การรู้ เท่ าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) ในยุคดิจติ อล

รายงานสรุป
การสัมมนาว่าด้ วยการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิตอล
จัดขึ ้นเมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ เดื่อพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ ค กรุงเทพมหานคร

โดย
สานักการคุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(สานักงาน กสทช.)
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รายงานสรุ ป
การสัมมนาว่ าด้ วยการรู้ เท่ าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) ในยุคดิจติ อล
จัดขึน้ ระหว่ างวันที่ ๒๖-๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
โรงแรมเซ็นจูร่ ี พาร์ ค กรุ งเทพมหานคร
โดย สานักคุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บส.)
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.)

- สุนทรพจน์เปิ ดการสัมมนา
กสทช. ผศ.ธวัชชัย จิตรภาษ์ นนั ท์

หน้ า ๓

- แนวโน้ มและข้ อท้ าทายในยุคหลอมรวมสื่อ
คุณวิสิฐ อติพญากุล

หน้ า ๖

ผศ. ดร.เอื ้อจิต วิโรจน์ ไตรรัตน์

หน้ า ๑๓

- การทาความเข้ าใจเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL)
ดร.อลิซ วาย.แอล. ลี

หน้ า ๒๐

ศ.ดร.โทมัส บาวเออร์

หน้ า ๒๘

- การประยุกต์ใช้ แนวคิด MIL : จากทฤษฎี สูก่ ารปฏิบตั ิ
มิสเตอร์ แมธธิว จอห์สนั

หน้ า ๓๓

มิสเอลซา บาสติยอง

หน้ า ๔๐

คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กลุ

หน้ า ๔๓

- ประสบการณ์ MIL กับภาคการศึกษา
ดร.อลิซ วาย.แอล. ลี

หน้ า ๔๘

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์

หน้ า ๕๓

- ประสบการณ์ MIL กับบทบาทของผู้กาหนดนโยบาย
มิสมิสาโก อิโต

หน้ า ๖๒

ศ.ดร.โทมัส บาวเออร์

หน้ า ๖๘

- สรุปประเด็นหลักของการสัมมนา “ร่วมเรี ยนรู้ มองสู่อนาคต”
ดร.ตรี บุญเจือ

หน้ า ๗๓
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สุนทรพจน์ เปิ ดการสัมมนา
โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย จิตรภาษ์ นันท์ : กรรมการ กสทช.

เรี ยนท่านผู้มีเกียรติ
วันนี ้ รู้สกึ ยินดีเป็ นอย่างยิ่ง ที่สานักงาน กสทช. และองค์กรภาคีทงภาครั
ั้
ฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้ วย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
(สพฐ.) มีเดียมอนิเตอร์ ภายใต้ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิฟรี ดริ ค เอแบร์ ด
(Friedrich Ebert Stiftung) และเครื อข่ายการศึกษาเพื่อสร้ างความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai
Civic Education) ร่ วมมือกันจัดการสัมมนาครัง้ นีข้ ึน้ มา เพื่อสร้ างความร่ วมมือในการพัฒนา และเพิ่ม
ความสามารถของประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อเพื่อความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทังนี
้ ้ ถือเป็ น
ครัง้ แรกที่มีการจัดสัมมนาในประเด็น “การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอล” ขึ ้นในประเทศไทย โดยมีผ้ สู นใจจากแวด
วงการศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ผู้ประกอบการสื่อมวลชน เครื อข่ายผู้บริ โภค รวมทังพนั
้ กงาน กสทช.
จานวน ๓๐๐ คน เข้ าร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในประเด็น “การรู้เท่าทันสื่อ” กับผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนองค์กร
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จากต่างประเทศ ในการกาหนดนโยบาย หรื อ การดาเนินการ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาในครัง้ นี ้ จะ
นาไปสู่การพัฒนาความรู้ และกระบวนการทางานของแต่ละหน่วยงาน แต่ละภาคส่วนของสังคม และจะ
เป็ นการเสริ ม สร้ างองค์ค วามรู้ ให้ กับเจ้ า หน้ าที่ ผ้ ูป ฏิ บัติง านโดยตรงและเกี่ ย วข้ อง อัน จะส่ง ผลต่อ การ
ปฏิบตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นต่อไป
ปั จจุบนั เรามีการบริ โภคสื่อ ทังสื
้ ่อสังคมออนไลน์ (social media) โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
ภาพยนตร์ ซึง่ ต้ องยอมรับว่า จาเป็ นต้ องมีการดูแลข่าวสารเพื่อการดาเนินชีวิตประจาวัน รวมถึงเทคโนโลยี
ที่มีความก้ าวหน้ าไปมาก สามารถรองรับการบริ โภคสื่อของเราได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา สื่อมีการหลอมรวมกันมาก
ขึ ้น โดยเฉพาะทางสังคมออนไลน์ นอกจากเนื ้อหาที่มากมายหลากหลายผ่านสื่อต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว ส่วน
หนึง่ ที่ต้องรับรู้และทาความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องภูมิทศั น์ของสื่อ ที่เปลี่ยนไปมากจากอดีต เป็ นอย่างมากด้ วย
หากมองที่ สื่อหลัก หรื อสื่ อพืน้ ฐานเดิม เรามีช่องโทรทัศน์เดิม ๖ ช่อง ได้ ปรับเพิ่มเป็ น ๔๘ ช่อง ขณะนี ้
ออกอากาศแล้ ว ๒๘ ช่อง ประกอบด้ วยบริ การธุรกิจ ๒๔ ช่อง และบริ การสาธารณะ ๔ ช่อง ทังนี
้ ้หากชุมชน
มีความพร้ อมที่จะมีสื่อเอง เราก็จะมีโทรทัศน์บริ การชุมชนในอนาคตอีก ๑๒ ช่อง นอกจากนี ้ ยังมีโทรทัศน์
ดาวเทียมและเคเบิลทีวีอีกกว่า ๖๐๐ ช่อง รวมไปถึงวิทยุทดลองประกอบกิจการอีกกว่า ๕-๖,๐๐๐ สถานี
ทังบริ
้ การธุรกิจ สาธารณะ และชุมชน รวมไปถึงการเกิดขึ ้นของ IPTV - โทรทัศน์ระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ เป็ นต้ น หากผู้บริ โภคเข้ าใจภูมิทศั น์สื่อเหล่านี ้ และเข้ าใจว่าใคร ครอบครองเป็ นเจ้ าของ เมื่อพบ
ปั ญหาที่ไม่เหมาะสมจะได้ ร้องเรี ยนถูกต้ อง หรื อสามารถแยกแยะได้ ว่าเรื่ องใดเป็ นเรื่ องที่น่ารับชม เรื่ องใด
เป็ นเรื่ อ งที่ ไ ม่ เ หมาะสม เพื่ อ เป็ นก าลัง ใจให้ สื่ อ ท างานได้ ดี ขึ น้ จะเป็ นอี ก ขัน้ ของการพัฒ นาให้ สื่ อ มี
ความก้ าวหน้ ามากขึ ้น เพราะฉะนัน้ ผู้บริ โภคสามารถส่งผล ทังเป็
้ นฝ่ ายรับและเป็ นฝ่ ายรุ ก ที่จะสื่อสาร
กลับไปยังผู้ผลิตเพื่อให้ มีการพัฒนาสื่อไปในทิศทางที่ดีขึ ้นด้ วย
กลุ่มที่ต้องให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ คือผู้ที่อ่อนด้ อยทักษะในการเข้ าถึง การวิเคราะห์ การประเมิน
เนื ้อหา การสร้ างสรรค์ และทักษะการมีสว่ นร่วม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่จะต้ องได้ รับการพัฒนา
ทักษะเหล่านี ้ ดังนัน้ ครู -อาจารย์ ตังแต่
้ ระดับชันอนุ
้ บาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงมหาวิทยาลัย
ต้ องให้ ความสาคัญในการพัฒนาทักษะเหล่านี ้ ให้ กบั เยาวชนของเรา ให้ มีภมู ิต้านทาน รู้จกั คิดวิเคราะห์เป็ น
รู้ จกั แยกแยะว่าอะไรจริ ง -อะไรเท็จ นอกจากนี ้ ยังหมายรวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการ กลุ่มชาติ
พันธุ์ และกลุม่ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาอีกมากมาย ซึ่งสมควรได้ รับการส่งเสริ มพัฒนาทักษะเหล่านี ้ด้ วย
เช่นเดียวกัน
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ที่ผา่ นมา สานักงาน กสทช. ได้ ประกาศแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยกาหนดให้ มียทุ ธศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริ โภค และยุทธศาสตร์ ในการส่งเสริ ม
เสรี ภาพในการสื่อสาร ซึง่ มีวตั ถุประสงค์มงุ่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้ างเครื อข่ายผู้บริ โภคให้ เข้ มแข็ง และ
มุ่งส่งเสริ มการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการรู้ เท่าทันสื่อ โดยกาหนดแนวทางให้ จัดทา
แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถของประชาชน และได้ ทายุทธศาสตร์ การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการเป็ น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยตังเป
้ ้ าหมายไว้ วา่ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ สังคมไทยจะมีระบบ และกลไกใน
การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีชอ่ งทาง วิธีการ กลไกในการสร้ าง
ความเข้ าใจและตระหนักต่อสาธารณะในการรู้เท่าทันสื่อ มีการเสริ มสร้ างศักยภาพและความตระหนักใน
การรู้เท่าทันสื่อเพื่อแนวทางการเป็ นพลเมืองให้ กบั ประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมาย มีระบบส่งเสริ มการวิจยั เพื่อ
พัฒ นาองค์ค วามรู้ การจัดการความรู้ ที่ เ กี่ ยวข้ องกับการรู้ เท่าทัน สื่ อ มี เครื อข่ายที่ หลากหลายในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การรู้ เท่าทันสื่อ และสารสนเทศ ทัง้ นี ้ แผนดัง กล่าว เป็ นความร่ วมมือกันระหว่าง
สานักงาน กสทช. และเครื อข่ายภาคี เพื่อขับเคลื่อนให้ เป็ นจริงในทางปฏิบตั ไิ ปด้ วยกัน
การสัมมนาในวันนี ้ เป็ นกิจกรรมส่วนหนึง่ ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
แนวความคิด ประสบการณ์ หรื อบทเรี ยน เรื่ องการรู้ เท่าทันสื่อ และสารสนเทศ ทัง้ ในต่างประเทศและใน
ประเทศ ทังมุ
้ มมองจากตะวันตกและเอเชีย ที่มีบริ บททางสังคมที่แตกต่างกัน เนื่องจากการรู้ เท่าทันสื่อ
เป็ นแนวคิดที่ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางในระบบสากล จากการศึกษาพบว่า ในหลายๆ ประเทศเช่น
แคนาดา ออสเตรี ย หรื อสิงคโปร์ กาหนดให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ให้ ความสนใจกับการรู้ เท่าทันสื่ อและ
การศึกษาเกี่ยวกับสื่อ ซึ่งวิทยากรหลายท่าน มีส่วนร่ วมและมีประสบการณ์ในประเทศดังกล่าว ได้ เข้ าร่วม
การสัมมนาในครัง้ นี ้ด้ วย
หวังว่าการสัมมนาในครัง้ นี ้ จะเป็ นการจุดประกาย และเป็ นการเริ่ มต้ นขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ที่
ได้ กาหนดไว้ ก่อนหน้ านี ้ และขอให้ การสัมมนานี ้ ประสบความสาเร็ จ และผู้เกี่ยวข้ องได้ เกิดแรงบันดาลใจ
จุดชนวนการขับเคลื่อนตามที่ตงใจไว้
ั้
ขอบคุณครับ
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แนวโน้ มและข้ อท้ าทายในยุคหลอมรวมสื่อ
วิทยากรได้ แก่ คุณวิสิฐ อติพญากุล : สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เอือ้ จิต วิโรจน์ ไตรรั ตน์ : ผู้อานวยการโครงการมี เดี ยมิ นิเตอร์ บรรยายให้ เข้ าใจว่า
ภูมิทัศน์สื่อ ทัง้ ในต่างประเทศและประเทศไทย ได้ เปลี่ยนแปลงไปแล้ วจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
โทรคมนาคมและการสื่อสาร เกิดการหลอมรวมทัง้ ทางเทคโนโลยีและการให้ บริ การ ทัง้ นี ้ วิทยากรได้
นาเสนอให้ เห็นถึงแนวโน้ มและความท้ าทายต่อการทางานประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ทังใน
้
บริบทสากลและประเทศไทย

คุณวิสิฐ อติพญากุล สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
แนะนา ITU
The International Telecommunication Union – ITU
หรื อ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เป็ นองค์ก รหนึ่ง ของ
สหประชาชาติ ประเภทองค์การชานัญ พิเศษ ด้ านโทรคมนาคม
และการสื่อสารสารสนเทศ
ITU ตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ. ๑๘๖๕ – พ.ศ. ๒๔๐๘ และครบรอบ
๑๕๐ ปี ในปี ค.ศ.๒๐๑๕ – พ.ศ.๒๕๕๘ นี ้ ITU แบ่งการทางาน
ออกเป็ น ๓ สานักใหญ่ๆ คือ
๑. ส านั ก ITU-R

: เป็ นส านั ก งานที่ ท างานด้ าน การติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นคลื่ น ความถี่

(Radiocommunication) โดยคลื่นความถี่ที่ใช้ กันอยู่ในปั จจุบนั ทังส
้ าหรับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และวิทยุนนั ้
ITU จะเป็ นผู้กาหนดว่า คลื่นความถี่ย่านใด จะใช้ ไปเพื่ออะไร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดการใช้ ง านที่เหมือนกันทัว่
โลก ไม่ให้ เกิดการแทรก หรื อรบกวนกันของคลื่นความถี่ในระหว่างการใช้ งาน นอกจากการกาหนดตาราง
ความถี่ในระดับโลกและระดับภูมิภาคแล้ ว ITU-R ยังเป็ นผู้จดั สรรและบริ หารจัดการวงโคจรดาวเทียมอีก
ด้ วย ว่าวงโคจรไหน อนุญาตให้ ประเทศใดใช้ ซึ่งจะต้ องมีขนั ้ ตอนการขออนุญาตใช้ ตามระเบียบที่ตกลง
ร่วมกัน
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๒. สานัก ITU-T : เป็ นสานักงานที่ทาหน้ าที่กาหนดมาตรฐาน (Standardization) โทรคมนาคม และ
ส่ง เสริ ม การพัฒ นาเทคโนโลยี และการท างานร่ ว มกัน ได้ ระหว่า งอุป กรณ์ แ ละเครื อ ข่า ย ไม่ว่าจะเป็ น
อินเตอร์ เน็ทหรื อโทรศัพท์ต้องมีมาตรฐาน มิเช่นนัน้ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือต่างๆ จะทางานร่ วมกันและ
เชื่อมต่อกันไม่ได้
๓. ส านั ก ITU-D

: เป็ นส านั ก งานที่ ท างานด้ า นการส่ ง เสริ ม และช่ ว ยเหลื อ ในการพัฒ นา

(Development) ด้ านโทรคมนาคมและ ICTs ของประเทศสมาชิก โดยจะทางานร่วมกับประเทศสมาชิกที่มี
อยูท่ งหมด
ั้
๑๙๓ ประเทศทังโลก
้
คณะกรรมการบริ ห ารของ ITU

แตกต่า งจากองค์ ก ารอื่ น ๆ ของสหประชาชาติ กล่ า วคื อ

คณะกรรมการบริ หาร ITU จะมาจากการเลือกตัง้ มีวาระการทางาน ๔ ปี โดยคณะกรรมการชุดปั จจุบนั
ได้ รับการเลือกตังเมื
้ ่อปี ค.ศ.๒๐๑๔ – พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ภูซาน ประเทศเกาหลี สานักงานภูมิภาคเอเชีย -แป
ซิฟิค ตังอยู
้ ใ่ นประเทศไทย รับผิดชอบประเทศสมาชิกจานวน ๓๘ ประเทศในเอเชียและแปซิฟิค
งานที่ ITU ทานัน้ จะเกี่ยวข้ องกับการสื่อสารและเทคโนโลยี ITU มีรูปแบบการทางาน และความ
ช่วยเหลื อให้ กับประเทศต่า งๆ ทัง้ ที่ เ ป็ นสมาชิ กและไม่ไ ด้ เป็ นสมาชิ ก เช่น การสื่ อสารในภาวะเกิ ดภัย
ธรรมชาติหรื อในภาวะฉุกเฉิ น สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การกระจายเสียงในระบบดิจิตอล
ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) การบริหารจัดการคลื่นความถี่ รวมไปถึงส่วนของงานบริ การด้ าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านสุขภาพ การศึกษา การเกษตร การปกครอง ด้ วยกระบวนการทางอิเลคทรอนิ กส์
และอุปกรณ์เคลื่อนที่ตา่ งๆ เป็ นต้ น

ภาพรวมภูมิทัศน์ ส่ ือในปั จจุบัน
การหลอมรวมสื่อ (Convergence)
ข้ อ มูล ตัว เลขประมาณการในปี ค.ศ.๒๐๑๔ - พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่ง เทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาทใน
ชี วิ ต ประจ าวั น พบว่ า ในเวลา ๑ วั น ในโลกดิ จิ ต อลนั น้ มี ค นจ านวน ๑ ล้ าน ๕ แสนคนเริ่ มใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเวลา ๑ วันนี ้คนแต่ละคนใช้ เวลา ๕-๑๐ ชัว่ โมงไปกับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
และมีอีเมล์กว่า ๑๘๓ พันล้ านฉบับถูกส่งออกไปใน ๑ วัน จะเห็นว่า เทคโนโลยีดิจิตอลมีบทบาทต่อเรา
อย่างมาก วิธีการเดิมๆ ที่เคยใช้ เพื่อการสื่อสารระหว่างกันได้ เปลี่ยนแปลงไปแล้ ว ทุกวันนี ้ เราใช้ เทคโนโลยี
ดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื ออินเตอร์ เน็ท ในการติดต่อสื่อสารและรับทราบข้ อมูลข่าวสาร
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ระหว่างกัน ส่งผลให้ การรับรู้ข่าวสาร เป็ นไปในรูปแบบดิจิตอล และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Information
Technology) มากขึ ้นเรื่ อยๆ ด้ วยเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทในชีวิตเราอย่างมากมายเพียงใด ข้ อมูลก็ยงั บอกเรา
อีกด้ วยว่า ยัง มีคนอี กมากกว่าครึ่ ง ที่ยัง ไม่สามารถเข้ าถึง โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ แม้ ว่าอัตราการเติบโตของ
จานวนคนที่ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีแนวโน้ มมากขึ ้นตามลาดับก็ตาม โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการขับเคลื่อนการหลอมรวมสื่อ ประกอบไปด้ วย
๑. นวัตกรรมใหม่ ของเทคโนโลยี ทาให้ เกิดการหลอมรวมระหว่างโทรคมนาคม การกระจายเสียง
และการสื่อสารอื่นๆ ในด้ านการผลิตอุปกรณ์
๒. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค หรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ เทคโนโลยี
๓. การกากับดูแล ที่กาหนดทิศทางการหลอมรวมว่าจะมากหรื อน้ อยเพียงใด
ทัง้ หมดนี ้ แสดงให้ เ ห็ นว่า เส้ น ที่ เ คยแบ่ง แยกระหว่า งโทรคมนาคม การกระจายเสี ยง และสื่ อ
สิ่งพิมพ์ เริ่มบางลง จนทาให้ แทบจะแยกออกจากกันไมได้ แล้ ว นอกจากนี ้ “อุตสาหกรรมสื่อ” เอง ก็เข้ ามามี
บทบาทอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ อีกด้ วย ทัง้ นี ้ จะเห็นว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ โทรศัพ ท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ท เริ่ ม เพิ่ม
บทบาทไปเป็ นผู้ให้ บริการด้ วย
การหลอมรวมทางเทคโนโลยีเป็ นประเด็นสาคัญในการหลอมรวมสื่อ จะเห็นว่า ในปั จจุบนั กิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม ล้ วนเริ่ มให้ บริ การอยู่บนโครงข่ายเดียวกัน และในอนาคต โครงข่าย
หนึ่งๆ จะสามารถให้ บริ การได้ มากกว่าในปั จจุบนั โดยจะให้ บริ การทังในส่
้ วนของภาพ เสียง ข้ อมูล และ
อื่นๆ ได้ พร้ อมๆ กันบนโครงข่ายเดียวกันนี ้
เมื่อมีการหลอมรวมเทคโนโลยีเข้ าด้ วยกัน พบว่า ห่วงโซ่คุณค่าของอินเตอร์ เน็ทเปลี่ยนแปลงไป
ตามเทคโนโลยีสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปนี ้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของอินเตอร์ เน็ท ซึ่งเริ่ มต้ นจาก ๑) เจ้ าของสิทธิในสื่อ
(ผู้ มี สิทธิ ใ นเนื อ้ หา) ได้ แก่ ผู้ผ ลิ ตภาพยนตร์ ผู้ผลิตรายการ ผู้ผลิ ตหนั ง สื อ เป็ นต้ น ต่อไปเป็ น ๒) ผู้
ให้ บ ริ ก ารออนไลน์ คื อ ผู้ใ ห้ บริ ก ารที่ ใ ห้ บริ ก ารอยู่บ นอิน เตอร์ เน็ ท หรื อ บนโครงข่ายพื น้ ฐาน ไม่ใ ช่ผ้ ู
ให้ บริ การโทรศัพท์ เ คลื่อนที่ เช่น ทรู หรื อดีแทค เท่านัน้ แต่เป็ นผู้ให้ บริ การที่ มี การบริ การบนเครื อข่าย
(service on top) นัน้ เช่น กูเกิล ยูทูป เป็ นต้ น ที่เราคุ้นเคยและใช้ บริ การอยู่ ต่อไปเป็ น ๓) ผู้ให้ บริ การ
อย่ า งพวกเจ้ า ของเว็ ป ผู้ อ อกแบบเว็ ป ผู้ พัฒ นาเว็ ป ๔) ผู้ ให้ บ ริ ก ารโครงสร้ างพื น้ ฐาน เช่น ผู้
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ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้ บริ การบอร์ ดแบนด์ ๕) ผู้พัฒนาแอพลิเคชั่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ และสุดท้ าย
ของห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของอินเตอร์ เน็ทคือ ๖) ผู้ใช้ บริการ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของอินเตอร์ เน็ทเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้ วย โดยเริ่มต้ นจากผู้ที่ผลิตเนื ้อหา หรื อผู้ครอบครองเนื ้อหา ยกตัวอย่างถ้ าเป็ นวิดีโอ เดิมผู้ผลิตก็คือ
ผู้ผลิตภาพยนตร์ หรื อผู้ผลิตรายการ ปั จจุบนั มีรายการที่ผ้ ูบริ โภคเป็ นผู้ผลิตเอง ปรากฏอยู่ในยูทูป ซึ่ง
ใครๆ ก็สามารถส่งวิดีโอที่ผลิตเอง ไปเผยแพร่ บนยูทูปได้ ในอนาคต จะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ ากว่าเข้ ามา
แทนที่ สอดคล้ องกับสิ่งที่เรี ยกว่า อินเตอร์ เน็ทของสรรพสิ่ง (Internet of Things - IoT) หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อย่า งถูก เชื่ อ มโยงเข้ า ไว้ ด้ ว ยกัน หมด และไปบวกกับ เทคโนโลยี ใ หม่ที่ จ ะเกิ ด ขึน้ คื อ ปั ญ ญาประดิษ ฐ์
(Artificial Intelligent - AI) ซึ่งจะทาให้ คอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลข้ อมูลขนาดใหญ่ๆ มากๆ ได้ และ
ประดิษฐ์ เป็ นสิ่งใดๆ ก็ได้ ที่เราต้ องการ รูปธรรมของอินเตอร์ เน็ทของสรรพสิ่ง (IoT) ในปั จจุบนั ได้ แก่ การใช้
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ในศูนย์ตรวจสภาพอากาศ หรื อวัดระดับน ้า และการมีกล้ องวงจรปิ ดอยู่ตามสถานที่ตา่ งๆ
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และกล้ องวงจรปิ ด สามารถเชื่อมต่อเข้ าด้ วยกันได้ และเมื่อได้ ข้อมูลจากอุ ปกรณ์มากพอ
จะสามารถนาไปวิเคราะห์ เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้และใช้ ประโยชน์ตอ่ ไปได้
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของอินเตอร์ เน็ทต้ องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน เพราะทุกวันนี ้ ผู้ให้ บริ การแบบใด
แบบหนึ่ง เริ่ ม ให้ บริ การแบบอื่ นมากกว่า หนึ่ง อย่างแล้ ว เช่นผู้ให้ บริ ก ารออนไลน์ ก็ จ ะเป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
โครงข่ายด้ วย ดังนัน้ ภาพต่อจากนี ้ไป เราจะไม่สามารถแบ่งแยกอะไรออกจากอะไรได้ อีกต่อไปแล้ ว แต่คณ
ุ
ค่าที่สิ่งเหล่านี ้ทาให้ เกิดขึ ้นก็คือ รูปแบบธุรกิจใหม่ และผู้เล่นรายใหม่ๆ ในท้ ายที่สดุ ของการเปลี่ยนแปลง ผู้
ได้ รับประโยชน์สงู สุด ก็คือผู้บริโภค (ผู้ใช้ เทคโนโลยี) ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องราคาของโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ที่
หลากหลายมากขึ ้น เป็ นต้ น
สื่อในบริบทโลก
สหประชาชาติ ได้ วางเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal MDG) ไว้ จนถึงปี ค.ศ.๒๐๑๕ – พ.ศ.๒๕๕๘ ก่อนที่จะปรับไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable
Development Goal – SDG) ที่ใช้ ในปั จจุบนั SDG กาหนดเป้าหมายระยะยาวไว้ ๑๗ เป้าหมาย ซึ่งในการ
ประชุม WSIS – World Summit on Information Society (เจนีวา ๒๐๐๓ – ตูนิส ๒๐๐๕) ของ ITU ได้ สรุป
แนวปฏิบตั ทิ งสิ
ั ้ ้น ๑๑ แนวปฏิบตั ใิ ห้ เข้ ากับตัวเป้าหมายหลักของ SDG ด้ วย การประชุม WSIS เน้ นประเด็น
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication Technologies – ICTs) และ
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โทรคมนาคมในการพัฒ นาประเทศต่า งๆ ทั่ว โลก ทัง้ นี ้ แนวปฏิ บัติที่ ๙ ว่า ด้ ว ยเรื่ อ งสื่ อ (Media) จะ
เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาการสัมมนาในครัง้ นี ้
ในแนวปฏิบตั ิที่ ๙ ว่าด้ วยเรื่ องสื่อนัน้ สิ่งที่ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกเห็นว่าเป็ นความท้ าทายด้ านสื่อก็
คือ ICTs และโทรคมนาคมจะเข้ ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ สื่อต่อจากนีไ้ ป และก็จะเกิดปั ญหา
ตามมาอีกมากมายด้ วยเช่นเดียวกัน นัน่ คือ ปั ญหาความเป็ นส่วนตัวในการใช้ อินเตอร์ เน็ทจะหายไป เรา
ต้ องตระหนักว่า ต่อนี ้ไป เมื่อนาข้ อมูลของตัวเองไปใส่ไว้ ในเครื อข่ายการเชื่อมต่อใดๆ ก็ตาม จะมีการละเมิด
ความเป็ นส่วนตัวเกิดขึ ้นได้ ไม่มากก็น้อย
กรณีศึกษามาเลเซีย : การกากับสื่อสังคมออนไลน์
การออกแบบการกากับสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ในประเทศมาเลเซีย เน้ นไปที่ ๓ ประเด็น
หลัก คือเกี่ยวกับการปกป้อง (Preventive) เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ (Administrative) และเกี่ยวกับการ
ตอบสนอง (Responsive) ในประเด็นเกี่ยวกับการปกป้องนัน้ องค์กรกากับสื่อสังคมออนไลน์ของมาเลเซีย
ให้ ความสาคัญกับการรู้เท่าทันสื่อ และการกากับกันเองของภาคอุตสาหกรรมสื่อ
ประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อนัน้ จะสร้ างความตระหนักรู้ ให้ กับสังคมผ่านโครงการต่างๆ สนับสนุนให้
ธุรกิจมีเว็ปไซท์ ส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาการรู้ เท่าทันสื่อให้ มากขึ ้น ตลอดจนถึงการจัดทานโยบายใน
ระดับตัดสินใจด้ วย สาหรับการกากับกันเองของภาคอุตสาหกรรมสื่อนัน้ ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมสื่อ
กากับกันเองให้ ได้ มากที่สดุ ไม่ต้องให้ รัฐ หรื อหน่วยงานเข้ าไปกากับ โดยองค์กรกากับจะเป็ นผู้วางแนวทาง
และแนวมาตรฐานจริ ยธรรมไว้ ให้ เป็ นเบื ้องต้ น ในรายละเอียดให้ ผ้ ูป ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมสื่อ
นาไปจัดทาระเบียบ กฎเกณฑ์ปฏิบตั ไิ ด้ เอง
ตัวอย่างกิจกรรมที่รัฐบาลมาเลเซียสนับสนุนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ดังต่อไปนี ้
นโยบายส่งเสริมให้ ธุรกิจขนาดเล็กมีเว็ปไซท์ ทังนี
้ ้ รัฐมีงบประมาณไว้ จานวน ๕๐๐ ล้ านบาท เพื่อ
สนับสนุนให้ ผ้ ูประกอบการธุ รกิ จ ขนาดเล็ ก ส าหรั บจัดทาและพัฒ นาเว็ปไซท์ ของตัวเอง โดยขอรับการ
สนับสนุนทุนจากงบประมาณของรัฐดังกล่าว
การส่งเสริมเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อ ด้ วยการจัดทาห้ องสมุดออนไลน์ ซึง่ เชื่อมโยงเว็ปไซท์ของห้ องสมุด
ระดับชาติ ๗-๘ แห่งทัว่ ประเทศเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงได้ ด้ วยการสมัครเป็ นสมาชิก
แลกกับสิทธิในการอ่านหนังสือออนไลน์ หรื อขอยืมหนังสือจากห้ องสมุดเหล่านันได้
้ โดยไม่เสียงค่าใช้ จา่ ย
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โครงการด้ านความปลอดภัยจากสื่อออนไลน์ องค์กรกากับดูแลในประเทศมาเลเซีย ได้ จดั ตังศู
้ นย์
SNSC – SKMN Network Security Center ขึ ้นมา เพื่อให้ ความรู้เรื่ องภัยไซเบอร์ การรักษาความปลอดภัย
ไซเบอร์ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ผ้ ไู ม่หวังดีใช้ เป็ นเครื่ องมือเอาเปรี ยบผู้อื่น เช่น ฟิ ชชิ่ง (phishing)1 มัลแวร์
(malware)2 ว่าคืออะไร และป้องกันได้ อย่างไร
ที่สาคัญที่สดุ ในประเทศมาเลเซีย ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และมีมาตรการการบังคับใช้ กฎหมาย
ที่เข้ มงวด โดยมีหลักการว่า สิง่ ทีผ่ ิดกฎหมายในสังคม ก็จะผิดกฎหมายในสังคมออนไลน์ ด้วยเช่ นกัน
เพราะสิ่งที่หลายๆ ประเทศทัว่ โลกเป็ นกังวลก็คือ การออกกฎหมาย และการบังคับใช้ กฎหมายนี่เอง
ข้ อท้ าทายการรู้ เท่ าทันสื่อและสังคมดิจิตอล
การเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารในอินเตอร์ เน็ทและอุปกรณ์ เคลื่อนที่ต่างๆ ไม่ได้ หมายความว่า เรา
สามารถเข้ าถึงได้ เท่านัน้ แต่ ต้ องหมายรวมถึง การเข้ าถึง เข้ าใจ วิเคราะห์ และนาไปใช้ ประโยชน์
ด้ วย ทุกคนที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูล จะต้ องสามารถนาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ได้ สิ่งที่ท้าทายก็คือ การเข้ าถึง
ข้ อมู ล (access) นี เ้ อง ดัง กล่ า วแล้ วในตอนต้ น ว่ า ยัง มี ผ้ ู ไม่ ส ามารถเข้ าถึ ง อิ น เตอร์ เ น็ ท และไม่ มี
โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกมากกว่า ครึ่ งของประชากรทังหมด
้
สิ่งแรกสุดที่รัฐบาลสามารถทาได้ ก็คือ การทาให้
ประชากรสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดตังศู
้ นย์อินเตอร์ เน็ทชุมชน การส่งเสริ มให้ คนในชนบท
ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ ควรตระหนักถึง การทาให้ คนทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นเด็ก คนพิการ
คนชรา สามารถเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ทได้ อย่างเท่าเทียมกัน (Digital Inclusion) ดังนัน้ การออกแบบศูนย์
ข้ อมูล ศูนย์อินเตอร์ เน็ท หรื อเว็ปไซท์ตา่ งๆ ต้ องคานึงถึงความแตกต่างของคนที่หลากหลายเหล่านี ้ ด้ วยการ
ออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design – อารยสถาปั ตย์ หรื อการออกแบบเพื่อคนทังมวล)
้
ให้ ทกุ คน
สามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ ถ้วนหน้ า

