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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก “แกนน าเครือข่าย” ผู้บริโภคท้ัง ๔ ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ และภาคใต้) เป็นอย่างดี ท าให้การด าเนินงานเป็นไปที่ก าหนดไว้ทุกประการ  

ที่ปรึกษาโครงการฯ ขอกราบขอบพระคุณแกนน าเครือข่ายทุกท่านที่ให้การต้อนรับ สนับสนุน 

ช่วยเหลือทุกด้านตั้งแต่การเข้าร่วมในทุกๆ งาน การประสานงานติดต่อกับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคส่วนอ่ืนๆ 

เพ่ือเข้าร่วมงาน ได้แก่ การประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ และ ๒ การประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ และ ๒ การน าเสนอกิจกรรมโครงการในงานมหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่มีแกนน า

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ประชาชน หน่วยงานภาคส่วนเอกชน รัฐ และองค์กรอิสระให้ความสนใจเข้าร่วมงาน 

โครงการเดินทางมาถึงวันนี้ได้ ปัจจัยส าคัญ คือ แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้อุทิศตนให้ความร่วมมือ 

ร่วมใจจัดท าโครงการกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในเครือข่ายผู้บริโภคฯ ด้วยกันเอง พร้อมให้ความรู้

ด้านการเท่าทันสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การร้องเรียน และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง

สิทธิของผู้บริโภค และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๙ โครงการใน ๔ ภูมิภาค ซึ่งเป็นงานที่ท้าทาย

ความสามารถของแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่จะต้องก้าวข้ามอุปสรรค และข้อจ ากัดต่างๆ ในระหว่างการ

ด าเนินโครงการ จนกระท่ังทั้ง ๙ โครงการสามารถด าเนินงานเสร็จสิ้น 

ตลอดการด าเนินงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาพบว่าแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้เสียสละเวลาอันมีค่า 

อุทิศตนในการน าเสนอแนวคิด ทิศทางการท างาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ของผู้บริโภคภายใน

พ้ืนที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทของเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาขอกราบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกๆ ท่านที่สละเวลาให้ซักถามสถานการณ์ต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกราบขอบพระคุณ กสทช. ที่

ให้โอกาสที่ปรึกษาในการท างานในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นงานชิ้นส าคัญที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นผลักดันให้

เครือข่ายผู้บริโภคฯ มีความเข้มแข็ง มุ่งมั่นในการท างานเพ่ือที่จะเสริมสร้างให้ผู้บริโภคทุกๆ คนรู้จักปกป้อง

คุ้มครองตามสิทธิของตนเอง ตลอดจนการเปิดรับสื่อจากวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างรู้เท่าทัน 

น าไปสู่ผู้บริโภคในเชิงรุกท่ีหมั่นตั้งค าถาม สงสัย คิดวิเคราะห์ก่อนที่จะเลือกซ้ือ ใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัย

ของตนเองและบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว  

แม้ว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีการเปิดรับสื่อใหม่ สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ควบคู่หรือมากกว่าสื่อมวลชน

กระแสหลัก แต่จากแนวทาง ข้อมูลที่ได้ด าเนินงานไป แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ และผู้บริโภคที่เป็นส่วนหนึ่ง

ในโครงการนี้ น่าจะสามารถน าสิ่งที่ได้รับไปปรับประยุกต์ในการเปิดรับการโฆษณาจากสื่อใหม่ๆ ได้เช่นกัน 
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สารบัญ 

     หน้า 

กิตติกรรมประกาศ  ก 

บทคัดย่อ  ข 

สารบัญ   ฉ 

สารบัญตาราง   ซ 

สารบัญภาพ  ฌ 

บทที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล        ๒ 

วัตถุประสงค์         ๓ 

ขอบเขตของงานและข้ันตอนการด าเนินงาน      ๓ 

ระเบียบวิธีวิจัย         ๑๒ 

วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล         ๑๒ 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง       ๑๒ 

- ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง       ๑๒ 

- ทฤษฎีเครือข่ายการสื่อสาร        ๑๒ 

- การรู้เท่าทันสื่อ        ๓๗ 

- ทฤษฎีการปลูกฝังหรือการอบรมบ่มเพาะโดยสื่อ     ๔๖ 

- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)    ๔๘ 

- โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือไม่ ๕๐ 

- กระบวนทัศน์แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง     ๕๓ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย       ๖๐ 

- ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง       ๖๐ 

- ด้านการสร้าง/รักษา/ขยายเครือข่าย      ๖๒ 

- การรู้เท่าทันสื่อ        ๖๘ 

- ด้านโฆษณา         ๗๑ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ       ๗๓ 

- การรู้เท่าทันสื่อ        ๗๓ 

บทที่ ๒  

การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค ระดับภูมิภาค  ๗๖ 

บทที่ ๓  

การวิเคราะห์แนวทางและทิศทางเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภค  ๑๓๓ 

บทที่ ๔  

สรุปและอภิปรายผล  ๒๐๕ 

บรรณานุกรม  ๒๑๐ 

ภาคผนวก  ๒๑๓ 

-รายชื่อการประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ครั้งที่ ๑  

-รายชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ 

-รายชื่อการประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ครั้งที่ ๒ 

-รายชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ 

-รายชื่องานมหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ 
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สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางที่ ๑ ก าหนดการในการด าเนินงาน        ๕ 

ตารางที ่๒ สถานการณ์การโฆษณาเกินจริงทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๑๕๗ 

ตารางที่ ๓ ข้อมูลการเฝ้าระวังและเฝ้าฟังการโฆษณาระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑  ๑๕๗

ตารางที่ ๔ ผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาเกินจริง – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑๖๑ 

ตารางที่ ๕ รายชื่อแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ๔ ภูมิภาค  ๑๘๖ 

ตารางที่ ๖ โครงการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ๔ ภาค ๑๘๘ 

ตารางที่ ๗ แกนน าเครือข่ายผู้บริโภค: สมาชิกประจ า  ๑๙๖ 

ตารางที ่๘ อาชีพหลักของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ๑๙๗ 

ตารางที่ ๙ จ านวนผู้เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ ๒๐๐ 

ตารางที่ ๑๐ การขยายตัวของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ๔ ภาค ๒๐๑ 
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สารบัญภาพ   

 

 หน้า 

ภาพที่ ๑ ส่วนประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการสื่อสาร ๒๓ 

ภาพที่ ๒ เครือข่ายแบบแนวตั้ง ๒๘ 

ภาพที่ ๓ เครือข่ายแบบแนวนอน ๒๙ 

ภาพที่ ๔ รูปแบบความสัมพันธ์แบบรวมศูนย์ ๓๔ 

ภาพที่ ๕ ความสัมพันธ์แบบแม่ข่าย ๓๔ 

ภาพที่ ๖ ภาพประกอบกิจกรรมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๑๓๘ 

ภาพที่ ๗ ภาคประกอบกิจกรรมภาคใต้ – กลุ่มพะยูนศรีตรัง  ๑๔๒ 

ภาพที่ ๘ ภาพประกอบกิจกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๖ 

ภาพที่ ๙ ภาพประกอบกิจกรรม จังหวัดตรัง  ๑๔๙ 

ภาพที่ ๑๐ ภาพประกอบกิจกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑๕๔ 

ภาพที่ ๑๑ กิจกรรมสรุปข้อมูลและถอดบทเรียนโครงการ  ๑๕๙ 

ภาพที่ ๑๒ ภาพประกอบกิจกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – โครงการด้านการเฝ้าระวังสื่อ  ๑๖๓ 

ภาพที่ ๑๓ ประกอบกิจกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – สร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัย  ๑๖๗ 

ภาพที่ ๑๔ ภาพประกอบกิจกรรม - ภาคเหนือ  ๑๗๐ 

ภาพที่ ๑๕ ภาพประกอบกิจกรรม - ภาคเหนือ  ๑๗๓ 

ภาพที่ ๑๖ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ๓ แบบ  ๑๗๕ 

ภาพที่ ๑๗ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ – ภาคกลาง  ๑๗๗ 

ภาพที่ ๑๘ กิจกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางอย่างเท่าทัน – ภาคกลาง  ๑๗๗ 

ภาพที่ ๑๙ กิจกรรมการระดมความคิด – ภาคกลาง  ๑๗๘ 

ภาพที่ ๒๐ การผลิตสื่ออย่างเท่าทัน – ภาคกลาง  ๑๗๙ 

ภาพที่ ๒๑ องค์ประกอบในการสื่อสารของเครือข่ายผู้บริโภคเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ  ๑๙๓ 

ภาพที่ ๒๒ การกระจายตัวของเครือข่ายผู้บริโภคฯ  ๑๙๙ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสรมิความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 

และโทรทัศน์ ระดับภมูภิาค 

(The Strengthening Project for NBTC's Regional Broadcasting  

Consumer Network) 
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โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับภูมิภาค 

(The Strengthening Project for NBTC's Regional Broadcasting Consumer Network) 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แม้จะมีหน่วยงานในการก ากับดูแลหรือมี

กฎหมายก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะกระท าเรื่องใดมิได้ หรือในบางเรื่องกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่สื่อมวลชน

ยังต้องค านึงถึงหลักว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน ในปัจจุบันก็ยังพบการ

ด าเนินงานของสื่อ ในบางครั้งอาจจะส่งผลกระทบหรือรุกล้ าต่อสิทธิของบุคคลอ่ืนได้ ทั้งโดยรู้ตัวและโดยไม่

รู้ตัว และในบางครั้งแม้สื่อมวลชนจะมีความปรารถนาดีต่อสังคมส่วนรวม แต่ความปรารถนาดีนั้นก็ไม่ได้มี

สิทธิพิเศษที่จะสร้างความกระทบกระเทือนต่อบุคคลอ่ืนได้ อาทิ การละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากการได้รับข้อมูล

ข่าวสารหรือโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ไม่เป็นจริง ไม่ครบถ้วน น าไปสู่การซื้อ-ใช้สินค้าหรือบริการที่ไม่

เหมาะสมสิ้นเปลือง การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการน าเสนอข่าวอาชญากรรม ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรี 

สิทธิเด็กและเยาวชนจากการน าเสนอเนื้อหาละคร ข่าวสารด้วยความรุนแรง หยาบคาย ลามก นอกจากนี้ ยัง

มีการโฆษณาแฝงในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะบทความเชิงโฆษณาที่ครอบง าความคิดประชาชน ขณะเดียวกัน

กลุ่มผู้บริโภคสื่อเองก็ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการท างานของสื่อที่ถูกต้องเหมาะสมตามกรอบของ

จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขาดความตระหนักหรือตื่นตัวในการปกป้องสิทธิของตนเอง 

 เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในแผนแม่บทกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้ โดยมีหลักการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้ค านึงถึง

หลักสิทธิมนุษยชนมิให้ถูกละเมิดจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ 

บิดเบือน อคติ ไม่เป็นธรรม ครอบง า หรือเป็นการเอาเปรียบเพ่ือประโยชน์ทางการค้า โดยมุ่งเน้นการสร้าง

หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก มีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขปัญหา

อย่างรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้อง

ตนเอง สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเองผ่านกระบวนการรู้เท่า

ทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภคมิให้ถูกละเมิด เอาเปรียบจากผู้

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ก าหนดแนวทางให้มี “การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสร้างความ

ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค” เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน สะท้อน

ความคิดเห็น รณรงค์ทางสังคมและกิจกรรมอ่ืนๆ ในการปกป้องตนเองที่ได้ด าเนินมาแล้ว 
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ในปี ๒๕๕๘ (รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๘, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์, น. ๙๙-๑๐๑) ได้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและร่วมมือด าเนินการกับมูลนิธิคุ้มครอง

ผู้บริโภค ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ๕ ภาค ๑๒ จังหวัด โดยมีการด าเนินการเพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน

จัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช. ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในการ

เฝ้าระวัง ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภคให้เกิดการเชื่อมโยงการท างาน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างกลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ ตลอดจนเพ่ือเป็นช่องทางในการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้บริโภคเกิดความตระหนัก ตื่นตัว และรู้เท่าทันสื่อวิทยุ -โทรทัศน์ โดยผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการติดตามปัญหาและพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย จ านวน ๒๒๕ 

ผลิตภัณฑ์ (๒๘๘ รายการ) แบ่งเป็นอาหาร ๑๑๖ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยา ๖๒ ผลิตภัณฑ์ เครื่องส าอาง ๔๕ 

ผลิตภัณฑ์ และอ่ืนๆ (คลินิก) ๒ ผลิตภัณฑ์ จากสื่อที่เฝ้าระวังจ านวน ๘๐ สื่อ แบ่งเป็นสื่อวิทยุจ านวน ๔๐ 

คลื่น สื่อโทรทัศน์ดิจิตอลจ านวน ๒๒ ช่อง และสื่อโทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียมจ านวน ๑๘ ช่อง โดยได้

ด าเนินการส่งเรื่องต่อให้กับหน่วยงานก ากับดูแลเพื่อด าเนินการการตามข้ันตอนบังคับใช้กฎหมายต่อไป 

นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และ

ชนเผ่าพ้ืนเมืองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง ในฐานะพลเมือง และผู้บริโภคสื่อ 

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างรู้เท่าทัน และรวมตัวกันเป็น

เครือข่ายผู้บริโภค โดยได้จัดการอบรมการเรียนรู้การผลิตสื่อ พร้อมด าเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสื่อ 

ครอบคลุมทั้ง ๔ ภาค 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเกิดความต่อเนื่องตามแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่ง

การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเครือข่ายผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในระดับภูมิภาค นับเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงการให้ความรู้ด้านสิทธิของผู้บริโภคสื่อกับประชาชน เพ่ือสามารถ

ติดตามเฝ้าระวัง สะท้อนความคิดเห็นไปยังสื่อเพ่ือให้เกิดการพัฒนาหรือการสร้างสรรค์รายการหรือสิ่งที่ดี

ให้กับสังคม รวมทั้งเป็นกลไกด้านการสื่อสารความรู้ ช่วยให้สังคมเกิดความตื่นตัว รับรู้ เข้าใจ และตระหนัก

ถึงความส าคัญของสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อ ซึ่งเชื่อมโยงไปกับกลไกด้านอ่ืนๆ ได้แก่ กลไกทาง

กฎหมายและกลไกความรู้ โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตระหนักถึง

ภารกิจที่ส าคัญดังกล่าว ส านักงาน กสทช. จึงจัดท า “โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับภูมิภาค” ขึ้น  
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๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้

มีความเข้มแข็ง เกิดกลไกการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ ในระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์เกิดความตื่นตัว รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของตนเองในฐานะ

ผู้บริโภคสื่อ 

๓. ขอบเขตของงานและข้ันตอนการด าเนินงาน 

การด าเนินงานโครงการนี้ ประกอบด้วย  

- การประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคท้ัง ๔ ภูมิภาคๆ ละ ๒ ครั้ง โดยการ

ประชุมครั้งแรกเป็นการสอบถามการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ทิศทาง เนื้อหา ข้อมูลที่ต้องการน าไปใช้

ประโยชน์ในการเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภค  

ส าหรับการประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคครั้งที่ ๒ นั้น จะเป็นการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการสื่อสาร/การด าเนินงานกับเครือข่ายผู้บริโภค หลังจากได้เข้าร่วมการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการที่จะน าไปสู่การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ต่อไป 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ด้านต่างๆ ให้กับเครือข่ายผู้บริโภค ทั้งนี้ การประชุมฯ ครั้งที่ ๑ เป็นการพบปะ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการเปิดรับสื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ และทิศทางการท างานร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ ทั่วประเทศ 

ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒ จะเป็นการถอดบทเรียนหลังจากการประชุมเชิง

ปฏิบัติการครั้งท่ี ๑ และการประชุมเตรียมความพร้อมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค ครั้งที่ ๒  

- การจัดงานมหกรรมผู้บริโภค เป็นการน าเสนอ Action Plan การด าเนินงานของเครือข่ายผู้บริโภค

ที่จะด าเนินการไปยังผู้บริโภคท้ัง ๔ ภูมิภาค 

- การประชุมกลุ่มย่อยทั้ง ๔ ภูมิภาคๆ ละ ๑ ครั้ง แกนน าเครือข่าย และเครือข่ายผู้บริโภค น า 

Action Plan ไปด าเนินการแต่ละภูมิภาค ในรูปแบบของการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ของเครือข่าย 

ทั้งนี้ในระหว่างการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม จะมีการติดตามงานกับแกนน าและเครือข่ายผู้บริโภค 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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ตารางที่ ๑ ก าหนดการในการด าเนินงาน 

 

เดือน/การท างาน 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค  ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. 

ประชุมแกนน า ๔ ภูมิภาค ครั้งท่ี ๑        

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี ๑ ที ่กทม.        

ประชุมแกนน า ๔ ภูมิภาค ครั้งท่ี ๒        

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี ๒ ที ่กทม.        

ติดตามงานกับเครือข่ายฯ        

ประชุมกลุม่ย่อยของแกนน า ๔ ภมูิภาคกับชุมชน        

จัดงานมหกรรมผู้บริโภค        

ก าหนดส่งงาน        
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โครงการจะมีการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นใน ๒ ด้าน คือ การเสริมสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง

หมายถึง การด ารงอยู่ของเครือข่ายอย่างมีคุณภาพเข้าใจบทบาทการด าเนินงานของตนเอง และการเสริม

ความสามารถให้กับเครือข่ายในการสื่อสารกับผู้บริโภคในภูมิภาคของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น 

ทักษะการส ารวจความต้องการพ้ืนฐานของผู้บริโภคในพ้ืนที่ของเครือข่าย การสื่อสารและผลิ ตสื่อในการ

ประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสมกับผู้บริโภค 

ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๓.๑ การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) เช่น งานวิจัย หนังสือ บทความจากแหล่ง

ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็ง

ผู้บริโภค/การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผู้บริโภค เพ่ือน ามาจัดท าแนวทางเบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริม/พัฒนา

ศักยภาพผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความเข้มแข็ง กระตุ้นให้

ผู้บริโภครู้จักปกป้องสิทธิของตน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยน สะท้อนความคิดเห็น และร่วมกัน

รณรงค์ทางสังคม (ด าเนินการตาม TOR ข้อ ๔.๒) 

๓.๒ ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิชาการ

ด้านสื่อสารมวลชน ด้านผู้ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่น กสทช. และภาคประชาชนที่

ติดตามเรื่องนี้และมีการด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง จ านวน ๗ คน เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการจัดท าแนวทาง

เบื้องต้นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตัวอย่างประเด็น

ค าถาม ได้แก่ 

 - นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ อาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา แนวค าถามดังต่อไปนี้ 

 - ความส าคัญของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (เน้นสื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ท้องถิ่น/ชุมชน) 

 - การส่งเสริมให้เครือข่ายเข้มแข็งและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพควรจะท าอย่างไร/มี

แนวทางอย่างไร 

 - การพัฒนาเครือข่ายที่เหมาะสมกับกับบริบทในประเทศไทยควรท าอย่างไร/แนวทางอย่างไร 

หรือควรพิจารณาจากปัจจัยใด 

 - สื่อใดที่ควรมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่จ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อ

มากที่สุด 
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 - เพราะเหตุใดสื่อดังกล่าวจึงมีการด าเนินงานเป็นเช่นนั้น สาเหตุหรือที่มาของปัญหามาจาก

ปัจจัยใด 

 - แนวทางการแก้ไขจะเป็นอย่างไรให้มีความชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้จริงในอนาคต 

 - ควรให้หน่วยงานในภาคส่วนใดเข้ามาร่วมด าเนินการให้การส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่า

ทันสื่อ 

 - แนวทางการปลูกจิตส านึก/การคัดกรองนักสื่อสารมวลชนที่มีประสิทธิภาพควรท าอย่างไร 

เพ่ือป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อ/อวดอ้างสรรพคุณของสินค้าเกินจริง 

 - ทิศทางการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการดูแลสิทธิของตัวเองในการรับข้อมูลต่างๆ 

ผ่านสื่อมวลชนในต่างประเทศเป็นอย่างไร 

 - ด้านผู้ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ได้แก่ ดร.ตรี บุญเจือ ดร.ธนกร ศรีสุขใส 

นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. สุนทรีย์ ท.ชัยสัมฤทธิ์ผล แนวค าถาม

มีดังต่อไปนี้ 

  - แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ควรเป็นเช่นไร 

  - สถานการณ์ท่ีผู้บริโภคได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรในรอบ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา 

  - ปัจจัยใดที่ท าให้สื่อมวลชนในระดับชาติและภูมิภาคยังมีคงมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

  - ภาคใดของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคมากที่สุด เพราะ

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

  - แนวทางการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความสามารถเท่าทันสื่อเป็นอย่างไร ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร 

  - การด าเนินงานในด้านนโยบาย ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในประเทศไทย และระหว่าง

ประเทศจะมีทิศทางและแนวทางอย่างไร 

 จากนั้น โครงการฯ จะน าข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองด้านนี้มาประมวลผลเพ่ือหาข้อสรุปที่

ชัดเจนและเหมาะสม เพ่ือน าไปผนวกกับการท างานของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ว่าควรจะมีการยกระดับการท างาน

ในแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

 นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้สัมภาษณ์เครือข่ายผู้บริโภคฯ รุ่นใหม่ ภาคเหนือและภาคใต้จ านวน ๒ ท่าน 

คือ คุณรามัยดา ฐานะนิธิภร เครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง  และคุณวิเชียร ซ้อนข า 

ช่างเทคนิคสถานีวิทยุ จังหวัดตรัง แนวค าถามมีดังต่อไปนี้ 
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 - ท าไมท่านจึงสนใจเข้ามาท างานเครือข่ายผู้บริโภค ทราบได้อย่างไรว่ามีงานในส่วนนี้ 

 - ท่านมีประสบการณ์ที่ผ่านมา เช่น โฆษณาเกินจริง คนใกล้ตัว ซื้อผลิตภัณฑ์จากการชม/รับฟัง

โฆษณาแล้วไม่ได้ผลตามท่ีโฆษณา หรือได้ผล หรือไม่ อย่างไร 

 - ในฐานะที่ท่านได้เข้ามาเป็นเครือข่ายผู้บริโภคฯ รุ่นใหม่ จะมีการผสมผสานการท างานของตนเอง

กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในเชิงรุกอย่างไร 

 - ในมุมมองหรือจากประสบการณ์ของท่าน เพราะเหตุใด ผู้บริโภคในพ้ืนที่ของท่านจึงไม่ได้คิดว่า

ก าลังถูกละเมิดสิทธิหรือก าลังถูกท าให้หลงเชื่อจากการเปิดรับโฆษณา 

 - แนวทางที่จะท าให้การท างานเครือข่ายในกลุ่มของท่านมีประสิทธิภาพ/ท างานได้ดีมากขึ้นควร

เป็นอย่างไร 

 ๓.๓ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ในระดับภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายให้มีการรวมตัวอย่างเหนียวแน่น และคง

อยู่กับกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เข้าใจบทบาทการท าหน้าที่เครือข่าย และการพัฒนาทักษะในการสื่อสารไป

ยังผู้บริโภคในพ้ืนที่ของเครือข่าย ทั้งนี้จะด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในระดับภูมิภาค 

ครอบคลุม ๔ ภาค (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง) (ด าเนินงานตาม TOR ข้อ ๔.๓) 

๓.๔ การกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดกลไกการท างานที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงกัน ทั้งด้านการสร้างความ

ร่วมมือ การสื่อสารความรู้ ความเข้าใจการติดตาม เฝ้าระวัง การร้องเรียน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย เช่น 

การชี้แจ้ง/แนะน าการร้องเรียน/ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง (ด าเนินงานตาม TOR ข้อ ๔.๓.๑) 

ทั้งนี้ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ ที่ปรึกษาได้ด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

ร่วมกับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งผู้ประสานงานระดับภูมิภาค เพ่ือเชื่อมโยงกลไกการ

ท างานด้านต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป (ด าเนินงานตาม TOR ข้อ ๔.๓.๒)  

ตุลาคม ๒๕๖๐  

- การประชุมครั้งที่ ๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมร่วมกับแกนน าเครือข่าย ๔ ภาค จ านวนครั้งละ ๒๐ คน 

หัวข้อการประชุม ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้เครือข่ายในพื้นที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ/ถอดบทเรียนหาก

เครือข่ายนั้นท าได้ตามที่ตั้งเป้าหมาย แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ และตรวจสอบประเด็นการประชุมกลุ่ม

ย่อยกับชุมชนแต่ละภูมิภาค ก าหนดการประชุม ๔ ภูมิภาค ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ 

วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Holiday Inn จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม AVANI จังหวัดขอนแก่น 

วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมนาถสิริ จังหวัดอุบลราชธานี 

 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 ๓.๔ สนับสนุนการจัดตั้งผู้ประสานงานระดับภูมิภาค เพ่ือเชื่อมโยงกลไกการท างานด้านต่างๆ ในระดับ

ภูมิภาคและระดับประเทศ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ ที่กรุงเทพมหานคร มีตัวแทนเครือข่าย

ผู้บริโภคระดับภาคที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้ว กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม. นักจัดรายการวิทยุ เครือข่ายองค์กร

อิสระ/องค์กรไม่แสวงหาก าไรที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ชน

กลุ่มน้อย เภสัชกร อาจารย์มหาวิทยาลัย ข้าราชการ ได้แก่ คุณครู นักประชาสัมพันธ์จังหวัด ข้าราชการเกษียณ 

และ กสทช.  

แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการจะแบ่งเป็น ๔ ภาค เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางที่เหมาะสม น าไปใช้

ปฏิบัติได้จริง จ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คนเข้าร่วมประชุม ระยะเวลาการประชุมไม่น้อยกว่า ๙ ชั่วโมง เพ่ือร่วมกัน

สร้างองค์ความรู้และกลไกการท างานร่วมกัน ทั้งนี้ กสทช. และตัวแทนระดับภาคดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็นผู้

ประสานงานระดับภูมิภาคต่อไป  

ประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค ได้แก่ องค์กรอิสระ นักวิชาการ 

ข้าราชการ อสม. เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มชาติพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาล ข้าราชการบ านาญ จิต

อาสา ร่วมกับ กสทช. ภายใต้หัวข้อบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ 

กสทช. สาธารณสุขจังหวัด สคบ. อย. การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ขั้นตอนการ

ร้องเรียน และการเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือก่อให้เกิดการท างานร่วมกัน 

 เดือนมกราคม ๒๕๖๑  

 - ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมทั้ง ๔ ภาค ครั้งที่ ๒ ติดตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจากแกนน า

เครือข่าย เพ่ือน าไปเป็นแนวทาง/หัวข้อในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒ ที่จะท าให้การด าเนินงานของ

เครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ ๒๐ คน พร้อมเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ให้มีความเข้มแข็ง การรักษาและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการ

กระตุ้นให้คิดสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการที่จะมีการด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การประชุมเตรียม

ความพร้อมได้ก าหนดวันและสถานที่ตามรายละเอียดนี้ 

วันอาทิตยท์ี่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ กรุงเทพฯ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ 



๑๐ 
 

วันอาทิตยท์ี่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรม Holiday Inn จังหวัดเชยีงใหม่ 

วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดสงขลา ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมนาถสิริ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๓.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๒ ภายใต้แนวคิด “ถอดบทเรียนการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย

ผู้บริโภคประเทศไทย” เพ่ือให้มีการพัฒนาความร่วมมือ หรือขยายภาคีในการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้หลากหลายและครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน

ระดับภูมิภาค ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่ายผู้บริโภคฯ ทั้ง ๔ ภูมิภาค และให้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพ่ือ

ผู้บริโภค เครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเนื้อหารายการ ผู้แทนส านักงาน กสทช. รวมกันแล้วเป็นจ านวนไม่

น้อยกว่า ๑๐๐ คน แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการจะมีการแบ่งออกเป็น ๔ ภาค  

 - จากการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มกราคม ๒๕๖๑ คือ การประชุมเตรียมความพร้อม

กับแกนน าเครือข่าย และการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ กับแกนน าเครือข่ายทั่วประเทศ จะด าเนินการติด

ตามแต่ละแห่งให้มีการจัดงาน / กิจกรรมรณรงค์ / สร้างกระแสสังคม ตลอดจนความตื่นตัวเรื่องการรู้จักสิทธิ

ของการเป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในพ้ืนที่ / ภูมิภาคและกระตุ้นให้เครือข่ายแต่ละภาคถอดบทเรียนและ

แสดงผลงานรวมถึงรายงานความคืบหน้าการด าเนินการของเครือข่ายผู้บริโภคแต่ละภูมิภาค พร้อมการสรุปผล

การด าเนินงานและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เพ่ือเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างเครือข่าย

ผู้บริโภคกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้มีความเข้มแข็งและมีความต่อเนื่องในการกระตุ้นให้ผู้บริโภค

คุ้มครองสิทธิของตนเอง (ด าเนินงานตาม TOR ข้อ ๔.๓, ๔.๓.๑, ๔.๓.๒, ๔.๓.๓ และ ๔.๔) 

- หลังจากด าเนินงานในข้อที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือเป็นการพัฒนายกระดับเครือข่ายในด้าน

ความสามารถและศักยภาพของเครือข่ายให้เพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้งการขยายเครือข่ายในพ้ืนที่ให้ครอบคลุม

ผู้บริโภค (ด าเนินงานตาม TOR  ข้อ ๔.๓.๓) เครือข่ายแต่ละภาคส่งข้อเสนอกิจกรรม (Activity Proposal) ที่

ระบุแผนงาน กระบวนการด าเนินงาน กิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อ รู้จักกฎหมาย การรู้จัก

รักษาสิทธิของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  การรักษาเครือข่ายให้ด ารงอยู่ 

และการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ Activity Proposal เป็นการก าหนดแผนงานที่ยัง

ไม่ได้ด าเนินการใน Final Report โดยอาจจะเป็นต่อยอดการพัฒนาด้านเครือข่ายผู้บริโภคกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ ฯลฯ (ด าเนินงานตาม TOR ข้อ ๔.๔) 

- เตรียมการและประสานการจัดงานมหกรรมกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ระดับชาติ 



๑๑ 
 

๓.๖ การประชุมกลุ่มย่อยในรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการ แกนน าและเครือข่ายผู้บริโภคร่วมกัน

ด าเนินการจัดโครงการทั้ง ๔ ภูมิภาคจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการ

ส่งเสริมการด าเนินการของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้มีความเข้มแข็ง เกิด

กลไกการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับภูมิภาค พร้อม

ทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์เกิดความตื่นตัว รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อ 

(ด าเนินงานตาม TOR ข้อ ๔.๓, ๔.๓.๑, ๔.๓.๒ และ ๔.๓.๓) 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

 ๓.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์/สร้างกระแสสังคม (ด าเนินงานตาม TOR ข้อ ๔.๔) 

การจัดงาน “มหกรรมกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ระดับชาติ” ที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นเวทีระดับชาติในการรณรงค์ สร้างกระแสให้สังคมเกิดความตระหนัก

และตื่นตัวในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมตลอดถึงการที่กลุ่มเครือข่าย

จากภาคต่างๆ จะได้น าเสนอผลการด าเนินงาน และแผนงานที่จะด าเนินการต่อไป โดยคาดหวังให้มีผู้เข้าร่วม

งานไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน 

 ภาคเช้า 

- ปาฐกถาหัวข้อ “แนวโน้มการท างานเครือข่ายผู้บริโภคท่ีจะเท่าทันการเติบโตของสื่อยุคสื่อดิจิทัล” 

- เครือข่ายผู้บริโภคฯ ๔ ภาค น าเสนอโครงการที่ได้ด าเนินไปในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน ๙ 

โครงการๆ ละ ๒๕-๓๐ นาที โดยแต่ละโครงการจะได้ถูกซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และให้ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

- ล าดับการน าเสนอโครงการ ภาคเช้า ภาคใต้ จ านวน ๔ โครงการ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ านวน ๑ โครงการ 

 ภาคบ่าย 

 - น าเสนอโครงการ (ต่อ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ โครงการ ภาคเหนือ ๑ โครงการ และภาคกลาง 

๑ โครงการ 

 - แบ่งกลุ่มประชุม ๔ ภาค พร้อมทั้งเครือข่ายผู้บริโภคฯ ระดับเยาวชน เพ่ือเตรียมน าเสนอแผนงานและ

โครงการที่จะด าเนินงานต่อไปหลังจากนี้  

 - น าเสนอแผนงานโครงการทั้ง ๔ ภาค และโครงการของเครือข่ายผู้บริโภคระดับเยาวชนทั้ง ๔ ภาค 



๑๒ 
 

๔. ระเบียบวิธีวิจัย แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๔.๑ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ๔.๑.๑ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิและเครือข่าย ๔ ภาคๆ ละ 

๓-๕ คน รวม ๑๒-๒๐ คน ตามรายละเอียดข้อ ๓.๑ 

  ๔.๑.๒ ความคิดเห็นของเครือข่ายผู้บริโภค ๔ ภาคจากการประชุมกลุ่มย่อยผ่านรูปแบบการจัด

กิจกรรมโครงการ ตามรายละเอียดข้อ ๓.๔, ๓.๕ และ ๓.๗ 

 ๔.๒ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบบสอบถามการประเมินผลการจัดโครงการกิจกรรมของเครือข่าย

ผู้บริโภค  

๕. วิธีการได้มาซึ่งข้อมูล 

 ๕.๑ เอกสาร งานวิจัย หนังสือ รายงานประจ าปี บทความที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายการสื่อสาร เครือข่าย

ผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)  

 ๕.๒ การสืบค้นจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

 ๕.๓ การประชุมกลุ่มเครือข่าย 

 ๕.๔ การสัมภาษณ์เครือข่ายผู้บริโภค และผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๕.๕ มหกรรมกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับชาติ  

๖. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านแนวคิดพ้ืนฐาน/

การสร้าง/รักษา/ขยายเครือข่าย การรู้เท่าทันสื่อ และด้านการศึกษาโครงสร้างของระบบสื่อสารมวลชนตามแนว

เศรษฐศาสตร์การเมือง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

๖.๑ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

วิทยุกระจายเสียง หมายความว่า วิทยุคมนาคมท่ีส่งหรือแพร่เสียงเพ่ือให้บุคคลทั่วไปรับได้โดยตรง 

วิทยุโทรทัศน์ หมายความว่า วิทยุคมนาคมท่ีแพร่ภาพและเสียงเพื่อให้บุคคลทั่วไปรับได้โดยตรง 

 กิจการกระจายเสียง หมายความว่า กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียงซึ่งให้บริการส่ง

ข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟังการให้บริการนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบ



๑๓ 
 

คลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบ

รวมกัน หรือกิจการอ่ืนท านองเดียวกันที่ กสทช. ก าหนดให้เป็นกิจการกระจายเสียง 

  กิจการโทรทัศน์ หมายความว่า กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสา ร

สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟังการให้บริการนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบ

คลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบ

รวมกัน หรือกิจการอ่ืนท านองเดียวกันที่ กสทช. ก าหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หมายความว่า การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

เพ่ือให้บริการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้นๆ ได้ 

ไม่ว่าจะส่งผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่ง

หรือหลายระบบรวมกัน หรือการให้บริการอ่ืนท านองเดียวกันที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ หมายความว่า การให้บริการการส่งข่าวสาร

สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้นๆ ได้ ซึ่งต้องขอรับการจัดสรร

คลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ หมายความว่า การให้บริการการส่งข่าวสาร

สาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้นๆ ได้ ซึ่งไม่ต้องขอรับการ

จัดสรรคลื่นความถี่ความกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หมายความว่า การให้บริการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ที่ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้เป็นการทั่วไปโดยไม่ก าหนดเงื่อนไขการได้รับบริการ

ทั้งหมด 

การบอกรับสมาชิก หมายความว่า บริการโทรทัศน์หรือกระจายเสียงที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะรับบริการ

ดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการก าหนด โดยผู้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไปซึ่งจะมีค่าบริการ

หรือไม่ก็ตาม 



๑๔ 
 

โฆษณา หมายความว่า โฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และการกระท าไม่ว่าด้ วย

วิธีการใดๆ ให้ประชาชนได้เห็นหรือรับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือประโยชน์

ในการแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ โดยให้หมายความรวมถึงการโฆษณาตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการก ากับดูแลการ

โฆษณาท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก าหนดให้  

โฆษณา หมายความถึงกระท าการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพ่ือโยชน์ในทาง

การค้า 

สื่อโฆษณา หมายความว่า สิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ หรือป้าย 

ส่วนที่ ๑ การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา 

มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจ

ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด 

สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือใช้สินค้าหรือบริการ 

ข้อความดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจ

ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

(๑) ข้อความที่เป็นจริง หรือเกินความจริง 

(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะกระท าโดย

ใช้หรืออ้างอิงรายงานวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็

ตาม 

(๓) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือ

น าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

(๔) ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 

(๕) ข้อความอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้

ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจะเป็นจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑) 

มาตรา ๒๓ การโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือ

จิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



๑๕ 
 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าใดอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค

และคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ก าหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๐ ให้

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระท าไปพร้อมกับค าแนะน าหรือค าเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย 

ตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา

จะก าหนดเงื่อนไขให้แตกต่างกัน ส าหรับการโฆษณาท่ีใช้สื่อโฆษณาต่างกันก็ได้ 

(๒) จ ากัดการใช้สื่อโฆษณาส าหรับสินค้านั้น 

(๓) ห้ามการโฆษณาสินค้านั้นความใน (๒) และ (๓) ให้น ามาใช้บังคับแก่การโฆษณาที่คณะกรรมการว่า

ด้วยการโฆษณาเห็นว่าการใช้หรือประโยชน์ของสินค้านั้นขัดต่อนโยบายทางสังคม ศีลธรรม หรือ

วัฒนธรรมของชาติด้วย 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าสินค้าหรือบริการใดผู้บริโภคจ าเป็นต้อง

ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอย่างอ่ืนเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจด้วย คณะกรรมการว่า

ด้วยการโฆษณามีอ านาจก าหนดให้การโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นต้องให้ข้อเท็จจริงดังกล่าวตามที่

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดได้ 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าข้อความในการโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณา

ใดสมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มีความมุ่งหมายเพ่ือการโฆษณา คณะกรรมการว่า

ด้วยการโฆษณามีอ านาจก าหนดให้การโฆษณาโดยทางสื่อโฆษณานั้น ต้องมีถ้อยค าชี้แจงก ากับให้ประชาชน

ทราบว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดให้

ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ มาตรา 

๒๓ มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 

(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 

(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 

(๔) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนดในการออกค าสั่งตาม (๔) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการ

โฆษณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริต

ใจในการกระท าของผู้กระท าการโฆษณา 



๑๖ 
 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความใดที่ใช้ในการ

โฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง (๑) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจ

ออกค าสั่งให้ผู้กระท าการโฆษณาพิสูจน์เพ่ือแสดงความจริงได้ในกรณีที่ผู้กระท าการโฆษณาอ้างรายงานวิชาการ 

ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้า

ผู้กระท าการโฆษณาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอ านาจออกค าสั่งตามมาตรา ๒๗ ได้ และให้ถือว่าผู้กระท าการโฆษณารู้หรือ

ควรได้รู้ว่าข้อความนั้นเป็นความเท็จ 

มาตรา ๒๙ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าผืนหรือไม่เป็นไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นในเรื่อง

นั้นก่อนท าการโฆษณาได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ ขอทราบ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับค าขอ ถ้าไม่แจ้งภายในก าหนดระยะเวลา

ดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความเห็นชอบแล้วการขอความเห็นและค่าป่วยการในการ

ให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาก าหนด ค่าป่วยการที่ได้รับให้น าส่งคลัง

เป็นรายได้แผ่นดิน 

การให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการตัดอ านาจของ

คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่จะวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุอันสมควรการใดที่จะได้กระท าไปตาม

ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ให้ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิดทาง

อาญา 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง

การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุถึง 

“ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” หมายความดังนี้ 

๑. อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 

๒. ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

๓. เครื่องส าอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง 

๔. วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

๕. วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

๖. ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 

๗. เครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ 



๑๗ 
 

๘. สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย 

ข้อ ๔. ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือเอา

เปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะที่เป็นการค้าก าไรเกินควรหรือก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนร าคาญ 

ข้อ ๕. การด าเนินการในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยการใช้เครือข่าย

หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 

(๑) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ มีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยว่าเป็นการด าเนินการโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 

(๒) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้

บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความ

จริงหรือเกินความจริง 

(๓) การก าหนดเงื่อนไขในการให้บริการที่มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อ

สัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือขัดต่อข้อก าหนดด้านสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๔) การกระท าโดยอาศัยอ านาจทางการตลาดเพ่ือบังคับให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการของตนหรือของผู้

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายหนึ่งรายใดหรือหลายราย อย่างไม่เป็นธรรม 

(๕) การกระท าใดๆ ที่มีลักษณะกีดกันมิให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ตามปกติอันเป็น

เหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพ่ิมข้ึนในการเข้าถึงบริการกระจายเสียงหรือบริการโทรทัศน์ดังกล่าว 

(๖) การด าเนินการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มากกว่าหนึ่งรายขึ้นไปซึ่ง

ร่วมกันก าหนดเงื่อนไขการเข้าถึงบริการอันมีลักษณะบังคับให้ผู้บริโภคต้องเลือกใช้บริการของผู้

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์นั้นรายใดรายหนึ่งหรือสร้างภาระเกินสมควรใน

การเข้าถึงบริการนั้น 

(๗) กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการ หรือระงับ หรือหยุดการให้บริการโดย

ไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นการล่วงหน้า โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

(๘) การออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด

หรือบ่อยครั้งที่เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่างไม่ต่อเนื่อง 



๑๘ 
 

(๙) การออกอากาศรายการในลักษณะที่จัดให้มีข้อความหรือข้อมูล ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่รวมกันเกินหนึ่งใน

แปดของขนาดพ้ืนที่หน้าจอโทรทัศน์ อันเป็นการรบกวนการรับชมของผู้บริโภคโดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร 

(๑๐) การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพ่ิมเสียงดัง เพ่ือดึงดูดความสนใจของ

ผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการ หรือการ

โฆษณานั้นหรือเป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๑๑) การออกอากาศรายการลักษณะเชิญชวนให้ผู้บริโภคส่งข้อความหรือเน้นย้ าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๑๒) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

ข้อ ๖ การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่เป็นการหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน

สาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าตามข้อ ๕ (๒) จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) ท าให้ผู้บริโภคโดยทั่วไปเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง หรือคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของสินค้า หรือ

บริการ และจากการเข้าใจผิดดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

(๒) มีการใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ถูกต้องแต่มีการปกปิดข้อมูลที่ส าคัญ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน 

ไม่อาจเข้าใจได้ ก ากวม ไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในบริการหรือสินค้านั้น 

(๓) การละเว้นการน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือสินค้า ซึ่งหากผู้บริโภค

ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วย่อมตัดสินใจไม่เลือกใช้บริการหรือสินค้านั้น 

ข้อ ๗ กรณีท่ีมีผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายหนึ่งรายใดด าเนินการในลักษณะ

เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศนี้ ให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายมีสิทธิร้องเรียนต่อ

คณะกรรมการ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง

มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ดังนั้น เพ่ือคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกมิให้ถูก

เอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ ตั้งแต่หมวด ๑ - ๖ รวมถึงบทเฉพาะกาล 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เรื่องแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐) ของ

ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการ

กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดให้การ



๑๙ 
 

ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพ่ิมเสียงดัง เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร รายการหรือการโฆษณานั้น หรือเป็นมลพิษทางเสียง 

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ โดยอาศัย

การใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะที่เป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 

ข้อ ๑ การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ ต้องมีระดับความดังไม่เกินกว่าระดับ

ความดังมาตรฐานตามข้อเสนอแนะของสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป  (European 

Broadcasting Union)  EBU R 128 “Loudness normalization and permitted maximum level of 

audio signals” ดังนี้ 

๑) ระดับความดังเฉลี่ย (Program Loudness Level) มีค่าอยู่ที่  -๒๓ LUFS (Loudness Units, 

referenced to Full Scale) ค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน + ๐.๕ LU (Loudness Unit) เว้นแต่ รายการที่ไม่สามารถ

รักษาระดับความดังเฉลี่ยให้มีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน + ๐.๕ LU หรือรายการที่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มิได้

เป็นผู้ก าหนดระดับความดังในการออกอากาศด้วยตนเอง อาจอนุโลมให้มีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน + ๐.๑ LU และ 

๒) ระดับความดังสูงสุด (Maximum Permitted True Peak Level) มีค่าไม่เกิน -๑ dBTP (dB True 

Peak) 

ทั้งนี้ การวัดระดับความดังดังกล่าวให้เป็นไปตามเอกสารของสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพ

แห่ ง ยุ โ ร ป  (European Broadcasting Union)  EBU Tech 3341 “Loudness Metering:  ‘ EBU Mode’ 

metering to supplement loudness normalization in accordance with EBU R 128”  ห รื อ ต า ม

ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International Telecommunications Union) ITU-

R BS.1770 “Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level”  

ข้อ ๒ ผู้ประกอบกจิการโทรทัศน์ที่ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาเกินกว่าระดับความดังมาตรฐาน

ตามข้อ ๑ ให้ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์ตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ

ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะใช้

แนวทางนี้เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐) ของ

ประกาศดังกล่าวเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) ออกตามมติในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ 



๒๐ 
 

การกระท าของผู้รับใบอนุญาตซึ่งให้บริการโทรทัศน์ด าเนินการให้ปรากฏภาพประกอบบนแถบแสดง

ข้อมูลขณะเปลี่ยนช่องรายการโทรทัศน์ ในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ชมต้องรับข้อมูลที่น าเสนอโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได้และภาพประกอบดังกล่าวได้ บดบังพ้ืนที่หน้าจอโทรทัศน์บางส่วน อันเป็นการขัดขวางการรับชม

รายการอย่างปกติทั่วไปที่ผู้บริโภคพึงคาดหมายได้จากการให้บริการของผู้ประกอบกิจการโดยทั่วไปพึ งกระท า               

ในการให้บริการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนร าคาญ 

ประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) ฉบับที่ ๒ ออกตามมติในการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๘ 

ก าหนดให้ลักษณะการกระท าดังต่อไปนี้ เป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการโฆษณา

อันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร ตามข้อ ๕ (๑๒) 

ข้อ ๑ การโฆษณาที่ผู้ให้บริการให้สิทธิการใช้บริการต่างๆ เป็นพิเศษแก่ผู้สมัครใช้บริการ เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมการขายในห้วงเวลาใดผู้ให้บริการคงสิทธิการใช้บริการเป็นพิเศษตามที่โฆษณานั้นไว้น้อยกว่า ๓๐ วัน

นับตั้งแต่วันที่โฆษณา 

ข้อ ๒ การโฆษณาด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูลที่ส าคัญ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่อาจเข้าใจ

ได้ ก ากวม หรือละเว้นการน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควร

บอกให้แจ้ง ที่ท าให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของบริการ ซึ่งมีผลต่อการ

ตัดสินใจของผู้ใช้บริการ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เรื่องการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ 

(๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับ

ที่ ๓) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ก าหนดให้การกระท าของผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ด าเนินการออกอากาศรายการหรือโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเป็น

การเชิญชวนหรือจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการหลอกลวง โดยอาศัย

ความเชื่ออย่างงมงายหรือความศรัทธาของบุคคลซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักเหตุผล หรือกระบวนการพิสูจน์

ที่เป็นที่ยอมรับ เป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมี

ลักษณะที่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 



๒๑ 
 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 

หมวด ๑ มาตรการพื้นฐาน 

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง เสียง บรรยายภาพ และ

บริการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก าหนดในรายการที่ออกอากาศประเภทข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ โดยผู้รับใบอนุญาตต้องจัดบริการดังกล่าวให้สอดคล้อง เหมาะสมกับรูปแบบของแต่ละรายการ โดย

อย่างน้อยต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 

(๑) บริการล่ามภาษามืออย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพ่ิมขึ้น

จนถึงร้อยละ ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้บริการดังกล่าว

ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน 

(๒) บริการค าบรรยายแทนเสียงอย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มี

เพ่ิมขึ้นจนถึงร้อยละ ๖๐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการ

ดังกล่าวตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีต่อวัน 

(๓) บริการเสียงบรรยายภาพอย่างน้อยร้อยละ ๕ ของสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาร หรือสาระที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต และต้องจัดให้มีเพ่ิมขึ้น

จนถึงร้อยละ ๑๐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคผนวก ซึ่งเมื่อรวมเวลาที่จัดให้มีบริการดังกล่าว

ตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่น้อยกว่าหกสิบนาทีต่อวัน 

พระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ มาตรา ๓๗ เรื่องเกี่ยวกับการก ากับดูแลเนื้อหา

รายการ “มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่ นคงของรัฐความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อ

การให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 

ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง หากผู้

ได้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการ ให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจสั่งด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือให้

ระงับการออกอากาศรายการทันที ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระท าดังกล่าวเกิดจากการ

ละเลยของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขตามที่สมควรหรือ

อาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 



๒๒ 
 

สิทธิผู้บริโภคไทย ๕ ประการ 

 กระแสความคิดในการคุ้มครองผู้บริโภคมิได้เกิดขึ้นเฉพาะในระดับนานาชาติเท่านั้น ประเทศไทยได้

เล็งเห็นถึงความส าคัญของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค และได้มีการออกกฎหมายที่กล่าวถึงสิทธิของ

ผู้บริโภคในภาพรวม ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 

๒๕๔๑ ก าหนดให้ผู้บริโภคไทยได้รับสิทธิ ๕ ประการ (ที่มา http://asdfgfx.blogspot.com/๒๐๑๕/๐๕/๕.

html) คือ 

๑. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 

๒. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 

๓. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 

๔. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 

๕. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  

๖.๒ ทฤษฎีเครือข่ายการสื่อสาร 

 บุญเกิด มาอ่อง (๒๕๓๗) ได้กล่าวถึงคิดเคต (๑๙๘๑) ว่าได้เสนอแบบจ าลองการสื่อสารที่แสดงลักษณะ

ของการแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างผู้ร่วมสื่อสารในลักษณะของภาวะลู่เข้า (Convergence) และภาวะขยาย

ออก (Divergence) ซึ่งแสดงถึงลักษณะของการสื่อสารที่น าไปสู่ความเข้าใจร่วมกันหรือความเข้าใจที่แตกต่างกัน

ออกไป เพราะในการสื่อสารย่อมมีองค์ประกอบอีกหลายประการ ที่อาจจะท าให้ผู้ร่วมการสื่อสารยอมรับหรือไม่

ยอมรับความคิดหรือความเข้าใจของผู้ร่วมสื่อสารอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะบุคคลย่อมมีประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

มีความคิดความเข้าใจตามประสบตามประสบการณ์เหมือนกันทุกๆ อย่าง ดังนั้น ในการสื่อสารระหว่ างบุคคล 

จึงมีบางส่วนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกัน 

 

การเข้าใจของ A    การเข้าใจของ B 

         

 

 

การเข้าใจร่วมกันของ A และ B 

 ด้านการสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคซึ่งประกอบไปด้วยแกนน าเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย และ

ผู้บริโภค ซึ่งในการท างานนั้น การสื่อสารจะมี ๒ ขั้น กล่าวคือ การสื่อสารจากแกนน าไปสู่สมาชิกเครือข่าย และ



๒๓ 
 

จากกลุ่มเครือข่ายไปสู่ผู้บริโภค โดยในขั้นแรกทั้งส่วนของแกนน าและสมาชิกในเครือข่ายควรจะต้องมีความ

เข้าใจร่วมกันในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการที่สมาชิกเครือข่ายจะให้การยอมรับแกนน าเครือข่ายมากน้อย

เพียงใด ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการสื่อสาร และรูปแบบการ

สื่อสาร ซึ่งจะมีผลต่อความเข้าใจร่วมกัน 

แผนภาพที่ ๑  

ส่วนประกอบพื้นฐานของกระบวนการสื่อสาร 

 

  สภาพเป็นจริง    สภาพเป็นจริง   สภาพเป็นจริง 

 ระดับภายในจิต    ระดับกายภาพ   ระดับภายในจิต 

       ก                  ข 

 การตีความ  การรับรู้   สารสนเทศ     การรับรู้    การตีความ 

 

 

         การกระท า        การกระท า 

 

 

           การกระท าร่วมกัน 

 การเข้าใจ  ความเชื่อ      ความเชื่อ  การเข้าใจ 

 

           การเห็นพ้องต้องกัน 

 

     -----การเข้าใจร่วมกัน -------------------- 

สภาพเป็นจริงระดับสังคม ทั้ง ก และ ข 
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 จากแผนภาพที่ ๑ การกระท าร่วมกันเป็นผลมาจากกิจกรรมของบุคคลสองกลุ่ม (A และ B) หรือ

มากกว่านั้น เช่น จากแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค ไปสู่สมาชิกเครือข่ายผู้บริโภค และจากเครือข่ายผู้บริโภค ไปสู่

ประชาชนโดยตั้งอยู่บนรากฐานของการตกลงร่วมกันและการเข้าใจร่วมกันในด้านการตระหนักถึงการเปิดรับสื่อ

โฆษณาผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงอย่างรู้ เท่าทัน เมื่อบุคคลทั้งสองหรือมากกว่านั้นเชื่อว่า

ข้อความเดียวกันมีลักษณะสมเหตุสมผล เขาทั้งหลายเหล่านั้นก็ยอมรับความจริงอย่างเอกฉันท์ หรือมีการตกลง

กัน และมีการเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีทีเดียว กล่าวคือ แกนเครือข่ายผู้บริโภค และสมาชิกเครือข่าย

ผู้บริโภคมีความเข้าใจร่วมกัน ผู้บริโภคจะมีการเปิดรับสื่ออย่างไตร่ตรอง ไม่หลงเชื่อโฆษณา แม้ว่าจะกล่าวอ้างที่

จะช่วยแก้ไขสิ่งที่พวกเขาก าลังประสบอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น เจ็บป่วย ผิวไม่ขาว ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความ

เข้าใจผิดหรือมีการรับรู้ในทางที่ผิด (Misperception) เช่น ผิวขาวท าให้ได้รับความสนใจหรือได้รับการยอมรับ

มากกว่าผิวคล้ า การตีความไม่ถูกต้อง (Misinterpretation) เช่น ส่วนผสมของน้ ายาท าความสะอาดนี้ท าให้

สะอาดได้อย่างรวดเร็ว การเข้าใจผิด (Misunderstanding) เช่น ต้องการลดความอ้วน จึงไม่รับประทานอาหาร 

รับประทานแต่ยาลดความอ้วน เพราะคิดว่าทดแทนกันได้ และการไม่เชื่อ (Disbelief) เช่น คนเราจะเป็นคนดี

หรือไม่ดีให้พิจารณาจากภายในไม่ใช่ภายนอก การสื่อสารระหว่างกันบางครั้งอาจจะลดระดับของการเข้าใจ

ร่วมกัน อันจะน าไปสู่ความไม่ตกลงกัน จนในที่สุดก็อาจจะกลายเป็นสภาพที่ขัดแย้งกันได้ เช่น เครือขา่ยผู้บริโภค

พยายามท าการสื่อสารไปยังผู้บริโภคในพ้ืนที่ให้มีการเปิดรับสื่อ หรือมีการเฝ้าระวังสื่อ ไม่ต้องการให้หลงเชื่อ

ง่ายๆ แต่ผู้บริโภคหรือผู้รับสารอาจจะมีความเชื่อในโฆษณามากกว่าเพราะช่วยบรรเทาสิ่งที่เป็นปัญหา ณ เวลา

นั้นได้ และไม่คิดว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต 

 จากการแบ่งประเภทอย่างง่ายๆ ของการเข้าใจร่วมกันและการตกลงกันในการสื่อสาร เราสามารถที่จะ

