง้สิน้ 
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 เครือข่ายพลเมืองเน็ท ประเทศไทย : ในประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศนัน้ เครือข่าย

พลเมืองเน็ทใช้แนวคิดว่า ข้อมลูคืออ านาจ หากเราต้องการควบคมุชีวิตเราเองได้ เราก็ต้องควบคมุข้อมูล

ขา่วสารท่ีเข้ามาในชีวิตเราให้ได้  เครือขา่ยพลเมืองเน็ทมีการท างานการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ ไม่เพียง

ในความหมายของผู้บริโภครู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศเท่านัน้ แตเ่ป็นการใช้การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ

ในฐานะพลเมืองท่ีกระตือรือร้น และทุกคนสามารถสร้างส่ือได้ด้วยตวัเอง   ทัง้นี ้โดยการผลิตส่ือเผยแพร่

เพ่ือให้สาธารณะตระหนกัและรู้เทา่ทนัส่ือ  จดัฝึกอบรมเยาวชนในประเดน็การเฝ้าระวงัและติดตามนโยบาย

สารสนเทศในฐานะพลเมือง  และประชุมเชิงปฏิบตัิการย่อยๆ ในประเด็นอิสรภาพและเสรีภาพในการ

ส่ือสาร การสร้างข้อมูลพืน้ฐาน การในงานอินเตอร์เน็ทอย่างปลอดภยั รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วย 

 เครือข่ายการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศในภาคการศึกษา ฮ่องกง : การรู้เท่าทนัส่ือและ

สารสนเทศในภาคการศึกษาของฮ่องกง  บทเรียนการท างานเร่ืองส่ือ ไม่ได้มาจากข้างบน แต่มาจาก

ข้างล่าง และไม่ได้รวมศนูย์ แต่ต้องเป็นแบบเครือข่าย และควรผลกัดนัให้เป็นนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้

การรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศปรากฏเป็นแนวคดิในภาคการศกึษา และสามารถน าไปสู่ภาคการปฏิบตัิการ

ได้จริงในสงัคม 

 เครือข่ายเดก็ เยาวชน และครอบครัวกับการขับเคล่ือนการรู้เท่าทันส่ือ ประเทศไทย : การ

รู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศในกลุม่เดก็ เยาวชน และครอบครัวเป็นจดุเร่ิมต้นการขบัเคล่ือนประเด็นการรู้เท่า

ทนัส่ือในสงัคมไทย เพ่ือให้เดก็รู้จกัใช้ส่ือเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง และป้องกนัตวัเองไม่ให้ส่ือมีอิทธิพลตอ่

พฤตกิรรมของเดก็  ดงันัน้ ส่ือจงึเป็นพืน้ท่ีสร้างสรรค์ สร้างระบบให้เด็กในฐานะท่ีเด็กก็เป็นพลเมืองท่ีส าคญั 

ซึ่งจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย  นอกจากนี ้การสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน โดย

ท างานร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และผลักดันให้เกิดนโยบายท่ีจะให้การรู้เท่าทันส่ือและ

สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคม ท่ีจะน าสูก่ารพฒันาประเทศตอ่ไป 

 ยูเนสโกกับการผลักประเด็นการรู้เท่าทันส่ือเป็นนโยบาย : ยูเนสโกใช้การรู้เท่าทนัส่ือเพ่ือ

ส่งเสริม ให้ความรู้ ความช านาญ และทัศนคติท่ีดีให้กับคน  ในการท างานกับผู้ มีอ านาจ เพ่ือก าหนด

นโยบาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ผู้ประกอบการ องค์กรพฒันาเอกชน  ก็จะส่งเสริมให้ภาคส่วน

ตา่งๆ เหล่านัน้ น าเอาแนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศไปใช้ โดยจดัท าและผลิตคูมื่อและแนวปฏิบตัิ

ในการรู้เท่าทนัส่ือ เผยแพร่และน าแนวความคิดการรู้เท่าทนัส่ือไปใช้กับทุกภาคส่วน  ทัง้นี ้เน้นว่ามีความ
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จ าเป็นท่ีจะต้องให้การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการเรียนการสอน  

นอกจากนี ้ยงัให้ความส าคญักับประเด็นการเผยแพร่ “ประทุษวาจา” ในส่ือ  โดยรณรงค์ว่า การต่อต้าน

ประทษุวาจาเป็นสิ่งส าคญัสิ่งหนึง่ท่ีต้องรู้เทา่ทนั เพ่ือท่ีจะไมเ่ป็นผู้ผลิตประทษุวาจาเสียเอง 

 นโยบายการรู้เท่าทันส่ือในยุโรป : ในบทบาทของผู้ก าหนดนโยบาย ต้องตระหนกัถึงผลกระทบ

ของส่ือตอ่ชีวิตคน และส่งเสริมศกัยภาพของประชาชนในการส่ือสารและการศกึษาให้เกิดความเท่าเทียม

กนั  ในสหภาพยโุรป การส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศให้กับพลเมืองทุกคนเป็นเร่ืองส าคญัและ

จ าเป็น เพราะวา่ความรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศมีความส าคญัส าหรับการเป็นพลเมืองท่ีแข็งขนั  ทัง้นี ้โดย

การให้แนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศเข้าไปอยู่ในทกุมิติของชีวิต ให้ปรากฏเป็นหลกัสตูรการเรียน

การสอน  การสมัมนาในประเด็นอ่อนไหว เช่นความรุนแรง เพศ อาชญากรรม ความหลากหลาย รวมไปถึง

การสนบัสนนุให้ชมุชนท าส่ือ หรือใช้ส่ือชมุชนในการพฒันาด้านการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศด้วย 

 