1

คาทีใ่ ช้ เรี ยกเทคนิคการหลอกลวงโดยใช้ อเี มล์ หรื อหน้ าเว็บไซต์ปลอมเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูล เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรื อ

ข้ อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการเข้ าถึงระบบโดยไม่ได้ รับอนุญาต หรื อสร้ างความเสียหายในด้ านอื่นๆ
เช่น ด้ านการเงิน เป็ นต้ น – ผู้จดั ทารายงาน
2

ย่อมาจาก “Malicious Software” หมายถึง ซอฟต์แวร์ ทกุ ชนิดทีต่ งใจออกแบบมาเพื
ั้
่อทาอันตรายคอมพิวเตอร์ มัลแวร์
สามารถขโมยข้ อมูลสาคัญจากคอมพิวเตอร์ และจะค่อยๆ ทาให้ คอมพิวเตอร์ ทางานช้ าลง หรื อแม้ กระทัง่ ส่งอีเมล์ ปลอม
จากบัญชีอีเมลเราเองโดยทีเ่ ราไม่ทราบ มัลแวร์ ที่ค้ นุ เคย คือไวรัส เวิร์ม เป็ นต้ น – ผู้จดั ทารายงาน
11

ประเด็นสุดท้ ายคือ นโยบายและการกากับดูแล รั ฐและองค์กรกากับดูแล ต้ องหาสมดุลว่า จะ
กากับแค่ไหน จะให้ กากับกันเองในกลุม่ อุตสาหกรรมสื่อ หรื อจะเป็ นการกากับโดยรัฐผ่าน กสทช. รวมไปถึง
การออกนโยบาย และแนวปฏิบตั ิใหม่ๆ ให้ สอดคล้ องกับสังคมดิจิตอลในปั จจุบนั ได้ แก่ การเข้ าถึงข้ อมูล
จานวนมาก การปกป้องทรัพย์สินทางปั ญญา ความปลอดภัยไซเบอร์ การบังคับใช้ กฎหมาย การตรวจสอบ
หลักฐานที่เป็ นดิจิตอล และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็ นต้ น
ในบริ บทของประเทศไทย ซึ่งกาลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การดาเนินตามยุ ทธศาสตร์ เศรษฐกิจดิจิตอล ๖
ขัน้ ตอน ได้ แก่ การสร้ างโครงสร้ างพืน้ ฐาน การสร้ างความเชื่อมั่นในการใช้ ง านเทคโนโลยีดิจิ ตอล การ
ส่งเสริ มการสร้ างบริ การดิจิตอล การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้ วยเทคโนโลยีดิจิตอล การพัฒนาสังคมดิจิตอล
และการพัฒนากาลังคนดิจิตอลนัน้ ประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ จะต้ องเข้ าไปอยู่ในทุกเสาหลัก
ของเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยในยุคต่อจากนี ้ไป
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอือ้ จิต วิโรจน์ ไตรรัตน์ ผูอ้ านวยการโครงการมี เดี ยมิ นิเตอร์
ประเด็นสาคัญที่จะนาเสนอนี ้ ไม่เน้ นเฉพาะเรื่ องการเท่าทันสื่อ
เท่านัน้ แต่จะรวมถึงการเท่าทันความท้ าทายในยุคหลอมรวมสื่ออีกด้ วย
ไม่ ว่ า สื่ อ จะเป็ นอย่ า งไรในสถานการณ์ ที่ เ ป็ นอยู่ ปั จจุ บั น และจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ ตามในอนาคต สิ่ง ที่ต้องเป็ นคาเชิ งคุณภาพ
และไม่ได้ ผกู ติดกับผู้รับหรื อผู้ใช้ สื่อเท่านัน้ แต่จะผูกติดกับผู้เกี่ยวข้ องสื่อ
ในทุ ก ภาคส่ ว น โดยเฉพาะใน ๓ ส่ ว นที่ ส าคั ญ คื อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ล
(Regulator) ผู้ให้ บริ การสื่อ/ผู้ประกอบการสื่อ (Operator) และผู้ใช้ สื่อ
ซึ่งมักถูกเรี ยกว่า ผู้บริ โภค (Consumer) แต่ภาคส่วนนี ้ ขอเรี ยกว่า ผู้มีสิทธิ หรื อผู้ใช้ สิทธิในการสื่อสารซึ่ง
เป็ นสิทธิของพลเมือง
ขอเริ่ มต้ นด้ วยแผนภาพ ห่วงโซ่ การเผยแพร่ เนื ้อหาสื ่อในยุคหลอมรวม ของ TDRI3 จากแผนภาพ
(หน้ าถัดไป) เหนื อเส้ นประสี แดงขึน้ ไป แสดงถึง ผัง การกากับดูแลที่ หน่วยงานกากับดูแล ไม่ว่าจะเป็ น
โทรทัศน์ หรื อเครื อข่ายโทรทัศน์ที่นาเสนอในหลายรูปแบบ ซึ่งองค์กรกากับก็ยงั กากับได้ อยู่ประมาณหนึ่ง
ยกตัวอย่างเช่น กสทช. แม้ จะยังไม่มีระเบียบย่อยในเรื่ องการกากับดูแลเนื ้อหา แต่ กสทช. ได้ ทาหน้ าที่ให้
เห็นในการใช้ อานาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ เอาผิดผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ที่นาเสนอเนื ้อหาไม่เหมาะสม ด้ วย
อัตราโทษปรับสูงสุดมาแล้ ว
ใต้ เส้ นประสีแดง คือปรากฏการณ์ การหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยี การเข้ าถึง การใช้ และการ
ก ากับ ดูแ ลเริ่ ม ถูก ท้ า ทาย นั่น คื อ ผู้บ ริ โ ภคเข้ า ถึ ง สื่ อ ได้ ห ลากหลายช่อ งทาง โดยเฉพาะภายใต้ ร ะบบ
อินเตอร์ เน็ท ขณะเดียวกัน ผู้กากับดูแลยังถูกตังค
้ าถามว่า จะสามารถทางานได้ ทวั่ ถึงครอบคลุมไหม ในเวที
ที่ TDRI จัดขึ ้น มีผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ของไทย ที่มีธุรกิจทังโทรทั
้
ศน์ โทรศัพท์ และโทรคมนาคม นาเสนอ
ในที่ประชุมอย่างท้ าทายการกากับดูแลเลยว่า องค์กรกากับดูแลอย่ากล่าวอ้ างถึงการกากับดูแลที่คานึงถึง
3

เนื ้อหาส่วนหนึง่ ของโครงการการปฏิรูปสือ่ : การกากับดูแลด้ านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ของมูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สนับสนุนโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) – ผู้จดั ทารายงาน
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ผู้บริโภคเลย เพราะในอนาคตการกากับดูแลจะทาได้ ยากขึ ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากผู้ให้ บริ การเนื ้อหาข้ อมูลไม่ใช่
ผู้ประกอบการในประเทศไทยอีกต่อไป เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ผู้กากับดูแลจะมีมาตรการเช่นใด ความหมายก็คือ
จะกากับได้ อย่างไร ในเมื่อผู้ประกอบการต่างประเทศส่งเนื ้อหาเข้ ามา และผู้บริ โภคก็เข้ าถึง เป็ นที่เชื่อได้ ว่า
ต่อไป กสทช. ก็ไม่สามารถกากับดูแลเนื ้อหาได้ อีกต่อไป สิ่งที่จะกากับดูแลได้ ก็คือ การทาให้ ผ้ รู ับสื่อ หรื อ
ผู้ใช้ สื่อสามารถที่จะกากับดูแลหรื อเลือกได้ แต่ในความหมายของผู้ประกอบการทางธุรกิจนัน้ แสดงให้ เห็น
ถึงนัยยะในเรื่ องของคูส่ มั พันธ์ตรงระหว่างผู้ให้ บริการกับผู้รับบริการ และท้ าทายผู้กากับดูแลด้ วย

จากการสารวจข้ อมูลในประเทศไทย พบว่าอุปกรณ์ที่คนไทยใช้ เพื่อเข้ าถึ งอินเตอร์ เน็ทในปั จจุบนั
คือสมาร์ ทโฟน 4 (smart phone) ซึ่งสอดคล้ องกับการดาเนินชีวิต คือคนรับสื่อและข้ อมูลข่าวสารผ่านทาง
สมาร์ ทโฟนและอุปกรณ์ เ คลื่ อนที่เ ป็ นจานวนมากขึน้ ซึ่งเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการรั บสื่ ออย่างมาก
4

เป็ นโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ซึง่ มีความสามารถเพิม่ เติมนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือทัว่ ไป สมาร์ ทโฟนถูกมองว่าเป็ น
คอมพิวเตอร์ พกพาที่ทางานในลักษณะของโทรศัพท์เคลือ่ นที่ โดยสามารถเชื่อมต่อความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือ
เข้ าร่วมกับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์เอง สมาร์ ทโฟนสามารถให้ ผ้ ใู ช้ งานติดตังโปรแกรมเสริ
้
มสาหรับเพิ่มความสามารถ
ของโทรศัพท์ตวั เอง โดยรูปแบบนันขึ
้ ้นอยูก่ บั แพลตฟอร์ มของโทรศัพท์และระบบปฏิบตั ิการ – ผู้จดั ทารายงาน
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เช่นกัน เพราะภายใต้ การใช้ สมาร์ ทโฟนในประเทศไทย กับการบริ การใช้ คลื่นอินเตอร์ เน็ท หรื อไวไฟใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่นนั ้ ผู้ใช้ สมาร์ ทโฟนสามารถเข้ าถึงรายการโทรทัศน์และข้ อมูลข่าวสารได้ จากเครื่ องมือ
อย่า งอุป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ดัง กล่า ว เพื่ อ เข้ า ร่ ว มเครื อข่า ยสัง คมออนไลน์ ค้ น หาข้ อ มูล และอ่า นข่า วหรื อ
หนังสือพิมพ์อิเลคทรอนิกส์ สาหรับเครื่ องมือที่เป็ นคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ ผู้ใช้ จะใช้ เพื่อสืบค้ นข้ อมูล รับส่ง
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ และร่วมเครื อข่ายสังคมออนไลน์ตามลาดับ
สาหรับผู้ใช้ บริ การอินเตอร์ เน็ทที่เข้ าร่ วมเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จะเข้ าถึงเฟซบุ๊ก (facebook)5
เป็ นส่วนใหญ่ สะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้ใช้ เลือกเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ตอบสนองความสนใจ ตอบสนองการมี
สังคมมากกว่าจะขอค้ นหาข้ อมูล เพราะธรรมชาติของการมีบญ
ั ชีเฟซบุ๊ก คือเพื่อติดตามว่าเพื่อนฉัน หรื อที่
ฉันเป็ นเครื อข่ายด้ วย กาลังทาอะไรกัน กาลังสื่อสารอะไรกัน ไม่ได้ หมายความว่า กาลังมีวาระทางสังคม
อะไรที่กาลังเป็ นอยู่ เพราะถ้ าเป็ นวาระทางสังคม ประเด็นทางสังคม ก็จะต้ องเข้ าไปหาข้ อมู ลข่าวสารในมิติ
ของข่าว ทัง้ นี ้ ไม่ไ ด้ หมายความว่า เครื อข่ายเฟซบุ๊ก ไม่ไ ด้ สื่ อสารเรื่ องของข่าวสาร แต่ธ รรมชาติของ
เครื อข่ายเฟซบุ๊ก และแอปพลิเคชันไลน์ (LINE)6 เป็ นไปในลักษณะดังกล่าวข้ างต้ น
เงื่อนไขสาคัญในธรรมชาติของการสื่อสารมีอยู่ ๔ ประเด็น ในคู่สมั พันธ์ ที่สาคัญของผู้กากับดูแล
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสื่อที่เป็ นพลเมือง กล่าวคือ
๑. ธรรมาภิบาล

ผู้ที่เ กี่ ยวข้ องอย่า งส าคัญคื อ ผู้ออกกฎหมาย ผู้มี อานาจหน้ า ที่ ในการ

กากับดูแล จาเป็ นต้ องทาหน้ าที่อย่างมีธรรมาภิบาล
๒. ความเสมอภาค

ความเสมอภาคในมิติของ ๓ คูค่ วามสัมพันธ์ คือผู้กากับดูแล ผู้ให้ บริ การ

หรื อผู้ประกอบการสื่อ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ บริ การด้ านข้ อมูลหรื อด้ านอื่นๆ และผู้ใช้ บริ การ ซึ่งในประเทศ
ไทย พบว่า องค์กรกากับดูแลให้ ความสาคัญกับผู้ได้ รับใบอนุญาต บ่อยครัง้ เป็ นการสื่อสารระหว่างผู้ให้
ใบอนุญาตกับผู้รับใบอนุญ าต และมองว่ า ประชาชนคือผู้เป็ นผลพลอยได้ ขอตังค
้ าถามว่า ทาไม ผู้มี
5

บริ การบนอินเทอร์ เน็ตบริ การหนึง่ ที่จะทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถติดต่อสือ่ สาร และร่วมทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ หรื อหลายๆ

กิจกรรมกับผู้ใช้ เฟซบุ๊กคนอื่นๆ ได้ – ผู้จดั ทารายงาน
6

เป็ นแอปพลิเคชันให้ บริ การ Messaging รวมกับ Voice Over IP ทาให้ ผ้ ใู ช้ สามารถสร้ างกลุม่ แชต ส่งข้ อความ ภาพ
คลิปวิดีโอ หรื อจะพูดคุยโทรศัพท์แบบเสียงก็ได้ โดยข้ อมูลที่ถกู ส่งขึ ้นไปนัน้ ฟรีทงั ้ หมด ตอนนี ้ LINE ใช้ ได้ ใน
ระบบปฏิบตั ิการหลายระบบ - ผู้จดั ทารายงาน
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อานาจมากที่สุด ไม่ใช่ผ้ ูมีจานวนน้ อยที่สุด ทาไม ผู้มีจานวนมากที่สุด จึงมีอานาจน้ อยที่สุด และต้ องมี
กลไกให้ ร้องเรี ยนเรี ยกร้ องกันเสมอ ทาอย่างไร ที่จะให้ เกิดความเสมอภาคให้ ได้ มากที่สดุ ระเบียบย่อยของ
กสทช. เกี่ ยวกับผู้ประกอบการมี ม ากกว่าผู้บริ โภคโดยจ านวน ทัง้ นีด้ ้ วยวิธี คิดว่า เป็ นการป้องกันไม่ให้
ผู้ประกอบการเอาเปรี ยบผู้บริ โภค ซึ่งเป็ นการมองความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นจากการให้ และใช้ บริ การ มองว่า
ประชาชนเป็ นผู้บริโภค มิใช่เป็ นผู้มีสิทธิที่จะเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่จาเป็ น
๓. ความเท่ าเทียม

มองความเท่ า เที ย มของผู้ ให้ บ ริ ก าร ในความเท่ า เที ย มที่ ผ้ ูแ ตกต่า ง

หลากหลาย ทังภู
้ มิภาค เศรษฐกิจ อานาจ กาลังซื ้อ หรื อแม้ แต่ศกั ยภาพทางร่างกาย เพราะฉะนัน้ ความ
คาดหวังจึงไปอยูท่ ี่ผ้ มู ีอานาจหน้ าที่กากับดูแลให้ เกิดความเท่าเทียมกัน
๔. ความเท่ าทัน

ไม่ใช่เรื่ องผลพลอยได้ ที่ต้องทาเมื่อมีกลุ่มผู้บริ โภค การเท่าทันสื่อในยุค

หลอมรวมต้ องเป็ นวาระสาคัญ ในเวทีเรื่ องโทรทัศน์สาหรับเด็กที่ผ่านมา มีประเด็นมากมายให้ พูดถึง แต่
ประเด็นสาคัญที่สดุ ก็คือ ผู้บริโภคที่เป็ นเด็กและเยาวชนต้ องเท่าทัน ไม่วา่ จะเป็ นสิทธิและความรู้ข้อมูล
ทังนี
้ ้ ในความสัมพันธ์ ของกลุ่มคนทัง้ ๓ กลุ่มนี ้ ผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบ ต้ องกาหนดกติกาการกากับ
ดูแล ผู้ประกอบการ นอกจากจะต้ องอยู่ใ นกติกาการแข่ง ขันเสรี แ ล้ ว ในความสัม พันธ์ ยัง ต้ อ งมี ความ
รับผิดชอบและมีจริ ยธรรมด้ วย และผู้ใช้ สิทธิการสื่อสาร ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ และความเท่าทันสื่อ สารสนเทศ กลุ่ม คนทัง้ ๓ กลุ่ม จึงล้ วนเกี่ ยวข้ องกับข้ อมูล ข่าวสาร ความรู้ และความเท่าทัน ทุกวันนี ้
ความเท่าทันยังไม่สามารถยกระดับขึ ้นเหนือความรู้ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ในข่าวที่ออกมา ในการตลาดที่ใช้
กัน ในเรื่ องเครื่ องมือเครื่ องใช้ ฯลฯ มีข้อมูลมากพอให้ ประชาชนได้ เท่าทันไหม ว่ามีโทรศัพท์กี่ประเภท แต่
ละประเภทต่างกันอย่างไร ดี-ไม่ดีอย่างไร การให้ บริ การโทรศัพท์มีแพ็กเกจไหนบ้ าง แพ็กเกจใดคุ้มค่าที่สดุ
ในการทางานกับกลุ่มผู้บริ โภคที่ผ่านมา พบว่าผู้บริ โภคจานวนมาก เข้ าใจว่า เมื่อซือ้ กล่ องรับสัญญาณ
ดาวเทียมมาแล้ ว ต่อเข้ ากับโทรทัศน์ สามารถรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมได้ เลย หรื อในกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมที่ซือ้ มา จะมีภาษาทางเทคนิคที่อ่านแล้ วไม่เข้ าใจ ว่ารับชมรายการได้ เฉพาะรายการที่มีความ
คมชัดตามมาตรฐาน (SD) ไม่ใช่ความคมชัดสูง (HD) สิ่งเหล่านี ้ บอกให้ ร้ ูว่า ผู้บริ โภคไม่มีความรู้ และเมื่อ
ถามต่อว่า ถ้ าผู้บริ โภคต้ องการรู้ มีข้อมูลข่าวสารมากพอที่จะให้ ผ้ บู ริ โภคค้ นคว้ าได้ หรื อไม่ ด้ วยวิธีไหน มี
ข้ อมูลอยูท่ ี่ไหน ที่เหมาะสมกับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคหลอมรวมสื่อเช่นปั จจุบนั นอกจากนี ้ ยังไม่ควร
ตังความหวั
้
งกับระบบการศึกษา เพราะระบบการศึกษามีโครงสร้ างที่ต้องรับผิดชอบ แต่ข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็ วและมากมายในขณะนี ้ ใครควรทาหน้ าที่ และทาอย่างทั่วถึง และไม่เพียงแค่รับรู้ ข้ อมูลข่าวสาร
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เท่านัน้ แต่ต้องตกผลึกในความรู้ โดยตระหนักรู้ ว่าอะไร เป็ นอะไร ดีอย่างไร ไม่ดีอย่างไร จึงจะเกิดความ
เท่าทันได้
ประเด็นที่จาเป็ นต้ องตรวจสอบความเท่าทัน ประเด็นแรกคือ เทคโนโลยี ยังไม่เท่าเทียมกัน เพราะ
ข้ อมูลที่มีอยู่ในขณะนี ้ มาจากตลาดทังสิ
้ ้น ความรู้ ที่เป็ นความรู้ พื ้นฐานที่จาเป็ น ใครทาหน้ าที่ ทัศนคติต่อ
เทคโนโลยี ที่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่บอ่ ยๆ ทาไม ต้ องเอาโทรศัพท์เก่าไปแลกโทรศัพท์ใหม่ ที่สดุ แล้ ว
ผู้บริ โภคจะสามารถเลื อกเครื่ องมื อสื่ อสารให้ เหมาะสมกับความสามารถและความต้ องการใช้ ไ ด้ ไ หม
เพราะฉะนัน้ สิ่งสาคัญเหนืออื่นใดคือ เทคโนโลยี มีไว้ ใช้ ประโยชน์อย่างไร
ประเด็นต่อมา สื่อและการสื่อสาร ทุกวันนี ้ รัฐบาลมีแผนที่จะขับเคลื่อนประเทศด้ วยระบบดิจิตอล
ถามว่า ในเรื่ องโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนัน้ ประชาชนไทยรับทราบโดยทัว่ กันแล้ วหรื อไม่ ว่าผู้รับใบอนุญาต
โทรทัศน์ ระบบดิจิ ตอล แบ่ง ออกเป็ น ๓ ประเภท และแต่ล ะประเภทมี เงื่ อนไขของการรั บ ใบอนุญาตที่
แตกต่างกัน การประกอบการโทรทัศน์ช่องข่าวแตกต่างจากการประกอบการโทรทัศน์ช่องวาไรตี ้ความ
คมชัดสูงอย่างไร โทรทัศน์ดิจิตอลสาหรับเด็กและครอบครัวมีทาไม เมื่อมีแล้ วควรเป็ นอย่างไร หรื อผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทบริ การธุรกิจ เชื่อมโยงกับธุรกิจอะไรอยู่ด้วย ผู้ถือหุ้นใหญ่
เป็ นใคร จุดยืนในการประกอบการที่มงุ่ กาไรนัน้ มีชดุ ความคิดความเชื่ออย่างไรกากับอยู่ เช่น สนับสนุนการ
สร้ างเขื่อน หรื ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ซึ่งสามารถเข้ าไปค้ นข้ อมูลผู้ถือหุ้นและเป้าหมายการประกอบการได้
แต่ข้อมูลเหล่านี ้ มีใครต้ องการรู้หรื อไม่
สาหรับ สิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค เป็ นเรื่ องของทุกฝ่ าย ขณะนี ้ มีข่าวพระเอกดังป่ วย ถาม
ว่า เราจาเป็ นต้ องติดตามข่าวมากมายขนาดนี ้หรื อ มากขนาดที่โรงพยาบาลจะเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย ยังต้ องเอา
ผ้ าม่านมาบังให้ เกิดความทุลกั ทุเลที่สุด เพราะว่าต้ องการรักษาสิทธิของผู้ป่วย ขณะที่ภาพข่าวนี ้ แสดงให้
เห็นถึงความเอื ้ออาทร ห่วงใย ให้ กาลังใจ แต่ก็สะท้ อนว่า ข่าวนี ้ “ขายได้ ” ด้ วยเช่นเดียวกัน ปรากฏการณ์
ข่าวพระเอกนี ้ ผลิตซ ้าความคิดว่า สื่อมีไว้ เพื่อเข้ าไปแทรกแซงสิทธิ เสรี ภาพของใครก็ได้ หรื อไม่ ทังที
้ ่จริ งแล้ ว
สื่อความทาหน้ าที่โดยคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม ของสังคมมากกว่า
ความท้ าทายคือ เรามีเทคโนโลยีมากขึ ้น เราเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารมากขึ ้น แต่ในสังคมไทย เรากาลัง
เผชิญหน้ าอยูก่ บั อะไร
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• การกากั บดูแล และ ความเป็ นอิสระ ความเที่ย งธรรม ธรรมาภิบาล ความเชี่ยวชาญ
ความมีประสิทธิภาพ
การกากับดูแลสื่อและการสื่ อสารในประเทศไทย ต้ องเกี่ ยวข้ องกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน
ยกตัวอย่างเช่น กสทช. กากับดูแลผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้ าที่ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ตรวจตราเนือ้ หา
และการนาเข้ าเนื ้อหาที่ผิดกฎหมายในคอมพิวเตอร์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กากับ
ดูแลการโฆษณาอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร และยารักษาโรคในสื่อต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย
มีอานาจตาม พรบ.วัตถุอนั ตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ตรวจสอบและประกาศห้ ามใช้ สารเคมีอนั ตรายในผลิตภัณ ฑ์
ที่เกี่ยวข้ องกับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น อานาจหน้ าที่ที่แบ่งไปตามหน่วยงานต่างๆ นี ้ ยังไม่มีความ
เชื่อมโยง และทางานเชิงป้องกันกับประชาชนให้ มีการรู้ เท่าทัน ทัง้ นี ้ ยังไม่รวมการโฆษณาไสยศาสตร์
ความเชื่องมงาย และพุทธพาณิชย์ที่ปรากฏอยูม่ ากมายในรายการและโฆษณาของสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
• สื่อสารได้ รวดเร็วหลากหลาย และ คุณภาพชีวิตส่ วนตัว ส่ วนรวม
การสื่อสารที่รวดเร็ ว หลากหลายต่างๆ ในปั จจุบนั มีผลต่อการทาให้ ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิต และ
สังคมสิ่งแวดล้ อมที่ดีขึ ้นบ้ างหรื อไม่
• ช่ องทางการสื่ อสาร ประเภทการประกอบการมี ม ากขึ ้น และ จ านวนผู้ ป ระกอบการ
คุณภาพเนือ้ หา บริการ การคุ้มครองดูแลผู้ใช้ บริการ
ผู้ประกอบการจานวนมากมายในปั จจุบนั แข่ง ขันกันเพื่ออะไร คุณภาพเนือ้ หาที่นาเสนอในสื่ อ
ขณะนี ้ เป็ นไปเพื่อกระตุ้นอารมณ์ ความรู้ สึก หรื อสร้ างความตระหนักให้ เกิดความคิดเชิงวิพากษ์ อย่าง
สร้ างสรรค์
จากท้ าทายสูเ่ ท่าทัน สมดุลที่สาคัญระหว่างผู้กากับดูแล ผู้ประกอบการสื่อ และผู้ใช้ สิทธิการสื่อสาร
คือการพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ สิทธิการสื่อสารให้ ร้ ูเท่าทันสื่อนัน่ เอง ให้ ผ้ ใู ช้ สิทธิการสื่อสาร
- รู้สกึ รู้สิทธิ รู้สงั คม รู้ตน
- รู้ใช้ สิทธิ ใช้ การสื่อสาร เพื่อประโยชน์ตน ครอบครัว ชุมชน และสังคม
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- รู้ คิดในกระบวนการสื่อสาร ว่าใครผลิต ผลิตเพื่ออะไร นาเสนออย่างไร เพื่ออะไร ใครกากับดูแล
ทาหน้ าที่มีประสิทธิภาพไหม การสื่อสารเพื่อแจ้ งบอก เพื่อรวมตัว เพื่อสื่อสารความคิดเห็น ความต้ องการ
ข้ อเสนอแนะ การสร้ างพลังต่อรองเพื่อคุณภาพสื่อ การสื่อสารที่พึงมีต่อสังคม สิ่งต่างๆ เหล่านี ้ ต้ องเน้ นที่
การเปลี่ยนแปลง “วิธีคดิ ” มากกว่า “กระบวนการ”
สุดท้ าย ต้ องลงมือทา โดยเริ่ มจากลงมือทาตมความรับผิดชอบ กระทรวงศึก ษาธิการ มีหลักสูตร
ไหม ถ้ าหลักสูตรแข็ง ตัวมาก อบรมครู ก่อนไหม ให้ ครู มี วิธี คิด โดยสามารถสอนแบบไม่มี คู่มื ออย่างมี
ประสิทธิ ภาพก่อน หน่วยงานรัฐอื่นๆ ต้ องมีข้อมูลดิจิตอลอยู่ในโลกอินเตอร์ เน็ท ให้ ประชาชนสามารถ
สืบค้ น เข้ าใช้ เพื่อพัฒนาต่อไปให้ ได้ ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมาย นัน่ คือ ไปสู่การเป็ นผู้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็ นไปของเทคโนโลยี และข้ อมูลข่าวสาร
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การทาความเข้ าใจเรื่ องการรู้ เท่ าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL)
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้ แก่ ดร.อลิซ วาย.แอล. ลี: หัวหน้ าภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แบพติสท์ฮ่องกง ฮ่องกง และ ศาสตราจารย์ ดร. โทมัส บาวเออร์ : ภาควิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
เวียนนา ประเทศออสเตรี ย บรรยายนาเสนอภาพรวมเกี่ยวกับแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL)
และข้ อถกเถียงในทางวิชาการ ซึง่ เป็ นการทาความเข้ าใจพื ้นฐานประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

ดร.อลิซ วาย.แอล. ลี หัวหน้าภาควิ ชาวารสารศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยแบพติ สท์ฮ่องกง