พบสภาพการณ์แตกต่างกัน ๔ ประเภทคือ 

๑. การเข้าใจร่วมกัน และตกลงกันได้ จะน าไปสู่ผลดีที่จะช่วยให้ผู้บริโภค/ผู้รับสารมีความปลอดภัยใน

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ 

๒. การเข้าใจร่วมกันและตกลงกันไม่ได้ ระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคมีความเข้าใจกันแต่ไม่สามารถตกลง

กับผู้บริโภคได้ 

๓. การไม่เข้าใจร่วมกัน แต่ตกลงกันได้ การสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ยัง

สามารถท าการพูดคุยกับผู้บริโภคได้ 

๔. การไม่เข้าใจร่วมกัน และตกลงกันไม่ได้ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระหว่างแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค

และสมาชิกในเครือข่ายผู้บริโภค และจากเครือข่ายผู้บริโภคไปยังผู้บริโภค/ผู้รับสาร 

ส่วนประกอบส าคัญท่ีสุดของแบบจ าลอง ได้แก่ 
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๑. สารสนเทศ (Information) อันเป็นที่มาของแบบจ าลองทั้งหมด ในที่หมายถึง เนื้อหาจากโฆษณาที่

ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งสารสนเทศในส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

และ 

๒. การเข้าใจร่วมกัน (Mutual Understanding) อันเป็นเป้าหมายพ้ืนฐานในการสื่อสารของมนุษย์ 

แผนภาพอย่างง่ายที่ได้เสนอมานี้ ย่อมจะมีประโยชน์เป็นอย่างดีถ้าไม่น าไปใช้ขัดกับธรรมชาติของกระบวนการ

สื่อสารที่สอดคล้องกับหลักของการลู่เข้า งานศึกษานี้ การสื่อสาร ท าความเข้าใจร่วมกันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้

การท างานของเครือข่ายผู้บริโภคสามารถด าเนินงานได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น

ผู้บริโภคท่ีเป็นผู้รับสารจากสื่อมวลชนและผู้ที่ท างานด้านเครือข่ายผู้บริโภค 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาการสื่อสารในแนวเครือข่ายการสื่อสาร การสื่อสารในแนวนี้ไม่มีเฉพาะผู้ส่งกับ

ผู้รับเท่านั้น แต่ทั้งผู้ส่งและผู้รับต่างก็ผูกพันอยู่กับบริบททางสังคมหรือเครือข่ายทางสังคม เช่น กลุ่มญาติพ่ีน้อง 

เพ่ือนฝูงหรือเพ่ือนร่วมงาน เครือข่ายทางสังคมนี้ จะประกอบขึ้นด้วยเครือข่ายทางการสื่อสารที่จะน าไปสู่การ

ท างานร่วมกัน 

 จารุณี พัชรพิมานสกุล (๒๕๔๒, น. ๔) กล่าวถึงเครือข่าย คือ การรวมตัวกันของบุคคลที่มีความสนใจ

เหมือนกัน และได้ท ากิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นแล้ว ธรรมชาติของ

เครือข่าย คือ การที่บุคคลสามารถที่จะเข้าออกจากกลุ่มได้ตลอดเวลา โดยบุคคลที่มารวมตัวกันนั้น อาจจะเป็นผู้

ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด หรือเป็นผู้ที่เฝ้าดูห่างๆ  

 สมใจ โลหะพูนตระกูล (๒๕๓๙, น. ๑๐) ได้อ้างถึง Mitchell (๑๙๖๙) ที่ได้ให้ความหมายของเครือข่าย

สังคมว่าหมายถึง “สายใยของความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืนๆ อีกหลายๆ 

คน เครือข่ายสังคมในที่นี้จึงเปรียบเสมือนกรอบแนวความคิดที่ใช้ศึกษาหาความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มี

อยู่ในสังคม น าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องกลุ่มไม่เป็นทางการ  (Informal group) องค์กรทางสังคม (social 

structure) รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น สามารถน ามาใช้อธิบายพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล 

 แนวคิดเรื่องเครือข่ายสังคม เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลอ่ืนๆ นอกจากต้องใช้การ

ติดต่อสื่อสารแล้วยังต้องประกอบไปด้วยการปฏิสัมพันธ์ (interaction) และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล 

เครื่องใช้ไม้สอย อาหาร และการบริการ (transaction) ระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม 

 ค าว่า “เครือข่าย” (network) เป็นแนวคิดส าคัญที่นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และนักทฤษฎีด้น

การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาให้ความสนใจ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายความเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบตัว

เรา เช่น ทางความคิด วิธีคิด การกระท า และสังคม/วัฒนธรรมของมนุษย์ นักวิชาการสาขาต่างๆ ได้อธิบายว่า

เครือข่ายหมายถึงสายใยของความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวตั้งและแนวนอน ระหว่างบุคคลหนึ่งกับ

บุคคลอ่ืนๆ อีกหลายคน หลากหลายรูปแบบและสถานการณ์ เครือข่ายสังคมเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
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ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในสังคม และน าไปสู่ความเข้าใจเรื่องกลุ่มและองค์กรทางสังคม (สมสุข หินวิมานและ

คณะวิจัย, ๒๕๔๗, น. ๑๔) 

 ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ (๒๕๓๖, น. ๖๔-๖๕) ได้อธิบาย “เครือข่ายทางสังคม” (social network) ว่า

สังคมมีลักษณะเป็นเครือข่ายคล้ายใยแมงมุม บุคคล คือ จุดที่เส้นใยของเครือข่ายมาพบกัน บุคคลหนึ่งย่อมมี

ความสัมพันธ์กับคนอ่ืนอีกเป็นจ านวนมากในหลายรูปลักษณะและสถานการณ์ (situation) คนบางคนจะมี

ความสัมพันธ์กับคนอ่ืนเป็นจ านวนมาก ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นในการศึกษาประการหนึ่งมีว่าบุคคลที่มีเส้นโยง

ความสัมพันธ์กว้างขวางทั้งในและนอกหมู่บ้าน ย่อมมีความส าคัญในสังคมและการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้าน

มากกว่าคนอ่ืนๆ ที่มีเส้นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนอ่ืนๆ จ านวนน้อย บุคคลที่เป็นจุดรวมของสายสัมพันธ์

จ านวนมากนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดรวม (nods) ของความสัมพันธ์ในท้องที่หรือชุมชนนั้นได้ (สมสุข หินวิมาน , 

อ้างแล้ว) 

 เครือข่ายทางสังคมตั้งอยู่บนพ้ืนฐานปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล ต าแหน่งแห่งหนของแต่ละ

บุคคลในเครือข่ายจึงเป็นได้ตั้งแต่ “การเป็นสมาชิก” (membership) “การเป็นผู้เชื่อมโยงหรือประสาน

เครือข่าย (liaison/connecting role) “การเป็นศูนย์กลางหรือมีบทบาทเด่นในเครือข่าย (star/node) “การ

เป็นพวกเสมอนอกแต่ยังสังกัดเครือข่าย (isolate) และ “การเป็นผู้ขยายหรือต่อเชื่อมเครือข่ายกับโลกภายนอก 

(boundary spanning) และในขณะเดียวกัน Peter R. Monge (๑๙๘๗) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์เครือข่ายการ

สื่อสารทางสังคมจ าเป็นต้องเข้าใจถึง “ความสัมพันธ์” (relationships) มากกว่า “องค์ประกอบย่อยๆ” 

(attributes) ความสัมพันธ์นี้ไม่เพียงแต่จะใช้อธิบายว่ามีใครหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใครที่อยู่ใน

เครือข่ายการสื่อสารเท่านั้น แต่ “ความสัมพันธ์” ยังหมายรวมถึง 

๑. ปริมาณของคนท่ีเข้ามาเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ในเครือข่าย (number of people) 

๒. ความเข้มแข็งหรือเข้มข้นของความสัมพันธ์ (strength or intensity) 

๓. ทิศทางการไหลของความสัมพันธ์แบบสองทาง (symmetry) 

๔. การถ่ายโอนความสัมพันธ์หรือขยายเครือข่ายออกไป (transitivity) 

๕. ความเท่าเทียมกันของระดับการสื่อสาร (reciprocity) 

๖. การเอ้ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ (multiplexity) 

Monge (๑๙๘๗) ได้กล่าวถึงมาตรวัดศักยภาพเครือข่ายการสื่อสาร (network metrics) สามารถ

พิจารณาได้จากองค์ประกอบส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) ขนาดของเครือข่าย (size) (๒) การเข้าถึงของผู้คนสู่

เครือข่าย (reachability) (๓) ระดับความเข้มข้นที่สมาชิกเชื่อมตัวเองเข้ากับเครือข่าย (density) (๔) ลักษณะ

การรวมศูนย์กลางและการกระจายตัวของเครือข่าย (centrality) 
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บทบาทหน้าที่ของเครือข่าย แบ่งได้ ๒ ระดับ คือ ระดับปัจเจกบุคล จะแสดงบทบาทหน้าที่ ๔ ด้าน 

ได้แก่ (๑) หน้าที่ในการเป็นต้นทุนหรือแหล่งที่มาของโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ/สังคม (socio-

economic resources) (๒) หน้าที่ในการเกื้อกูลกันทางสังคม (social support) (๓) หน้าที่ในการสนับสนุน/

ให้ความช่วยเหลือทางจิตใจ (psychological support) และ (๔) หน้าที่ในการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ

ปัจเจกบุคคล (information sources) หากเป็นระดับชุมชน เครือข่ายการสื่อสารจะท าหน้าที่ ๓ ประการ คือ 

(๑) หน้าที่ในการสร้างกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาสังคม (social development activities) (๒) หน้าที่ในการ

จัดสรร/ระดมทรัพยากรต่างๆ ในสังคม (mobilization of resources) และ (๓) หน้าที่ในการธ ารงรักษาการอยู่

ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน (community maintenance)  

 กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๖๐, น. ๕๐) ได้อธิบายค าว่า “เครือข่าย” ว่ามาจากระบบการสื่อสารที่แม่ข่าย

เป็นแกนกลางและมีระบบเส้นสายคมนาคม เช่น สายโทรศัพท์ แยกออกไปถึงบรรดาลูกข่ายที่แยกออกกันไป แต่

เมื่อใดที่ต้องการใช้งานก็สามารถส่งสารไปได้ตามที่ต้องการ 

 ค าว่า Network แบ่งเป็น Net (ตาข่าย) ที่โยงใยถึงกัน และพร้อมที่จะสร้าง Work เมื่อต้องการใช้งาน 

ดังนั้น เครือข่ายจึงหมายถึงรูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุ่มองค์กร หรือหลายๆ องค์กรที่ต่างก็

ต้องมีทรัพยากรของตัวเอง มีเป้าหมาย มีวิธีท างานและมีกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลกลุ่มหรือองค์กรเหล่านี้

ได้เข้ามาประสานงานอย่างมีระยะเวลายาวนานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ แต่ก็

อาจจะมีการวางรากฐานไว้ (เปรียบเสมือนการมีสายโทรศัพท์เชื่อมต่อเอาไว้) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการ

ที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได ้

 เครือข่ายต่างกับกลุ่มองค์กร จากการที่การสังกัดกลุ่มหรือองค์กรเดียวกัน บุคคลทุกคนในกลุ่มนั้น

จะต้องเข้าร่วมในทุกอย่างพร้อมกันหมด อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน รับผิดชอบในทรัพย์สินร่วมกัน ในช่วง

ระยะเวลาที่ยาวนาน แต่การเข้ามารวมกันเป็นเครือข่ายจะมีบางอย่างร่ วมกัน เช่น มีเป้าหมายเฉพาะหน้า

ร่วมกัน มีผลประโยชน์เฉพาะหน้าร่วมกัน หรือมีกฎเกณฑ์บางอย่างร่วมกัน แต่การเข้าร่วมเป็นเพียงบางส่วน

เสี้ยว หรือเป็นการเข้าร่วมเพียงชั่วคราวเท่านั้น โดยแต่ละกลุ่มจะยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ได้ 

 เครือข่ายมี ๒ รูปแบบ คือ เครือข่ายแนวตั้งและแนวนอน เมื่อน ามาประยุกต์กับงานศึกษานี้ เครือข่าย

จะมีลักษณะตามภาพ 
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แผนภาพที่ ๒  

เครือข่ายแบบแนวตั้ง 

 

กสทช. 

 

 

แกนน าเครือข่าย     แกนน าเครือข่าย  แกนน าเครือข่าย       แกนน าเครือข่าย 

    ภาคเหนือ   ภาคกลางและปริมณฑล       ภาคใต้  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 

สมาชิกเครือข่าย    สมาชิกเครือข่าย    สมาชิกเครือข่าย       สมาชิกเครือข่าย 

 

 

  ผู้บริโภค     ผู้บริโภค           ผู้บริโภค   ผู้บริโภค 

   

 เครอืข่ายแบบแนวตั้ง โดยที่สถานภาพและฐานะของคนในแต่ละล าดับชั้นจะเรียงจากสูงไปหาต่ า ฝ่ายผู้

ที่อยู่ในล าดับสูงจะมีฐานะเป็นผู้อุปถัมภ์ และผู้อยู่ข้างล่างก็มีฐานะเป็นผู้ใต้อุปถัมภ์ และเมื่อผู้อุปถัมภ์ต้องการ

ความร่วมมือบางอย่างจากผู้ใต้อุปถัมภ์ ก็สามารถจะระดมได้จากลูกข่ายของตน ส่วนที่ผู้ที่อยู่ข้างล่างก็สามารถ

จะขออะไรบางอย่างเมื่อตนขาดแคลน  
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ภาพที่ ๓  

เครือข่ายแบบแนวนอน 

 

เครือข่าย 

 

  เครือข่าย       เครือข่าย 

 

แกนน าเครือข่าย 

 

  เครือข่าย       เครือข่าย 

 

เครือข่าย 

 

 เครือข่ายแนวนอน ฐานะและสถานภาพของคนในทุกกลุ่มที่เข้ามาเป็นเครือข่ายมีความเสมอภาคเท่า

เทียมกัน มีการแลกเปลี่ยน มีลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย เครือข่ายแบบแนวนอนนี้อาจจะมี

การติดต่อกันเองระหว่างกลุ่ม ๒ กลุ่ม ในกรณีที่ไม่ซับซ้อนนัก โดยไม่ต้องมีตัวกลาง (เช่นการติดต่อกันระหว่าง

เครือข่าย) หรือในกรณีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีหลายกลุ่มมากขึ้น ก็อาจจะมีแม่ข่ายเป็นตัวประสานงาน แต่

สถานภาพของแม่ข่ายก็เสมอภาคเท่าเทียมกับคนอ่ืนๆ  

 จากความแตกต่างของความหมายในเชิงระดับแล้ว ค าว่า “เครือข่าย” มีความหมายที่แตกต่างในแง่

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่าย แนวทางการพิจารณาศักยภาพของเครือข่ายแบ่งออก ๓ ด้าน 

ได้แก่ 

 ๑. พิจารณาเครือข่ายเป็นเทคนิคหรือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการระดมทรัพยากรจากส่วนอ่ืนๆ ของ

เครือข่ายมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างเครือข่ายในลักษณะนี้มักจะเป็นการคาดหวังที่จะแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งกันและกัน โดยที่ถือผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มเป็นหลัก และพร้อมจะสลาย

ข่ายงานอ่ืนๆ เมื่อถึงเวลาวิกฤต เนื่องจากเครือข่ายมีฐานะเป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งในการท างาน พร้อมที่จะ

สละทิ้งหากหมดประโยชน์ 
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 ๒. พิจารณาว่าการสร้างเครือข่ายต้องเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของกลุ่มหรือองค์กรของตน เนื่องจาก

ตระหนักถึงขีดจ ากัดทางความสามารถของกลุ่มของตนเองในการแก้ไขปัญหาหนึ่งๆ โดยตามล าพัง ในแง่นี้

นอกจากกลุ่มจะต้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองเอาไว้แล้ว ก็ยังต้องพยายามรักษาเครือข่ายเอาไว้ เพราะ

เป็นส่วนประกอบที่จ าเป็นของกลุ่ม การสร้างเครือข่ายลักษณะนี้จะพบมาในวัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิมที่

หมู่บ้านต่างๆ ต้องติดต่อประสานงานกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือกันในยามวิกฤตหรือพบได้มากใน

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ๆ ที่จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ในการรณรงค์ประเด็น

ต่างๆ ในสังคม เช่น กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค 

 ๓. พิจารณาว่าการสร้างเครือข่ายจะเป็นรากฐานส าคัญของการสร้างฐานพลังส าหรับแก้ปัญหาร่วมกัน

ทั้งในยามปกติและยามที่เกิดวิกฤตการณ์ ความแตกต่างระหว่างความหมายที่ ๓ กับความหมายที่ ๒ คือ การที่

กลุ่มแต่ละกลุ่มจะเห็นความส าคัญของกลุ่มของตนเองและกลุ่มของคนอ่ืนๆ ที่เป็นเครือข่ายมากน้อยเพียงใด 

ส าหรับความหมายที่ ๓ นี้ ทุกกลุ่มที่มาร่วมกันเป็นเครือข่ายจะตระหนักว่า “พลังจากการร่วมมือกันนั้นมีความ

เข้มแข็งกว่าพลังจากกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม” ในลักษณะนี้บรรดาลูกข่ายจึงไม่เพียงแต่จะใช้ประโยชน์จากเครือข่าย

เท่านั้น แต่จะพยายามพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทุกกลุ่มที่อยู่ในเครือข่าย พร้อมกับพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มต่างๆ ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น  

 การจัดล าดับความหมายของเครือข่ายข้างต้น ไม่ได้เป็นลักษณะตายตัว สามารถแปรเปลี่ ยนกลับไป

กลับมาได้อยู่เสมอตามความเข้าใจและการรับรู้ของกลุ่มที่เป็นสมาชิกของแต่ละเครือข่าย ตัวอย่างการสร้าง

เครือข่ายที่พบในขณะนี้ ได้แก่  

๑. เอาลักษณะพิเศษของกิจกรรมมาจัดเป็นเครือข่าย เช่น เครือข่ายกลุ่มสมุนไพร 

๒. การจัดตั้งเครือข่ายขององค์กรระหว่างชุมชน เช่น หมู่บ้านในละแวกเดียวกัน มาจัดตั้งเพ่ือจัดการ

เรื่องราวในพื้นที ่

๓. การจัดตั้งกลุ่มทุกประเภทมารวมพลังกันเพ่ือผลักดันเคลื่อนไหวประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เช่น 

เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อ 

ค าถามที่เกิดขึ้น คือ การจัดตั้งเครือข่าย เราจะเอาอะไรมารวมกันเป็นเครือข่ายบ้าง เช่น เอาการ

แลกเปลี่ยนความรู้ บุคคล ทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความสามัคคี ความมีน้ าใจ จิตอาสา 

กาญจนา แก้วเทพ (อ้างแล้ว, น. ๕๖-๕๗) ได้กล่าวว่าเครื่องมือในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายของ

ประชาชนเพ่ือการพัฒนา ประชาชนหรือชุมชนให้การยอมรับเครื่องมือ “การสร้างเครือข่าย” ง่ายที่สุด เพราะ

เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรมชุมชนของพวกเขา ด้านนักพัฒนา แม้จะยอมรับว่าการสร้างเครือข่ายเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่ยังมีการตั้งค าถามว่าเราจะสร้างเครือข่ายแบบใด เอา
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อะไรมาสร้าง สร้างเพ่ือเป้าหมายอะไร และท่ีส าคัญที่สุดคือจะท าอย่างไรให้เครือข่ายมีอายุยืนยาวนานมากที่สุด

เท่าท่ีจะท าได้ 

ค าถามที่เกิดขึ้นตามมาอีกประการ คือ เครือข่ายเก่าของชุมชนมีอะไรบ้าง จากการที่หมู่บ้านที่มีพ้ืนที่

ใกล้เคียงกัน และมีกิจกรรมการติตต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน การดูแลความปลอดภัยร่วมกัน เช่น 

เครือข่าย อสม. หรือเครือข่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน 

เครือข่ายเก่าสร้างข้ึนมาจากปัจจัยผลักดันและเงื่อนไขเอ้ืออ านวย เช่น พบการเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์

จากการรับรู้ผ่านสื่อโฆษณา หรือโฆษณาเร่ที่เข้ามาขายของในหมู่บ้าน แต่เมื่อใช้แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นอย่างที่

ได้โฆษณาไว้ ท าให้เกิดการสื่อสารเพ่ือป้องกันให้มีการเลือกซ้ืออย่างระมัดระวัง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการจัดตั้ง

เครือข่ายของประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และค้นหาว่าใครจะเป็นผู้ให้ความ

ช่วยเหลือ มีลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกัน อย่างไรก็ตาม ประชาชน/ผู้บริโภคอาจจะไม่ด ารงอยู่

เพียงแต่เครือข่ายเดียว แต่คงจะมีหลายเครือข่ายที่มีความแตกต่างกัน เช่น เครือข่ายแนวนอนหรือแนวตั้งและ

ในเรื่องพ้ืนที่ (ในชุมชนเดียวกันหรือต่างพ้ืนที่) ซึ่งจะพยายามรักษาความสมดุลของการเข้าสู่เครือข่ายแต่ละชนิด

ให้พอดีกัน ได้แก่ เครือข่ายข้าราชการครูเกษียณ เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ แต่เครือข่ายก็มีข้อจ ากัด เช่น ขาด

การพบปะกัน ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายได้ 

กาญจนา แก้วเทพ (อ้างแล้ว, น. ๗๖) อธิบายขั้นตอนการสร้างเครือข่ายโดยอ้างอิงจากแนวทางของ 

บรรจง นะแส เกี่ยวกับรูปแบบของขั้นตอนการสร้างเครือข่ายว่าควรมีลักษณะดังนี้ 

- ควรจะรวมตัวกันในแง่ผลประโยชน์ เช่น เครือข่ายผู้บริโภคฯ จับมือร่วมกันสร้างสรรค์โครงการที่

ท าได้จริงเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 

- ขยายมาเป็นเครือข่ายด้านการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน เช่น เครือข่ายผู้บริโภคฯ รุ่นพ่ีมาเสริมสร้าง

ความรู้หรือให้แง่คิดในการเป็นท างานด้านเครือข่าย หรือเครือข่ายผู้บริโภคฯ ทางวิชาการ เข้ามา

เสริมพลังความรู้ หรือกระบวนการพัฒนาโครงการให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคประชาชน 

- ขยายมาเป็นเครือข่ายด้านขุมพลังในการต่อรองกับภายนอก เช่น การต่อรองกับหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการเฝ้าระวังโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

 กาญจนา แก้วเทพได้ขยายความเพ่ิมเติมว่าลักษณะข้างต้นมีส่วนคล้ายคลึงกับทฤษฎีขั้นตอนการจัดตั้ง

กลุ่มท่ีแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนเช่นเดียวกันคือ 

๑. เริ่มจากข้ันตอนที่ยังไม่มีกลุ่ม ยังไม่ได้เข้ามาร่วมงานกับเครือข่ายผู้บริโภคฯ  

๒. จัดตั้งกลุ่มเพ่ือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่างๆ ภายในกลุ่มก่อน (Mutual Aid) เช่น กลุ่ม

เครือข่ายผู้บริโภครุ่นพ่ีเสริมสร้างความรู้กับเครือข่ายผู้บริโภครุ่นน้องหรือระดับเยาวชน 
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๓. ขยายขีดความสามารถของกลุ่มเพ่ือออกไปต่อรองกับภายนอก (Militancy) เพ่ือป้องกันและ

คุม้ครองสิทธิของผู้บริโภค เช่น หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 

ก่อนที่จะมาสร้างเครือข่ายกัน ในกลุ่มผู้สร้างเครือข่ายควรจะตกลงกันให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ 

ประเภท และรูปแบบของการสร้างเครือข่ายนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร เช่น เครือข่ายสร้างขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล

กันภายในกลุ่ม หรือตั้งขึ้นมาเพ่ือรวมพลังต่อรองกับภายนอก เครือข่ายนั้นเป็นการประสานงานกันระหว่างกลุ่ม

ชนิดเดียวกันในแนวนอน (เช่น กลุ่มชาวบ้านกับชาวบ้าน) หรือเป็นการประสานงานกันในแนวตั้ง (ระหว่างกลุ่ม

ชาวบ้าน-อพช.-เจ้าหน้าที่รัฐ) วัตถุประสงค์ควรชัดเจนในแต่ละครั้งว่าเครือข่ายนี้มีเป้าหมายอะไรบ้าง เพ่ือการจัด

วางบทบาทของเครือข่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เช่น 

- เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนจากเครือข่ายผู้บริโภคฯ รุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง หรือกับผู้บริโภคใน

พ้ืนที ่

- เพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้านวัตถุแก่กันและกัน เช่น การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ เครื่องมือใน

การด าเนินงาน 

- เพ่ือแบ่งปันทรัพยากรให้แก่กลุ่มที่ด้อยโอกาสกว่า เช่น ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ขั้นตอน

การด าเนินงานติดต่อกับหน่วยงานราชการ 

- เพ่ือน าประเด็นที่เป็นปัญหาของชาวบ้านร้องเรียนสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ 

สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 

- เพ่ือเสนอทางเลือกการพัฒนาแบบใหม่ให้มีการผลักดันให้เป็นนโยบายของรัฐ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภค

ได้รับการคุ้มครอง และผู้บริโภครู้จักรักษาสิทธิ และดูแลตัวเองในการเปิดรับสื่อวิทยุกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 

- เพ่ือสะสมทุนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง เครือข่ายผู้บริโภคฯ มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น และผู้บริโภคมีความ

รู้เท่าทันสื่อ ไม่หลงเชื่อการโฆษณา โดยมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนซื้อผลิตภัณฑ์/บริการมา

ใช้ 

ข้อก าหนดเบื้องต้น (requirement) ที่จะท าให้เกิดเครือข่ายได้จริงจังถาวรควรมีดังนี้ 

๑. กลุ่มที่จะสร้างเครือข่ายได้นั้นจะต้องผ่านการพูดคุยกัน การวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือให้เกิดส านึกอย่าง

จริงจังว่า “เพราะเหตุใดเราจึงต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ท าไมเราจึงมีชีวิตอยู่ตามล าพังด้วยตัวเองไม่ได้ ” 

การพูดคุยกันและการวิเคราะห์จนกระทั่งเกิดส านึก เกิดเห็นความจ าเป็นจะต้องประสานงานร่วมกับคนอ่ืน 

ร่วมกับกลุ่มอ่ืน ร่วมกับหมู่บ้านอ่ืน เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการสร้างเครือข่าย เช่น การ

พูดคุยกันว่าหากในอนาคตไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากส่วนกลาง เครือข่ายจะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างไร เนื่องจาก

การช่วยเหลือจากส่วนกลางหรือภายนอกมีขีดจ ากัด เป็นหลักประกันเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น อาจน าไปสู่
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การจัดตั้งกองทุนเพ่ือรวบรวมวัตถุ ปัจจัย คน ความคิด ความรู้ ความสามารถ จิตใจ และความรับผิดชอบที่จะ

แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 

๒. สมาชิกในกลุ่มเครือข่ายต้องเข้าใจเป้าหมายของการรวมกลุ่มและการประสานงานอย่างชัดเจน มี

ความส าคัญในขั้นตอนการตัดสินใจเพ่ือการจัดกิจกรรมของกลุ่มเพ่ือการใช้ทรัพยากรของกลุ่ม เพราะเรามา

รวมกันเพื่อจะได้ประโยชน์จากกลุ่มมากข้ึน 

๓. ต้องมีรูปแบบขององค์กรเพ่ือการประสานงานที่แน่นอนในระดับหนึ่ง เพ่ือความชัดเจนและความ

เป็นไปได้ในการประสานงาน และการแบ่งงานกันรับผิดชอบ เช่น มีการตั้งกลุ่มหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ 

มอบหมายว่าใครจะเป็นประธานหรือผู้ประสานงาน เป้าหมายและภารกิจของเครือข่ายมีอะไรบ้าง สถานที่

ติดต่อ กฎระเบียบบางประการ มีการก าหนดเวลาที่ชัดเจนในการพบปะเพ่ือติดตามงาน เช่ น การประชุม

ประจ าป ี

๔. ต้องมีการเคลื่อนไหวให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเสมอ จากลักษณะเครือข่ายมีความเป็นโครงสร้าง 

(structured) น้อยกว่ากลุ่มหรือองค์กร เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มที่อยู่ห่างไกลกัน จึงต้องมีการเคลื่อนไหว

กิจกรรมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพ่ือตรวจสอบติดตามว่าเครือข่ายนั้นยังท างานได้หรือไม่  

๕. แรงจูงใจ (Motive) ของสมาชิกที่จะเข้าสู่เครือข่าย เนื่องจากเครือข่ายเป็นรูปแบบการประสานงาน

เพ่ือการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แรงจูงใจของสมาชิกที่จะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายจะต้องเป็นแรงจูงใจ 

๒ ด้าน คือ เป็นทั้ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” สมาชิกที่มีแรงจูงใจแต่เพียงด้านเดียว คือ มองตัวเองแต่ด้านที่เป็น 

“ผู้รับ” หรือแม้แต่จะเป็น “ผู้ให้” เพียงฝ่ายเดียว จะประคองตัวอยู่ในเครือข่ายได้ไม่นาน ส่วนใหญ่เราไม่

สามารถเลือกสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ได้ แต่สามารถมีมาตรการสร้างสรรค์ให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์

ได้ โดยถือว่าท่ามกลางกระบวนการสร้างเครือข่ายก็เป็นการขัดเกลาแรงจูงใจของสมาชิกไปด้วย 

บทบาทการหนุนช่วยของบุคคลภายนอกในการสร้างสรรค์เครือข่ายของประชาชน 

 บทบาทขององค์กรพัฒนาจากภายนอกที่สามารถจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เครือข่ายของชาวบ้าน

ตามที่กาญจนา แก้วเทพ (อ้างแล้ว, น. ๘๑-๘๓) ซึ่งสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ได้ในงานศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ มีดังนี้ 

 ๑. ผ่านกระบวนการส่งคืน กาญจนา แก้วเทพ (อ้างแล้ว , น. ๘๐) ได้บอกเล่าเกี่ยวกับเครือข่ายภาค

ประชาชนบางกลุ่มว่าเงินทุนที่ช่วยเหลือในการพัฒนาจะเป็นเงินส่งคืนโดยส่งคืนแต่เงินต้นโดยไม่มีดอกเบี้ย เพ่ือ

น าเงินดังกล่าวมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป ในอดีตศูนย์มีวิธีการให้ชาวบ้านน ามาส่งคืน

ศูนย์ แล้วศูนย์น าไปขยายให้กลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์จะมารวมศูนย์อยู่ที่ศูนย์สังคมพัฒนาหมด  
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แผนภาพที่ ๔  

รูปแบบความสัมพันธ์แบบรวมศูนย์ 

 

   ศูนย ์

 

  ชาวบ้าน      เอาเงินส่งคืนมาสนับสนุน  ชาวบ้าน 

  กลุ่มท่ี ๑       กลุ่มท่ี ๓ 

 

          ชาวบ้าน                      ส่งคืน 

   กลุ่มท่ี ๒ 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าว ชาวบ้านระหว่างกลุ่มต่างๆ จะไม่มีโอกาสรู้จักและสร้าง

เครือข่าย ท าให้ต่อมาศูนย์ได้เปลี่ยนนโยบายใหม่โดยคัดเลือกกลุ่มที่ศูนย์มีความมั่นใจในความซื่อสัตย์และ

คุณธรรมด้านอ่ืนๆ และมีศักยภาพเป็นแม่ข่ายได้ ศูนย์สนับสนุนให้ชาวบ้านเชื่อมโยงกันเอง โดยมีเงินส่งคืนศูนย์

เป็นสื่อกลาง  

แผนภาพที่ ๕  

ความสัมพันธ์แบบแม่ข่าย 

 

ศูนย ์

 

  ชาวบ้าน       หนุนชว่ยด้านการศึกษา  ชาวบ้าน 

  กลุ่มท่ี ๑                  และประสานงาน   กลุ่มท่ี ๓ 

 

ชาวบ้าน 

กลุ่มท่ี ๒ 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเครือข่ายผู้บริโภคกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในการด าเนิน

กิจกรรมจะได้รับงบประมาณสนับสนุน โดยผ่านระบบการขอน าเสนอโครงการเพ่ือทุนสนับสนุน หากโครงการมี

ความเป็นไปได้ โครงการดังกล่าวจะได้รับทุนและด าเนินงานต่อไป ซึ่งอาจจะไม่สามารถน าแผนภาพที่ ๔ และ ๕ 

มาประยุกต์ในงานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ ของที่ปรึกษาในงานครั้งนี้ได้ เนื่องจากมี

ข้อจ ากัดบางประการ กล่าวคือ เครือข่ายในระดับภาคยังไม่สามารถจับกลุ่มรวมตัวท างานร่วมกันได้ ความ

ไว้วางใจ เชื่อใจกันยังมีไม่มากพอ ผนวกกับเครือข่ายผู้บริโภคฯ มีหลายกลุ่มและอาจจะเข้าร่วมโครงการลักษณะ

เดียวกันกับเครือข่ายผู้บริโภคฯ อ่ืนๆ ด้วย 

๒. ในบางกรณีศูนย์ก าหนดเป็นนโยบายในการสร้างเครือข่าย เช่น นโยบายระบุว่าเมื่อเครือข่ายหนึ่ง

ช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว ต้องมีการช่วยเหลือเครือข่ายอ่ืนๆ ต่อไป เพ่ือน ามาแปลงเป็นการปฏิบัติสร้างเครือข่าย

ใหม่ๆ ภายในหมู่บ้าน ด้วยรูปแบบการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ควบคู่กับการจัดตั้งกองทุน ให้บริการกับทุกคน ไม่

มีข้อจ ากัดเรื่องการเป็นสมาชิก  

ในลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับกสทช. ที่มีนโยบายเกี่ยวกับแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งใน

กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และก าหนดให้เครือข่ายก าหนดแนวทางในการ

ขยายเครือข่ายหรือสร้างแกนน าเครือข่ายรุ่นใหม่ๆ เข้ามาท างานร่วมกันต่อไป 

๓. ศูนย์ท าหน้าที่เป็นตัวประสานงานระหว่างกลุ่ม มีการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นปัจจัยท าให้เครือข่ายเก่า

สูญหายไป และพยายายามสร้างเงื่อนไขใหม่ให้เกิดขึ้น ในที่นี้ หมายถึง กสทช. จะรับเป็นเจ้าภาพเพ่ือด าเนินงาน

ดังกล่าว หรือเครือข่ายผู้บริโภคจะมีการก าหนดศูนย์กลางขึ้นมาเอง 

๔. ศูนย์เป็นตัวจัดโอกาสให้เกิดการพบปะกัน การจัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม 

เช่น การประชุม การศึกษาดูงาน หรือการท าบุญร่วมกัน ลักษณะนี้ กสทช. มีการจัดประชุม/มีการรับฟังความ

คิดเห็นของผู้บริโภคและเครือข่ายเป็นระยะๆ  

๕. ศูนย์จะเป็นผู้รวบรวมแหล่งผู้รู้ในแต่ละแห่ง ชาวบ้านหรือคนในพ้ืนที่มีจ ากัดเรื่องระยะทาง หรือติด

พ้ืนที่ หรือมีการสื่อสารในขอบเขตไม่กว้างมาก (อาจจะมีการสื่อสารกันเฉพาะในกลุ่มของตน) อย่างไรก็ตามใน

แต่ละพ้ืนที่มีผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเราสามารถน าไปพบในพื้นที่อ่ืนๆ เป็นการน าผู้รู้เคลื่อนที่ไปยังพ้ืนที่อ่ืน จะช่วยใน

ด้านความรู้ในการพัฒนา เช่น กสทช. มีการรวบรวมรายชื่อข้อมูลเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในสถานะองค์กรอิสระที่

เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ อ่ืนๆ ได้ติดต่อขอความร่วมมือในด้านการถ่ ายทอดความรู้และ

ประสบการณ ์

๖. ศูนย์มีหน้าที่ชูบทบาทผู้น าชุมชนขึ้นมาเพ่ือให้เป็นกลุ่มแกนในการพัฒนา เพ่ือการพัฒนาในระยะยาว

จะได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง กลุ่มผู้น าชุมชนนี้สามารถจัดตั้งเครือข่ายได้ในหลายรูปแบบ และการเติม
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เสริมให้กับผู้น าที่ยังขาดความรู้ที่ควรจะเข้าใจ รวมไปถึงการสร้างระบบการท างาน วิธีการถ่ายทอดความรู้ให้ง่าย

ต่อการเข้าใจ 

 ๗. การสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์และชาวบ้านในรูปแบบต่างๆ ศูนย์จะช่วยเสริมส่วนที่ชาวบ้านยังขาด

อยู่ และให้ชาวบ้านได้เข้ามาทดแทนบทบาทของศูนย์ในส่วนที่ชาวบ้านสามารถด าเนินการได้ เช่น การเตรียม

กลุ่ม การร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการ การแบ่งปันวัตถุปัจจัย เช่น ข้อมูลสถานการณ์ผู้บริโภคในแต่

ละพ้ืนที่ที่ก าลงเผชิญอยู่ต่างกันออกไปตามบริบทต่างกัน 

 ๘. ศูนย์จะท าหน้าที่เป็นตัวต่อเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มของชาวบ้านกับองค์กรอ่ืนๆ เช่น องค์กรเงินทุน

ต่างประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่ายแนวตั้งที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน  หรือช่วยหาเครือข่ายใหม่ๆ เพ่ิมเติมให้กับ

เครือข่ายในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือผลักดันและส่งเสริมให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ มีการด าเนินงานและท างานได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

การท าให้เครือข่ายมีชีวิตยืนยาว 

 แม้ว่าเครือข่ายจะเป็นรูปแบบการประสานงานที่ให้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาล แต่ลักษณะธรรมชาติ

ของเครือข่ายที่เป็นรูปแบบการประสานงานอย่างหลวมๆ ไม่มีโครงสร้างที่กระชับ ท าให้เครือข่ายโดยทั่วไปมี

ลักษณะอายุสั้น 

 การที่เครือข่ายใดจะมีอายุยืนยาวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และชนิดของเครือข่ายที่ตั้งขึ้นมา ถ้าเป็น

เครือข่ายประเภทกลุ่มผลักดันเรียกร้องในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะกิจ เมื่อเป้าหมายบรรลุแล้ว 

เครือข่ายก็มักจะสลายไป กาญจนา แก้วเทพ (อ้างแล้ว , น. ๘๓) กล่าวว่าไม่มีสูตรส าเร็จส าหรับการสร้างความ

มั่นคงยืนยาวให้แก่เครือข่าย แต่ได้สรุปบทเรียนจากกรณีศึกษาว่าเงื่อนไขใดที่จะท าให้เครือข่ายแตกสลายได้ง่าย

และเงื่อนใดที่ท าให้เครือข่ายมั่นคงยาวนาน 

 ปัจจัยที่จะท าให้เครือข่ายไม่มั่นคง (กาญจนา แก้วเทพ , อ้างจากวารสารสังคมพัฒนา ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ 

๖/๒๕๓๔) คือ 

๑. สมาชิกเห็นแก่ผลประโยชน์ในวงจ ากัด คือ ในกลุ่มพวกพ้องตนเองเท่านั้น 

๒. สมาชิกไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องเปิดตัวออกไปสัมพันธ์กับภายนอก (ขาดการวิเคราะห์ความ

จ าเป็นร่วมกัน) 

๓. การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของความต้องการระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน จะถือว่าความต้องการ

ของตนเองเร่งด่วนกว่าผู้อ่ืนเสมอ เป็นลักษณะจิตใจคับแคบ 

๔. การมองไม่เห็นว่าความจ าเป็นของผู้อ่ืนก็เป็นเสมือนความจ าเป็นของตนเอง กล่าวคือ ขาดจิตใจแบบ 

“หยิกเล็บเจ็บเนื้อ” หรือ “ใจเขาใจเรา” 
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๕. วิธีการจัดรูปแบบองค์กร จะมีผู้มีอ านาจอิทธิพลคอยควบคุมกระบวนการตัดสินใจอยู่เพียงกลุ่มเดียว 

๖. การจัดตั้งเครือข่ายนั้นด าเนินการอย่างเร่งรีบ ท าให้สมาชิกกลุ่มไม่เข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการ

ด าเนินงาน 

๗. คณะกรรมการและสมาชิกขาดทักษะในการบริหารองค์กร เช่น การตั้งกฎระเบียบและด าเนินการให้

กฎระเบียบใช้งานไดจ้ริง การจดบันทึก การประชุม การติดตามผล ฯลฯ  

กาญจนา แก้วเทพ (อ้างแล้ว, น. ๘๕) ได้ยกตัวอย่างการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างชาวบ้านที่ประสบ

ความส าเร็จ จากการที่ศูนย์ได้พยายามที่จะด าเนินการให้มีเงื่อนไขเบื้องต้นต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการสร้างเครือข่าย

ตามข้ันตอนดังนี ้

๑. มีการรณรงค์ทางด้านความคิดในเรื่องหลักประกันที่ไว้ใจได้ คือ ใคร เช่น กสทช. หรือองค์กรอิสระ 

ผ่านกระบวนการศึกษาร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกัน ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาที่จะท าความเข้าใจซึ่งกันและ

กัน 

๒. ต้องมีการสร้างเงื่อนไขให้มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่อย่างสม่ าเสมอ โดยอาศัยเครือข่ายอย่าง

หลากหลายรูปแบบ เช่น งานบุญ หรือการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและสถานการณ์ หรือการเปิด

ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสื่อสารสองทางแบบสมดุล 

๓. ต้องมีการให้บริการและให้วัตถุปัจจัยช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะช่วงวิกฤตการณ์ในชีวิต เช่น กองทุนใน

กรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ หรือฌาปนกิจศพ หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 

๔. ต้องมีการสร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันเป็นเครือข่ายด้าน

การศึกษาควบคู่ไปกับเครือข่ายด้านการท ากิจกรรม เพ่ือช่วยให้การพัฒนาความคิดก้าวตามไปกับการพัฒนา

กิจกรรม 

๕. ควรมีการสร้างเครือข่ายในแนวตั้ง เพ่ือหนุนช่วยเครือข่ายในแนวนอน เช่น การระดมขอความ

ร่วมมือ เช่น ความรู้ วัตถุปัจจัย ฯลฯ เพ่ือลดข้อจ ากัดของเครือข่ายในแนวนอนให้น้อยลง 

๖.๓ การรู้เท่าทันสื่อ  

Hobbs (๒๐๐๘) กล่าวถึงการรู้เท่าทันสื่อสามารถให้ค านิยามว่าเป็นความสามารถในการเข้าถึง 

วิเคราะห์ ประเมิน และสื่อสารด้วยสารที่มีความหลากหลาย 

Chrits และ Potter (๑๙๙๘) ได้สรุปว่าการรู้เท่าทันสื่อเป็นอะไรที่มากไปกว่าการพัฒนาทักษะแต่เป็น

การได้มาซึ่งแนวทางความรู้ ด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ รูปแบบเนื้อหาที่น าเสนอทั่วๆ ไปและมีมุมมอง

ผลกระทบในมุมกว้าง 



๓๘ 
 

แง่มุมหนึ่งของการรู้เท่าทันสื่อจะให้ความส าคัญไปที่โครงสร้างของอุตสาหกรรมสื่อ รวมทั้งการเป็น

เจ้าของสื่อและเศรษฐศาสตร์ของสื่อ ค าแนะน าจากนักวิชาการบางท่านได้ชี้แนะว่าการที่ผู้บริโภคข่าวได้รับทราบ

ว่าใครเป็นเจ้าขององค์กรสื่อที่ผลิตข่าวนั้นๆ มาให้เราอ่านนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก 

Chrits และ Potter (๑๙๙๘) กล่าวว่าแต่ละคนจะมีการรู้เท่าทันสื่อว่า “สามารถถอดรหัส ประเมิน 

วิเคราะห์ และก่อให้เกิดประโยชน์ได้ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 

หัวใจส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อจะรวมไปถึงด้านการมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  และความคิดใน ๕ 

ด้านดังนี้  

(๑) สื่อถูกสร้างและสร้างความเป็นจริงขึ้นมาได้ 

(๒) สื่อเป็นลักษณะของธุรกิจต้องได้ก าไรจากการด าเนินงาน 

(๓) สื่อมีลักษณะสองด้านควบคู่กัน คือ มีอุดมการณ์ในการท างาน และมีการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง 

(๔) รูปแบบและเนื้อหาจะขึ้นอยู่กับสื่อแต่ละประเภท ซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างไม่เหมือนกันในการ

ถ่ายทอดรหัสและประเด็นบางด้านที่ยังคงรักษาเอาไว้ 

(๕) ผู้รับสารต่อรองกับความหมายที่เขาเปิดรับจากสื่อ 

Lewis และ Hally (๑๙๙๘) กล่าวว่าเป้าหมายของการรู้เท่าทันสื่อ จะช่วยให้ประชาชนได้กลายเป็น

ประชาชนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ/ช านาญมากกว่าความเชี่ยวชาญ/ช านาญด้านการบริโภค 

รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ (๒๕๕๕) ได้กล่าวว่าปัจจุบันสื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญต่อการรับรู้

ข่าวสารของประชาชนมากขึ้น เนื่องจากมีความก้าวหน้าและอิทธิพลเพ่ิมขึ้นมาก มีการเกิดขึ้นของสื่อมวลชน

ใหม่ๆ หลายประเภท อาทิ สื่ออินเตอร์เน็ต ระบบโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีดิจิตอล ซึ่งสื่อเหล่านี้ได้ส่งผลให้

ผู้รับสารสามารถเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจ ากัด สภาพการณ์เช่นนี้นอกจากจะส่งผลดีต่อผู้รับสาร

แล้ว ขณะเดียวกันก็ยังส่งผลร้ายด้วยเช่นกัน เพราะความรวดเร็วของสื่อมวลชนสมัยใหม่อาจท าให้การควบคุมสื่อ

และเนื้อหาสื่อที่ไม่พึงประสงค์ยากข้ึน และด้วยความซับซ้อนของสื่อเอง ก็อาจส่งผลถึงผู้รับสารบางกลุ่มที่ยังไม่มี

ความพร้อมในการรับข้อมูลข่าวสารบางประเภท น าไปสู่การให้ข้อมูลหรือการโน้มน้าวชักจูงใจโดยสื่อมวลชนไป

ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ด้วยเหตุนี้ สังคมจึงควรสร้างความรู้และทักษะในการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารอย่างมี

ประสิทธิภาพให้แก่ผู้รับสารหรือที่เรียกว่าการสร้างกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)  

พนม คลี่ฉายา (๒๕๕๗, น. ๒) ได้กล่าวว่าสังคมไทยมีการเปิดกว้างในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่าง

มากมาย ไม่ว่าจากสื่อโทรทัศน์ที่สามารถรับชมรายการต่างๆ จากในประเทศและต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ 

อินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งสื่อวิทยุที่มีมาตั้งแต่อดีต ซึ่งประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารที่สับสนมากถึ งประโยชน์

และโทษของสิ่งต่างๆ เพราะการมุ่งโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือธุรกิจการค้า (อ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูป

ประเทศไทย, ๒๕๕๓) กล่าวได้ว่าอิทธิพลของสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทต่อผู้รับสารอย่างท่วมท้น สื่อมวลชน
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เปรียบเสมือนตัวกลั่นกรอง หรือผู้ก าหนดวาระข่าวสารด้านต่างๆ สู่ประชาชน หากพิจารณารายละเอียดเนื้อหา

ที่ปรากฏในสื่อมวลชน จะเห็นได้ว่ายังมีข่าวสารหลายส่วนที่ถูกตั้งค าถามในประเด็นการให้ประโยชน์และไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านร้ายต่อผู้รับสารและสังคมยังมีอยู่น้อยมาก จึงเกิดปัญหาของการขาดความรู้ที่เพียงพอ

และขาดการรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคสื่อทั้งกลุ่มที่เปิดรับสื่อดั้งเดิม เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ส่งผลให้

ผู้บริโภคสื่อตกเป็นเหยื่อด้านความคิดและพฤติกรรมได้ง่าย  (อ้างจากยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, ๒๕๕๓)  

เขาได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ปรากฏในข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และโฆษณาที่แสดง

ถึงเนื้อหาที่ชี้น าไปในทางที่ดึงดูดใจ เคลิบเคลิ้มหลงเชื่อ และมีผลกับการน าไปใช้ในชีวิตจริง เนื้อหาที่ปรากฏมี

ความหมายโดยนับที่แฝงมากับเนื้อหา หรือมีเจตนาที่ผู้ส่งสารที่จะสร้างให้เกิดผลทางความคิดหรือพฤติกรรม

ต่อเนื่องจากการได้รับข่าวสารนั้น ซึ่งผลนั้นมักจะเป็นผลประโยชน์ต่อผู้สร้างข่าวสารและมักจะสร้างผลกระทบ

เชิงลบให้กับผู้รับสาร ดังนั้น ผู้รับสารควรจะต้องเรียนรู้ที่จะบริโภคเนื้อหาในสื่อและตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้น 

(อ้างจาก Silverblatt, ๑๙๙๕, น.๒-๖)  

ประเวศ วะสี (อ้างจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย, ๒๕๕๓) ได้แสดงทัศนะต่อปัญหาว่าการ

สื่อสารที่มีทั้งหมดยังถูกใช้ไปในทางที่ผิดๆ คนทั้งหลายยังขาดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ขาดการรับรู้ความจริง การ

ใช้เหตุผลและมีวิจารณญาณ ถูกล้างสมองได้ง่ายจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการปลุกปั่นทางการเมือง 

ตกเป็นเหยื่อของการบริโภคความขัดแย้งแตกแยกและรุนแรง 

จากการที่ประชาชนอยู่ท่ามกลางกระแสข่าวสารที่มากมาย แต่ประชาชนไม่สามารถที่จะจัดการกับ

ข่าวสารจ านวนมากมายที่เต็มไปด้วยการซ่อนเร้นความหมายโดยนัยเพ่ือประโยชน์ของผู้ส่งสารได้ กลับตกอยู่

ภายใต้การชี้น าของข่าวสารโดยไม่รู้ตัว จนก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ทรัพย์สิน รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ 

(พนม คลี่ฉายา, อ้างแล้ว) 

จากการค้นคว้าพบว่างานวิจัยด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้รับสารไทยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าประชาชน

และเยาวชนในประเทศไทยส่วนใหญ่มีการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในขั้นพ้ืนฐานจนถึงปานกลาง ด้านงานวิจัยของสุขใจ 

ประเทือง (๒๕๔๙) พบว่าประชาชนในสังคมไทยตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากสื่อมวลชนมากและเห็นว่าควร

ควบคุมและลงโทษผู้ผลิตสื่อ 

จากสถานการณ์ข้างต้นเราควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนหรือผู้รับสารให้สามารถรู้เท่าทันสื่อได้ 

จากงานของ Potter (๒๐๐๕) ได้เสนอแนวคิด “การรู้เท่าทันสื่อ” (Media Literacy) และให้ความหมายว่าเป็น 

“มุมมองของบุคคลที่เปิดให้ตัวเองเข้าสู่สื่อและตีความหมายเนื้อหามุมมองของบุคคลสร้างขึ้นมาจากโครงสร้าง

ความรู้ที่เขามีอยู่ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ คือ ทักษะและวัตถุดิบ คือ ข่าวสารในสื่อ รวมทั้งข่าวสารจากโลก

แห่งความเป็นจริง เพ่ือใช้สื่อด้วยการตระหนักรู้ในเนื้อหาและตอบสนองต่อเนื้อหาอย่างมีสติ  



๔๐ 
 

ดังนั้น การรู้เท่าทันสื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถจัดการกับข่าวสารได้ด้วยตนเองและ

ยังเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งของประชาชน 

Buckingham (๒๐๐๓, น. ๓๖) ได้ให้ค านิยาม “การรู้เท่าทันสื่อ” หมายถึง ความรู้ ทักษะและ

ความสามารถของบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการใช้และตีความสื่อ การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเสมือนการเรียนรู้ รูปแบบ

ของภาษาของสื่อ (อ้างในงานพนม คลี่ฉายา, ๒๕๕๗, น.๔) 

อดุลย์ เพียรรุ่งโรจน์ (๒๕๔๓) อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล (๒๕๔๙๗ และ Rubin (๑๙๙๘) สรุปว่าการ

รู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องแหล่งสารและเทคโนโลยีในการสื่อสาร รหัสที่ใช้ในการสื่อสาร

เนื้อหาสารที่ถูกผลิตขึ้น และการเลือกเปิดรับการตีความ ส่วนผลกระทบที่เกิดจากเนื้อหาสาร Potter (๒๐๐๕) 

ได้อธิบายความหมายของการรู้เท่าทันสื่อว่าหมายถึงมุมมองของบุคคลที่เปิดตัวเองเข้าสู่สื่อและตีความหมาย

เนื้อหาในสื่อ มุมมองของบุคคลสร้างขึ้นมาจากโครงสร้างความรู้ที่เขามีอยู่ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ คือ ทักษะ

และวัตถุดิบ คือ ข่าวสารในสื่อรวมทั้งข่าวสารจากโลกแห่งความเป็นจริง เพ่ือใช้สื่อด้วยการตระหนักรู้ในเนื้อหา

และตอบสนองต่อเนื้อหาอย่างมีสติ 

Silverbatt (๑๙๙๕, น. ๒-๓) ได้เสนอมุมมองต่อการรู้เท่าทันสื่อควรเน้นองค์ประกอบ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. การตระหนักรู้ถึงผลกระทบของสื่อที่มีต่อบุคคลของสังคม การที่บุคคลมีการตระหนักรู้ดังกล่าวนี้ จะ

ช่วยเตือนให้เขาตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงทางการคิด และการกระท าของเขาเป็นผลมาจากสื่อ เมื่อเขารู้ว่าสื่อ

สามารถส่งผลกระทบต่อตัวเขาได้ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะ

ความคิดเชิงวิพากษ์ อันน าไปสู่ความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะตอบสนองต่อข่าวสารที่ได้รับด้วย

ตนเอง โดยไม่เกิดผลตามที่สื่อต้องการโดยง่าย 

๒. ความเข้าใจที่มีต่อกระบวนการผลิต เนื้อหาในการสื่อสารมวลชน การรู้เท่าทันสื่อจะเกิดขึ้นได้ตาม

ความต้องการที่บุคคลนั้นรู้และเข้าใจ กระบวนการผลิตเนื้อหา การเผยแพร่ เนื้อหาและการตีความอันเกิดจาก

กระบวนการของการสื่อสารมวลชน 

๓. การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และอภิปรายเนื้อหาในสื่อ หมายถึง การที่บุคคลสามารถที่

จะมองทะลุผ่านเนื้อหาสื่อ เพ่ือตีความสื่อได้โดยรู้เท่าทัน 

๔. การตระหนักรู้ว่าเนื้อหาสื่อ คือ ตัวบทที่ช่วยให้เรามองเห็นถึงวัฒนธรรมและตัวตนของเรา คือ การรู้

ว่าเนื้อหาในสื่อมวลชนแฝงด้วยทัศนคติ ค่านิยม วิธีคิด และมายาคติ ซึ่งมีผลต่อวัฒนธรรมที่หล่อหลอมตัวเราอยู่ 

๕. การสั่งสมของความเพลิดเพลิน การท าความเข้าใจ และความรื่นรมย์อันเกิดจากที่เราได้ฝึกฝนการ

รู้เท่าทันสื่ออยู่ตลอดเวลา จะก่อให้เกิดจากความเข้าใจเนื้อหาซึ่งถือเป็นความเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นและจะท าให้

นิยมชมชอบเนื้อหาที่ดีๆ ในสื่อได้ 



๔๑ 
 

Silverblatt (๑๙๙๕, น. ๖) กล่าวว่าความหมายในสื่อมี ๒ ระดับ คือ ความหมายตามเนื้อหาที่ปรากฏ 