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information
Literacy : MIL) คือ แนวคิดที่เกิดจาก ๓ แนวคิดที่มาประสมรวมกัน
ประกอบด้ วย ๑. แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy : ML) ๒.
การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy : IL) และ ๓. ทักษะ
ด้ า นเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและสารสนเทศ (ICTs

skills

–

Information and Communication Technologies) หรื อเรี ยกอีก
อย่างหนึง่ ว่า การรู้เท่าทันดิจิตอล (Digital Literacy : DL)
การรู้เท่าทันสื่อ (ML) หมายถึง ความสามารถในการเข้ าถึง
เข้ าใจ ประเมินผล ใช้ และสร้ างสรรค์สารในสื่อ (Media Messages) ในรูปแบบที่หลากหลาย ส่วนการรู้เท่า
ทันสารสนเทศ (IL) หมายถึง ชุดของความสามารถชุดหนึ่งที่ปัจเจกบุคคลต้ องมี เพื่อการตระหนักรู้ เมื่อมี
ความจ าเป็ นต้ อ งใช้ ส ารสนเทศ และหมายรวมถึ ง ความสามารถในการเข้ า ถึ ง ประเมิ น ผล และใช้
สารสนเทศจากแหล่งที่มาที่หลากหลายด้ วย สาหรับทักษะด้ านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT
skills) หมายถึง ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีดิจิตอล เครื่ องมือสื่ อสารและ/หรื อเครื อข่ายการสื่อสาร
เพื่อแก้ ไขปั ญหาด้ านสารสนเทศในสังคมสารสนเทศ (an information society) ในปั จจุบนั นี ้
ดัง นัน้ การรู้ เท่ า ทั นสื่ อ และสารสนเทศ (MIL)

หมายถึง ความสามารถในการเข้ า ถึง

ประเมินผล/เข้ าใจ และการใช้ /สร้ างสรรค์ ส่ ือสารสนเทศในรู ปแบบที่หลากหลาย ทัง้ ในแง่ ของ
ประสิทธิผลและการวิพากษ์ วิจารณ์ นอกจากนี ้ ยังไม่ ใช่ เป็ นเพียงการรับมือกับเนือ้ หาต่ างๆ ในสื่อ
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เท่ านั น้ แต่ ยังเป็ นการรั บ มื อกั บ สารสนเทศทุก ชนิ ดด้ วย คนที่ร้ ู เท่ าทั นสื่ อ และสารสนเทศ ควร
สามารถจัดการกับสารต่ างๆ ที่มาจากแหล่ งที่มาที่ต่างกั น เช่ น สื่อมวลชน อินเตอร์ เน็ท สื่ อสังคม
ห้ องสมุด พิพธิ ภัณฑ์ ฯลฯ ในทุกๆ ช่ องทาง (platform) ของการสื่อสารอย่ างถูกต้ อง
องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศมี ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) การเข้ าถึงและการเอา
กลับคืนมาของสื่อและสารสนเทศ ๒) การประเมินผล/การทาความเข้ าใจสื่อและสารสนเทศ และ ๓) การ
ใช้ /การสื่อสาร/การสร้ างสรรค์สื่อและสารสนเทศ
คาถามสาคัญคือ ทาไมเราถึงจาเป็ นที่จะต้ องรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ? คาตอบคือ เนื่องจากเรา
ต้ องเกี่ยวข้ องกับแนวโน้ มระดับโลก ๓ แนวโน้ มคือ ๑. การปฏิวตั ิการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICTs)
๒. การเปลี่ยนผ่านไปสูส่ งั คมแห่งความรู้ และ ๓. วิธีการเรี ยนรู้ใหม่ๆ ของคนยุคเน็ต (Net Generation)
๑. การปฏิวัติการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICTs) การปฏิวัติการสื่อสารเริ่ ม ต้ นใน
ทศวรรษ ๑๙๙๐ ซึง่ เป็ นการบูรณาการเข้ าหากันของเทคโนโลยีสื่อกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ก่อให้ เกิดสิ่งที่
เรี ยกว่า “เว็บ ๑.๐ -เว็บแบบอ่านอย่างเดียว” (Web 1.0 - Read only Web) หมายถึง เรามีเว็บไซต์ สื่อ
ออนไลน์ (หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ) วีดิทศั น์แบบตามคาขอ (VDO on-Demand) การแพร่ภาพกระจายเสียง
แบบดิจิตอล และ IPTV
ต่อมา เราก็ก้าวเข้ าสู่ “เว็บ ๒.๐-เว็บแบบอ่านเขียน” (Web 2.0-Read-write web) อย่างรวดเร็ ว เรา
มีเว็บของนักข่าวพลเมือง บล็อก วิกิส์ เครื อข่ายทางสังคม (เช่น เฟซบุ๊ก, MySpace, Google+) เว็บ
แบ่งปั นการคัน่ หน้ าทางอินเทอร์ เน็ต (Social bookmarking sites) เช่น Delicious บริ การบล็อกขนาดเล็ก
(Microblogging services) เช่น Twitter หรื อ Weibo เว็บแชร์ สื่อ เช่น พ็อดคาสต์ เว็บแชร์ ภาพ เช่น Flickr
บริการแชร์ วิดีโอ เช่น YouTube เป็ นต้ น
ปั จจุบนั เรากาลังก้ าวเข้ าสู่ยคุ “เว็บ ๓.๐ - เว็บแบบอ่าน-เขียน-จัดการ)” ( Web 3.0 -Read-writeexecute Web) กล่าวคือ เรามีคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย ฐานข้ อมูลระดับโลก เว็บอัจฉริ ยะ (The Intelligent
Web) คือ คอมพิวเตอร์ ที่สามารถเข้ าใจความต้ องการของคุณที่บอกไปได้ แอปพลิเคชัน่ อัจฉริ ยะด้ วย
ปั ญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่ทาให้ คอมพิวเตอร์ สามารถแยกแยะข้ อเสนอแนะ/ทางออกที่มี
ประโยชน์สาหรับคุณออกมาจากฐานข้ อมูลได้ และการเข้ าถึงอย่างไร้ สาย เช่น iPhone iPad แท็บเลต เป็ น
ต้ น
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ในอนาคตเราอาจจะมี เ ว็บที่ ร้ ู ภาษา ระบบคอมพิวเตอร์ แบบคลาวด์ (Cloud computing)
เทคโนโลยีเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ ทโฟนและแอปพลเคชัน่ ที่ให้ บริ การที่อิงกับสถานที่โดยใช้ GPS อินเทอร์ เน็ต
ของสรรพสิ่ง (IoT) แอปพลิเคชัน่ ปั ญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น แท็บเลต
และสมาร์ ทโฟนขนาดเล็กที่ราคาไม่แพง คอมพิวเตอร์ ที่ตดิ ตัวได้ รถยนต์อจั ฉริ ยะ อุปกรณ์อ่านหนังสือแบบ
ดิจิตอล ฯลฯ
ปั จจุบนั เราอาศัยอยู่ในสังคมเครื อข่ายที่ตงอยู
ั ้ ่บนฐานของ ICT กล่าวคือ ประชาชนคือปั จเจก
บุคคลที่เป็ นเครื อข่ายกัน พวกเขาใช้ ชีวิตอยู่ท่ามกลางสื่อ (Media life) และเผชิญหน้ าหรื อรับมือกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ กล่าวอีกอย่างหนึง่ ก็คือ ผู้ใช้ สื่อและสารสนเทศต้ องรับมือกับข้ อท้ าทายของเทคโนโลยีใหม่
โดยพัฒนาทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองให้ เชี่ยวชาญ นอกจากนี ้ ยังต้ องคานึงว่าจะรับมือ
กับอิทธิพลของสื่อดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์อย่างไร จะถอดรื อข้
้ ้ อมูลปริ มาณมหาศาลจากหลากหลาย
ช่องทางได้ อย่างไร จะใช้ พลังของการสื่อสารอย่างสร้ างสรรค์ได้ อย่างไร จะจัดการประเด็นความปลอดภัย
ออนไลน์อย่างไร (เช่น การซือ้ ของออนไลน์ การกลัน่ แกล้ งทางไซเบอร์ การละเมิดความเป็ นส่วนตัว และ
ลิขสิทธิ์ เป็ นต้ น) และจะแก้ ปัญหาเรื่ องช่องว่างทางดิจิตอลได้ อย่างไร
อย่างไรก็ตาม การรู้เท่าทันสื่อหรื อการรู้เท่าทันสารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว ไม่
สามารถทาให้ ประชาชนรับมือกับสารต่างๆ ในสื่อที่มีปริ มาณมากมายและมาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน
ได้ ประชาชนจาเป็ นที่จะต้ องรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เพื่อรักษาสิ่งที่เรี ยกว่า อานาจ (สิทธิ -เสรี ภาพ)
ของปั จเจกในเชิงการวิพากษ์ วิจารณ์อย่างกระตือรื อร้ น
๒. การเปลี่ ย นผ่ านไปสู่ สั ง คมแห่ ง ความรู้ เราก าลัง เปลี่ ย นผ่า นจากสัง คมอุต สาหกรรม
(Industrial society) สู่สงั คมแห่งความรู้ (Knowledge society) ที่ประชากรส่วนใหญ่คือคนทางานที่มี
ความรู้และข้ อมูลเป็ นปั จจัยการผลิต ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ยูเนสโก (UNESCO) พิมพ์หนังสือชื่อ “มุ่งสู่สงั คม
แห่งความรู้” ซึง่ เน้ นบทบาทที่สาคัญของความรู้ในการสร้ างสังคมที่ศกั ยภาพมากขึ ้น โดยพิจารณาจาก
(๑) ทรัพยากรมนุษย์ เห็นว่าการยอมรับ การผลิต และการส่งผ่านข้ อมูล/ความรู้ เป็ นสิ่งสาคัญใน
ภาคส่วนต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม นอกจากนี ้ การบ่มเพาะประชากรที่ร้ ูเท่าทัน
สื่อและสารสนเทศเป็ นสิ่ง ส าคัญส าหรั บการพัฒ นาสังคม และเศรษฐกิจ แห่ง ความรู้ คือ คนทางานที่ มี
ความรู้และความสามารถ
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(๒) สั งคมแห่ งความรู้ ที่พึงปรารถนา การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ คือการสร้ างสังคมแห่ง
ความรู้ ที่ พึ ง ปรารถนา ส าหรั บ ยูเ นสโก สัง คมแห่ง ความรู้ ที่ พึ ง ปรารถนา คื อ สัง คมที่ มี ค วามเท่า เที ย ม
หลากหลาย ไม่กีดกัน และเน้ นการมีส่วนร่ วม โดยตังอยู
้ ่บนฐานของหลักการหลักสี่ประการ คือ การเข้ าถึง
การศึกษาถ้ วนหน้ าอย่างเท่าเทียม การเข้ าถึงข้ อมูลอย่างถ้ วนหน้ า ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ภาษา และเสรี ภาพในการแสดงความเห็น
ดังนัน้ สังคมแห่งความรู้ถกู คาดหวังว่าพลเมืองสามารถเข้ าถึง ใช้ ประโยชน์ สร้ างสรรค์ และแบ่งปั น
สารสนเทศและความรู้ได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุถึงศักยภาพเต็มของพวกเขา ในการส่งเสริ มการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา สื่อและสารสนเทศมีความสาคัญในการทาให้ คนเข้ าไปมีส่วน
ร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย รวมถึงสร้ างชุมชน และเสริ มสร้ างประชาสังคมให้ เข้ มแข็ง และการรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ เป็ นเงื่อนไขที่ต้องมีก่อนสาหรับบุคคลในการใช้ เสรี ภาพในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
(๓) ช่ องว่ างในการใช้ ดิจิ ตอล การรู้ เท่าทันสื่ อและสารสนเทศต้ องเอาชนะช่องว่างในการใช้
ดิจิตอล ในอดีตเราพูดถึงช่องว่างทางดิจิตอล (Digital divide) ที่ครอบครัวที่มีรายได้ น้อยชนกลุ่มน้ อย และ
ประชาชนในประเทศกาลัง พัฒ นาไม่ส ามารถเข้ าถึง ได้ และใน ๒ ทศวรรษที่ ผ่านมา การเข้ าถึง ในเชิ ง
กายภาพได้ รับการพัฒนามากขึ ้น และเกิดช่องว่างในการใช้ ดิจิตอลขึ ้น กล่าวคือ ไม่สามารถใช้ ดิจิตอลได้
อย่างเต็มศักยภาพของเทคโนโลยี
ดังนัน้ คนทางานที่มีความรู้ ในอนาคตควรจะมีความสามารถ ไม่เพียงแต่หาสารสนเทศที่จาเป็ น
เท่านัน้ แต่ต้องแปรเปลี่ยนสารสนเทศเป็ นความรู้ที่เสริ มสร้ างพวกเขาให้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง และทาประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่
๓. การเปลี่ยนแปลงวิถกี ารเรียนรู้ (Changing Learning Mode) ในอดีตที่ผ่านมา เราเป็ นสังคม
เกษตรกรรม ผู้คนเรี ยนรู้ จากพ่อแม่และสมาชิกชุมชน ในสังคมอุตสาหกรรม เราเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน แต่ใน
สังคมแห่งความรู้ เราไม่ได้ เรี ยนรู้จากหนังสือ เรามีการเรี ยนทางไกล เป็ นโรงเรี ยนที่ไม่มีอาคาร เราเรี ยนผ่าน
ทางเทคโนโลยี เ ครื อข่ายการสื่ อสาร (เครื อข่ายสัง คมออนไลน์ ฐานข้ อมูล จดหมายเหตุออนไลน์ ) ใน
สภาพแวดล้ อมแบบเคลื่อนที่ และเป็ นการเรี ยนรู้ ชั่วชีวิต ผู้ใหญ่และเด็กเรี ยนรู้ร่ วมกัน ความรู้ของเมื่อวาน
กลายเป็ นสิ่งไม่มีประโยชน์ไป
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ในประเทศสวีเดน ๔-๕ ปี ที่ผ่านมา มีโรงเรี ยนที่ไม่มีห้องเรี ยนเกิดขึน้ จานวนมาก ปั จจุบนั เรามี
ระบบความรู้ สองระบบ คือ: ๑) โรงเรี ยน และ ๒) สื่อมวลชนและช่องทางสารสนเทศต่างๆ ดังนัน้ การรู้เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ จึงมีความสาคัญต่อเด็กและเยาวชน การอบรมการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ จึง
จาเป็ นเพื่อให้ พวกเขาสามารถเรี ยนรู้ทงในและนอกโรงเรี
ั้
ยน
Ben Williamson เสนอว่าหลักสูตรในอนาคต ควรเป็ น “โลกวิกิแห่งการเรี ยนรู้ ” และหลักสูตรไม่ควร
เป็ น ‘เสาหลักหรื อแก่นสาคัญของเนื ้อหา’ แต่ควรเป็ น ‘ตัวเชื่อมต่อกับเครื อข่ายสื่อดิจิตอล วัฒนธรรมทัว่ ไป
และปฏิสมั พันธ์ในชีวิตประจาวัน’ และอนาคตของการศึกษาควรเป็ นระบบการเรี ยนรู้แบบกระจายบนฐาน
เครื อข่าย นอกจากนี ้ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ / ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น
ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น คอมพิวเตอร์ และ มั ล ติ มี เ ดี ย /การ
แบบเดิม
สารสนเทศ
การรู้ เท่ าทัน ICT รู้ เท่ า ทั น สื่ อ และ
สารสนเทศ
ยุคอิเล็กทรอนิคส์
ยุคคอมพิวเตอร์
ยุคอินเตอร์ เน็ท
ยุ ค ส มั ย ท า ง ยุคการพิมพ์
เทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ (เช่น หนังสือ สื่อวิดีทศั น์ (เช่น วิทยุ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ มั ล ติ มี เ ดี ย แ ล ะ
สื่อกลางหลัก
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์)
นิตยสาร)

รู ปแบบสื่อกลาง

ข้ อความ

รู ป แ บ บ ก า ร เส้ นตรง (ทางเดียว)
นาเสนอ

เ สี ย ง แ ล ะ
ภาพเคลือ่ นไหว

ล ว ด ล า ย Mosaic
(ทางเดียว)

การฝึ กอบรมการ หลัก สูต รที่ ใ ช้ ภาษา ฝึ กอบรมการรู้ เท่าทัน
แม่ (อ่าน, เขียน)
สื่ อ , ฝึ ก อ บรม ก า ร
รู้ เท่ าทัน
รู้เท่าทันสารสนเทศ

เวลา

ก่อนทศวรรษ ๑๙๖๐

เ ริ่ ม จ า ก ท ศ ว ร ร ษ
๑๙๖๐ และ ๑๙๗๐

(อิ น เตอร์ เน็ ท web อุ ป ก ร ณ์ เ ค ลื่ อ น ที่
1.0)
(อิ น เตอร์ เน็ ท web
2.0)
ข้ อมูลและสารสนเทศ สารสนเทศดิ จิ ต อล
ดิจิตอล
(การผสานค า เสี ย ง
ภ า พ ข้ อ มู ล แ ล ะ
กราฟฟิ ค)
องค์ ป ระกอบ (สอง เครื อข่าย (มีส่วนร่ วม
ทาง)
ณ เวลาที่เกิ ดขึ ้นและ
มีปฏิสมั พันธ์)
เรี ยนคอมพิวเตอร์
ศึกษาการรู้ เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ
(ฝึ กอบรมการรู้เท่าทัน
หลายด้ าน)
เ ริ่ ม จ า ก ท ศ ว ร ร ษ ศตวรรษที่ ๒๑
๑๙๘๐
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การรู้เท่าทันสื่อและสารสเทศ สัมพันธ์กบั แนวคิดการรู้เท่าทันอื่นๆ อย่างไร? เราสามารถเรี ยนรู้ จาก
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการรู้เท่าทันจากตารางหน้ าก่อนหน้ า (หน้ า ๒๔)
กรอบความคิด เกี่ ย วกับ การรู้ เท่าทัน ที่ ก าลัง นิ ยมกัน ในยุค ใหม่ แบ่ง ออกเป็ น ๒ ส่ว นใหญ่ คื อ
แนวคิดการรู้เท่าทันแบบโดดๆ และแนวคิดการรู้เท่าทันแบบผสม
แนวคิดการรู้ เท่าทันแบบโดดๆ มีดงั นี ้ คือ การรู้เท่าทันคอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทัน ICT การรู้ เท่าทัน
อินเทอร์ เน็ต การรู้เท่าทันสื่อใหม่ การรู้เท่าทันไซเบอร์ การรู้เท่าทันดิจิตอล การรู้เท่าทันอิเล็กทรอนิคส์ การ
รู้เท่าทันเครื่ องมือสื่อสารเคลื่อนที่ (mobile) ฯลฯ โดยการรู้เท่าทันดิจิตอลเป็ นแนวคิดที่เป็ นที่นิยมมาก ทังนี
้ ้
Gilster (1997) นิยามการรู้ เท่าทันดิจิตอลว่า คือ “ความสามารถที่จะเข้ าใจ และใช้ ข้อมูลในหลากหลาย
รูปแบบ จากหลากหลายแหล่ง เมื่อข้ อมูลนันถู
้ กนาเสนอทางคอมพิวเตอร์ ”
แนวคิดการรู้ เท่าทันแบบผสม มีดงั นี ้ คือ การรู้ เท่าทันแบบหลากหลาย การรู้ เท่าทันแบบข้ ามผ่าน
การรู้เท่าทันดิจิตอลและสื่อ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
การบรรยายครัง้ นี ้ ขอลงรายละเอียดในแนวคิดการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ โดยเสนอว่า มนุษย์
ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนผ่านสูส่ งั คมแห่งความรู้ ต้ องมีความสามารถ ๓ อย่างด้ วยกัน คือ
๑ ความสามารถในการประมวลความคิด มนุษย์ควรจะมี ทกั ษะการเชื่อมต่อ ทักษะการคิด
แบบสร้ างสรรค์และการแก้ ไขปั ญหา ทักษะการคิดวิพากษ์ ทักษะการคิดทบทวน และทักษะการคิดเชิง
บวก
๒ ความสามารถในทางปฏิบัติ หมายถึง การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และการมีทกั ษะการ
เรี ยนรู้ (การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ การเรี ยนรู้ด้วยตนเองเป็ นผู้ขบั เคลื่อนและการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต)
๓ ความสามารถในทางสังคม หมายถึง ทักษะการสร้ างเครื อข่ายและความร่วมมือ การจัดการ
ตนเอง สานึกแบบมนุษย์นิยม การเป็ นพลเมืองดิจิตอล และทักษะในการปฏิสมั พันธ์ข้ามวัฒนธรรม
นอกจากนี ้การรู้เท่าสื่อและสารสนเทศมีองค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบดังนี ้
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๑) การเข้ าถึ ง สื่ อ และสารสนเทศ หมายถึ ง การมี ทัก ษะด้ า นเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและ
สารสนเทศ กล่าวคือการมีทกั ษะทางเทคนิคที่จาเป็ นเพื่อที่จะใช้ เทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสังคม ทักษะการ
ค้ นข้ อมูล ทักษะการรวบรวมและจัดการ และทักษะการท่องสื่อข้ ามประเภท
๒) การประเมินผลและการทาความเข้ าใจสื่อและสารสนเทศ การทาความเข้ าใจ คือ การเห็น
ถึงผลกระทบของสื่อและสารสนเทศต่อปั จเจกบุคคลและสังคม และยอมรับว่าสื่อและสารสนเทศมี นยั ยะ
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม นอกจากนี ้ ยังเป็ นการทาความเข้ าใจในรู ปแบบสื่อและ
สารสนเทศ สถาบันสื่อและสารสนเทศ และผู้รับฟั ง /ชมสื่อและสารสนเทศ รวมทังการชื
้
่นชมเนื ้อหาและ
รูปแบบของสื่อและสารสนเทศในแง่สนุ ทรี ยะ
การประเมิ นผล คือ การประเมินความเกี่ ยวข้ อง ความทันกาล ความเชื่ อถื อได้ ความสมบูรณ์
ความเที่ยงตรง และคุณภาพของสื่อและสารสนเทศ รวมถึงการตังค
้ าถามว่าในบริ บทสังคม-วัฒนธรรม
อานาจทางการเมือง ความเป็ นเจ้ าของ แนวปฏิบตั ิวิชาชีพ กฎระเบียบ และเทคโนโลยีแบบใดที่กาหนด
เนื ้อหาของสื่อและสารสนเทศ นัน่ หมายความว่าต้ องมีทกั ษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการวิเคราะห์อย่าง
เป็ นระบบและเป็ นสหวิชาการ รวมทัง้ มีความสามารถในการแยกแยะและกลั่นกรองข้ อมูล และสามารถ
ตรวจสอบและพิสจู น์ข้อเท็จจริง (โดยเฉพาะในกรณีขา่ วลือ)
๓) การใช้ และการสร้ างสื่ อ และสารสนเทศ การใช้ สื่ อ และสารสนเทศ ต้ อ งใช้ อย่ า งมี
จรรยาบรรณ ตระหนักถึงร่ องรอยทางดิจิตอลของตนเอง รวมถึง ความเป็ นส่วนตัวและการรั กษาความ
ปลอดภัย และการรับรู้ถึงผู้ชมที่มองไม่เห็นตัว ส่วนการสร้ างสื่อและสารสนเทศนัน้ ต้ องมีทกั ษะการผลิตสื่อ
และสารสนเทศ ทักษะการแก้ ไขปั ญหาแบบสร้ างสรรค์ ทักษะการสร้ างความรู้ร่วมกัน และการติดตามการ
ทางานขององค์สื่อและบริ ษัทเทคโนโลยี เพราะองค์กรเหล่านี ้ เป็ นองค์ที่ขยายตัวใหญ่ขึน้ ทุกขณะ และ
โดยมากแล้ วเป็ นองค์กรที่เป็ นผู้ให้ บริการเนื ้อหา (Content provider)
อย่างไรก็ ตาม ยัง มีข้อถกเถี ยงระหว่างแนวคิดการรู้ เท่าสื่อ และแนวคิดการรู้ เท่าทันสารสนเทศ
เนื่องจากเป็ นสาขาวิชาที่แยกกันและต่างก็พฒ
ั นาแนวคิดของตนเอง โดยแนวคิดการรู้ เท่าทันสารสนเทศ
มองว่าการศึกษาเรื่ องสื่อเป็ นแขนงย่อยของคาสอนของตน ส่วนการรู้ เท่าทันสื่อมองว่า สารสนเทศเป็ น
ประเภทย่อยของสิ่งหลากหลายที่ตนสนใจ และการรู้เท่าทันสารสนเทศถูกมองว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการรู้เท่า
ทันสื่อและเป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์ ดังนัน้ การพัฒนาในอนาคต คือ ทาอย่างไรที่จะทาให้ ๒ สาขาวิชาที่
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แยกกันนัน้ มาสร้ างแนวคิดที่เสริ มกันและกัน ซึ่งจาเป็ นที่จะต้ องมีการประสานความร่ วมมือระหว่าง ๒
สาขาวิชามากขึ ้น
กรอบการประเมินผลการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศของยูเนสโก (ตีพิมพ์มาแล้ ว ๒ ปี ) ได้ สร้ าง
ตัวชี ้วัดเพื่อเป็ นมาตรวัดสาหรับรัฐสมาชิกในการวัดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (ในระดับชาติและระดับ
ปั จเจกบุคคล) และในการติดตามขอบเขตที่พลเมืองของรัฐสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมในสังคมแห่งความรู้ ใน
ฮ่องกงคะแนนการรู้ ทันสื่ อและสารสนเทศต่ามาก จึงมี การเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลฮ่องกงจัดสรรทรั พ ยากร
การศึกษาเรื่ องการอบรมการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศให้ มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ข้ อท้ าทายตัวชี ้วัดของ
ยูเนสโกก็คือ ประเทศต่างๆ ในโลกมีบริ บททางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างกัน ทาให้ ต้องหาวิธีในการ
สร้ างตัวชี ้วัดที่เหมาะสมและใช้ เป็ นมาตรวัดที่ถกู ต้ องต่อไปในอนาคต รวมถึงจะนาประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศเข้ าไปในหลักสูตรโรงเรี ยนได้ อย่างไร และจะมีการอบรมการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศใน
ชุมชนได้ อย่างไร ในแต่ละประเทศ
บทสรุปสุดท้ ายขอเสนอแนวคิดของ Raymond Williams (1961) ผู้สร้ างหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา
(Cultural studies) ที่มองว่ามนุษย์มีการปฏิวตั ิที่ยาวนาน (the long revolution) เริ่ มจากการปฏิวตั ิเพื่อให้
เกิดสังคมประชาธิปไตย ตามมาด้ วยการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม และปั จจุบนั คือการปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรม ซึ่งเขา
เห็นว่าการปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรมเกี่ยวพันกับการศึกษาและการฝึ กอบรมการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ซึ่งเป็ น
การศึกษาและอบรมการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อปวงชน (ทุกคน) ดังนัน้ การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
ในสังคมแห่งความรู้ นนั ้ คือการสร้ างสังคมแห่งความรู้ที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ไม่กัดกัน และมุ่งสู่การ
พัฒนาที่ทกุ คนสามารถสร้ าง เข้ าถึง ใช้ ประโยชน์ และแบ่งปั นสารสนเทศและความรู้ได้
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ศาสตราจารย์ ดร. โทมัสบาวเออร์ ภาควิ ชาการสือ่ สาร มหาวิ ทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรี ย

เมื่อพิจารณาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (MIL) แล้ ว เรา
ไม่ได้ คดิ แต่เพียงในแง่ของ “โครงสร้ าง” (Structure) เท่านัน้ แต่ยงั เป็ น
การพิจารณาความสัมพันธ์กบั โครงสร้ างด้ วย แน่นอนว่าเราใช้ สื่อ แต่
เมื่ อเราใช้ สื่อแล้ ว การใช้ สื่อคือ “สื่อ” เรากาลัง คิดถึง ในแง่ ของการ
อุปมาหรื อการเปรี ยบเทียบ ถ้ าเริ่ มจากคาว่า “สังคม” มันไม่มีสงั คมที่
ไหนเลย มัน เป็ นจิ นตนาการของเรา มันเป็ นวิ สัยทัศน์ เ ชิ ง ปฏิ บัติที่
จาเป็ นต้ องมีเพื่อจะทาความเข้ าใจว่าอะไรกาลังเกิดขึน้ สังคมไม่ใ ช่
วัตถุที่จบั ต้ องได้ แต่มนั เป็ นแนวความคิดที่เราใช้ สงั เกตความเป็ นไปของมนุษย์ในสังคม
การสื่อสารไม่ใช่วตั ถุที่เราสังเกตได้ การสื่อสาร คือแนวความคิดที่เราใช้ เพื่อทาความเข้ าใจสังคม
ชุมชน และชีวิตของเราเอง (อะไรก็ตามที่เราทา) เมื่อเราพูดถึงสังคม การสื่อสาร หรื อ วัฒนธรรม เรากาลัง
พูดถึงว่าเรากาลังคิดถึงบางสิ่งบางอย่างอย่างไร เรากาลังคิดถึงความหมายทางสังคม ชีวิตทางสังคม กล่าว
อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ความยากล าบากของสัง คมศาสตร์ คือ เราไม่ไ ด้ สัง เกตวัตถุ เราสัง เกตแนวคิดที่ เรา
สามารถสังเกตได้ ในการศึกษาชีวิตประจาวันนัน้ ในแต่ละการสังเกตการณ์มีความแตกต่างกัน ทังในแง่
้
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา เราต้ องการศึกษาว่ามันมีความหมายอย่างไรในสิ่งที่มนุษย์ทา
การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

ไม่ใช่เป็ นเพียงหลักสูตร เหมือนหลักสูตรภูมิศาสตร์ หลักสูตร

คณิตศาสตร์ มันเป็ นแนวทางที่เราพยายามทาเข้ าใจตนเองให้ มากขึ ้น ต้ องการเข้ าใจว่าเราคือใคร ทาไมเรา
ถึงต้ องทาอย่างนี ้ ถ้ าเราพูดถึงการสื่อสารในแง่นี ้ บางทีเราจาเป็ นที่จะต้ องมีวิธีการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งไม่ใช่
วิธี การทางเทคนิค แน่น อนโครงสร้ างเทคนิคมี ความส าคัญ เราควรก้ า วข้ ามจากการสัง เกตการณ์ เชิ ง
โครงสร้ าง ไปสู่การสังเกตการณ์ เชิง วัฒนธรรม และมองว่า สื่อ คือเครื่ องมือในการสื่อสารหรื อเป็ นการ
อ้ างอิงถึงวัฒนธรรม สิ่งนี ้จะทาให้ เราปรับปรุงความหมายในการใช้ สื่อในแง่ของการสื่อสารได้ ดียิ่งขึ ้น
การคิดในเชิงทฤษฏี เราควรจะพัฒนาการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ โดยเริ่ มจากตัวเราเอง เป็ น
การคิดเชิงวิพากษ์ ว่าเราคิดอย่างไร เรากาลังพูดสิ่ง ที่พดู ถึงในวันนี ้อย่างไร เมื่อเราพูดถึงสังคม เราจะดูว่า
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คนในสังคมมีการสื่อสารกันอย่างไร ทังสั
้ งคม การสื่อสาร และวัฒนธรรมต่างมีความสัมพันธ์ ตอ่ กันและ
กันอย่างแยกออกจากกันยาก
เมื่อเราพูดถึงสื่อ เรานึกถึงสื่อคลาสสิก สื่อกระแสหลัก สื่อสังคม ฯลฯ เมื่อพูดว่าเราอาศัยอยู่ใน
สังคมสื่อ (Media society) หมายความว่า เราอาศัยอยู่ในสังคมที่การสื่อสารส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับสื่อ และ
ไม่คอ่ ยมีการสื่อสารระหว่างบุคคลมากนัก เราคิดถึงการสื่อสารผ่านสื่ อและโครงสร้ างสื่อ ดังนัน้ บริ บทการ
ใช้ ชีวิตของเรา ทัง้ บริ บททางวัฒนธรรมและสัง คม ขึน้ อยู่กับโครงสร้ างสื่อ และสื่อสังคมก็ขยายเข้ าไปสู่
โครงสร้ างสื่อมากขึ ้นทุกขณะ และกาหนดการใช้ ชีวิต ของเราในบริ บททางสังคม-วัฒนธรรมมากขึ ้นเช่นกัน
สื่อสังคมสร้ างความสัมพันธ์ของเราให้ มีความหมายมากขึ ้น
การเปลี่ ย นแปลงของสื่ อ สัม พัน ธ์ กับ การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คม อะไรคื อ การเปลี่ ย นแปลง
ความสัมพันธ์ทางสังคมของเรา ปั จจุบนั เราใช้ สื่อในอีกแง่มมุ หนึ่งจากที่เราเคยใช้ สื่อในอดีต เราเห็นความ
แตกต่ า งอย่ า งมากระหว่ า งสื่ อ กระแสหลัก สื่ อ คลาสสิ ก และสื่ อ สัง ค ม สื่ อ กระแสหลัก มี ลัก ษณะ
ความสัมพันธ์แบบแนวตัง้ (Hierarchy) ส่วนสื่อสังคมมีลกั ษณะการสื่อสารแบบแนวระนาบ มีความเท่า
เทียมกัน และก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ทางสังคมแบบใหม่ เช่น เรื่ องส่วนตัวกลายเป็ นเรื่ องสาธารณะ และ
เกิดการมีสว่ นร่วมในลักษณะเครื อข่าย (Network-participation) ขึ ้นด้ วย
สิ่ ง ที่ เ ราเรี ย กว่ า “การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คม” ไม่ใ ช่ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ต รงหน้ า เรา ที่ เ ราจะมี ป ฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมคือการที่เราคิดเปลี่ยนไป เป็ นการเปลี่ยนแปลงจินตนาการของเรา
ในด้ า นสัง คมและการสื่ อ สาร ดั ง นั ้น การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม การเปลี่ ย นแปลงสื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เป็ นแนวคิดไม่ ใช่ วัตถุ เราต้ องสนองตอบโดยการศึกษา หรื อโดยทางการเมือง
ฯลฯ ถ้ าเราเข้ าใจแบบนี ้ เราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อตัวเราเอง เรากาลังทางานกับตัวเราเอง กล่ าวโดย
สรุ ปแล้ ว การเปลี่ยนแปลงสื่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ทาให้ เกิดโอกาสและข้ อท้ าทายใหม่ ๆ ต่ ออัตลักษณ์ ของปั จเจกบุคคลและอัตลักษณ์ ของสังคม
ปฏิบตั ิการเชิงการสื่อสารเป็ นหนึ่งให้ หลายสิ่งที่เราต้ องทา เราควรคิดใน “ระดับถัดไปข้ างหน้ า ”
(next level) ว่าทาไมเราถึงทาในสิ่งที่เราทา หมายความว่าศาสตร์ การสื่อสารไม่ใช่บางสิ่งที่พดู ตอบโต้ สิ่งที่
การสื่อสารควรจะเป็ น แต่หมายถึงว่าทาไมเราถึงสื่อสารอย่างที่เราสื่อสาร ทาไมเราคิดถึงสังคม วัฒนธรรม
และศาสนาอย่างที่เราคิด เนื่องจากเบื ้องหลังการคิดแบบนี ้ คือ เราสามารถคิดในอีกแนวทางหนึ่ง แม้ ว่ามัน
อาจจะยังไม่จาเป็ นเลยก็ตาม แต่มนั เป็ นเสรี ภาพในการคิดที่ก้าวข้ ามโครงสร้ างทางวัตถุ
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การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ไม่ใช่การพูดแค่สื่อเท่านัน้ เราพูดถึงสื่อของสังคม (The media of
society) หรื อสังคมของสื่อ (The society of media) หมายความว่าเราควรคิดมากขึ ้นในแง่ของการทา
ความเข้ าใจสื่อในเชิงวัฒนธรรม เราอาจจะคิดผิดในแง่ที่ว่า “สื่อ” คืออะไรที่อยู่ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริ โภค
และสร้ างศาสตร์ เ กี่ ย วกับ สื่ อโดยใช้ ฐ านคิดแบบนี ้ เราควรจะเปลี่ ย นความเข้ าใจไปสู่การเข้ าใจในเชิ ง
วัฒนธรรม (ดูแผนภูมิข้างล่าง) ให้ มากขึ ้น

เราควรมองหาวาทกรรมเกี่ ยวกับสื่อ วาทกรรมเกี่ยวกับชุมชน วาทกรรมเกี่ ยวสื่อสังคม และวาท
กรรมเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน แล้ วเอามารวมกันเพื่อสร้ าง “ความจริ ง” (Reality) และถ้ าการสื่อสารเป็ นการ
ประกอบสร้ างความเป็ นจริ ง (Construction of Reality) เราควรจะดีใจที่เราสามารถเข้ าถึงการประดิษฐ์
สร้ างความจริ ง ที่ แ ตกต่า งไปอี ก แบบหนึ่ง แต่ถ้ า เราคิด ว่า การสื่ อ สารมี แ นวทางของมัน เอง ทุก คนคิด
เหมือนกัน เราจะ “ประหาร” การสื่อสาร ความสาคัญของการสื่อสารคือความแตกต่าง ผมจาเป็ นต้ องมีคณ
ุ
เพราะคุณรู้ในสิ่งที่ผมไม่ร้ ู ถ้ าคิดว่าสังคมที่ดีที่สดุ คือทุกคนเหมือนกันหมด เราจะมีปัญหาแบบใหม่
ใน “สังคมสื่อ” (Media Society) เราอาศัยอยู่ในสังคมที่ทุกคนมีการเข้ าถึงสื่อเหมือนกัน อยู่ใน
สถานการณ์เดียวกัน มองไปข้ างหน้ าเหมือนกัน ตัดสินใจเหมือนกัน ดังนัน้ ชีวิตส่วนบุคคลในสังคมสื่อนัน้
จะแวดล้ อมไปด้ วยสื่อคลาสสิก สื่อออนไลน์ และสื่อสังคม (อินเตอร์ เน็ท) และใช้ ชีวิตภายใต้ บริ บททาง
สังคมและวัฒนธรรม ที่ก่อให้ เกิดระบบการจัดการชีวิตของปั จเจกบุคคลและสังคมที่อ้างอิงจากสื่อ ทาให้ มี
ทางเลือกมากขึ ้นสาหรับสิ่งใดก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ ด้ วยประโยชน์แบบไหนก็ได้
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ถ้ าเราคิดว่า การสื่อสารคือการประกอบสร้ างความเป็ นจริ ง (Construction of Reality) เรา
พบว่ าการสื่ อ สารคื อบางอย่ างที่เรากาหนดในสิ่ งที่ไม่ ได้ ถูก กาหนด หรื อยังไม่ ได้ ถูกตัดสิ น มัน
อาจจะเป็ นชะตากรรมของมนุษย์ที่จะไม่ถูกกาหนด และเราต้ องการการสื่อสารเพื่อกาหนดว่าเราคืออะไร
เราทาอะไร เราหมายความว่าอะไรในสิ่งที่เราทา ดังนัน้ การสื่อสารจึงไม่ใช่ “วิธีการ” แต่การสื่อสารคือ
แหล่งที่ทาให้ เราเป็ นมนุษย์ ความเป็ นมนุษย์ถกู อธิบายในแง่ความสามารถทางสังคม และการเข้ าใจตนเอง
การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ไม่ใช่การทาให้ เรามีอานาจมากขึ ้นหรื อมีอิทธิพลมากขึ ้น แต่เป็ น
เรื่ องของการคิดแบบอิสระของเราเอง และเป็ นการคิดเชิงวิพากษ์ เมื่อเราใช้ สื่อ และถ้ าการสื่อสารในตัวมัน
เอง คือ ความสามารถของเราที่จะกระทาการต่างๆ ในสังคม ดังนัน้ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ คือ
ความรับผิดชอบในการใช้ สื่อเพื่อสื่อสารให้ เข้ าใจกันและกัน และเข้ าใจตัวเราเองด้ วย
กล่าวโดยกว้ างๆ แล้ ว การรู้ เท่าทันเป็ นแนวคิดทางศึกษาว่าด้ วยการใช้ ภ าษาในเชิ งสังคมและ
วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ส่วนการรู้เท่าทันสื่อ คือ การทา
ความเข้ าใจความหมายของการใช้ สื่อ เพื่อตีความการสื่อสารและทางเลือกของการปฏิสมั พันธ์ ตา่ งๆ ของ
ปั จเจกบุคคลและสังคม ซึ่งจะต้ องจัดการกับความสลับซับซ้ อนของภาษาสื่อ (Media Language, Media
Code) ทังในระดั
้
บจริยธรรม วัฒนธรรม การเมือง สังคม และเทคนิค
การรู้ เท่าทันสื่ ออาจนาแนวคิด เรื่ องเครื่ องมื อทางวัฒนธรรมมาใช้ กล่าวคือ การใช้ แนวคิดการ
พัฒนาสมรรถนะเชิงวิภาษวิธี อันนี ้แปลมาจากคาว่าอะไร มาเป็ นแนวทางการรู้เท่าทันสื่อ โดย
- การมีความรู้ เกี่ยวกับสื่อ การทาความเข้ าใจสื่อ โดยผ่านการศึกษา
- การวิเคราะห์ ส่ ือ โดยใช้ อานาจอธิปไตยของตนเอง
- การวิพากษ์ ส่ ือ โดยตระหนักว่าการใช้ สื่อ คือการปลดปล่อยตนเองให้ มีเสรี ภาพ
- การสร้ างสื่อ คือการมีสว่ นร่วมอย่างกระตือรื อร้ นในการรู้เท่าทันสื่อ
นอกจากนี ้ การรู้ เท่าทันสื่อ อาจใช้ แนวคิดเรื่ องสมรรถนะทางสังคม (ตามแนวคิดของ P. Bourdieu
เรื่ อง Habitus และ Social Capital, และ N. Chomsky เรื่ อง Generative Grammar Concept) มาใช้ โดย
เน้ นเรื่ อง
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- ความสามารถ ทักษะในทางเทคนิค ความสามารถในการวิเคราะห์ และทักษะทางวัฒนธรรม
- ศักยภาพ หมายถึง ศักยภาพการรับรู้ในการเข้ าใจความซับซ้ อน
- แรงจูงใจเชิงสร้ างสรรค์ คือความสนใจในตัวเองที่จะเข้ าใจสภาพแวดล้ อมทางวัฒนธรรมสังคม
และเหตุการณ์
- ความรั บผิดชอบ คือความรับผิดชอบของปั จเจกและสังคมที่กาลังเผชิญกับความรับผิดชอบ
เรื่ องคุณภาพและวัฒนธรรมของการสื่อสารทางสังคม
อย่างไรก็ตาม สมรรถนะไม่ใช่คณ
ุ สมบัติที่มีมาตามธรรมชาติ แต่เป็ นประเภทของการตีความทาง
วัฒนธรรมของ (ทัศนคติของ) มนุษย์ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติวฒ
ั นธรรม สังคม เทคนิค และ
สัญลักษณ์ แนวคิดนี ้ อธิบายว่ามนุษย์มีความสามารถและมี ศกั ยภาพในการจัดการตาแหน่งแห่งที่ของ
ตนเอง ในความสัมพันธ์ กับสิ่ งแวดล้ อมในแบบทางวัฒนธรรม ดังนัน้ จึงก่อรู ปเป็ นลักษณะนิสัยและ
ลักษณะส่วนบุคคล เพื่อที่จะได้ กลายเป็ นส่วนหนึง่ ที่สามารถระบุตวั ตนได้ ในสังคมวัฒนธรรมนันๆ
้
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การประยุกต์ ใช้ แนวคิด MIL : จากทฤษฎีส่ ูปฏิบัตกิ าร
วิทยากร ประกอบด้ วย มิสเตอร์ แมธธิว จอห์ นสัน : ผู้อานวยการฝ่ ายการศึกษา องค์กรมีเดีย
สมาร์ ท ประเทศคานาดา มิสเอลซา บาสติยอง : ผู้ร่วมก่อตังโครงการสตรี
้
ทสคูล ประเทศฝรั่งเศส และ
คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์ กุล: เครื อข่ายพลเมืองเน็ท ประเทศไทย ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการ
นาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศไปใช้ ทากิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในบริ บทสังคมที่
แตกต่างกันด้ วย

มิสเตอร์ แมธธิว จอห์ นสัน ผูอ้ านวยการ่่ ายการศกกาา องค์กรมี เดียสมาร์ ท ประเทศแคนาดา

องค์กรมีเดียสมาร์ ท (Media Smarts) เป็ นองค์กรไม่แสวงหา
กาไรในประเทศแคนาดา มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริ มการรู้ เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศดิจิตอล โดยมี วิสยั ทัศน์ คือการให้ ความมัน่ ใจว่าคนหนุ่ม
สาวจะมีทกั ษะในการคิดเชิงวิพากษ์ และร่ วมกิจกรรมกับสื่อในฐานะ
พลเมืองที่มีบทบาทโดยตรงและรู้เรื่ องสารสนเทศดิจิตอลเป็ นอย่างดี
การคิดเชิงวิพากษ์ เป็ นหัวใจสาคัญของสิ่งที่มีเดียสมาร์ ท ทา
และการนิยามการรู้ เท่าทัน สื่อและสารสนเทศดิจิตอล มีรากมาจาก
การรู้เท่าทันสื่อ โดยทัว่ ไปแล้ ว ในคานาดาและอเมริ กาเหนือ การรู้เท่า
ทันสื่อและการรู้ เท่าทัน สารสนเทศดิจิตอล มาจากจุดยืนที่แตกต่างกัน โปรแกรมการรู้ เท่าทัน สารสนเทศ
ดิจิตอลจานวนมาก ไม่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ไม่ได้ เริ่ มจากการคิดเชิงวิพากษ์ แต่เน้ นทักษะเชิง
เทคนิคมากกว่า มันมีความจาเป็ นมากขึ ้น เมื่อองค์กรต้ องการขยายการรู้ เท่าทันสื่อแบบดังเดิ
้ ม ไปสู่การ
รู้เท่าทันสารสนเทศดิจิตอล โดยแนวคิดทังหมดของการรู
้
้ เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะการคิดเชิงวิพากษ์ เป็ นส่วน
สาคัญของการรู้เท่าทันสารสนเทศดิจิตอล
พันธะกิจขององค์กร คือการพัฒนาและจัดทาทรัพยากรการเรี ยนรู้ ที่มีคณ
ุ ภาพสูงเพื่อการรู้ เท่าทัน
สารสนเทศดิจิตอลและการรู้เท่าทันสื่อของแคนาดาเอง รวมทังการเป็
้
นผู้นาในการพัฒนาให้ โรงเรี ยน บ้ าน
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และชุมชนต่างๆ ของแคนาดา ให้ มีความก้ าวหน้ าในการรู้ เท่าทันสารสนเทศดิจิตอลและสื่อ และมีส่วนช่วย
พัฒนานโยบายสาธารณะที่มีข้อมูลครบถ้ วนในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับสื่อ
กลุ่มผู้รับบริ การหลักของเรา คือ กลุ่มนักเรี ยนประถม มัธยม และผู้ที่จบมัธยมแล้ ว นอกจากนี ้ ยัง
ทางานกับห้ องสมุดสาธารณะ ผู้ปกครอง และสาธารณชนทัว่ ไป เช่น องค์กรชุมชน ผู้ประกอบวิชาชีพด้ าน
สุขภาพเด็ก และผู้บงั คับใช้ กฎหมาย โดยมีโปรแกรมหลัก ๓ โปรแกรม คือ
๑. การผลิตโปรแกรมที่ใช้ สอนในชันเรี
้ ยน และการผลิตแนวทางการอบรมให้ กบั ครู
๒. การสร้ างจิตสานึกสาธารณะในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ
๓. การวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น ชาวคานาดากาลัง ทาอะไรในออนไลน์ การทางานของครู ที่
เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี ฯลฯ ผลจากการวิจยั ทาให้ เราทราบว่าเยาวชนกาลังทาอะไรอยู่ ทักษะแบบไหนที่
เขาต้ องการ และเขาต้ องการรู้อะไร
หนึ่งในหลักการพื ้นฐานที่สาคัญในการศึกษา คือ เริ่ มจากสิ่งที่ พวกเขารู้ พวกเขามีประสบการณ์
แบบไหน คิดอะไรอยู่ ซึ่งสามารถมีทางเลือกหรื อทางออกที่หลากหลายในการจัดการศึกษา โดยเน้ นคุณค่า
ของการมีสว่ นร่วมของเยาวชน ให้ มาร่วมจัดการศึกษาให้ กบั ตัวพวกเขาเอง
โปรแกรมการรู้ เท่าทันสื่อ พยายามทาให้ แคบลง ใช้ เวลาไม่มาก และใช้ ภาษาที่เยาวชนสามารถ
เข้ าใจได้ ง่าย โดยมีแนวคิดหลักดังนี ้
๑) สื่อเป็ นสิ่งประดิษฐ์ สร้ าง
๒) สื่อมีนยั ยะทางการค้ า
๓) สื่อมีนยั ยะทางสังคมและการเมือง
๔) กลุม่ ผู้ชมเป็ นคนต่อรองความหมาย
๕) สื่อแต่ละอย่างมีรูปแบบทางสุนทรี ยภาพพิเศษเฉพาะตัว
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การรู้ เท่าทันสื่ อและการคิดเชิ ง วิพ ากษ์ คือ พื น้ ฐานการทางานในเรื่ องการรู้ เท่าทัน สารสนเทศ
ดิจิตอล เราพยายามทางานอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ เยาวชนนาไปใช้ กบั ประสบการณ์ที่ได้ จากสื่อทุกรูปแบบ
ไม่วา่ จะเป็ นอินเตอร์ เน็ท โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิดีโอเกมส์ ดนตรี นิตยสาร และการโฆษณา
กรอบความคิดของการรู้ เท่า ทันสารสนเทศดิจิตอลอยู่บนฐานของการคิดเชิงวิพากษ์ การปฏิบตั ิ
อย่างมีความรับผิดชอบ การเป็ นพลเมืองออนไลน์ที่มีภาระผูกพันกับสังคม ไม่ใช่เป็ นแค่ผ้ บู ริ โภคอย่างเดียว
(เหมือนยุคสื่อแบบดังเดิ
้ ม) เพราะเรามีปฏิสมั พันธ์ กบั คนอื่น ดังนัน้ เราต้ องมีภาระผูกพัน นอกจากนี ้ การ
รู้เท่าทันสารสนเทศดิจิตอล มี ๓ ระดับหลัก คือ ๑) การเข้ าถึง/การใช้ ๒) ความเข้ าใจ คือความสามารถใน
การถอดรหัสหรื อรื อ้ ถอนเนื ้อหา และ ๓) การสร้ างเนื ้อหาของตนเอง ซึ่งเยาวชนจะทาทัง้ ๓ ระดับ แต่ใน
ทักษะที่มีระดับต่างกัน
โครงร่างของการทางานด้ านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศดิจิตอล มีดงั นี ้
๑. จริ ยธรรมและการร่ วมรู้ สึก เน้ นเรื่ องการแบ่งปั นเนื ้อหากับผู้อื่น ทักษะการเรี ยนรู้ สงั คมและ
อารมณ์ การสามารถในการเข้ าใจความรู้ สึกของผู้อื่น (ความรู้ สึกร่ วม) การจัดการกับการกลัน่ แกล้ งทาง
อินเทอร์ เน็ต ยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างการสนับสนุนหรื อการส่งเสริ มให้ สามารถเข้ าใจความรู้ สึกของผู้อื่น
ให้ กับเด็กอายุ ๑๒-๑๘ ปี (เกรด ๗-๘) โดยการส่งเสริ มให้ ร้ ู จักเคารพผู้อื่น ส่ง เสริ ม ให้ เห็นถึง จุดยื นทาง
ความคิ ด ของผู้อื่ น แนวทางที่ ดี ใ นการสอนแบบนี ้ คื อ การสร้ างตัว อย่ า งที่ มี ค วามขัด แย้ ง กัน (Moral
Dilemma) หรื อสถานการณ์ ที่ตดั สินได้ ยาก แล้ วให้ เยาวชนอภิปรายโต้ แย้ งกัน ซึ่งจะทาให้ พวกเขาเห็น
ความคิดของผู้อื่น
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กิจกรรม : แบบนัน้ ไม่ เท่ (เด็กเกรด ๗-๘)
๒. ความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัย คือ การควบคุมการแบ่งปั นเนื อ้ หาของตัวเอง ความ
เป็ นส่วนตัวของข้ อมูล การป้องกันภัยในอินเทอร์ เน็ต และการฝากร่ องรอยไว้ ในอินเทอร์ เน็ต ยกตัวอย่าง
บทเรี ยนของเด็กอายุ ๗-๙ ปี (เกรด ๒-๔) ชื่อ “โจรสลัดความเป็ นส่วนตัว ” เพื่อให้ เด็กตระหนักรู้ ว่าข้ อมูล
ส่วนตัวมีคณ
ุ ค่ามากแค่ไหน อะไรบ้ างที่จะแบ่งปั นให้ สาธารณะรู้ /ไม่ร้ ู เพราะข้ อมูลส่วนตัวจะทาให้ คนอื่น
ค้ นหาตัวเราได้

กิจกรรม : โจรสลัดความเป็ นส่ วนตัว (เด็กเกรด ๒-๔)
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๓. การตระหนั กรู้ ของผู้บริ โภค คือ การรู้ จกั และการถอดรหัสการโฆษณา การเข้ าใจการสร้ าง
ตราสินค้ า/บริ การ การเข้ าใจเงื่ อนไขการให้ บริ การและนโยบายความเป็ นส่วนตัว ฯลฯ การรู้ จักวิธีการ
ชดเชยความผิดพลาด ความเสียหายตามสัญญา ตามกฎหมายและในเชิงการเมืองตัวอย่างบทเรี ยนเรื่ อง
“ฉลาดรู้เรื่ องโฆษณา : การเข้ าใจโฆษณาอาหารออนไลน์ ” เพื่อให้ เด็กเกรด ๒-๓ ได้ ตระหนักรู้ในโฆษณาที่
พวกเขาได้ รับชม

กิจกรรม : ฉลาดรู้ เรื่ องโฆษณา > การเข้ าใจอาหารออนไลน์ (เด็กเกรด ๒-๓)
๔. สุขภาพทางดิจิตอล (Digital Health) คือ การสร้ างความสมดุลระหว่างชีวิตออนไลน์กบั ชีวิต
ออฟไลน์ การดูแลสุขภาพจิตและร่างกาย การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ราบรื่ นระหว่างออนไลน์กบั ออฟไลน์
และการทาให้ เราปลอดภัยเมื่อเราออนไลน์ ยกตัวอย่างบทเรี ยนสาหรับเด็กเกรด ๔-๖ เรื่ อง “สัญลักษณ์
แทนตัวผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ทและภาพลักษณ์ร่างกาย” (Avatar Creator) เป็ นการเปิ ดช่องให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ ถึง
อิทธิพลของออนไลน์เกมส์

กิจกรรม : “สัญลักษณ์ แทนตัวผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ทและภาพลักษณ์ ร่างกาย” (เด็กเกรด ๔-๖)
37

๕. การแสวงหาและการยืนยันความจริ ง นับเป็ นแกนหลักที่สาคัญของการรู้เท่าทัน สารสนเทศ
ดิจิตอล เราจะรู้ได้ อย่างไรว่ามันจริ ง ดังนัน้ ต้ องมีทกั ษะในการสืบค้ น เพื่อยืนยันความจริ งของสารสนเทศ
และใช้ แหล่งที่มาให้ เหมาะสม ยกตัวอย่า งบทเรี ยนของเด็กเกรด ๗-๙ เรื่ อง “การควบคุมเว็บวิกิที่ไร้ การ
ควบคุม ” ครู มักบอกว่าอย่า ใช้ เ ว็บวิกิ เ ป็ นแหล่ง อ้ างอิง แต่เราก็ ค วรดูว่าข้ อมูลของเว็บวิกิแตกต่างจาก
แหล่งข้ อมูลอื่นอย่างไร และใช้ ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณเชิงวิพากษ์
๖. การร่ วมกิจกรรมกับชุมชน นับเป็ นเรื่ องสาคัญ เพื่อชักจูงให้ เกิดบรรทัดฐานทางสังคมเชิง
บวก รวมถึงการชี ้ให้ เห็นถึงหรื อเข้ าใจสิทธิในฐานะของผู้บริ โภค สมาชิกชุมชน พลเมือง และมนุษย์คนหนึ่ง
และการเข้ าใจช่องทางที่ จะแสดงความคิดเห็นที่ จะเข้ าร่ วมกิ จกรรมสาธารณะและกิจ กรรมเคลื่ อนไหว
รณรงค์ ยกตัวอย่างกิจกรรม “ความเกลียดชังออนไลน์ ๒.๐” ซึ่งเป็ นกิจกรรมสาหรับเด็กเกรด ๘-๑๐ โดย
สอนเยาวชนให้ ตระหนักรู้ถึงการสร้ างประทุษวาจาออนไลน์และการรับมือกับสิ่งนี ้
๗. การสร้ างและการปรั บเนื้อหาทางดิจิตอล คือ การเข้ าใจเรื่ องลิขสิทธิ์และสิทธิของผู้ใช้ และ
การใช้ เทคโนโลยีเครื อข่ายในการสร้ างความร่วมมือ ยกตัวอย่างเรื่ อง “บุคคลที่หนึ่ง” (สาหรับเด็กเกรด ๙๑๒) เป็ นเรื่ องของภาพตัวแทนหรื อคนชายขอบที่ปรากฏในวิดีโอเกมส์ โดยถามถึงความหลากหลายของสิ่ ง
เหล่านี ้ ในวิดีโอเกมส์ และฟั งคาตอบของพวกเขา

กิจกรรม : “บุคคลที่หนึ่ง” (สาหรับเด็กเกรด ๙-๑๒)

ทัง้ นี ้ องค์ก รได้ จัดท าเว็ บ ไซท์ ชื่ อ “mediasmarts” โดยใช้ ภ าษาอัง กฤษและฝรั่ ง เศส เนื่ องจาก
ประเทศคานาดาใช้ ๒ ภาษานี ้เป็ นหลัก มีคนมาเยี่ยมชมเว็บไซท์ของเราประมาณ ๗ ล้ านคน และเว็บไซท์
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ของเรามีเนื ้อหาสาหรับนักการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรี ยน นักศึกษา บรรณารักษ์ นักวิจยั และนักข่าว โดย
เนื ้อหาของเว็บไซท์ประกอบด้ วยเกมส์เพื่อการศึกษา การสอนในคอมพิวเตอร์ และเอกสารแนะนาสาหรับ
ผู้ปกครอง งานวิจยั แผนการจัดทาแบบเรี ยนตังแต่
้ ชนประถมถึ
ั้
งมัธยมปลายกว่า ๒๐๐ แบบ โดยเชื่อมโยง
กับผลลัพธ์ของหลักสูตรของแต่ละจังหวัด
จากการวิจยั เราพบว่าการใช้ สื่อดิจิตอลของชาวคานาดามีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นหลายด้ าน ดังนี ้
- พฤติกรรมเสี่ยงมากมาย (เช่น การส่งรู ปและภาพยั่วยวนทางเพศผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ )
เกิดขึ ้นน้ อยกว่าที่เชื่อกันอย่างแพร่หลาย
- เยาวชนเห็นคุณค่าความเป็ นส่วนตัวของตน และกาลังพัฒนาบรรทัดฐานทางสังคมในเรื่ องความ
ยินยอมและการให้ ความเคารพกัน
- เยาวชนไม่คอ่ ยสนใจจะเชื่อมต่อกับคนแปลกหน้ า และรู้วธิ ีรับมือกับการติดต่อของคนแปลกหน้ า
- ทังครู
้ และเยาวชนเห็นพ้ องต้ องกันเรื่ องความสาคัญของการศึกษาเรื่ องการรู้ เท่าทันสารสนเทศ
ดิจิตอล
- ผู้ปกครองยังคงเป็ นส่วนสาคัญในชีวติ ของเด็กอยู่
ท้ ายที่สุด เรารู้ ว่าเยาวชนจานวนมากกาลังเลื อกสิ่งดีๆ ในโลกออนไลน์อยู่แล้ ว และกาลังใช้ สื่ อ
ดิจติ อลในเชิงรุก ซึง่ ทาให้ องค์กรเราอยากต่อยอดจากตรงนัน้ ให้ มากขึ ้นไปอีก
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มิสเอลซา บาสติยอง ผูร้ ่ วมก่อตัง้ โครงการสตรี ทสคูล ประเทศ่รั่งเศส

เว็บไซท์ StreetPress.com

เริ่ มต้ นใช้ งานในปี พ.ศ.