(Manifest Message) เป็นความหมายที่ผู้รับสารรับรู้ได้โดยตรงจากเนื้อหาที่ปรากฏอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา 

ซึ่งเป็นสิ่งทีส่ื่อน าเสนอแบบตรงไปตรงมา อีกระดับหนึ่ง คือ ความหมายแฝงอยู่ในเนื้อหา (Latent Message) ซึ่ง

เป็นความหมายที่ซ่อนอยู่ใต้เนื้อหา ผู้รับเนื้อหาอาจไม่รู้ตัว เนื้อหาส่วนนี้สร้างขึ้นจากกลวิธีหลายประการ ได้แก่ 

การสร้างเนื้อหาที่สามารถจับอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับสาร การสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับค่านิยมของผู้รับสาร 

การเน้นย้ าเสนอซ้ าเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง ในแง่ของการรู้เท่าทันสื่อเนื้อหาแฝงนี้ถือเป็นสิ่งที่ชักจูงหลอกล่อผู้รับ

สารให้หลงไปกับสื่อโดยไม่รู้ตัว 

สรุปนิยามการรู้เท่าทันสื่อ คือ การรู้เท่าทันสื่อเป็นความรู้ ความสามารถของบุคคลที่จะใช้ในการตั้งค าถาม 

ตีความ ประเมิน และตอบสนองต่อสื่ออย่างมีสติ รู้เท่าทัน ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อ (พนม คลี่ฉายา , 

๒๕๕๗, น. ๕) 

การรู้เท่าทันสื่อของบุคคลสามารถวัดได้ ๔ ด้าน (พนม คลี่ฉายา, ๒๕๕๗, น. ๖) ได้แก่ 

ด้านที่ ๑ ความเข้าใจเนื้อหา หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจดจ าเนื้อหาข่าวสารในสื่อมวลชน

กระแสหลัก สามารถระบุถึงเป้าหมายของเนื้อหานั้น ระบุเจ้าของ ผู้สร้างเนื้อหา และความรู้ในการผลิต

สื่อมวลชนกระแสหลัก 

ด้านที่ ๒ การวิเคราะห์เนื้อหา หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์เนื้อหาในสื่อมวลชน 

โดยสามารถระบุมุมมองหรือเนื้อหาที่สื่อมวลชนกระแสหลักจงใจละไว้ ไม่น าเสนอมาในเนื้อหาที่เผยแพร่ได้ ระบุ

วิธีการที่ผู้ส่งสารใช้เพ่ือเรียกร้องความสนใจของเนื้อหาได้ ระบุความรู้สึกของผู้รับสารที่เกิดขึ้นหลังจากเปิดรับ

เนื้อหา ระบุได้ว่าเนื้อหาชี้แนะให้คิด รู้สึก กระท าหรือไม่กระท า มุมมอง การตั้งค าถามด้านจริยธรรมต่อเนื้อหา 

และตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของเนื้อหาเดียวกันที่น าเสนอในสื่อที่แตกต่างกัน 

ด้านที่ ๓ การประเมินและวิพากษ์สื่อ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแยกแยะเนื้อหาและ

โฆษณาได้ สามารถตระหนักรู้ถึงอิทธิพลของสื่อต่อผู้รับสาร มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของสื่อ ธุรกิจ การค้า 

การเมือง สถานการณ์ทางสังคม ในฐานะที่เป็นสิ่งที่สามารถก าหนดเนื้อหาในสื่อได้ และความเชื่อถือที่มีต่อสื่อ 

ด้านที่ ๔ การมีปฏิสัมพันธ์อย่างปลอดภัยต่อเนื้อหา หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลที่จะไม่หลงรับรู้ 

หรือเชื่อ หรือคิด หรือแสดงพฤติกรรมไปตามที่สื่อก าหนด 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ ตัวแปรที่มีผลต่อการสอนเรื่องสื่อ คือ ความแตกต่างทางตัวผู้เรียน 

ความต้องการของผู้เรียน ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ระยะการเรียนรู้เท่าทันสื่อ (Semali, ๑๙๙๑; Calles 

Giraud, ๒๐๐๕; นัทธ์หทัย อุบล, ๒๕๕๒) 



๔๒ 
 

O’ Neill (๒๐๐๘) กล่าวถึงปัจจัยด้านผู้รับสาร/ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคสื่อ สรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ

เรียนรู้สื่อ ได้แก่ 

๑) ระดับของความสามารถ 

๒) ระดับของความเชี่ยวชาญด้านสื่อ 

๓) การตระหนักรู้เชิงวิพากษ์ของสื่อมวลชน และ 

๔) ความเข้าใจที่มีต่อประเด็นเรื่องของผู้รับสาร/ประชาชน การใช้สื่อในชีวิตประจ าวัน การตีความ 

ความพึงพอใจที่ได้รับ บทบาททางเพศ ชนชั้นทางสังคม อายุ 

วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด (๒๕๕๑) พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการอ่าน ปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตัวแปรที่มี

อิทธิพลสูงสุดต่อการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ ปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมการอ่าน  

อรรถพร กงวิไล (๒๕๔๕) จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (๒๕๕๐) และทิพวรรณ ถาวรังกูร (๒๕๕๒) เห็นว่า

ตัวแปรด้านลักษณะทางประชากรของบุคคลมีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ ตัวแปรทางด้านเพศ อายุ รายได้

ส่วนตัว การศึกษา โดย Rosenbaum, Beentjes & Konig (๒๐๑๐) พบว่าหากมีระดับการศึกษาสูงก็ยิ่งเข้าใจ

ในสื่อมากขึ้น รวมทั้งการตั้งค าถามต่อตนเองในแต่ละครั้งต่อการเปิดรับข่าวสารจากการใช้สื่อ (Livingstone & 

Thumim, ๒๐๐๓)  

Silverblatt (๑๙๙๕, น. ๒-๖) แบบแผนพฤติกรรมของผู้รับสารในการรับสารของบุคคล ได้แก่ การ

เปิดรับสื่อมวลชนบ่อยๆ หรือรอบด้านหรือหลากหลายประเภทมีผลต่อการรู้เท่าสื่อได้ดี ระยะเวลา ประสบการณ์

การใช้สื่อ การใช้ความคิด มีสมาธิในการรับชมสื่อ (พีระ จิรโสภณ และพรรษาสิริ กุหลาบ , ๒๕๔๙; สุภา แก้ว

มณี, ๒๕๔๗; Rosenbaum, Beentjes & Konig; ๒๐๑๐; จินดาวัฒน์ บวรบริหาร, ๒๕๔๘; นัทธ์หทัย อุบล, 

๒๕๕๒; เกศราพร บ ารุงชาติ, ๒๕๕๐)  

อดุลย์ เพียรรุ่งโรจน์ (๒๕๔๓) ได้อธิบายว่าความรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ 

และทักษะในการใช้สื่อ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ความรู้เท่าทันสื่อขั้นพ้ืนฐาน และความรู้เท่าทันสื่อขั้นสูงหรือ

ขั้นวิพากษ์สื่อได ้

ความรู้เท่าทันสื่อขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง (๑) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อในระดับที่สามารถแยก

ประเภทเนื้อหาของสื่อได้ (๒) การตระหนักพฤติกรรมการใช้สื่อของตนเองว่ารับสื่ออะไรบ้าง นิยมชื่นชอบสื่อ

อะไร เนื้อหาประเภทใด มีความถี่มากน้อยเพียงใด (๓) ทักษะในการใช้สื่อ ได้แก่ ใช้สื่อประเภทต่างๆ เข้าใจ

ความหมายตรงกับที่สื่อน าเสนอ และเข้าใจการด าเนินเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 



๔๓ 
 

ความรู้เท่าทันสื่อข้ันสูง หมายความ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ (๑) วิธีการท างานของผู้ผลิตสื่อ รูปแบบ

เนื้อหาที่ผลิต (๒) ความรู้ในบริบทด้านเศรษฐกิจและการเมืองของสื่อ เช่น รูปแบบการเป็นเจ้าของ และ

กฎระเบียบของรัฐบาล (๓) เข้าใจว่าสื่อมองผู้รับสารอย่างไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (๔) เข้าใจผลระยะสั้นและ

ระยะยาวที่สื่อมีต่อปัจเจกบุคคลและสังคม ไม่ว่าจะเป็นผลทางด้านความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และจิตวิทยา 

ทักษะการคิดวิพากษ์ ได้แก่ (๑) การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารและความหมายแฝงได้ (๒) การแยกแยะ

ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นในเนื้อสารได้ (๓) การประเมินความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของเนื้อหาสารได้ ซึ่ง

เป็นมิติของความรู้  ความเข้าใจ (Cognitive Dimension) และควรครอบคลุมมิติสุนทรียะ (Aesthetic 

Dimension) มิติอารมณ์ (Emotional Dimension) และมิติจริยธรรม (Moral Dimension)  

มิติของความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Dimension) หมายถึง กระบวนการคิด ความสามารถในการ

เข้าใจตั้งแต่สัญลักษณ์ง่ายๆ ไปจนถึงเรื่องที่มีความซับซ้อน เป็นมิติด้านสติปัญญา อาศัยโครงความรู้ที่แข็งแรงจึง

จะสร้างความเข้าใจได้อย่างทะลุปรุโปร่ง 

มิติอารมณ์ หมายถึง การจ าแนกสัญลักษณ์ที่ใช้กระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึกแต่ละอย่างได้รู้ว่าผู้ผลิตเพ่ือ

ก าลังกระตุ้นให้ผู้รับสื่อเกิดความรู้สึกอะไร และสามารถใช้สื่อเพ่ือปรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ตาม

ต้องการ 

มิติสุนทรียะ หมายถึง ความสามารถเพลิดเพลินใจ เข้าถึง และเล็งเห็นคุณค่าของเนื้อหาสื่อจากมุมมอง

ทางศิลปะ การเล็งเห็นคุณค่านี้ต้องอาศัยความเข้าใจในทักษะที่ใช้ผลิตเนื้อหาสารของสื่อแต่ละประเภท สามารถ

จับความแตกต่างระหว่างศิลปะและของเลียนแบบ และรู้สไตล์ศิลปะเฉพาะตัวของนักเขียน ผู้ผลิตรายการ หรือผู้ก ากับ

แต่ละคน 

มิติจริยธรรม หมายถึง ความสามารถที่จะสรุปค่านิยมที่ซ่อนอยู่ภายในเนื้อหาสาร 

 สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (๒๕๕๔, น. ๕๗-๗๒) ได้กล่าวถึง การอ่านสื่อได้ หมายถึงการมีความรู้ ความเข้าใจ

ขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่อ อย่างน้อยรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่า “สื่อสารมวลชน” มีหน้าที่และบทบาทอะไร วิพากษ์วิจารณ์

การท าหน้าที่ของสื่อว่าเหมาะสมหรือไม่ มากไปกว่านั้น คือ อ่านความหมายเบื้องหลังหรือระหว่างบรรทัดของสิ่ง

ที่สื่อน าเสนอแก่เราได้ด้วย ความสามารถในการน าเนื้อหาสาระจากสื่อไปใช้ประโยชน์ และเรียนรู้ที่จะสร้างสาร

และการสื่อสารของตนและกลุ่มตนได้ ลักษณะนี้ คือ การอ่านสื่อได้ ใช้สื่อเป็น คือ “การรู้เท่าทันสื่อ” (Media 

Literacy) แต่วงการวิชาการและวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนของไทยยังไม่ให้ความสนใจต่อเรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่

เป็นศาสตร์ (knowledge) และทักษะชีวิต (life skill) ซึ่งเป็นคุณสมบัติของประชาชนผู้กระตือรือร้น (active 

citizen) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย 

 นิยามของ Media Literacy คือ “The ability to Access, Analyze, Evaluate and Communicate 

information in a variety of form” ความสามารถในการเข้าถึง การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ การประเมิน



๔๔ 
 

คุณค่า และทักษะการตอบสนอง (สื่อสาร) ต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การรู้เท่าทันสื่อ คือ การไม่เชื่ออะไรง่ายๆ 

ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ใช้ปัญญาในเชิงคิดวิเคราะห์   

แนวทางการรู้เท่าทันสื่อ (code of conduct) (น ามาเฉพาะเพียงบางด้านที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้) 

 ๑. สื่อคือสิ่งที่สร้างขึ้น (Media are constructions) สื่อ คือ ธุรกิจประกอบการที่เกิดจากเทคโนโลยี

ของโลกยุคใหม่ หาใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สื่อได้กลายเป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม และสื่อก็

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ สื่อได้น าตนเองไปสู่การเป็นผู้ผลิตความรู้ ความจริง และวาทกรรมแก่สังคม 

โดยทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว แต่เป็นความรู้แลความจริงชนิดใด 

 จากโฆษณาที่ปรากฏเป็นภาพและเสียงผ่านสื่อที่ได้สร้างความรู้แฝง และความจริงเทีมที่ท าให้ผู้รับสาร

ซึมซับรับรู้เสมือนหนึ่งเป็นความจริงหรือประสบการณ์ของตน เช่น ต้องการท าอาหารให้อร่อย ควรมีตัวช่วยใน

การปรุงอาหาร/มีอุปกรณ์ในการช่วยท าอาหาร มือหยาบกระด้าง ควรใช้โลชั่นที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจาก

ธรรมชาติ 

 ๒. สื่อมีเป้าหมายทางธุรกิจ/โฆษณา (Media Constructions have Commercial purposes) สื่อต้อง

แสวงหาก าไร จากการลงทุนที่ค่อนข้างสูง สื่อทุกชนิดอยู่ได้ด้วยรายได้จากธุรกิจโฆษณา ท าให้สถานีโทรทัศน์ 

สถานีวิทยุมีการสอดแทรกเพ่ิมโฆษณาหรือโฆษณาแฝงในพ้ืนที่ต่างๆ ที่ท าได้อย่างแยบยล  

 ๓. สื่อสร้างความนิยมและอุดมคติ (Media messages contain values and ideologies) ความรู้แฝง

และความจริงเทียมที่สื่อผลิตขึ้นมีผลต่อผู้รับสารที่มีวุฒิภาวะไม่มาก จากการเปิดรับสื่อแบบสั่งสม การผลิตซ้ า 

ท าให้ยอมรับจนเป็นแบบแผนในการคิดและการด าเนินชีวิต เช่น โฆษณาท าให้เราทราบว่าผู้หญิงต้องมี

ความสามารถซักผ้าสะอาด ขาว หอม ท าอาหารเก่ง อร่อย ดูแลบ้านไม่ให้มีแมลง มดใดๆ มาก่อกวนความสงบ

ในบ้าน ล้างห้องน้ าสะอาด ต้องดูแลตัวเองให้มีผิวขาวอมชมพู ออร่า กระจ่างใส หุ่นผอมเพรียว ไม่มีหน้าท้อง 

ขับถ่ายทุกเช้า ฯลฯ  

 ๔. สื่อแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์และข้อจ ากัด (Each medium has a unique aesthetic form) สื่อแต่

ละชนิดมีธรรมชาติ เพราะในศาสตร์และศิลป์ของสื่อทุกประเภท แม้จะมีการจ าแนกเป็น สาร = media 

content กับ สื่อ = media form เท่านั้น แต่หากรายละเอียด ขั้นตอน เทคนิคและเครื่องมือ มีความแตกต่าง

อย่างมาก ในกระบวนการผลิต “สาร” บางอย่างถูกตัดทอน ปรับแต่ง ลดปริมาณและคุณภาพ อาจกลายเป็น

การสร้างความจริงเทียมข้ึน เช่น สื่อสามารถสร้างให้เรามีผิวขาวอมชมพูได้เวลาในเวลาไม่ก่ีวินาที  

 สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อร้อน เพราะมีคุณสมบัติปลุกกระแสหรือส่งข่าวสารได้

รวดเร็วทันใด สื่อโทรทัศน์ด้วยการผลิตท าให้ดูเป็นจริงและน่าเชื่อถือ การผลิตโฆษณาแต่ละชิ้นมีกระบวนการ

ท างาน วางแผน ออกแบบการน าเสนอ เทคนิคปรับแต่งที่จะท าให้ผู้รับสาร/ผู้บริโภคชื่นชอบให้ความสนใจ 
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 สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (อ้างแล้ว) ได้กล่าวถึงมุมมองของ “ผู้รับสาร” จากสถานการณ์ที่ผ่านมาได้มีการ

รณรงค์สิทธิด้านต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ได้ก่อให้เกิด “การสื่อสารภาคประชาชน” และการสร้าง “สื่อ

ทางเลือก” มีการรวมตัวกันทั้งจากเอ็นจีโอ กลุ่มภาคสังคม ประชาชนทั่วไปรวมตัวกันผลิตสื่อของตนเอง เช่น 

วิทยุชุมชน จดหมายข่าว หรือพ้ืนที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น สภากาแฟ ถือเป็นเครื่องมือในการเสริ มสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน (empowerment) เป็นสิทธิแห่งการรับรู้และสิทธิแห่งการสื่อสาร (rights to know & 

right to voice out) เป็นที่มาของส านึกของการร่วมกันในเครือข่ายสัมพันธ์หนึ่งๆ เพราะการสื่อสารกันด้วย

ปัญหาร่วมและประโยชน์ร่วมของกลุ่มชุมชนจากเรื่องราวในชีวิตจริงผ่านสื่อที่ตนมีส่วนร่วมและมีอ านาจในการ

สื่อสารน่าจะมีผลต่อการพัฒนาตัวตนและชุมชน อาจน าไปสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเกิด

กิจกรรมและปฏิบัติการอ่ืนๆ ต่อไป 

 แนวทางของการปฏิบัติการจากผู้รับสารเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ สรุปได้ดังนี้ 

 - การตั้งค าถาม 

 - การวิจารณ์ วิพากษ์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ 

 - การเป็นผู้บริโภคท่ีกระตือรือร้น แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม ความเห็นเพิ่มเติม 

 - การตอบสนอง/ตอบโต้/สร้างผลสะท้อน (feedback) ไปสู่สื่อมวลชน 

 - การรวมตัวจัดตั้ง เป็นกลุ่มหรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ 

 - การผลักดันกติกา กฎระเบียบเพื่อการควบคุม/ตรวจสอบสื่อ 

 - การรณรงค์ การใช้มาตรการทางสังคมและจริยธรรม เช่น การคว่ าบาตรสื่อ (boycott)  

 - การสร้างสื่อ การใช้สื่อ และการขยายการสื่อสารภาคประชาชน 

 ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ได้อธิบายเป้าหมายความรู้เท่าทันสื่อ คือ ต้องการให้ผู้รับสารสามารถน าความ

รู้เท่าทันสื่อไปใช้เมื่อเปิดรับสื่อจากสื่อมวลชน (อ้างอิงจาก Potter, ๒๐๐๔, น. ๖๒-๖๓) ที่ได้เสนอว่าจุดมุ่งหมาย

แรกของการศึกษาความรู้เท่าทันสื่อแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ โดยจุดมุ่งหมายแรก (Primary) คือ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการควบคุม (Control) การเปิดรับสื่อ (Exposure) และท าให้ผู้รับสารสามารถสร้างความหมายของสารได้

ด้วยตนเอง เป็นการคานอ านาจของสื่อมวลชนในการก าหนดวาระ (Agenda Setting) เปิดโอกาสให้ผู้รับสารมี

อิสระในการสร้างความหมายของสารมากขึ้น ส่วนจุดหมายปลายทาง (Secondary) ต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

(Efficiency) ของผู้รับสาร คือ ท าให้ผู้รับสารมี “ทักษะ” (Skill) ในการเปิดรับสารและสร้างความหมายของสาร

มากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

 เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (๒๕๔๐, น. ๒๒) กล่าวว่าเป้าหมายสูงสุดของความรู้เท่าทันสื่อ คือ การสร้าง

ผู้รับสื่อที่มีความรู้ ความเข้าใจในสื่อและผลผลิตสื่อ สามารถแยกความเห็นและความเป็นจริง สามารถตัดสินสิ่งที่



๔๖ 
 

สื่อน าเสนออย่างเที่ยงตรง เป็นผู้รับสื่อที่มีพลังอ านาจ และกระตือรือร้น (Empower as active) ไม่ยอมรับ

อิทธิพลจากสื่อ และไม่ตัดสินสื่อเป็นสิ่งอันตราย แต่เป็นผู้รับและใช้สื่อที่มีจุดยืนทางสังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจ

สังคม เข้าใจในสิ่งที่สื่อน าเสนอ มีส่วนร่วม ตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นต่อสื่อด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมได้ 

 ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ (อ้างแล้ว, น. ๒๒) ได้อ้างถึง Potter (๒๐๐๔, น. ๖๕-๖๘) ได้เสนอหลักการ

เบื้องต้น (Axiom) ๕ ประการเกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อ ดังนี้ 

 ๑. Responsibility Axiom: แนวคิดความรู้เท่าทันสื่อเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะเพ่ิมพูนความ

รู้เท่าทันสื่อของตนเองให้เพ่ิมมากข้ึน  

 ๒. Effect Axiom: ความรู้เท่าทันสื่อเป็นแนวคิดที่เก่ียวข้องและให้ความสนใจกับผลกระทบที่สื่อมวลชน

มีต่อผู้รับสาร 

 ๓. Interpretation Axiom: แนวคิดความรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวข้องกับการตีความและการสร้างความหมาย

ของผู้รับสารแต่ละคน โดยให้ความส าคัญว่าใครเป็นผู้ควบคุมการตีความและการสร้างความหมายของสาร 

 ๔. Important of Shared Meaning Axiom: แนวคิดความรู้เท่าทันสื่อให้ความส าคัญกับการสร้าง

ความหมายร่วมกัน (Shared Meaning) ของสังคม ภายใต้ความแตกต่างในรายละเอียดของแต่ละบุคคล 

 ๕. Power Axiom: แนวคิดความรู้เท่าทันสื่อเชื่อว่าการมีความรู้ (Knowledge) ของผู้รับสารทั้งความรู้

ที่ได้รับจากสื่อและความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรง เป็นส่วนที่จะส่งเสริมการมีอ านาจ (Power) ของผู้รับสารใน

ฐานะผู้บริโภคข่าวสารมากขึ้น 

 ๖.๔ ทฤษฎีการปลูกฝังหรือการอบรมบ่มเพาะโดยสื่อ ให้ความสนใจการศึกษาโลกที่แวดล้อมตัวบุคคล 

ตั้งแนวคิดพ้ืนฐานว่าในขณะที่โลกที่แวดล้อมตัวบุคคลมี ๒ โลก คือ โลกที่เป็นจริง (real world) กับโลกที่ผ่าน

สื่อ (mass-mediated world) โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ คนทั่วไปจะยึดถือเอาโลกใดเป็น “ความเป็นจริง” 

(reality) ของเขา เช่น เห็นดาราในละครโทรทัศน์หุ่นดี เป็นที่สนใจของชายหนุ่ม เมื่อรับชมแล้วอาจจะเกิดความ

ต้องการให้ตัวเองมีหุ่นเช่นนั้นบ้าง จากการที่โทรทัศน์เล่าเรื่องด้วยภาพและเสียง ท าให้เข้าถึงผู้รับสารได้ทุกระดับ 

และเคยได้เคยถูกกล่าวขานว่าเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจ าวันของผู้คนทั่วโลก เป็นสื่อที่น าข่าวสารต่างๆ ไปยัง

คนส่วนใหญ่ 

 Gerbner ได้อธิบายว่าโทรทัศน์สามารถท าหน้าที่ปลูกฝังหรืออบรมบ่มเพาะได้จากการที่ธรรมชาติของ

สื่อโทรทัศน์ “มาแรง มาบ่อย มาเร็ว” ผู้รับสารสามารถพบเห็นโฆษณายาลดความอ้วน เครื่องส าอาง ครีมบ ารุง

ผิว ผ่านการโฆษณาจากบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือมีหุ่น ผิวพรรณขาวใส สดใส เมื่อผู้รับสารพบเห็นโฆษณาเช่นนี้

บ่อยครั้ง เปรียบเสมือนถูกห่อหุ้ม สะสมพอกพูนไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้หญิงที่สวย คือ ต้องมีหุ่นบอบบาง ผิว
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ขาว สดใส เปล่งประกาย หรือผู้ชายต้องศีรษะไม่ล้าน แม้ว่าผู้รับสารอาจจะไม่ได้ตั้ งใจรับชมแต่จากพฤติกรรมที่

อาจจะมีการเปิดโทรทัศน์เป็นเพื่อนหรือเปิดทิ้งไว้ ท าให้มีโอกาสได้พบเห็นโฆษณาดังกล่าว 

 อย่างไรก็ตาม กลวิธีการปลูกฝังของโทรทัศน์ หากเป็นวิธีหลัก (mainstreaming) มักพบในกลุ่มผู้รับชม

โทรทัศน์ที่ใช้เวลากับสื่อโทรทัศน์มากเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ ต้องท าในชีวิตประจ าวันมากนัก หรือ

เสร็จภารกิจในครัวเรือนแล้ว ช่วงเวลาที่พักผ่อนจึงเปิดรับสื่อโทรทัศน์ไว้ให้เป็นเพ่ือน หรืออาจจะเปิดโทรทัศน์ทิ้ง

ไว้ตลอดทั้งวัน โอกาสในการเปิดรับชมโฆษณาผลิตภัณฑ์ อาหารต่างๆ จะมากกว่าคนอ่ืนๆ 

 หรือแบบ resonance คือ ประสบการณ์ในชีวิตจริงของผู้รับชมตรงกับเนื้อหาหรือเรื่องราวในโทรทัศน์ 

เช่น ผู้รับชมก าลังประสบปัญหาความเจ็บป่วย ไม่แข็งแรง ออดๆ แอดๆ หรือมีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งซึ่งโฆษณา

อาจจะน าเสนอปัญหานี้ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งอาจจะท าให้ผู้รับชมเกิดความคล้อยตาม

ได้ง่าย 

 โทรทัศน์มีบทบาทใน ๓ ลักษณะ คือ blurring, blending และ bending 

 - blurring คือ โทรทัศน์ค่อยๆ ลบภาพหรือท าให้โลกของความเป็นจริงที่คนเคยมีจางหายไป เช่น ขอให้

เสื้อผ้าที่สะอาดสะอ้าน แต่เมื่อโฆษณาว่าจะได้รับเลือกให้ท างานชิ้นส าคัญ ต้องใส่เสื้อสีขาวมากๆ เท่านั้น 

 - blending คือ โทรทัศน์ได้ค่อยๆ ผสมความเป็นจริงของคนเข้ากับกระแสหลักทางวัฒนธรรมที่อยู่ใน

โทรทัศน์ เช่น วัฒนธรรมของโทรทัศน์มีเวลาก าหนดการออกอากาศในลักษณะอัตราค่าโฆษณาตามระยะเวลาที่

ซื้อ ท าให้เวลากลายเป็นสิ่งส าคัญที่สะท้อนออกมาผ่านโฆษณาว่าผิวหน้าขาว ใส ออร่าภายใน ๗ วัน หรือซักผ้า 

ล้างเพียงแค่ ๑ น้ าท าให้ประหยัดเวลาการซักผ้า หรือเพียงเทน้ ายาทิ้งไว้สักครู่ พ้ืนห้องน้ าสะอาดทันที 

 - bending คือ โทรทัศน์ได้ค่อยๆ โน้มเอียงให้โลกของคนเป็นไปตามกระแสหลักที่ตอบสนองต่อ

ประโยชน์ของโทรทัศน์เอง เช่น โฆษณาเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของการประกอบกิจการของสถานีโทรทัศน์ จึง

พยายามน าเสนอโฆษณาให้ผู้บริโภค/ผู้รับสารโน้มน้าวใจให้เกิดความต้องการซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด ด้วย

คุณสมบัติของสื่อโทรทัศน์ที่เห็นภาพ ท าให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าหากใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้จะช่วยให้สมองปลอดโปร่ง 

ท างานหนักๆ ได้ หรือดื่มน้ าที่มีส่วนผสมอย่างหนึ่งจะช่วยท าให้ผู้ชายมีความเป็นชายมากขึ้นได้อย่างทันทีทันใด 

ลักษณะนี้ท าให้ผู้บริโภคเห็นว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลที่ได้จะเป็นอย่างไร 

 นิษฐา หรุ่นเกษม (๒๕๕๔, น. ๓๕) ได้อธิบายว่าโทรทัศน์มีอิทธิพล เนื่องจากธรรมชาติของสื่อที่มี

ลักษณะของการน าเสนอแบบภาพ เมื่อน าเสนอแล้ว ผู้รับสารจะมองเห็นคุณลักษณะบางอย่างของสิ่งที่น าเสนอ

นั้นทันที สื่อโทรทัศน์จึงมีลักษณะของความเป็นสื่อที่โปร่งใส ท าให้ดูคล้ายกับว่าสื่อเป็นเพียงตัวน าเอา “สิ่งที่

เกิดข้ึน” มาน าเสนอ ทั้งท่ีภาพที่น าเสนอนั้นไม่ใช่ “ภาพที่เกิดขึ้นจริงๆ” หากแต่เป็น “ภาพจริงที่ถูกสร้างข้ึนมา” 

จากการปรุงแต่งของมุมกล้อง ระยะห่าง แสงสี เป็นต้น 
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 อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง de Certeau มีแนวคิดที่ไม่เห็นด้วยกับนักเศรษฐศาสตร์การเมืองในด้าน

การครอบง า จากการที่มิติการผลิต ผู้บริโภคอาจจะถูกก าหนดโดยโครงสร้าง (structure) ค่อนข้างมาก เช่น 

โฆษณามี กลยุทธ์ (strategies) ที่จะท าให้ผู้บริโภคเชื่อว่าผู้หญิงควรมีผิวขาว ท าอาหารอร่อย ซักผ้าได้ขาว

สะอาด ไม่มีกลิ่นอับชื้น แต่ในมิติการบริโภคในชีวิตประจ าวัน ผู้บริโภคแต่ละคนสามารถเข้าไปต่อรอง/ปฏิเสธ

อ านาจของโครงสร้างที่พยายามเข้าไปก าหนด ผู้บริโภคมีกลวิธี (tactics) ท้าทายได้ เช่น การตรวจสอบข้อมูล

จากการค้นหาความคิดเห็นของผู้บริโภคคนอ่ืนๆ ที่มีต่อสินค้า/บริการ จนกระทั่งมั่นใจว่ามีความปลอดภัย ไม่

หลงเชื่อกับการโฆษณา หรือการไม่หลงเชื่อกับกลยุทธ์ทางการตลาด การส่งเสริมการขายที่พบเห็นได้จากการ

โฆษณา 

๖.๕ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ตามแนวทางการศึกษาของ Albert 

Bandura โดยนิษฐา หรุ่นเกษม (อ้างแล้ว, น. ๓๖) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม การที่สื่อท าหน้าที่ใน

การเป็นผู้อบรมบ่มเพาะและท าหน้าที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางอ้อมในการหาประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ที่

เรียกว่า “Fantasy Lab” (ห้องทดลองในจินตนาการ) เช่น โฆษณาท าให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้ว่าการดื่ม/บริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมพรุนสกัดมีส่วนช่วยระบบขับถ่าย โดยที่ไม่ต้องไปศึกษาค้นหาด้วยตนเอง 

จุดยืนของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมอยู่ที่การมองอิทธิพลที่เกิดขึ้นในระยะยาว (long term effect) ที่

เกิดขึ้นจากสื่อมวลชน และพิจารณาบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะตัวแทนแห่งการเรียนรู้  (agent of 

socialization) ที่ท าหน้าที่อบรมบ่มเพาะสิ่งต่างๆ ให้แก่สมาชิกในสังคม 

ตามแนวทางการศึกษาอบรมบ่มเพาะ สื่อมวลชนก าลังท าหน้าที่ “แม่แบบ” ให้กับผู้รับสาร จากการ

สังเกตของ Bandura สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

Behavioral modeling หมายถึง แม่แบบที่แสดงพฤติกรรมจริงให้ผู้สังเกตได้เห็น โดยทั่ว ไปแล้ว

แม่แบบจริงจะมีอิทธิพลต่อผู้สังเกตมาก เช่น โฆษณาท าให้เรามีพฤติกรรมที่ต้องดูแลตัวเองด้วยการบริโภควิ

ตาม/อาหารเสริม/อาหารเพื่อสุขภาพ/น้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ หากมีพฤติกรรมดังกล่าวจะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง 

Symbolic modeling หมายถึง แม่แบบที่เป็นกลุ่มคนในโทรทัศน์ภาพยนตร์ หรือในสื่อรูปภาพอ่ืนๆ 

ปัจจุบันเนื่องจากสภาพทางสงคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้แม่แบบจริง เช่น พ่อ แม่ ครู จะมีอิทธิพลน้อยลง แต่

แม่แบบโทรทัศน์จะเข้ามามีอิทธิพลในการสอนพฤติกรรมทางสังคมให้กับผู้สังเกตมากขึ้นกว่าเดิม เช่น สอนการ

ซักผ้าให้สะอาด หอมด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ช่วยให้มีความหอมอยู่ได้นาน ๗ วัน 

Verbal modeling หมายถึง แม่แบบที่แสดงการกระท าพฤติกรรมให้ผู้สังเกตเห็นโดยการบอกเล่าผ่าน

การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ท าให้ผู้บริโภคได้เห็นเบอร์โทรศัพท์ หรือคุณสมบัติ

ของสินค้า/บริการได้อย่างชัดเจน  
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แนวคิดเรื่องการใส่และถอดรหัสแห่งความหมาย เป็นแนวทางที่ให้ความสนใจศึกษาผู้บริโภคหรือผู้รับ

สาร ซึ่งเชื่อว่าแม้ว่าผู้ส่งจะพยายามใช้กลไกหรือวิธีการต่างๆ เพ่ือควบคุมให้ผู้รับสารถอดรหัสหรืออ่าน

ความหมายตามแบบที่ผู้ส่งต้องการ แต่ในการอ่านความหมายที่ถูกส่งมา ผู้บริโภค/ผู้รับสารจะน าเอาตัวเองเข้า

ไปสร้างความหมายในสารด้วย 

การน าเอาตัวเองเข้ามาอ่านความหมาย ท าให้เกิดการตีความหมายของสารที่แตกต่างกัน เพราะผู้รับ

สารแต่ละคนจะมีกระบวนการเลือกรับรู้ (การเลือกเข้าถึง เลือกเปิดรับ เลือกตีความ และเลือกจดจ า) ที่ต่างกัน 

การรับรู้สารและความหมายที่ถูกส่งหรือเข้ารหัสมาจากผู้ส่งสารจึงมีปัจจัยด้านอัตวิสัย (subjective capacity) 

ของผู้รับสารเข้ามาเก่ียวข้อง 

การอ่านความหมายให้หลากหลายของผู้รับสารและการตีความที่ต่างกันนั้น ได้ก่อให้เกิดความเป็นผู้รับ

สารในแบบ “เชิงรุก/กระตือรือร้น” (active audience) หรือความเป็นผู้รับสารที่มีวิธีจัดการกับสื่อ (ต่อรองกับ

ด้านลบและน าเอาด้านบวกจากสื่อมาใช้) ตลอดจนมีความรู้เท่าทันสื่อและเนื้อหาข่าวสารต่างๆ ที่มีอยู่

หลากหลาย 

นิษฐา หรุ่นเกษม (อ้างแล้ว, น. ๓๘) ได้น าค ากล่าวของพระไพศาล วิสาโลว่า “...ในฐานะผู้บริโภค เรา

มิได้เป็นเพียงฝ่ายสนองที่คอยถูกก าหนดชี้น าจากผู้ผลิตแต่ฝ่ายเดียว หากเรายังเป็นผู้สนับสนุนและก าหนดชี้น า

จากผู้ผลิต เราจึงมิใช่ผู้ไร้พลัง แต่ปัญหาของเราในฐานะผู้บริโภคอยู่ตรงที่ว่า เรามักนึกว่าตัวเองไร้พลัง...” 

งานการศึกษาครั้งนี้มีมุมมองในการน าเสนอ ๒ แนวทางคู่ขนานกัน กล่าวคือ ด้านหนึ่งพิจารณาว่า

ผลกระทบที่ได้รับจากการเปิดรับสื่อมวลชน โดยเฉพาะการโฆษณาสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีอิทธิพล 

มีพลัง และอ านาจในการสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคได้ เช่น ท าให้ ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ใดหนึ่งตามมา 

ขณะเดียวกัน การศึกษานี้ตั้งใจให้การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีผลกระทบที่จ ากัด ไม่มี

พลัง เพราะผู้บริโภคมีการเลือกรับสาร เลือกจดจ า เลือกรับสื่อตามท่ีพวกเขาพิจารณาว่าจะท าให้ได้รับประโยชน์

และน าไปสู่ความพึงพอใจ หรือมีกลุ่มผู้น าความคิดเห็นหรือมาจากกลุ่มที่ใกล้ชิดมีส่วนในการตัดสินใจเลือกใช้

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

นิษฐา หรุ่นเกษม (อ้างแล้ว, น. ๓๙) ได้อธิบายแนวคิด “the third person effect” คือ การที่เรา

มักจะรู้สึกว่าข่าวสารต่างๆ ที่ส่งผ่านมาทางสื่อจะมีอิทธิพลต่อทัศคติและพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ อย่างมาก แต่

จะไม่เกิดผลหรือไม่มีอิทธิพลต่อตัวเราแต่ประการใด ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว เราอาจจะได้รับอิทธิพลจากสื่อ

มากกว่าที่เราคาดคิดไว้ จากงานวิจัยของ Moran (๒๐๐๔) ได้จัดสนทนากลุ่ม (focus group) กับเด็กหญิงวัยรุ่น

เกี่ยวกับผลกระทบจากพฤติกรรมการเปิดรับโทรทัศน์ ผลการวิจัยของ Moran ยืนยันให้เห็นถึงผลของ “the 

third person effect” คือ เด็กผู้หญิงวัยรุ่นแสดงความมั่นใจในตัวเองว่าสื่อไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อตัวเองเลย แต่ว่า

มีอิทธิพลร้ายแรงต่อบุคคลอ่ืนๆ กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้มักจะมีความรู้สึกว่า “เรารู้หมดแล้ว เรารู้ดีแล้ว” และ “เรา
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ฉลาดกว่าสื่อ”ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่มีส่วนท าให้การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ยังคงไม่ได้รับความสนใจจากผู้รับสารหรือผู้บริโภคในประเทศไทยมากนัก 

๖.๖ โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือไม่ 

 สมสุข หินวิมาน (๒๕๕๔, น. ๑๗๙) ได้กล่าวว่าโฆษณาไม่เพียงแค่มีอิทธิพลเข้าไปยังการผลิตสินค้าและ

บริการต่างๆ แต่ยังมีผลกระทบต่อความคิดและจิตส านึกของผู้รับสารด้วย เพราะเป็นสื่อที่ชี้น าความรู้สึกนึกคิด 

ตามการน าเสนอของ William Leiss และคณะ (๑๙๙๐) เห็นว่าโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเงื่อนไขส าคัญใน

การสร้างสังคมอุตสาหกรรมที่มีตลาดเป็นตัวขับเคลื่อน เป้าหมายของการโฆษณาจึงเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร

และโน้มน้าวใจในการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับการบริโภค 

 ด้านหนึ่ง William Leiss และคณะ (๑๙๙๐) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของโฆษณาเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร

และโน้มน้าวใจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภค นอกจากนี้ Winston Fletcher (๒๐๑๐) ได้กล่าวถึงบทบาท

หลักของการโฆษณาต่อสังคมมี ๔ ด้าน (มุมมองที่ดีต่อโฆษณา) คือ โฆษณาท าให้เกิดการสร้างแรงงานขนาดใหญ่ 

จากธุรกิจสินค้าและบริการเติบโต โฆษณายังเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการด ารงอยู่ของสื่อ เพราะสื่อต้องอาศัย

รายรับจากธุรกิจโฆษณา เพ่ือความอยู่รอดขององค์กร โฆษณาเป็นพ้ืนที่ในการผลิตความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

และโฆษณาเป็นช่องทางที่น าเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภคที่ท าให้ได้รู้จักสินค้าใหม่ๆ ให้ข้อมูลต่างๆ ในการ

บริโภคแก่ผู้รับสาร 

 สมสุข หินวิมาน ได้สรุปงานวิจัยจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาที่มีผล (ไม่ดี) ต่อผู้รับสารหรือ

ผู้บริโภคดังนี้ 

- Stuart Ewen (๑๙๗๖) ของหนังสือ Captains of Consciousness อธิบายภายใต้จุดยืนของมาร์ก

ซิสม์สรุปว่าสินค้ามีคุณสมบัติที่ดีพอ แต่โฆษณาบอกเราว่าชีวิตของเราไม่ดีพอจนกว่าจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

เพ่ือท าให้ปัญหารอบตัวเราหมดไป เช่น เราจะต้องมีผิวขาวอมชมพู หรือต้องมีใบหน้าขาว กระจ่างใส ไร้จุดด่าง

ด า 

- Judith Williamson (๑๙๗๘) จากงานเขียน Decoding Advertisements พบว่าโฆษณาไม่เพียงแต่

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแต่ละชนิดที่มีอยู่ว่ามีคุณสมบัติและคุณลักษณะอย่างไร แต่โฆษณาได้สร้างความหมาย

บางอย่างผ่านระบบภาษา สัญลักษณ์ และภาพท่ีกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคสินค้า ผลิตภัณฑ์ เช่น 

โฆษณารถยนต์ที่มีข้อเสนอดาวน์น้อย ผ่อนสบายๆ เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง 

- Jhally (๑๙๙๐) งานเรื่อง The Codes of Advertising อธิบายว่าโฆษณา คือ กลยุทธ์การสร้าง

ความหมายที่ท าให้ “วัตถุ” กลายเป็น “ค าตอบสุดท้าย” ที่จะช่วยสร้างหรือผูกสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เช่น 

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ส่งมอบความรักระหว่างแม่กับลูก 
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- Goldman (๑๙๙๒) งานเรื่อง Reading Ads Socially อธิบายว่าสิ่งที่ได้รับจากโฆษณา คือ ทักษะใน

การจับจ่ายใช้สอย (purchasing skills) สินค้าต่างๆ ที่วางขายในตลาด เช่น ทักษะการใช้จ่ายเงินในทุกรูปแบบ

ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือพร้อมเพย์ 

ด้านนักวิชาการไทยที่มีต่อโฆษณา นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๒๕๓๘) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าโฆษณาไม่ใช่แค่การบอก

กล่าวเล่าสู่อีกต่อไป เพราะการแข่งขันทางการตลาดท าให้โฆษณาต้องหลอกล่อผู้บริโภค ด้วยวิธีการที่จะ “ต้อง

ไม่ให้ผู้บริโภครู้ตัวว่าถูกหลอก” โดยเรียกกระบวนการของการโฆษณาว่าเป็นกลยุทธ์การสร้าง “สารซ้อนสาร” 

หมายความว่าแม้ผู้บริโภคจะตระหนักว่า “โฆษณาคือโฆษณา” แต่เป็นเพียงสารล าดับแรกของโฆษณา แต่ใน

ล าดับที่สองมีสารบางอย่างที่ซ่อนอยู่ เช่น การมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการดื่มนมเป็นประจ า ยังท าให้ถูกมองว่า

เป็นคนใส่ใจตัวเอง หรือการดื่มเครื่องดื่มบางชนิดท าให้ดูเป็นหนุ่มเกินกว่าอายุจริง และสะท้อนว่าเป็นคนดูแล

ตัวเองอย่างดี 

สมสุข หินวิมาน (อ้างแล้ว, น. ๑๙๘) ได้อธิบายต่อว่ากลวิธีที่โฆษณาท าให้สารซ้อนสารหรือระบบทุน

นิยมถูกผลิตและผลิตซ้ าเพื่อสืบทอด แบ่งเป็น ๕ ประการ คือ 

ประการแรก ภายใน ๓๐ วินาทีหรือ ๑ นาททีี่ออกอากาศทางโทรทัศน์ โฆษณาจะท าให้ผู้ชมตระหนักว่า

ชีวิตของตนจะมีแต่ปัญหา และเป็นปัญหาที่อยู่ล้อมรอบตัวผู้บริโภค แต่โฆษณาจะท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าปัญหา

ดังกล่าวสามารถบรรเทาเบาบางหรือถูกขจัดได้เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการที่เห็นจากโฆษณา เช่น ฝนตกตากผ้า

ในที่รม่ไม่พบปัญหาเรื่องกลิ่นอับอีกต่อไปเมื่อใช้ผงซักฟอกตามที่โฆษณา 

ประการที่สอง โฆษณามักมีข้อเสนอ “ใหม่” ที่ดีกว่าเดิม เช่น นวัตกรรมการซักผ้ารูปแบบใหม่ที่ท าให้

การซักผ้าสะดวกสบาย และสะอาดเหมือนซักผ้าด้วยมือ 

ประการที่สาม โฆษณาจะน าเสนอภาพที่สวยงามหรือภาพที่ใช้สินค้า/บริการนี้แล้วมีความสุขเป็นสิ่งที่

อยู่เบื้องหน้า ไม่เคยน าเสนอภาพเบื้องหลังการผลิตสินค้า/บริการใดๆ  

ประการที่สี่ ภาพที่เราเห็นจากโฆษณาเป็น “ภาพลักษณ์” (image) หรือ “เหตุการณ์เทียม” (pseudo-

events) ไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต เช่น หากชายหนุ่มใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายยี่ห้อนี้จะท าให้มีสาวๆ ชื่น

ชอบและให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ หรือหากลูกดื่มนมผงยี่ห้อนี้จะท าให้ลูกเป็นเด็กฉลาดเพราะมีสารอาหารที่

ส่งเสริมพัฒนาการของสมอง 

ประการที่ห้า โฆษณาผลิตมายาคติ (Myth) เช่น ผู้ชายให้ความสนใจหญิงสาวเพราะหุ่นดี รูปร่างผอม

บางไมม่ีหน้าท้อง สวมใส่รองเท้าบางยี่ห้อแล้วกลายเป็นนักเรียนทันสมัย หรือสวมใส่รองเท้าผ้าใบยี่ห้อนี้แล้วเท่ห์

เสมอ 
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การรู้เท่าทันสื่อเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ จากข้อสงสัยว่าผู้บริโภคหลงเชื่อ จากการเปิดรับโฆษณา

หรือไม่ งานวิจัยส่วนใหญ่จะให้ความสนใจไปที่กลุ่มเด็กๆ ว่าเป็นกลุ่มที่ถูกล่อลวงได้ง่ายที่สุดแต่หากพิจารณาแล้ว 

ปัจจุบันกลุ่มช่วงวัยอ่ืนๆ อาจจะถูกตั้งค าถามนี้ได้เช่นกัน Valkenburg (๒๐๐๔) (สมสุข หินวิมาน, อ้างแล้ว, น. 

๒๐๒) ได้สรุป ๖ กลวิธีสื่อสารของโฆษณาที่เร้าผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็ก แต่ส าหรับงานศึกษานี้เห็นว่ากลวิธีนี้

สามารถน ามาใช้ได้กับผู้บริโภคได้ทุกช่วงวัย ได้แก่  

 -โฆษณาใช้วิธีการสื่อสารแบบซ้ าๆ บ่อยๆ (repetition) ออกอากาศด้วยความถี่ที่ต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิด

การจดจ าและตระหนักถึงยีห่้อ/ชื่อเรียก/คุณสมบัติของสินค้าได้อย่างแม่นจ า 

 -โฆษณาใช้วีการสร้างภาพจ าลองให้ผู้บริโภคมีความสุขจากการบริโภคสินค้า (peer-popularity 

appeal) เช่น สมาชิกทุกๆ คนในครอบครัวมีความสุขมากข้ึนจากการรับประทานฟาสต์ฟู้ดส์ร่วมกันที่บ้าน 

 -โฆษณามักใช้กลยุทธ์การให้ของแถม (premiums) เพียงแค่โทรศัพท์ ๕๐ ท่านแรกรับสินค้าเพ่ิมทันที 

สิทธิพิเศษนี้ส าหรับ ๕๐ ท่านเท่านั้น 

 -โฆษณามักใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นตัวแทนการขาย (celebrity endorsement) รวมทั้งบุคคลที่

ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือ เป็นที่รู้จักในชุมชนหรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งก็ได้ ท าให้ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและคล้อย

ตามได้ง่าย 

 - โฆษณาจะใช้วิธีสร้างตัวละครจ าลองขึ้นมาเพ่ือการขาย (host selling) ได้แก่ การสร้างสถานการณ์

จ าลองให้เห็นคุณสมบัติของสินค้า/บริการในเวลาอันจ ากัด เช่น สะอาดภายในพริบตา 

 -โฆษณาจะก าหนดมุมในการมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์สินค้า (Visual cues on the packaging) คือ การ

ใช้มุมกล้องหรือการจับภาพผลิตภัณฑ์ให้เห็นชัดๆ จดจ าได้อย่างแม่นย า  

 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยจากต่างประเทศ ค้นพบข้อมูลที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งว่าผู้รับสารเด็กๆ ไม่ได้ถูก

หลอกลวงได้ง่าย หรือเด็กๆ ไม่ได้ไร้เดียงสาแต่อย่างใด เช่น งานวิจัยของ Barrie Gunter and Jill McAleer 

(๑๙๙๗) เด็กมีความสามารถ มีทักษะ ที่จะเท่าทันสารจากการเปิดรับโฆษณา เพราะเด็กๆ เติบโตมากับการ

เรียนรู้รหัสการสื่อสารของโฆษณา เด็กๆ สามารถตั้งค าถามกับคุณค่าและความหมายของสารในโฆษณาได้ใน

ระดับหนึ่ง โฆษณาไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงต่อเด็ก ไม่ได้มีอ านาจไปสั่งหรือบังคับให้เด็กซื้อสินค้า/ขนมได้ง่ายๆ 

งานวิจัยนี้เชื่อว่าโฆษณามีอ านาจกับเด็กในด้านการขัดเกลา ท าให้เด็กเรียนรู้รูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมบริโภค 

เช่น เด็กต้องตั้งใจเรียนหนังสือ กล้าแสดงออก กล้าเล่น ไม่กลัวเลอะ แบ่งปัน ช่วยเหลือเพ่ือนโดยเฉพาะเพ่ือน

ผู้หญิง 

 งานวิจัย David Buckingham (๑๙๙๓) ค้นพบว่าผู้รับสารเด็กไม่ไร้อ านาจหรือเป็นผู้รองรับสารและ

อุดมการณ์แฝงของโฆษณาและอุดมการณ์แฝงของโฆษณา เด็กมีความสามารถที่จะตั้งค าถามหรือวิพากษ์วิจารณ์
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งานโฆษณา และสามารถเป็นผู้บริโภคเชิงรุก (Active audience) ที่ใช้โฆษณาเป็นแหล่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ใหม่ๆ เช่น ดัดแปลงเพลงโฆษณาไปร้องกับเพ่ือนๆ Buckingham สรุปว่าเด็กสามารถผลิต “ทักษะการ

ถอดรหัส” (decoding skills) ต่อการเปิดรับโฆษณาของพวกเขา อย่างไรก็ตาม Buckingham ในงานวิจัยต่อมา

พบว่าโฆษณามีผลกระทบต่อเด็กๆ การต่อต้าน ต่อรอง ท้าทายกับโฆษณาส าหรับเด็กอยู่ในระดับผิวเผิน โฆษณา

บางชิ้นมีอ านาจติดตั้งโลกทัศน์บางอย่างให้กับเด็กๆ ได้ เช่น ค่านิยม หรือวิถีชีวิต ได้แก่ ความกตัญญู ความสุขใน

ครอบครัว เด็กๆ อาจจะไม่สามารปฏิเสธได้ ทั้งนี้ การที่โฆษณาจะมีอิทธิพลต่อเด็กแต่ละคนอาจจะมีความมาก

น้อยแตกต่างกัน เพราะมีปัจจัยด้านครอบครัว ประสบการณ์ รสนิยมมาเป็นส่วนก าหนดอีกชั้นหนึ่ง 

 ๖.๗ กระบวนทัศน์แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy)  

 อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (๒๕๔๒) ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนทัศน์นี้ว่าเป็นน าเสนอการวิเคราะห์ในลักษณะ

วิพากษ์โครงสร้างและความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นอยู่เพ่ือให้สมาชิกในสังคมมองเห็น

ฐานะของตน ตั้งค าถามกับความไม่เป็นธรรมและแสวงหาวิธีการเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่เป็นธรรมของระบบ 

รวมทั้งการหาค าตอบว่าเหตุใดระบบสื่อสารมวลชนจึงมีสภาพที่เป็นอยู่ ระบบสื่อสารมวลชนมีความสัมพันธ์กับ

ระบบอ่ืนๆ ทางสังคมอย่างไร และได้ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจการเมืองโดยรวมเอ้ือประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของ

สังคมมากน้อยเพียงไร 

 ในกลุ่มนักคิดแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองทางสื่อสารมวลชน ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ออกไปได้อีก ๒-๓ 

กลุ่ม แม้ว่าต่างก็ยึดแก่นความคิดหลักของคาร์ล มาร์กซ์ในการวิเคราะห์ระบบสังคม ตามส านักคิดปรัชญาวัตถุ

นิยมประวัติศาสตร์ (historical materialism) ที่มองว่าระบบเศรษฐกิจ หรือแบบแผนการผลิตทางเศรษฐกิจ

ของสังคมเป็นพ้ืนฐาน (economic base) ซึ่งก าหนดระบบการเมือง-สังคม-วัฒนธรรม หรือโครงสร้างส่วนบน

ของสังคม (super-structure) แม้ว่ามนุษย์จะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง

ฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างส่วนบน แต่กระท าทั้งหมดด าเนินไปภายใต้เงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจที่ด าร ง

อยู่ในขณะนั้น 

 จากกรอบพ้ืนฐานของส านักวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ นักวิชาการกลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองได้น ามาเป็น

จุดเริ่มต้นของการสร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบสื่อสารมวลชน ต่อจากที่มาร์กซ์และเองเกลส์ได้เขียนไว้

เมื่อศตวรรษที่ ๑๙ ใน The German Ideology (๑๘๑๕-๑๘๔๖) ที่กล่าวว่า “ในสังคมทุนนิยม ความคิดความ

เชื่อของชนชั้นปกครองในทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นความคิด ความเชื่อ ที่เป็นกระแสหลักในการปกครองซึ่งน ามาใช้

บังคับผู้อยู่ใต้การปกครอง นั่นหมายความว่าชนชั้นใดที่มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการเป็นเจ้าของปัจจัยทางการผลิต

ของสังคม ก็ย่อมเป็นชนชั้นที่กุมอ านาจทางความคิดของสังคมไว้ด้วยเช่นกัน ชนชั้นใดที่ไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัย

การผลิต ก็ไม่อาจเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตความคิดได้ พวกเขาย่อมต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจของผู้ที่คุมปัจจัย

การผลิตไว้ได้” (Marx & Engels, ๑๙๗๐, น. ๖๔) 
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 ในการตีความงานเขียนของมาร์กซ์และเองเกลส์ นักวิชาการแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองตีความออกไป

หลายทาง โดยให้น้ าหนักแตกต่างกัน ค าถามส าคัญอยู่ที่เรื่อง “การควบคุมความคิดของผู้ถูกปกครอง” ว่า

สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจการเมืองอย่างไร และสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจของสื่อสารมวลชนอย่างไร และใน

ระบบสื่อสารมวลชนแบบนี้ มีการผลิตความคิดและความเชื่อประเภทใดที่สามารถใช้ควบคุมความคิดของผู้ถูก

ปกครอง (subject) จากการให้น้ าหนักเกี่ยวกับประเด็นในการวิเคราะห์แตกต่างกัน จึงอาจแบ่งนักวิชาการออก

ได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

 ๑.กลุ่มที่ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ฐานทางเศรษฐกิจหรือแบบแผนการผลิตของระบบสื่อสาร

มวลชน (political economic analysis) ได้แก่ Herbert Schiller, Nicholas Garnham, Graham Murdock 