๒๕๕๒ เป็ น “ห้ องข่าว” แบบเปิ ด ที่เน้ นประเด็นทางสังคมและ
เมือง สาหรับคนวัย ๒๐-๓๐ ปี เว็บไซท์นี ้ จัดทาโดยคนหนุ่มสาว
และเพื่อคนหนุ่มสาวที่พวกเขาเป็ นตัวแทน เนื ้อหาจัดทาโดยนัก
วารสารที่ ไ ม่ใ ช่มื อ อาชี พ ในทุก วัน อัง คารจะมี ก ารจัด ประชุม
บรรณาธิการ ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนมาร่วมประชุมได้ แม้ แต่คน
ที่ยงั ไม่เคยเขียนบทความมาก่อน ก็สามารถเข้ าร่วมประชุมชนได้
พวกเขาก็จะมาเรี ยนรู้การเขียนบทความ
StreetPress.com เป็ นองค์กรอิสระ มีคนทางานเต็มเวลา ๘ คน และมีนกั ข่าวอาสา ๖๐๐ กว่าคน
รายงานข่า วให้ แ ก่ห้ อ งข่า วนี ้ เว็ บ ไซท์ มี บ ทความมากกว่า ๓,๐๐๐ บทความ และมี ผ้ ูอ่า น (ไม่ซ า้ กัน )
๓๐๐,๐๐๐ คนต่ อ เดื อ น การท างานของ SreetPress.com เป็ นการท างาน “แบบกลุ่ ม ” โดยมี
StreetProd.TV เป็ นผู้ให้ ทนุ และเราทางานร่วมกับ สตรี ทสคูล (Street School) โดยร่วมกันจัดอบรมด้ าน
วารสารศาสตร์ โดยไม่คิดเงิน คนสามารถเข้ ามาเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นนักข่าว นักเขียนบทความ และพัฒนาเป็ น
“นักข่าว/นักเขียนบทความพลเมือง” (Citizen Journalist) ต่อไปในอนาคต
สตรี ทสคูล (Street School) มีโปรแกรมอบรมระยะเวลา ๓ เดือน ซึ่งเป็ นโปรแกรมสาหรับคนหนุ่ม
สาว ทุกปี จะมี คนมาสมัครประมาณ ๕๐๐ คน แต่เราคัด เลื อกได้ เพี ยง ๑๕ คน (อายุ ๒๐-๓๐ ปี ) การ
คัดเลือกนี ้ ไม่สนใจว่าพวกเขาทาอะไรมาก่อน ไม่สนใจว่าพวกเขามีระดับการศึกษาระดับไหน แต่สนใจว่า
พวกเขามีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นนักข่าว/นักเขียนบทความ มากน้ อยแค่ไหน หลังจากอบรมพบว่า ร้ อยละ
๗๕ ของผู้รับการอบรม สามารถเข้ าทางานในสายอาชีพสื่อสารมวลชน
การก่อตัง้ Street School นัน้ เป็ นการลดช่องว่างระหว่างนักวารสารศาสตร์ กบั คนอ่าน เราต้ องการ
เปิ ดประตูการทาข่าวแบบมืออาชีพ โดยเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนจานวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ได้ รับ
ประโยชน์จากการอบรมการทาข่าวฟรี ถ้ านักวารสารศาสตร์ มาจากภูมิหลัง ชาติพนั ธุ์ และศาสนาที่ตา่ งกัน
เราก็จะได้ ประโยชน์มากขึ ้น เพราะต่างคนต่างมีประเด็นของตนเองที่อยากนาเสนอ และเราก็หวังว่านักเรี ยน
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ที่เข้ าร่วมสตรี ทสคูล จะถูกว่าจ้ างโดยสื่อกระแสหลัก หรื อสามารถใช้ ทกั ษะที่ได้ จากการอบรมสร้ างเนื ้อหาที่
เป็ นประโยชน์
เราต้ องการการทาข่าว/เขียนบทความ เพื่อความเป็ นพลเมืองและเพื่อเสรี ภาพ เนื่องจากคนส่วน
ใหญ่ไม่ทราบว่าข่าวถูกจัดทาขึ ้นมาอย่างไร เราจึงสอนให้ เยาวชนเข้ าใจว่าห้ องข่าวทางานอย่างไร ใครเป็ นผู้
ตัดสินใจว่าอะไรเป็ นข่าวหรื อไม่เป็ นข่าว และเข้ าใจการจัดประชุมเพื่อสรุปหัวข้ อ ข่าว นอกจากนี ้ เรายังสอน
เทคนิคการจัดทาวารสาร เช่น วิธีการเขียนบทความ วิธีการตรวจสอบข้ อเท็จจริง เป็ นต้ น เพื่อให้ พวกเขาเป็ น
นักวารสารศาสตร์ มืออาชีพ
คนที่จะเข้ ามาร่วมอบรมกับเรา คือ คนที่อายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี ที่อาศัยอยู่ในเมืองปารี สและเมือง
รอบๆ และเรามองหาแรงจูงใจของผู้สมัคร โดยคัดเลือกคนที่มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นนักวารสารศาสตร์ มาเข้ า
ร่วมโครงการ นอกจากนี ้ เรายังต้ องการสร้ าง “ทีมแบบผสม” คือ ต้ องการคนที่มีอายุต่างกัน รวมทังมี
้ ภูมิ
หลัง ชาติพนั ธุ์ และทักษะที่ตา่ งกันมาร่วมทีม ทังนี
้ ้ เพื่อที่จะให้ พวกเขาเรี ยนจากกันและกันในปี ที่ผ่านมา มี
ผู้สมัครทางเว็บไซท์ ๖๐๐ มีการสัมภาษณ์ ๕๐ คน และเราคัดเลือก ๑๕ คน
เราจัดประชุมทุกวันเสาร์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๘.๐๐ น. ที่ “Numa” ซึ่งเป็ นศูนย์นวัตกรรมดิจิตอลของ
กรุงปารี ส (เพื่อเปิ ดโอกาสให้ คนทางานและนักเรี ยนสามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ) ส่วนวันอื่นๆ ที่เหลือพวกเขา
ต้ องทาการบ้ าน เช่น ทารายงาน ทารายการวีดีโอ เป็ นต้ น และมาส่งงานในวันเสาร์ การประชุมในทุกวัน
เสาร์ นนั ้ เราจะมีผ้ ใู ห้ การอบรม ๒-๓ คน ซึ่งอาจเป็ นนักข่าวมืออาชีพช่างภาพข่าว นักข้ อมูลข่าว นักข่าว
อิสระ บรรณาธิการข่าว ฯลฯ
นอกจากนี ้ เรายังมีการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่เปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนเข้ ารับการอบรมได้ มีคนเข้ ารับ
อบรมประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คนต่อ ครั ง้ ตัว อย่า งของการอบบรมแบบนี ้ คื อ ๑) การท าข่า วเบื อ้ งต้ น :
เตรี ยมการสัมภาษณ์อย่างไร เขียนรายงานและนาเสนอภาพประกอบอย่างไร ๒) การรายงานทางโทรทัศน์
: สัมภาษณ์ ถ่ายภาพ ตัดต่อ ให้ เสียงอย่างไร ๓) การค้ นข้ อมูลข่าว : จะหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและผลิตการ
นาเสนอให้ เห็นภาพข้ อมูลได้ อย่างไร และ ๔) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์
สาหรับนักข่าว เป็ นต้ น
สิ่ง ที่ส าคัญ สาหรั บเรา คือ การที่ผ้ ูเข้ าอบรมของเราสามารถเขียนบทความ แล้ วนาไปลงในสื่ อ
กระแสหลักได้ ซึง่ พวกเขาจะรู้วา่ กว่าจะได้ บทความที่ดีนนั ้ พวกเขาต้ องเขียนมากกว่า ๑๐ ครัง้ พวกเขาต้ อง
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ตรวจสอบทุกข้ อมูลเพื่อให้ งานของเขาน่าเชื่อถือ ท้ ายที่สดุ เราก็อยากให้ พวกเขาสามารถขายบทความของ
พวกเขาให้ กับสื่อกระแสหลัก เรามองว่าการเขียนลงสื่อกระแสหลักสร้ างผลกระทบมากกว่าสื่อพลเมือง
แม้ ว่าผู้เข้ าอบรมจะไม่ได้ เรี ยนจบวารสารศาสตร์ โดย แต่ถ้าบทความที่พวกเขาเขียนนันมั
้ นแตกต่างไปจาก
สิ่งที่สื่อกระแสหลักคุ้นเคย เป็ นมุมมองที่แตกต่างที่สร้ างความสนใจให้ กบั ผู้คน มันก็เป็ นบทความที่ดี ที่สื่อ
กระแสหลักจะนาไปลงในสื่อของตน
ถึงกระนัน้ ก็ไม่ใช่วา่ ทุกคน จะสามารถเขียนบทความแล้ วสื่อกระแสหลักนาไปลงในสื่อของพวกเขา
นอกจากนี ้ ผู้เข้ าอบรมสามารถทาสื่อภาพยนตร์ หรื อสื่อวีดีโอ แม้ ว่าสิ่งที่ทานัน้ จะไม่คอ่ ยดีเท่าไรแต่ก็พวก
เขาสามารถนาไปลงในเว็บไซท์ได้ พวกเขาสามารถสร้ างและควบคุมเว็บไซท์ และโพสท์ (Post) งานของ
ตนเองในสื่อออนไลน์ได้
เรามีองค์กรภาคีซึ่งเป็ นสื่อระดับชาติ ๖๐ องค์กร และสื่อมวลชนมืออาชีพเหล่านี ้ จะมาให้ ความรู้
แก่ผ้ เู ข้ าอบรมทุกวันเสาร์ ในช่วงโปรแกรม ๓ เดือน นอกจากนี ้ เรายังมีการประชุมตัวต่อตัวกับบรรณาธิการ
บริหาร เพื่อให้ พวกเขาเห็นว่าห้ องข่าวทางานอย่างไร และบรรณาธิการบริหารและผู้มีอานาจตัดสินใจ จะไป
ที่ Street School เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถาม ซึ่งใครก็ตามที่เกี่ยวข้ องกับโครงการก็สามารถเข้ าหาได้ และได้
ให้ รายละเอียดการติดต่อเอาไว้ สิ่ งเหล่านี ท้ าให้ ผ้ ูเข้ าอบรมสามารถสร้ างเครื อข่ายที่ เข้ ม แข็ง กับองค์กร
เหล่านี ้ได้
หลังจากจบจากสตรี ทสคูลแล้ ว ส่วนใหญ่ก็ทางานด้ านวารสารศาสตร์ คนที่อายุยงั น้ อยก็ไปเรี ยน
ต่อด้ านวารสาร บางคนก็เปิ ดบล็อกของตนเอง หรื อถ่ายทาภาพยนตร์ /วีดีโอทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
บางคนก็ทางานกับรัฐ ซึง่ ก็ประสบความสาเร็ จอย่างมาก เพราะเข้ าไปทางานในระดับกระทรวง ผู้เข้ าอบรม
เหล่านี ้ ใช้ ความรู้ของตนเองเป็ นสะพานเชื่อมสู่การทางานร่ วมกับ Street Press, Media Maker และ
Street Prod
ในแง่มมุ ของการรู้เท่าทันสื่อ เราเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าอบรมพูดคุยกันใน “ห้ องข่าว” พวกเขาต้ องตัง้
คาถามกับตัวเอง และเมื่อนามาพูดคุยกันในห้ องข่าว พวกเขาจะเห็นมุมมองที่แตกต่างกันไปของผู้เข้ าอบรม
แต่ละคน ทาให้ โลกทัศน์ของพวกเขาขยายกว้ างมากขึ ้น เราพยายามจะสอนทักษะทางเทคนิคเพื่อให้ พวก
เขาเป็ นนักวารสารศาสตร์ ที่ดี และพยายามสอนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ด้วย นอกจากนี ้ ในช่วงการอบรม
เรายังเชิญอาจารย์มาให้ ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อด้ วย
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คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์ กุล เครื อข่ายพลเมื องเน็ท ประเทศไทย

เครื อข่ายพลเมืองเน็ท ไม่ได้ มองตนเองว่ากาลังทา MIL
แต่กิจกรรมบางอย่างของเราจะซ้ อนทับกับการรู้ เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ วันนี ้จะพูด ๒ ส่วน คือ แนวคิดที่อยู่เบื ้องหลังการ
ทางาน และนาเสนอกิจกรรมที่เราทา
การแปลคาว่า “Literacy” ว่า “การรู้เท่าทัน” นัน้ คิดว่า
ยังไม่ครอบคลุมความหมายทัง้ หมด ซึ่งก็ไม่ร้ ู ว่าจะใช้ คาไหนที่
ดีกว่า แต่โดยทัว่ ไปแล้ ว Literacy คือ ความสามารถในการอ่าน
และเขี ย น หรื อ การอ่ า นออก-เขี ย นได้ ส่ ว นค าว่ า “Media
Literacy” ที่แปลว่า “การรู้เท่าทันสื่อ” มีความหมายเหมือนกับว่าคือผู้บริ โภคที่ตระหนักรู้ และเราไม่คอ่ ยพูด
ถึงว่าเราเป็ นผู้ผลิตสื่อเองด้ วย ดังนัน้ ถ้ าพูดถึง “การรู้ทนั ” ในที่นี ้ จะหมายถึง ความสามารถในการอ่ า น
สื่อและสารสนเทศออก และเขียนสื่อและสารสนเทศได้
การใช้ แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในบริ บทความเป็ นพลเมืองสาหรับองค์กรของเรานัน้
กิจกรรมของเราทัง้ หมดคือความพยายามที่จะสนับสนุนให้ ผ้ ูคนสามารถตัดสินใจด้ วยตนเอง ในแง่ของ
กระบวนการที่บคุ คลสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น ๒ ส่วนคือ การควบคุมสิ่ง
ที่ต้องการเป็ น : การสานึกในตนเอง การสร้ างอัตลักษณ์ และการมีส่วนร่วมทางสังคม และ การควบคุม
แนวทางที่เขา/เธอต้ องการใช้ ชีวิต : สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้ อมในแนวทางที่เขา/เธอสะดวกสบายใจ
ในยุค ดิจิ ต อล มี ก ารเปลี่ ย นแปลงความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง อ านาจ (ดูต ารางหน้ า ถัด ไป) ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
โครงสร้ างพื น้ ฐานมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ในอดีต รัฐเป็ นผู้ให้ บริ การ เช่น นา้ ประปา ไฟฟ้า เป็ นต้ น
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนไปให้ เอกชนทา (Privatization) มากขึ ้น และมีงานบริ การบางอย่างที่รัฐไม่เคยทามา
ก่อนเลย เช่น การให้ บริการอินเตอร์ เน็ท ซึง่ ภาคเอกชนจะเป็ นผู้ให้ บริการ
ในอดีต การให้ บริ การของรัฐ รัฐต้ องรู้ บางอย่างเกี่ยวกับคุณ เช่น รัฐต้ องรู้ ที่อยู่ของคุณ เพื่อที่จะ
ให้ บ ริ ก ารที่ ดี ขึน้ รั ฐ ต้ อ งรู้ บางอย่า งเกี่ ย วกับ สุข ภาพของคุณ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารที่ ดี ขึน้ แนวคิด นี ้ สามารถ
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ประยุกต์ใช้ กับภาคเอกชนในปั จจุบนั ถ้ าคุณต้ องการบริ การสาธารณะจากภาคเอกชน คุณต้ องให้ ข้อมูล
บางอย่างแก่พวกเขา
ในอดีต ความสัมพันธ์ ของเรากับบริ การสาธารณะ บ่อยครัง้ เป็ นความสัมพันธ์ ในแง่ความเป็ น
พลเมือง ปั จจุบนั เป็ นความสัมพันธ์ ในแง่ของผู้บริ โภคมากขึน้ แนวทางที่เราคิดเกี่ ยวกับสิทธิ ความเป็ น
พลเมืองได้ เปลี่ยนแปลงไปแล้ ว เราไม่สามารถใช้ สิทธิพลเมืองอย่างเดียวในการรับประกันสิทธิของเราในทุก
แง่มมุ เราควรคานึงถึงสิทธิผ้ บู ริโภคด้ วย
ยุคก่ อนดิจิตอล
ผู้ให้ บริการโครงสร้ างพืน้ ฐาน รัฐ
สัญญา
สัญญาทางสังคม
กรอบการกากับดูแลระดับชาติ รัฐธรรมนูญ, กฎหมายเกี่ยวสิทธิ์
กรอบการก ากั บ ดู แ ลระดั บ สหประชาชาติ, ICCPR
นานาชาติ
การแสดงออก
การลงคะแนนเสียง
บันทึกประชากร
การสารวจสามะโนประชากร
(ทุก ๕-๑๐ ปี )
พืน้ ที่กิจกรรม
ภายในเขตแดนรัฐ-ชาติ
ชนิดของพืน้ ที่
สาธารณะและเอกชน
ความสัมพันธ์
พลเมือง

ยุคดิจิตอล
บริษัท
สัญญาการให้ บริการ
กฎหมายการค้ าและผู้บริโภค
ข้ อตกลงการค้ าระหว่างประเทศ
การซื ้อ (หรื อการขายตัวเอง)
อุปกรณ์รับสัญญาณ
(เวลา-จริง)
ข้ ามผ่านรัฐ-ชาติ
ส่วนใหญ่เป็ นเอกชน
ผู้บริโภค

ความสัมพันธ์เชิงอานาจใหม่ หมายถึง เราใช้ ชีวิตอยู่ในพื ้นที่เอกชน (Private Space) ที่บริ ษัทเป็ น
เจ้ า ของมากขึน้ และกิ จ กรรมของเราและข้ อ มูล เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมของเราจะก้ าวข้ า มเขตแดนมากขึน้
นอกจากนี ้ ข้ อตกลงการค้ าเสรี จะไม่คอ่ ยเกี่ยวกับการค้ าแต่เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายอื่นๆ
ด้ วย เช่น กฎหมายพลเมือง กฎหมายอาชญากรรม เป็ นต้ น ดังนัน้ เพื่อปกป้องสิทธิ พลเมืองของเรา เรา
จาเป็ นต้ องรับมือกับกฎหมายและข้ อตกลงทาง “การค้ า” เหล่านี ้ และสิทธิผ้ บู ริ โภคคือสิทธิ พลเมืองแบบ
ใหม่ เมื่อความสัมพันธ์เชิงอานาจเปลี่ยนไป การศึกษาภาคพลเมืองและการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศต้ อง
มีการปรับตัวด้ วย
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เมื่อเราพูดถึงอานาจ เราควรถามว่าอานาจเกิดขึ ้นที่ไหนหรื อการควบคุมอยู่ที่ไหน ในพื ้นที่ของการ
ควบคุม อย่า งเช่น ถ้ า เรามี ข้ อมูล จ านวนมากและมี เ ครื่ องที่ จ ะเชื่ อมโยงข้ อ มูลเหล่า นี ้ แต่มัน มี ค วาม
สลับ ซับ ซ้ อ นในการใช้ มาก และยากที่ ค นปกติ ทั่ว ไปจะรั บ มื อ กั บ มัน ได้ ท าให้ บริ ษั ท บางแห่ ง สร้ าง
“Software” ขึ ้นมา เพื่อให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ ที่ประสบปั ญหาการใช้ เครื่ องมือข้ างต้ น แต่ผ้ ใู ช้ ก็ต้องเชื่อใจบริ ษัท
บริ ษัทรับประกันว่าข้ อมูลของผู้ใช้ ปลอดภัย แต่หลายครัง้ ก็ไม่จาเป็ นต้ องบอกว่าบริ ษัทกาลังทาอะไรกับ
ข้ อมูลของผู้ใช้ ความสัมพันธ์แบบนี ้เรี ยกว่า “Feudal Internet” คือ การเชื่อถือผู้ให้ บริ การ และผู้ให้ บริ การ
จะให้ บริการ ซึง่ บางครัง้ ก็ให้ บริการฟรี และบางครัง้ ก็คิดค่าธรรมเนียมนิดหน่อย ผู้ให้ บริ การจะรับประกันว่า
ทุกสิ่งปลอดภัย นี่คือการดึงเอาอานาจการควบคุมข้ อมูลของคุณไปจากคุณ คาถามจึงมีอยู่ว่า แล้ วเราจะ
ดึงอานาจการควบคุมกลับมาให้ ผ้ ใู ช้ อย่างไร
ทุกคนไม่มีความสามารถในการรับมือกับข้ อมูลจานวนมหาศาลหรื อข้ อมูลที่ซบั ซ้ อน แต่อย่างน้ อยก็
ต้ องตระหนักถึงผลที่ตามมา หรื อรู้ ทางเลือกอื่นๆ ที่พวกเขาสามารถมี สาหรับพลเมืองในยุคดิจิตอล การ
ตัด สิ น ใจด้ ว ยตนเองจะเกิ ด ขึน้ ได้ ก็ คื อ การมี ความสามารถที่ จ ะเข้ า ใจ รั ก ษาความปลอดภัย และใช้
ประโยชน์จากข้ อมูล การเข้ ารหัส และเครื อข่าย เพื่อประโยชน์ของเขา/เธอเอง รวมถึงการปกป้องผู้อื่นมาใช้
เพื่อต่อต้ านเขา/เธอด้ วย
เราพูดเกี่ยวกับการอบรมทักษะต่างๆ ในการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เช่น ทักษะทางเทคโนโลยี
ทักษะการทาวารสาร ทักษะการถ่ายรู ป ฯลฯ บางครัง้ แม้ ว่าเราจะมีทกั ษะเหล่านี ้ เราก็ทาอะไรบางอย่าง
ไม่ได้ ยกตัวอย่าง เรารู้ ว่าเราสามารถเพาะเมล็ดพันธุ์ได้ แต่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ (Legal code) ไม่อนุญาต
ให้ เราทา และในยีนของเมล็ดพันธุ์ (Biological code) บริ ษัทปรับแต่งไม่ให้ งอก เราก็เพาะเมล็ดพันธุ์นนั ้
ไม่ได้ คาถามจึงมีอยู่ว่าเราจะทาอย่างไรเมื่อติดกับดักกฎหมายลิขสิทธิ์ แม้ ว่าเราจะมีทกั ษะต่างๆ ที่ได้
จากการอบรม
ดังนัน้ ในแง่มุมดังกล่าวข้ างต้ น การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ควรทาให้ ผ้ ูคนสามารถควบคุม
สารสนเทศส่วนบุคคลของตนเองได้ โดยการเข้ ารหัสระบบสารสนเทศในแนวทางที่เหมาะสมสาหรับพวกเขา
และถ้ าจาเป็ นก็เข้ ารหัสในระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้ องที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ ด้วย ซึ่งควรจะพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่าง MIL กับสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้ออานวยด้ วย (ดูตารางหน้ าถัดไป) เมื่อพิจารณาทักษะของ
ปั จเจกบุคคล ถ้ าไม่มี ความเป็ นส่วนตัว คุณก็ไม่สามารถควบคุมชีวิตของคุณเองได้ เรามองว่าความเป็ น
ส่วนตัวกับความปลอดภัย เป็ นแนวคิดที่เป็ นแกนหลักในกิจกรรมของพวกเรา
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ตัวเอง
ทักษะทางสังคม/
การแสดง (อัตลักษณ์ ), การท่องข้ ามสื่อ,
ปั จเจกบุคคล
การปกป้ องตนเอง (ความปลอดภั ย /
(MIL อยู่ตรงนี)้
ความเป็ นส่วนตัว), ภาษาและวัฒนธรรม
[~การอ่ านออก]
สิ่งแวดล้ อมและ
เสรี ภาพทางข้ อมูล, เสรี ภาพในการแสดง
สิ ท ธิ์ ต่ า ง ๆ ที่ ความคิดเห็น, การปกป้องข้ อมูล, ความ
เอือ้ อานวย
เป็ นเจ้ าของสื่อ

นอกเหนือจากตัวเอง
การจัดสรร, การเข้ ารหัส, การเจาะเข้ า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,การปรับปรุง
[~การเขียนได้ ]
สาธารณะสมบัติแบบเปิ ด (Creative
Commons), ใบอนุญ าตใช้ ซอฟแวร์
ฟรี , ข้ อ มูล เปิ ด, วารสารเข้ า ถึ ง แบบ
เปิ ด (Open Access journals),
เครื่ องมือสร้ างความร่ วมมือแบบเปิ ด
(Open collaboration tools),
สิ่งแวดล้ อมที่เชื่อใจได้

กิ จ กรรมของเครื อ ข่ า ยพลเมื อ งเน็ ท ที่ ส นับ สนุน แนวคิด ดัง กล่าวข้ า งต้ น มี หลายกิ จ กรรม
ยกตัวอย่างเช่น “โรงเรี ยนพ(ล)บค่ า” เป็ นโครงการความร่ วมมือกับห้ องสมุดศิลปะ (รี ดดิ ้งรูม) สีลม๑๙ ที่
เราจัด พูดคุย และประชุม เชิ ง ปฏิ บัติการในประเด็น ร่ วมสมัยกับวัฒ นธรรมดิจิ ตอล โดยเฉพาะประเด็น
เสรี ภาพ การแสดงออก ทรัพย์สินทางปั ญญา สื่อใหม่ และขบวนการทางสังคม
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติ “พฤหัด” (THURSDIY) มีหลายกิจกรรม เช่น การสอนการทา
แผนที่ด้วย Open Street Map การสร้ างข้ อมูลพื ้นฐานโอเพนซอร์ ส การรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล การเขียน
วิกิพีเดีย การทาคาบรรยายด้ วย Amara และการใช้ งานอินเตอร์ เน็ทอย่างปลอดภัย เป็ นต้ น
องค์กรของเราได้ จัดทา “คู่มือพลเมือง” ซึ่งมีเนื ้อหาเกี่ยวกับภาษาและเครื่ องมือของสื่อพลเมือง
เทคนิคการเผยแพร่ จริยธรรมของสื่อพลเมือง ข้ อแนะนาด้ านกฎหมาย กรณีศกึ ษาจากต่างประเทศ และ
เครื่ องมือสาหรับเข้ าถึงข้ อมูลที่ถกู ปิ ดกัน้ และ จัดทา “คู่มือพลเมืองเน็ท” ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการทางาน
ของอินเตอร์ เน็ท การใช้ อินเตอร์ เน็ทให้ ปลอดภัย ความเป็ นส่วนตัวกับสื่อสังคม ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
กฎหมายคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินทางปั ญญา และสิทธิในความเป็ นส่วนตัวที่ผ้ บู ริโภคควรรู้
เรายังมีการจัดทารายงานประจาปี ซึง่ เป็ นการรวบรวมสถานการณ์สิทธิเสรี ภาพด้ านข้ อมูลข่าวสาร
นโยบายของภาครัฐต่ออินเตอร์ เน็ท และปรากฏการณ์สาคัญทางวัฒนธรรมออนไลน์ เช่น การกลั่นแกล้ ง
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ทางอินเตอร์ เน็ท เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังทาการวิจยั เรื่ อง “การสารวจมาตรการรักษาความปลอดภัยและการ
คุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของผู้ ให้ บริ การออนไลน์ไ ทย” โดยทาร่ วมกับองค์กรไพรเวซีอินเทอร์ เนชันแนล
(Privacy International) ด้ วยการส ารวจผู้ให้ บริ การออนไลน์ จานวน ๔๕ เว็บไซท์ เช่น หน่วยงานรั ฐ
ธนาคาร มหาวิทยาลัย บริ การขนส่งสาธารณะ เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมีข้อมูลเกี่ยวกับการบริ การที่พวก
เขาใช้ อยู่ และสนับสนุนผู้ให้ บริการปรับปรุงงานบริการของตนให้ ดียิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมหรื อประเด็นบางอย่างที่ปัจเจกบุคคลไม่สามารถทาเองได้ ต้ องอาศัย
การแทรกแซงจากรั ฐบาล องค์ กรจึง ได้ จัดกิ จ กรรมที่ เรี ยกว่า “โรงเรี ยนพลเมื องเน็ท ” เพื่อให้ ความรู้ แก่
ผู้เข้ าร่วมอบรมนาไปขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยองค์กรได้ จดั อบรมความรู้ ด้านนโยบายอินเตอร์ เน็ทให้ กับ
เยาวชน (อายุ ๒๐-๓๕ ปี ) เนื ้อหาในการอบรมประกอบด้ วย อินเตอร์ เน็ททางานอย่างไร กระบวนการมีส่วน
ร่วมการอภิบาลอินเตอร์ เน็ท กฎหมายและข้ อตกลงการค้ าระว่างประเทศกับอินเตอร์ เน็ท การควบคุมเนื ้อหา
และคุ้มครองเด็ก และการสอดแนมการสื่อสารและสิทธิในความเป็ นส่วนตัว
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ประสบการณ์ MIL กับภาคการศึกษา
วิทยากร ได้ แก่ ดร.อลิซ วาย.แอล. ลี: หัวหน้ าภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแบพติสท์
ฮ่อ งกง และ คุ ณ เข็ ม พร วิ รุ ณ ราพั น ธ์ : ผู้จัด การสถาบัน สื่ อ เด็ก และเยาวชน (สสย.) ประเทศไทย
นาเสนอประสบการณ์ ในการขับเคลื่อน และการสร้ างเครื อข่ายการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศในระบบ
การศึกษา

ดร.อลิซ วาย.แอล. ลี หัวหน้าภาควิ ชาวารสารศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยแบพติ สท์ฮ่องกง