& Peter Golding) เป็นต้น 

 ๒.กลุ่มท่ีให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ผลผลิตของระบบสื่อสารมวลชนหรือวัฒนธรรมศึกษา (cultural 

analysis) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ สนใจศึกษาความคิดและความเชื่อ ตลอดจนเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่ระบบผลิต

ออกมาใช้ควบคุมผู้ถูกปกครอง ได้แก่ นักวิชาการกลุ่ม Frankfurt School, Raymond Williams เป็นต้น 

 แม้จะเป็นนักวิชาการที่สนใจวิเคราะห์ระบบสื่อสารมวลชนตามแนวคิดของมาร์กซ์ด้วยกัน แต่จุดที่เข้าสู่

การวิเคราะห์และน้ าหนักที่ให้ของนักวิชาการสองกลุ่มนี้เน้นไปคนละจุด กลุ่มแรกให้น้ าหนักกับฐานทาง

เศรษฐกิจ (economic base) อย่างเห็นได้ชัด การวิเคราะห์ผลผลิตของระบบสื่อสารมวลชนโดยไม่ศึกษา

กระบวนการผลิต และความสัมพันธ์ของระบบสื่อสารมวลชนกับระบบเศรษฐกิจการเมืองโดยรวม ไม่สามารถ

น าไปสู่ความเข้าใจและวิธีการในการแก้ปัญหา “การควบคุมทางความคิด” ของชนชั้นปกครองได้ ส่วนกลุ่มที่

สอง ให้ความส าคัญกับตัวโครงสร้างส่วนบน (superstructure)  โดยศึกษาที่ผลผลิตของระบบสื่อสารมวลชน 

หรือที่เรียกกันว่าศึกษาที่วัฒนธรรม (culture) และอุดมการณ์ (ideology) ที่ระบบการผลิตออกมาควบคุมคน

ในสังคม วิธีวิทยาในการศึกษาวิเคราะห์ของนักวิชาการท้ังสองกลุ่มจึงเป็นคนละวิธีกัน  

 กลุ่มศึกษาแบบแผนการผลิตของระบบสื่อสารมวลชน (Political Economic Analysis) อธิบาย

ปรากฏการณ์การผูกขาดในธุรกิจสื่อสารมวลชนในสังคมอุตสาหกรรมหรือก าลังพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม และ

ชี้ให้เห็นแนวโน้มของการผูกขาดข้ามชาติโดยบรรษัทยักษ์ใหญ่ในระบบการผลิตอุตสาหกรรมและบริการโลกาภิวัตน์  

(globalized economy) ที่จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

ต่อประเทศท่ีไม่สามารถเข้าสู่ระบบการแข่งขันสมัยใหม่ได้ 

๑.เฮอร์เบิร์ต ชิลเลอร์ (Herbert Schiller) ข้อเสนอหลัก (thesis) คือ จากการวิเคราะห์สภาพของ

ระบบสื่อสารมวลชนอเมริกัน และความสัมพันธ์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจสังคมอเมริกัน และนานาชาติ จากการ

วิเคราะห์โครงสร้างและนโยบายของระบบสื่อสารมวลชนอเมริกัน ชิลเลอร์ชี้ให้เห็นว่าระบบสื่อสารมวลชน

อเมริกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการผลิตแบบ “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” ที่กลุ่มพันธมิตรทหาร-นัก
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อุตสาหกรรม (military-industrial complex) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ และใช้นโยบายเศรษฐกิจ

การเมืองระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (free enterprise) ให้ขยายตัวไปสู่ทั่วทุกมุมโลก 

การท าให้ระบบการสื่ อสารกลายเป็นระบบ การค้าตลอดทั้ งระบบ (global commercialization of 

communication systems) ส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นจักรวรรดิทางสื่อ (media empire) ที่มีอิทธิพล

ครอบง าวัฒนธรรมอ่ืนๆ (media imperialist) จากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศใหม่ๆ 

ในช่วงทศวรรษ ๑๙๗๐ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจอเมริกันสามารถ

ขยายตัวแสวงหาตลาดใหม่ๆ และเพ่ิมขนาดของก าไรมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ความพยายามในการธ ารงโครงสร้างและ

วิถีการผลิตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีได้ส่งผลให้เกิดวิกฤตหลายด้านตามมา 

ชิลเลอร์เชื่อว่าระบบสื่อสารมวลชนและสารสนเทศของสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการช่วง

ธ ารงระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีเอาไว้ โดยด้านหนึ่งผลิตสินค้าที่น ารายได้มาสู่บรรษัทอเมริกันขนาดใหญ่ และ

อีกด้านหนึ่งอาศัยเนื้อหาสาระและรูปแบบของสินค้าสื่อในการถ่ายทอดอุดมการณ์และค่านิยมแบบอเมริกัน เพ่ือ

สร้างความนิยมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าแบบอเมริกันต่อไป การครอบง าทางวัฒนธรรมและอุดมการณ์ระหว่าง

ประเทศจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใต้โครงสร้างของระบบการผลิตของทุนนิยมโลก จากลักษณะดังกล่าว จะ

ได้น ามาประยุกต์ในสถานการณ์สื่อมวลชนกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ได้น าเสนอเนื้อหาที่บางครั้งมี

ผลกระทบต่อความคิด ความเชื่อของผู้รับสาร/ผู้บริโภค น าไปสู่ความเข้าใจผิดบางประการ เช่น ความสวยที่ต้อง

เป็นผู้ที่มีผิวขาวในทุกๆ ส่วนของร่างกาย ความผอม หุ่นดี มีมัดกล้ามที่จะมัดใจ/มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดี 

เป็นต้น 

๒.นิโคลัส การ์นแฮม (Nicholas Garnham) เสนอแนวการวิเคราะห์หลักโดยชี้ให้เห็นว่าการจะอธิบาย

ระบบสื่อสารมวลชนในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมได้ จ าต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดมองว่าสื่อสารมวลชนเป็น

เครื่องมือทางอุดมการณ์ของรัฐ (Ideological State Apparatus) ตามท่ีอัลธูแซร์เสนอไว้ก่อนหน้านี้ อัลธูแซร์ให้

ความส าคัญกับโครงสร้างส่วนบน (superstructure) มากกว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (economic base) กับ

ระบบการผลิต เขาเชื่อว่ากระบวนการท างานของสื่อมวลชนมีความเป็นอิสระระดับหนึ่ง การที่สถานบัน

สื่อสารมวลชนจะผลิตหรือไม่ผลิตผลงานใดออกมา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจขององค์กร แต่ข้ึนอยู่กับ

เงื่อนไขทางอุดมการณ์และทางการเมืองแต่ละห้วงประวัติศาสตร์ แต่การ์นแฮมเสนอว่าสภาพของสังคมทุนนิยม

ผูกชาด (monopoly capitalism) เช่น สังคมตะวันตก ระบบการเมืองและวัฒนธรรมที่เป็นโครงสร้างส่วนบน

ถูกท าให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรม ในที่สุดเส้นแบ่งระหว่างฐานเศรษฐกิจ และโครงสร้างส่วนบน

ก็เลือนหายไป โครงสร้างส่วนบนยุบเข้ามาสู่ส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์ของอัลธู

แซร ์

จากข้อเสนอของการ์นแฮม การวิเคราะห์สภาวะทางวัตถุของกระบวนการผลิตวัฒนธรรม (the 

materiality of cultural production) ทางทฤษฎีและทางประวัติศาสตร์ พิจารณา ๒ ด้าน คือ  
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๑.มองระบบสื่อมวลชนเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจ มีบทบาทโดยตรงในการเป็นผู้ผลิตมูลค่าส่วนเกิน 

(surplus value) ผ่านกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนสินค้าสื่อประเภทต่างๆ  

๒.มองระบบสื่อสารมวลชนเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจ ที่มีบทบาททางอ้อมในการผลิตมูลค่าส่วนเกินให้แก่

ภาคการผลิตอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยการผ่านรูปแบบการโฆษณาสินค้า 

การที่ด้านหนึ่งระบบสื่อสารมวลชนเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจและมีกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม 

กับอีกด้านหนึ่งระบบสื่อผลิตสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าความคิดและวัฒนธรรมที่เป็นสินค้าสาธารณะ (non-

material product and public goods) หรืออาจเรียกรวมๆ ว่า “สินค้าวัฒนธรรม” (cultural commodities) 

ท าให้การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองมีความซับซ้อน เพราะเป็นสองด้านที่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวเอง 

ประเด็นที่ต้องน ามาพิจารณาเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ส าหรับการอธิบายว่าท าไมระบบสื่อสารมวลชนจึงต้องผลิต

สินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งออกมา และมีวิธีการผลิตและวิธีการกระจายอย่างไร คือการท าความเข้าใจกับ

เรื่องแบบแผนของการแสวงหาก าไรส่วนเกิน (mode of surplus extraction) และแบบแผนของการกระจาย

สินค้า (mode of distribution) โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ คือ การควบคุมการซื้อหา

สินค้าวัฒนธรรม การที่สื่อโทรทัศน์เปิดให้ผู้ชมดูโทรทัศน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการรับชมที่ต้องเสีย

ค่าสมาชิกรายเดือน ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาด้วยการน าโฆษณาเข้ามาอุดหนุนการผลิตและเพ่ิมก าไรแทน

ระบบการตั้งราคาซื้อสินค้าเช่นสินค้าทั่วๆ ไป ซึ่งกลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในระบบโทรทัศน์แบบ free-to-

air 

ข้อเสนอทางทฤษฎีของนิโคลัส การ์นแฮม ในการพิจารณาระบบสื่อสารมวลชนเป็นหน่วยผลิตทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าส่วนเกินแก่ระบบทุนนิยมโดยตรง และสร้างมูลค่าส่วนเกินแก่การผลิตสินค้าในภาค

อ่ืนๆ โดยอาศัยการโฆษณาสินค้า เป็นข้อเสนอเบื้องต้นที่เน้นให้เห็นว่าการวิเคราะห์ต้องเริ่มจากโครงสร้าง

เศรษฐกิจ (economic base) การ์นแฮมได้ชี้ต่อไปว่าในระบบทุนนิยมผูกขาดโครงสร้างส่วนบน ได้แก่ ระบบ

การเมือง กฎหมาย การศึกษา และวัฒนธรรมได้ถูกท าให้กลายเป็นอุตสาหกรรม (industrialized) ไปแล้ว 

ข่าวสารและวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการผลิตความคิด (mental production) ที่ถ่ายทอดความเชื่อ 

อุดมการณ์ต่างๆ ของกลุ่มคนหรือชนชั้นในสังคม (ideological reproduction) ผลกระทบที่เกิดจากการผลิต

ข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมแบบสินค้าอุตสาหกรรม การ์นแฮมได้วิเคราะห์ได้ในแนวที่ใกล้เคียงกับชิลเลอร์ คือ 

มองว่าสถาบันสื่อสารมวลชน เป็นสถาบันที่พบเมืองของสังคมหนึ่งๆ ร่วมกันสร้าง (construct) กระจาย 

(distribute) และรับ (consume) สิ่งที่เป็น “การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์” (symbolic forms) ก าลังเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง 

๓.เกรแฮม เมอร์ด็อกและปีเตอร์ โกลดิ้ง ในการศึกษาแบบแผนการผลิตของระบบสื่อสารมวลชน ทั้ง

สองเริ่มต้นข้อเสนอทางทฤษฎีจากแนวคิดวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ของมาร์กซ์ พวกเขาเชื่อว่าแบบแผนการ
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สื่อสารและการแสดงออกทางวัฒนธรรมถูกก าหนดโดยโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางการผลิต และได้จ าแนก

ประเด็นการศึกษา วิเคราะห์ไว้เป็น ๓ ส่วนใหญ่ คือ  

 ๑.เรื่องความเป็นเจ้าของสื่อหรือปัจจัยการผลิต (ownership) ผู้ที่ควบคุมเรื่องการผลิตและ

การกระจายความคิดในสังคมใดสังคมหนึ่ง เป็นคนกลุ่มเดียวกัน (หรือชนชั้นเดียวกัน) กับนายทุนที่เป็นเจ้าของ

ปัจจัยการผลิตสินค้าอ่ืนๆ ในสังคม 

 ๒.เรื่องการกระจายหรือเผยแพร่ความคิดกระแสหลัก (distribution of ideas) ความคิดเห็น

และวิธีการมองโลกของนายทุนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและกิจการสื่อจะได้รับการเผยแพร่มากกว่าความคิด

และวิธีมองโลกของคนกลุ่มอ่ืนๆ ในที่สุดจะกลายเป็นความคิดกระแสหลักหรือบรรทัดฐานของสังคมที่ครอบง า

คนระดับล่างไว้ 

 ๓.เรื่องอุดมการณ์ที่รักษาความสัมพันธ์ที่ ไม่เป็นธรรมทางสังคมไว้ (reproduction of 

dominant ideologies) ความคิดกระแสหลักที่ได้รับการถ่ายทอดซ้ าแล้วซ้ าเล่าคือตัวการส าคัญที่ธ ารงรักษา

ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ และสังคม โครงสร้างของสังคมท่ีว่านี้ท าให้คนรวยมีโอกาสรวยขึ้น และคนจน

ก็ยิ่งจนลง 

เมอร์ด็อกและโกลดิ้ งเห็นว่าควรต้องศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจ

สื่อสารมวลชนกับชนชั้นนายทุนและระหว่างความเป็นเจ้าของสื่อและอ านาจในการควบคุมกระบวนการผลิตสื่อ 

(ownership and control) ในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน นอกจากนี้ ยังต้องวิเคราะห์กระบวนการผลิตที่

น าเอาอุดมการณ์กระแสหลักมาแปรรูปเป็นสินค้าวัฒนธรรมและศึกษาพลวัตรของกลุ่มผู้รับสื่อว่ามีลักษณะเช่น

ไร ยอมรับหรือต่อต้านอุดมการณ์กระแสหลักอย่างไร 

การถ่ายทอดอุดมการณ์กระแสหลัก (dominant ideology) ของสังคมไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเจตนาของ

เจ้าของกิจการสื่อสารมวลชน หรือนายทุนคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นไปตามเงื่อนไขและกลไกทางเศรษฐกิจของ

กระบวนการผลิตในระบบทุนนิยม รวมทั้งโครงสร้างของความเป็นนักวิชาชีพ (professionalism)  หรือ

อุดมการณ์วิชาชีพ (occupational ideology) ที่เป็นปัจจัยก าหนดว่าจะผลิตสินค้าวัฒนธรรมประเภทใด และ

ผลิตออกมาอย่างไร  

๒.กลุ่มศึกษาผลผลิตของระบบสื่อสารมวลชนหรือวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Analysis) ให้

ความส าคัญกับเรื่อง “วัฒนธรรม” แม้จะเห็นด้วยกับข้อเสนอของมาร์กซ์ที่ว่าการวิเคราะห์การผลิตวัฒนธรรม

และความคิดต้องศึกษาจากเงื่อนไขทางวัตถุของความสัมพันธ์ในกระบวนการเศรษฐกิจ แต่ก็มุ่งการศึกษาของตน

ไปที่ผลผลิตทางวัฒนธรรม และกระบวนการวัฒนธรรม และกระบวนทัศน์ด้านปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม

มนุษย์ (social action) เชื่อว่าปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลมีเจตนา จิตส านึก มีพลังทางใจและปัญญาในอันที่จะ

เปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมให้ปลอดพ้นจากระบบเศรษฐกิจการเมืองที่มีการเอารัดเอาเปรียบได้ ความเชื่อมั่น
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ในศักยภาพของ “มนุษย์” น าไปสู่ค าถามและแนวการศึกษาที่ว่าผลผลิตวัฒนธรรมประเภทในที่ควบคุมความคิด

และจิตส านึกของคนในสังคมไว้ได้ มีวิธีการควบคุมอย่างไร เหตุใดผู้ที่เสียเปรียบในสังคมยังยอมเป็นฝ่าย

เสียเปรียบโดยไม่ลุกขึ้นมาทัดทาน 

-ส านักแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt school) วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางสังคมทั้งหมดของมนุษย์” โดยสนใจทั้งด้านการวิเคราะห์สภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างส่วนบนตามแนววัตถุนิยมประวัติศาสตร์ (historical materialism)  

ธีโอดอร์ อดอร์โน และฮ็อคไฮเมอร์น าเสนอการวิเคราะห์ระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (culture 

industry) สื่อสมัยใหม่ไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะออกมาสู่สายตาประชาชน หากแต่ผลิตสิ่งที่เป็นสูตร

มาตรฐาน (standardized) และผลิตคราวละเป็นจ านวนมาก (mass production) ไม่ต่างจากสินค้าประเภท

อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนอ านาจของระบบทุนนิยมผูกขาด โดยอ้างว่าเป็นการผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค 

(consumers’ needs) ยิ่งไปกว่านั้น สื่อโทรทัศน์ได้รวมเอาเทคนิคของวิทยุและภาพยนตร์เข้าด้วยกัน การผสาน

ภาษาถ้อยค า (word) ภาพ (image) เสียงและดนตรี (music) ไว้ในสื่อเดียวกัน จะท าให้โทรทัศน์เป็นสื่อที่มี

อ านาจการควบคุม (manipulation) สูงขึ้น 

ในการผลิต “สินค้าวัฒนธรรม” (cultural commodity)  ของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมหรือ 

“อุตสาหกรรมจิตส านึก” (consciousness industry) (เพราะสินค้าเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งในการ

กล่อมเกลา และควบคุมความคิดและจิตส านึกของคนในสังคม) นักสื่อสารมวลชนได้สร้างสูตรมาตรฐาน เช่น 

ความขาว/ผอม/หุ่นดีเท่ากับความสวย สูตรมาตรฐานและรายละเอียดเหล่านี้ต่างหากที่เป็นตัวก าหนด 

“ความคิด” ของเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารในนามของอิสรภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะและการแสดงความ

คิดเห็น เมื่อรายละเอียดทางเทคนิคการผลิตมีฐานะเป็นฝ่ายก าหนดการผลิตความคิด สิ่งที่ถูกผลิตออกมาก็มิใช่

ศิลปะและอิสรภาพของอีกต่อไป 

ความบันเทิงเริงรมย์ (pleasure) คือการปล่อยให้จิตใจเพลิดเพลิน “ไม่ต้องคิด” เกี่ยวกับความ

ยากล าบากต่างๆ ที่ประสบ อดอร์โนและฮ็อคไฮม์เมอร์พยายามวิเคราะห์ให้เห็นว่า แท้ที่จริงไม่ใช่การหลีกหนี

จากความจริงที่น่าขมขื่นของชีวิต หากเป็นการหลบเลี่ยงจากความคิดในการต่อต้านระบบที่อาจจะยังหลงเหลือ

อยู่ในตัว (the flight from the last remaining thought of resistance) สิ่งที่อุตสาหกรรมจิตส านึกมอบให้

ผู้รับสื่อ คือ อิสรภาพที่จะไม่ต้องคิดและอิสรภาพจากการปฏิเสธ (freedom from thought and from 

negation) การป้อนสินค้าประเภทวัฒนธรรมมวลชน (mass culture product) ให้แก่ผู้รับสื่อ ด้านหนึ่งท าให้

ผู้รับรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และอีกด้านหนึ่งก็สร้างความเป็นปัจเจกบุคคลปลอมๆ ให้ด้วย (pseudo 

individuality) ประโยชน์ของสินค้าวัฒนธรรมไม่ได้อยู่ที่คุณค่าในตัวของมันเอง (use value) แต่กลับไปอยู่ที่

ราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือคุณค่าทางสัญลักษณ์ (exchange value or sign value) เช่น การรับชม

ละครบางเรื่อง ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะชอบเนื้อหาสาระที่กินใจ เสนอทางออกแก่ปัญหาชีวิต แต่รับชมเพราะทุกคน
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รับชมกัน หรือรับชมเพ่ือท าให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับหรือเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ทางสังคมให้ดูดี กระบวนการเช่นนี้ 

ผู้รับสาร/ผู้บริโภคสื่อกลายเป็นหัวใจส าคัญของการขายอุดมการณ์จอมปลอม (false consciousness) ของ

อุตสาหกรรมความบันเทิงเริงรมย์ (pleasure industry)  

เฮอร์เบิร์ต มาร์คิวส์ (Herbert Marcuse) วิพากษ์ระบบสื่อสารมวลชนที่เน้นธุรกิจแสวงหาก าไร และ

ระบบโฆษณาว่าเป็นเครื่องมือในโครงสร้างของผูกขาดอ านาจ แต่มาร์คิวส์เสนอทางเลือกเพ่ือให้หลุดพ้นจาก

สังคมเทคโนโลยีที่ไม่มีทางออก (the closed technological society หมายถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ เทคนิค

วิธีการต่างๆ ของสื่อสารมวลชนในการควบคุมความคิด) ว่าต้องอาศัยเหตุผลและความกล้าหาญในการปฏิเสธ

และต่อต้านระบบ (radical negation and resistance) การใช้จินตนาการ (imagination) สร้างมโนทัศน์ของ

สังคมที่มีความเป็นธรรมทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และการหันไปหาสุนทรียศาสตร์และการสร้างสรรค์

ศิลปะเพ่ือให้มนุษย์กลับไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ จึงจะเป็นการปลอดปล่อย (emancipate) 

ตนเองจากพันธนาการของระบบที่ครอบง าเราอยู่ 

ส่วนที่มีอิทธิพลต่อนักวิชาการในกลุ่มศึกษาผลผลิตของระบบสื่อสารมวลชนหรือกลุ่มวัฒนธรรมศึกษา

คือเรื่องการท าให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า (commodification of culture) การท างานของระบบโฆษณา 

และการที่สื่อสารมวลชนควบคุมความคิดคนโดยใช้คุณค่าด้านราคาแลกเปลี่ยน (exchange value) ของสินค้า

วัฒนธรรม เป็นกลไกในการควบคุมความคิดจิตส านึกของคนได้ (consciousness industry) ผู้บริโภค/ผู้รับสื่อ

ไม่มีทางเลือกใดๆ เหลืออยู่ในระบบที่ความคิดและวัฒนธรรมถูกท าให้กลายเป็นสินค้า 

- เรย์มอนด์ วิลเลียมส์เสนอว่าแนวการวิเคราะห์ไม่ควรหลงติดไปกับประเด็นที่ว่าเงื่อนไขเศรษฐกิจเป็น

ตัวก าหนดและตัดสินการผลิตวัฒนธรรมหรือโครงสร้างส่วนบน แต่ควรมองกระบวนการบูรณาการ (integrate) 

ระหว่างพลังของโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างส่วนบนว่ามาก าหนดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์

ได้อย่างไร และไม่มีการครอบง าอย่างเข้มข้น เพราะในโลกความเป็นจริง ยังไม่มีระบบการผลิตใดหรือระบบ

การเมืองใดท่ีสามารถครอบง าเจตนารมณ์ พลังในการต่อสู้ และการด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ 

- สจ๊วต ฮอลล์ไม่เห็นด้วยกับแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองในเรื่องการใช้ประเด็นโครงสร้างส่วนล่าง 

(เศรษฐกิจ) และโครงสร้างส่วนบน (วัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง) เป็นกรอบในการวิเคราะห์เรื่องวัฒนธรรม 

ฮอลล์ไม่เห็นด้วยที่วัฒนธรรมถูกท าให้มีฐานะเป็นเพียงภาพสะท้อนของกระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจ ฮอลล์

เชื่อว่าผู้รับนั้นมีสติปัญญาในการต่อต้านครอบง า หรือกระทั่งตอบโต้การครอบง าได้ (แตกต่างจากจุดยืนของ

ส านักแฟรงเฟิร์ต ที่พิจารณาว่ามวลชนถูกสื่อสารมวลชนครอบง าทางอุดมการณ์)  

เดิมกรัมชี่เสนอว่าแม้รัฐจะมีทั้งเครื่องมือควบคุมอุดมการณ์และกองก าลังติดอาวุธทั้งทหารและต ารวจ

ส าหรับใช้ควบคุมประชาชนให้ยอมสยบอยู่ใต้อ านาจแต่รัฐก็ต้องพยายามใช้วิธีการโน้มน้าวใจให้ประชาชนยอม

เชื่อฟังหรือเห็นด้วยกับรัฐในทางการเมือง (political consensus) แนวความคิด “การครองความเป็นเจ้าของ” 
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(hegemony) ไม่ใช่การครอบง าความคิดอย่างเบ็ดเสร็จเช่นเดียวกับทฤษฎีที่อัลธูแซร์เสนอไว้ การครองความ

เป็นเจ้านั้น หมายถึง การที่รัฐและชนชั้นปกครองฝ่ายหนึ่งต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งประอบด้วยชนชั้นผู้ใช้แรงงาน

และชนชั้นอ่ืนๆ ในสังคมเพ่ือได้ครองความเป็นผู้น าทางศีลธรรม วัฒนธรรม ความคิด และทางการเมือง 

สื่อสารมวลชนเข้ามาเป็นผู้ท าหน้าที่สร้างฉันทามติให้เกิดขึ้นโดยการใช้การท างานของอุดมการณ์เป็นตัวเชื่อม 

(social cement) ไม่ใช่การบังคับหรือการครอบง า แต่สื่อสารมวลชนกลายเป็นฝ่ายที่สร้างความชอบธรรม 

(political legitimation) ให้แก่อ านาจรัฐไปด้วย 

ฮอลล์ได้น ามาปรับประยุกต์ต่อในเรื่อการต่อสู้ทางอุดมการณ์ของผู้ใช้แรงงาน โดยเสนอให้เห็นว่ามีความ

เป็นไปได้ที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับอุดมการณ์กระแสหลักที่ถ่ายทอดจากรัฐผ่านสื่อ (dominant ideology หรือ 

dominant discourse) จะสามารถมีวิธีหลบหลีกต่อต้าน (resist) การควบคุมความคิดของรัฐ หรือกระทั่งตอบ

โต้คัดค้าน (subvert) ได้ สื่อมวลชนไม่ได้มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของคนในสังคม แต่จะมีผลในทางอุดมการณ์

มากกว่า ชนชั้นผู้ใช้แรงงาน และชนชั้นที่เสียเปรียบของสังคม เช่น ผู้หญิง คนเชื้อชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เชื้อชาติ

อังกฤษ สามารถตอบโต้การครอบง าได้  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศไทย 

๑. ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ที่ปรึกษาได้น ามาผลการศึกษาจากงานวิจัยในส่วนของ “กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค” ในสื่อโทรทัศน์

ดิจิตอลและ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” มาประกอบการศึกษาเพ่ือทราบแนวทางและค้นหาแนวทางที่จะ

ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักเฝ้าระวังการเปิดรับสื่ออย่างปลอดภัยทั้งกับตนเอง สมาชิกในครอบครัวและ

สังคม เพ่ือให้เกิดรู้เท่าทันสื่อต่อไป 

 รองศาสตร์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม และคณะ (๒๕๕๗) ท าการวิจัยเพ่ือค้นหาแบบจ าลองการประเมิน

ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๗           

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการและรูปแบบในการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการฯ 

และเพ่ือสร้างแบบจ าลองที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสี ยง

และกิจการโทรทัศน์ โดยความมุ่งหมายของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ประสงค์จะน าผลลัพธ์แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและ

ผลสัมฤทธิ์ฯ ไปประยุกต์ใช้เป็นมาตรการและเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการ 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๑ ซึ่งก าหนดให้มีการ

ประเมินความมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการ  

 การได้มาซึ่งแบบจ าลองนี้ ที่ปรึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมการประเมินการประกอบกิจการจาก

ต่างประเทศทั้งในส่วนประเทศที่พัฒนาแล้ว และก าลังพัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมัน 
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สเปน รวมทั้งงานวิจัยในประเทศไทย เพ่ือหาแนวทางการประเมินที่เหมาะสมกับบริบทการประกอบกิจการใน

ประเทศไทย 

 ระเบียบวิธีวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ผ่านแบบสอบถามที่แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กร 

องค์ประกอบที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร องค์ประกอบที่ ๓ การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย องค์ประกอบที่ 

๔ กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค องค์ประกอบที่ ๕ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือค้นหาวิธีการและรูปแบบ 

รวมทั้งการสร้างและพัฒนาแบบจ าลองแนวทางการประเมินฯ โดยใช้การส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่ว

ประเทศโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างจ านวน ๕,๑๙๗ คน  การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชน

และการประเมินที่ได้รับการยอมรับ การจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ นัก

สื่อสารมวลชน ๒ ครั้ง และการน าแนวทางการประเมินฯ ไปทดลองใช้กับสถานีที่ใช้คลื่นความถี่และไม่ใช้คลื่น

ความถี่ ๘ สถานี 

 ผลจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศต้องการให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ให้ความส าคัญเฉพาะองค์ประกอบที่ ๔ กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้แสดง

ความคิดเห็นใน ๔ ด้าน คือ ๑. ต้องการให้สถานีควรจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ค่าเฉลี่ย ๔.๒๗  ๒. 

สถานีควรจัดให้มีกลไกในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ ๓. สถานีควรก าหนดให้

มีแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคและมีการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ และ ๔. สถานีควรจัดท า

รายงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๔ ด้าน เท่ากับ 

๔.๓๒ จากคะแนนเต็ม ๕ ถือว่าเป็นด้านที่กลุ่มตัวอย่างจากท่ัวประเทศต้องการให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ให้ความส าคัญด้านนี้ 

 พรรษา รอดอาตม์ และคณะ (๒๕๕๘) การประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จากเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิตอลตามที่ กสทช. ต้องการมี 

๒ ประการ คือ ๑. จะท าให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการที่มีความหลากหลาย 

เนื่องจากจ านวนช่องทางที่เพ่ิมมากขึ้น ด้วยคุณภาพที่ดีกว่า น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยตรง ๒. กิจการโทรทัศน์เกิดการพัฒนาและผลิตรายการที่ตรงใจประชาชน และรับชมโทรทัศน์ด้วย

คุณภาพสัญญาณที่ดีข้ึนด้วยเสียงระบบ Surround น าไปสู่วัตถุประสงค์ในการวิจัย ๑. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

และผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ๒. เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ๓. เพ่ือน าเสนอแนวทางเชิงนโยบายต่อ

ส านักงาน กสทช. ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ 

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ฯ ได้แบ่งออกเป็น ๕ หมวด คือ การบริหารจัดการ 

การพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน การวิจัยนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลจ านวน 

๒๐ สถานี (๔ สถานีไม่ประสงค์ให้สัมภาษณ์และข้อมูลที่เก่ียวข้อง) และข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ในด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านตัวชี้วัด ๕ ด้าน คือ ๑. 

องค์กรจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ทางเว็บไซต์ สื่อใหม่ และ SMS ๒. มีการประชาสัมพันธ์

ช่องทางในข้อ ๑. ให้ประชาชนทราบ ๓. มีการก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทันต่อ

สถานการณ์ ๔. มีมาตรการหรือแผนงานในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้บริโภค และ ๕. มีการจัดท า

รายงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคหรือฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ด้านการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค พบว่าผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลให้ความส าคัญด้านกลไกการ

คุ้มครองผู้บริโภคอยู่ในค่าเฉลี่ย ๔.๒๐-๔.๘๐ สังเกตได้ว่าในตัวชี้วัดข้อ ๑.-๓. ระดับคะแนนได้ ๕ คะแนนเต็ม แต่

ส าหรับข้อ ๔. และ ๕. พบว่าผู้ประกอบกิจการฯ ยังไม่สามารถด าเนินการได้มากนักเนื่องจากแต่ละสถานีฯ มี

ข้อก าหนดและแนวทางในการด าเนินการที่แตกต่างกันไป (ระดับคะแนนอยู่ที่ ๒ -๓ คะแนน) 

พรรษา รอดอาตม์ และคณะ (๒๕๕๙) รายการศึกษาการประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ความสนใจศึกษาการประกอบกิจการเคเบิลทีวีในประเทศไทย โดยมี

วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์แบบไม่ใช้

คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) ได้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประกอบกิจการ

โทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิลทีวี) และเป็นแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อส านักงาน กสทช. 

ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ และ ๒. ส านัก กสทช. มีรายงานผลการประเมิน

ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการโทรทัศน์แบบไม่ใช้คลื่นความถ่ี (เคเบิลทีวี) และได้แนวทาง

สู่การก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการฯ 

การศึกษานี้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศจ านวน ๑๗๑ ราย

จากจ านวน ๔๐๘ ราย และสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการจ านวน ๒๘ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจการเคเบิลทีวี

ประสบปัญหาสมาชิกลดลงเรื่อยๆ จากการที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และการแข่งขันทาง

การตลาดท าให้เคเบิลทีวีมีการปิดกิจการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง 

คณะวิจัยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ๔ ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านบุคลากร 

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย และด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผลการศึกษาด้านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคผ่าน ๖ ตัวชี้วัด คือ ๑. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น 

Call Center ๒. มีระบบการตรวจสอบเนื้อหาก่อนการออกอากาศ ๓. ไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท า

ความผิดว่าด้วยการโฆษณา ๔. มีโฆษณาสินค้า (Sponsor) ประเภทเครื่องส าอางหรืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 

๕. เคยถูกร้องเรียนหรือตัดสินลงโทษเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และ ๖. มีการ



๖๓ 
 

ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค เช่น สคบ. คณะวิจัยให้น้ าหนักการประเมินด้ านนี้เพียง

แค่ร้อยละ ๑๐ เท่านั้น ซึ่งพบว่าผู้ประกอบกิจการให้ความส าคัญด้านนี้อย่างมาก คือ ร้อยละ ๙ เนื่องจาก

พยายามปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย 

๒. ด้านการสร้าง/รักษา/ขยายเครือข่าย 

 จินตนา งามวิทยาพงศ์ (๒๕๓๗, น. ๑๐) ท าการศึกษาวิจัยในประเทศฟิลิปปินส์ เรื่อง การเผยแพร่

ข่าวสารทางด้านการวางแผนครอบครัวทางวิทยุ เมื่อสตรีได้ฟังรายการและจะต้องไปปรึกษาสามี แม่สามี เพ่ือน 

หรือบาทหลวง ก่อนที่จะไปพบแพทย์เพ่ือวางแผนครอบครัว บุคคลต่างๆ ที่ได้ไปปรึกษานี้ คือ เครือข่ายทางการ

สื่อสาร โดยเครือข่ายนี้จะมีผลมากต่อการรับรู้และการตอบสนองของสตรีต่อข่าวสารการวางแผนครอบครัว 

เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ Lene Faye (๑๙๙๘) ท าการศึกษาเรื่องอิทธิพลของเครือข่ายการสื่อสารที่มี

อิทธิพลต่อการยอมรับเครื่องตรวจมะเร็งเต้านมของผู้สูงอายุในหมู่เกาะแปซิฟิก พบว่าเครือข่ายการสื่อสารมีผล

ทางบวกต่อการยอมรับนวัตกรรมในกลุ่มที่ก าลังจะไปตรวจมะเร็ง และกลุ่มที่เคยไปตรวจมะเร็งเต้านมมาแล้ว 

 บุญเกิด มาอ่อง (๒๕๓๗) ท าการศึกษาการรวมกลุ่มและการท ากิจกรรมของกลุ่มผู้ฟังวิทยุ จส. ๑๐๐ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงลักษณะการรวมกลุ่ม และความสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม รวมทั้งผลของกิจกรรมที่เกิด

จากการรวมกลุ่ม โดยใช้วิธีศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมท างานกับ จส. ๑๐๐ ด้วยตนเอง 

ผลการวิจัยสรุปว่าการรวมกลุ่มเกิดขึ้นเพ่ือการแก้ไขปัญหาการจราจรและกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ อีกด้วย 

เหตุผลของการเข้ามาร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพ่ือท าประโยชน์ให้กับสังคมตามแนวทาง “ด้วยใจเพ่ือสังคม” แต่

ผู้วิจัยพบอีกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมยังแฝงไปด้วยผลประโยชน์ส่วนตนและยอมรับว่ากิจกรรมการรวมกลุ่มของ 

จส. ๑๐๐ มีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร สร้างความรู้สึกของการรวมกลุ่มเกิดขึ้น เพ่ิมทักษะทางการ

สื่อสาร และประสบความส าเร็จอย่างมากในการช่วยแก้ไขปัญหากิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ 

จารุณี พัชรพิมานสกุล (๒๕๔๒) สนใจศึกษาด้านเครือข่ายเนื่องจากการรวมตัวกันของบุคคลที่มีความ

สนใจเหมือนกัน และได้ท ากิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นแล้วธรรมชาติ

ของเครือข่าย ก็คือ การที่บุคคลสามารถที่จะเข้าออกจากกลุ่มได้ตลอดเวลา โดยที่บุคคลที่มาร่วมตัวกันนั้น 

อาจจะเป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด หรือเป็นผู้ที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆ ก็ได้ ดังนั้น ลักษณะการรวมตัวกันของ

กลุ่มชีวจิตที่กล่าวมาข้างต้น ก็นับได้เป็นว่าเครือข่าย เพราะมีบุคคลซึ่งมีความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพ

ตามแนวทางชีวจิตมารวมตัวกัน โดยประกอบไปด้วยบุคคลที่หลากหลายมีการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน น าไปสู่การวิจัยเรื่องการศึกษาเครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มชีวจิต

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มชีวจิต และปัจจัยสื่อสารที่ส่งผลต่อพัฒนาการของ

เครือข่ายกลุ่มชีวจิต โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มแกนน า กลุ่มผู้บริโภคชีวจิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 ผลการวิจัยพบว่าลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มชีวจิตเป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบแนวระนาบมี 

ดร. สาทิส อินทรก าแหง เป็นศูนย์กลาง และเครือข่ายประกอบด้วย ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ มูลนิธิชีวจิต กลุ่มแกนน า

ภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับรูปแบบการติดต่อสื่อสารแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ รูปแบบการ

ติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ การติดต่อสื่อสารทางเดียว การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง 

กึ่งทางการ การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ส่วนรูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายของกลุ่มแบ่ง

ออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ การติดต่อสื่อสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ การติดต่อสื่อสารสองทางแบบเป็น

ทางการ การติดต่อสื่อสารสองทางไม่เป็นทางการและมีปฏิกิริยากันน้อย การติดต่อสื่อสารแบบทางเดียวไม่เป็น

ทางการ 

 คมสัน รัตนะสิมากูล (๒๕๕๙) ท าการศึกษาเครือข่ายการสื่อสารกับประกอบสร้างความหมายการ

พัฒนาแบบยั่งยืนของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการให้

ความหมายและวิธีประกอบสร้างความหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัว จังหวัด

พะเยา และศึกษารูปแบบการสื่อสารและเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาแบบ

ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านบัว จังหวัดพะเยา ซึ่งการศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิง

คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์และสนทนากลุ่ม 

 ผลการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านดอกบัวให้ “ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่าหมายถึงการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ ซึ่งชาวบ้านบ้านดอกบัวมองว่าจะท าให้ 

หมู่บ้านเกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยชุมชนบ้านดอกบัวมีวิธีการประกอบสร้างความหมายของการพัฒนา

แบบยั่งยืน โดยการใช้องค์ประกอบ ๒ ประการ คือ การต่อต้านอุดมการณ์เดิม การพัฒนาแบบทุนนิยมกับการ

ใช้อัตลักษณ์ “วิถีแบบพ่ึงพาตนเอง” ของชุมชนแบบดั้งเดิมและการใช้ชุดความคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” 

เป็นสัญญะแทนความหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 ชุมชนบ้านบัวมีการใช้รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน ๖ รูปแบบ ในการเผยแพร่อุดมการณ์หรือ

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การสื่อสารผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน การ

แนะน าหรือบอกต่อปากต่อปาก การสาธิตหรือท าเป็นตัวอย่าง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้ารับการอบรม

จากวิทยากรภายนอกและดูงานนอกสถานที่ และการเป็นวิทยากร 

 เครือขา่ยการสื่อสารแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเป็นลักษณะแบบวงล้อ กล่าวคือ จะมีผู้น า

ความคิดเห็นหรือปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นแกนแต่ละด้าน เช่น ด้านการท าเกษตรอินทรีย์ ด้านการผลิตแก๊สชีวิต

ภาพจากมูลสัตว์ ด้านการจักสาน ฯลฯ ได้เริ่มต้นหาความรู้และทดลองท าจนประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรม จึงได้

มีเป้าหมายจะขยายผลไปยังคนอ่ืนๆ ในชุมชน จากนั้นจึงใช้ตัวเองเป็นสื่อ เพ่ือสื่อสารไปยังคนใกล้ชิดที่อยู่ใกล้

บ้านโดยรวมเป็นกลุ่มเล็กๆ แล้วจึงค่อยขยายออกไปเป็นกลุ่มใหญ่มากข้ึนเรื่อยๆ 
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 เครือข่ายการสื่อสารในการเผยแพร่ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนแห่งนี้ เกิดจากการเริ่มต้น

ของปราชญ์ชาวบ้านที่เริ่มต้นในฐานะของบุคคลที่ประสบปัญหาการด าเนินวิถีชีวิตตามแนวทางการพัฒนาแบบ

ทุนนิยม จึงได้เริ่มหันกลับมาด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่เน้นไปที่การพ่ึงพาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในช่วงเริ่มต้นปราชญ์ชาวบ้านหรือในฐานะผู้น าความคิดเห็นได้มีการทดลองและด าเนิน

ชีวิตตามแนวทางดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะการลองผิดลองถูก ขณะที่บางคนได้รับความรู้จากการ

อบรมจากแหล่งต่างๆ มาพอสมควร จนกระทั่งเริ่มประสบความส าเร็จ จึงเริ่มที่จะสื่อสารความคิดและ

ความส าเร็จดังกล่าวไปยังสมาชิกคนอ่ืนในชุมชน พ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านดอกบัว เป็นกลไกที่ส าคัญในเครือข่าย

การสื่อสาร เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้มีบทบาทในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับชุมชนไปยังชาวบ้านผ่าน

เวทีประชาคม และในโอกาสต่างๆ ซึ่งเป็นในลักษณะการแจ้งให้ทราบ การปรึกษาหารือ การขอความร่วมมือ 

หรือการขอให้ชุมชนร่วมตัดสินใจในประเด็นต่างๆ  

 การที่ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ เพราะชุมชนมีลักษณะเฉพาะ คือ ด้าน

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน พบว่ามีภูมิล าเนามาจากที่เดียวกัน จึงมีลักษณะเป็นอยู่ที่ไม่แตกต่างกัน อยู่กันแบบ

เครือญาติ พ่ึงพาอาศัยกันในชุมชน ทุกคนจึงรู้จักกันหมดทุกครัวเรือน นอกจากนี้ ชุมชนยังมีกลไกที่ส่งเสริมให้มี

การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผนติดตามประเมินผล โดยคนในชุมชนมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข

คิดร่วมกัน ก็จะช่วยกันหาวิธีแกไขโดยชุมชนเอง กลไกเหล่ านี้ถือว่าเป็นเครือข่ายที่ชุมชนใช้ในการสื่อสาร

เรื่องราว ปัญหาและแนวคิดต่างๆ ภายในชุมชนได้อย่างดี 

 สมใจ โลหะพูนตระกูล (๒๕๓๙) ศึกษาเรื่อง จส. ๑๐๐ ส านึกทางสังคมของคนชั้นกลางในเมือง ให้ความ

สนใจกับรายการ จส. ๑๐๐ ในฐานะที่เป็นปรากฎการณ์สะท้อนให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบใหม่ใน

สังคมไทย ที่มีลักษณะของความสัมพันธ์เป็นแบบเครือข่าย  

จากการที่ จส. ๑๐๐ เป็นสถานีรายงานสภาพการจราจร ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนน รายงาน

สภาพการจราจรที่ตนก าลังพบเห็นเข้ามายังรายการ ท าให้ผู้ฟังที่ก าลังเดินทาง หรือจะเดินทางสามารถที่จะรับรู้

สภาพของการจราจรถนนแต่ละแห่งประกอบการตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางหรือหลบหลีกเส้นทางที่ก าลังมีปัญหา

ในขณะนั้น  

นอกจากนี้ ได้จัดมอบรางวัลเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับผู้กระท าความดี ได้แก่ รางวัลสมาชิกรายงานจราจร

ดีเด่นของ จส. ๑๐๐ รางวัลคนดีของเรา และรางวัล สน.ดีเด่นของ จส. ๑๐๐ และขยายขอบเขตการท างาน

ในทางเป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น บริจาคทรัพย์ รณรงค์ประหยัดน้ า งด

สูบบุรี่ ฯลฯ และกิจกรรมที่เป็นสื่อกลางเพ่ือประสานงานไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งต่อผู้ป่วย 

การท าคลอด การจับคนร้าย ฯลฯ ท าให้  จส. กลายเป็นชุมชนทางอากาศ และปฏิบัติภารกิจร่วมกัน 

เปรียบเสมือนเป็นที่พ่ึงทางสังคม  
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อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของ จส. ๑๐๐ ได้นั้น ได้มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการในการ

คัดเลือกสมาชิกที่จะพูดรายงานสภาพจราจรออกอากาศ ล าดับแรก ต้องผ่านการพิจรณาจากเจ้าหน้าที่ ข้อมูล

ผู้รับโทรศัพท์ซึ่งเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เปรียบเสมือนบรรณาธิการชั้นแรก 

(gate-keeper) สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎร่วมกัน คือ ไม่แตะเบื้องสูง ไม่ยุ่งการเมือง และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และ

มีรูปแบบการรายงานจราจรของสมาชิกลักษณะเดียวกันที่ไม่เป็นทางการ เพราะสมาชิกมีความสนิทสนมคุ้นเคย

กัน0ki 

ผลการศึกษาพบว่า จส. ๑๐๐ เป็นองค์กรเอกชนที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการติดต่อเชื่อมโยงบุคคล

ในส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการและในส่วนงานเอกชนและบุคคลอ่ืนๆ ที่ประกอบอาชีพแตกต่างกันมากมาย 

โดยไม่จ ากัดบุคคลที่จะเข้ามาร่วมติดต่อสัมพันธ์กับทางรายการ  

นอกจากนี้ จส. ๑๐๐ ยังเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายที่เปิดกว้างไม่มีข้อจ ากัด 

เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกับบุคคลในหน่วยงานและสถาบันอ่ืนของสังคมทั้งในระดับแนวดิ่งและแนวนอน 

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์บางอย่างว่าเชื่อมโยงกับสถาบันใดสถาบันหนึ่ง และยังท าหน้าที่

ประสานงานหรือเชื่อมต่อกับสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เช่น สถาบันการปกครองในส่วนข้าราชการประจ า เชิญ

บุคคลที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน เข้ามาพูดชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ที่

สมาชิกร้องเรียน และเชื่อมโยงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนอื่นๆ เพ่ืออ านวยความ

สะดวกในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลทั้งในเรื่องการจราจรและเรื่องราวอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์  

การที่ จส. ๑๐๐ เข้าไปเชื่อมโยงด้วย ท าให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย และได้รับการดูแลจากสังคม บุคคล

ต่างๆ ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับจส. ๑๐๐ ควรแสดงบทบาทตามที่ก าหนดและคาดหวังไว้ เพ่ือจะได้

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ จส. ๑๐๐ และสังคมใหญ่ ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ผ่าน จส. ๑๐๐ เป็นรูป

แลลของสังคมแบบใหม่ที่ถูกเกาะเกี่ยวและเชื่อมโยงอย่างเป็นเครือข่าย โดยอาศัยจินตนาการของบุคคลในส่วน

ต่างๆ แสดงผ่านพ้ืนที่ทางอากาศ (space) โดยไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เป็นฐานรองรับความสัมพันธ์ 

จึงท าให้บุคคลในส่วนต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันผ่าน จส. ๑๐๐ ต้องการติดต่อและแสดง

ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ที่มีตัวตนอยู่จริง มีความคิด ความต้องการบางอย่างที่คล้ายกัน มารวมตัวกันผ่าน

พ้ืนที่ผ่านภูมิศาสตร์ที่สมาชิกสามารถสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

ธัญญาวรรณ กาญจนอลงกรณ์ (๒๕๔๒) ศึกษาเรื่องการแพร่กระจายนวัตกรรมการแพทย์ทางเลือก 

“ชีวจิต” ในสังคมไทย การศึกษาในแนวทัศนะแบบองค์รวม ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย คือ ผู้ส่งสาร 

คือ สาทิส อินทรก าแพง เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้ที่มีความรู้จริง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้าน

วิทยาศาสตร์ทางอาหารและการแพทย์ทางเลือก มีการศึกษาสูงสุดระดับดุษฎีบัณฑิต มีประสบการณ์การท างาน

ในองค์กรระหว่างประเทศ และเคยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง และรักษาตนเองจนหายด้วยแนวทางที่น ามาเผยแพร่ 

ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ท่ีมีให้กับสาธารณชนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ  
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นอกจากนี้ บุคคลใกล้ชิดยังสามารถเป็นตัวแทนของ ดร. สาทิส จากที่บุคคลเหล่านี้เคยป่วยเป็นมะเร็ง

เช่นกัน และใช้แนวทาง “ชีวจิต” รักษาและได้รับค าแนะน าโดยตรงจาก ดร.สาทิศ จนกระท่ังหายจากโรคและมี

ร่างกายปกติ น าไปสู่การเป็นเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมการรักษานี้ไปสู่บุคคลอ่ืนๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน 

ลักษณะดังกล่าว ถือเป็นสื่อบุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่จะท าให้แนวทางการรักษานี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเครือข่ายทางการสื่อสาร ประกอบไปด้วยเครือข่ายทางการ

สื่อสารของแหล่งสารและเครือข่ายทางการสื่อสารระหว่างผู้รับนวัตกรรม หรือสมาชิกชมรมชีวจิตด้วยกันเอง 

ก่อให้เกิด “ชุมชนชีวจิต” ถือเป็นเครือข่ายทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารและประสบการณ์ให้แก่กันและกัน ท าให้แนวทางการรักษานี้ด ารงอยู่และแพร่กระจายไปในสังคมมาก

ยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายดังกล่าวเป็นกลุ่มชนชั้นกลาง มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง มีรายได้ดี มีอาชีพ

หลากหลายที่รู้จักไตร่ตรอง “สาร” ด้วยความคิด และหลักเหตุผล ผสมผสานกับความรู้ จึงยอมรับแนวทางชีวิต

ไปปฏิบัติอย่างเต็มที ่

ชื่นกมล ทิพยกุล (๒๕๔๒) ศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารในสภากาแฟของประชาชนในจังหวัดตรัง 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารในสภากาแฟของประชาชนในจังหวัดตรังและความคิดเห็นของผู้น า

ชุมชนต่อศักยภาพของผู้น าชุมชนในการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยรูปแบบการสื่อสารในสภากาแฟ ประกอบด้วย

บทบาทการเสวนา วิธีการเสวนา การโต้ตอบ ในวงเสวนา โดยผู้ร่วมวงเสวนากาแฟจะมีหลายบทบาท ทั้ง

บทบาทการเปิดประเด็น บทบาทการสนับสนุน บทบาทการโต้แย้ง และบทบาทของผู้รับฟัง โดยบทบาทที่

แตกต่างกันจะท าให้มีวิธีการเสวนาที่แตกต่างกัน ทั้งวิธีการตั้งค าถาม วิธีการพูดเปรยๆ วิธีการอธิบายและห า

เหตุผลประกอบโดยผู้ร่วมเสวนาแต่ละคนจะมีบทสรุปกันเอง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหา

สาระทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

เมื่อพิจารณาในประเด็นด้านเครือข่ายพบว่ากิจกรรมสื่อสารกลุ่มได้สานสัมพันธ์ผู้คนในชุมชนเข้าไว้

ด้วยกัน สภากาแฟเมืองตรังเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นการที่ชุมชนได้เปิดเวทีเสวนา และขับเคลื่อนให้ผู้คนได้

พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดยมีเนื้อหาในการสื่อสารที่ส าคัญ ๓ เรื่อง คือ การพัฒนาจิตส านึกทางการเมือง การ

ยกระดับความรู้ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจของชุมชน และการใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ลักษณะการเข้าร่วมกัน

ในเครือข่ายการสื่อสารได้น าไปสู่ความเข้าใจและการตื่นตัวทางการเมืองมากข้ึน 

ชุลีรัตน์ เจริญพร (๒๕๔๓) ศึกษาการสื่อสารภายในชุมชนบ้านครัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เงื่อนไข

ส าคัญที่มีผลต่อการเกิดขึ้นและพัฒนาการขององค์กรชุมชนบ้านครัวและวิเคราะห์กระบวนการต่อสู้ของชาวบ้าน

ครัวในการคัดค้านกรณีการเวณคืนพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ ๒ บนข้อสันนิษฐานของงานวิจัยว่ายิ่ง

ชุมชนมีภาวะวิกฤตหรือมีปัญหาร่วมกันมากเท่าใด ความรู้สึกท่ีเป็นปึกแผ่นของชุมชนก็จะยิ่งแน่นแฟ้นมากข้ึน 
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การศึกษากระบวนการเคลื่อนไหวขององค์กรชุมชนบ้านครัวพบว่าศักยภาพขององค์กรชุมชนในการ

เป็นองค์กรน าการเคลื่อนไหว คือ ๑. ความสามารถปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้

ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การเพ่ิม ลด คณะกรรมการองค์กร เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน และ

ให้สอดคล้องกับยุทธวิธีที่องค์กรใช้ในการเคลื่อนไหวแต่ละช่วง ๒. ความสามารถในการประสานกลุ่มพันธมิตรที่

หลากหลายทั้งกลุ่มพันธมิตรที่เป็นชาวชุมชนอ่ืนที่มีประสบการณ์คล้ายกับชุมชนบ้านครัว พันธมิตรกลุ่มนี้ ได้ร่วม

แลกเปลี่ยนบทเรียนจากการต่อสู้ และช่วยเสนอทางออก ทางเลือกในแง่ยุทธวิธีต่อสู้ พันธมิตรอีกกลุ่มหนึ่ง คือ 

กลุ่มนักวิชาการ ซึ่งมีบทบาทอย่างส าคัญในการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับชุมชน กลุ่มนักการเมืองมุสลิม 

จุฬาราชมนตรี และพันธมิตรที่ส าคัญ คือ กลุ่มสื่อสารมวลชน ซึ่งเสนอข่าวความเคลื่อนไหวนต่อสาธารณชน และ 

๓. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหว การที่องค์กรชุมชนสัมพันธ์กับกลุ่มพันธมิตรที่หลากหลาย

มีส่วนส าคัญที่ท าให้ชุมชนมีฐานสนับสนุนด้านข้อมูลวิชาการ ฐานการสนับสนุนจากชาวชุมชนอ่ืน และฐานทาง

กระแสสาธารณะ 

ผลการวิจัยที่สมสุข หินวิมานและคณะ (๒๕๔๗, น. ๑๖) ได้สรุปไว้ว่ากลุ่มและเครือข่ายการสื่อสารใน

ชุมชนบ้านครัวเริ่มต้นจากเหตุวิกฤตของกรณีการสร้างทางด่วนทับพ้ืนที่ชุมชน ทั้งนี้ เครือข่ายดังกล่าวมีพ้ืนฐาน

มาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว ความเป็นเครือญาติและความเป็นเพ่ือนบ้านกัน โดยมีจุดร่วมกัน คือ การรับทราบ

ข้อเท็จจริงและประเด็นการต่อสู้กับการไล่รื้อ แม้ว่าแต่เดิมชุมชนนี้จะไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเท่านี้มา

ก่อน แต่เครือข่ายการสื่อสารภายในก็ประสานความแนบแน่นของชุมชนที่เพ่ิมมากข้ึน 

๓. การรู้เท่าทันสื่อ 

 รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา บิ๊กกิ้นส์ ได้น าเสนอบทความเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศระบุว่า

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับคนในยุคปัจจุบัน การส่งเสริมให้มีการรู้เท่าทันสื่อและ

สารสนเทศขยายศักยภาพของคนในด้านสิทธิมนุษยชนตาม Article ๑๙ ของ The Universal Declaration of 

Human Rights ซึ่งกล่าวว่า “ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างเสรี สิทธินี้รวมทั้ง

เสรีภาพในการออกความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงและการค้นหา การรับ ข้อมูล ข่าวสารและความคิด

ผ่านทางสื่อมวลชนอย่างไร้พรมแดน” ซึ่งหากรู้ เท่าทันสื่อและสารสนเทศแล้วจะท าให้เกิดประโยชน์ใน

กระบวนการสอนและการเรียนรู้ ท าให้ครูได้ขยายความรู้ในการเสริมพลังพลเมืองในอนาคต การรู้เท่าทันสื่อและ

สารสนเทศให้ความรู้ความส าคัญเกี่ยวกับหน้าที่ของช่องทางสารสนเทศและสื่อในสังคมประชาธิปไตย ความ

เข้าใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จ าเป็นในการท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและทักษะที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน

ในการประเมินการท างานของผู้ถ่ายทอดสื่อและสารสนเทศในมิติของหน้าที่ที่คาดหวัง นอกจากนี้สังคมที่มีการ

รู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่ากันสารสนเทศเน้นการพัฒนาสื่อที่มีเสรีภาพ เป็นอิสระ และหลากหลายรวมทั้งเปิด

ระบบสารสนเทศ 
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กฤษณา ชาวไชย (๒๕๒๖) ศึกษาเรื่อง “พัฒนาการและการขับเคลื่อนแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในประเทศ

ไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวมรวบแนวคิดและนิยามการรู้เท่าทันสื่อและศึกษาพัฒนาการและการขับเคลื่อน

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ - มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้

วิธีการเก็บข้อมูลโดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้  

๑. การรู้เท่าทันสื่อเป็นผลจากกระบวนการทางความสามารถของบุคคลและบริบทของการรู้เท่าทันสื่อที่

ด าเนินไปอย่างเป็นพลวัต: ความสามารถของบุคคล ได้แก่ (๑) ความสามารถในการคิด (๒) การเข้าถึงสื่อ และ 

(๓) ความสามารถในการสื่อสาร และบริบทของการรู้เท่าทันสื่อ คือ นโยบายการรู้เท่าทันสื่อระดับชาติที่

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา สื่อ และประชาชน  

๒. นิยามการรู้เท่าทันสื่อเป็นกรอบแนวคิดที่ส าคัญในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ จึงจ าเป็นที่จะต้อง

นิยามให้ครอบคลุมทั้งด้านความคิดของบุคคลและด้านทักษะเกี่ยวกับสื่อตามกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ 

ได้แก่ (๑) การเข้าถึงสื่อ (๒) การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ (๓) ความรู้เกี่ยวกับสื่อ สารจากสื่อ และ

สภาพแวดล้อมรอบตัว (๔) ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสื่อ กระบวนการสื่อสาร ผลกระทบของสื่อ (๕) 

การวิเคราะห์สื่อและสารจากสื่อ (๖) การประเมินคุณค่าสื่อและสารจากสื่อ (๗) การสร้างสารใหม่ในรูปแบบของ

ตนเอง และ (๘) การสื่อสารเพื่อการโต้ตอบหรือวิจารณ์ไปยังสื่อหรือผู้รับสารอื่น 

๓. องค์ประกอบส าคัญของการรู้เท่าสื่อ คือ หลักการเบื้องต้นในการท าความเข้าใจสื่อและสารที่สื่อผลิต

และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สื่ออย่างมีประสิทธิภาพโดยการตั้งค าถามกับสื่อบนพ้ืนฐานของหลักการ

เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ๕ หลักการ ได้แก่ (๑) การเป็นเจ้าของสื่อ (๒) รูปแบบสื่อ (๓) ผู้ชม ผู้ใช้ หรือ

ผู ้บริโภคสื ่อ (๔) เนื้อหาหรือสารจากสื่อ (๕) วัตถุประสงค์ของผู้ผลิตเนื้อหาหรือสาร เป็นการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ (Critical thinking) หรือการคิดด้วยปัญญาที่สามารถวิเคราะห์และวิพากษ์ด้วยเหตุและผลที่

ถูกต้องได ้

๔. การจัดระดับการรู้เท่าทันสื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสม ควรแบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ 

 ๔.๑ ไม่รู้เท่าทันสื่อ คือ มีความสามารถในการใช้สื่อแต่ไม่มีความตระหนักถึงการใช้สื่อของ

ตนเองและผลกระทบจากการใช้สื่อที่มีต่อตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับสื่อแต่ไม่มีความเข้า ใจบทบาทและหน้าที่ของ

สื่อ เข้าใจความหมายตรงของสารที่สื่อเสนอ ไม่รู้และไม่สนใจกระบวนการผลิตและการสื่อสาร มีความยินดีใน

การปฏิสัมพันธ์กับสื่อตามช่องทางที่สื่อเสนอและคาดหวัง 

 ๔.๒ รู้เท่าทันสื่อระดับพ้ืนฐาน คือ มีความสามารถในการใช้สื่อ มีความตระหนักถึงการใช้สื่อ

ของตนเองว่าใช้สื่อใดเพ่ืออะไร มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของสื่อ มีความเข้าใจและสามารถ



๗๐ 
 

วิเคราะห์สารที่สื่อเสนอได้แต่ไม่สนใจกระบวนการผลิตและการสื่อสาร มีส่วนร่วมกับสื่อและโต้ตอบสื่อโดยการ

วิพากษ์วิจารณ์สารและการท างานของสื่อกับคนใกล้ชิด  

 ๔.๓ รู้เท่าทันสื่อระดับปานกลาง คือ มีความสามารถในการใช้สื่อค่อนข้างหลากหลายเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของสื่อในด้าน

วิชาชีพและด้านธุรกิจ มีความเข้าใจความหมายตรงและสามารถวิเคราะห์ความหมายแฝงจากสารที่สื่อเสนอได้ 

มีส่วนร่วมกับสื่อและโต้ตอบสื่อโดยการวิพากษ์วิจารณ์สารและการท างานของสื่อไปตามช่องทางที่สื่อเสนอ 

 ๔.๔ รู้เท่าทันสื่อระดับสูง คือ มีความสามารถในการใช้สื่ออย่างหลากหลายและมีจุดมุ่งหมาย

ในการใช้สื่อเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและ

หน้าที่ของสื่อในด้านวิชาชีพ ธุรกิจ และการเมือง เข้าใจความหมายตรงและความหมายแฝงของสาร เข้าใจและ

ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อท่ีมีต่อบุคคลและสังคม มีความรู้และสนใจกระบวนการผลิตและการสื่อสาร รวมทั้ง

มีความสามารถในการผลิตสารและสื่อสาร มีความตระหนัก สนใจ และสนับสนุนบริบททางสังคมที่มีผลในการ

พัฒนาผู้รับสารทั้งด้านการศึกษา กฎหมาย และการท างานของสื่อ 

๕. แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีมูลนิธิเพ่ือการพัฒนา

เด็กและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแนวคิดนี้ร่วมกับ

ภาคส่วนต่างๆ พัฒนาการของแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันอยู่ในขั้นลุ่มๆ ดอนๆ คือ มีการเรียนการสอน

การรู้เท่าทันสื่อจากการริเริ่มของครูผู้สอน มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อที่ได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอกสถาบันการศึกษา การขับเคลื่อนส่วนใหญ่มาจากองค์กรเอกชนและประชาสังคม โดยการ

สนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐไม่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายระดับชาติด้านการศึกษา สื่อ และการ

พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อโดยตรง หน่วยงานการศึกษาระดับประเทศยอมรับและสนับสนุนเพียงเล็กน้อย 

พนม คลี่ฉายา (๒๕๒๗) ศึกษาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อมวลชนกระแสหลักของคนกรุงเทพมหานคร” 

จากบทคัดย่อได้ระบุว่าการวิจัยนี้มุ่งส ารวจพฤติรกรมการเปิดรับสื่อ ทักษะการใช้สื่อ และระดับการรู้เท่าทันสื่อ

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการวิจัยเชิงการส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างวัยเรียน วันท างาน และผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน ๖๑๗ คน 

ผลการวิจัยพบว่าสื่อมวลชนที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตามล าดับ 

โดยมีเหตุผลในการชมเพ่ือติดตามข่าวสารสถานการณ์และเพ่ือความบันเทิง ในด้านทักษะการใช้สื่อโดยรวม

พบว่าในแต่ละวันกลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อมวลชนเฉลี่ย ๒ ประเภท โดยจะรับชมโทรทัศน์เฉลี่ย ๓ สถานี 

ฟังวิทยุ ๑ สถานี อ่านหนังสือพิมพ์ ๑ ฉบับ  
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ส าหรับการรู้เท่าทันสื่อพบว่าการรู้เท่าทันสื่อมวลชนโดยรวมอยู่ในระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหา การประเมินและวิพากษ์สื่ออยู่ในระดับสูงถึงสูง

มาก แต่ด้านการมีปฏิสัมพันธ์อย่างปลอดภัยต่อเนื้อหาในสื่อระดับต่ าถึงปานกลาง ทั้งนี้กลุ่มผู้สูงอายุมีการรู้เท่า

ทันข่าวและโฆษณามากกว่ากลุ่มวัยท างาน และกลุ่มวัยเรียน ด้านการรู้เท่าทันละครพบว่ากลุ่มวัยท างานและ

กลุ่มผู้สูงอายุมีการรู้เท่าทันละครมากกว่ากลุ่มวัยเรียน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อมวลชน พบว่ามี ๒ กลุ่มคือ ๑) ปัจจัยด้านตัวบุคคล คือ อายุ เพศ 

การศึกษา ๒) ปัจจัยแวดล้อม คือ การพูดคุยเรื่องสื่อในครอบครัว การได้รับการอบรม/ศึกษาเรื่องสื่อ และ

จ านวนประเภทสื่อที่เปิดรับในแต่ละวัน 

๔. ด้านโฆษณา 

 นภวรรณ ตันติเวชกุล (๒๕๔๓) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทาง

โทรทัศน์”ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรม ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มกับเยาวชนในสถานศึกษา

อายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี ผลการวิจัยพบว่าลักษณะการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมแบบกระแสหลัก พบมากใน

กลุ่มเยาวชนผู้รับชมโฆษณาทางโทรทัศน์มาก (Heavy users) ส าหรับอิทธิพลที่ส าคัญของภาพยนตร์โฆษณาทาง

โทรทัศน์แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ  

(๑) อิทธิพลในการอบรมบ่มนิสัยเชิงข้อมูลต่อเยาวชน เมื่อโฆษณาได้ท าหน้าที่บอกเล่าแนวคิดเกี่ยวกับ

ข้อมูลสินค้าแก่เยาวชนผู้ชมโฆษณามาก 

(๒) อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของเยาวชนที่รับชมโทรทัศน์มาก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อโฆษณาแสดง

ให้เห็นว่าสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของเยาวชนได้ 

(๓) อิทธิพลที่มีต่อการใช้ภาษาแบบโฆษณาโทรทัศน์ เกิดขึ้นเมื่อโฆษณาได้น าเสนอแนวคิดด้วยภาษา

โฆษณาซ้ าๆ และคล้ายคลึงกันอย่างสะสมและสม่ าเสมอ จนเยาวชนที่ชมโฆษณาโทรทัศน์มากได้ซึม

ซับภาษาโฆษณาเหล่านั้นอย่างไม่ตั้งใจ 

ทิพวรรณ ค าภูและกิตติมา จึงสุวดี (๒๕๕๘) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือ

ผิวขาวชนิดรับประทานของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือผิวขาวชนิดรับประทาน และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วน

บุคคลของผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการตลาดมีการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ รายการโทรทัศน์ ให้ผู้ฟังร่วมกิจกรรม

เพ่ือรับของรางวัลหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งการโฆษณาผ่านสื่อเหล่านี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

ผู้บริโภครับรู้ได้ทั่วถึง การขายโดยพนักงานขายที่สามารถอธิบายคุณสมบัติของสินค้าได้อย่างชัดเจน มีการ
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ส่งเสริมการขายภายในร้าน การแจกของขวัญหรือของช าร่วย ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ลูกค้า และการโฆษณาผ่าน

สื่ออินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

กัลยาณี กรกีรติ, นฤนันท์ วุฒิสินธุ์ และกฤษฎา กิตติโกวิทธนา (๒๕๕๖) ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ

การเลือกซื้อเครื่องส าอางที่ช่วยให้ผิวขาวของคนวัยท างานในอ าเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาวของคนวัย

ท างานในอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่าคนไทยมีค่านิยมการมีผิวขาวท าให้ดูดี จึงท า

ให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จากจ านวน ๔๐๐ คนใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาว โดยทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก

การโฆษณา ร้อยละ ๕๕.๕ ผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร และอินเตอร์เน็ต เพราะเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วท า

ให้ลูกค้าจดจ าสินค้าได้  

ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ (๒๕๕๒) ศึกษากระบวนการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาครีมปรับสีผิวขวาวทางโทรทัศน์

ของผู้รับสารสตรี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการรู้เท่าทันสื่อของผู้รับสารสตรีด้วยแบบจ าลองความรู้เท่าทัน

สื่อในมิติพุทธิปัญญา (The cognitive model of media literacy) และเพ่ือศึกษาการใช้ความรู้เท่าทันสื่อของ

ผู้รับสารสตรีในชีวิตประจ าวัน ผลการศึกษาด้านลักษณะประชากรศาสตร์กับกระบวนการรู้เท่าทันสื่อพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอายุน้อย มีแนวโน้มให้ความสนใจและตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของโฆษณาครีมปรับสีผิวขาวที่มี

ต่อสังคมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมาก มีความสนใจแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโฆษณาครีมปรับสีผิวขาว

ผ่านสื่อ ให้ความสนใจการร้องเรียนหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเมื่อพบโฆษณาที่ไม่เหมาะสม มีความคิดเชิง

วิพาก์ต่อการน าเสนอโฆษณาครีมปรับสีผิวขาวมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมาก กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากมักเน้น

การใช้ประโยชน์ของครีมฯ เช่น ใช้แทนครีมรองพ้ืน 

ด้านผลการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรู้เท่าทันสื่อของผู้รับสารสตรีเป็นไปตามที่ W.James Potter ได้

เสนอไว้ กล่าวคือ ปัจจัยด้านโครงสร้างความรู้เกี่ยวกับโฆษณา ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และประสบการณ์ มี

บทบาทส าคัญเป็นพ้ืนฐานความรู้ ท าให้เข้าใจรูปแบบการน าเสนอโฆษณาได้ง่ายขึ้น เข้าใจเนื้อหาที่โฆษณา

น าเสนอ ทราบถึงเป้าหมายในการขายสินค้า ทราบผลกระทบด้านค่านิยมท่ีโฆษณามีต่อสังคม  

ปัจจัยด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเมื่ อเปิดรับสื่ อ ผู้ รับสารยังมีลักษณะแบบ Automatic 

Manipulated ในขณะที่มีการเปิดรับสื่อโฆษณาเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ผู้รับสารกลายเป็นผู้รับ (Passive) ไม่ได้ใช้

ความระมัดระวังและความตั้งใจที่จะเปิดรับจากโฆษณา ท าให้ไม่เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ จากที่โฆษณามี

ความถี่ในการน าเสนอสูง ท าให้ผู้รับสารเปิดรับข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อความ ภาพ เหตุการณ์ ที่มีลักษณะโน้มน้าวใจ

และแฝงค่านิยมเกี่ยวกับความงาม การบริโภคนิยมโดยไม่รู้ตัว ผู้รับสารไม่ได้ใช้โครงสร้างความรู้ และเครื่องมือ

ในการจัดการสารตามที่ W. James Potter เสนอไว้ในกระบวนการรู้เท่ากันสื่อในมิติพุทธิปัญญา 
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จากผลการศึกษายังพบว่าผู้รับสารไม่มีการคัดกรองสาร (Filtering) เนื่องจากผู้รับสารไม่มีเป้าหมาย

และไม่ได้ให้ความมสนใจที่จะเปิดรับโฆษณาครีมฯ อย่างจริงจัง แต่มีความเข้าใจข้อมูลและเนื้อเรื่องตามที่

โฆษณาครีมน าเสนอ แสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงความหมายของสาร (Meaning Matching) ของผู้รับ

สาร ส่วนการสร้างความหมายใหม่ของสาร  (Meaning construction) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิดการสร้าง

ความหมายใหม่ของสารค่อนข้างน้อย ผู้รับสารมักยอมรับเนื้อหาและข้อมูลที่โฆษณาครีมฯ น าเสนอไปอย่าง

อัตโนมัติโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากในขณะเปิดรับไม่ได้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเต็มที่ เช่น ไม่ติดใจสงสัย

เกี่ยวกับส่วนผสม สารเคมี กระบวนการท าให้สีผิวขาวที่ไม่ได้มีการน าเสนอเป็นข้อมูลในโฆษณา  

ผู้รับสารมีการน าความรู้เท่าทันสื่อโฆษณาไปใช้ในชีวิตประจ าวันค่อนข้างน้อย ไม่ได้น าเนื้อหา/ข้อมูล

จากการโฆษณาไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้า ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น ป้องกันหรือแก้ปัญหา

ผลกระทบที่โฆษณาครีมฯ มีต่อสังคม ไม่ตระหนักถึงสิทธิที่ตนเองพึงได้รับจากการโฆษณาตามที่กฎหมายได้รับ

สิทธิไว้  

 วิภาภรณ์ กอจรัญจิตต์ (๒๕๔๕) ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ภาพเสนอ “ความขาว” ในโฆษณาทาง

โทรทัศน์ วัตถุประสงค์ต้องการวิเคราะห์ชิ้นงานโฆษณาโทรทัศน์ในการประกอบสร้างความหมายใหม่ให้ กับ 

“ความขาว” ผลการศึกษาพบว่าโฆษณาโทรทัศน์ได้รื้อและสร้างความหมายาใหม่ และให้ความชอบธรรมส านึก 

“ความขาว” ที่ได้รับการน าเสนอและผลิตซ้ าต่อเนื่องจากสื่อโฆษณาที่มีวิธีการถ่ายทอด ผลิตซ้ า และแทรกซึม

เข้าสู่ชีวิตประจ าวันผ่านการน าเสนอขายสินค้าบริโภคต่างๆ และด้วยหน้าที่หลักของโฆษณาที่เน้นการขาย เมื่อ

สื่อโทรทัศน์เริ่มเข้ามามีบทบาทในวิถีการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคมากขึ้น ส านึก “ความขาว” ที่เคยได้สอดแทรก

แฝงตัวอยู่ในโฆษณาสินค้าประจ าวันทางสิ่งพิมพ์ ได้อาศัยช่องทางการสื่อสารนี้ คือ โฆษณาโทรทัศน์ที่ยังคงเน้น

การน าเสนอขายสินค้าที่แฝงส านึกความขาว และด้วยธรรมชาติของสื่อโฆษณาโทรทัศน์ที่สามารถปรากฎได้บ่อย 

ถี่ ซ้ า ท าให้ส านึกและความหมายใหม่ของความขาวสามารถแทรกซึมในความคิดของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 

 โฆษณานอกจากจะเป็นพ้ืนที่น าเสนอขายสินค้าต่างๆ ในสังคมบริโภคนิยมแล้ว โฆษณายังสามารถท า

หนา้ที่เป็นพ้ืนที่ส าหรับการรื้อและประกอบสร้างความหมายใหม่ของ “ความขาว” หรือความหมายอ่ืนๆ รวมถึง

ยังท าหน้าที่ถ่ายทอดและผลิตซ้ าความหมายเหล่านั้น ให้มีความชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับในสังคมได ้ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างประเทศ 

๑. การรู้เท่าทันสื่อ 

 Media Literacy and News Credibility:  Does knowledge of media ownership increase 

skepticism in news consumers? โดย Seth Ashley, Mark Poepsel, Erin Willis (๒๐๑๐) การศึกษานี้เป็น

การค้นหาว่าหากมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสื่อมากข้ึนจะมีผลต่อการตัดสินใจความน่าเชื่อถือในการอ่าน

ข่าวจากสิ่งพิมพ์หรือไม่ ท าการทดลองด้วยการควบคุมนักศึกษาปริญญาตรีจ านวน ๘๐ คน ให้อ่านข่าวธุรกิจทั้ง
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ด้านที่ดีและไม่ดี ให้อ่านและวิเคราะห์ในเกณฑ์การความน่าเชื่อถือ ๔ ระดับ คือ Judgments of truth (ดุลย

พินิจว่าเท็จจริง), superficiality (ไม่ส าคัญมาก/ผ่านๆ), general accuracy (เรื่องราวทั่วไปมีความถูกต้อง) and 

completeness (เข้าใจแจ่มแจ้ง) ส าหรับผลการศึกษาพบว่ายังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนว่าการที่ผู้บริโภครู้จัก

ความเป็นเจ้าของสื่อแล้วจะท าให้ความน่าเชื่อถือในข่าวสารต่างๆ ลดลง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้าน General 

Accuracy เป็นข้อค้นพบที่ส าคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ว่าผู้บริโภคข่าวพบว่าจะมีการตระหนักว่าหากข่าวนี้เป็นของ

เจ้าของธุรกิจสื่อนี ้จะให้ความสนใจ/ความเชื่อลดลง ถ้ารู้ว่าข่าวนี้ผลิตมาจากองค์กรสื่อเองหรือองค์กรที่เป็นส่วน

หนึ่งของสื่อ 

 ปัจจัยด้าน Superficiality ก็มีความส าคัญเช่นกัน ถ้าหากได้มีการเรียนรู้เรื่องการเป็นเจ้าของสื่อจะมี

การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวบางชิ้นที่ยังไม่ชัดเจน หรือเป็นข่าวเร้าอารมณ์  ผู้อ่านจะตั้งค าถามว่าข่าวมี

ข้อเท็จจริงหรือไม ่เรื่องราวนี้มีข้อมูลที่เจาะลึกเพียงพอหรือไม่ 

 Beyond the competent consumer: the role of media literacy in the making of regulatory 

on children and food advertising in the UK โดย David Buckingham (๒๐๐๙) ในปี ๒๐๐๗  Ofcom 

หน่วยงานที่ดูแลด้านสื่อในสหราชอาณาจักร ได้เริ่มต้นควบคุมเข้มงวดกับการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่ม

ส าหรับเด็กผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นส่วนที่ภาครัฐมีความพยายามที่จะสู้กับความอ้วนของเด็ก บทความชิ้นนี้

น าเสนอผ่านแนวคิด “การรู้เท่าทันสื่อ” ที่ได้ถูกน าเสนอออกมาเป็นนโยบายข้อบังคับที่ชัดเจน เด็กๆ จะมี

ความสามารถในการใช้สื่อ โดยเฉพาะการเปิดรับชมสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ เด็กจะมีความสามารถที่จะเข้าใจ 

รู้เท่าทันสื่อ และมีการจัดการที่อาจจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กๆ ตามความหมายที่ Ofcom 

(๒๐๐๔) ก าหนดค าว่ารู้เท่าทันสื่อ คือ ความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ และสร้างการสื่อสารในบริบทที่

หลากหลาย วิพากษ์เรื่องราวต่างๆ ที่พบเห็นในสื่อทั้งในแง่การเมือง การน าเสนอรายการต่างๆ และการค้าเชิง

พาณิชย์ Media Literacy Audits เป็นการวัดการเข้าถึง และทักษะในการใช้สื่อในทิศทางที่เหมาะสมตามความ

ต้องการของผู้บริโภครวมทั้งการค านึงว่าสื่อมีหน้าที่ต้องท าอะไรบ้าง ด้านการพิจารณาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ

จะต้องพิจารณาควบคู่กับรสนิยมและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แต่ละสังคมจะมีความโดดเด่นแตกต่างกัน 

 อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องการก าหนดขึ้นมา เมื่อวิเคราะห์แล้วมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ 

ประการแรก ระเบียบใหม่ของ Ofcom นี้มีความชัดเจน แต่ก็มีความเข้มงวดมากในการที่จะก าหนดนิยามอาหาร

เพ่ือสุขภาพคืออะไร เนื่องจากขณะนี้โฆษณามีผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิด เช่น นมที่มีไขมันสูง ชีส หรือถั่ว 

จะมีการส่งเสริมให้มีการระบุรายละเอียดส่วนผสมของอาหารให้ชัดเจนในช่วงเวลาที่เด็กๆ จ านวนมากรับชม

รายการโทรทัศน์  

 ประการที่สอง คือ เราทราบกันว่าดีว่าปัจจุบันเด็กๆ ได้มีพฤติกรรมใช้สื่ออ่ืนๆ มากกว่าสื่อโทรทัศน์ ซึ่ง

สื่ออ่ืนๆ นี้ ไม่ได้มีกฎ ระเบียบที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึง และในอนาคตจะมีความยากล าบากมากขึ้นในการก ากับ

ดูแล รวมไปถึงการให้นิยามค าว่า “โฆษณา” ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อสื่อมีการขยายตัวมากขึ้น 
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 ประการที่สาม คือ ระเบียบใหม่นี้อาจจะส่งผลต่อรายการเฉพาะส าหรับเด็กๆ เพราะไม่มีรายได้จากการ

โฆษณามากนัก ท าให้มีการน าเข้ารายการจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีราคาไม่แพง

มาก 
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บทที่ ๒ 

การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค ระดับภูมิภาค 

ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ปรึกษาได้ด าเนินงานตามขอบเขตของงาน (TOR: Term 

of Reference) ข้อ ๔.๓ คือ 

 ๔.๓ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ ในระดับภูมิภาค ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง) 

เกิดกลไกการท างานที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงกัน ทั้งด้านการสร้างความร่วมมือ การสื่อสารความรู้ ความเข้าใจการ

ติดตาม เฝ้าระวัง การร้องเรียน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ 

  ๔.๓.๑ สนับสนุนให้เกิดกลไกการท างานที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงกัน ทั้งด้านการสร้างความ

ร่วมมือ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจ การติดตามเฝ้าระวัง การร้องเรียน/ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานก ากับดูแลเพ่ือ

น าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างจริงจัง 

  ๔.๓.๒ สนับสนุนการจัดตั้งผู้ประสานงานระดับภูมิภาค เพ่ือเชื่อมโยงกลไกการท างานด้าน

ต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

  ๔.๓.๓ มีการพัฒนาความร่วมมือ หรือขยายภาคีในการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้ มครอง

ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้หลากหลายและครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใน

ระดับภูมิภาค เช่น มีการจัดเวทีไตรภาคี 

รายละเอียดการท างานตาม TOR ข้อ ๔.๓.๑ ดังต่อไปนี้ 

 ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมส่งเสริมความเข้มแข็งแกนน าเครือข่ายผู้บริ โภค ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ 

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐) และครั้งที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๑) ใน ๕ จังหวัด ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัด

เชียงใหม่ ภาคกลาง ณ กรุงเทพฯ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นและ

จังหวัดอุบลราชธานี และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค ครั้ง

ที่ ๑ ณ กรุงเทพฯ รายละเอียดการด าเนินทั้ง ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การจัดประชุมส่งเสริมความความเข้มแข็งแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ (เดือน

ตุลาคม ๒๕๖๐) วัตถุประสงค์ของการประชุม คือ 

๑.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคการท างานเครือข่ายในพ้ืนที่ 

๑.๒ เพ่ือถอดบทเรียนการด าเนินงานของเครือข่ายในพ้ืนที่ 

๑.๓ เพ่ือร่วมกันค้นหาแนวทางการท างานของเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 
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๑.๔ เพ่ือก าหนดแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๑  

ประเด็นการประชุม 

๑. ทิศทางการด าเนินระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เมษายน ๒๕๖๑ 

๒. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านของแต่ละภาค 

๓. แกนน าเครือข่ายเพ่ิมเติม/เสริมข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ เช่น ปัญหา อุปสรรค ถอดบทเรียน บอกเล่า

ประสบการณ ์

๔. แกนน าน าเสนอหัวข้อตามความต้องการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ 

๕. แจ้งการประชุมกลุ่มย่อยให้แกนน าแต่ละเครือข่ายได้รับทราบเพ่ือวางแผนแนวทางการด าเนินงานกับ

ผู้บริโภคในพื้นที่ของแกนน า 

กลุ่มเป้าหมาย  

แกนน าเครือข่ายผู้บริโภค ๔ ภูมิภาคๆ ละ ๒๐ คน จ านวนแกนน ามาเข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๑ ทั้งหมด 

๙๖ คน 

สรุปปัญหาการท างานของแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค ๔ ภูมิภาค 

 จากการประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในงานครั้งนี้ ที่ปรึกษาพบปัญหาในการท างานของแกนน า

เครือข่ายสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ  

การสร้างความร่วมมือ: แกนน าเครือข่ายท างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของตนเองได้อย่าง

เข้มแข็ง กล่าวคือ แกนน าท างานเป็นสาธารณสุขจังหวัดมีหน้าที่เฝ้าระวังการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ 

สามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่ควรเสริมการท างานร่วมกับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคอ่ืนๆ 

ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น เช่น การร่วมมือกันระหว่างแกนน าองค์กรอิสระ แกนน าข้าราชการ/พนักงานใน

ส่วนของภาครัฐ แกนน าคนชาติพันธุ์ แกนน าอิสระ แกนน าครู/ข้าราชการบ านาญ แกนน านักวิชาการ แกนน า

เหล่านี้ยังต่างคนต่างท างาน แม้จะมีโอกาสพบปะ ประชุมกันตามวาระ แต่จากการสอบถามพบว่ายังไม่มีงาน/

โครงการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค/ประชาชนในพ้ืนที่ของตนเอง หากจะมีความ

ร่วมมือจะเป็นระหว่างส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกับโรงเรียน (ส่วนงานราชการท างานร่วมกัน) ซึ่งยังไม่ได้

ขยายเครือข่ายไปในส่วนงานอื่นๆ 

นอกจากนี้ แกนน าเครือข่ายฯ บางกลุ่มยังไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้ เพราะมีการรวมกลุ่มท างานกัน

อย่างหลวมๆ เนื่องจากเป็นงานจิตอาสาท าให้การท างานขาดความต่อเนื่องในการประสานการท างาน ที่ปรึกษา

พบว่าแกนน าเครือข่ายที่มีความสามารถ เก่ง หรือเชี่ยวชาญยังไม่ได้มีโอกาสช่วยเติมเต็มศักยภาพให้กับแกนน าที่

ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ แกนน าสองกลุ่มนี้ยังไม่รู้จักที่จะน าไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เคยท างาน



๗๘ 

 

ร่วมกัน ท าให้ไม่เคยมีการผ่องถ่ายความรู้ระหว่างแกนน าเครือข่ายฯ เก่าและใหม่ มีเพียงเวทีแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การท างาน แต่ขาดการเติมเต็มความรู้ให้กันและกัน แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีเวทีการถอดบทเรียนมา

บ้าง แต่ไม่มีการด าเนินงานต่อแต่อย่างใด 

แกนน าเครือข่ายฯ มีการเข้า-ออก ขาดความต่อเนื่องในการท างาน แกนน าเครือข่ายมีภารกิจ/งาน

หน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นท าให้ขาดความร่วมมือในการท างานร่วมกัน 

การสื่อสารความรู้ความเข้าใจ: ที่ปรึกษาพบว่าแกนน าเครือข่ายฯ อิสระที่ไม่อิงกับองค์กรใดๆ ยังไม่

สามารถขับเคลื่อนหรือมีบทบาทการท างานที่ชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมได้ เพราะไม่ได้รับความเชื่อถือจากคนใน

ชุมชนหรือในพ้ืนที่ แกนน าเครือข่ายฯ ต้องการการรับรองสถานะของตนเพ่ือสร้างการยอมรับจากชุมชนเพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ 

นอกจากนี้ แกนน าเครือข่ายบางส่วนไม่สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัวที่ไม่รับฟัง

การทัดทานหรือค าแนะน าจากแกนน าเครือข่ายฯ ไม่ให้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์/สินค้าที่หลอกลวง หรือมีการ

โฆษณาเกินจริงที่รับฟัง/รับชมแล้วเกิดความคล้อยตาม สมาชิกในครอบครัวต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หาก

แกนน าเครือข่ายไม่ซื้อให้ตามที่ร้องขอ สมาชิกในครอบครัวจะไม่พอใจและคิดว่าแกนน าเครือข่ายไม่รักไม่เป็น

ห่วงตน ซึ่งแกนน าเครือข่ายไม่สามารถขัดใจได้ ทั้งๆ ที่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สมควรที่จะบริโภคหรือน ามาใช้

ในชีวิตประจ าวัน 

การติดตามเฝ้าระวัง การร้องเรียน/ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานก ากับดูแลเพื่อน าไปสู่การบังคับใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง: แกนน าบางส่วน (โดยเฉพาะแกนน าใหม่) ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้าน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค หรือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนเองเข้าใจนั้นมีความถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ ที่ปรึกษา

พบว่าแม้จะมีการก าหนดช่องทาง แนวทาง ขั้นตอนการร้องเรียนหากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากการ

รับชม/รับฟังโฆษณาสินค้า ผลิตภัณฑ์ แต่การท างานของแกนน ายังไม่สามารถท าได้ดีมากนัก เนื่องจาก การ

ร้องเรียนในแต่ละเรื่อง หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนมีหลายหน่วยงานที่แตกต่างกัน ไป แกนน า

เครือข่ายยังไม่เข้าใจระบบ ขั้นตอนการร้องเรียนว่าจะท าอย่างไร หรือไม่กล้าด าเนินการเพราะเกรงจะได้รับ

ความเดือดร้อนตามมา นอกจากนี้ จากประสบการณ์ของแกนน าเครือข่ายพบว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีผลกระทบ

ต่อตนเองจากการเป็นแกนน าร้องเรียนให้กับผู้บริโภค/คนในชุมชน  

นอกจากนี้ แกนน าเครือข่ายได้สะท้อนปัญหาเพ่ิมเติม กล่าวคือ ต้องการงบประมาณ/เงินกองทุนมา

สนับสนุนการท างานบ้าง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีแกนน าเครือข่ายฯ บางท่านได้รับงบสนับสนุนบ้าง แต่ในงาน

ครั้งนี้ กลุ่มแกนน าเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้รับงบประมาณสนับสนุน และจากการที่ปัจจุบันการสื่อสาร

โฆษณามิใช่เพียงแค่ผ่านสื่อมวลชน สื่อออนไลน์เท่านั้น แต่ยังมีสื่อเคลื่อนที่ที่มีการโฆษณาด้วยสื่อบุคคลน าสินค้า 

ผลิตภัณฑ์ บริการเข้าไปถึงพ้ืนที่ของผู้บริโภคหรือคนในชุมชนรูปแบบอ่ืนๆ เช่น รถเร่ขายของ/สินค้า/ขายกับข้าว 
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ซึ่งแกนน าเครือข่ายฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับการท างานของ กสทช. ครอบคลุมในส่วนนี้หรือไม่ เพราะเป็นการ

โฆษณาผ่านสื่อบุคคลจากการพูด ประกาศเชิญชวนท าให้เกิดการหลงเชื่อ และเป็นสื่อท่ีเข้าไปถึงพ้ืนที่โดยตรง 

ล าดับต่อไป ที่ปรึกษาน าเสนอข้อมูลที่มาจากการแสดงความคิดเห็นของแกนน าเครือข่ายฯ ผู้เข้าประชุม

ส่งเสริมความเข้มแข็งแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ภาคกลาง วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคที่

เข้าร่วมประชุม แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก ่

๑.๑ ส่วนงานราชการ ได้แก่ คุณอุ่นเรือน เจริญสวัสดิ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑.๒ นักวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี วัฒนสิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

และอาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑.๓ องค์กรอิสระภาคเด็กและเยาวชน ได้แก่ คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ และคุณสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง 

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 

๑.๔ องค์กรอิสระ ได้แก่  

- อาจารย์อเนก ชีชะนะ เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

- คุณอัญญาอร พานิชพ่ึงรัถ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  

- คุณสถาพร อารักษ์วทนะ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค  

- คุณสุนิสา สังข์ทอง สื่อท างานด้านผู้บริโภคตะวันออก  

- คุณธนเดช เดชะเทศ สื่อท างานด้านผู้บริโภคตะวันออก 

 ๑.๕ ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ คุณอธิวัฒน์ ผู้มีสุข และคุณภวิต อ่ิมใจจิตร  

แกนน าเครือข่ายได้น าเสนอประสบการณ์การท างานของแต่ละท่านว่าได้มีการท างานอย่างไรบ้าง เช่น 

คุณอัญญาอรบอกเล่าประสบการณ์ที่เคยด าเนินการร้องเรียนในด้านที่เกี่ยวข้องกับความไม่เหมาะสมในการ

น าเสนอรายการผ่านสื่อโทรทัศน์ ข้อควรระวังในการด าเนินการร้องเรียนและติดตามการท างานหลังจาก

ร้องเรียนไปแล้ว  

สถาบันยุวทัศน์ฯ น าเสนอแนวทางต้องการให้มีการขยายขอบเขตการท างานไปสื่อออนไลน์หรือสื่อใหม่

ด้วย เพราะเด็กเยาวชนไม่ได้เปิดรับสื่อมวลชนลักษณะเดิม แต่มีพฤติกรรมเปิดรับสื่อใหม่ๆ มากขึ้น รวมทั้ง 

ต้องการให้แกนน าเครือข่ายแต่ละภาคส่วนมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์การ

ท างาน หรือชี้แนะแนวทางในการท างาน มุ่งเน้นการท างานระหว่างกลุ่ม (การขยายขอบเขตการท างานมาร่วม
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กับเครือข่ายอ่ืนๆ ด้วย) การค้นหาจุดที่จะท างานประสานร่วมกันได้ เช่น มีโครงการส าหรับเด็ก และเยาวชน

ร่วมกับองค์กรอิสระ และต้องการให้ กสทช. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอธิบายในเบื้ องต้นเกี่ยวกับกรอบการท างานการ

คุ้มครองผู้บริโภคท่ีให้ความส าคัญเฉพาะสื่อโทรทัศน์และวิทยุว่าจะต้องมีประเด็นใดบ้างที่ควรพิจารณา  

ด้านกลุ่มนักวิชาการบอกเล่าว่าได้น าเสนอการเรียนการสอนด้านความรู้เท่าทันสื่อให้กับนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมที่บ่มเพาะให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องดังกล่าว แต่ยังขาดความรู้ในด้านกระบวนการ

ร้องเรียนว่าท าอย่างไร มีความพร้อมจะท างานร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ ที่จะผลักดันให้ผู้บริโภคมีความรู้ในการ

บริโภคอย่างเท่าทันและมีสติวิจารณญาณ 

จากนั้น แกนน าแต่ละท่านได้เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายฯ ที่น่าสนใจและมี

ความเป็นไปได้ที่จะท าการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะท าให้แกนน าเครือข่ายได้รับประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ การ

ติดตั้งความรู้ เติมความรู้ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การผลักดันให้แกนน าเครือข่ายฯ เข้าใจการวิเคราะห์โฆษณา 

ผ่านการตีโจทย์โฆษณาจากสื่อโทรทัศน์และวิทยุ พร้อมให้แนวทางหรือค าแนะน า การผลักดันให้มีการเชื่อม

สัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ (สคบ.) เพ่ือเสริมให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น น าไปสู่การท างานร่วมกันใน

อนาคตอย่างปลอดภัย ไม่ท าให้แกนน าเครือข่ายต้องได้รับความเดือดร้อน และกลยุทธ์การจัดอบรมให้น่ าสนใจ 

และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง เช่น ฐานแลกเปลี่ยนความรู้ game cards เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่

จะน าไปสู่การพัฒนาการท างานที่มุ่งไปสู่การเสริมศักยภาพผู้บริโภค  

สรุปการประชุมภาคกลาง คือ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างแกนน า

เครือข่ายฯ ท าให้ได้หัวข้อที่จะน าไปสู่การพัฒนาแกนน าเครือข่ายให้มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินการ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนงานบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการท างานเป็นจิตอาสา การติดต่อประสานงาน

กับหน่วยงานภาครัฐ และท าให้รับทราบแนวทางการท างาน ความรับผิดชอบขององค์กรอิสระที่เก่ียวข้องกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค รวมไปถึงความพยายามที่จะสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าแกนน าเครือข่ายด้วยกันเองที่จะ

น าไปสู่การท างานร่วมกันได้ในอนาคต 

๒. ภาคเหนือ วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ แกนน าเครือข่าย

ผู้บริโภคท่ีเข้าร่วมประชุม แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก ่

๒.๑ ส่วนงานราชการ ได้แก่ คุณแพรวพรรณ ดีพลภักดิ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคุณ

กฤษณ์พีรัช กรณ์กุลรัศมี ผู้ใหญ่บ้านโป่งน้ าร้อน 

๒.๒ คุณครู/นักวิชาการ ได้แก่ คุณสุทธิพร สุทธิ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญ

กุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์ชวพร ฟองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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๒.๓ องค์กรอิสระ ได้แก่  

- คุณธนชัย เฟื่องฟู หัวหน้าศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย 

- คุณสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ 

- คุณมนตรี อ่ิมเอก กรรมการเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเหนือ/นักจัดรายการวิทยุ 

- คุณชัญญา สกุลวรศิลป์ รองประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคประชาชน 

จังหวัดเชียงใหม่ 

๒.๔ องค์กรอิสระกลุ่มคนชาติพันธุ์ ได้แก่  

- คุณจันทร์เพ็ญ นารินทร์ เครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง 

- คุณรามัยดา ฐานะนิธิภร เครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง 

- คุณวุฒิชัย แตงทอง เครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง 

- คุณมังกร แก้วป้อม รองประธานเครือข่ายชนเผ่าชาติพันธุ์ 

- คุณไวยิ่ง ทองบือ ประธานมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์/เครือข่ายสื่อชนเผ่าพ้ืนเมือง 

- คุณชาตรี สหเจริญชัย สมาคมม้งพะเยา 

- คุณวิโรจน์ แซ่กือ สมาคมม้งพะเยา 

๒.๕ องค์กรอิสระด้านเด็ก และเยาวชน ได้แก่ คุณรัตพร ยกบุญมา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเด็กและ

เยาวชนแห่งประเทศไทย 

๒.๖ องค์กรภาครัฐ ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) พอช. ประกอบด้วยคุณนิดา อ่ิม

ลิ้มทาน คุณกังสดาล พรมเสน และคุณพิมพ์ชนก แก้วอาทะ 

เนื้อหาจากการประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 

 แกนน าเครือข่ายมีความสับสนการท างานของหน่วยงานที่มีอ านาจหรือรับผิดชอบในด้านการล่วงละเมิด 

กล่าวคือ สคบ. อย. มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไร หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบ และดูแล

ว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นการกล่าวถึงสรรพคุณท่ีเกินความจริง   

 แกนน าเครือข่ายที่รับผิดชอบได้ชี้แจงให้แกนน าเครือข่ายได้เข้าใจอย่างง่ายๆ กล่าวคือ อย. มีอ านาจใน

การปรับผู้โฆษณาเกินจริง และเรียกค่าปรับจากเจ้าของสถานีวิทยุ หากอนุญาตให้มีการโฆษณาเกินจริงในสถานี

วิทยุ 
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 อย่างไรก็ตาม สคบ. และ อย. มีการท างานคาบเกี่ยวกัน ทั้งนี้ ได้มีการยกตัวอย่างการโฆษณาเกินจริง 

คือ โฆษณาขายยาที่มีการระบุสรรพคุณว่าสามารถรักษาเบาหวาน รักษาโรค ถ้อยค าที่ปรากฏในโฆษณาดังกล่าว

ถือเป็นการโฆษณาเกินจริง 

คุณไวยิ่ง – ติดตามเฝ้าระวังสื่อชนเผ่า พัฒนาเด็กและเยาวชน ท าสื่อร่วมกันองค์กรอ่ืนๆ การบริโภคสื่อ

มีทั้งด้านบวกและลบ เราได้มีการจัดตั้งกลุ่มชาติพันธุ์และผู้บริโภค จะท าอย่างไรให้ผู้ผลิตเข้าใจคนชาติพันธุ์ เรา

เคยท าร่วมกับไทยพีบีเอส - นักข่าวพลเมือง เราจะท าอย่างไรให้มีการน าเสนอชนเผ่าม้ง อาข่า หรือมิดะ ให้

ถูกต้อง ไม่น าเสนอว่าพวกเขาค้ายาเสพติด ท าลายความมั่นคง ท าให้ชนเผ่าอับอายที่จะบอกว่าเขาเป็นชาวเขา 

หรือเป็นชาติพันธุ์ เพราะเขาความมั่นใจ บางคนขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ปิดตัวเอง เพราะมีการน าเสนอข้อด้อย

มากลบทับส่วนอื่นๆ  

คุณสุภาพร - ด าเนินการเรื่องสุขภาพ และหลักประกัน ๘ จังหวัด ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาค

ประชาชน เราด าเนินการ คือ ๑. การพัฒนาแกนน า ท าความเข้าใจประเด็นผู้บริโภค ๒. เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ 

สุขภาพ อาหาร และยา (ทุกสื่อ) ๓ อันดับแรกที่มีการร้องเรียน คือ สื่อ และโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์มือถือ 

ผลกระทบจากการตั้งเสาสัญญาณ  ๔. การท างานร่วมกับ กสทช. สสจ. สื่อมวลชน ท าให้เกิดสื่อมวลชนสีขาว 

จาก ๘ จังหวัด เราจะท างานอย่างเข้มข้นใน ๕ จังหวัด เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้บริโภคคุณภาพ และพัฒนาแกนน า จัดให้

มูลนิธิผู้บริโภคมาอบรม มีเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ท างานแล้วมีปัญหาที่เกิดขึ้นน ามาแลกเปลี่ยนกัน 

อาจารย์กริ่งกาญจน์ - ท าวิทยุ สร้างการรับรู้ เล่าประสบการณ์คนใช้ว่าเขามีประสบการณ์ เชิญมา

พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 

คุณรามัยดา – คนท าสื่อควรท าหน้าที่ให้ถูกต้อง เพราะมีผู้ฟังจ านวนมาก เทปที่ออกอากาศไม่ได้มีการ

ตรวจสอบ เราควรจะเฝ้าฟังโฆษณาสื่อวิทยุอย่างไร ผู้ฟังวิทยุ คือ กลุ่มแม่บ้าน ถ้าหากจะเฝ้าระวังที่มากไปกว่านี้ 

เช่น รถเร่ ขายปุ๋ยให้ผู้สูงอายุ หรือสื่อเสียงตาม ถ้าจะมีโฆษณาควรขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านก่อนเผยแพร่ใน

พ้ืนที ่

คุณวุฒิชัย – นอกจากการท างานของ สสจ. แล้ว ควรท างานประสานกับ อสม. ด้วย เพราะเข้าถึง

ประชาชนได้ สถานีวิทยุไม่รับโฆษณา เคยมีภาษาชนเผ่า คสช. ห้ามออกภาษาชนเผ่า ถ้าจะมีต้องมีคนแปลด้วย 

ซึ่งเราไม่เห็นด้วย 

คุณสุทธิพร – นักเรียนเข้าถึงสื่อน้อย จ านวนผู้รับชมโทรทัศน์ไม่ถึงร้อยละ ๕๐  แต่เขาก็ทราบว่ามี

รายการอะไรผู้สูงอายุฟังวิทยุ เนื้อหาละครควรปรับ ตบตี การแย่งชิง เทิดทูนคนมีฐานะ มีผลมาจากละคร เห็น

คนในโทรทัศน์ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท าให้เด็กๆ ต้องการเป็นดาราเพราะมีรายได้ดี 

ลักษณะตอนนี้เป็นพหุสังคม จะท าอย่างไรให้เด็กเห็นค่าตัวเอง ถ้าหากเขาอ้วน เขาจะหาทางลัด เราจะ

สอนให้เด็กยอมรับในตัวเองว่าเป็นแบบนี้ได้ จะท าอย่างไรให้เขายอมรับ อยากให้ กสทช. ควบคุมโทรทัศน์ ทาง
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โฆษณาจะป้องกันอย่างไร โทรทัศน์เป็นสื่อสารทางเดียว แม้ว่าเด็กจะไม่เปิดรับชมโทรทัศน์ แต่เขาก็พร้อมจะเชื่อ

ดารา ส่วนวิทยุ เด็กไม่ฟัง เพราะเด็กเขาเปิดจากยูทูป เด็กจะตื่นเต้นกับชายกับชาย คู่จิ้น การ์ตูน Y แล้วใครจะ

เป็นผู้ควบคุมในส่วนนี้ อย. กสทช. หรือหน่วยงานใด  

เนื้อหาในละครโทรทัศน์ เห็นทุกวันจนกลายเป็นเรื่องเคยชิน แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ผิด ผู้หญิงน่าเป็นห่วง

มาก ดาราออกรายการทีวีนุ่งสั้น เราจะป้องกันอย่างไร ห้ามกันไม่ได้ ดังนั้น เราจึงควรท าความเข้าใจ 

คุณจันทร์เพ็ญ – แต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน ผู้ฟังเชื่อวิทยุ ผู้ประกอบการเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว ให้ดารา

มาโฆษณา ท าให้ผู้รับชมเชื่อ เช่น ขายสเต็มเซลล์ เขาเปิดรับจากเคเบิลทีวี และดาวเทียม ควรมีเครือข่ายเฝ้า

ระวังสื่อ เราควรสร้างเครือข่ายแกนน า ต้องมีแกนน ามาช่วยให้ความรู้ โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุ 

คุณมนตรี - เราควรท าวิทยุชุมชนให้เป็นที่เรียนรู้ สื่อภาคประชาชน สื่อชุมชนที่ไม่มีโฆษณา เนื้อหา

จริยธรรม ความดีงาม ต่อมาถูกครอบง าทางธุรกิจกลายเป็นวิทยุภาคธุรกิจ สื่อการค้า มีโฆษณาหารายได้  

คุณกฤษณ์พีรัช – ปัญหาสารเคมี ร่วมมือกับเกษตรกรเชียงใหม่ ให้ลดละเลิกสารเคมี ให้นักวิชาการที่มี

องค์ความรู้มาให้ความรู้กับประชาชน เพราะเขามีโฆษณา ขายยา ๑ ขวด ราคา ๑ พันบาท จะท าอย่างไรพิสูจน์

ให้ประชาชนหรือท าให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้นว่าไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมี การเปิดรับโฆษณายาอย่างเท่าทันไม่หลงไป

ซื้อยาสมุนไพรที่โฆษณาว่าทานแล้วดีกับร่างกาย ตอนนี้ผู้สูงวัยบางท่านมีความรู้สึกว่ากินยาโรงพยาบาลไม่ดี ไม่

ท าให้หายเจ็บป่วยได้ จะต้องกินยาที่ซื้อ เพราะช่วยให้สบายดีขึ้น แต่มันเป็นโฆษณาเกินจริง เราจะท าอย่างไร 

คุณธนชัย – ตอนช่องปรับเปลี่ยนจากระบบแอนะล็อกมาสู่ระบบดิจิทัล ชาวบ้านเกิดความสับสน มี

รายการช๊อปปิ้ง ผู้บริโภครู้ไม่เท่าทันจะท าอย่างไร มีรายการเพ่ิมขึ้นมา บางอย่างชาวบ้านแยกแยะไม่ได้ระหว่าง

ข้อเท็จจริงกับการโฆษณาชวนเชื่อ ผู้ประกอบการพยายามท าให้เสมือนจริง ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิอยู่เสมอ วิทยุ

ชุมชนตอนนี้กลายเป็นวิทยุธุรกิจ ไม่ใช่การสื่อสารเพื่อผลประโยชน์ส าหรับผู้ฟังต่อไป 

คุณวิโรจน์ - ชาวม้งมี ๒ ประเภท คือ ฟังสื่อภาษาม้ง และภาษากลาง เขาไม่รู้เรื่อง ผู้สูงวัยเปิดรับฟัง

วิทยุไม่ค่อยชัด กสทช. ควรพัฒนาสื่อก่อนส าหรับกลุ่มชาวม้ง กสทช. มีการจัดเสาให้ฟังเฉพาะบางอ าเภอเท่านั้น 

ชาวม้งมีปัญหาตั้งแต่การรับสื่อ - ไม่สามารถรับข่าวสารใหม่ๆ ภาษาก็ไม่รู้จัก ภาษาของตน อยากให้อนุรักษ์

ภาษาของตน ให้มีศูนย์กลั่นกรองสื่อต่างๆ สื่อนักข่าวจริงๆ ให้ชาติพันธุ์ร่วมท าในภาษาของเขา เพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้อง ขอให้ กสทช. เห็นแก่พ่ีน้องชาวเขา ให้พวกเขาได้ฟังสื่อที่เป็นภาษาของพวกเขาบ้า ง ไม่ใช่

ฟังแต่ภาษากลางหรือภาษาอ่ืนๆ  สื่อโทรทัศน์ ไม่มี ที่เปิดรับชมก็เอารายการเก่าๆ มาเปิดใหม่ ชาวม้งต้องการฟัง

ภาษาของพวกเขา 

คุณรัตกร - วัยรุ่น เน้นไปที่สื่อออนไลน์ ให้รู้เท่าทันสื่อ ร่วมกับดีเจท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การ

ตั้งครรภ์ ด าเนินการอย่างจริงจังจนกระทั่งน าไปสู่ พรบ. ด้านเครือข่ายต้องการเข้าถึงสิทธิต่างๆ รวมทั้งคนชาติ

พันธุ์ต่างๆ ด้วย ควรเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน 
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คุณแพรวพรรณ – ดูแลกฎหมายโฆษณาเกี่ยวข้องกับสื่อ คุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค สคบ.

จังหวัด เน้นด้านสัญญาข้อตกลงซื้อบ้าน อย. เน้นผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค เชิญดีเจมาประชุมชี้แจงว่าจะท าอย่างไร 

แบ่งงานกันเป็น phase และปีต่อมามี MOU อย. พิจารณาว่าเงินซื้อจรรยาบรรณการเป็นนักสื่อสารมวลชน แม้ 

อย.จะมีการปรับ แต่บางบริษัทไม่ได้สนใจก็ให้ปรับ ในภาพรวม อย. ดูแลด้านการน าเข้ายา อาหาร การจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๘ กฎหมายและ ๘ พระราชบัญญัติ  

การงานร่วมกับภาคประชาชน ข้อจ ากัดทางกฎหมายของ อย. หรือการปรับจะมีลักษณะที่อ่อนกว่า 

กสทช. ที่มีฐานปรับสูงกว่าแต่ กสทช. จังหวัดมีคนท างาน ๓ คน ไม่มีงบประมาณ เช่นให้โฆษณาสีขาว แต่ไม่มีงบ

สนับสนุนมาให้ 

คุณชาตรี – การท างานในพ้ืนที่ ท างานรับสื่อจากโทรทัศน์และวิทยุ รวมไปถึงด้านวัฒนธรรม การถูก

ละเมิดในสื่อออนไลน์ คนถูกละเมิดไม่ไปร้องเรียน/แจ้งความ คนอ่ืนไม่สามารถร้องเรียนแทนได้ ในตอนนี้มีความ

กังวลเรื่องอินเตอร์เน็ตชุมชน ถ้าเข้าไม่ถึงแล้วจะเป็นอย่างไร ด้านการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอล การขยายเครือข่าย

ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและรับชมได้  

คุณกังสดาล - สสย. สถาบันสื่อและเยาวชน สื่อเน้นธุรกิจค่อนข้างมาก มองข้ามเด็ก เคยมีการประชุม 

๔ เครือข่าย บางครั้งสื่อหารูปแบบ การน าเสนอชีวิตให้ผู้บริโภคเห็นซึ้งตรึงใจ ดราม่า แต่ไม่ได้เป็นความจริง มี

การโฆษณาในรายการ มองว่ามีการถูกกระท าผ่านสื่อ บางบริษัทฯ ก็เอาเรื่องเด็กมาท าโฆษณาแอบแฝงท าให้คน

ดูเชื่อ รายการที่มี rating สูง แต่เด็กถูกกระท า มองว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรกระท า 

สรุปการประชุมภาคเหนือสามารถแบ่งกลุ่มประชาชนได้เป็น ๔ กลุ่มส าคัญ ได้แก่ 

- กลุ่มผู้สูงอายุ รับฟงัสื่อวิทยุ เชื่อโฆษณาเกินจริง เพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ ท าให้เกิดความเชื่อได้ง่าย

ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะท าให้ตนเองหายจากเจ็บป่วยหรือโรคที่เป็นอยู่ 

- กลุ่มชาติพันธุ์ ไม่สามารถเข้าถึงสื่อมวลชนได้ เพราะสัญญาณไม่ชัด หรือแม้จะรับข้อมูลข่าวสารผ่าน

สื่อได้ แต่การสื่อสารผ่านภาษากลางหรือภาษาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภาษาท้องถิ่น ท าให้เขาไม่ต้องการเปิดรับ การถูก

หลอกลวงโฆษณาจึงไม่ใช่ประเด็นปัญหาส าคัญ อย่างไรก็ตาม แม้จะเข้าไม่ถึงสื่อมวลชน แต่กลับถูกสื่อมวลชน

น าเสนอภาพเหมารวมว่าคนชาติพันธุ์เป็นคนไม่ดี ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเช่นนั้น ต้องการให้สื่อมวลชนน าเสนอ

เรื่องราวที่ถูกต้องมากกว่าที่ผ่านมา 

- กลุ่มเด็ก เยาวชน วัยรุ่น เชื่อในโฆษณาที่มีการแฝงค่านิยม เช่น ขาว ออร่า หรือการน าเด็กๆ มาเป็น

เครื่องมือในการโฆษณาแอบแฝง และควรมุ่งเน้นไปที่การติดตั้งความรู้เท่าทันในสื่อออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มนี้ 
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- กลุ่มเกษตรกร การโฆษณาปุ๋ยเคมีท่ีเป็นอันตรายกับร่างกาย จะท าอย่างไรให้ประชาชนไม่หลงเชื่อตาม

โฆษณานั้น 

ทั้งนี้ ในภาคเหนือพบการโฆษณาผ่านรถเร่ถือเป็น “สื่อเคลื่อนที”่ เข้าไปถึงชุมชน/ผู้บริโภค โฆษณาขาย

ยา ผลิตภัณฑ์ผ่าน “สื่อบุคคล” ที่ชวนให้หลงเชื่อได้ง่าย ในส่วนนี้ควรท างานร่วมกับ อสม. ชุมชนเพ่ือให้

ผู้บริโภค/ประชาชนตระหนักว่าไม่ควรหลงเชื่อ 

ส่วนงานราชการ คือ สาธารณสุขจังหวัดมีการท างานอย่างเข้มแข็งและเต็มที่ แต่อาจต้องเพ่ิมการ

ท างานร่วมกับแกนน าในพ้ืนที่ให้มากขึ้นเพ่ือเติมเต็มศักยภาพของแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค ที่อาจจะน าไปสู่การ

เฝ้าระวังระหว่างภาคประชาชนให้มากขึ้น หรือการท างานในลักษณะการขอความร่วมมือกันให้มากข้ึน 

๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม AVANI 

ขอนแก่น แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคท่ีเข้าร่วมประชุม แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก ่

 ๓.๑ ส่วนงานราชการ ได้แก่ คุณสวนิตย์ สุวรรณราช และคุณจริวัฒน์ จันทองหลาง เภสัชกรปฏิบัติการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 ๓.๒ องค์กรอิสระ ได้แก่  

- คุณนันทนา นาค า ประธานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดหนองบัวล าภู 

- คุณวิทยา สายปัญญา เลขานุการสมาคมอาสาสมัคร สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

- คุณชาญยุทธ ผ่องแผ้ว ผู้ประสานางานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ จังหวัดหนองบัวล าภู 

- คุณบุปผาวรรณ อังคุระษี ศูนย์เพ่ือนหญิงอ านาจเจริญ 

- คุณปทิตตา คณะพรม ศูนย์ประสานงานเครือขายเพื่อนหญิงอ านาจเจริญ 

- คุณรัก ศรศิลป์ ศูนย์ประสานงานเครือขายเพ่ือนหญิงอ านาจเจริญ 

 ๓.๓ นักวิชาการ ได้แก่ อาจารย์เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เนื้อหาจากการประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นส าคัญ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้เน้นสื่อวิทยุและโทรทัศน์เท่านั้น แต่จะให้ความส าคัญ

ในด้านชีวิตประจ าวันมากกว่าว่ามีผลกระทบอย่างไร เช่น ผู้สูงวัยใช้สื่อวิทยุ ฟังแล้วให้ซื้อมาให้ เพราะเขามี

ความหวังว่าเขาจะหายจากการเจ็บป่วย ในประเด็นนี้มีความส าคัญมากที่จะท าการสื่อสารกับผู้สูงวัยอย่างไร ซึ่ง

ถือว่าเป็นช่องว่างที่ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตสินค้าใช้ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงวัยมาขายผลิตภัณฑ์หรืออาหาร

เสริม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคที่รักสวย รักงาม เช่น ยาลดความอ้วน แม้จะมี การผลัดดันให้
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มี อย. น้อยในโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังการรู้เท่าทันสื่อ แต่ในพ้ืนที่นอกโรงเรียน แกนน าเครือข่ายยังคงด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ผลมากนัก 

 แกนน าเครือข่ายได้ร่วมกันสร้างโมเดล (Model) ส าคัญ คือ ควรจับมือกันกับฝ่ายราชการ จัดอบรม เฝ้า

ระวัง การดู/ฟังโฆษณาให้เป็นว่าการใช้ “ค า” ลักษณะใดบ้างที่เข้าข่ายการโฆษณาเกินจริง มีความพยายามจับ

กลุ่มข้ามกันระหว่าง อสม. โรงเรียน ภาคราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปสู่การท า MOU ร่วมกับ

เทศบาลให้ด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ แต่ละฝ่ายควรท างานให้มีความรับผิดชอบในแต่ละด้าน 

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญตามที่กล่าวไปข้างต้นว่าจะท าอย่างไรให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มสูงวัยจะมีแนว

ทางการสื่อสารอย่างไรที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ จากประสบการณ์ของแกนน าเครือข่ายพบว่าเป็ น

เรื่องยาก แกนน าเครือข่ายมีความต้องการให้ กสทช. ช่วยแนะน ามีวิธีการว่าควรท าอย่างไร จะมีค้นหาเครื่องมือ

อะไร เพ่ือเปลี่ยนแปลงและมีแนวทางในการป้องกันได้อย่างไร เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การเชื่อมโยง

ระหว่างเครือข่ายให้เครือข่ายมีตัวตนมากข้ึน ทั้งนี้ แกนน าเครือข่ายแต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 

อ.เชษฐพัฒน์ - ได้กล่าวถึงการประยุกต์วิชารู้เท่าทันสื่อในหลักสูตรรายวิชาแกน และวิชาเลือกเสรี 

พยายามจะลงพ้ืนที่เข้าถึงชุมชนและผู้สูงอายุ ปัญหาที่ท าให้การท างานเครือข่ายยังไม่ได้คืบหน้า คือ ผู้บริหาร

ไมใ่ห้ความส าคัญมากนัก ในกลุ่มเครือข่ายขาดการติดต่อที่ดีระหว่างกัน ทุกคนต่างท างานในส่วนของตัวเอง บาง

ประเด็นก็จะมีความทับซ้อนหรือซ้ าซ้อนกัน 

จากที่ผ่านมาได้ท างานวิจัยเรื่องการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก สิ่งที่ค้นพบ คือ ผู้บริโภคให้ความชื่น

ชอบสนใจเปิดรับสื่อวิทยุ เพราะสามารถรับฟังไปด้วยและท ากิจกรรม/งานอ่ืนๆ ไปพร้อมกันได้ เขาจึงอยู่กับสื่อ

วิทยุมากที่สุด ชาวบ้านให้ความเชื่อถือดีเจ ผู้ประกาศ ส าหรับพวกเขาแล้ว คนเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือ เมื่อ

เปิดรับฟังอย่างสม่ าเสมอจึงมีความเชื่อว่าโฆษณาดังกล่าวน่าจะเป็นจริง จะเห็นได้ว่ าสื่อวิทยุมีผลกระทบต่อ

ประชาชนในพ้ืนที่ ส าหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว โทรทัศน์ไม่ได้มีความส าคัญกับเขา 

นอกจากการมีละครที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือความเชื่อของพวกเขาๆ จึงจะสนใจเปิดรับชม เช่น นาคีที่มี

ผลกระทบต่อภาคอีสาน  

คุณวิทยา - การท างานของเครือข่ายยังไม่สามารถประสานความร่วมมือกันได้ เครือข่ายหายไป แม้จะมี

การท างานตามภาระหน้าที่ของตนเอง เช่น การเฝ้าระวังฟังสื่อวิทยุ หากพบการโฆษณาที่มีเนื้อหาไม่ใช่การที่

หลอกลวง ได้มีการด าเนินการแจ้งสถานีวิทยุเพ่ือให้สั่งงดการออกอากาศ พยายามด าเนินการให้เป็นระบบ และ

ควรส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ในการท างานให้มากขึ้น เช่น ร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ด้านการด าเนินงาน

ของ อสม. ผู้ที่จะเข้ามาท างานจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า  

คุณนันทนา - ดูแลด้านการคุ้มครองสิทธิ พยายามท างานให้ครอบคลุม แต่ละประเด็นพอมาสะกิดทีก็

ท าที ปัญหาเช่นเดียวกัน คือ การขาดความต่อเนื่อง ไม่ค่อยเชื่อมโยงการท างานกัน แต่ละบุคคลที่ท างานด้วยกัน 



๘๗ 

 

สวมหมวกหลายใบ และปัญหาด้านการขาดงบประมาณ พยายามหางบประมาณมาด าเนินงานจากภาครัฐ เ ช่น 

สคบ.จังหวัด 

ด้านการท างานมีการเฝ้าฟังสื่อวิทยุ โดยเฉพาะโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดตั้งสภาคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสื่อโฆษณา ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เช่น เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน แต่งตั้งคณะกรรมการ 

และจับมือกับสาธารณสุขจังหวัด ชมรมสื่อวิทยุของหนองบัวล าภู จะมีรายการเฝ้าฟัง และสรุปสื่อโฆษณาเกิน

จริง มีการเตือนกัน ข้อความลักษณะใดที่ควรใช้ ไม่ควรใช้ในสื่อวิทยุ ด้านสื่อโทรทัศน์ มีการแจ้งประชาสัมพันธ์

ไปยังก านันผู้ใหญ่บ้าน หากมีการพบเห็นโฆษณาท่ีไม่เหมาะสม เกินจริง ให้ด าเนินการอัดคลิปจากโทรศัพท์มือถือ 

จากนั้นส่งมาที่ส่วนงานคุ้มครองสิทธิ ส่งต่อไปให้ กสทช. สิ่งที่คาดหวังไว้ในอนาคต คือ ต้องการให้เยาวชนไทย

มาท างานอาสาสมัครสื่อเฝ้าฟังทางโทรทัศน์ 

นอกจากนี้ ควรมีการกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้สิทธิ รู้ความต้องการ เราควรให้ลูกหลานของผู้สูงอายุได้รับ

ทราบด้วยเช่นกัน เพราะบางครั้งเราไม่สามารถขัดใจผู้ใหญ่หรือคนที่บ้านได้ เพราะเขาเชื่อตามที่เขาได้ฟังจาก

โฆษณาชวนเชื่อ เขาก็เอาคนแถวๆ บ้านมาสัมภาษณ์จริงๆ เสียงจริง เขาไม่ได้บอกให้เลิกหาหมอ เขาให้

สัมภาษณ์เฉพาะบางส่วนว่าเขาดื่ม รับประทานแล้วหายจากเจ็บป่วย  

ส าหรับเครื่องมือที่ดี คือ เด็ก เราควรให้ความรู้ เขาจะพยายามเปลี่ยนแปลง เราควรน าเข้าไปเป็น

หลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีความส าคัญเหมือนกับวิชาอ่ืนๆ จะท าอย่างไรให้น าเรื่องนี้เข้าไปในหลักสูตรได้ 

สถานีวิทยุธุรกิจพบการขายอาหารเสริม เพราะ กสทช. ไม่ได้ห้ามโฆษณา เราควรท าให้กลไกทาง

กฎหมายมีความชัดเจน ที่ผ่านมาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหนองบัวล าภูได้เชิญนักจัดรายการวิทยุให้เขาส่ง

สคริปต์มาให้ดู แต่เราก็เฝ้าฟัง หากมีการโฆษณาเกินจริง เราจะส่งเรื่องให้เภสัชกรจัดการด าเนินการต่อ แต่

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีสื่อวิทยุ ประชาชนเขาก็บอกกันปากต่อปาก เช่น กินยานี้ดี เราแจ้งร้านค้าห้ามจ าหน่าย 

แต่เขาก็จ าหน่ายเช่นเดิม 

การแก้ไขปัญหาควรสนับสนุนการท างานของ “สภาผู้บริโภคเฝ้าฟังสื่อ” ประเด็นที่ควรให้ความสนใจ

เป็นพิเศษ เช่น การโฆษณาเกินจริง เพราะในการท าด าเนินการจะมี ๓ ภาคส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ประกอบการ (เนื้อหาที่ปรากฏในโฆษณา ไม่ควรเกินจริง ก่อนท าการโฆษณาขอให้ยื่นเรื่องด าเนินการ

ตรวจสอบไปที่เภสัชกร แต่ก็พบว่าให้ดูแล้วถูกต้องแล้ว แต่กลับเอาอีกสคริปต์ออกอากาศซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่

เหมาะสม) และส่วนที่สาม คือ สื่อธุรกิจหารายได้ ในส่วนของการรับฟังสื่อวิทยุ ตามท่ีกล่าวไปว่าประชาชนเขามี

ความเชื่อถือ ในความร่วมมือกับภาครัฐ เราได้น าเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นประชาสัมพันธ์

จังหวัด พร้อมกับด าเนินการด้วยตัวเอง จากนั้นให้ อสม. ไปเฝ้าฟัง และสรุปผล ที่ผ่านมาถือว่าท างานได้อย่างดี 

เราพยายามท างานขับเคลื่อนกันระหว่างเภสัชกรโรงพยาบาล คลินิกให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ เช่น หาก

ในชุมชนมีรถเร่เข้าไปขายของ อสม. ควรเป็นหูตาสัปปะรด เด็กๆ จะมาบอกคุณครูๆ แจ้งด าเนินการต่อ เพ่ือสุ่ม



๘๘ 

 

ตรวจว่ามีสารต้องห้ามหรือไม่ หรือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมเป็นเครือข่ายกับเราด้วย เช่น ร้านหมูกระทะ ไม่

มีสารฟอร์มาลีน ให้รางวัลกับร้านที่ใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบ  หากร้านใดให้ความร่วมมือ เราจะมีป้ายที่แสดง

ให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่า “ร้านนี้ปลอดภัย” หรือปลอดสารฟอร์มาลีน ท าให้ร้านอ่ืนๆ อยากได้ เพราะการได้รับ

รอบดังกล่าวมีส่วนช่วยให้เขาขายได้มากขึ้น เราพยายามอบรมและประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายได้รับทราบ ให้

ความรู้กับร้านค้าและผู้ประกอบการเป็นระยะๆ 

เภสัชกรสวนิตย์ – งานของเราให้การคุ้มครองผลิตภัณฑ์ และบริการด้านสุขภาพ มีการจัดตั้งสภาเด็ก

และเยาวชน เครือข่ายแต่ละอ าเภอมีแกนน าถ้าพบเห็นจะอัดคลิป แต่ส าหรับด้านสื่อโทรทัศน์ยังไม่มีการ

ด าเนินการ ขณะนี้เฝ้าระวังแต่สื่อเคเบิลทีวี โดยเราจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาร่วมกัน

ก่อนว่าโฆษณาได้หรือไม่ได้  

นอกจากนี้ เรามีการประชุมดีเจเขตใน ๕ จังหวัด คุยกับเขาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาหาร 

เครื่องส าอาง ข้อความลักษณะใดที่จะโฆษณาได้หรือไม่ได้ และทางเรามี อสม. ที่เข้ามาช่วยดูแลอย่างทั่วถึง 

เพราะเขาจะมีความใกล้ชิดกับประชาชน มีการสร้างกลุ่มไลน์ มีผู้ดูแลประจ า หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสมและ

ตกลงเบื้องต้นกันไม่ได้ จะน าส่งให้ สสจ. พิจารณาต่อไป 

โฆษณาทั่วไปก็มีผลส่วนหนึ่ง แต่ธุรกิจขายตรง ซึ่งมีคนใกล้ตัวเข้ามาจับธุรกิจนี้ ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะ

ซื้อ นอกจากการรับสื่อโดยตรงแล้ว ผลประโยชน์ตกเป็นของเจ้าของธุรกิจ อาหารเสริม ถ้ามีก าลังซื้อ บางคนก็

รับประทานจากนั้นก็มีปัญหา เพราะมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ เจ้าหน้าที่บุคลากรของสาธารณสุขขายผลิตภัณฑ์

ลดน้ าหนัก ประชาชนให้ความสนใจ ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีมีงบที่จะเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมา

สุ่มตรวจ เราพบยาอันตรายผสมอยู่ด้วย ซึ่งสารเหล่านี้จะท าให้เราลดความอยากอาหาร และช่วยลดน้ าหนัก เรา

ก็ด าเนินการแจ้งไปที่ อย.  ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดได้รับทราบ โดยในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี เราก าลัง

พยายามฉีดวัคซีนให้กับผู้บริโภคให้ทราบว่าถ้ากินแล้วมีผลกระทบ กินยามาเป็นปี พอมีเพ่ือนกิน ๑ แผงแล้ว

หัวใจวาย ซึ่งในชุมชนเขาก็ทราบกันมานานแล้วว่ามีส่วนผสมยาอันตราย บีบหัวใจ แม้เขาจะรู้กันว่าอันตราย แต่

ก็มีความต้องการสุขภาพท่ีแข็งแรงหรือหายเจ็บป่วย ท าให้ค่อนข้างท่ีจะปรับทัศนคติค่อนข้างยาก  

เรามีการสนับสนุนให้มี อย.น้อย มีแกนน าในโรงเรียน ให้เด็กๆ เป็นกระบอกเสียง เปรียบเสมือนต้นกล้า 

เพาะพันธุ์ในด้านยา อาหาร คลินิก คาดว่าจะมีผลในอนาคตว่าเขาจะเป็นผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน 

การโฆษณาผ่านวิทยุชุมชน เราเชิญผู้ประกอบการ ดีเจมาประชุม เราท าได้เพียงแค่ชี้แจงเท่านั้น ให้เขา

มีสปอต และบังคับว่าถ้าใครต้องการมีวิทยุชุมชนของตัวเองจะต้องทราบว่าค าพูดนี้เป็นการโฆษณาเกินจริง เช่น 

สวยที่สุด ดีที่สุด หากไม่ม่ันใจให้โทรศัพท์สอบถาม อย.หรือ call center เราจะพยายามท าให้เขาติดหู ที่ผ่านมา 

กสทช. ให้ท าสปอตออกไปก่อน ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าภาพ เพราะยังไม่มีผู้เสียชีวิต 
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สิ่งที่ควรส่งเสริมอีกด้าน คือ ผู้บริโภคร้องเรียนกันเอง เพราะท าเพ่ือประโยชน์ของเขากันเอง ให้มี 

Warning และให้เขาทราบว่า กสทช. คือใคร ควรสร้างจุดที่ท าให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น สสจ. ดูแลด้าน

ผลิตภัณฑ์และอาหาร เราควรหาเจ้าภาพจังหวัด เพราะขณะนี้ สคบ.รับทุกเรื่อง  

คุณบุปฝาวรรณ – ได้ยินบ่อยครั้งที่ผู้จัดรายการมีการโฆษณาสินค้า ควรขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มสตรี

ให้มีการตระหนักรู้ด้านความรุนแรง กฎหมายที่จ าเป็น ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเ ขา ควรกระตุ้นให้

กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้สิทธิของพวกเขาเอง 

คุณชาญยุทธ – มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารและยา เช่น น้ ามังคุด สถานีวิทยุโฆษณา มีการ

สัมภาษณ์ผู้ดื่มแล้วหายจากโรค ดื่ม ๑ ขวดก็หายได้ เขาโฆษณาในสิ่งที่ผู้สูงวัยเขาเป็น แล้วเขาก็ฟังประจ า หรือ

ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก เจ้าหน้าที่ห้องยาทานแล้วพบว่าในร่ายการมีสารสเตียรอยด์ ถามว่าเขารู้หรือไม่ เขารู้ แต่

เขาก็ยังซื้อมากิน ก็ขายได้ แต่ผู้สูงวัยเขาไม่รู้เลย ถือว่าเป็นโรคเก่ียวกับพฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่อ เราควรเร่ง

ส่งเสริมการรับรู้ของชุมชน การเจ็บป่วยเป็นสาเหตุส าคัญ สถานีวิทยุชุมชนมีแต่โฆษณา รูปแบบรายการ “หมอ

ล าพ้ืนบ้าน” เทปตลก เพลงดังสมัยเก่า คนที่มีอายุแล้วเขาจะฟัง เครือข่ายควรเฝ้าระวัง เราเคยมีการโทรไป

พูดคุยกับเจ้าของรายการและเขาก็ขายเองด้วย  

ในส่วนโทรทัศน์เราก็มีการเฝ้าระวังจากการรับชมผ่านจานดาวเทียม PSI ช่อง ๓๕ เป็นต้นไปพบโฆษณา

อาหาร ยาในช่วงเวลาดึกๆ พิธีกรแต่งตัวไม่เหมาะสม เคยได้มีการเรื่องนี้ไปพูดคุยกันในสภาผู้บริโภค มีหลาย

ท่านได้อัดคลิปไว้ เราได้น าเสนอและร้องเรียนไปแล้ว ในส่วนของสภาผู้บริโภค มีการเชิญผู้ประกอบการสถานี

วิทยุมาพูดคุยกันว่าควรน าเสนออย่างไรจึงจะมีความเหมาะสม 

คุณปทิตตา – ท างานเป็น อสม. คุ้มครองผู้บริโภค และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ เราจะมีการติดตามร้านค้า เครื่องส าอาง อาหาร สื่อสารว่ารถเร่ขายของไม่ได้ เกลือไม่มี

ไอโอดีน ไม่ควรน ามาขาย มีการตรวจมินิมาร์ท ผลิตภัณฑ์ใดหมดอายุแล้วไม่ควรน ามาวางจ าหน่าย ถ้าผู้น า

ชุมชน สื่อสารผ่านหอกระจายข่าว ให้งดเหล้า บุหรี่ ไม่ให้มีการขายให้ร้านค้า อสม. รายงานประชาสัมพันธ์ให้

ร้านค้าในหมู่บ้านทราบว่าโรงพยาบาลจะเข้ามาตรวจสอบ สิ่งที่เป็นปัญหา คือ ผู้สูงวัยในชุมชนอ่านหนังสือไม่

ออก เราก็ต้องแนะน าร้านค้าว่าของไม่ดีไม่ควรน ามาขาย เพราะจะมีผลเสียกับผู้เข้ามาซื้อ 

นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอความคิดเห็นในด้านอ่ืนๆ เช่น การขับเคลื่อนการเกษตรอินทรีย์ ให้มีความ

ยั่งยืน ภาคีมีการส่งเสริมการจัดประชุม จัดประกวดส่งคลิปการท าโฆษณา มีผู้ให้ความสนใจส่งเข้าประกวด

มากมาย ให้เขาได้รับทราบว่าเกษตรอินทรีย์ ผัก ๕ สีมีประโยชน์อย่างไร ไม่ต้องไปพ่ึงอาหารและยา ทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงหน่วยงานราชการเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ 
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สรุปการประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการท างานอย่างเข้มแข็ง จากการประชุมท าให้ทราบว่ามี

การท างานกันเฉพาะกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกัน และความพยายามในการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่มีส่วนช่วยเสริมพลังในการท างานให้เป็นระบบ และ

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแกนน าเครือข่ายฯ อย่างไรก็ตาม สามารถแบ่งกลุ่มประชาชนได้เป็น ๓ กลุ่มส าคัญ 

ได้แก่ 

 - กลุ่มผู้สูงวัย เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดรับสื่อโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ และเป็นกลุ่มที่ค่อนข้าง

สื่อสารยาก และมีความต้องการสุขภาพท่ีร่างกายแข็งแรงหรือหายจากการเจ็บป่วย 

 - กลุ่มเด็ก เยาวชน เป็นกลุ่มที่ได้รับการติดตั้งภูมิปัญญาการรู้เท่าทันสื่อเป็นระยะๆ  

 - นักวิชาการ ได้เสริมหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อให้กับนักศึกษา 

 นอกจากนี้ แกนน าเครือข่ายฯ ต้องการได้รับความร่วมมือหรือการช่วยเหลือจาก กสทช. เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการท างานและเพ่ิมเติมศักยภาพของแกนน าเครือข่ายในด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น อย่างไรก็ตาม แกนน าเครือข่ายในส่วนขององค์กรอิสระต้องการท างานร่วมกับแกนน าเครือข่ายในส่วนงาน

ราชการ และเครือข่ายอื่นๆ ด้วย เพื่อให้การท างานมีความชัดเจน มีความต่อเนื่องในการท างาน  

การประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค จังหวัดอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 

โรงแรมนาถสิริ เรสซิเด้นท์ สามารถแบ่งกลุ่มแกนน าเครือข่ายได้เป็น ๓ กลุ่ม 

๑. องค์กรอิสระ ได้แก่ 

- คุณธนายุทธ์ โพธิ์แก้ว ประธานชมรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อมวลชนภาคประชาชน 

จังหวัดอุบลราชธานี 

- คุณพีระพล บุญสุขล้ า สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดอุบลราชธานี 

- คุณนิตยา วงศ์สวัสดิ์ กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดศรีษะเกษ 

- คุณวิลาวัลย์ ทองอ้อน กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนโนนทรายทอง 

- คุณสังคม ทัดศรี กลุ่มสตรีชุมชนหนองยวน 

 ๒. ส่วนงานราชการ ได้แก่ 

- คุณกตัญญู ทองเติม ครู/นักวิชาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มโรงเรียนปริยัติ จังหวัด

อุบลราชธานี 

- คุณอนุชิต ทุมวงษ์ ข้าราชการบ านาญ ครู/นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดอุบลราชธานี 

- คุณสุขุม รักษาคุณ ผู้อ านวยการ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ 
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- คุณสุมานนท์ ช้างสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ 

- คุณสายัน สุขเฉย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ นักประชาสัมพันธ์

ช านาญการพิเศษ 

- คุณวีระพงษ์ ใจเอ้ือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๔  

- คุณสุวรี เจริญรัมย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นักประชาสัมพันธ์

ช านาญการ 

- คุณศากุน ศิริพานิช ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นักประชาสัมพันธ์

ช านาญการพิเศษ 

- คุณสุรพิณ ก้านเพชร ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ครูช านาญการพิเศษ 

- คุณเครือจิตร สีหา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ผู้อ านวยการ

โรงเรียนบ้านนาดี 

- คุณสุรศักดิ์ เมืองแพน ครูสอนโรงเรียนวัดเวียงเกษม กลุ่มโรงเรียนปริยัติ จังหวัดอุบลราชธานี 

- คุณอรวรรณ ไชยอุดม ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต ๒ นักประชาสัมพันธ์ 

- คุณพรรณปวีร์  ศรีประเสริฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาอ านาจเจริญ เขต ๑ นัก

ประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

- คุณพัชริตา อุ่นแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ นักประชาสัมพันธ์ 

- คุณเกรียงไกร เหล่าศักดิ์ศรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต ๓ นัก

จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

- คุณประกอบ จันทร์ประโคน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีษะเกษ เขต ๓๒ 

(บุรีรัมย์) นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ 

- คุณวีระพงษ์ ปรองดอง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

- คุณทะยิดา แก้วภักดี ข้าราชการครู 

- คุณอภิรักษ์ จันทวี ส านักงานพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

 - คุณกอบชัย สายทอง นักจัดการทั่วไปช านาญการ 

 - คุณวิศวกร ผิวทอง พนักงานช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 - คุณกนกพรรณ ทองเติม ครูผู้ช่วย รร. บ้านดอนโมกข์ อ.น้ าขุ่น เขต ๕ 
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 - คุณประภาส สีหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเลิน 

 ๓. ข้าราชการบ านาญ ได้แก่  

 - คุณคิรี จันโท  

 - คุณนิสิต รังสี  

 - คุณประจักษ์ ธรรมราช 

 - คุณวิชัยทรรศ แก้วภักดี  

 - คุณณัฐ ดวงสวัสดิ์  

เนื้อหาจากการประชุมจังหวัดอุบลราชธานี 

คุณพีระพล ต้องการก่อตั้งสมาคม เพราะจะท าให้มีเงินเข้ามาที่จะสนับสนุนการท างานให้มีความ

ต่อเนื่อง มีผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาจาก กสทช. รวมไปถึงงานวิจัยที่จะตามมาด้วย หากก่อตั้งได้จริงจะมีสมาชิกที่

เข้ามาช่วยท างานจริงจัง และน่าจะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ 

คุณประจักษ์ ต้องการให้มี กสทช. เป็นศูนย์ประสานงาน มีองค์กร สมาคมฯ ควรมีสถานที่ชัดเจน มี

บุคลากรท างานอย่างจริงจัง การท างานในลักษณะ PDCA 

คุณวิชัยทรรศ  การพัฒนาแนวทางการสื่อสารกับชาวบ้านเกี่ยวปุ๋ย ใช้แล้ว ข้าวเหนียวสวย 

น้ ามันหล่อลื่น โฆษณาครีมนวดคลายเส้น ลองกานอย น้ ามันมวย ควรเลือกใช้ภาษาพ้ืนบ้าน ผสมภาษาวิชาการ 

จะท าอย่างไรให้มีการสื่อสารถึงประชาชนทุกระดับ และการคุ้มครองแกนน าเครือข่ายหากด าเนินการร้องเรียน  

นอกจากนี้ เราไม่สามารถปิดกั้นการเผยแพร่ของสื่อได้ เพราะเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้ขัดต่อความมั่นคงของประเทศ 

กสทช. ก็มีกฎหมายเฉพาะในด้านนี้ว่าเนื้อหาอย่างไรจะมีความถูกต้องหรือไม่ 

คุณวีระพงษ์ ในฐานะที่เราเป็นแกนน า ควรให้เรามีอ านาจและคุ้มครองเรา แต่ปัจจุบันขาดความเป็น

ปึกแผ่น ความสัมพันธ์ไม่แน่นแฟ้น ควรมีจุดรวมใจ มีปัญหาในการเชื่อมโยงเครือข่าย รวมถึงปัญหาหลังจาก

ร้องเรียนแล้วเงียบหายไป 

คุณนิตยา พัฒนาบทบาทสตรี กินยาสมุนไพรตามสื่อโฆษณา ส่วนมากฟังวิทยุ มีการลงโฆษณาในพ้ืนที่ 

แต่ทาง อสม. ได้ช่วยกัน ไม่ให้มีการน าสินค้าไปเข้าไปในพ้ืนที่ เพราะชาวบ้านบางคนรับประทานแล้วเสียชีวิต ไม่

ยอมรักษาแพทย์ปัจจุบัน กินยาที่ขายไปเรื่อยๆ นานวันเข้าก็เริ่มมีบาดแผล จากนั้นก็ตัดขา แต่ญาติจะบอกว่า

เป็นเพราะกรรม อสม. จะเข้าถึงสื่อได้ยาก เพราะคนในบ้านสนับสนุนให้กินยาเหล่านี้ อสม. จะท าการลงพ้ืนที่

ร่วมกับ รพ. สสจ. และคนในพ้ืนที่ แต่จะท าอย่างไร เมื่อผู้ฟังเขาได้ยินได้ฟังทุกวัน ยากที่จะเปลี่ยนใจได้ แม้เรา

จะเคยท าได้ แต่ก็จ านวนเพียงแค่ ๒ รายเท่านั้น 
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คุณเครือจิต ประสานงานนักจัดรายการในพ้ืนที่ มีเครือข่ายของโรงเรียนท าหน้าที่เฝ้าระวังทุกเรื่อง 

คุณวีระพงษ์ เราควรจะตามสื่อให้ทัน ตามกลุ่มวัยรุ่นที่เปิดรับสื่อโฆษณาที่มีจ านวนมาก แต่ สคบ. จะมี

แนวทางการพิสูจน์ได้อย่างไร เครือข่ายแกนน าผู้บริโภคควรให้แง่คิด เตือนสติไปยังผู้บริโภคในกลุ่มของตน แต่

แกนน าจะต้องมีความรู้ที่แน่นมาก ควรให้ความรู้ด้านการเปิดรับหรือบริโภคสื่อ 

คุณประจักษ์ สถานีวิทยุที่จัดรายการพบว่าจ านวนโฆษณาลดลง รายได้จากการโฆษณาก็ลดลง การ

น าเสนอโฆษณามีกฎหมายก ากับที่ชัดเจน ทางเราเองก็มีการตรวจบทพูดก่อน ถ้าไม่เหมาะสมกับผู้บริโภค เราก็

ไม่ให้เผยแพร่ออกอากาศ 

คุณธนายุทธ ผู้บริโภคยังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ครบถ้วน แกนน าก็ไม่สามารถท าการสื่อสารกับพวก

เขาได้ ในกลุ่มแกนน าได้มีปรึกษากัน เราก็อยากจะท างาน และต้องการให้คนในพ้ืนที่ได้มาท างานร่วมกัน และมี

ความจริงใจต่อกัน แต่กิจกรรมการด าเนินงานต้องใช้งบประมาณ และเราอยากทราบขั้นตอนในการร้องเรียนว่า

ควรจะต้องท าอย่างไร 

สรุปการประชุม กล่าวคือ แกนน าเครือข่ายมีความสงสัยในบทบาทการด าเนินงานของ กสทช. อย่างไร

ก็ตาม การท างานของแกนน าเครือข่ายที่ผ่านมายังขาดความต่อเนื่องและไม่ประสานความร่วมมือกันต่างคนต่าง

ท างานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเท่านั้น นอกจากนี้ แกนน าเครือข่ายมีความต้องการจัดตั้งสมาคม

เครือข่ายประชาสังคมสร้างสรรค์สื่อ เพ่ือยกระดับการท างานแกนน าเครือข่ายให้มีการด าเนินงานอย่างจริงจัง 

และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแกนน าที่เข้ามาช่วยท างาน ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร แบ่งเป็น ๔ 

กลุ่ม คือ เกษตรกร เด็กและเยาวชน แกนน าเครือข่ายควรได้รับความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค

ให้มีความเข้าใจที่ชัดเจน 
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๔. ภาคใต้ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ สามารถแบ่งกลุ่มแกน

น าเข้าร่วมประชุมเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

 ๔.๑ องค์กรอิสระ ได้แก่  

- คุณนพนัย ฤทธิวงศ์ หัวหน้ากิจกรรมพิเศษสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยส านักงานสาขาภูมิภาค

ทะเลใต้ จังหวัดสงขลา  

- คุณเจษฎาพร ทองงาม กลุ่มพะยูนศรีตรัง 

- คุณจินตนา จิโนวัฒน์ สตรีผูน้ าชุมชน สมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนไทย 

- คุณพรสวรรค์ จิโนวัฒน์ สตรีผู้น าชุมชน สมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนไทย      

- คุณสุธิดา ช่วยบุญญะ สตรีผู้น าชุมชน สมาคมผู้น าสตรีพัฒนาชุมชนไทย 

- คุณชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา 

- คุณจุฑา สังขชาติ ประสานงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ 

- คุณมูฮัมมัดมุมิน มูหนะ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

- คุณธนศักดิ์ ใจปลื้ม ประธานกลุ่มสตรีศรีวัง  

- คุณศักดิ์โกศล ถาวรพร สมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 ๔.๒ ส่วนงานราชการ ได้แก่  

- คุณเรณู เผ่าวณิช เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ 

- คุณนราวดี วัฒนพฤกษ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ 

- คุณณัฐธิดา รอดแก้ว เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

- คุณสมยศ ถิ่นปกาสัย ประธาน อสม. จังหวัดกระบี่ 

- คุณภูษี ถิ่นปกาสัย อสม. จังหวัดกระบี่ 

- คุณบัวลอย ศรีมาลา 

๔.๓ คุณครูสถานศึกษา ได้แก่ 

- คุณจิราพร หมวดเพชร ครูโรงเรียนเตรียมอนุบาลบ้านองรักษ์ 

- คุณสุปราณี สิงห์อินทร์ ครูโรงเรียนวัดไทรทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต๑ 
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- คุณประสิทธิ์  วังเมือง  ครู โรงเรียนวัดสโมสร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต ๓ 

- คุณอัครพล ค าคง ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต ๒ 

- คุณเกศมณี ณ พัทลุง ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต ๑ 

 ๔.๔ นักวิชาการ ได้แก่ อาจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เนื้อหาจากการประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นส าคัญ คือ แกนน าเครือข่ายภาคใต้ต่างคนต่างท างาน จะเห็นได้ว่ามีแกนน าแม้จะมีความ

หลากหลาย ได้แก่ องค์กรอิสระ นักวิชาการ ส่วนงานราชการ แต่กลับไม่มีการประสานงานความร่วมมือกันใน

การท างาน  ไม่มีการระบุกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารหรือสร้างความรู้เท่าทันสื่ออย่างชั ดเจนที่จะน าไปสู่การ

ท างานร่วมกัน มีเพียงด้านนักวิชาการที่ปลูกฝังนักศึกษาในการผลิตรายการที่น าเสนอแง่มุมด้านศิลปวัฒนธรรม

และกลุ่มคนหลากหลายทางเพศที่ต้องการหาแนวทางในการสร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนในการน าเสนอ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาที่ควรให้เกียรติเช่นเดียวกับเพศอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม แกนน าเครือข่ายบางท่าน

ต้องการสร้างช่องทางการสื่อสารในกลุ่มแกนน าเพ่ือกระชับความสัมพันธ์และน าไปสู่การท างานร่วมกันต่อไป แต่

ยังไม่สามารถท างานในเชิงรุกได้ 

คุณนพนัย – ความหลากหลายทางเพศ สื่อโทรทัศน์กะเทยเกณฑ์ทหาร เผยแพร่ในสื่อ ในเอกสารส าคัญ

ทางราชการยังมีการระบุค าว่าโรคจิตอ่ืนๆ ขอให้มีการบันทึกว่าเพศสภาพแทน ในการท างานยังไม่สามารถเข้าถึง

ภูมิภาคได้ 

คุณเจสสิก้า - เฝ้าระวังการเกณฑ์ทหาร การละเมิดสิทธิ ท าให้สาวประเภทสองเป็นตัวตลก บางคนไม่

อยากออกสื่อ ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

คุณบัวลอย - เฝ้าระวัง ไม่แจ้งข่าว มีช่องทางใดบ้าง ไม่ค่อยชัดเจน แจ้งที่ประธานภาคหรือที่ใด เรามี

การร้องเรียนในไลน์ ให้ไปทางส่วนกลาง บางคนก็ทราบ บางคนก็ไม่ทราบว่าจะไปทางใด แจ้งได้ทางช่องทางใด 

หากพบเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อโทรทัศน์ จะอัดคลิปอย่างไร ยังไม่มีการเฝ้าระวังสื่ อจากช่องดาวเทียม จะ

พบโฆษณาไม่เหมาะสมในช่วงเวลาดึกๆ เป็นช่องที่ไม่ดัง ต้องการให้มีความอธิบายว่าจะแจ้งและท าอย่างไรบ้าง 

คุณนราวดี – ทางวิทยุโฆษณายาและอาหารเกินจริง แจ้งสาธารณสุขได้เลย สาธารณสุขจังหวัดมีการ

แจ้งความด าเนินคดี เบอร์โทร. ๐๗๔ ๓๒๓ ๒๙๒ เฉพาะด้านอาหาร ยา อาหารเสริม สามารถโฆษณาว่าบ ารุง

ร่างกาย แต่ไม่ใช่การรักษาโรค การร้องเรียนจะต้องมีการฟังวิทยุ อัดคลิป และอัดเสียง มีการปรับ ๒-๔ หมื่น 



๙๖ 

 

เรามีการพูดคุยกับดีเจให้ชัดเจน โดยให้นิติกรมาร่วมพูดคุยกันก่อนจะปรับโฆษณา หรือจะมีการน าสคริปต์มาให้

เจ้าหน้าที่ดูก่อน 

คุณเรณู – ที่จังหวัดสงขลาประสานกลุ่มงานคุ้มครองในจังหวัดนั้นๆ หากพบเห็นโฆษณาควรอัดเทปไว้ 

ด้านเครื่องส าอางสามารถโฆษณาได้โดยไม่ต้องขอ แต่อาจจะผิดกฎหมายของ สคบ. หากโฆษณาว่าหัวนมชมพู 

ด้านเครื่องมือแพทย์ ถุงยาง ต้องขออนุญาตก่อนจึงจะสามารถโฆษณาได้ กฎหมายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท 

โฆษณาไม่ได้รับอนุญาต ถ้าเกินจริงและเป็นเท็จ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท  

คุณศักดิ์โกศล – มีการขยับขยายต่อในระดับพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุปนายกสมาคมเครือข่ายชุมชน 

มีช่องทางสื่อวิทยุ สื่อสารผ่านสื่อวิทยุ และกลุ่มไลน์ โฆษณาเอามาแบ่งปันกัน ในลักษณะ “การช าแหละ” ใน

ระดับเครือข่ายจะมีกลุ่มไลน์ให้เฉพาะเรื่องราวที่ส่งต่อกันในระดับจังหวัด  

ข้อจ ากัด ช่องทางและเครื่องมือ ช่องทางตรงกลาง ให้พ่ีน้องในระดับพ้ืนที่สั่งตรงได้เลย แต่บางจังหวัดก็

ไม่ Active ควรมีคณะท างาน และ response อย่างรวดเร็ว ควรให้ กสทช. มีมาตรการให้มาช าแหละเหมือน

เพจดังๆ เช่น   เฟซบุ๊กอีจัน จะท าให้ผู้บริโภครับรู้ได้ทันท่วงที 

การเชื่อมโยงเครือข่าย แต่ละจังหวัดมีคณะท างานแนวราบ ประชาบวกรัฐ ตั้งเป็นคณะท างานในระดับ

จังหวัด แต่ท างานโดดเดี่ยว ควรมีความร่วมมือกัน ไม่ควรหวัง กสทช. จะท าอย่างไร 

คุณจินตนา – แกนน าสตรีภาคใต้ มีกลุ่มไลน์ ประเมินว่ากลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีหลายกลุ่ม

มาก เครือข่ายสตรีเข้มแข็งใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ มีการโฆษณาอาหารเสริม และยาน้ า เกินความจริง  

คุณชโลม – องค์กรผู้บริโภคภาคใต้มี ๖ จังหวัด ใช้ SMS * ๑๓๗ เฝ้าวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิล ท างานคู่กับ 

อย. เห็นปัญหา อย.ไม่สามารถสั่งการมา สคบ. ได้ กสทช. ก ากับในด้านความมั่นคง ภาระผู้บริโภค คือ กสทช. 

ไม่มีอ านาจบังคับ ขอให้ กสทช. จัดการให้ทุกคนเข้าถึงสื่อ ภาษามือ ภาษาใบ้ ผู้บริโภคเข้าไม่ถึง การรับข่าวสาร 

เครือข่ายผู้หญิง หาคนมาช่วย หากถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ – ฝ่ายวิชาการใช้เครื่องมือในการบริโภคสื่ออย่างมีสติ เน้นเยาวชน 

การรับข้อมูล ควรคิดให้ได้ ผลิตสารคดีน้ าดี เน้นในเรื่องของชายแดนใต้ จัดอบรมเยาวชน สื่อ  Social ใช้สื่อโดย

ไม่ได้ใช้สติ ให้เขาให้สื่ออย่างมีสติ น าเสนอความงดงามในภาคใต้ ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่สามารถท าได้อย่าง

รวดเร็ว ค่อยๆ ท าให้ทุกรายวิชาอบรมให้กับเยาวชน เช่น การอบรมสารคดีสั้น ใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็น

ประโยชน์ มาตรการของ กสทช. ยังพบว่ามีโฆษณาท่ีไม่เหมาะสม 

สรุปการประชุมแกนน าเครือข่ายฯ ภาคใต้พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการด าเนินงาน คือ สื่อมวลชน 

และนักศึกษา แนวทางไม่ชัดเจนว่าจะมีการร่วมมือหรือจับมือกันท างานได้อย่างไร ที่ปรึกษาพิจารณาว่าอาจจะ
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ต้องน าแกนน าเครือข่ายอ่ืนๆ ที่เคยเข้าร่วมประชุมกับ กสทช. มาก่อน ให้มาช่วยขับเคลื่อนการท างานคุ้มครอง

ผู้บริโภคให้มีความชัดเจนและมีความแข็งแกร่งมากขึ้น 

 

รายละเอียดการท างานตาม TOR ข้อ ๔.๓.๒ ดังต่อไปนี้ 

การสนับสนุนการจัดตั้งผู้ประสานงานระดับภูมิภาค เพ่ือเชื่อมโยงกลไกการท างานด้านต่างๆ ในระดับ

ภูมิภาคและระดับประเทศ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในวันที่ 

๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคทั้ง ๔ ภาค เข้าร่วมงานจ านวน ๕๐ ท่าน ทั้งนี้ ที่

ปรึกษาได้ขยายการท างานในส่วนที่แกนน าเครือข่ายต้องการ คือ การน าเสนองาน/ขอบเขตการท างานของ 

กสทช. ความรู้ด้านกฎหมาย การท างานของสาธารณสุข เภสัชกรในพ้ืนที่ และเปิดพ้ืนที่ให้แกนน าเครือข่ายได้

ร่วมพูดคุยซักถามระหว่างแกนน าเครือข่ายใหม่กับแกนน าเครือข่ายเดิม นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ยังท าให้

แกนน าเครือข่ายได้ท าความรู้จักกัน และสานต่อการท างานระหว่างแกนน าให้มีความเข้มแข็งต่อไป 

วัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายในระดับภูมิภาค 

และเพ่ือน าเสนอแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาได้เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการประชุมแกนน า เครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑ มาก าหนด

หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภค” ครั้งที่ ๑ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

แกนน าเครือข่ายฯ ดังนี้ 

๑. บทบาทการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. สคบ. อย.  

๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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๓. กรณีศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ทิศทาง และแนวทางส าคัญ  

๔. การรู้เท่าทันสื่อ  

๕. ขั้นตอนการร้องเรียนของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ สคบ. กสทช. อย. และ สสจ. 

๖. การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค และข้ามภูมิภาค 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติงาน แกนน าเครือข่ายฯ ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ และ

แนวทาง รวม ๙ ชั่วโมง/คน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาสามารถสรุปการประชุมฯ ในแต่ละภาคที่จะน าไปสู่การท างานอย่าง

เป็นระบบที่ชัดเจน เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการในการท างานเพ่ือติดตามการท างาน การก าหนดทิศทางการ

ท างาน และแนวทางท่ีจะด าเนินงานต่อไปในอนาคต รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ช่วงที่ ๑: ซูมโฆษณาชวนเชื่อ ตีโจทย์ผ่านข้อร้องเรียนที่ผ่านมา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมทุกภาค)  

(เวลาอบรม ๑.๓๐ ชั่วโมง) 

ช่วงที่ ๒: Talk with สสจ./สคบ./กสทช. เขามีบทบาทท าอะไรกันนะ! (รวมทุกภาค)  (เวลาอบรม 

๑.๓๐ ชั่วโมง) 

ช่วงที่ ๓: พบโฆษณาผิด จะร้องเรียนยังไงดี !!! เซฟๆๆๆ (รวมทุกภาค) (แกนน าที่มีประสบการณ์แต่ละ

ภาค แชร์ประสบการณ์) (เวลาอบรม ๑.๓๐ ชั่วโมง) 

วันอาทิตย์ท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ช่วง ๔: รู้เท่าทันสื่อ คืออะไร ประสบการณ์ของแกนน านักวิชาการ สสจ. สคบ.กสทช. (แยกภาค) (เวลา

อบรม ๑.๓๐ ชั่วโมง) 

- แกนน าเชิงรุก สร้างแผน แนวทาง กลยุทธ์ พร้อมลงมือการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่าย  ให้

เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม ๔  (แยกภาค) (เวลาอบรม ๑.๓๐ ชั่วโมง) 

- น าเสนอแผนงานสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายให้เข็มแข็ง พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากแกนน า

ภาคอ่ืนๆ (รวมทุกภาค) (เวลาอบรม ๑.๓๐ ชั่วโมง) 

ทั้งนี้ ในระหว่าง ๒ วันในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แกนน าเครือข่ายภาคกลางที่มีการด าเนินงานภายใต้

องค์กรอิสระ และแกนน าเครือข่ายฯ ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีการท างานอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ด้าน

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ได้ร่วมให้ค าแนะน ากับแกนน า

เครือข่ายทั้ง ๔ ภาค รวมทั้งแนวทางการร้องเรียน สิ่งที่แกนน าควรตระหนักและระมัดระวังในการท างานฐานะ

แกนน าเครือข่ายฯ พร้อมทั้งการกระตุ้นให้แกนน าเครือข่ายพยายามขับเคลื่อนการท างานร่วมกันและผลักดัน
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การด าเนินงานด้วยตนเอง แสดงศักยภาพการท างานให้เต็มที่ โดยมี กสทช. เป็นผู้ให้ค าแนะน าเท่านั้น ทั้งนี้ แกน

น าเครือข่ายภาคกลางพร้อมจะให้ค าแนะน ากับแกนน าเครือข่ายในภาคอ่ืนๆ หากมีข้อสงสัยต้องการซักถาม 

พร้อมทั้งแนะน าช่องทางการติดต่อหรือการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น เว็บไซต์ หนังสือ ฯลฯ  

ล าดับถัดไปน าเสนอเนื้อหาและรายชื่อแกนน าเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ แยกตามรายภาค

ต่างๆ ดังนี้ 

๑. ภาคกลาง สามารถแบ่งกลุ่มแกนน าเครือข่ายฯ ได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

๑.๑ ส่วนงานราชการ ได้แก่ คุณอุ่นเรือน เจริญสวัสดิ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสุพรรณบุรี  

๑.๒ นักวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๑.๓ องค์กรอิสระ ได้แก่ คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ และคุณสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง  สถาบันยุวทัศน์แห่ง

ประเทศไทย และคุณสถาพร อารักษ์วทนะ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

 สรุปแนวทางการท างานของแกนน าเครือข่ายฯ ภาคกลาง คือ  

กลุ่มยุวทัศน์ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน คือ จัดตั้งสภาผู้ฟังผู้ชมภาคเยาวชน ๔ ภาค เพ่ือท าหน้าที่ 

- ติดตามสอดส่องสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และช่องทางต่างๆ (ประเด็นใดบ้าง) 

- ขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์ ส าหรับเยาวชน 

- มีสิทธิ/เสียงการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

สถาบันการศึกษา จะด าเนินการสร้างหลักสูตร “รู้เท่าทันสื่อ” ในมหาวิทยาลัย ชุมชน เพ่ือสร้างความ

ร่วมมือ 

เครือข่ายผู้บริโภค มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ เสริมความเข้มแข็ง เพ่ือสร้างเข้าใจ น าไปสู่ การเข้าถึง และ

เกิดการเท่าทัน จนกระท่ังสามารถน าไปปรับใช้ได้ ทั้งนี้ ภารกิจแรกท่ีควรจะต้องรีบด าเนินการ คือ  

- เติมความรู้ด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค และการเก็บข้อมูล (Monitor) น าไปสู่กลไกที่จะต่อยอดไปสู่

การพัฒนาหรือสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 

- ตื่นตัว ตื่นรู้ เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ ให้ประชาชนเกิดการตระหนักรู้ ด้วยการใช้เครื่องมือ จาก

การที่สื่อเป็นอาวุธที่มีพลังในการขับเคลื่อน และสร้างความร่วมมือกับไทยพีบีเอส  

- การผลิตสื่อ และเพจดัง 

แนวทางการสร้างความร่วมมือ แบ่งเป็น ๒ ภาคส่วน คือ ส่วนกลาง ๓ ส่วนได้แก่ ๑. สคบ. อย. 

กสทช. ๒. ผู้ประกอบการ และ ๓. ประชาชน ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยวิธีกรรมหรือวิถีชุมชน แบ่งเป็น ๔ ภาค 
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ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก (ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและ สสจ.) ภาคใต้ (ผ่านช่องทางสื่อวิทยุ) และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ผ่าน สสจ. และผู้ว่าราชการจังหวัด) 

 ประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมแต่เยาวชนในด้านผู้บริโภคยังไม่มีความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงานราชการควรให้การสนับสนุนองค์กรอิสระ และประชาชน 

 ทั้งนี้  จะผนวกรวมองค์กร ๓ ส่วนข้างต้นให้ท างานประสานความร่วมมือกันได้อย่างไร เพ่ือให้

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 

๒. ภาคเหนือ สามารถแบ่งกลุ่มแกนน าเครือข่ายได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

๒.๑ ส่วนงานราชการ ได้แก่ คุณนัทธินี วัฒนวราสันติ์ เภสัชกร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

และคุณกฤษณ์พีรัช กรณ์กุลรัศมี ผู้ใหญ่บ้านโป่งน้ าร้อน 

๒.๒ องค์กรอิสระ ได้แก่ 

- คุณจันทร์เพ็ญ นารินทร์ เครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง 

- คุณรามัยดา ฐานะนิธิภร เครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง 

- คุณวุฒิชัย แตงทอง เครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง 

- คุณมังกร แก้วป้อม รองประธานเครือข่ายชนเผ่าชาติพันธุ์ 

- คุณไวยิ่ง ทองบือ ประธานมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์/เครือข่ายสื่อชนเผ่าพ้ืนเมือง 

- คุณชัญญา สกุลวรศิลป์ รองประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคประชาชน

จังหวัดเชียงใหม่ 

- คุณมนตรี อ่ิมเอก กรรมการเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเหนือ 

 ๒.๓ องค์กรอิสระภาครัฐ ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) พอช. 

- คุณนิดา อิ่มลิ้มทาน  

- คุณกังสดาล พรมเสน  

 สรุปแนวทางการท างานของแกนน าเครือข่ายฯ ภาคเหนือ คือ  

 พยายามจัดตั้งชุดท างาน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ปะติดปะต่อ ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่ายมีการ

ท างานอย่างจริงจัง วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนครั้งนี้ คือ การสร้างกลุ่มแกนน าหลัก และสร้างความเข้มแข็ง

ในเครือข่าย ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารในเครือข่าย 
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 การสร้างกลุ่มแกนน าหลัก ทั้ง ๘ จังหวัดภาคเหนือ ให้แกนน าเครือข่ายเผยแพร่วัตถุประสงค์ กระตุ้นให้

เกิดความเข้มแข็ง น าไปสู่ทุกภาคเข้มแข็ง ร่วมกับจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน สร้างศูนย์วัฒนธรรมเฝ้าระวัง อย่างไร

ก็ตาม แกนน าไม่มีความรู้ด้านสื่อ กฎหมาย ไม่ทราบเบอร์ call center หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 จากนั้นมีการแบ่งหน้าที่การเฝ้าระวัง พยายามเปลี่ยนวิธีคิดจากตัวเองไม่เดือดร้อน ไม่แจ้ง เราจะมีการ

กระตุ้นผู้บริโภคได้อย่างไรให้พวกเขามีความตื่นตัว  

 ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง เพราะผู้สูงอายุมีความเสี่ยง สร้างพ้ืนที่ต้นแบบ จะพยายามด าเนินงาน

อย่างจริงจัง นัดประชุม ปรึกษาให้บ่อยครั้งมากขึ้น ให้ความส าคัญกับสื่อ สอดแทรกเรื่องสื่อได้รับรู้กันในวงกว้าง 

สร้างสื่อ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ขอแผ่นพับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

แนวทางสร้างความตื่นตัว ผู้บริโภคตื่นรู้ รายละเอียดดังนี้ 

- จัดท าแถลงข่าว/ส่งข่าวแห้ง พยายามสร้างความสัมพันธ์กับสื่อ เช่น เดอะ เนชั่น ไทยพีบีเอส เช่น 

รายการ นโยบาย by ประชาชน และแพะประชาชน 

- ผลิตสื่อคู่มือ – ส าหรับคนท างาน และสื่อสาธารณะ ไปยังผู้บริโภค 

- การลิงค์กับเพจดัง ได้แก่ เพจซอกแซกสื่อ 

การท างานร่วมกัน ๓ ภาคส่วน ได้แก่ แกนน า เอ็นจีโอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- แกนน า พยายามสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและเยาวชน 

- เอ็นจีโอ เช่น มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค และอ่ืนๆ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ  กสทช. อย. สคบ. สสจ.  