วันนี ้ ขอแบ่งปั นแนวคิด “ยุทธศาสตร์ แบบจาลองเครื อข่าย”
(Network Model Strategy) ที่ใช้ ส่งเสริ มการรู้ เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ (MIL) ในโรงเรี ยนและชุมชนต่างๆ ในฮ่องกง ใน ๒
ทศวรรษที่ ผ่านมา การศึกษาสื่ อ ในฮ่องกง ได้ รับ การพัฒ นาเป็ น
อย่างดี และใน ๒-๓ ปี ที่ผา่ นมา มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการรู้ เท่า
ทันแบบดังเดิ
้ ม ไปสูก่ ารรู้เท่าทันสื่อ และท้ ายที่สดุ ก็เป็ นการรู้เท่าทัน
สื่ อ และสารสนเทศ ซึ่ ง รวมแนวคิด การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ การรู้ เท่า ทัน
สารสนเทศ และทักษะด้ านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
ความจาเป็ นที่จะต้ องมี MIL ในฮ่องกง มีเหตุผล ๓ ประการ คือ
๑. สิ่งแวดล้ อมทางสื่อและเทคโนโลยี ฮ่องกงเป็ นจุดศูนย์กลางการสื่อสารระดับภูมิภาค เป็ น
เมืองที่พฒ
ั นาแล้ ว ในแง่ของเทคโนโลยีและสื่อก็ถึงจุดอิ่มตัวแล้ ว ดังจะเห็นได้ จากร้ อยละ ๘๓ ของครัวเรื อน
มีบรอดแบรนด์ใช้ ร้ อยละ ๒๒๘.๘ ของประชากรมี โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ จุดเข้ าถึง Wi-Fi สาธารณะมีถึง
๓๖,๒๖๗ จุด และประชากร ๔.๓ ล้ านคนจาก ๗ ล้ านคนมีบญ
ั ชีเฟซบุ๊ก (Facebook) ปั จจุบนั เรากาลัง
ก้ าวเข้ าสู่ยคุ “เว็บ ๓.๐” (Web 3.0 : Read-write-execute Web) ซึ่งเป็ นยุคสมัยที่ประชาชนทัว่ ไป จะใช้
iPads และ Tablets ในชีวิตประจาวัน นัน่ หมายความว่า ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ สามารถเชื่อมต่อถึงกันโดย
เทคโนโลยี และนี่ก็เป็ นเหตุผลหนึง่ ที่เยาวชนต้ องมีความรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็ นอย่างดี
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๒. การก้ าวเข้ าสู่สังคมแห่ งความรู้ (Knowledge Society) อันเป็ นแง่มมุ ทางสังคม-เศรษฐกิจ
เนื่องจากฮ่องกงเป็ นเมืองธุรกิ จ และอุตสาหกรรมหลักในฮ่องกง คือ การให้ บริ การทางการเงิน การค้ า
และโลจิสติกส์ และบริ การธุรกิจและท่องเที่ยว ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่าอุตสาหกรรมเหล่านี ้ คือกระดูกสันหลัง
ของเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ ของฮ่ อ งกง ดัง นัน้ สารสนเทศที่ ทัน กาล ไม่ ด่ า งพร้ อย (untainted) และ
หลากหลาย เป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับการตัดสินใจทางธุรกิจด้ วยเหตุผลและการศึกษา
๓. การเปลี่ ยนแปลงประชากร ประชากรเป็ นคนยุค เน็ทและโมบาย (Net and Mobile
Generation) ดังนัน้ จึงต้ องมีการปฏิรูปการศึกษา มีหลักสูตรโรงเรี ยนใหม่ เพื่อตระเตรี ยมให้ นกั เรี ยนเป็ น
คนท างานที่ มี ค วามรู้ นั่น คื อ พวกเขาต้ อ งเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ มี ทัก ษะทั่ว ไป และสามารถ
สร้ างสรรค์และจัดการบนฐานของความรู้ ได้ ดังนัน้ การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็ นสิ่ง ที่ จาเป็ นและ
สาคัญสาหรับนักเรี ยน อาจกล่าวได้ ว่า การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ คือทักษะของศตวรรษที่ ๒๑ และ
การรู้ทนั สื่อและสารสนเทศ เป็ นความจาเป็ นทางสังคมของชาวฮ่องกง เพราะจะทาให้ มีความสามารถด้ าน
สารสนเทศที่เข้ มแข็งขึ ้น ซึ่งจะทาให้ ชาวฮ่องกงสามารถรักษาบทบาทที่สาคัญในการพัฒนาระดับชาติได้
และเป็ นสะพานเชื่อมจีนกับโลกภายนอก
ในฮ่องกง เมื่อ ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา มีขบวนการเคลื่อนไหวเพื่ อการศึกษาสื่ อ ขบวนการนี ้ เป็ น
ขบวนการทางสังคมที่เกิดขึ ้นจากล่างขึ ้นบน (Bottom Up) มาจากหลายภาคส่วนและมารวมตัวกันเป็ น
“เครื อข่ายการศึกษาสื่อของฮ่องกง” ประกอบด้ วย โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย องค์กรศาสนา และองค์กรพัฒนา
เอกชน โดยในปี พ.ศ. 2543 ได้ ร่วมกันก่อตังเป็
้ น “The Hong Kong Association of Media Education:
HKAME)
ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ไม่ได้ ทางานในลักษณะบนลงล่าง (Top down) ไม่ได้ เริ่ ม
จากรัฐบาล ไม่ได้ มีศนู ย์แห่งเดียว แต่เป็ นการทางานแบบเครื อข่าย (Network Model) คือ เป็ นการทางาน
ร่ วมกันขององค์กรรากหญ้ าจากหลากหลายองค์กร และการขยายการทางานมี ลักษณะเป็ นเครื อข่าย
ผู้เข้ าร่วมเป็ นเสมือนจุดเชื่อมต่อเชิงปั จเจก (Individual Node) ในเครื อข่าย จุดเชื่อมต่อใหญ่ (the Big
node) ทางานในลักษณะจุดศูนย์กลางของเครื อข่าย ที่สนับสนุนจุดเชื่อมต่อ (Node) ที่เล็กกว่า
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ยุทธศาสตร์ ของเรา คือ การใช้ เครื อข่ายดังกล่าวส่งเสริ ม MIL ในฮ่องกง เราขยายความร่วมมือกับ
คนทางานด้ านอื่นๆ ด้ ว ย (เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ สารสนเทศ บริ ษัทเทคโนโลยี ) และเราใช้ จุดศูนย์ กลาง
เผยแพร่ความคิดและปฏิบตั กิ ารการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
“แบบจาลองเครื อข่าย” (Network Model) มีองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ ดังนี ้
๑. การส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยและการเริ่ ม ปฏิ บั ติก ารของเครื อ ข่ า ย เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
สิ่งแวดล้ อมทางเทคโนโลยีและสื่อ ที่เป็ นการปฏิวตั ิสื่อสารสนเทศ (Info-media revolution) กล่าวคือ เกิด
การหลอมรวมของเทคโนโลยีสื่อและคอมพิวเตอร์ ในทศวรรษ ๑๙๙๐ ทาให้ เราต้ องทาเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ (Info-media Literacy) โดยเริ่ มจากการทาวารสารทางวิชาการ และเขียนบทความเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารเหล่านัน้
เมื่อก้ าวเข้ าสู่สงั คมแห่งความรู้ ก็จาเป็ นจะต้ องบ่มเพาะคนทางานที่มีความรู้ ในฮ่องกง มีองค์กร
เยาวชนชื่อ “the Breakthrough” เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลสนับสนุนโครงการการศึกษาการรู้ เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ ซึ่งก็ได้ รับการสนับสนุนให้ ทาโครงการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ โครงการฯ ได้ มีการจัดการ
อบรม การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ จัดทาหนัง สือสาหรับเด็กประถม และจัดทาเว็บไซท์ ฯลฯ โดยมี ผ้ ูเข้ าร่ วม
โครงการ ๔,๐๐๐ คน ประกอบด้ วยนักเรี ยน ๓,๐๐๕ คน ครู ๑๔๓ คนและผู้ปกครอง ๑๔๓ คน
นอกจากนี ้ นักการศึกษาการรู้ เท่าทันสื่ อในฮ่องกง นอกจากจะเข้ าร่ ว มทางานกับ ที ม งานของ
ยูเนสโกแล้ ว ยกตัวอย่างเช่น การเข้ าร่วมจัดทาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสาหรับครู และการ
เข้ าร่วมจัดทาโปรแกรมการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ ยังพยายามทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิการการรู้ทนั สื่อและสารสนเทศ
ท้ องถิ่น และสาธารณชนได้ รับสารสนเทศอย่างทันเวลา ซึ่งเป็ นความพยายามที่จะให้ เครื อข่ายการรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ มีลกั ษณะเปิ ดและขยายตัวออกไป ดังนัน้ ถ้ าปราศจากพลังผลักดันและความพยายาม
ของนักการศึกษาดังกล่าวข้ างต้ น ก็ยากมากที่จะเริ่มทางานประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศได้
๒. องค์ ประกอบของเครื อข่ าย เราต้ องการให้ องค์กรหลายๆ แห่งมาร่วมกันทางาน แม้ ว่าเราจะ
มีองค์กรด้ านการรู้เท่าทันสื่อ เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรี ยน องค์กรเยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มศาสนา
องค์ก รสื่ อ และสมาคมการศึกษาสื่ อฮ่องกงอยู่แ ล้ ว แต่เ ราก็ ต้ องการเชื่ อมกับ ห้ อ งสมุดมหาวิท ยาลัย
ห้ องสมุดสาธารณะ ศูนย์ภาพยนตร์ ฮอ่ งกง พิพิธภัณฑ์ องค์กรสารสนเทศ สมาคมอินเตอร์ เน็ท และกรมการ
ศึกษาด้ วย
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๓. จุดศูนย์ กลางเครื อข่ าย ที่สามารถแบ่งปั นประสบการณ์ ทรัพยากร วิสยั ทัศน์ ความเชี่ยวชาญ
และการสนับสนุนต่อองค์กรที่ มีขนาดเล็ก โดยสมาคมการศึกษาสื่อฮ่องกง เป็ นจุดศูนย์กลางเครื อข่ายจุด
หนึง่ ซึง่ มีประธานสมาคมฯ เป็ นหนึ่งในกลุ่มผู้เขียนเอกสารของยูเนสโก เรื่ อง “หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศสาหรับครู ” และผู้บรรยาย (หมายถึง ดร. อลิซ ลี) เป็ นรองประธานสมาคมฯ ที่เป็ นสมาชิกคน
หนึง่ ของทีมงานที่เขียนตัวชี ้วัดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของยูเนสโก
จุดศูนย์กลางเครื อข่ายอีกจุดหนึง่ คือ สถาบันเพื่อสังคมและวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแบพติสส์
ฮ่อ งกง สถาบัน นี ้ พัฒ นาหลัก สูต รการศึก ษาทั่ว ไปส าหรั บ การรู้ เท่า ทัน สื่ อ และการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ และ
สารสนเทศ และมีข้อมูลการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศในเว็บไซท์ นอกจากนี ้ สถาบันยังเขียนบทความ
ประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศให้ ชุมชนนาไปใช้ แบ่งปั นกัน จัดการประชุมนานาชาติ และทาวิจยั
เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้ วย
โรงเรี ยนประถม Shak Chung Shan Memorial Catholic เป็ นจุดศูนย์กลางเครื อข่ายอีกจุดหนึ่ง ที่
มีความเชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ พฒ
ั นาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ที่บรู ณา
การเอาการรู้เท่าทันสื่อและการศึกษาสารสนเทศเข้ าด้ วยกัน จนเป็ นหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
นอกจากนี ้ โรงเรี ยนนี ้ ยังได้ ทางานร่วมกับโรงเรี ยนอื่นๆ อีกหลายแห่งในฮ่องกง
จุดศูนย์กลางของเครื อข่ายที่ทางานร่วมกัน ประกอบด้ วย 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. การสื่อสารของเครื อข่ าย ความเข้ มแข็งของ “แบบจาลองเครื อข่าย” คือ การเชื่อมเข้ าด้ วยกัน
ของจุดเชื่อมต่อต่างๆ (Nodes) จุดเชื่อมต่อเหล่านี ้ จะต้ องเชื่อมโยง สนับสนุน แลกเปลี่ยน และร่วมมือกัน
และกัน กล่าวคือ มี การแบ่ง ปั น กัน ทัง้ ในแง่ ทรั พ ยากรและประสบการณ์ โดยจุดศูนย์กลางเครื อข่ายมี
บทบาทนาอย่างมีนยั สาคัญ เราต้ องการการสื่อสารและความร่วมมือกันและกันของเครื อข่าย และบทบาท
ของผู้ขบั เคลื่อนประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศควรทาหลายบทบาท ยกตัวอย่างผู้บรรยายได้ เข้ าไป
เป็ นผู้ให้ คาแนะนาแก่สมาคมความร่ วมมือเพื่อจัดการศึกษาด้ วยตนเองที่บ้าน เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมเพื่อ
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ทบทวนกรอบการทางานของครูที่จดั โดยรัฐบาลฮ่องกง และเป็ นกรรมการในคณะกรรมการการพัฒนาครู
และครูใหญ่มืออาชีพ เป็ นต้ น
๕. การขยายเครื อข่ าย การทางานประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในฮ่องกง เริ่ มต้ นโดย
การศึกษาสื่อ เมื่อรู้เท่าทันสื่อแล้ ว ก็ก้าวเข้ าสู่สถาบันห้ องสมุดและพื ้นที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ในอดีตเรา
ทางานกับโรงเรี ยน ต่อมาเราก็ทางานกับครอบครัว นอกจากนี ้ เราไม่ได้ ทางานเฉพาะในฮ่องกงเท่านัน้ เมื่อ
๒-๓ ปี ที่ผ่านมา เราจัดสัมมนาที่จีนและเราแปลหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศจากภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาจีน และเราไม่ได้ มงุ่ เป้าเฉพาะการคิดเชิงวิพากษ์เท่านัน้ เรายังมุง่ เป้าไปสูก่ ารสร้ างความรู้ด้วย

ข้ อท้ าทายและการพัฒนาในอนาคต :
อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้ วว่าการเรี ยนรู้ เกิดขึ ้นได้ ทุกที่ทกุ เวลา การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เป็ น
ทักษะชีวิตที่ ขาดไม่ไ ด้ จึง หวัง ว่าการรู้ เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ จะเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
โรงเรี ยน ซึง่ มันก็ไม่ง่ายนัก ในฮ่องกง เราพยายามทาสิ่งนี ้ และก็ทราบว่าประเทศอื่นๆ ก็ทาแบบนี ้เช่นกัน
ถ้ าเราก้ า วจากการรู้ เท่า ทัน สื่ อ ไปสู่การรู้ เท่า ทัน สื่ อ และสารสนเทศ เราจ าเป็ นต้ องใช้ ความรู้
สาขาวิชาการรู้เท่าทันสารสนเทศมากขึ ้น เราจะต้ องจูงใจให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการรู้ เท่าทันสารสนเทศ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ให้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของเครื อข่ายและมีส่วนร่วมใน
การรณรงค์สง่ เสริมการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้ วย
การส่งเสริ มการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศนัน้ สิ่งที่สาคัญ คือ การสร้ างเครื อข่าย ที่มีหลากหลาย
องค์กรอยู่ในเครื อข่าย และทาให้ องค์กรเหล่านี ้ ร่ วมมือกันทางาน เนื่องจาก องค์กรบางแห่งมีทรัพยากร
มาก แต่มีประสบการณ์ น้อย และองค์กรบางแห่งมี ประสบการณ์ มาก แต่มีทรั พยากรน้ อย ถ้ าสามารถ
ทางานร่วมกันได้ ก็จะทาให้ การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศขยายไปสูพ่ ลเมืองในสังคมได้ อย่างทัว่ ถึง
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คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผูจ้ ดั การสถาบันสื อ่ เด็กและเยาวชน (สสย.) ประเทศไทย

การขับเคลื่อนเรื่ องการรู้ เท่าทันสื่อของภาคประชาสังคม
ในประเทศไทย ที่นาไปสู่การผลักดันภาครัฐและภาคนโยบายนัน้
ภาคประชาสังคมในประเทศไทย ตังโจทย์
้
การทางานรู้ เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศจากสถานการณ์ปัญหาและวิกฤตทางสังคมที่เกิด
ขึ ้นกับเด็กและเยาวชนไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในประเทศ
ไทย มีจานวนเด็กและเยาวชนคิดเป็ น ๑ ใน ๓ ของประชากรไทย
ทังหมด
้
และเด็ก-เยาวชนต้ องเผชิญหน้ ากับวิกฤตปั ญหาสังคม ทัง้
ปั ญหาสุขภาพการ ปั ญหาสุขภาพจิต ความรุนแรง ความไม่เท่าทัน
สื่อต่างๆ รอบตัว
ปั จจุบนั พบว่าเด็กไทยใช้ เวลาอยู่หน้ าจอ ๗-๘ ชัว่ โมงใน ๑ วัน พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ จึง
เปลี่ยนไปตามสื่อที่ได้ รับ ความสัมพันธ์ในครอบครัวน้ อยลง เด็กมีเพื่อนมากมายในสื่ อสังคมออนไลน์แต่
ยังคงเหงา เพราะไม่มีปฏิสมั พันธ์ กับครอบครัว กับคนในชุมชน เด็กไม่เข้ าใจรากเหง้ าประวัติศาสตร์ ของ
ตัวเองและชุมชน เหล่านี ้ นาไปสู่ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวแล้ ว นอกจากนี ้ ประเทศไทยยังไม่มี กลไกในการ
กากับดูแลสื่อให้ มีเนื ้อหาที่เหมาะสม ประกอบกับกระบวนการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนก็ไม่ได้ ตอบสนองที่จะให้
เด็กได้ เท่าทัน ฉะนัน้ เด็กจึงได้ รับอิทธิพลของสื่ออย่างมาก ทังเรื
้ ่ องของการบริ โภค พฤติกรรมในเรื่ องของ
เพศและความรุ นแรง หรื อเรื่ องของค่านิยมฟุ้งเฟ้อ การพนันออนไลน์ ฯลฯ อันนาไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆ
ต่อไป
ปรากฏการณ์ทางสังคมนี ้ ทาให้ คนทางานด้ านเด็กและเยาวชนตังสมมติ
้
ฐานว่า การให้ ความรู้เรื่ อง
การเท่าทันสื่อและสารสนเทศแก่เด็ก-เยาวชน จะสามารถแก้ ไขสถานการณ์ได้ หรื อไม่ กระบวนการรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ และกระบวนการสื่ อสร้ างสรรค์ จะถูกใช้ ไ ปเพื่ อแก้ ไขวิกฤตปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ กั บเด็ก
เยาวชน และครอบครัวได้ อย่างไร
ในระบบการศึกษา ซึ่งกาลังปฏิรูปการเรี ยนรู้ ให้ เป็ นการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต โดยจะต้ องสร้ างชุมชน
และสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ ้น ดังนี ้ ระบบการศึกษา จึงไม่ได้ หมายความเฉพาะการศึกษาในระบบ
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โรงเรี ยนเท่านัน้ แต่มองเป็ นระบบการเรี ยนรู้ ที่แวดล้ อมตัวเด็กในทุกมิติ โดยเป้าหมายเพื่อสร้ างให้ เกิ ด
พลเมืองที่กระตือรื อร้ น ที่เข้ มแข็งในระบอบประชาธิปไตย ที่จะเป็ นผู้ขบั เคลื่อนเมือง ขับเคลื่อนประเทศของ
เราให้ ส ามารถพัฒ นาไปข้ างหน้ า ให้ เด็กเข้ ามี ส่วนร่ วมรับผิดชอบสัง คมของเขาเองในฐานะพลเมื องที่
เข้ มแข็งและมีสว่ นร่วมในสังคม ตังแต่
้ ในวัยเด็กโดยไม่ต้องรอให้ ถึงวัยเลือกตัง้
ทังหมดนี
้
้ คือโจทย์ที่ภาคประชาสังคมในประเทศไทยใช้ ในการขับเคลื่อนกระบวนการเรี ยนรู้ ให้
ประชาชนมี ทัก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ ๒๑ นั่น คื อ ๑. จิ ต ส านึ ก ต่ อ โลก ด้ า นพลเมื อ ง ด้ า นสุข ภาพ ด้ า น
สิ่งแวดล้ อม ๒. ทักษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ ปัญหา
การสื่อสาร และการร่วมมือทางาน ๓. ทักษะด้ านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ ๔. ทักษะชีวิต
และการทางาน การรวมตัว การคิดริเริ่ม การเรี ยนรู้ข้ามวัฒนธรรม ฯลฯ
การตระหนักถึงความสาคัญของการรู้ เท่ าทันสื่อในสังคมไทย
ในประเทศไทย ได้ ขยับขับเคลื่อนประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศมาเป็ นเวลากว่า ๓๐ ปี
แล้ ว โดยภาคประชาสังคมที่ทางานพัฒนาเด็กและเยาวชน มีจดุ เปลี่ยนสาคัญในแต่ละช่วงเวลาดังต่อไปนี ้
ปี พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๓๓ : เริ่ มขับเคลื่อนโดยองค์ กรพัฒนาเด็ก มีการจัดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อ ค่าย
เด็กและเยาวชนเท่าทันสื่อ การรณรงค์คดั ค้ านสื่อที่ไม่เหมาสม แต่เป็ นกิจกรรมในระดับจุลภาค ในชุมชน
โรงเรี ยน โดยองค์กรพัฒนาเอกชนด้ านเด็กและเยาวชน เช่น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็ นต้ น มีความ
พยายามที่จะนาเสนอประเด็นการรู้เท่าทันสื่อไปยังรัฐบาลแต่ละชุด ผ่านทางเครื อข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
ด้ านเด็กและเยาวชน แต่ไม่เป็ นผล
ปี พ.ศ.๒๕๓๕ : รั ฐบาลให้ ความสนใจ เป็ นครัง้ แรกที่รัฐบาล (นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ อานันท์ ปั ณยา
รชุน) มีมติตงคณะอนุ
ั้
กรรมการขึ ้นมา ศึกษาบทบาทของสื่อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในผลการศึกษา
มีการพูดถึงการจัดกระบวนการเรี ยนรู้เท่าทันสื่อเอาไว้ ในเอกสารที่เป็ นข้ อเสนอแนะต่อรัฐบาลด้ วย แต่เป็ น
เพียงข้ อเสนอแนะ ที่ไม่มีนโยบายใดๆ รองรับเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ปี พ.ศ.๒๕๓๘ : การสัมมนาระดับชาติว่าด้ วยการรู้ เท่ าทันสื่อ เป็ นการร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนา
เอกชน และรั ฐ โดยคณะครุ ศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย จัด การสัม มนาเกี่ ย วกับ ทิ ศ ทางการจัด
“สื่อมวลชนศึกษาในประเทศไทย” เพื่อให้ เนื ้อหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการ
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ผลิตครู ให้ ครูรุ่นใหม่มีความเข้ าใจและตระหนักในการสอนเด็กให้ มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถนาผล
การสัมมนาไปขยายต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้
ปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๖ : ความตื่นตัวของภาคประชาสังคม เกิดกิจกรรมของกลุ่มที่ทางานด้ านเด็ก
และโรงเรี ยนที่ตระหนักถึงความสาคัญในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ กล่าวคือ โครงการเด็กไทยรู้ทนั ในโรงเรี ยน
การทดลองพัฒนาหลักสูตรการรู้ เท่าทันสื่อในโรงเรี ยนคาทอลิก ยูเนสโกและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดทาร่างหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อสาหรับมัธยมตอนต้ นทดลองใน ๘ โรงเรี ยน และจัดอบรมครูและนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนที่สนใจ
ปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙ : การก่ อเกิด สสย. จุดเปลี่ยนสาคัญที่เป็ นประโยชน์ต่อประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศต่อเด็กและเยาวชน คือการที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริ มสร้ างสุขภาพ (สสส.) รอ
เริ่ มโครงการเท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ ด้ วยการสนับสนุนโครงการวัยมันส์เท่าทันสื่อ จนทาให้ เกิดแผนงานสื่อ
สร้ างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ภายใต้ สสส. ให้ การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อของ
เยาวชนในพื ้นที่ตา่ งๆ มีการรณรงค์เรื่ องสื่อดี และการเฝ้าระวังสื่อของภาคีเครื อข่ายครอบครัว พร้ อมๆ กับ
เข้ ามีสว่ นร่วมในการดาเนินการยกร่าง พรบ. กองทุนสื่อด้ วย
ปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓ : องค์ กรกากับดูแลสื่อ พรบ. เกี่ยวกับการประกอบกิจการสื่อ และองค์กรกากับ
ดูแลประกาศใช้ มีการดาเนินการตาม พรบ. ดังกล่าว เกิด กสทช. ทาหน้ าที่กากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ขณะเดียวกัน โทรทัศน์สาธารณะเกิดขึ ้น และดาเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่าง
เป็ นทางการ
กลไกทางนโยบายที่เป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็นการรู้เท่าทันสื่อในสังคมไทย คือ
๑. การที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม สุขภาพ (สสส.) ให้ การสนับสนุนแผนงานสื่ อสร้ าง
สุขภาพ ทาให้ องค์กรที่ดาเนินกิจกรรมประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อ มาตลอด ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง การดาเนินกิจกรรมจึงมีประสิทธิภาพและเป็ นที่รับรู้อย่างกว้ างขวางขึ ้น
๒. การเกิดขึ ้นขององค์กรกากับดูแลสื่ออย่าง กสทช. ซึ่งกาหนดให้ มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยระบุประเด็นการรู้เท่าทันสื่อเป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์ ที่
ต้ องดาเนินการภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐
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๓. การเกิด พรบ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเป็ นที่คาดหวังว่า จะมีบทบาท
ที่สาคัญในการขับเคลื่อนประเด็นการรู้เท่าทันสื่ออย่างมีนยั ยะสาคัญต่อไป
การขับเคลื่อนเรื่ องเท่ าทันสื่อของเด็ก เยาวชน และครอบครั วของภาคประชาสังคมใน
ประเทศไทย ระหว่ าง ปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๘
ภาคประชาสังคมในประเทศไทย ดาเนินกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อภายใต้ ๑. ยุทธศาสตร์ สร้างคน :
พัฒนาพลเมื องตื ่นรู้ เน้ นยุทธศาสตร์ เชิงรุกเพื่อพัฒนาเด็กให้ เป็ นพลเมืองที่กระตือรื อร้ น ให้ สามารถอยู่ใน
สังคมได้ อย่างเท่าทัน และมีบทบาทความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่แข็งขันและมีส่วนร่ วม และ ๒.
ยุทธศาสตร์ สร้างระบบ : พัฒนาปั จจัยแวดล้อมด้านการสื ่อสาร เป็ นยุทธศาสตร์ เชิงรุกเพื่อพัฒนาระบบสื่อ
และปั จจัยแวดล้ อมรอบๆ ตัวเด็กไปพร้ อมๆ กัน ได้ แก่การสร้ างเครื อข่ายเด็กและเยาวชน กลไกการเฝ้าระวัง
สื่อกระแสหลัก พัฒนาแนวคิดการทากิจการเสริมทักษะ ตลอดจนการผลักดันเชิงกฎหมายและนโยบาย
ทังนี
้ ้ เครื อข่ายไม่ได้ ให้ ความสาคัญเฉพาะสื่อกระแสหลัก หรื อสื่อที่ผลิตโดยสถาบันหลักและสื่อ
ธุรกิจเท่านัน้ แต่มองสื่อทังหมด
้
ที่อยูร่ อบๆ ตัวเด็ก ที่จะส่งผลต่อสุขภาวะที่ดี -ไม่ดีของเด็กได้ องค์ประกอบ
สาคัญ ของระบบสื่อหลอมรวม ไม่เพี ยงประกอบด้ วยผู้ผลิตสื่อกระแสหลักเท่านัน้ แต่รวมถึง ครอบครั ว
ช่องทางสื่อ และพื ้นที่ในการทากิจกรรมของเด็กด้ วย สุขภาวะที่ดี ภายใต้ พรบ.สร้ างเสริ มสุขภาวะฯ ไม่ได้
จากัดเฉพาะกาย (ร่างการแข็งแรง ปลอดสารพิษ ปลอดภัย สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ ) จิต (ความดี
ความงาม ความสงบ และมี ส ติ ) เท่านัน้ แต่รวมถึง องค์ป ระกอบด่า นสภาพสัง คม ที่ หมายถึง สัง คมที่
หลากหลาย เข้ มแข็ง ยุติธรรมและมีสนั ติ ซึ่งเมื่อรวมกายแข็งแรง จิตเข้ มแข็ง และสังคมสันติแล้ ว จะส่งให้
เกิด “ปั ญญา” ที่ไม่เพียงแต่เป็ นปั ญญาความรู้เท่านัน้ แต่ต้องมีอิสรภาพทางปั ญญาด้ วย การทางานด้ าน
การรู้ เท่าทัน สื่ อ ของภาคประชาสัง คม จึง เป็ นไปเพื่ อเป้ าหมายให้ เ ราสามารถใช้ สื่ อให้ เกิ ดสุข ภาวะใน
ความหมายดังกล่าวข้ างต้ นนี ้
ดังนัน้ วิธีการที่ดีที่สดุ คือ การสร้ างระบบสื่อที่ดี ที่อยู่รอบๆ ตัวเด็ก ที่จะนาไปสู่การสื่อสารเพื่อสุข
ภาวะที่ดี และถ้ าเป้าหมายที่อยากไปให้ ถึง คือการสร้ างเด็ก ให้ เป็ นพลเมืองที่มีความกระตือรื อร้ น สามารถ
ดาเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมที่มีความยุตธิ รรมและมีสนั ติสขุ เพราะฉะนัน้ เราจะใช้ ประโยชน์จากสื่อ และสิ่งที่อยู่
รอบๆ (คือระบบสื่อ) เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสาร ตัวอย่างในการสนับสนุนโครงการฯ ที่ผ่านมา จะเห็นว่า
สื่อที่เด็กใช้ จะเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิต อยู่ในบริ บทสังคมที่เขาอาศัยอยู่ ในชุมชนที่แวดล้ อมตัวเด็ก
จึงพบเห็นความหลากหลายแตกต่างไปตามพื ้นที่ดาเนินกิจกรรมของโครงการ มีการใช้ พื ้นที่และวัฒนธรรม
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ของตัวเองเป็ นพื ้นที่การสื่อสาร ใช้ งานศิลปะ การละเล่นพื ้นบ้ าน วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเปิ ดโอกาสให้ คน
ในครอบครัวและชุมชนสามารถเข้ ามีสว่ นร่วมได้ ด้วย
การดาเนินกิจกรรมใน ๔๐ จังหวัดขณะนี ้ พบว่า การสร้ างระบบสื่อที่ดีในชุมชน ต้ องใช้ วิธีคิดแบบ
องค์รวมดังกล่าวแล้ ว คือมองสื่อใหม่ ที่เริ่ มมีอิทธิพลว่า เราจะอยู่และใช้ สื่อใหม่ให้ เป็ นเครื่ องมือในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้ อย่างไร โดยให้ ความสาคัญกับพื ้นที่เชิงกายภาพ ให้ เป็ นเนื ้อหาในการสื่อสารเพื่อให้
เกิดคุณค่าของตัวเด็กเอง ให้ เป็ นพื ้นที่สร้ างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ของครอบครัว ให้ เป็ นพื ้นที่ที่เกิด
การรวมกลุ่มสร้ างจิตสานึกในการเป็ นพลเมือง การอยู่ร่วมกัน ผลักดันให้ เกิดประชาธิปไตยในชุม ชน ให้
เป็ นพื ้นที่ที่ทาให้ เกิดปั ญญาทังภายในและภายนอก
้
และให้ เป็ นพื ้นที่ที่มีความสุข ซึ่งชุมชนทังชุ
้ มชนมีส่วน
ร่วมในการออกแบบเอง
ทังนี
้ ้ ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ๓ ดี คือสื่อดี พื ้นที่ดี และภูมิดี ภูมิดีหมายถึงภูมิค้ มุ กันดี ได้ แก่การเท่าทัน
ตัวเอง การเท่าทันสื่อ โดยเริ่ มต้ นจากการพัฒนาแกนนา สร้ างและขยายเครื อข่ายต้ นแบบ และผลักดัน
นโยบาย กระบวนการทางานการรู้ เท่าทันสื่อ จะดาเนินการควบคู่ไปกับการรู้ เท่าทันตนเอง และเท่าทัน
สัง คม มุ่ง สู่เ ป้าหมายที่ การสร้ างเด็กให้ เ ป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยที่ เข้ ม แข็ง และมี ส่วนร่ วม
รับผิดชอบ ทาให้ กระบวนการเรี ยนรู้ เท่าทันสื่ออยู่ในมิติของการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็ก และขับเคลื่อน
งานพัฒนาชุมชนไปด้ วยกัน คาดหวังว่า จะมีแผนขยายพื ้นที่ทากิจกรรมไปสู่ ๕๐ จังหวัด โดยเครื อข่ายจะ
เป็ นผู้ขยายผลพื ้นที่ออกไปสูโ่ รงเรี ยนและชุมชนใกล้ เคียง
กิจกรรมที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือทาสื่อ คือดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมชุมชน ที่แตกต่างหลากหลายตามพื ้นที่
นันๆ
้ กาหนด เครื่ องมือเหล่านี ้ จะทาให้ เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างหลากหลายไปด้ วย ทังนี
้ ้
จะมี ส ถาบัน สื่ อเด็ก และเยาวชน รวมกับนัก วิช าการ เข้ าไปช่ว ยติด ตามและส่ง เสริ ม ให้ กิ จ กรรมมุ่ ง สู่
เป้าหมายที่ชดั เจนขึ ้น เพื่อเชื่อมโยงให้ พื ้นที่ทางานแต่ละหางตอบโจทย์การสร้ างสุขภาวะและสังคมโดยรวม
ในทิศทางเดียวกัน
กรณีตัวอย่ าง : รองเมือง..เรืองยิม้
ชุมชนรองเมือง เป็ นชุมชนแออัดข้ างสถานีรถไฟหัวลาโพง ได้ ชื่อ (จากสังคม) ว่าเป็ นชุมชนยาเสพ
ติด โดยที่ภาครัฐไม่ได้ เข้ าไปช่วยเหลือป่ องกัน เป็ นพื ้นที่ทางานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กมาร่วม ๒๐ ปี
แล้ ว แต่ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาเรื่ องยาเสพติด และความรุนแรงได้ การปกป้องเด็กที่ผ่านมา มูลนิธิฯ จะใช้
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กระบวนการสังคมสงเคราะห์ของรัฐ ที่มีกลไกยุ่งยาก ซับซ้ อน และล่าช้ า จึงไม่ประสบผลสาเร็ จ และเมื่อ
เปลี่ยนมาใช้ แนวคิด ๓ ดี คือสื่อดี พื ้นที่ดี และภูมิดี ตามแนวคิดกระบวนการเรี ยนรู้เท่าทันสื่อของเครื อข่าย
เด็ก เยาวชน และครอบครัวดังกล่าว ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาคาดฝั น
เริ่มต้ นกระบวนการสื่อสร้ างสรรค์ด้วยกิจกรรมการออกแบบพื ้นที่ที่คิ ดว่าจะให้ ความสุข ให้ เด็กร่วม
สารวจปั ญหาที่ประสบอยู่ พบว่า เด็กกิ นอาหารขยะตามโฆษณา มากิ นอาหารเช้ า นาไปสู่การสารวจ
ร้ านอาหารดีในชุมชน และกิจกรรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และรายการโทรทัศน์ (นักข่าวพลเมือง) เพื่อแนะนา
ร้ านค้ าและร้ านอาหารดี เด็กที่เข้ าร่ วมโครงการเริ่ มรู้ จักชุมชนมากขึน้ จากกิจกรรมสารวจชุมชน ได้ รับรู้
ปั ญหาในชุมชน ไปพร้ อมๆกับค้ นพบข้ อมูลประวัติศาสตร์ ชมุ ชนที่มีคณ
ุ ค่า เด็กเลือกข้ อมูลเชิงคุณค่าที่เป็ น
พลัง ด้ านบวกมาผลิ ตสื่ อด้ วยศิลปะ เพื่อสื่อสารและทากิจกรรมต่อไป กิจกรรมดัง กล่าวนี ้ ไม่เพี ยงเป็ น
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กเท่านัน้ แต่ยงั ทาให้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องเข้ ามามีบทบาทในชุมชนมาก
ขึ ้นด้ วย เกิดการขยายผลต่อจากกลุม่ แกนนาร่วมกิจกรรมไปสู่เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กกลุ่มปั ญหายาเสพติด
ด้ วย จากกลุ่มแกนนาไม่กี่คน เพอ่มจานวนแกนนาเยาวชนอีกเป็ นจานวนมาก จากพื ้นที่ชุมชนรองเมื อง
ขยายสูช่ มุ ชนใกล้ เคียงอีก ๓ ชุมชน เป็ นต้ น
แนวทางการขับเคลื่อนเรื่องเท่ าทันสื่อของเครือข่ ายสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
การด าเนิ น การตามแนวทางของเครื อ ข่ า ยสื่ อ เพื่ อ เด็ ก เยาวชน และครอบครั ว ที่ ผ่ า นมา มี
องค์ประกอบสาคัญใน ๓ แนวทางคือ
๑. ภาคความรู้ : สร้ างความรู้ สร้ างเครื่ องมือการเรี ยนรู้ รูปแบบการทางาน และสรุปเป็ นองค์ความรู้
๒. ภาคสังคม : สร้ างเครื อข่ายระดับพืน้ ที่ในภูมิภาคต่างๆ พร้ อมๆ กับประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
๓. ภาคนโยบาย : นาเสนอข้ อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันกฎหมาย เพื่อให้ เกิดการทางานใน
ประเด็นการรู้ เท่าทันสื่ออย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ จนกระทั่งเกิด
พรบ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ นับเป็ นการผลักดันมา ๑๒ ปี ๘
รัฐบาล โดยคาดหวังว่า ภายใต้ พรบ. นี ้ จะทาให้ ประเด็นการรู้เท่าทันสื่อเป็ นที่เข้ าใจ นาไปสู่ก าร
ปฏิบตั อิ ย่างกว้ างขวางในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อไป เพราะ พรบ. ดังกล่าวจะทาให้ เกิด
- เกิดกลไกพัฒนาสื่อสร้ างสรรค์ที่มีการจัดการทรัพยากรอย่างพอเพียง
- เกิดการเพิ่มพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนแบบสื่อสุขภาวะ
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- เด็กเยาวชนสามารถเข้ าถึงและมีสว่ นร่วมสร้ างสื่อดีมากขึ ้น
- เกิดกลไกเท่าทันสื่อที่สง่ ผลต่อสุขภาวะ
ทังนี
้ ้ พรบ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
๑. รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์
๒. ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์
๓. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีทกั ษะในการรู้ เท่าทัน
สื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้ างสรรค์ และสามารถใช้ สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และ
สังคม
๔. ส่ง เสริ ม และสนับสนุนการมี ส่วนร่ วมของประชาชนอย่างกว้ างขวาง เพื่ อให้ เกิ ดการพัฒ นาสื่ อ
ปลอดภัยและสร้ างสรรค์
๕. ส่งเสริมให้ มีการศึกษาวิจยั อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้ างนวัตกรรมด้ านสื่อปลอดภัยและ
สร้ างสรรค์
๖. ส่งเสริ มบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ ยวกับสื่อให้ มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้ างสรรค์
๗. ดาเนินการและส่งเสริ มให้ มีสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์ที่ทกุ คนสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้
อย่างทัว่ ถึง
นอกจากนี ้ ประเด็นการทางานร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ เป็ นประเด็นที่สาคัญเช่นกัน เครื อข่ายสื่อ
เด็กและเยาวชน ได้ ร่วมทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาคเอกชน
้
และภาครัฐ เช่น ไทยซีวิคเอ็ดดูเคชัน่
มูล นิ ธิ ฟ รี ดิ ช เอแบรท คณะครุ ศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ส านัก งานการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ รวมทัง้ สถาบันสิทธิ มนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมมือกันเพื่อ พัฒนา
วิ ทยากรสาหรับกระบวนการรู้เท่าทันสื อ่ ที่มีความเข้ าใจในมิตพิ ลเมือง สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้ อม การเมือง
อย่างลึกซึ ้ง เพื่อให้ เนือ้ หาการสร้ างพลเมืองมีความเข้ มข้ นและรอบด้ าน และ พัฒนาเนื ้อหาหลักสูตร ที่
หลากหลาย ซึ่งจะนาไปใช้ ให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน นอกจากนี ้ เครื อข่ายสื่อเด็กและ
เยาวชน ยัง ได้ ผ ลักดันให้ เ รื่ อง “การรู้ เท่าทันสื่ อ” เป็ นยุทธศาสตร์ ในระดับนโยบาย ด้ วยการร่ วมมื อกับ
กสทช. และกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอีกด้ วย
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กสทช. กับการสร้ างการรู้ เท่ าทันสื่อของประชาชน
เริ่ มต้ นจากความร่ วมมือกันจัดเวทีสัมมนาระดับชาติ เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การรู้ เท่าทันสื่อ
เพื่ อความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จากการสัม มนา
ดังกล่าว เกิดแผนยุทธศาสตร์ ของ กสทช. ซึง่ มีวิสยั ทัศน์ว่า ประชาชนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ เท่าทันสื ่อ
เพือ่ สร้างความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย โดยมีเป้าหมายว่า ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐ สังคมไทยจะ
มีระบบและกลไกในการพัฒนาความรู้ เท่าทันสื่อเพื่อความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ ดงั ต่อไปนี ้
๑. การขับเคลื่อนเชิงนโยบายการสื่อสารเชิงรุก
๒. การเสริมสร้ างศักยภาพ
๓. การวิจยั พัฒนา และการจัดการความรู้
๔. การสร้ างเครื อข่ายและการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคี
อย่างไรก็ตาม แผนยุทธศาสตร์ นี ้ ยังอยู่ในระดับการดาเนินงานของสานักงานเท่านัน้ ผู้ไม่ได้ รับการรับรอง
จากมติ ของคณะกรรมการ กสทช. และหวังว่า จากการสัมมนาครัง้ นี ้ คงจะมีการนาเสนอเข้ าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร กสทช. ด้ วย
การรู้ เท่ าทันสื่อในระบบการศึกษา
ดังกล่าวมาข้ างต้ น ดูเหมือนว่า การดาเนินการในประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อในประเทศไทย จะเป็ น
การขับเคลื่อนเฉพาะภาคประชาสังคมเสียเป็ นส่วนใหญ่ ในความเป็ นจริ งแล้ ว การรู้ เท่าทันสื่อในระบบ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนัน้ กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ ว
เช่นกัน กล่าวคือ มี การบรรจุการรู้ เท่ าทันสื ่อในหลักสูตรแกนกลางการศก กาาขั้นพื ้นฐานมาตัง้ แต่ พ.ศ.
๒๕๕๑ ซึ่งแม้ จะมีการบรรจุในหลักสูตรดังกล่าว แต่ บุคลากรที ่มีอยู่ ก็ ยงั ไม่ มีผู้ชานาญการด้ านนี ้ ทัง้ ใน
จ านวนและคุณ ภาพ เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ บุ ค คลากรในประเด็ น การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ อยู่ ใ นสมรรถนะ (ได้ แ ก่
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ ปัญหา และความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยี) ที่ถกู ต้ องในเชิงพัฒนา เพื่อผู้เรี ยนในศตวรรษที่ ๒๑ และเกิดการออกแบบการเรี ยนการ
สอน และการเลือกใช้ ประโยชน์สื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่ออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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นอกจากนี ้ ในการทาเนื อ้ หาหลักสูตรรายวิ ชาหน้าที ่พลเมื อง ยังได้เพิ่ มเติ มเนื ้อหาเกี ่ยวกับการรับรู้ เท่ าทันข้อมู ลข่ าวสารไว้ด้วย ทัง้ ในระดับมัธยมต้ น และมัธยมปลาย อย่างไรก็ตาม เมื่อดาเนินการตาม
นโยบายดังกล่าว ก็พบว่าครู ยงั ไม่มีความเข้ าใจในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อเท่าที่ควร เพราะคานี ้ยังเป็ นคา
ใหม่ในระบบการศึกษาไทย นอกจากนี ้ ครู ยัง ไม่มีทักษะที่ จะบูรณาการเนือ้ หาการรู้ เท่าทันสื่อเข้ า ไปใน
รายวิชาอีกด้ วย
ปั ญหา อุปสรรค และความท้ าทาย
โดยภาพรวม สังคมไทยยังไม่ได้ ตระหนักในความสาคัญของการรู้ เท่าทันสื่อ ยังไม่เข้ าใจว่า การ
รู้เท่าทันสื่อสามารถเป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ได้ จึงยังไม่มีการกาหนดให้ การรู้ เท่าทันสื่อ
เป็ นวาระแห่งชาติ และไม่มีแผนยุทธศาสตร์ ใดๆ ที่ทกุ ฝ่ ายจะสามารถขับเคลื่อนไปพร้ อมกันอย่างต่อเนื่อง
กลไกที่เป็ นหัวหอกดาเนินงานด้ านนี ้มาอย่างยาวนาน อย่างเครื อข่ายสื่อเด็กและเยาวชน ก็ยงั ไม่
สามารถขับเคลื่อนผลักดันไปสูน่ โยบายและปฏิบตั กิ ารระดับประเทศได้ อีกทังยั
้ งไม่มีงบประมาณที่ตอ่ เนื่ อง
สม่าเสมอ และมากพอด้ วย
บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษา ทังในและนอกระบบการศึ
้
กษา รวมทังบุ
้ คลากรที่
ทางานกับเด็ก ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีความรู้และขาดทักษะเฉพาะประเด็น
อย่างไรก็ตาม ความท้ าทายคือ ตัวอย่างที่ประสบความสาเร็ จที่ปรากฏให้ เห็นจากการทางานที่ผ่าน
มา ต่า งรอให้ มี ก ารสรุ ป บทเรี ย น พัฒ นาเป็ นองค์ ค วามรู้ และน าไปใช้ ข ยายผลต่อ เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นใน
ระดับชาติไป
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ประสบการณ์ จากต่ างประเทศ :MIL และบทบาทของผู้กาหนดนโยบาย
มิสมิ สาโกะอิโต : ที่ ปรึ กษาด้ านการสื่ อสารและข้ อมูล ยูเนสโกภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิค และ
ศาสตราจารย์ ดร. โทมัสบาวเออร์ : ภาควิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรี ย เป็ น
วิทยากรนาเสนอให้ เห็นตัวอย่างความพยายามที่จะผลักดันให้ แนวคิดการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เข้ า
ไปสูก่ ารกาหนดนโยบายด้ านต่างๆ ของประเทศ

มิสมิสาโกะ อิโต ที ป่ รก กาาด้านการสื อ่ สารและข้อมูล ยูเนสโกภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิค

ภารกิจหลังสงครามของยูเนสโกถูกกาหนดขึ ้นโดยธรรมนูญปี
ค.ศ.๑๙๔๕-พ.ศ.๒๔๘๘ ประมาณ ๗๐ ปี หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง
ซึ่งมี ภารกิจที่ จะส่งเสริ มการไหลเวียนของความคิดต่างๆ ทัง้ คาพูด
และรู ป ภาพ รวมทัง้ บ ารุ ง รั ก ษา ขยาย และกระจายความรู้ โดย
ยูเนสโกทางานในพื ้นที่การสื่อสารและสารสนเทศในประเด็นหลัก ๓
ประเด็น คือ
๑. เสรี ภ าพในการแสดงความคิดเห็นและสารสนเทศ
โดยทางานกับรัฐบาลและหน่วยกากับดูแลตามกรอบกฎหมาย
๒. การพั ฒ นาสื่ อ โดยให้ ก ารสนับ สนุนทางเทคนิ ค กับ องค์ก รสื่ อ สมาคมนัก วารสารศาสตร์
โรงเรี ยนวารสารศาสตร์ เพื่อพัฒนาสื่อให้ มีความเป็ นอิสระและสามารถสะท้ อนเสียงที่หลากหลายในสังคม
๓. สังคมแห่ งความรู้ โดยทางานกับองค์กรพัฒนาเอกชน โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย สถาบันอบรม
ครู ในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ประเด็นที่ว่า ทาไมผู้กาหนดนโยบายต้ องสนใจประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนัน้ ยูเนสโก
เห็นว่า การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสนองตอบข้ อท้ าทายบางประการ ของข้ อท้ าทายระดับโลกที่เรากาลัง
เผชิญอยู่ แนวคิดเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ตอบสนองต่อการส่งเสริ มเสรี ภาพด้ านสารสนเทศ ที่
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ตระหนักรู้ถึงความจาเป็ นที่จะปกป้องสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ เช่น สิทธิเด็กที่ต้องได้ รับการปกป้องเป็ นพิเศษ
สิทธิความเป็ นส่วนตัว เสรี ภาพจากการถูกเลือกปฏิบตั ิ ฯลฯ
ยูเนสโกเห็นว่า การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือสนับสนุน และสร้ างการถ่วงดุลกับ
วัฒนธรรมที่มีอานาจเหนือกว่า โดยการแบ่งปั นเรื่ องราวต่างๆ ผ่านการเสวนา และการสร้ างข้ อผูกพันอย่าง
สร้ างสรรค์ นี่ คือ ภารกิจ หลักของยูเ นสโกในพืน้ ที่การสื่ อสารและสารสนเทศ ในทศวรรษ ๑๙๗๐ มีข้อ
ถกเถียงเรื่ องสารสนเทศใหม่กบั ระเบียบการสื่อสาร ที่เสนอโดยยูเนสโกเพื่อเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของ
สารสนเทศจากประเทศในขัวเหนื
้ อสู่ประเทศในขัวใต้
้ (North to South) เพื่อให้ มีเสียงที่หลากหลายมากขึ ้น
ในสื่อ ซึง่ เป็ นภารกิจของยูเนสโกมาจนถึงทุกวันนี ้
การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ คือการต่อสู้กับประทุษวาจาออนไลน์ และสนับสนุนการสร้ าง
สันติภาพ นอกจากนี ้ ยังเป็ นเครื่ องมือในการต่อสู้กบั ภาพแบบเหมารวม ทังเชิ
้ งวัฒนธรรม และเพศสภาพ
ส่งเสริ มความเข้ าใจกันและกัน และปกป้องความหลากหลายและความเป็ นพหุลกั ษณ์ของวัฒนธรรม
สาหรับยูเนสโก การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ คือ ชุดของความสามารถชุดหนึ่ง ประกอบด้ วย
ความรู้ ทักษะต่างๆ และทัศนคติ ซึง่ สัมพันธ์กบั สื่อและสารสนเทศ ที่ซึ่งมีความสาคัญสาหรับ ๑) การเรี ยน
ตลอดชีวิตคือการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ การแสวงหาความรู้ และการเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้ ๒) ความ
เป็ นพลเมือง คือ การใช้ สื่อและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและจริ ยธรรม และมีการสื่อสารในฐานะ
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ และ ๓) ธรรมาภิบาล คือการที่ประชาชนหรื อผู้บริ โภคเข้ าใจบทบาทของสื่อ
และสารสนเทศในระบบประชาธิปไตยได้ ดีขึ ้น และสามารถประเมินเนื ้อหาของสื่อและสารสนเทศได้
โดยยูเนสโกได้ นาเอาแนวคิดที่แตกต่างและแยกจากกัน ๒ แนวคิด คือแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและ
การรู้ เท่าสารสนเทศ มารวมกันเป็ นแนวคิดการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

ทังนี
้ ้ แนวคิดการรู้ เท่าทัน

สารสนเทศ จะเน้ น เรื่ องการกาหนดและการเชื่ อมต่อสารสนเทศ การจัดวางต าแหน่ง และการเข้ าถึ ง
สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การจัดสารสนเทศ การใช้ สารสนเทศอย่างมีจริ ยธรรม การสื่อสาร
สารสนเทศ และทักษะการใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศสาหรับการดาเนินการด้ านสารสนเทศ
ส่วนการรู้ เท่าทันสื่อ เน้ นเรื่ องความเข้ าใจบทบาทและหน้ า ที่ของสื่อในสังคมประชาธิปไตย ความเข้ าใจ
เงื่ อนไขที่สื่อจะต้ องเติมเต็มหน้ าที่ของตนเอง การประเมิ นเนื ้อหาของสื่อในแง่มุมการทาหน้ าที่สื่อ อย่าง
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วิพากษ์ การมีส่วนร่วมกับสื่อเพื่อแสดงความเห็นของตนเอง การทบทวนทักษะต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการ
ผลิตเนื ้อหาที่สร้ างโดยผู้ใช้ สื่อ เป็ นต้ น
ยูเนสโกได้ ตีพิมพ์หนังสือชื่อ “หลักสูตรการรู้ เท่าทันสื่อ สาหรับครู ” (The MIL Curriculum for
Teachers) ซึง่ ได้ แปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาอาหรับ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปนุ่ มองโกเลีย สเปน ฯลฯ ที่ทาให้
คนแต่ละประเทศ สามารถอ่านและนาไปประยุกต์ใช้ หนังสือเล่มนี ้ เป็ นเครื่ องมือสาหรับใช้ ผลักดันประเด็น
การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศให้ เป็ นนโยบายการศึกษาระดับชาติ และเป็ นเครื่ องมือที่ตระเตรี ยมให้ ครู มี
ความสามารถด้ านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (ความรู้ ทักษะต่างๆ และทัศนคติ) และเป็ นกรอบการ
ทางานที่ยืดหยุ่นและครอบคลุม ซึ่งสถาบันการศึกษาครู สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ตามบริ บทของแต่ละ
ท้ องถิ่น
หลักสูตรการรู้ ทันสื่อและสารสนเทศสาหรับครู นอกจากจะเน้ น ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) ความรู้
เกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศสาหรับวาทกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสังคม ๒)
การประเมินสื่อและสารสนเทศ คือการวิเคราะห์เนื ้อหา และ ๓) การผลิตและการใช้ สื่อและสารสนเทศ
แล้ ว ยังเน้ นการสร้ างกระบวนการให้ ครูมีความสามารถ ๗ อย่างคือ
- ความเข้ าใจบทบาทของสื่อและสารสนเทศในระบบประชาธิปไตย
- ความเข้ าใจเนื ้อหาของสื่อและการใช้ เนื ้อหานันๆ
้
- การประเมินสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การประเมินสารสนเทศและแหล่งที่มาของสารสนเทศอย่างวิพากษ์
- การประยุกต์ใช้ รูปแบบต่างๆ ของสื่อดังเดิ
้ มและสื่อใหม่
- การจัดวางสถานการณ์/บริบทของเนื ้อหาของสื่อ
- การส่งเสริม MIL ให้ แก่นกั เรี ยนและการจัดการการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ตามที่ต้องการ
หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสาหรับครู ได้ จดั กระบวนการสอนและการเรี ยนรู้ เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ ที่ครูสามารถใช้ ในชันเรี
้ ยนได้ เช่น วิธีการศึกษาโดยการสืบสวนตามประเด็น การเรี ยนรู้บน
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ฐานของปั ญหา การไต่สวนในลักษณะที่เป็ นวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา การวิเคราะห์ตวั บท การวิเคราะห์
บริบท และการเรี ยนรู้ร่วมกัน ฯลฯ
หลักสูตรการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศสาหรับครู ได้ บูรณาการหลายยุทธศาสตร์ เข้ าด้ วยกัน เป็ น
หลักสูตรการอบรมครู ที่อาจจะเป็ นหลักสูตรเดี่ยวๆ ในลักษณะบังคับหรื อเป็ นทางเลือก หรื อใช้ วิธี การ
อบรมอย่า งเข้ ม ข้ น ใน ๑-๒ สัป ดาห์ แ ล้ ว มอบหมายงานให้ ท าภายใน ๑-๒ เดื อ น หรื อ อาจบูร ณาการ
องค์ประกอบหลายอย่างเข้ าด้ วยกัน อย่างเช่น บูรณาการบางส่วนของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเข้ ากับ
เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาสังคม และวิธีการสอน ฯลฯ
ในประเทศฝรั่งเศส แรงจูงใจจากหลักสูตร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสาหรับครูของยูเนสโก ทา
ให้ ฝรั่งเศสก่อตังศู
้ นย์ CLEMI (Centre of liaison of teaching and news media) ในปี ค.ศ.๑๙๘๓-พ.ศ.
๒๕๒๖ และดาเนินงานภายใต้ กระทรวงศึกษา ภารกิจของศูนย์ฯ คือ การศึกษาสื่อในระบบการศึกษาใน
ฝรั่ง เศส โดยการร่ วมมือกันของครู กับผู้เ ชี่ยวชาญสารสนเทศ ศูนย์ ฯ สนับสนุนครู โดยการจัดการอบรม
จัดเตรี ยมทรัพยากรต่างๆ และให้ คาแนะนาวิธีการสอนการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

นอกจากนี ้ ยัง

ทางานวิจยั ประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และร่วมมือกับองค์กรนานาชาติด้วย
เว็บไซท์ของศูนย์ฯ มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ สาหรับชันเรี
้ ยนและผลผลิตของนักเรี ยนด้ วย และหนึ่งใน
กิจกรรมเด่นที่ศนู ย์ฯ ทาทุกปี คือการจัดงาน “สัปดาห์สื่อ” ในโรงเรี ยน ในแต่ละปี พวกเขาจะเลือกประเด็นที่
ต้ องการนาเสนอ โดยในปี ๒๐๑๖ พวกเขาเลือกประเด็น “เสรี ภาพในการแสดงความเห็น : มันสามารถ
เรี ยนรู้ !” นอกจากนี ้ ศูนย์ฯ ยังสร้ างความร่วมมือกับโรงเรี ยน ครู และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทางานร่วมกันในการ
สอน MIL ในโรงเรี ยน ๑ สัปดาห์ (๑ครัง้ ต่อปี ) พวกเขาจัดหาทรั พยากรให้ ครูใช้ ในชันเรี
้ ยนและเชื ้อเชิญให้
นักเรี ยนสร้ างสรรค์หรื อผลิตเนื ้อหาของตนเอง
ประเทศโมรอคโค รับเอาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศสาหรับครูไปใช้ ในปี ค.ศ.๒๐๑๒พ.ศ.๒๕๕๕ พวกเขาบูรณาการ “หลักสูตรการรู้ เท่าทันสื่ อ และสารสนเทศใน ๒๐ ชั่วโมง” เข้ าไปใน
หลักสูตรการอบรมครู และหลักสูตรได้ กระจายไปยังศูนย์อบรมครูระดับชาติ ทังหมด
้
๑๕ แห่ง
เพื่อให้ ผลกระทบของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศมีความหมาย ยูเนสโกทางานร่วมกับกระทรวง
ศึกษาและผู้กาหนดนโยบายการศึกษา และยังมีการเสนอนโยบายการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศที่เป็ น
ทางเลือกด้ วย ยกตัวอย่าง ผู้กากับดูแลสามารถจัดเตรี ยมสารสนเทศและความรู้ ให้ กับผู้บริ โภคสื่อรู้ ว่า

65

ข่าวสารถูกผลิ ตขึน้ มาอย่างไร อะไรคือบรรทัดฐานและข้ อจ ากัดทางเทคนิค ฯลฯ ที่ทาให้ ผู้บริ โภคเห็น
เบื ้องหลังการผลิต หรื อให้ ผ้ บู ริการวิทยุ/โทรทัศน์สาธารณะ จัดเตรี ยมเครื่ องมือที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
เพื่อวิเคราะห์สื่อให้ แก่ผ้ ปู กครอง นักเรี ยน และครู เป็ นต้ น
ยูเนสโกได้ พฒ
ั นาทรัพยากรหลายอย่างที่เป็ นประโยชน์ อย่างเช่น การผลิตหนังสือชื่อ “ การรู้ เท่า
ทันสื่อและสารสนเทศ : แนวทางการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ” (Media and Information Literacy:
Policy and Strategy Guidelines) ซึ่งมีเนื ้อหาเกี่ยวกับกรอบการทางานด้ านการสร้ างนโยบาย และการให้
ตัวอย่าง หนังสือเล่มนี ้ จะเป็ นประโยชน์เป็ นอย่างมากสาหรับผู้ที่ยงั ไม่ร้ ูจกั หรื อไม่มีความรู้เกี่ยวกับ ประเด็น
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ยูเนสโกได้ ก่อตัง้ GAPMIL (Global Alliance for partnerships on media and information
literacy) ซึ่งเป็ นความพยายามแนวใหม่ที่จ ะส่งเสริ มความร่ วมมือนานาชาติ เพื่อให้ แน่ใจว่าพลเมือง
ทังหมดจะมี
้
ความสามารถด้ านสื่อและสารสนเทศ องค์กรนี ้ มีภารกิจเชื่อมต่อผู้ร่วมงานให้ สามารถผลักดัน
การพัฒนาทักษะการรู้ เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิสยั ทัศน์ที่มี
ต่อประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ยูเนสโกได้ ก่อตัง้ University Network on MILand Intercultural Dialogue (MILID) หรื อเครื อข่าย
มหาวิทยาลัยที่ม่งุ เป้าไปยังประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และการเสวนาระหว่างวัฒนธรรม โดย
MILID ส่งเสริ มงานวิจัยเพื่อเสนอประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศแก่ผ้ กู าหนดนโยบาย ยูเนสโก
ทางานกับมหาวิทยาลัยมากกว่า ๒๐ แห่งในสเปน จาไมก้ า บราซิล จีน โมรอคโค ฯลฯ
ในทุกปี ยูเนสโกจะจัดงานฉลองเชิงสัญลักษณ์ให้ กับประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ โดย
การจัดสัปดาห์การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศโลก (Global MIL Week) เพื่อให้ ผ้ คู นสนใจที่จะส่งเสริ ม
ประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ในแง่ที่เป็ นแนวทางส่งเสริ มความคลอบคลุมทางสังคม (Social
Inclusion) และการเสวนาระหว่างวัฒนธรรม และสร้ างแรงผลักดันให้ เ กิ ดการเสวนาในระดับโลก ใน
สัปดาห์การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศนี ้ จะมีนักกิจกรรมที่หลากหลาย มาจากองค์กรระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัย สมาคม กลุ่มนักวิจยั และครู ฯลฯ พวกเขามารวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรู้เท่า ทัน
สื่อและสารสนเทศ
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หนังสื่อชื่อ “แนวทางสาหรับผู้ให้ บริ การวิทยุ/โทรทัศน์ทางานส่งเสริ มเนื ้อหาที่ผลิตโดยผู้รับบริ การ
และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ” (Guidelines for Broadcasters on Promoting User Generated
Content (UGC) and MIL) จัดเตรี ยมโดยความร่ วมมือระหว่า งยูเนสโกกับ The Commonwealth
Broadcasting

Association เป็ นหนัง สื อ ที่ ใ ห้ แ นวทางการท างานของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ท ยุ / โทรทัศ น์ ต่อ

ผู้รับบริ การของพวกเขา เพื่อให้ เนื ้อหามีคณ
ุ ภาพสูง ขึ ้นและปรับปรุ งทักษะการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ให้ กับผู้ชม/ฟั ง และให้ แนวทางแก่ผ้ ูให้ บริ การวิทยุ /โทรทัศน์ในการใช้ วัตถุดิบจากหลายภาคส่วน (ความ
หลากหลายของเนือ้ หา) เพื่ อส่งเสริ มหน้ าที่ของผู้ให้ บริ การ ทัง้ หน้ าที่ที่มีต่อสาธารณะและการทาธุรกิ จ
รวมทังความต้
้
องการของผู้ชม/ฟั งด้ วย
หนังสือชื่อ “การต่อสู้กบั ประทุษวาจาออนไลน์ ” (Countering online hate speech) ให้ คานิยามคา
ว่า “ประทุษวาจา” รวมทัง้ การวิเ คราะห์ ความเครี ยดที่ เกิ ดขึน้ ระหว่างมาตรฐานสากลที่ มุ่ง เป้าไปยัง
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น กับหน้ าที่ความรับผิดชอบของรัฐและสังคม ในการต่อสู้หรื อจากัดประทุษ
วาจา การวิเคราะห์บทบาทของการสร้ างเครื อข่ายทางสังคม เพื่อรับมือกับประทุษวาจา และความสัมพันธ์
ของประทุษวาจากับการพูดและการกระทาออฟไลน์ และปฏิบตั ิการที่ดีจากกลไกทางสังคมและไม่ใช่เป็ น
การกากับดูแล ที่สามารถช่วยต่อสู้กบั การผลิต การเผยแพร่ และผลกระทบของประทุษวาจาออนไลน์
ท้ ายที่สุด ขอเสนอแนวคิดในการสร้ างความร่ วมมือในประเทศไทย สาหรับการขับเคลื่อน
ประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศในประเทศไทย ยูเนสโกเสนอให้ เริ่ มต้ นด้ วยการนาทรัพยากรของ
ยูเนสโกไปประยุกต์ใช้ ด้วยความยินดี โดยการ
- การส่งเสริ มการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านการทางาน
ร่วมกับ GAPMIL
- นาเอาประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศไปบูรณาการเข้ ากับหลักสูตรการอบรมครูระดับชาติ
- สร้ าง MILID ในมหาวิทยาลัย และร่วมจัดงานฉลอง “สัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ”
- การนาร่องประเมินความรู้ความสามารถของครูที่มีตอ่ ประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
- การรับเอา “แนวทางสาหรับผู้ให้ บริ การวิทยุ/โทรทัศน์ทางานส่งเสริ มเนื ้อหาที่ผลิตโดยผู้รับบริ การ
และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ” มาทดลองใช้
- การพัฒนาทรัพยากรสาหรับการรู้เท่าทันสื่อ ที่มงุ่ เป้าไปยังกลุม่ คนหนุม่ สาว และ
- การสนับสนุนการผลิตสื่อของเยาวชน ฯลฯ
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ศาสตราจารย์ ดร. โทมัสบาวเออร์ ภาควิ ชาการสือ่ สาร มหาวิ ทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรี ย