 ในเบื้องต้นแกนน าเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้บริโภคสื่อล้านนา เปิดกลุ่มไลน์เพ่ือท าการสื่อสาร

กันในกลุ่มแกนน า มีสมาชิกในกลุ่มไลน์ จ านวน ๑๗ ท่าน แต่งตั้งประธานกลุ่ม คือ คุณวุฒิชัย แตงทอง ก าหนด

กรอบในการท างานของกลุ่ม แต่งตั้งเลขาธิการ คือ คุณรามัยดา ฐานะนิธิภร ท าหน้าที่ติดตามและประสานงาน

กับแกนน าเครือข่ายฯ ในภาคเหนือ รวมถึงการนัดประชุมในการด าเนินงาน และการกระตุ้นแกนน าเครือข่ายฯ 

ให้มีการท างานร่วมกับภาคีที่แกนน าเครือข่ายฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีหรือเคยท างานร่วมกันมาก่อน นอกจากนี้ 

แกนน าเครือข่ายฯ ภาคเหนือบางท่านได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “APN-MM” กับแกนน าเครือข่ายฯ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวนสมาชิกในกลุ่มจ านวน ๕๖ ท่าน และการท าความรู้จักแกนน าเครือข่ายฯ ภาค

กลางที่จะมีแผนในการท างานต่อไป 
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๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถแบ่งกลุ่มแกนน าเครือข่ายฯ ได้ ๕ กลุ่ม   

๓.๑ องค์กรอิสระ ได้แก่  

- คุณนันทนา นาค า ประธานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดหนองบัวล าภู 

- คุณชาญยุทธ ผ่องแผ้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ จังหวัดหนองบัวล าภู 

- คุณธนายุทธ์ โพธิ์แก้ว ประธานชมรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อมวลชนภาคประชาชน จังหวัด

อุบลราชธานี 

- คุณพีระพล บุญสุขล้ า สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดอุบลราชธานี 

- คุณนิตยา วงศ์สวัสดิ์ กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดศรีสะเกษ 

 - คุณฉัตรชนก ชาววัง ชมรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อมวลชนภาคประชาชน จ. อุบลราชธานี 

 - คุณวัชรินทร์ วิชิตยุทธภูมิ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอ าเภอห้วยแถลง 

 - คุณปิยะพร วงษ์บุญชู ส านักงานพัฒนาชุมชน นครราชสีมา 

๓.๒ นักวิชาการ ได้แก่ อาจารย์เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

๓.๓ คุณครูสถานศึกษา ได้แก่ 

- คุณสุมานนท์ ช้างสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ 

- คุณสายัน สุขเฉย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต ๓ นักประชาสัมพันธ์

ช านาญการพิเศษ 

- คุณวีระพงษ์ ใจเอ้ือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๔  

- คุณสุรศักดิ์ เมืองแพน ครูสอนโรงเรียนวัดเวียงเกษม กลุ่มโรงเรียนปริยัติ จังหวัดอุบลราชธานี 

- คุณอรวรรณ ไชยอุดม ส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ นักประชาสัมพันธ์ 

- คุณประกอบ จันทร์ประโคน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีษะเกษ เขต ๓๒ (บุรีรัมย์) 

นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ 

- คุณทะยิดา แก้วภักดี ข้าราชการครู 

- คุณสมพงษ์ ทุมวงศ์ ข้าราชการบ านาญ ครู/นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่น อุบลราชธานี 

- คุณศิรินทิพย์ ล้ าเลิศ สนง. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ นักประชาสัมพันธ์  
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 ๓.๔ ข้าราชการบ านาญ ได้แก่  

- คุณประจักษ์ ธรรมราช  

- คุณวิชัยทรรศ แก้วภักดี  

๓.๕ ส่วนงานราชการ ได้แก่  

- คุณพิมลพรรณ ศรีภูธร เภสัชกรช านาญ รพ.โนนสั่ง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู 

- คุณอักษรสวรรค์ อินพิม เภสัชกรช านาญ รพ.โนนสั่ง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู 

- คุณวีระพงษ์ ปรองดอง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

- คุณอดิศร เมืองโคตร ข้าราชการข่าวกรอง 

- คุณนภรรศ ประกิระสา หน่วยงานสภาเด็กและเยาชน อุดรธานี 

- คุณณัฐรีญา รุ่งสูงเนิน หน่วยงานสภาเด็กและเยาวชน หนองบัวล าภู 

 สรุปแนวทางการท างานของแกนน าเครือข่ายฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการก าหนดกลยุทธ์ คือ

การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายรู้เท่าทันสื่อ และจัดท าแผนงานการสร้างเครือข่าย “คนรุ่นใหม่และคนรุ่น ๒ 

รู้เท่าทันสื่อ” 

วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายคนรุ่นใหม่แกนน ารุ่นที่ ๒ ให้มีความรู้เท่าทันสื่อ 

๒. เพ่ือพัฒนาคนรุ่นใหม่แกนน ารุ่น ๒ ให้มีทักษะความรู้เท่าทันสื่อ 

๓. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการเฝ้าระวังและเฝ้าฟังสื่อโฆษณา 

กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อ าเภอละ ๑๐ คน และผู้น าชุมชน 

ได้แก่ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านสื่อหอกระจายข่าว หรือหอกระจายเสียง ท าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสาร พยายามจับมือ

ร่วมกับภาครัฐ  

กิจกรรม/การด าเนินงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑) ได้แก่  

๑. การสร้างทีมงาน ทีมภาค (ม.ค. – ก.พ.) และทีมจังหวัด ( ม.ค. – ก.พ.) 

๒. การอบรมให้ความรู้สื่อ ระหว่างเดือน มิ.ย. 

๓. ด าเนินการในพ้ืนที่ (ก.ค. – ส.ค.) 

๔. สร้างเวทีแลกเปลี่ยน (ก.ย. –ต.ค.) 



๑๐๔ 

 

๕. สรุปบทเรียน (ต.ค.) ในรูปแบบนวตกรรม MOU และท าแผนการพัฒนา 

 ความคาดหวังจะด าเนินการได้ส าเร็จหรือไม่ แกนน าเครือข่ายฯ จะพยายามท าในลักษณะแผนงานที่

ชัดเจน และมีเครือข่ายใหม่ๆ เข้ามาร่วมท างาน โดยจะเร่งสร้างแกนน า รุ่น ๒ ทางกลุ่มแกนน าตั้งเป้าหมายว่า

ขอให้มีเครือข่ายอ าเภอละ ๑ เครือข่าย เพ่ือท าหน้าที่กระตุ้นให้มีการรายงานผล มีการแลกเปลี่ยน จัดตั้งคณะ

ทีมท างานหลักที่จะพร้อมขับเคลื่อนว่าได้ด าเนินงานจริงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตั้งแนวทางการสื่อสารกับ

ผู้บริโภคในชุมชน คือ “บริโภคสื่อ อิ่มดี มีประโยชน์”  

แนวทาง ๒ ของแกนน าเครือข่ายฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จะมีการรวมกลุ่มแกนน าสร้างสมาคม

เครือข่ายประชาสังคมสร้างสรรค์สื่อ หรือ APN-MM เนื่องจากการรวมกลุ่มกันจะมีส่วนช่วยในการท างานให้มี

แรงขับเคลื่อนที่น่าเชื่อถือ การท างานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีโอกาสจะได้รับเงินสนับสนุนมาพัฒนา

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ ถือเป็นการจัดกลุ่มเครือข่ายในอีกลักษณะหนึ่งที่ทางกลุ่มพิจารณาว่าจะท าให้เกิดความ

ร่วมมือที่ชัดเจนและสร้างความสัมพันธ์ กระตุ้นให้เครือข่ายมีการท างานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เจตนารมณ์สร้าง

องค์กรและพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมในการท าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและตรวจสอบการท างานของ

สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และอินเตอร์เน็ต ส่งเสริม

และสนับสนุนให้สื่อและองค์กรสื่อทั้งหลายได้ท าหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยก าหนด

กรอบการท างานดังนี้ 

๑. ร่างข้อบังคับ 

๒. สรรหาคณะกรรมการที่มีจิตอาสา 

๓. จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม 

จากนั้น ก าหนดแนวทางการสร้างแผนและแนวทาง มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. สร้างทีมงาน/ขยายเครือข่ายอัตรา ๑ ต่อ ๑ (ก าหนดคุณสมบัติหรือไม่ หรือต้องการจิตอาสาเท่านั้น)  

๒. สร้างความเข้าใจในทีมให้เกิดองค์ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ และรู้

อย่างไร  

๓. ก าหนดช่องทางการสื่อสารและวิธีการสื่อสารของกลุ่ม เช่น ไลน์ และเพจ เตือนกันในกลุ่มของเรา 

๔. ก าหนดข้อปฏิบัติ/แนวทางการด าเนินงาน/จัดท าแผน เช่น ก าหนดแนวทางการร้องเรียน การ

ด าเนินงาน 

๕. มอบหมายหน้าที่การเฝ้าระวังสื่อในช่องทางโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคล 

(ประเด็นที่ควรเฝ้าระวังคืออะไร) 



๑๐๕ 

 

๖. ติดตามและประเมินผล ได้รับผลกระทบหรือไม่เม่ือให้ความช่วยเหลือผู้บริโภค 

๗. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 

 อย่างไรก็ตาม แกนน าเครือข่ายฯ พยายามก าหนดกรอบหรือทิศทางในการด าเนินงานที่จะน าไปสู่ความ

ร่วมมือกันระหว่างแกนน าเครือข่ายฯ ในอนาคต และอาจจะท าให้มีการท างานได้อย่างต่อเนื่องได้ 

๔. ภาคใต้ แกนน าเครือข่ายที่เข้าร่วมสามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม 

๔.๑ องค์กรอิสระ ได้แก่  

- คุณนพนัย ฤทธิวงศ์ หัวหน้ากิจกรรมพิเศษสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยส านักงานสาขา

ภูมิภาคทะเลใต้ จังหวัดสงขลา 

- คุณบัวลอย ศรีมาลา 

- คุณศักดิ์โกศล ถาวรพร สมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๔.๒ คุณครูสถานการศึกษา ได้แก่ 

- คุณจิราพร หมวดเพชร ครูโรงเรียนเตรียมอนุบาลบ้านองรักษ์ 

- คุณสุปราณี สิงห์อินทร์ ครูโรงเรียนวัดไทรทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ตรัง เขต๑ 

- คุณเกศมณี ณ พัทลุง ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต ๑ 

- คุณสุกิจจาภรณ์ โมราสิทธิ์  

- คุณสมศรี ขุนชิตร 

สรุปแนวทางการท างานของแกนน าเครือข่ายฯ ภาคใต้ คือ  

แผนงานขับเคลื่อน ข้อเสนอเชิงนโยบาย จากการมีความหลากหลายทางพ้ืนที่ คณะท างานเครือข่าย

ภาคีผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อภาคใต้ร่วมมือกัน กสทช. กทปส. สคบ. องค์กรอิสระ และ สสจ. (ก าหนดไว้ว่าจะมีวง

คุย ๓ เดือน/ครั้ง แต่ยังไม่มีประเด็นที่ชัดเจน) พยายามจะน าเสนอความเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือมาด าเนินงาน 

จากนั้นจะมีการจัดตั้งคณะท างานจังหวัด แบ่งเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่ ประชา รัฐ และเอกชน สร้างแกนน า

เชิงรุกที่มีคุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน เครื่องมือในการสื่อสารกับกลุ่มเครือข่าย 

คือ การสร้างเพจ (เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายจดจ าได้ กระตุ้นให้มีการน าเสนอข้อมูลในเชิงลึก เนื้อหา ได้แก่ การ

ร้องเรียนเรื่องสิทธิ) กลุ่มไลน์ และสื่อวิทยุ (สร้างเนื้อหาในการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย คือ นักจัดรายการ ดีเจ 

เครือข่ายชุมชนวิทยุ จัดรายการด้วยภาษามลายูเนื่องจากคนชายขอบไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ แต่เขามีการเปิดรับ



๑๐๖ 

 

สื่อวิทยุฟังภาษาถิ่น/ภาษามลายู) อันดับแรก คือ จะต้องเร่งพัฒนาแกนน าในด้านองค์ความรู้ เพ่ือน าไปสู่แกนน า

คุณภาพ คณะท างานรับเรื่องแต่ละจังหวัด ให้แกนน าระดับจังหวัดรับเรื่องไปด าเนินงานต่อ และการสรรหา

งบประมาณส่งเสริมค่าเช่าสถานีวิทยุ สร้างสื่อในการสื่อสาร และน าแกนน าจังหวัดลงพื้นที่ 

นอกจากนี้ แกนน าเครือข่ายได้มีการแต่งตั้งประธาน คือ คุณศักดิ์โกศล ถาวรพร รองประธาน คือ คุณ

บัวลอย ศรีมาลา เลขานุการ คือ คุณเกศมณี ณ พัทลุง และกรรมการในการขับเคลื่อนการท างานของเครือข่าย 

โดยอันดับแรกผลักดันให้เพจเฟซบุ๊ค “สื่อด้ามขวาน” มีประเด็นการน าเสนอด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และท า

ให้มีคนรู้จักมาติดตามเพจมากข้ึน  

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ จะต้องมีกรอบการท างานที่ชัดเจน ประเด็นที่กังวลหรือการน าเสนอประเด็นที่

กลุ่มเป้าหมายต้องการได้รับจากการสื่อสาร ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับแกนน า จึงจะ

น าไปสู่การสรรหางบประมาณอย่างจริงจังต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 

 

รายละเอียดการท างานตาม TOR ข้อ ๔.๓.๓ ดังต่อไปนี้ 

มีการพัฒนาความร่วมมือ หรือขยายภาคีในการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้หลากหลายและครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในระดับภูมิภาค ที่

ปรึกษาได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ครั้งที่ ๑ จากการเปิดพ้ืนที่ให้

แกนน าเครือข่ายได้ร่วมพูดคุย ซักถาม ซึ่งท าให้แกนน าเครือข่ายได้ท าความรู้จักกัน น าไปการวางแผนเพ่ือเป็น

แนวทางการด าเนินงานร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ แกนน าเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงแนว

ทางการด าเนินการดังกล่าวว่าจะมีความเป็นได้มากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งแนะน าช่องทางที่แกนน าเครือข่าย

สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

โดยจากแผนงานที่แกนน าเครือข่ายฯ แต่ละภาคน าเสนอ ที่ปรึกษาพบว่าแกนน าเครือข่ายฯ เริ่มมีความ

พยายามจะเชื่อมโยงการท างานกับเครือข่ายอ่ืนๆ ทั้งในภูมิภาคเดียวกันและต่างภูมิภาคกัน ผนวกกับแกนน า

เครือข่ายฯ บางท่านได้มีการชักน าให้คนรู้จักที่ต้องการท างานจิตอาสาเข้ามาร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งของการ

ขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งในลักษณะดังกล่าว มีความชัดเจนในการจัดการประชุมแกนน าเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ครั้งที่ ๒ ใน ๔ ภาค แกนน าเครือข่ายได้น าเครือข่ายกลุ่ม/คนใหม่ๆ เข้ามาช่วยท างาน เช่น ภาคใต้ 

แกนน าเครือข่ายได้น าดีเจ/นักจัดรายการเข้ามาประชุมเพ่ือรับฟังแนวทางการในการจัดรายการที่จะไม่ส่งผล

กระทบต่อผู้ฟังรายการ หรือกลุ่มคุณครูที่ต้องการท างานพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการเปิดรับสื่อให้กับ

กลุ่มเป้าหมายเด็กๆ และกลุ่มเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการขยาย

เครือข่ายคล้ายๆ กับภาคใต้ คือ ชักชวนให้ดีเจ/นักจัดรายการวิทยุ ตัวแทนจากองค์กรอิสระ องค์กรภาครัฐ/

รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมเป็นคณะท างานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เช่น เจ้าหน้าที่กองการบิน  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้มอบหมายให้แกนน าเครือข่ายฯ เริ่มด าเนินการจัดท าโครงการส าหรับพัฒนาการรู้เท่า

ทันสื่อในพ้ืนที่ของแกนน าเครือข่ายฯ และการขยายภาคีเครือข่ายเพ่ือเป็นตัวช่วยในการด าเนินโครงการให้แล้ว

เสร็จตามที่คาดหวังไว้ จากนั้น แกนน าเครือข่ายฯ จะมีการน าเสนอโครงการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 

๒ ที่กรุงเทพฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรับปรุงโครงการให้สามารถด าเนินงานได้จริง และโครงการได้

ด าเนินแล้ว แกนน าเครือข่ายฯ จะน าเสนอในงานมหกรรมผู้บริโภคฯ  

การประชุมส่งเสริมความเข้มแข็งแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ครั้งท่ี ๒  

ภาคกลาง 

 จากการประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคกลางที่ผ่านมา จะมีผู้เข้าร่วมไม่มากนัก ที่ปรึกษาจึงได้

ขยายขอบเขตเครือข่ายฯ ไปยังกลุ่มสถานศึกษาหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา ผนวกกับแกนน าเครือข่ายฯ ภาค

กลางมีสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยสามารถเป็นแกนน าหลักที่จะเข้ามาด าเนินการด้านการพัฒนาเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ในระดับเยาวชน/วัยรุ่นได้ รวมทั้งแกนน าที่มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการติดตามเฝ้า



๑๐๘ 

 

ระวัง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๙ ท่าน ประกอบด้วยแกนน าจากองค์กรอิสระด้านเยาวชน กลุ่มหลากหลาย

ทางเพศ ข้าราชการ คุณครูในสถานศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการอิสระ 

 ปัญหาที่พบในสถานศึกษา คือ นักเรียนมีการใช้ยาเกินขนาด (overdose) นักเรียนบางคนใช้ฮอร์โมนซึ่ง

ต้องขอความร่วมไปยังโรงพยาบาลเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง  ด้านปัญหาพ้ืนฐาน คือ 

เด็กเปิดรับสื่อโฆษณารับประทานขนมกรุบกรอบ น้ าอัดลม ฟันผุ  

 ผู้สูงวัยฟังวิทยุชุมชน ซื้ออาหารเสริมที่มีสเตียรอยด์ บอกไปแล้วเขาไม่เชื่อ เจ็บป่วยต้องพาไปหาหมอ 

เทคนิคการโฆษณามีความแยบยลใช้คนที่มีประสบการณ์ มีตัวตน อวดอ้างสรรพคุณรักษาได้ทุกโ รค ส่วนใน

จังหวัดปราจีนบุรี พบโฆษณาอาหารเสริมส าหรับคุณผู้ชายทางสถานีวิทยุ ใช้เพลง ๒ แง่ ๓ ง่าม ทั้งนี้ โรงเรียนมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ท าให้การเฝ้าระวังได้รับความร่วมมือจากครอบครัวและโรงเรียนช่วยกัน  

 ผู้บริหารสถานศึกษาได้บอกเล่าว่าการมีรายการชัวร์ก่อนแชร์  หรือกิจกรรมโครงการที่เกิดขึ้นภายใน

โรงเรียน เช่น โรงเรียนอ่อนหวาน โรงเรียนปลอดบุหรี่ สถานศึกษาสีขาว สุจริตต่อต้านการโกง ยาชูก าลังที่มีการ

สอดแทรกโฆษณา สาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากสื่อดาวเทียม ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลควบคุม 

 นักวิชาการมหาวิทยาลัย ได้เสนอความคิดเห็นว่าในการท างานเพ่ือให้ได้ผล อาจจะต้องเชิญผู้ที่ท างาน

ด้านโฆษณามาลองพูดคุย หากเป็นองค์กรก่อนที่จะท าการโฆษณาเขาจะพยายามป้องกันให้ปลอดภัยในระดับ

หนึ่ง ในด้านการน าเสนอข่าวสด ออกอากาศข่าวสด จะมีระบบที่ท าให้สื่อมวลชนสามารถตรวจสอบความ

เหมาะสมของเนื้อหาได้ก่อนที่จะท าการออกอากาศจริง 

 อย่างไรก็ตาม ตัวแทนภาคเยาวชน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปว่าเด็ก

รู้เท่าทันสื่อแต่ขาดการตระหนักในการเปิดรับสื่อ เขายังไม่ได้รับการปลูกฝัง เขายังขาดความรับผิดชอบในฐานะ

ผู้บริโภค ควรเปิดพ้ืนที่มีการรับฟังความคิดเห็น การเปิดรับสื่อให้มีความกระตือรือร้น การร้องเรียน ติดตามเฝ้า

ระวังเป็นระยะๆ เช่น การจัดสภาผู้ชม ผู้ฟัง เช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่มีการป้องกันความ

ผิดพลาดในการท างานสื่อเพ่ือให้สื่อมีความรับผิดชอบในการเผยแพร่  มีผู้ติดตามเฝ้าระวัง จะท าอย่างไรให้สื่อมี

ความรับผิดชอบ ด้านผู้ชม/ผู้ฟัง/ผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่เขาควรทราบ เช่น สิทธิของผู้บริโภค และเลือก

เปิดรับเฉพาะสื่อที่มีคุณธรรม 

 เภสัชกรจาก สสจ.ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าการแชร์ข้อมูลต่างๆ ผ่านสื่อ เราจะพบว่ามักจะเป็นผู้

ที่มีความรู้ ผู้บริหาร ผู้สูงวัย ไม่ใช่เด็กๆ กลุ่มนี้หรือไม่ที่ขาดการตระหนักในข้อมูล ผนวกกับข้อจ ากัดทาง

กฎหมาย เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับอ านาจถึงจะสามารถด าเนินการได้ อีกด้านหนึ่งที่ส าคัญ คือ เด็กๆ ทราบว่าสิ่งที่

เขาเลือกซ้ือไม่ว่าจะจากสื่อใดก็ตาม แต่มาจากการสร้างค่านิยมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ เช่น ต้องขาว ตาโต หน้าเรียว 

เกาหลี ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถท าก าไรได้ดี ท าให้ยิ่งมีการโฆษณามากยิ่งขึ้น หรือค่านิยมการจัดฟัน ปรากฏว่า

เด็กๆ ที่มีฐานะกลัวการจัดฟัน แต่เด็กๆ ในชนบทกลับมีค่านิยมว่าถ้าจัดฟันแล้วจะท าให้ดูเป็นคนที่มีฐานะ จริงๆ 
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ตามความเป็นจริง คือ อาหารกินให้อ่ิมมีชีวิตรอด ผลิตภัณฑ์เสริม คือ เสริม ควรระบุสรรพคุณ ถ้าระบุว่าสดชื่น 

กระปรี้กระเปร่า ถ้าใช้ค าเช่นนี้จะต้องมีการขออนุญาต ในแง่ของทางกฎหมายแล้วไม่สามารถตามทันได้ ดังนั้น 

สิ่งที่ควรจะท ามากที่สุด คือ ผู้บริโภคควรจะดูแลตัวเอง เฝ้าระวังซึ่งกันและกัน ซื้ออาหารเสริมเยอะ ต้อง

พิจารณาว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้หรือไม่ เขาได้ปฏิบัติในสิ่งเขาควรจะท าหรือไม่ เขาให้เราเกิดความเข้าใจอย่างไร 

ค่านิยมอีกด้านท่ีเราพบเห็นกันในขณะนี้ คือ การหิ้วขอฝากไปเยี่ยม ซุปไก่สกัด มาจากการโฆษณาให้ค่านิยมว่ามี

คุณค่าและมีความส าคัญ  

แม้เราจะพยายามให้ความรู้ แต่หากข้อมูลเข้ามามากๆ เด็กรับรู้มาก ตั้งรับไม่ทัน 

ด้านการกินฮอร์โมนมีท้ังที่รับประทานโดยที่ทราบและไม่ทราบ ทางการแทพย์ไม่ระบุมาเป็นทางการ จะ

ระบุเพียงแค่ว่ามีค่าใช้จ่ายสูง คนที่ต้องการใช้ เขาจะมีวิธีการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น เรียนรู้ผ่านกันมา ไม่ได้รับความรู้ 

ไม่ได้มีความรู้อย่างครบถ้วน ผนวกกับมีหลายชุดความรู้ เช่น ประเทศไทย ต่างประเทศ ชุดความรู้ก็ไม่เหมือนกัน 

ซึ่งจริงๆ แล้วควรจะอยู่ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งเราจะท าอย่างไรให้ผู้บริโภคไม่หลงเชื่อ 

Net Idol ที่โฆษณาหรือเป็นพรีเซ็นเตอร์สาวประเภทสอง เช่น การรับประทานยาคุม 

สสจ. ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การเข้าไม่ถึงข้อมูล มีหลายชุดข้อมูล หากเป็นทางออนไลน์ มีการ

ไลฟ์สดครีมหน้าขาว โฆษณาว่ายิ่งกว่าปรอท ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง อันตราย ก็ยังขายได้  เราควรจะ

ปรับเปลี่ยนค่านิยมใหม่ ไม่ให้ถูกชักจูงด้วยอารมณ์ กระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็งและมั่นคงต่ออารมณ์  

พอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็น 

เราจะท าอย่างไรให้ผู้ที่ได้รับความรู้ไปแล้วให้เขาน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการติดตามข่าวสาร กสทช. 

ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ในเรื่องการร้องเรียน ผู้รับชมยังไม่ค่อยรู้ช่องทางในการร้องเรียน นอกจากนี้ เราจะ

มีแนวทางในการกระตุ้นให้ผู้บริโภค/ประชาชนมีความรับผิดชอบตนเอง เฝ้าระวังตัวเอง ดูแลรับผิดชอบตัวเอง 

ให้เขาทราบว่าโฆษณาใดผิด ไม่ผิด รวมทั้งให้ผู้บริโภคศึกษาการร้องเรียน เราควรจะถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา

ต่างๆ พยายามดึงสื่อมาใช้ประโยชน์ และขยายเครือข่ายผู้บริโภคฯ ไปทั้งกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและ

ผู้ปกครอง 

ภาคเหนือ 

 แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคเหนือ ประกอบด้วยเครือข่ายชาติพันธุ์ชนเผ่าพ้ืนเมือง สื่อเยาวชนด้าน

สุขภาวะ/สุขภาพ วิทยุชุมชน ข้าราชการท้องถิ่น อสม. มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน ในเครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้เริ่ม

ก าหนดบทบาทการท างานที่ชัดเจน คือ ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 

 ประธานของกลุ่มเสนอว่าเราควรท าแผนให้ชัดเจน มีบัตรรับรองการเป็นแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ 

เพราะต้องการให้มีตัวตนในการท างาน ได้รับความคุ้มครอง โดยในกลุ่มจะมีการจัดท าโครงสร้างองค์กร พัฒนา
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แกนน า เครือข่าย เพ่ือให้งบประมาณมาด าเนินงานต่อไป กรอบการท างานของเราจะเน้นไปที่สื่อวิทยุ โดยเฉพาะ

วิทยุชุมชน บทบาทในเบื้องต้น ขอให้เรามีหน้าที่สื่อสาร ยังไม่ต้องเป็นผู้ร้องเรียน 

 นอกจากนี้ การที่เราตั้งทีมขึ้นมา ถือเป็นพลังเครือข่ายผู้บริโภคล้านนา จากที่เรามีกลุ่มชาติพันธุ์ ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน สสจ. ถือว่าทีมที่จะสนับสนุนค่อนข้างดี แต่ด้านแผนและทิศทางในการท างานยังไม่ชัดเจน การ

ประสานงาน ก าหนดบทบาท เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ มีศูนย์เฝ้าระวังสื่อ ทั้งนี้ การท างานจะเป็นไปได้ตามที่

คาดหวังไว้ แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ควรท าความรู้ให้มากกว่านี้ว่าแต่ละท่านท างานด้านใดบ้าง ควรจัดท าเป็น

ทะเบียนประวัติว่าแกนน าท างานอะไร พ้ืนที่ในการท างานครอบคลุมจังหวัดใดบ้าง หากมีข่าวสารเรื่องใดขอให้

แจ้งข่าวสารเชิญประชุม  

 การที่เรามุ่งเน้นไปที่วิทยุชุมชนเนื่องจากขณะนี้พิจารณาว่าวิทยุชุมชนเป็นธุรกิจหาเงินมีโฆษณาชวนเชื่อ 

เราจะท าอย่างไรให้วิทยุชุมชนที่แท้จริงฟ้ืนคืนมา เราจะใช้กระบวนการในการสื่อสารอย่างไร เราจะให้ความรู้กับ

ประชาชนอย่างไร ให้เขารู้เท่าทัน มีสติ รู้จริง สร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ต้องร้องเรียน ต่อไปอาจน าไปสู่สภาผู้บริโภค 

 แกนน า อสม. และองค์กรอิสระได้เคยศึกษามาหลายรูปแบบ และหลายพื้นที่ อาสาสมัครทดลองกับคน

หลายกลุ่ม เราควรน ามาถอดบทเรียน ท าแต่ละประเด็น เช่น อาหารที่ถูกโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ  อาจจะน าปัญหา

แต่ละพ้ืนที่มาถอดบทเรียน น ามาขยายผลต่อ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผักเม็ด รับประทาน ๑ เม็ด สามารถ

ชดเชยการบริโภคผักได้ ๒ กิโลกรัม รับประทานหลังอาหาร ๓ เม็ด มีผู้บริโภคเคยรับประทานแล้วต้องเข้า

โรงพยาบาล เราจะแนะน าอย่างไร ไม่ให้เขาซื้อ หรือจะมีการร้องเรียน ชดเชย ช่วยเหลืออย่างไร การผลักดัน

กฎหมายคุ้มครองเครือข่ายผู้บริโภคฯ  

การพัฒนาศักยภาพแกนน าเครือข่ายและเครือข่ายผู้บริโภคฯ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ขยายมากขึ้น

เช่น ต ารวจ สาธารณสุข ต่อไปถ้าเป็นไปได้ ผลักดันกระบวนการร้องเรียน ความรู้เท่าทันสื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง

ของระบบการศึกษา จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการได้ทุน/งบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนสื่อสร้างสรรค์ว่าเครือข่ายควรจะท าอย่างไรจึงจะมีโอกาสได้รับทุนนั้น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยข้าราชการครู ข้าราชการบ านาญ 

นักประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ค้าขาย อสม. องค์กรอิสระ นักจัดรายการวิทยุ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๔๓ ท่าน  

 สถานการณ์ในปัจจุบัน จะท าอย่างไรไม่ให้ผู้บริโภคหลงเชื่อโฆษณาเกินจริง ถ้าเขายังเชื่อ เขามีเงื่อนไข

ใดจึงท าให้เชื่อ พบทั้งในสื่อวิทยุ (บางสถานีไม่มีใบอนุญาตที่จะรับโฆษณาได้) และสื่อออนไลน์ กลุ่มผู้สูงอายุ

สามารถเข้าสื่อเหล่านี้ได้จากโทรศัพท์มือถือ 



๑๑๑ 

 

 แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ เสนอให้มีการสร้างเครือข่ายในแต่ละจังหวัด จากนั้นจัดประชุม สร้างสื่อใน

การสื่อสารของกลุ่มตนเอง เช่น ไลน์ เพจเฟซบุ๊ค โดยให้สื่อสารด้วยเนื้อหา รูปแบบที่ง่าย เข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่าย 

ก าหนดแผนปฏิบัติงานว่าจะท าอะไรบ้าง ทางกลุ่มแกนน ามีความพยายามจะรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสมาคมฯ และ

ปฏิบัติงานภายใต้สมาคม 

 แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ แบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือสร้างสรรค

โครงการกิจกรรมที่จะด าเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

 กลุ่ม ๑ สื่อวิทยุกระจายเสียง โฆษณาหลังเที่ยงคืน โฆษณาเกินจริงยาลดความอ้วน น้ าผลไม้รักษา

สารพัดโรค อาหารเสริมสมรรถภาพทางเพศ เราจะท าอย่างไรให้ผู้บริโภคมีการตรวจสอบ อย. ศึกษาส่วนผสม

ต่างๆ ว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ ไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา 

 กลุ่ม ๒ สถานีวิทยุ นักจัดรายการวิทยุ จากสถานการณ์หากสถานีวิทยุไม่มีโฆษณาก็ไม่สามารถอยู่รอด

ได้ ขณะนี้โฆษณาทางวิทยุมีการใช้จิตวิทยาให้ผู้ฟังคล้อยตาม และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์  การท างานของภาครัฐยังมี

ความสับสนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (กระทรวงพาณิชย์ สสส. อย. เนื้อหา การท างานไม่เหมือนกัน แนวทาง

ในการสื่อสารมายังผู้บริโภคไม่เหมือนกัน) แม้กระทั่งหน่วยงานที่ควบคุมปล่อยให้โฆษณานั้นออกอากาศได้ ทาง

กลุ่มต้องการสร้างเพจเฟซบุ๊คเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้ให้พวกเขาได้เข้าถึง กระตุ้นเตือนผู้บริโภค 

 กลุ่ม ๓ สื่อสังคมออนไลน์ จะสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบได้อย่างไร เป็นตาสัปปะรดตรวจสอบ 

 กลุ่ม ๔ ใช้สื่อเพจเฟซบุ๊คที่มีอยู่แล้วให้มาเป็นเพจของกลุ่ม “คนทันสื่ออีสาน” ในการสื่อสารกระตุ้นให้

ผู้บริโภคสื่ออย่างระมัดระวังและเฝ้าระวัง โดยให้ความส าคัญกับผู้บริโภคสูงอายุ 

 



๑๑๒ 

 

 ที่ปรึกษาได้ให้ค าแนะน าต่อโครงการที่น าเสนอว่าขอให้เป็นรูปธรรมจับต้อง และผู้บริโภคสามารถ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าได้ง่าย และควรมีการถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคและผู้บริโภค  ซึ่งจะ

ช่วยให้เราทราบได้ว่าเขามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด และศึกษาข้อมูลว่าที่แท้จริงแล้วผู้บริโภคในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร และขยายเครือข่ายไปที่กลุ่ม สสจ. อย. สคบ. เพ่ือช่วยในการท างานสื่อสาร

ด้านข้อมูลที่ถูกต้อง 

ภาคใต ้

 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความหลากหลายมากขึ้น โดยแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้เชิญกลุ่มคนใหม่ๆ ที่จะ

ผลักดันให้เป็นเครือข่ายผู้บริโภคต่อไปในอนาคต มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๓ คน ประกอบด้วยเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ที่มาจากองค์กรอิสระ ข้าราชการบ านาญ คุณครู นักจัดรายวิทยุ ช่างเทคนิคประจ าสถานีวิทยุ ด้าน

การเกษตรวิถีพอเพียง อาจารย์มหาวิทยาลัย และ อสม.  

 เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้ตั้งคณะกรรมการท างาน ๘ ท่าน ประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนกรรมการแต่ละอ าเภอเพ่ือให้การท างานเป็นรูปธรรมมาก

ยิ่งขึ้น เช่น การสอดส่องดูแลโฆษณาเกินจริง จะท าอย่างไรให้ผู้บริโภคในภาคใต้ได้รู้จักสื่อที่ทางเครือข่ายฯ ได้

สร้างขึ้นมา (เพจเฟซบุ๊ค “สื่อด้ามขวาน”) เพราะสื่อนี้จะเป็นช่องทางในการสื่อสาร และน าเสนอข้อมูลเพ่ือให้

ผู้บริโภคได้รับทราบว่าเครือข่ายฯ มีภารกิจ เช่น ส่งตัวอย่างสื่อที่น่าสงสัย จากนั้นเปิดพื้นที่ให้วิพากษ์วิจารณ์ว่ามี

ความเหมาะสมหรือไม่ การใช้ภาษาเป็นอย่างไร เพ่ือกระตุ้นให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ และผู้บริโภคได้ เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกัน โดยน าข้อมูลมาจากแหล่งสารที่เชื่อถือได้ เช่น กสทช. และเครือข่ายผู้บริโภคภาคอ่ืนๆ ที่ได้มีการ

จัดท าเพจเฟซบุ๊คเช่นกัน 

 ความคาดหวังของคณะกรรมการชุดนี้ คือ จะด าเนินการสร้างความเข้มแข็งในระดับจังหวัดต่อไป และ

คัดเลือกตัวแทนเพ่ือผลักดันไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม 

เบื้องต้น เครือข่ายผู้บริโภคฯ พัฒนาแนวทางท่ีจะท าให้ทีมงานมีความเข้มแข็ง มีบทบาทในการเป็นกระบอกเสียง 

ดูแล เฝ้าระวังผู้บริโภคในพ้ืนที่ได้ เช่น นักจัดรายการวิทยุที่มีฐานคนฟังที่เป็นแฟนประจ าสามารถช่วยเป็น

กระบอกเสียงถ่ายทอดเรื่องราวสิทธิของผู้บริโภค การรู้เท่าทันสื่อได้ทางหนึ่ง 

 ทั้งนี้ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้สะท้อนปัญหาของการท างานร่วมกันว่าค่อนข้างรวมตัวกันยาก จะเชื่อมโยง

การท างานได้อย่างไร แนวทางในการสื่อสารเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคด้วยกันเอง 

อาจจะต้องน ารูปแบบการด าเนินงานขององค์กรอ่ืนๆ มาปรับประยุกต์ใช้ เช่น องค์กรสตรีทราบว่ามีการประชุม 

๓ เดือน/ครั้ง จะท าอย่างไรให้หลายจังหวัดมารวมตัวให้เกิดความเข้มแข็ง ท างานร่วมกัน เพ่ือให้เครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ภาคใต้เกิดการเติบโต และท าให้องค์กรเป็นรูปธรรม มีการท างานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเราจะทราบดีว่า

ผู้บริโภคหรือคนในชุมชนของเราก าลังพบปัญหาการหลงเชื่อค าโฆษณา 



๑๑๓ 

 

 ในส่วนงานของ “กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ” เครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มนี้ยอมรับว่าเขาเป็นกะเทย แต่

ขอให้เรียกตามข้างต้น เพราะมีความลื่นไหลทางเพศมาก เพราะจากสถานการณ์ในจังหวัดตรังสาวประเภท ๒ มี

การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลับไปเป็นเพศชาย เพราะความจ าเป็นในการสมัครงาน ถ้าเป็นเกย์ยังพอรับเข้า

ท างานได้ แต่สาวประเภทสอง เพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด ความยากล าบาก คือกว่าจะได้รับการยอมรับจาก

ครอบครัว และการยอมรับจากสังคม สมัครงานไม่ได้ กลายเป็นว่าสาวประเภทสอง ถูกคนมองว่าเป็นคนผิด

วิปรติ ผิดเพศ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่  

เมื่อมาพิจารณาในการท าให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคใต้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น เมื่อเปิดเพจเฟซบุ๊ค

แล้วพบว่าไม่มีความเคลื่อนไหวใด ผู้ติดตามยังไม่มากนัก ไม่มีการ feed ข้อมูล ต้องการให้มีการส่งข้อมูลข่าวสาร

เพ่ือใช้เพจเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภค นอกจากนี้ เพจยังเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้บริโภคนอกพ้ืนที่ได้รับรู้

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน หรือเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน น าข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา น าไป

เป็นประเด็นพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือในชุมชนของพวกเขา (ที่ปรึกษา: เปรียบเสมือนสภากาแฟที่คนใน

ชุมชนรับฟังข่าวสารเรื่องราวจากสื่อต่างๆ หรือพบเห็นเหตุการณ์ในชุมชน แล้วสภากาแฟเป็นพ้ืนที่หรือเป็น

ช่องทางที่เปิดให้ชุมชนได้ร่วมกันพูดคุย) จะท าอย่างไรให้เพจสามารถสร้างกระแส  

จากคณะท างาน เครือข่ายผู้บริโภคฯ จึงได้พยายามก าหนดเครือข่ายที่จะป้อนประเด็นเพ่ือเผยแพร่ใน

เพจ เช่น การขาดนักวิชาการส่งข้อมูลมาให้ (ท่ีปรึกษาได้เชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มีการท าเพจลักษณะเดียวกันให้แบ่งปัน (share) ข้อมูลระหว่างกัน) นักจัดรายการวิทยุ คุณครู ที่จะขอความ

ร่วมมือในการน าส่งเนื้อหา ป้อนข้อมูลเพื่อให้เพจมีความเคลื่อนไหว 

จากที่ท างานมาภาคใต้ยังไม่มีรูปแบบหรือการพัฒนาศูนย์ที่จะเป็นแหล่งรวบรวมขข้อมูลหรือไม่มี

เครือข่ายผู้ที่รู้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รู้วิธีการท าหน้าที่ร้องเรียน หรือการจะพัฒนาสถานีวิทยุให้มี

ลักษณะจิตอาสาช่วยสังคม หากมีโฆษณาที่ไม่เหมาะสมเราจะท าอย่างไร นักจัดรายการวิทยุมีวิจารณญาณมาก

น้อยเพียงใด  

ในส่วนของนักจัดรายการวิทยุ เราแบ่งเป็น ๒ ภาค คือ ภาคปฏิบัติการ และภาคนักจัดรายการวิทยุ ซึ่ง

ในส่วนนี้สามารถกระจายข่าวให้ผู้บริโภค ในส่วนนี้เราควรมีกลุ่มที่เข้ามาท างานร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคฯ เสริม

ด้วยหน่วยงานภาครัฐ จะเสริมสร้างความเข้มแข็งใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ให้ได้ 

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้เสนอว่าควรมีสภาคุ้มครองชุมชนจังหวัดตรัง เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเป็นเหยื่อ 

อาจจะมีการตั้งแกนน าจังหวัดละ ๑ ท่าน มีข้อตกลงในการท างานร่วมกัน มีโอกาสพบปะ พูดคุยปรึกษากัน 

ค้นหาแนวทางที่จะท าให้ผู้บริโภคมีการป้องกันรับสื่ออย่างเท่าทัน เพราะสื่อมีอิทธิพลมากในการจูงใจ หากเรา

ขอให้นักจัดรายการวิทยุเข้ามาเป็นเครือข่ายผู้บริโภค เพ่ือชี้แนะผู้บริโภค สอดแทรกความรู้ ไม่ให้ถูกเอารัดเอา

เปรียบ ทั้งนี้ นักจัดรายการวิทยุได้มีความคิดเห็นว่าพวกเขาไม่ได้มีอ านาจบทบาทมาก เพราะการออกอากาศ



๑๑๔ 

 

เผยแพร่ขึ้นอยู่กับองค์กรที่เขาท างานให้ ส่วนหนึ่งเป็นที่ทราบกันและขอกันไว้ คือ ไม่น าเสนอการเอง และจริงๆ 

แล้ว นักจัดรายการวิทยุไม่ได้มีผลอะไรมากมายกับผู้ฟัง เราท าหน้าที่เพียงแค่รับข่าวมาแล้วน าไปเผยแพร่ต่อ แต่

สามารถช่วยบอกกล่าวให้ผู้ฟังเข้าไปติดตามเพจสื่อด้ามขวานให้ได้  และสามารถเชิญเครือข่ายผู้บริโภคเข้าไป

พูดคุยแลกเปลี่ยนหรือสัมภาษณ์ในประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภค การรู้เท่าทันสื่อได้ 

ทั้งนี้ การท างานเครือข่ายผู้บริโภคฯ สิ่งที่ยาก คือ ต้องการให้ผู้ที่เข้ามาท างานเครือข่ายถือว่าเป็นเรื่อง

ของเรา จากประสบการณ์ของเครือข่ายบางท่าน หากมีข้อซักถามเข้าไปในกลุ่มไลน์ แต่ผู้ถามไม่ได้รับค าตอบ

ใดๆ จะผิดถูกอย่างไรไม่ใช่ปัญหา แต่ขอให้ตอบมาบ้าง บางครั้งอาจจะน าไปเป็นประเด็นในเพจที่เราสร้างขึ้นมา

ได ้เช่น โพสต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาอาจจะเกินจริง ให้น ามาถกเถียงกันในกลุ่มเครือข่ายก่อน จากนั้น

น าไปสู่การกระตุ้นให้ผู้ติดตามเพจได้ร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ในด้านการสร้างความสนใจ

ของเพจเฟซบุ๊คในมุมมนักวิชาการได้ให้ข้อแนะน าว่าควรเพ่ิมเติมการเล่าเรื่อง เช่นเดียวกับที่นักจัดรายการวิทยุ

เล่าเรื่องให้คนฟัง ส่วนแนวทางการเพิ่มผู้ติดตาม อาจจะให้คนท่ีเป็นผู้ติดตามอยู่แล้ว เชิญให้คนที่พวกเขารู้จักให้

มากดติดตามเพจนี้ได ้

 นอกจากนี้ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้น าประเด็นด้านการรับชมโฆษณาทางโทรทัศน์  เช่น การปรับลด

โฆษณาแฝงในจอไม่ให้เกิน ๑ ใน ๘ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และยังเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค หรือ

รายการเกมส์โชว์ที่มีการเปิดแผ่นป้ายผู้สนับสนุนรายการ แม้กระทั่งรายการมวยที่มีการมอบรางวัลและมีป้าย

ผู้สนับสนุน ซึ่งถือเป็นการโฆษณาแฝงทั้งสิ้น 

 เครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคใต้ได้ก าหนดตัวแทนเครือข่ายในแต่ละจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับ

เครือข่ายในจังหวัดของตนเอง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ 

ต่อไปในอนาคตจะพยายามขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้ง ๑๔ จังหวัดในภาคใต้ (ภายหลังได้เครือข่ายเพ่ิมเติม

ในจังหวัดปัตตานี ระนอง ยะลา นราธิวาส ชุมพร) 

 จากนั้น ที่ปรึกษาได้มอบหมายให้แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ปรึกษากันว่าจะสร้างสรรค์โครงการเพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภค และติดตั้งชุดความรู้ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในโครงการได้เกิด

รู้เท่าทัน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยลักษณะโครงการควรจะต้องเปิดโอกาสให้มีการแสดงความ

คิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เป็นรูปธรรมและน าไปใช้ได้จริง เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการที่เครือข่ายได้น าเสนอ ทั้งนี้ เครือข่ายผู้บริโภคจะต้องเตรียมโครงการตาม

งบประมาณที่ก าหนดให้ เพ่ือน าไปเสนอในงานประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ 

ครั้งที่ ๒ ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  



๑๑๕ 

 

 

 ที่ปรึกษาพบว่าภาคใต้ยังขาดเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในภาคองค์กรอิสระที่ท างานอย่างจริงจัง เช่น สมาคม

ผู้บริโภคสงขลา และในภาคส่วนของนักวิชาการ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย  ที่ส าคัญ คือ เครือข่ายผู้บริโภคฯ 

ภาคใต้ ควรมีศูนย์กลางที่จะติดต่อประสานงานกับเครือข่ายคนอ่ืนๆ ในภาคได้ แม้ว่าเบื้องต้น จะได้มีการ

คัดเลือกตัวแทนขึ้นมาด าเนินการ แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายในวงกว้าง ท าให้การติดต่อประสานงาน

ค่อนข้างมีอุปสรรค ท าให้การท างานร่วมกันแบบ “บูรณาการ” ยังไม่ประสบผลส าเร็จ 

 ในระหว่างการประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ทั้ง ๔ ภาค ที่ปรึกษาได้แจ้งให้แกนน าได้จัดเตรียม

น าเสนอโครงการในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในวันเสาร์ที่ ๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพ่ือให้โครงการที่ถูกจัดท าขึ้นได้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภค แนว

ทางการด าเนินโครงการ คือ  

แนวทางการ “คิด” โครงการ 

• สร้างสรรค์ “ถ้อยค า” สะกิด/กระตุ้นเตือนผู้บริโภค  

• ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ เกิดพฤติกรรมพบเห็นสิ่งปกติในสื่อโฆษณาจากสื่อทีวี/
วิทยุ- ร้องเรียน และก าหนดแนวทางการจับมือร่วมกับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคภาคอ่ืนๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม 

• ระบุปัญหาและก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  

• ออกแบบสื่อ (ภายใน/ภายนอก)  



๑๑๖ 

 

• ก าหนดแนวทางการท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสื่ออย่างเข้มแข็ง ไม่ใช่การนั่งฟังการอบรม/รับฟังการบรรยายจาก
วิทยากร 

• จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ระบุสถานที่ กิจกรรม การวัดผล และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กรอบการท างาน 

• แกนน าเครือข่ายฯ น าโครงการไปลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริงภายในเดือน “กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑” 

• กลุ่มเป้าหมายของโครงการจ านวนภาคละ ๗๕ คน (แกนน าร้อยละ ๒๐ และผู้บริโภคในพื้นที่ร้อยละ 
๘๐) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ ครั้งท่ี ๒ 

 การประชุมครั้งนี้ ต้องการเพ่ิมเติมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะด าเนิน

โครงการตามทีว่างแผนไว้ ที่ปรึกษาก าหนดให้ช่วงเช้าเป็นการปาฐกถาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.ธนกร ศรีสุขใส) รับ

ฟังแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคจากวิทยากร (คุณเบญญาภา เมธาวราพร นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ

พิเศษ คุณธชนันท์ วงศ์ปัน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ) จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค -สคบ.) คุณธนกร จงอักษร นิติกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  และช่วงบ่าย

เปิดพ้ืนที่ให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้ปรึกษา น าเสนอโครงการที่จะด าเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ 

ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายผู้บริโภค และท่ีปรึกษาเพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ตั้ง

วัตถุประสงค์ ในการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๔๗ ท่าน 

 สรุปการบรรยายพิเศษจากวิทยากรทั้ง ๓ ท่าน  

๑. คุณธนกร จงอักษร ประเด็นในการบรรยาย คือ การท างานด้านอาหารและยา ผลกระทบความ

เป็นอยู่ที่มีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน งานของ อย. ได้แก่ การพิจารณา อนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

และรับเรื่องร้องเรียน เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้แก่ โทรทัศน์ดาวเทียม Social Media รับผิดชอบทั้งประเทศ สิ่งที่

ประชาชนควรให้ความสนใจ คือ ต้องทราบว่าสินค้าที่พบไม่ว่าจะเป็นออกอากาศผ่านสื่อประเภทใดให้พยายาม

ท าความเข้าใจในเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์รับประทานได้ อย. สสจ. เป็นผู้รับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์อีกลักษณะ คือ ใช้กับ

ร่างกาย เช่น ทา เหน็บ สอด เข้าสู่ร่างกาย และทานไม่ได้ เช่น วัตถุอันตรายในบ้าน ชิลค์ทอล์ก ยาฆ่ายุง แมลง

สาป ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น ผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ ายาท าความสะอาด ขัดห้องน้ า ใช้แล้วแพ้

หรือไม่ แม้กระท่ัง ยาเสพติดให้โทษบางอย่างสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้  

แม้ว่า อย. ดูแลด้านอาหาร แต่ในแง่ของร้านค้าที่ต้องประกอบอาหารจ าหน่ายทุกวัน อย. ไม่ได้คุม

วัตถุดิบนั้น เช่น เนื้อหมูที่ประกอบอาหาร หรือร้านค้าประกอบอาหารไม่ต้องด าเนินขออนุญาตจาก อย. ทุกวัน 



๑๑๗ 

 

หากขายเนื้อหมูในห้างไฮเปอร์มาร์ท อย. จะไม่ไปควบคุม (ถ้าไม่จ าเป็น) อย. จะไม่พยายามท างานที่ขัดกับ

วัฒนธรรมเดิมของเขา หรือขัดกับชีวิตดั้งเดิม  

ส าหรับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน อย. Call center สายตรง ๑๑๕๖ อีเมล fda1556 และมีสมาร์ท

แอพพลิเคชั่น ส่วนงานจังหวัดมีเบอร์โทรศัพท์สายตรงของงานคุ้มครอง – กลุ่มงานคุ้มครองของสาธารณสุข

จังหวัด ถ้าหากติดต่อ อย. แล้วล่าช้า สามารถติดต่อไปที่ สสจ. ได้ 

 

๒. คุณธชนันท์ วงศ์ปัน ประเด็นการบริหารจัดการ แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคควรแยกแยะให้ได้เพ่ือ

แก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่น แกนน าจะพิจารณาได้อย่างไรว่าโฆษณาเกินจริงหรือเป็นเท็จ เช่น ผลิตภัณฑ์

ล้างห้องน้ าไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ ๑๐๐ % เพราะไม่มีที่ ๑๐๐ % หรือต้องมาท าการตรวจสอบพิสูจน์กัน หรือ ซัก

ผ้า จุ่มน้ าเพยีง ๑ ครั้ง ขาวจั๊วะ ถือว่าผิด เกินจริง แต่ต้องมีผู้ร้อง แจ้งเบาะแสให้ สคบ. มาทดสอบ พิสูจน์ ตามท่ี

ร้องเรียน ลักษณะเช่นนี้ แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ต้องตรวจสอบ ถือว่าเป็นสิทธิ  นอกจากนี้ ควรจะสื่อสาร

ด้านสิทธิผู้บริโภค ๕ ประการให้พวกเขาได้รับทราบ นอกจากนี้ สัญญา ขยายตรง การดูฉลากสินค้า ข้อความ

ครบถ้วน และแกนน าควรได้รับทราบว่าแต่ละอย่างควรท าการร้องเรียนอย่างไร 

 ๓. คุณเบญญาภา เมธาวราพร สคบ. สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ หรือซีดีไว้ส าหรับเผยแพร่ สามารถอีเมลมา

ได้ที่ promote.ocpb@gmail.com ด้านการรักษาสิทธิในข้อ ๑. ค าพรรณนา โฆษณาเกินจริง มีการร้องเรียน

มาท่ี สคบ. ความมีอิสระในการเลือกหาสินค้า ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค สถานเสริมความงาม ท าสัญญาได้รับความ

เดือดร้อน การท าสัญญาควรระบุให้ชัดเจน เงื่อนไขเป็นอย่างไร ควรท าการศึกษาก่อนเบื้องต้น แต่ถ้าท าไปแล้ว 

จะมาร้อง สคบ. ได้ แต่แนวทางในการด าเนินงาน สคบ. มีความจ าเป็นต้องรับฟังทั้ง ๒ ฝ่าย  

mailto:promote.ocpb@gmail.com
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 หากพบปัญหาเกี่ยวกับการขาย ขายตรง ฉลาก สัญญา สคบ. จะแยกสายในการท างาน หาข้อเท็จจริง 

เชิญมาบอกกล่าวทั้ง ๒ ฝ่าย หาทางการไกล่เกลี่ย ระยะเวลากระบวนการประมารณ ๔๑ วันท าการ ซึ่งจะไม่ทัน

การณ์เพราะผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนไปแล้ว  

 สคบ. รับทุกเรื่อง กระบวนการท างานจะใช้ระยะเวลา แต่ถ้าแกนน าเครือข่ายหรือเครือข่ายทราบว่า

หากต้องการร้องเรียนเรื่องท่ีเกิดข้ึนควรไปที่หน่วยงานใด จะท าให้กระบวนการตรวจสอบมีความรวดเร็วมากขึ้น 

 

 

 

 ต่อจากนั้น ภาคบ่าย เครือข่ายผู้บริโภคได้ระดมสมอง ประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพ่ือก าหนดโครงการน าไปสู่การท างานร่วมกัน จากนั้นน าโครงการไปปฏิบัติจริงกับผู้บริโภคในพ้ืนที่ตามที่