ภาระหน้ าที่ของศาสตร์ คือการผลิตความสลับซับซ้ อน
และมุ่งเป้าไปยังความสลับซับซ้ อน แต่ข้อท้ าทายของการศึกษา
การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ และสารสนเทศ ไม่ ใ ช่ ก ารน าเราไปสู่ ค วาม
สลับซับซ้ อน งานของเราคือการลดความสลับซับซ้ อนและทาให้
ผู้คนเข้ าใจโดยการทาให้ มนั ง่ายขึ ้น เราไม่ ควรมองว่ าความรู้ ทา
ให้ เรามี อ านาจ แต่ ควรมองว่ าความรู้ ท าให้ เราต้ อง
รั บ ผิ ด ชอบมากขึน้ ความรู้ ไม่ใช่อานาจ แต่ความรู้ คือ ความ
รับผิดชอบ เมื่อเรารู้อะไรบางอย่าง หมายความว่าเราต้ องมีความ
รับผิดชอบต่ออะไรบางอย่างนัน้
ถ้ าเราต้ องการให้ คนคิดเชิงวิพากษ์และใช้ สื่ออย่างวิพากษ์ อันดับแรกเราต้ องวิพากษ์ ตวั เราเองก่อน
กล่าวคือ เราต้ องถามตัวเองว่าทาไมเราถึงคิดว่าสื่อนัน้ สื่อสารอย่างที่เราคิด และเราต้ องถามว่าทาไมสื่อถึง
ส่งผลกระทบต่อสังคมและชีวิตปั จเจกบุคคลในแบบที่เราคิด แล้ วเราจะมียทุ ธศาสตร์ อย่างไรเมื่อผลกระทบ
เป็ นอย่างนี ้ นี่คือความรับผิดชอบของเรา ซึ่งหมายถึง การพัฒนาความสามารถทางปั ญญาเพื่อให้ ทุกคน
สามารถทาความเข้ าใจความสลับซับซ้ อนของชีวิต และสร้ างความสัมพันธ์แบบมีเหตุผลกับสิ่งแวดล้ อมทาง
สังคมวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสัญลักษณ์ได้
กิจกรรมของยูเนสโกน่าสนใจมาก แต่ก็อยากจะพูดถึงประสบการณ์ ของแนวคิดที่ อยู่เบือ้ งหลัง
“โครงสร้ าง” และอยากเสนอความคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในโรงเรี ยน (“In school Media Literacy”)
และการรู้เท่าทันสื่อนอกโรงเรี ยน (“Out of school Media Literacy”) และเราจะรับมือกับสื่อสังคมอย่างไร
ในยุโรป เราคิดถึงสื่อในบริบทของประเทศ และเราคิดว่าสื่อและประเทศยังเป็ นกรอบอ้ างอิงถึงการ
สร้ างอัต ลัก ษณ์ อ ยู่ แ ต่ ใ นโครงสร้ างของการสร้ างอัต ลัก ษณ์ แ บบเก่ า คื อ ประเทศ ภาษา ศาสนา
ประวัตศิ าสตร์ ฯลฯ ที่สื่อเป็ นผู้ประกอบสร้ างขึ ้นนัน้ ไม่สามารถใช้ อธิบายอัตลักษณ์ได้ อีกต่อไป เราจึงอยาก
ค้ นหาแนวคิดเรื่ องอัตลักษณ์ที่ยืดหยุ่นมากขึ ้น เรามองว่า การสร้ างอัตลักษณ์มกั จะเกี่ยวข้ องกับการสื่อสาร
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ปั จจุบนั การสื่อสารมีบทบาทในการสร้ างอัตลักษณ์มากขึ ้นจริ ง และการสื่อสารส่วนใหญ่ของเราในปั จจุบนั
นัน้ คือการสื่อสารผ่านสื่อ
ในสหภาพยุโรป การพัฒนาที่รวดเร็ วของเทคโนโลยีดิจิตอล ทาให้ เกิดประเด็นเร่ งด่วนที่พลเมือง
ของสหภาพยุโรปจะต้ องทาความเข้ าใจว่าสารสนเทศ แนวคิด และความคิดเห็นถูกสร้ าง ไหลเวียน และ
แบ่งปั นในสังคมสมัยใหม่อย่างไร กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในปั จจุบนั พลเมือ งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม คือประชากรที่ร้ ูเท่าทันสื่อ ซึ่งเมื่อเทียบกับอดีต ในศตวรรษที่ ๑๙ หมายถึงประชากรที่อ่าน
ออก-เขียนได้ และคานวณเป็ น แต่การศึกษาการรู้ เท่าทันสื่อ ยังไม่ได้ รับการพัฒนามากนักในโลกนอก
วิชาการ แม้ วา่ ในโลกวิชาการ เราเขียนบทความและมีวารสารเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อมากมาย แต่ถ้าเราไม่
สามารถสื่อสารให้ คนเข้ าใจได้ หรื อเข้ าใจผิด เราก็ต้องเปลี่ยนระบบการสื่อสาร การสื่อสารจะสาเร็ จได้ ก็
ต่อเมื่อผู้ฟัง/ผู้ชมเข้ าใจสารที่สื่อนัน้
การรู้เท่าทันสื่อมีหลายวิธีการ ยกตัวอย่างเช่น
๑) การปกป้องและการรักษาระยะห่ างจากสื่อ คือ การปฏิเสธความจริงที่สื่อนาเสนอ
๒) การสร้ างความตระหนักทางศีลธรรม คือการคุ้มครองตัวคุณเองจากสิ่งไร้ ประโยชน์และขยะ
ต่างๆ
๓) การเลือกแหล่ งความรู้ คือ การใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่ผลิตโดยมืออาชีพ และเรี ยนรู้ที่จะเป็ น
ส่วนหนึง่ ของการผลิต ไม่ใช่เป็ นผู้บริโภคที่ใช้ ข้อมูลจากผู้อื่นแต่เพียงอย่างเดียว
๔) การใช้ วิธีการจาลองบทบาท คือการเลียนแบบการทางานของสื่อ วิธีการนี ้ มักใช้ ในโรงเรี ยน
เช่น การทาวิทยุโรงเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้วา่ คนทางานสื่อทางานอย่างไร
๕) การใช้ วิธีการแบบการศึกษาทางการเมือง คือ การฝึ กอบรมการใช้ สื่อเชิงรุก ที่เน้ นการมีส่วน
ร่วม การมีทศั นวสัย และการพูด/สื่อสารในที่สาธารณะ และ
๖) การใช้ วิ ธี ก ารแบบวั ฒนธรรมศึ ก ษา คื อ การเรี ย นรู้ ที่ จ ะเลื อ กใช้ สื่ อ โดยมองว่า สื่ อเป็ น
เครื่ องมือในการกาหนดวิธีการดาเนินชีวิต โดยวัฒนธรรมคือ แนวทางการตีความชีวิตประจาวันและชีวิต
ทางสังคม ซึง่ แต่ละวัฒนธรรมก็ตีความแตกต่างกันไป
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การใช้ แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุโรป ด้ วยกรอบวิเคราะห์ด้านสังคม-การเมือง เป็ น
แนวคิดที่ต้องการเอาชนะอุปสรรคการเข้ าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือทุกคนมีสิทธิเหมือนกัน เพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่เหมือนกัน ในแนวเดียวกันกับที่คนอื่นทา ได้ แก่
- อุปสรรคทางเทคนิค คือ แนวปฏิบตั ิ ที่ถูกกาหนดไว้ และมีความซับซ้ อนของภาษา หมายถึง
ไวยากรณ์ทางภาษาของสื่อและทักษะเชิงเทคนิค เพื่อยอมรับและเข้ าใจความสลับซับซ้ อนของภาษาด้ วย
ระบบที่มีความซับซ้ อนมากขึน้ ของภาษาที่ จะสามารถแสดงออกมาได้ ถ้ าจะขยายเป้าหมายหรื อขยาย
ความคิด เราต้ องขยายโครงสร้ างของภาษาของสื่อ
- อุปสรรคทางสังคม-เศรษฐกิจ คือ ช่องว่างการรวมเอาทุกคนไว้ ของสื่อ คนที่มีหรื อคนที่ร้ ู จะได้
ทรัพยากรมาก ส่วนคนที่ไม่มีหรื อคนที่ไม่ร้ ูจะสูญเสียโอกาส
- อุ ปสรรคด้ านการรั บ รู้ คือ ช่องว่างความรู้ ความสามารถในการใช้ สื่อ การใช้ ภาษา และยัง
หมายความถึงทักษะด้ วย ถ้ าฉันรู้ภาษา ฉันมีความรับผิดชอบว่าฉันรู้ อะไร คนสามารถเข้ าถึงสารสนเทศ
และเพิ่มความรู้ได้ อย่างไร– หลักภาษาที่เกี่ยวข้ องกับสื่อ
- อุปสรรคด้ านสังคม-วัฒนธรรม คือ การใช้ พื ้นที่การสื่อสารสาธารณะเพื่อมุมมองทางสังคมของ
ชีวิตส่วนบุคคล หมายความว่าคนจะเข้ าถึงความเป็ นจริ ง ความเป็ นเอกราช อธิปไตย การมีส่วนร่วมในชีวิต
สื่อ (Media life) มากขึ ้นได้ อย่างไร
การศึกษาสื่ อหรื อการรู้ เท่าทันสื่ อ สามารถทาให้ ผ้ ูศึกษาเกิ ด ลักษณะนิสัยที่ ส าคัญหลายอย่าง
ด้ วยกัน คือ
๑) ลักษณะนิสัยด้ านการรั บรู้ (Cognitive Habits) มี ๓ องค์ประกอบ คือ การปกป้อง การเลือก
และความตระหนัก ซึ่งจะต้ องดาเนินไปด้ วยกันในระบบการศึกษา และทัง้ ๓ องค์ประกอบต่างส่งเสริ มกัน
และกัน และต้ องการกันและกัน
๒) ลักษณะนิสัยด้ านการสื่อสารทางสังคม (Social Communication Habits) เราต้ องเรี ยนรู้ที่
จะกระทา มีปฏิสัมพันธ์ และมีการแลกเปลี่ยน ถ้ าต้ องการรู้ จกั วัฒนธรรมอื่น เราต้ องเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมเรา
ก่อน การเรี ยนรู้ วัฒนธรรมอื่นเป็ นการสะท้ อนกลับไปมองวัฒนธรรมของเรา ซึ่งเป็ นการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม
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๓) ลักษณะนิสัยทางสังคม/การเมือง(Societal/political Habits) การรู้เท่าทันสื่อ คือการที่เราใช้
สื่อเพื่อพูดในที่สาธารณะ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของวาทกรรมและการสนทนาประจาวัน และเราต้ องมีทกั ษะใน
ด้ านของการมีสว่ นร่วมด้ วย
๔) ลักษณะนิสัยทางเทคนิค (Technical Habits) คือ การที่เราต้ องรู้ เรื่ องไวยากรณ์ การสร้ าง
และหลักปฏิบตั ขิ องสื่อ
เราต้ องเรี ยนรู้ หน้ าที่ของสื่อและลักษณะนิสัยของสื่อ แต่ลักษณะนิสัยดังกล่าว ยากที่จะสอนใน
โรงเรี ยน เพราะโรงเรี ยนอาจมีความเข้ าใจในการแสวงหาความรู้ ที่แตกต่างไปจากการหาความรู้ เกี่ยวกับ
หน้ าที่และนิสยั ของสื่อ ความรู้เกี่ยวกับสื่อต้ องอาศัยการพัฒนาทักษะด้ านต่างๆ ดัง นี ้ คือ ทักษะทางเทคนิค
ทักษะทางความรู้/ปั ญญา และทักษะทางสังคม-การเมือง
ขอยกตัวอย่างการทางานในประเทศออสเตรี ย เมื่อ ๑๐ ปี ที่ผ่านมา ผู้บรรยายได้ ทางานร่วมกับนัก
วารสารศาสตร์ นักวิชาการสื่อ และโทรทัศน์ OKTO (ช่อง ๘) โดยทา โครงการเสริมศักยภาพสื่อชุมชน
เพื่อเป็ นทางเลือกการพัฒนาพืน้ ที่สาธารณะ เนื่องจากที่ผ่านมา เรื่ องราวของชุมชนเล็กมักไม่ค่อย
ได้ รับความสนใจจากสื่อกระแสหลัก ดังนัน้ จึงส่งเสริมให้ ชมุ ชนเป็ นฝ่ ายจัดทารายการทีวี
โครงการดังกล่าว มีชมุ ชนเข้ าร่วม ๑๒๐ ชุมชน เป็ นชุมชนชาติพนั ธุ์ ชุมชนศิลปิ น ชุมชนเกย์ ชุมชน
คนพิการ ชุมชนการเมือง และชุมชนวัด /ศาสนา ฯลฯ พวกเขากลายเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการและสร้ าง
รายการที่พวกเขาสนใจ โดยกลุ่มตัวแทนของชุมชนเหล่านี ้ จะเป็ นผู้กาหนดทิศทางของรายการ ปั จจุบนั มี
คนมากกว่า ๕๐๐ คน เป็ นอาสาสมัครของโครงการร่วมกันทารายการทีวี โดยเราจะให้ แนวคิดพวกเขาว่าจะ
จัดรายการอย่างไร หลักการทางวารสารศาสตร์ คืออะไรบ้ าง แล้ วพวกเขาก็ออกแบบรายการที่พวกเขาอยาก
ทา อาจจะออกแบบทุกสัปดาห์ หรื อทุก ๒ สัปดาห์ หรื อทุกเดือน
นอกจากนี ้ ยังมี เจ้ าหน้ าที่ ๓๐ คน (ฝ่ ายเทคนิค, ฝ่ ายบริ หาร) และมี โครงสร้ างเชิ งสมาคม ที่
ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ หารสานักพิมพ์ กองบรรณาธิการ ผู้บริ หารโครงการ ผู้บริ หารแผนงาน
ผู้ผลิตรายการในฐานะที่เป็ นสมาชิกของสมาคมสถานีโทรทัศน์ได้ รับ การสนับสนุนทางการเงินจากเมือง
เวียนนาจานวน ๑ ล้ านยุโรต่อปี ทาให้ สถานีโทรทัศน์ไม่มีโฆษณาเพื่อหารายได้ ให้ กบั สถานี
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สถานีโทรทัศน์ OKTO ทารายการโดยยึดหลักการศึกษาสื่อและการรู้เท่าทันสื่อ เป็ นการเรี ยนรู้การ
ใช้ สื่อเพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ที่มีความรับผิดชอบของสังคม และเรี ยนรู้การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น การ
โต้ แย้ ง และการเสวนา อันเป็ นการแสดงตัวตนของชนกลุม่ น้ อยที่มีสิทธิเท่าเทียมกับคนกลุม่ ต่างๆ ในสังคม
ชนกลุม่ น้ อยมีความสาคัญ เพราะพวกเขาจะแสดงสัญลักษณ์ที่ชนกลุ่มใหญ่ไม่เห็นหรื อไม่ต้องการ
เห็น และการสื่อสารของชนกลุ่มน้ อยจะทาให้ ผ้ ชู ม/ฟั งเห็นถึงการใช้ ชีวิตที่แตกต่าง และการกล่อมเกลาทาง
สังคมที่แตกต่างไปจากตน การที่ชมุ ชนที่แตกต่างกันมารวมตัวกัน พวกเขาจะมีพื ้นที่ในการโต้ แย้ งหรื อพื ้นที่
แสดงวาทกรรม ที่นาไปสูค่ วามสลับซับซ้ อนของการสื่อสารระหว่างกันหรื อการสื่อสารระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์
ซึง่ เราอาจจะแสดงให้ ชาวเวียนนามีความรู้สกึ ว่าเราเป็ นสังคมที่มีความหลากหลาย
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สรุ ปประเด็นหลักของการสัมมนาฯ “ร่ วมเรี ยนรู้ มองสู่อนาคต”
โดย

ดร.ตรี บุญเจือ สานักคุ้มครองผู้บริ โภคในกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ สานักงาน
กสทช.
ในขณะที่เส้ นแบ่งระหว่างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงเบาบางลง เพราะสาเหตุ

จากการพัฒ นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการสื่อสาร ส่งผลให้ เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้ อง มีผ้ เู ล่น (ผู้ประกอบการ) รายใหม่ๆ เข้ าสูต่ ลาดการแข่งขันด้ านโทรคมนาคมและการสื่อสาร “การ
หลอมรวม” ทาให้ การประกอบการหลายๆ ชนิด ร่วมกันใช้ โครงข่ายเดียวกัน นอกจากการหลอมรวมทาง
เทคโนโลยีแล้ ว ยังมีการหลอมรวมด้ านอื่นๆ ด้ วย เช่น เนื ้อหาสาระที่สาคัญของตัวสื่อและข้ อมูลข่าวสาร
ดังนัน้ ผู้ให้ บริการต่างๆ จาต้ องทาหน้ าที่ในการเป็ นผู้ผลิตสื่อ ก็จะไม่ทาบทบาทเดียวอีกต่อไป
จากสถานการณ์ การหลอมรวมสื่อนี ้ ผู้บริ โภคจะได้ รับประโยชน์มากขึ ้น ขณะเดียวกัน ก็อาจจะ
ได้ รับอิทธิพลอื่น อันเป็ นผลกระทบจากสถานการณ์นี ้ด้ วยเช่นกัน การรับสื่อและเทคโนโลยี ผู้บริ โภคต้ องมี
ความรู้เท่าทัน เพื่อสามารถแยกแยะ และนาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
แนวคิดการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศนัน้ เป็ นเรื่ องของวิธีคิด ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของกระบวนการ ซึ่ง
เมื่อพิจารณายุคหลอมรวมสื่อขณะนี ้ จะพบว่า ผู้บริโภคไม่ใช่ผ้ รู ับสื่ออย่างเดียวอีกต่อไป แต่เป็ นผู้ที่สามารถ
สื่อสารกลับไปสู่ระบบสื่อได้ อีกด้ วย การจะส่งเสริ มวิธีคิดการรู้ เท่าทันสื่อ จาเป็ นต้ องวิพากษ์ สมดุลของ
ความสัม พันธ์ เ ชิ ง อ านาจระหว่า งผู้กากับดูแ ล (กสทช.) ผู้ประกอบการ และผู้บ ริ โภค ในประเทศไทย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี ้ อาจจะยังไม่สมดุล เพราะผู้บริโภคที่มีเป็ นจานวนมาก ยังมีอานาจต่อรองน้ อยมาก
อยู่ โจทย์ที่ท้าทายคือ การใช้ สื่อเพื่อพัฒนาสังคม จะทาได้ ยากเมื่อเทคโนโลยีและสื่อหลอมรวม
ในบริ บทการหลอมรวมสื่อที่เกิดขึ ้นทัว่ โลก และในประเทศไทย การทาความเข้ าใจและสร้ างการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศให้ กบั ผู้บริ โภคสื่อ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ ทังนี
้ ้เพราะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
เป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรับคนยุคใหม่ เพื่อให้ มีอิสระและไม่ถูกชีน้ าโดยสื่อ การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
สาคัญและสามารถรวบรวมผู้คนให้ มาร่วมสร้ างสรรค์และพัฒนาประเทศ เพื่อทาให้ ช่องว่างความเหลื่อมล ้า
ทางดิจิตอลแคบลง นาพาสังคมไปสู่สังคมแห่งการเรี ยนรู้ ผู้คนในสังคมมีความสามารถจัด การกับข้ อมูล
ข่าวสารจานวนมากได้ ทงหมด
ั้
แนวคิดดังกล่าวนี ้ สามารถนาไปใช้ ได้ ทงในระบบโรงเรี
ั้
ยนและนอกระบบ
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โรงเรี ยน ในธุรกิจสื่อเองก็สามารถนาไปใช้ ให้ เกิดขึ ้นได้ (สื่อรู้ เท่าทันสื่อ) ทังนี
้ ้ โดยการสร้ างกระบวนการ
สร้ าง แบ่งปั นข้ อมูล และความรู้แก่กนั ได้
สื่อได้ รับอิทธิ พลจากการเมืองและธุรกิจ เพราะฉะนันสื
้ ่อจึงเกี่ยวข้ องกับการรู้ เท่าทันอานาจทาง
การเมืองและอานาจทางทุน ระบบการจัดการชีวิตของปั จเจกบุคคลและสังคม มักอ้ างอิงมาจากสื่อสังคม
เพราะฉะนันการรู
้
้ เท่าทันสื่อ จะทาให้ เรารู้ตวั ตนตัวเองได้ มากขึ ้น การใช้ สื่อทางสังคมในรู ปแบบใหม่ๆ ทาให้
ความสัมพันธ์ ทางสังคมและเรื่ องส่วนตัวทับซ้ อนกัน บางเหตุการณ์ จะทาให้ เรื่ องส่วนตัวกลายเป็ นเรื่ อง
สาธารณะ เพราะฉะนันทุ
้ กคนต้ องมีความรับผิดชอบต่อสังคม การเรี ยนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ จึงเป็ น
เรื่ องของการทาความเข้ าใจความหมายของการใช้ สื่อเพื่อตีค วามส่วนตัว สังคม ศีลธรรมของการสื่อสาร
และทางเลือกอื่นๆ ในการมีปฏิสมั พันธ์ของคนในสังคม

ตัวอย่ างการนาแนวคิดการรู้ เท่ าทันสื่อและสารสนเทศในบริบทที่แตกต่ างกัน
โครงการมี เ ดียสมาร์ ท แคนาดา : โดยศูนย์ เพื่ อการรู้ เท่าทันสื่ อและสารสนเทศดิจิ ตอลของ
แคนาดาที่ไม่แสวงหากาไร ดาเนินการด้ วยแนวคิดที่ว่า การรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ไม่ใช่เรื่ องความ
ช่าชองทางเทคโนโลยี แต่เป็ นเรื่ องของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ซึง่ เป็ นหัวใจของการเรี ยนรู้ตลอด
ชี วิตและความเป็ นพลเมื อง โครงการมี เ ดียสมาร์ ท เป็ นโครงการที่ สร้ างอานาจให้ กับคนใช้ สื่ อในโลก
ออนไลน์ อย่างมีอิส ระ และมี อานาจในการต่อรองและผลักดันให้ การรู้ เท่าทันสื่ อและสารสนเทศอยู่ใน
หลักสูตรอื่นๆ ของประเทศด้ วย นอกจากนี ้ โครงการมีเดียสมาร์ ทยังทางานกับเยาวชน ในประเด็นการกลัน่
แกล้ งทางออนไลน์ ความเป็ นส่วนตัว และความปลอดภัยในการใช้ สื่อออนไลน์ โดยสร้ างจริ ยธรรมการใช้
สื่อออนไลน์ และให้ เกิดความรู้สกึ เข้ าใจ เห็นใจผู้อื่น
โครงการสตรี ทสคูล ฝรั่ งเศส : เป็ นโครงการให้ การศึกษากับคนหนุ่มสาว เพื่อเปิ ดประตูการทา
ข่าวแบบมืออาชีพ เป็ นสะพานเชื่อมระหว่างสตรี ทเพรส (เว็ปไซท์ข่าว) และมีเดียเมกเกอร์ ผู้เข้ าร่วมอบรม
กับสตรี ทสคูลกว่าร้ อยละ ๘๐ สามารถเป็ นนักข่าว บล็อกเกอร์ บรรณาธิการข่าว และสามารถมีส่วนร่วมใน
การสร้ างเนื ้อหาใหม่ๆ เกี่ยวกับท้ องถิ่น ในสื่อ และใช้ ประโยชน์ในสื่ ออย่างรู้เท่าทัน โดยใช้ ฐานแนวคิดการ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศทังสิ
้ ้น
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เครื อข่ ายพลเมืองเน็ท ประเทศไทย : ในประเด็นการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศนัน้ เครื อข่าย
พลเมืองเน็ทใช้ แนวคิดว่า ข้ อมูลคืออานาจ หากเราต้ องการควบคุมชีวิตเราเองได้ เราก็ต้องควบคุมข้ อมูล
ข่าวสารที่เข้ ามาในชีวิตเราให้ ได้ เครื อข่ายพลเมืองเน็ทมีการทางานการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ไม่เพียง
ในความหมายของผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเท่านัน้ แต่เป็ นการใช้ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
ในฐานะพลเมืองที่กระตือรื อร้ น และทุกคนสามารถสร้ างสื่อได้ ด้วยตัวเอง ทังนี
้ ้ โดยการผลิตสื่อเผยแพร่
เพื่อให้ สาธารณะตระหนักและรู้เท่าทันสื่อ จัดฝึ กอบรมเยาวชนในประเด็นการเฝ้าระวังและติดตามนโยบาย
สารสนเทศในฐานะพลเมือง และประชุมเชิงปฏิ บตั ิการย่อยๆ ในประเด็นอิสรภาพและเสรี ภาพในการ
สื่อสาร การสร้ างข้ อมูลพื ้นฐาน การในงานอินเตอร์ เน็ทอย่างปลอดภัย รวมถึงการรักษาข้ อมูลส่วนบุคคล
ด้ วย
เครื อข่ ายการรู้ เท่ าทันสื่อและสารสนเทศในภาคการศึกษา ฮ่ องกง : การรู้ เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศในภาคการศึกษาของฮ่องกง บทเรี ยนการทางานเรื่ องสื่ อ ไม่ไ ด้ ม าจากข้ างบน แต่ม าจาก
ข้ างล่าง และไม่ได้ รวมศูนย์ แต่ต้องเป็ นแบบเครื อข่าย และควรผลักดันให้ เป็ นนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศปรากฏเป็ นแนวคิดในภาคการศึกษา และสามารถนาไปสู่ภาคการปฏิบตั ิการ
ได้ จริงในสังคม
เครื อข่ ายเด็ก เยาวชน และครอบครั วกับการขับเคลื่อนการรู้ เท่ าทันสื่อ ประเทศไทย : การ
รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในกลุม่ เด็ก เยาวชน และครอบครัวเป็ นจุดเริ่ มต้ นการขับเคลื่อนประเด็นการรู้เท่า
ทันสื่อในสังคมไทย เพื่อให้ เด็กรู้จกั ใช้ สื่อเพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลง และป้องกันตัวเองไม่ให้ สื่อมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของเด็ก ดังนัน้ สื่อจึงเป็ นพื ้นที่สร้ างสรรค์ สร้ างระบบให้ เด็กในฐานะที่เด็กก็เป็ นพลเมืองที่สาคัญ
ซึ่งจะนาไปสู่การอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิ ปไตย นอกจากนี ้ การสร้ างเครื อข่ายการดาเนินงาน โดย
ท างานร่ ว มกับ องค์ ก รภาคี ต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และผลัก ดัน ให้ เ กิ ด นโยบายที่ จ ะให้ ก ารรู้ เท่า ทัน สื่ อ และ
สารสนเทศเป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม ที่จะนาสูก่ ารพัฒนาประเทศต่อไป
ยูเนสโกกับการผลักประเด็นการรู้ เท่ าทันสื่อเป็ นนโยบาย : ยูเนสโกใช้ การรู้ เท่าทันสื่อเพื่อ
ส่ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ ความช านาญ และทัศ นคติที่ดี ให้ กับ คน ในการทางานกับ ผู้มี อานาจ เพื่ อก าหนด
นโยบาย ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานของภาครัฐ ผู้ประกอบการ องค์กรพัฒนาเอกชน ก็จะส่งเสริ มให้ ภาคส่วน
ต่างๆ เหล่านัน้ นาเอาแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศไปใช้ โดยจัดทาและผลิตคูม่ ือและแนวปฏิบตั ิ
ในการรู้ เท่าทันสื่อ เผยแพร่ และนาแนวความคิดการรู้ เท่าทันสื่อไปใช้ กับทุกภาคส่วน ทังนี
้ ้ เน้ นว่ามีความ
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จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งให้ ก ารรู้ เท่ า ทัน สื่ อ และสารสนเทศเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหลัก สู ต รในการเรี ย นการสอน
นอกจากนี ้ ยังให้ ความสาคัญกับประเด็นการเผยแพร่ “ประทุษวาจา” ในสื่อ โดยรณรงค์ว่า การต่อต้ าน
ประทุษวาจาเป็ นสิ่งสาคัญสิ่งหนึง่ ที่ต้องรู้เท่าทัน เพื่อที่จะไม่เป็ นผู้ผลิตประทุษวาจาเสียเอง
นโยบายการรู้ เท่ าทันสื่อในยุโรป : ในบทบาทของผู้กาหนดนโยบาย ต้ องตระหนักถึงผลกระทบ
ของสื่อต่อชีวิตคน และส่งเสริ มศักยภาพของประชาชนในการสื่อสารและการศึกษาให้ เกิดความเท่าเทียม
กัน ในสหภาพยุโรป การส่งเสริ มการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศให้ กับพลเมืองทุกคนเป็ นเรื่ องสาคัญและ
จาเป็ น เพราะว่าความรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศมีความสาคัญสาหรับการเป็ นพลเมืองที่แข็งขัน ทั ง้ นี ้ โดย
การให้ แนวคิดการรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศเข้ าไปอยู่ในทุกมิติของชีวิต ให้ ปรากฏเป็ นหลักสูตรการเรี ยน
การสอน การสัมมนาในประเด็นอ่อนไหว เช่นความรุนแรง เพศ อาชญากรรม ความหลากหลาย รวมไปถึง
การสนับสนุนให้ ชมุ ชนทาสื่อ หรื อใช้ สื่อชุมชนในการพัฒนาด้ านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้ วย
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