โครงการได้ก าหนดไว้ ส าหรับโครงการที่ได้รับการเสนอแนะว่าสามารถด าเนินการได้ประกอบด้วยโครงการจาก

ภาคใต้ และภาคกลาง กล่าวคือ ภาคใต้ น าเสนอโครงการ ๕ กิจกรรม ครอบคลุมจังหวัดสงขลา ตรัง สุราษฎร์

ธานี และปัตตานี ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะให้น าโครงการทั้ง ๕ กิจกรรมนั้นมาบูรณาการ 

และถอดบทเรียนเพ่ือหาทิศทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค และได้แนวทางในการท างานประสานกัน

ภายในเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในภาคใต้  

อย่างไรก็ตาม เมื่อน าโครงการไปด าเนินงานในพ้ืนที่จริงแล้วพบว่าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคใต้ด าเนิน

โครงการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดท าโครงการเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ท าให้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เนื่องมาจาก เครือข่ายผู้บริโภคฯ ขาด
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ประสบการณ์ในการจัดท าโครงการ โดยเฉพาะการเขียนโครงการให้มีความชัดเจน และสามารถวัดผลเป็น

รูปธรรมได้ว่าผู้บริโภคในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงไรจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว สามารถน าข้อมูล 

เนื้อหาที่ได้รับจากกิจกรรมน าไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

ส าหรับโครงการภาคกลาง ต้องการจัดประกวดการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ปลอดภัย ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิให้

ค าแนะน าว่าควรจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นอันดับแรก จากนั้นตรวจสอบว่าหากนักเรียนสามารถ

ผลิตสื่อได้อย่างถูกต้อง ถือว่าการอบรมในเบื้องต้นได้ผลดี นักเรียนมีความเข้าใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ โดย

สะท้อนมาจากการผลิตสื่อที่เป็นผลงานที่สามารถน าไปเผยแพร่หรือน าไปใช้งานได้จริง และจากการที่นักเรียนได้

ลงมือผลิตสื่อด้วยตนเอง จะช่วยท าให้นักเรียนสามารถจดจ าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการอบรม 

ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่สามารถน าเสนอโครงการที่เป็นรูปธรรมที่สามารถน าไปด าเนินการ

ได้จริง และวัดผลในเชิงคุณภาพได้ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันซักถาม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า

โครงการที่ชัดเจน หลังจากนั้น ที่ปรึกษาและ กสทช. ได้กระตุ้นให้เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน

จากการที่ปรึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการประชุมแกนน า

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมา ได้คัดเลือกเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่มีแนวทางในการท างานที่ชัด เจนให้

ริเริ่มจัดท าโครงการขึ้นมา ๓ โครงการ และสามารถด าเนินงานได้เสร็จสิ้นทั้ง ๓ โครงการ 

ส่วนภาคเหนือนั้น ในเบื้องต้นมีความชัดเจนว่าต้องการด าเนินกิจกรรมโครงการในพ้ืนที่โป่งน้ าร้อน 

จังหวัดเชียงใหม่ แต่การท างานประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคฯ ยังไม่ราบรื่น ท าให้การน าเสนอ

โครงการยังไม่ชัดเจน แม้ว่าเครือข่ายผู้บริโภคฯ จะได้พยายามน าเสนอข้อมูลมาประกอบการสร้างสรรค์โครงการ 

แต่ยังไม่ชัดเจนมากนัก ทั้งนี ้หลังจากปิดการประชุมในวันดังกล่าว เครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคกลาง และท่ีปรึกษา

ได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการสร้างสรรค์โครงการเพ่ิมเติมกับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคเหนือ 

และสามารถด าเนินโครงการได้ตามที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ คาดหวังไว้ 

จากนั้น เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้พัฒนาโครงการ เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ ได้น าโครงการไปลงมือ

ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ที่ต้องการในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และน าผลการด าเนินงานมาน าเสนอในงาน

มหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่กรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (รายละเอียดการด าเนินโครงการทั้ง ๙ 

กิจกรรมปรากฏในบทที่ ๓) 

ในระหว่างที่ด าเนินการพัฒนาโครงการนั้น ที่ปรึกษาพบว่าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ต้องการเติมเต็มความรู้

ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การด าเนินงานของ กสทช. ทักษะในการสื่อสาร การเขียน

โครงการที่สามารถวัดผลในเชิงพฤติกรรมได้ การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม การเชื่อมโยงการท างานในกลุ่ม

เครือข่ายผู้บริโภคฯ  
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

๑. การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องงานคุ้มครองผู้บริโภค 

๑.๑ ดร. ตรี บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

ส านักงาน กสทช. ได้ให้สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้  

กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตามภารกิจส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค ตีความแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ท าให้มีเครือข่ายผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๔ สิทธิการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อ 

 การสร้างเครือข่ายจะท าอย่างไรที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภคให้แต่ละบุคคลได้รับทราบ

ว่าตนเองมีสิทธิ ทั้งนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งออกเป็น ๕ ระดับได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร 

(Inform) การรับฟังความคิดเห็น (Consult) การร่วมปฏิบัติงาน (Involve) การร่วมตัดสินใจ/ร่วมด าเนินการ

ต่อเนื่อง (Collaborate) และการร่วมก าหนดนโยบาย/แนวทาง (Empower)   

จากที่กล่าวไปบทบาทของ กสทช.พิจารณาว่าควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกิจกรรมตามแผนแม่บท 

การสร้างให้ผู้บริโภครู้สิทธิ เฝ้าระวัง การท ากิจกรรมเพ่ือขยายผลให้มีส่วนร่วมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ 

กสทช. เช่น การแจกคูปองดิจิทัล การพัฒนา/ปรับปรุงข้อเสนอคุ้มครองผู้บริโภค การเชิญเครือข่ายแกนน า ซึ่ง

เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนา เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส ร้องเรียน และน าไปสู่ขั้นสูงสุด คือ 

น าเสนอแนวทาง/นโยบายต่อ กสทช.  ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเปิดเวทีรับฟังน าไปสู่การร่างเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยการเชิญตัวแทนให้แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคหรือผู้บริโภคได้มีความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เครือข่าย

ที่เข้ามาท างานส่วนนี้ควรจะเป็นใครบ้าง เขาจะต้องเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้าง ตัวอย่างจากในปี ๒๕๕๕ เครือข่าย

กลุ่มคนชาติพันธุ์ได้มีข้อเสนอเป็นปฏิญญาร่วมกันในด้านการคุ้มครองสิทธิให้กับกลุ่มนี้ 

 ในด้านการท างาน กสทช. ในส่วนของการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะน าไปสู่การ

ท าให้ประชาชนเข้าใจผิด ท าให้เสียทรัพย์ เสียโอกาสการรักษา เสียสุขภาพ หรือเสี ยชีวิตได้ เช่น ยา

ครอบจักรวาล น้ าหมักสมุนไพรรักษาโรค เพ่ือป้องกันมิให้มีผลิตภัณฑ์ใดเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น การก าหนด

ระยะเวลาในการโฆษณาอาจท าให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่พึงพอใจ การน าเสนอข้อมูลหรือข้อความที่เกิน ๑ ใน ๘ 

ของพ้ืนที่หน้าจอ การออกอากาศด้วยระดับเสียงที่ต่างกัน ท าให้ต้องเพ่ิมลดระดับเสียงตลอดเวลา ในส่วนที่กล่าว

ไป กสทช. ต้องเข้าไปก ากับดูแล และการคุ้มครองด้านการรับบริการ ได้แก่ ในกรณีเคเบิลทีวีไม่ท าตามเงื่อนไข 

เช่น กิจการเคเบิล ๒ แห่งรวมกันหรือท ากิจการร่วมกัน จากนั้นท าออกอากาศรายการต่างๆ แต่ท าให้ผู้บริโภค

ต้องช าระค่าบริการที่แพงมากขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ท าสัญญากับผู้บอกรับสมาชิกไว้ก่อนหน้านี้ 

 ปัญหาในขณะนี้ คือ เครือข่ายยังมีความเข้าใจไม่มากว่าเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. เช่น กสทช. ไม่ได้

มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่มีลักษณะ Convergence อาจจะเกินขอบเขตการท างานของ กสทช. ผนวก
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กับการเข้า-ออกของเครือข่าย จากเดิมเครือข่ายเคยมีใจกระตือรือร้นในท างาน ต่อมาไม่ต้องการท างานเครือข่าย

ต่ออีกแล้ว 

 สิ่งที่ผู้บริโภคคิด คือ เขาไม่ได้คิดว่าสื่อที่เขาเปิดรับเป็นส่วนส าคัญ เขามองสื่อเป็นส่วนเสริม เช่น ภาคใต้

ฟังรายการเพ่ือสุขภาพ จะท าอย่างไรให้เขาเกิดความสงสัยว่าท าไมต้องรบเร้าให้ซื้อสินค้าแต่กลับเป็นสาย

วิชาการท่ีให้ความกังวลกับเรื่องนี้ กลุ่มมีความหลากหลายมาก ต่างกันมาก พยายามหาคนที่กระตือรือร้นเข้ามา

ท างานเครือข่ายผู้บริโภค สิ่งที่ส าคัญ คือ สื่อไม่ได้มีผลกระทบต่อเขา เพราะเนื้อหาเผยแพร่หลายช่องทาง เช่น 

ออกอากาศครั้งแรกในสื่อโทรทัศน์ จากนั้นเผยแพร่ไปที่สื่อยูทูป ไลน์ทีวีผลิตเนื้อหาเองมีเวอร์ชั่น  Uncut ซึ่ง

ปัจจุบันมีความยากในการก ากับ 

 เครือข่ายผู้บริโภคในปีแรกไม่ค่อยประสบผลส าเร็จ ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลท าได้ในระดับหนึ่ง

แต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด เช่น ไม่ได้เก็บเทป จะสืบค้นกลับไปหาก็ยากมาก ปีถัดมาเน้นการท าความเข้าใจ 

โฆษณาที่ผิดมีอะไรบ้าง ให้ข้อมูล มีหลักฐาน ท างานร่วมกันในพ้ืนที่ ท าให้ อย. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทั่ว

ประเทศ  

 ในปี ๒๕๕๕ เครือข่ายมีความหลากหลายได้ให้ข้อเสนอ คือ มุ่งให้ความส าคัญเฉพาะประเด็นให้ความรู้ 

จัดเวที เปิดประเด็นให้พูดคุยกันด้านอาหาร ยา ต่อมาในปี ๒๕๕๗ ไม่มีผลมากนัก ข้อร้องเรียนน้อย จากนั้นหยุด

ไป ๑ ปี เพ่ือทบทวนลองท าโมเดลใหม่ๆ มุ่งท าเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม LGBT ซึ่งเขามีความกระตือรือร้นมาก 

แต่เราต้องพิจารณาให้เข้าประเด็นอาหาร และยา การขยายกลุ่มผู้บริโภค คือ กลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก เราได้ลอง

ท าแผนท าให้เกิดการเฝ้าระวัง พบว่าคนบางกลุ่มไม่ได้รับการยอมรับ ให้เขาท าเรื่องร้องเรียนว่าอะไรท าได้หรือ

ไม่ได้ แต่ก็ไม่มีเรื่องร้องเรียน มีแต่ช่อง ๓ ชุดชาวเขาไม่มีการซักเลย เขาก็มีท าหนังสือไปที่ช่อง ๓  พยายาม

เชื่อมโยงพ้ืนที่ของเครือข่ายกับช่อง ๗ ที่พบข้อสงสัยในละครเรื่องหนึ่ง ซึ่งกลุ่มนักวิชาการและเครือข่ายได้

ช่วยกันขยายผลด้วยการร่วมกันรณรงค์ในพ้ืนที่ว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความไม่เหมาะสม หรือกรณีของช่อง ๓ น า

คนพิการมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  

 ในส่วนของข้อมูลที่ถูกส่งกลับมายัง กสทช. พบว่าการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหารหรือยา 

มีน้อยมากหรือไม่พบการร้องเรียน กสทช. พิจารณาว่าผู้บริโภคไม่ค่อยกระตือรือร้นกับการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ

เพ่ือช่วยกันสอดส่องดูแลการน าเสนอโฆษณาที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กสทช. ต้องการให้

ผู้บริโภคและสื่อมวลชนมีความเข้าใจกัน เช่น จากกรณีการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่เหมารวมว่าชาวเขาค้า

ยาเสพย์ติด โดยพยายามผลักดันแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคให้ร่วมกันจัดท าคู่มือส าหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะ

เพ่ือให้สื่อเข้าใจกลุ่มคนชาติพันธุ์และมีการน าเสนอข่าวสารที่ชัดเจน ถูกต้อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภาพเหมารวม

ต่อกลุ่มคนชาติพันธุ์เหมือนที่ผ่านมา จากที่กล่าวไป กสทช. ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดจากการร่วมมือกันของ

ผู้บริโภคกันเอง กสทช. ต้องการเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนเบื้องหลัง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากลับยังไม่ได้ผล สืบ

เนื่องมาจากการท างานไม่มีความต่อเนื่อง จึงไม่สามารถท าให้แล้วเสร็จได้ 
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 จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบการลงพ้ืนที่ร่วมประชุมกับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค

ทั้ง ๔ ภาคท้ัง ๒ ครั้ง พบว่าผู้บริโภคไม่มีการร้องเรียนกลับมายัง กสทช. ในส่วนงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคในด้าน

การโฆษณาที่พบเห็นผลิตภัณฑ์ อาหาร อาหารเสริม หรือยาที่โฆษณาเกินจริง ไม่เหมาะสม หรือซื้อมาบริโภค

แล้วก่อให้เกิดเสียกับร่างกายไม่เป็นไปตามโฆษณา มาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้บริโภคไม่คิดกล่าวโทษว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ดี แต่ที่ผู้บริโภคใช้แล้วไม่เป็นไปตามโฆษณานั้นมา

จากร่างกายของตนเองที่ไม่สามารถท่ีจะดูดซึมส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ดี 

๒. หลังจากรับชม/รับชมโฆษณาแล้วผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้แล้วไม่ได้ผล ไม่หายดั่งค าโฆษณา

เพราะ “เวรกรรม” ของผู้บริโภคเอง  

๓. ผู้บริโภคไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิที่จะร้องเรียนได้หากบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นตามโฆษณา 

๔. ผู้บริโภคไม่รู้ช่องทาง แนวทางว่าจะต้องไปร้องเรียนกับหน่วยงานใด  

๕. แกนน าเครือข่ายผู้บริโภคไม่ทราบช่องทาง แนวทางการร้องเรียน 

๖. การท างานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน (แกนน าเครือข่าย) พบทั้งรูปแบบร่วมมือกันท างาน

ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และไม่ค่อยประสานงานกัน (ต่างคนต่างท าตามหน้าที่หรือความรับผิดชอบของตน ซึ่งแต่

ละภาคส่วนมีการท างานอย่างจริงจัง แต่ขาดความร่วมมือกัน)  

 ในส่วนของกลุ่ม LGBT มีความกระตือรือร้นมาก ท าให้สื่อมวลชนหรือภาครัฐมีความเข้าใจคนกลุ่มนี้

มากขึ้น เขาต้องการท าคู่มือให้เป็นต้นแบบ แต่รอการเปลี่ยนแปลง ก่อนหน้านี้ การเกณฑ์ทหาร ทางกลุ่ม LGBT 

มีการท าความเข้าใจร่วมกันกับสื่อมวลชนมาเป็นระยะๆ กล่าวคือ การที่กะเทยไปเกณฑ์ทหาร การน าเสนอข่าวที่

ใช้ค าหรือถ้อยค าที่ตลก ล้อเลียน ไม่เหมาะสมท าให้พวกเขาถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณค่า ทางกลุ่ม LGBT จึง

ต้องการให้มีเวที เพ่ือท าความเข้าใจกับสื่อมวลชน หาแนวทางการร่วมกันก าหนดแนวทาง หรือทิศทางการ

น าเสนอข่าวเพ่ือให้เกียรติในฐานะที่คนกลุ่มนี้ คือ กลุ่มความหลากหลายทางเพศท่ีเป็นมนุษย์หรือคนเช่นเดียวกัน 

 เมื่อพิจารณาประกอบการกับการประชุมร่วมกับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคในส่วนของกลุ่ม LGBT แล้ว

พบว่ามีความพยายามท างานประสานความร่วมมือในส่วนของภาครัฐด้วย จากเดิมที่คนกลุ่มนี้ไม่มีการร้องเรียน

ใดๆ แต่ปัจจุบันได้พยายามที่จะผลักดันและขับเคลื่อนให้ได้รับความเป็นธรรมจากสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ ทาง

กลุ่มได้เข้ามาท างานขับเคลื่อนร่วมกันแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคในภาคใต้ กล่าวคือ กลุ่ม LGBT ภาคใต้ท างาน

ร่วมกับแกนน าเครือข่ายฯ ภาคใต้ จัดท าเพจเฟซบุ๊ค “สื่อด้ามขวาน” เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารกับแกนน า

เครือข่ายฯ ด้วยกันเอง และต้องการเป็นช่องทางกระตุ้นผู้บริโภคให้มีการระมัดระวังในการเลือกเปิดรับข้อมูล

จากโฆษณา หรือข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งในขณะนี้ก าลังพัฒนาและร่วมกันค้นหาประเด็นในการสื่อสารที่จะท าให้เพจ
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เฟซบุ๊คเป็นรู้จักและมีผู้ติดตามมากขึ้น โดยที่ปรึกษาได้ให้ค าแนะน าและให้ประสานงานร่วมกับแกนน าเครือข่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาเพจเฟซบุ๊คให้น่าสนใจมากข้ึน 

 เป้าหมายที่ กสทช. ต้องการ คือ การมุ่งส่งเสริมให้เครือข่ายผู้บริโภคเป็น active citizen รณรงค์ท า

ความเข้าใจกับสื่อ ส่งเรื่องร้องเรียน มีการเฝ้าระวัง สร้างเวทีขยายผล เราเคยให้มูลนิธิอาหารและยาเข้ามา 

Train การท าเรื่องร้องเรียน ต้องการให้เขาเฝ้าระวัง การละเมิดสิทธิ และสร้างการเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรม

ด้วยตนเองในพื้นที่ท่ีมีปัญหา ให้แกนน าเครือข่ายฯ ได้มีบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนในการท างาน กระตุ้นให้มีการ

เพ่ิม/ขยาย Node แต่ละภาคผ่านการท ากิจกรรมและสร้างการรู้เท่าทันสื่อร่วมกัน 

๑.๒ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้ปฏิบัติงานประจ ากรรมการ กสทช. 

- แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ควรเป็นอยา่งไร  

ส านักงาน กสทช. ควรจะมีแนวทางท่ีส าคัญดังนี้  

 ๑) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนจิตอาสาเฝ้าระวังสื่อ โดยกลุ่มเป้าหมายต้องเป็น

ผู้มีความชอบและสนใจติดตามสื่อวิทยุและโทรทัศน์เป็นประจ าสม่ าเสมอ พร้อมกับการส่งเสริมเครือข่ายดังกล่าว

ให้สามารถรวมตัวกันเป็นองค์กร เช่น ชมรม หรือสมาคม รวมตลอดถึงความร่วมมือกันระหว่างองค์กรหรือ

เครือข่าย 

 ๒) สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการจัดประชุมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ โดยสนับสนุนให้

เครือข่ายที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเครือข่ายใหม่ๆ หรือเครือข่ายที่ต้องการความ

ช่วยเหลือ 

  ๓) สนับสนุนงบประมาณการท ากิจกรรมของเครือข่ายที่มีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนงาน

ของส านักงาน กสทช.อย่างต่อเนื่องเท่าท่ีจ าเป็น  

- สถานการณ์ท่ีผู้บริโภคได้รับผลกระทบเป็นอย่างไรในรอบ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา  

จ าตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ แต่คิดว่าสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นแต่ประการใด การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ

ผู้บริโภคยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาที่เกินจริง และการโฆษณาแอบแฝงซึ่งส านักงาน 

กสทช.ยังไม่มีประกาศท่ีชัดเจน  

- ปัจจัยใดที่ท าให้สื่อมวลชนในระดับชาติและระดับภูมิภาคยังคงมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

ที่ชัดเจน คือ ปัจจัยด้านธุรกิจ เป็นความจ าเป็นหรือความต้องการในการหารายได้ เพียงแต่ระดับในการ

แสดงออกอาจจะมีระดับแตกต่างกัน เช่น โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลอาจจะแนบเนียนกว่า เช่น การ
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โฆษณาข้อความหรือตราสัญลักษณ์บนหน้าจอที่เกิดกว่าที่ประกาศก าหนด หรือการพูดประชาสัมพันธ์ในรายการ

แบบโน้มน้าวชักจูงใจ ขณะที่โทรทัศน์ดาวเทียมอาจจะโฆษณาสินค้าที่ชัดเจนทั้งๆ ที่รู้ว่าผิด สรุป คือ ปัจจัยหลัก

คือ ปัจจัยด้านธุรกิจหรือรายได้   

-  ภาคใดของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภคมากท่ีสุด เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  

เรื่องนี้ไม่มีข้อมูล ไม่แน่ใจว่าส านักงาน กสทช.เองได้จ าแนกข้อมูลกรณีร้องเรียนออกเป็นรายภาคหรือไม่ 

ถ้ามีก็ดีจะได้ดูความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกร้องเรียน และประเด็นที่ถูกร้องเรียน จะรับไว้เป็น

การบ้านเพ่ือเป็นข้อมูลในการท างานต่อไป 

- แนวทางการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความสามารถรู้เท่าทันสื่อเป็นอย่างไร ผลสัมฤทธิ์ควรเป็นเช่นไร 

ใช้การอบรมสัมมนา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ปัจจุบันสื่อมีการหลอมรวมมากข้ึน ส านักงาน กสทช.

ก็พยายามท าให้เกิดการหลอมรวมในการก ากับดูแล เมื่อก่อนมีการแยกกันชัดเจนระหว่างการก ากับดูแลเนื้อหา

รายการ กับการคุ้มครองการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในรอบปีที่ผ่านมา ส านักงาน กสทช. พยายาม

ท าให้เครือข่ายสองกลุ่มนี้ได้ท างานร่วมกัน ส่วนผลสัมฤทธิ์ถ้าดูจากผลการท างานของเครือข่ายในการแจ้งข้อมูล

ต่างๆ ก็มากข้ึนเป็นล าดับ 

- การด าเนินงานในด้านนโยบาย ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในประเทศไทย และระหว่างประเทศจะมีทิศทาง

และแนวทางอย่างไร  

การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของ กสทช. ถูกก าหนดไว้ใน พรบ.องค์กรฯ  ซึ่งเป็น

กฎหมายหลัก ความร่วมมือภายในประเทศทั้งระหว่าง กสทช. สคบ. และ อย. ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปอาจจะมี

ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างส านักงาน กสทช. กับองค์กรภาคประชาสังคม 

หรือภาควิชาการก็จะต้องชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ

ในอาเซียนมีความริเริ่มด้วยกันแล้ว อย่างไรก็ตาม ความชัดเจนจริงๆ จะต้องรอกรรมการ กสทช.  ชุดใหม่เข้ามา

รับหน้าที่การบริหารงาน 

๑.๓ นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ 

 คุณหมอให้ข้อมูลการท างานของ อสม. และองค์กร NGO โดย อสม. เริ่มจากกระทรวงสาธารณสุข 

จัดตั้งปี ๒๕๒๐ เพ่ือสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนที่ ช่วยเหลือในด้านการดูแลสุขภาพ จากเดิมการสื่อสารและ

คมนาคมไม่สะดวกท าให้มีปัญหาด้านการสื่อสารสุขภาพ แม้ว่าในปัจจุบันแม้จะพัฒนาทันสมัยมากขึ้น แต่เป็น

การส่ง/เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ลักษณะการท างานของ อสม. รับทราบปัญหา และเป็นผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ แต่
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ลักษณะการท างานของ NGO จะไม่ติดพ้ืนที่ เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ในการท างานไปเรื่อยๆ ไม่ค่อยมีความผูกพันกับ

พ้ืนที่ การท างานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

 ข้อดีของการมีเครือข่ายผู้บริโภคที่เป็นคนในพ้ืนที่ คือ การท างานมีความต่อเนื่อง ติดพ้ืนที่ เราพอที่จะ

ท าการประเมินได้ในระดับหนึ่งว่า กสทช. ต้องการสร้างให้คนกลุ่มนี้เป็นเครือข่ายผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไรก็ตาม

ลักษณะการท างานในขณะนี้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อาจจะเป็นการตั้งรับ หากมีการถูกเอาเปรียบ คนใน

พ้ืนที่จะค่อยๆ รับรู้ ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ควรจะค่อยๆ สะสม น าไปสู่การยกระดับการเปลี่ยนแปลง 

 เมื่อเปรียบเทียบกับ NGO จะมีความสามารถในการสร้างกระแสหรือในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤต เรียก

ความสนใจจากสื่อได้ มีการคลุกคลีกับคนในพื้นที่ แต่เข้าๆ ออกๆ เขาจะสามารถด าเนินงานได้เพียงแค่บางส่วน

เท่านั้น อาจเนื่องมาจากงบประมาณไม่พอ นอกจากนี้ NGO ยังมี connection เชื่อมโยงแต่ละจังหวัดที่จะ

น าไปสู่การท างานร่วมกันได้ การท างานกับ NGO อาจต้องพิจารณาว่าเขาจะสามารถท าการสื่อสารกับคนใน

พ้ืนที่ได้หรือไม่ เขาท างานจริงหรือไม่ เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาจะเข้าไปถึงประชาชนในทุกครัวเรือน 

ประชาชนจะรู้เรื่องหรือไม่ หากราพบว่าเขาสามารถท างานเข้าถึงประชาชนได้ หมายความว่าเราอาจจะไม่ต้อง

ไปสร้างเครือข่ายผู้บริโภคหรือไม่ แต่ขอให้ค านึงว่า NGO ท างานได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 

 สิ่งที่ควรด าเนินการ คือ ผสมผสานการท างาน ลดช่องว่าง เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน 

และพยายามผลักดันให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายและการน าไปปฏิบัติงาน

จริงว่าจะท าได้มากน้อยเพียงไร โดย กสทช. จะต้องพิจารณาบทบาทของตัวเองด้วยว่าจะท าการตัดสินใจเชิง

นโยบายด้านนี้อย่างไร หรือต้องการอยู่ในสถานะผู้ควบคุม (regulator) เท่านั้น เช่น เมื่อสื่อท าผิด สอบสวน 

เรียกปรับ 

 ที่ปรึกษาได้ท าความเข้าใจจากข้อมูลของนายแพทย์นิพนธ์ สรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องได้ว่าการท างาน

ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ไม่ว่าจะติดต่อกับเขาในฐานะที่เป็น อสม. หรือ NGO ควรพิจารณาในด้านความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการท างานของพวกเขาเพ่ือจะได้ทราบแนวทาง/วิธีการท างาน เพ่ือจัดการ

ติดต่อประสานงานได้เหมาะสม แต่ละฝ่ายมีข้อจ ากัดในการท างาน 

 ๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. สุนทรีย์ ท.ชัยสัมฤทธิ์ผล อาจารย์ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 อย. ดูแลสื่อโฆษณา (ครอบคลุมวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และออนไลน์) และผลิตภัณฑ์ แต่ก็ไม่

สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง จากการที่รัฐบาลส่งเสริมผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือสมุนไพรพ้ืนบ้านท าให้มีการผลิต

ออกมาจ าหน่าย ขายดี มีการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนเข้าถึงทุกครัวเรือน จากการที่ดูแลไม่ทั่วถึงท าให้ส านัก

สาธารณสุขจังหวัดต้องเข้ามาช่วยดูแล แต่ไม่มีบุคลากรในการท างานมากนัก ผนวกกับบางส่วนไม่ต้องการมี

ปัญหากับสื่อมวลชน จึงเพิกเฉยไป 
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 การท างานที่ผ่านมาได้เชื่อมโยง กสทช. (ก าหนดให้สื่อเก็บเทปไว้ ๔๕ วัน อ านาจรวมศูนย์ตรงที่

ส่วนกลาง - นโยบายจังหวัด) สสจ. (อยู่ภายในส่วนงานสาธารณสุข แต่ไม่สามารถสั่งการไปที่ อย. ได้) และ อย. 

(เร่งรัดทางกฎหมาย) หลายจังหวัดสร้างเครือข่ายผู้บริโภคข้ึนมา 

 ที่ผ่านมาผู้บริหารมีปัญหาในด้านการตัดสินใจ จากการที่ปัญหาเกิดขึ้นมาไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปีแล้ว และมี

แนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ นโยบายของจังหวัดไม่ต้องการมีปัญหากับสื่อ ไม่อยากเป็นคดี ไม่ต้องการเกี่ยวข้อง

ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของจังหวัดต่างๆ ไม่ต้องการที่เข้มงวดกับผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ แม้ว่าหากเขากระท าผิดจริง 

และถูกปรับไม่มากก็ตาม 

ความส าคัญของความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคจะมีส่วนเข้ามาช่วยได้มาก ในด้านการเฝ้าระวั ง การชี้

เบาะแส ช่วยเป็นพลังให้สอดรับกับกฎหมาย ณ ขณะนี้ เรายังขาดฐานข้อมูลที่ชัดเจน ด้านเครือข่ายนักวิชาการ 

ยังไม่สามารถช่วยได้มากนัก สถานการณ์ คือ ผู้บริโภคยังคงไม่เข้าใจ ไม่ทราบว่าตนเองรับประทานยาที่มี

ส่วนผสมอะไรบ้าง ตัวยาต่างๆ ที่วางจ าหน่าย บางชนิดไม่ได้มีผลวิจัยที่แน่ชัด แต่เป็นลักษณะมีคนมาบอกเล่าให้

ฟังเพียงไม่ก่ีคน ประชาชนหลงเชื่อ ซึ่งถือว่าเป็นผลกระทบ กล่าวคือ พวกเขายังไม่เท่าทันสื่อ แม้กระท่ังเรื่องยาที่

รับประทานเป็นประจ าพวกเขาก็ไม่ทราบ ประชาชนมักจะฝากความหวังไว้กับแพทย์ แพทย์พูดอย่างไรก็เชื่อ 

หรือบางทีก็ไม่อยากฟังที่แพทย์ก าลังอธิบายให้ฟัง ข้อมูล/ความรู้ด้าน healthy literacy ยังมีไม่มากพอ เมื่อ

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย เขามีความเข้มแข็งในการตรวจสอบสูง

มาก เขาสามารถสกัดการเข้าถึงได้ 

๓. นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 

๓.๑ อาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-ความส าคัญของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (เน้นสื่อกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ท้องถิ่น/

ชุมชน) 

การมีเครือข่ายผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ดี และมีความส าคัญอย่างมาก  เพ่ือช่วยกันสอดส่องดูแลเนื้อหา

รายการ หรือโฆษณาเกินจริง  ซึ่งหากไม่มีเครือข่ายผู้บริโภค  ก็จะไม่มีการท้วงติง  ไม่มีการร้องเรียน  เจ้าของ

สินค้าก็จะไม่ใส่ใจในคุณภาพของสินค้า และให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างผิดๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในการใช้

สินค้าได้ 

-การส่งเสริมให้เครือข่ายเข้มแข็งและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพควรท าอย่างไร/ มีแนวทางอย่างไร 

การส่งเสริมให้เครือข่ายเข้มแข็งและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการให้ความรู้และสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  สิทธิของผู้บริโภค อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  โดยการจัดกิจกรรม หรือ

โครงการต่างๆ ให้เครือข่ายได้ฝึกทักษะในการท างานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
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-การพัฒนาเครือข่ายที่เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทยควรท าอย่างไร/ มีแนวทางอย่างไรหรือควรพิจารณา

จากปัจจัยใด 

การพัฒนาเครือข่าย ควรต้องเน้นการสร้างพันธมิตรกับองค์กรที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งอยู่แล้ว  

เช่น ผู้น าชุมชน  ผู้น ากลุ่ม  สมาคม  มูลนิธิ  สถานศึกษา ฯลฯ  ที่มีความสนใจ และมีสมาชิกอยู่แล้ว  เพื่อให้การ

ท างานขยายเครือข่ายบรรลุเป้าหมาย และได้คนที่มีก าลังคนที่จะเข้ามาร่วมงานได้อย่างเต็มที่ 

-สื่อใดท่ีควรมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่จ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อ 

สื่อออนไลน์  เพราะมีจ านวนมาก ใกล้ชิดกับผู้บริโภค มีความยืดหยุ่นมาก มีทั้งภาพและเสียง 

-เพราะเหตุใดสื่อดังกล่าวจึงมีการด าเนินงานเป็นเช่นนั้น สาเหตุหรือที่มาของปัญหามาจากปัจจัยใด 

เนื่องจากปัจจุบันสื่อออนไลน์ มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าสื่อโทรทัศน์ เพราะประชาชนทุกเพศ 

ทุกวัยสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือ 

โทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ ๕ ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะโทรศัพท์มือถือมีลักษณะเป็นสื่อ

ใหม่ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย อาทิ ใช้เป็นโทรศัพท์ รับชมรายการต่างๆ ได้ ฟังวิทยุ ค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

เป็นต้น 

-แนวทางการแก้ไขจะเป็นอย่างไรให้มีความชัดเจนและน าไปปฏิบัติจริงในอนาคต 

 ต้องสร้างกฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือกฎหมายในการควบคุม  ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อ

ออนไลน์ คือ พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ ยังมิได้

ครอบคลุมไปถึงการโฆษณาสินค้าเกินจริง จึงท าให้ยังคงมีการขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และการโฆษณาเกิน

จริงปรากฎอยู่บนสื่อออนไลน์อย่างมากมาย 

-ควรให้หน่วยงานในภาคส่วนใดเข้ามาร่วมด าเนินการให้การส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อ 

 ควรให้สถาบันการศึกษาทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อ   

โดยการผลักดันให้มีวิชาเรียน และกิจกรรมสนับสนุนการรู้เท่าทันสื่ออย่างต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา 

 นอกจากนี้ควรสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานด้านสื่อออนไลน์ ให้เข้าใจถึงอันตรายและความเสียหายที่

อาจจะเกิดจากการที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ และอาจร่วมกันสร้างกลไกในการตรวจจับหรือพิจารณา

การโฆษณาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผ่านสื่อออนไลน์เหมือนระบบโทรทัศน์ดิจิทัล ที่มีการจัดตั้งชมรมพิจารณา

ภาพยนตร์โฆษณาข้ึนเพื่อสร้างมาตรฐานการโฆษณาสินค้าที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ 

-แนวทางการปลูกจิตส านึก/การคัดกรองนักสื่อสารมวลชนที่มีประสิทธิภาพควรท าอย่างไร เพ่ือป้องกันการ

โฆษณาชวนเชื่อ/อวดอ้างสรรพคุณของสินค้าเกินจริง 
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 โดยการให้รางวัลแก่สื่อออนไลน์ที่เป็นสื่อน้ าดี ที่ไม่รับโฆษณาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงให้รางวัลแก่

สื่อออนไลน์ที่สนับสนุนและให้ความรู้ สร้างการรู้เท่าทันสินค้าเกินจริง    

-ทิศทางการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการดูแลสิทธิของตัวเองในการรับข้อมูลต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนใน

ต่างประเทศเป็นอย่างไร 

 ในประเทศตะวันตกเช่น สหรัฐอเมริกา  ส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการซื้อสินค้า ตั้งแต่การ

ซื้อสินค้าไปใช้แล้วไม่พึงพอใจ สามารถส่งสินค้าคืนไปยังร้านค้า และรับเงินคืนเต็มจ านวนได้ โดยที่ร้านค้าไม่

สามารถปฏิเสธสิทธิดังกล่าวได้ เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสังคมไปแล้ว 

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีสิทธิในการร้องเรียน  ฟ้องร้อง ได้ หากสินค้าที่ซื้อไป

ไม่ได้มาตรฐาน  หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตของผู้บริ โภค  ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือ

ผู้บริโภคมากกว่าเจ้าของสินค้า  ตรงข้ามกับในประเทศไทยที่มิได้สร้างเสริมสิทธิเหล่านี้ในสังคมไทยอย่างเอาจริง

เอาจัง และซ้ าร้ายไปกว่านั้น หน่วยงานของรัฐของไทยกลับมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือเจ้าของสินค้ามากกว่า

ผู้บริโภค  ท าให้ผู้บริโภคในไทยไม่กล้าใช้สิทธิของตนเอง เพราะกลัวถูกเจ้าของสินค้าฟ้องร้องกลับ   

 

๔. เครือข่ายผู้บริโภคฯ คนรุ่นใหม่ 

๔.๑. คุณวิเชียร ซ้อนข า ช่างเทคนิคสถานีวิทยุ จังหวัดตรัง FM. ๙๒.๒๕ MHz 

- ท าไมจึงสนใจเข้ามาเป็นเครือข่ายผู้บริโภคฯ  

 ได้รับทราบข้อมูลจากผู้ใหญ่ของสถานีฯ แจ้งข่าว จากหน้าที่ความรับผิดชอบและได้รับค่าตอบแทนการ

เข้าประชุมจึงเข้าร่วมงานนี้ แต่เมื่อได้มาร่วมรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในภาคใต้ ท าให้การมา

เพราะหน้าที่เริ่มเปลี่ยนไป และจากอาชีพของตัวเอง คือ นักจัดรายการวิทยุ ถูกกล่าวหาว่าไม่ค่อยรับผิดชอบ จึง

มีความต้องการท างานด้านนี้อย่างจริงจัง  

-ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในด้านการโฆษณาเกินจริง 

 ผมเคยสั่งของออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถทางเพศ แต่ก่อนที่จะสั่งผมใช้เวลาตัดสินใจค้นหา

ข้อมูลและคิดว่าน่าจะดีกว่าไวอากร้า เมื่อได้ทดลองใช้แล้ว ก็ได้ผลตามท่ีคาดหวังไว้ แต่ยังไม่ใช่ความต้องการของ

ผมทั้งหมด ได้มีการพูดคุยกับผู้ขายผลิตภัณฑ์ ได้รับค าแนะน าว่าควรจะต้องรับประทานอย่างต่อเนื่อง ต้อง

รับประทานผลิตภัณฑ์ชุดแรก ต่อด้วยชุดที่ ๒ ซึ่งเป็นคนละสูตรกัน และต่อด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายแนะน าอีก ๑ 

ชุด รวมเป็น ๓ ชุด โดยได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นการบ ารุง ผมต้องดูแลตัวเองด้วยการ

ออกก าลังกาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเสริมประสิทธิภาพของยาให้ดีขึ้น ผู้ขายรับรองว่าผมจะแก้ไขปัญหาได้ตามที่

ต้องการ ไม่กลับไปเป็นแบบเดิม เมื่อฟังทั้งหมดแล้ว ผมย้อนถามเขากลับว่าเบื้องต้นที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ได้รับ
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ค าแนะน าให้ออกก าลังกาย หากผมมีเวลาออกก าลังกายอย่างที่แนะน า ผมจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ท าไม เดิมเมื่อ ๒-

๓ ปีก่อน ผมเตะฟุตบอลทุกวัน ไม่มีปัญหาเรื่องเช่นนี้เลย ผมก็ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ตามท่ีเขาแนะน า 

 แต่ผมก็ยังค้นหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป วันหนึ่ง ผมได้โทรศัพท์ไปหานักจัดรายการวิทยุท่านหนึ่ง ขาย

ผลิตภัณฑ์บ ารุงหลายอย่าง นักจัดรายการวิทยุท่านนี้ได้เช่าเวลาจัดรายการในสถานีวิทยุที่ผมท างาน ผมจึงลอง

ถามก่อนที่สั่งผลิตภัณฑ์ของเขา แต่ก่อนที่ซักถามกัน เขาถามผมก่อนผมเป็นใคร เมื่อผมแจ้ งเขาได้ว่าผมท างาน

เป็นเทคนิคอยู่ที่สถานีวิทยุที่เขาจัดรายการ เขาจึงแนะน าว่าผมควรออกก าลังกายจึงจะได้ผลแน่นอน การที่เขา

แนะน าผมเช่นนั้นเพราะว่าเป็นคนในอาชีพเดียวกัน 

 จากประสบการณ์ ผมว่าผมหลอกตัวเอง ผู้ขายผลิตภัณฑ์เขาไม่ได้หลอกผมเลย ที่คิดเช่นนั้นเพราะว่า

หากผมตั้งค าถามกับตัวเองในสินค้า บางทีผมอาจจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมารับประทาน แม้ว่าผมรับประทานแล้ว

จะได้ผลตามที่ต้องการ แต่ในโฆษณาไม่ได้บอกว่าใช้ครบ ๓ เช็ตแล้วจะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศแบบถาวร

ได ้

 

 

-บทบาทของนักจัดรายการกับการโฆษณา 

หากถามว่านักจัดรายการวิทยุเขาทราบหรือไม่ว่าสิ่งที่โฆษณานั้นผิด ไม่ถูกต้อง เขาทราบ แต่ก็ต้องท า 

เพราะเป็นอาชีพของเขา และเป็นแหล่งรายได้  

 จากประสบการณ์หลายๆ สปอตโฆษณา ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะเป็นการโฆษณาเกินจริง ถ้าหากเรา

สามารถกระตุ้นให้ผู้ฟังได้มีค าถามกับโฆษณาที่ได้ยินน่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่จากที่ผ่านมาพบว่าสังคมผู้ฟังวิทยุเป็น

พ่อยกแม่ยก หากเป็นนักจัดรายการที่ตนเองชื่นชอบ โฆษณาสิ่งใดท่ีชอบหมดทุกอย่าง 

-การเข้ามาเป็นเครือข่ายผู้บริโภคฯ ใหม่ จะสามารถท าอย่างไรได้บ้าง 

 มีก าแพงก้ันอยู่ ถ้าเครือข่ายผู้บริโภคฯ มีอาชีพที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์

น่าจะท างานด้านนี้ได้มากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงพ้ืนที่ไปให้ความรู้ หรือการสรรหาบุคลากรของแต่ละหมู่บ้าน 

ดึงเข้ามารวมกลุ่ม สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ตรงกันเพ่ือที่จะช่วยให้เป็นกระบอกเสียงแทน ถ้าอย่างผมมีอาชีพ

ที่เกี่ยวข้อง ผมว่าควรจะท าในลักษณะการแฝงตัวกับกลุ่มเครือข่ายเพ่ือไปเติมเต็มหรือเข้าไปปิดช่องว่างทาง

ความคิดให้กับกลุ่ม 

 จากประสบการณ์เราต้องยอมรับว่ากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คือ กลุ่ม

ผู้สูงอายุ หากเป็นกลุ่มเยาวชน อายุ ๑๓-๑๔ ปี เขาจะมีการเปิดรับสื่อออนไลน์มากกว่า ส าหรับกลุ่มที่อายุต่ า

กว่า ๑๓ ปี เขายังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ต่อให้กลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลจากสื่อวิทยุหรือโทรทัสน์มากสัก
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เท่าใด ก็น่าจะมีผลต่อระดับความคิด ความรู้สึกแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกมาทางพฤติกรรม หากผู้ปกครองไม่เห็น

ด้วย ซึ่งหากผู้ปกครองเหล่านี้มีความรู้ ความเข้าใจน่าจะเป็นครูที่ดีส าหรับพวกเขาได้ 

- ในมุมมองหรือจากประสบการณ์ของท่าน เพราะเหตุใด ผู้บริโภคในพ้ืนที่ของท่านจึงไม่คิดว่าก าลังถูกละเมิด

สิทธิหรือก าลังถูกท าให้หลงเชื่อจากการเปิดรับโฆษณา 

ตามปกติ คนเราต้องการได้รับการยอมรับ การได้รับเกียรติ เชิดชูให้เป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคม เมื่อ

พิจารณาเทียบเคียงกับงานแล้ว ผู้ฟังรายการวิทยุ เขาติดตามรายการ มีความชื่นชอบนักจัดรายการวิทยุ เขาจะ

รับฟังเป็นประจ า ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการผู้จัดรายการที่ต้องการให้มีผู้ฟังที่เป็นแฟนประจ ารายการ เมื่อมี

ฐานแฟนประจ า หากนักจัดรายการน าเสนอสิ่งใดว่าดี ผู้ฟังก็คิดเช่นนั้น โดยไม่มีข้อแม้แต่อย่างใด 

- แนวทางท่ีจะท าให้การท างานเครือข่ายในกลุ่มของท่านมีประสิทธิภาพ/ท างานได้ดีมากข้ึนควรเป็นอย่างไร 

ผมเห็นว่าเราควรจะต้องดึงคนที่มีความส าคัญของแต่ละหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอซึ่งเป็นบุคคลที่ถ้าหาก

พูดไปแล้ว ผู้บริโภคในพ้ืนที่นั้นรับฟังและยอมรับเขา ควรดึงมาเป็นเครือข่ายผู้บริโภคฯ ยิ่งกลุ่มที่ยังไม่ค่อยรู้เท่า

ทันสื่อหรือไม่ทราบเลยว่าพวกเขามีสิทธิในการบริโภคอย่างไร ถ้าท าได้จะท าให้การท างานน่าจะได้ผลตามที่

ต้องการ 

๔.๒ คุณรามัยดา ฐานะนิธิภร เครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มข้ามชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง 

- ท าไมจึงสนใจเข้ามาเป็นเครือข่ายผู้บริโภคฯ   

เริ่มแรก คือ อาจารย์สรายุทธ  แก้วพวงทอง (เสียชีวิตแล้ว) ได้ชักชวนให้ร่วมงานในเครือข่ายชาติพันธุ์

เพราะตนเองเป็นชนเผ่าลัวะ ประกอบกับเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุเพ่ือความมั่นคง อ.ฮอด 

เชียงใหม่ FM ๙๘.๕๐ Mhz เป็นเวลา ๕ ปี ท่านให้โอกาสได้เข้าสู่เครือข่ายผู้บริโภค  

ส าหรับตนเองมีความสนใจเพราะเป็นงานที่ได้ช่วยเหลือผู้คน และคนที่ท ายังมีน้อย เช่น ในชุมชนแทบ

จะไม่มีใครเลยที่รู้ว่าตัวเองถูกเอาเปรียบและถูกละเมิด 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายยังมีคนอีกจ านวนมากที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคในเรื่อง

ต่างๆ คือ การมองด้านเดียว ไม่มองอีกด้าน ที่ให้ความสนใจเพราะอย่างน้อยเราได้สร้างความตื่นรู้ให้กับผู้คน ให้

เขาได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่ทราบ ได้ช่วยเหลือคน เมื่อเรามีโอกาสกว่าคนอ่ืน เราก็ต้องท าและท าให้ดีที่สุด 

-จะเข้ามามีส่วนช่วยในด้านใดได้บ้างหรือท าอะไรได้บ้าง 

 คิดว่าที่ท าได้ คือ การให้ความผ่านกิจกรรมที่ท าให้ผู้บริโภคได้เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนพฤติกรรมให้

เข้าถึงความจริง โดยคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ตอนนี้ก าลังฝึกการเป็นครูทางด้านความคิด 



๑๓๑ 

 

- ประสบการณ์ที่๋ผ่านมา เช่น โฆษณาเกินจริง คนใกล้ตัว ซื้อของจากการชม/ฟังโฆษณาแล้วไม่ได้ผลตามที่

โฆษณา 

เกิดกับตัวเอง คือ ดื่มกาแฟที่ท าให้ทานข้าวได้น้อย ดื่มทุกวันแต่ในหนึ่งอาทิตย์ต้องทานยาระบายที่ขาย

คู่กัน (ต้องซื้อ) ดื่มทุกวัน ก็ทานข้าวได้น้อยลงจริง แต่ท าให้ระบบขับถ่ายเสียจึงต้องทานยาระบาย จนเกิดภาวะ

ขาดโปแตสเซียม และผลเสียตามมาอีกหลายอย่างจนป่ วย ต้องพักงาน รักษาตัวเองอยู่ถึง 2 ปีเลย 

ช่วงนั้น (ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕) วิทยุทุกสถานีจะโฆษณาสินค้าสุขภาพเยอะมากและขายดีด้วย แต่ที่สถานีวิทยุที่ต

เองท างาน จะไม่โฆษณาเกินจริง หากลูกค้าให้โฆษณา ทาง ผอ.จะขอดูใบอนุญาตการโฆษณาก่อน และในการ

เขียนสคริปต์อัดสปอต ท่านจะบอกเลยว่าค าไหนใช้ได้ไม่ได้ เราจะท าเป็นมาตรฐาน เพราะท่านเป็นนักจัด

รายการมานาน เป็นทหารจึงมีระบบระเบียบมากค่ะ (ตนเองเป็นลูกศิษย์ท่าน) แต่ก็มีสินค้าสุขภาพบางตัวทั้งของ 

ผู้หญิงและผู้ชายวางขายที่สถานีด้วย มีตัวอย่างท่ีลูกชายมาฝากวางขายแล้วคุณพ่อก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเพราะคุณ

แม่จะขาย จึงมีขัดคอกันในเรื่องของระเบียบการโฆษณา รวมถึงเรื่องเครื่องส่งสัญญาณและเสาส่งด้วย แม่จะ

ชอบบอกให้ไปซื้อยาตามที่เค้าโฆษณา ไปแต่ไม่ซื้อมาให้บอกของหมด แม่ก็จะฝากคนอ่ืนไปซื้ออีกที ทานแล้วไม่

หาย หลังๆ เวลาคุณป้า คุณยายข้างบ้านฝากซื้อ จะอธิบายให้ฟังถึงโทษภัย เขาก็เชื่อ เท่าที่สังเกต คือ ทุกคนที่

ซื้อไม่ได้หาย แต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่อาการดีขึ้น ในภายหลัง เขาได้คิดและคิดได้ว่าปัญหาเกิดจากตัวเราเอง

ต้องแก้ที่ตัวเราเอง ต้องกลับมาดูท่ีเหตุ 

- ในฐานะเป็นเครือข่ายผู้บริโภค รุ่นใหม่ จะมีการผสมผสานการท างานของตนเองกับเครือข่ายผู้บริโภคในเชิงรุก

อย่างไร ในมุมมองหรือจากประสบการณ์ของท่าน เพราะเหตุใด ผู้บริโภคในพ้ืนที่ของท่านจึงไม่คิดว่าก าลังถูก

ละเมิดสิทธิ์หรือก าลังถูกท าให้หลงเชื่อจากการเปิดรับโฆษณา แนวทางท่ีจะท าให้การท างานเครือข่ายในกลุ่มของ

ท่านมีประสิทธิภาพ/ท างานได้ดีมากขึ้นควรเป็นอย่างไร 

ต้องให้ความรู้หรือสร้างหลักสูตรส าหรับแกนน าให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ก่อน บางทีแกนน าก็ยัง

หลงเชื่อโฆษณา เช่น ไม่จ าเป็นต้องเป็นอาหารและยา เป็นสินค้าอ่ืนๆ เราต้องปรับเปลี่ยนความคิดทั้งแกนน า

และผู้บริโภคก่อน เมื่อตัวเราเข้าใจ มีสติ (ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง) อดีต คือ พอประมาณ ปัจจุบัน คือ เหตุผล 

อนาคต คือ ภูมิคุ้มกัน น ามาใช้ก็จะเกิดผลที่ดี อยู่ที่เราจะน ามาปรับใช้อย่างไร ให้เขาเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เพราะ

คนส่วนใหญ่คิดว่าพอเพียง คือ การปลูกพืชปลูกผัก 

ถ้าตัวเรายังไม่เข้าใจจะไปท าให้คนอ่ืนเข้าใจมันคงยาก แต่การท าต้องท าจากน้อยไปหามาก ค่อยๆ 

ขยาย น าคนน้อยไปหาคนมากช่วยท าให้ประหยัดงบกว่า อย่างที่ตนเองท าอยู่ จะได้ค่าท างานลงพ้ืนที่เวทีละ 

๑,๐๐๐ เดือนหนึ่ง ๕ เวทีขึ้นไป ค่าที่พัก อาหาร ฟรีมีรถรับส่งถึงหน้าบ้าน เกิน ๑๐๐ กิโลเมตรถึงรับค่าเดินทาง

เพ่ิมได้อุปกรณ์ในการท างานฟรี ไวนิลต่างๆ ฟรี หนังสือหรือเล่มความรู้เขาจะท ามาให้หมดเลย เรามีหน้าที่ไปท า

ความเข้าใจกับคนไปพัฒนาคนผ่านกิจกรรมตามหลักสูตร  



๑๓๒ 

 

ถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยตอนประสานงาน ตอนคุยกันบอกได้ แต่พอลงไปพ้ืนที่กลับไม่เป็นแบบที่เรา

คิด เพราะคนส่วนใหญ่จะพูดเหมือนกันหมด คือ จะถามก่อนว่ามีเบี้ยเลี้ยงไหม บางคนเขามีรายได้ เขาไม่

ต้องการเสียรายได้ แต่ทั้งนี้อยู่ที่ผู้น าหมู่บ้านด้วย  

การท าไลน์กลุ่มแกนน าโดยเฉพาะ (ตัวจริง) หรือแกนน าที่จะเพ่ิมใหม่ต้องมีการบ้าน ส่งงานตามหัวข้อ 

และท าหน้าที่แชร์ข้อความสั้นๆ  การมีศูนย์เครือข่ายย่อยท างานเหมือนเป็นตัวแทน กสทช. (บริการจุดเดียว)

น่าจะด ีตนเองมีความเห็นว่าสร้างแกนน าตัวจริงเสียงจริงลงพ้ืนที่มากเท่าไร ยิ่งเห็นชัดเจน ได้เข้าถึง เพ่ือต่อยอด

การพัฒนา คิดว่าท างานแบบในหลวง ร.๙ เดินตามรอยเท้าท่านดีที่สุด ผู้บริโภครวมถึงตนเองยังต้องการความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้อง และยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิอยู่ 

อ าเภอฮอดไม่เคยเห็นป้ายแจ้งเตือนผู้บริโภคเรื่องสื่อ ขับรถมอไซด์เข้าเมืองเส้นทางเลียบคันคลอง

ชลประทาน เห็นป้ายใหญ่แจ้งเตือน ๑ ป้าย อีกที่ คือปากซอยทางเข้า กสทช.เชียงใหม่จะไม่ค่อยเห็นสื่อของ 

กสทช. นะคะ ถามว่าคนธรรมดาๆ รู้จัก กสทช. หรือไม่ คงมีน้อยที่รู้จัก อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้พวกเขาไม่รู้

ว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์ 

ส าหรับตัวเองแล้วคิดว่าแนวทางการท างานต้องใช้หลักการทรงงานของในหลวง ร.  ๙ ที่ว่าธรรมชาติ

ช่วยธรรมชาติ คือ เอาน้ าดีไปไล่น้ าเสีย หรืออธรรมปราบอธรรม อย่างเช่นที่ห้วยฮ่องไคร้เมื่อก่อนนี้ป่าถูกโค่นที่

นั่นกลายเป็นภูเขาหัวโล้น พระองค์จึงสร้างป่าขึ้นมาพอมีป่า สัตว์ก็ต้องมาอาศัยอยู่มากขึ้นแล้วจะท าอย่างไรไม่ให้

นายพรานมาล่าสัตว์ พระองค์ก็จ้างเหล่านายพรานมาเป็นยามเฝ้าป่า ท าไมไม่จ้างคนอ่ืนเพราะนายพรานย่อมรู้

พ้ืนที่รู้เส้นทางดีกว่าคนอ่ืน การเข้าใจในธรรมชาติของคนและน าคุณค่าที่เขามีมาท างานให้ตรงคุณค่า งานก็

ส าเร็จและยั่งยืน  

แนวทางอีกด้าน คือ น้ าในคลองเน่าเสียเพราะเกิดจากคนทิ้งของเสียลงแม่น้ า เช่น ผงซักฟอกท าให้เกิด

ฟอสฟอรัสมาก พืชที่ชอบกินฟอสฟอรัส คือ ผักตบชวา พระองค์ก็ทรงให้น าผักตบชวาเอาลงไปในที่ๆ มีน้ าเสีย 

หลังจากนั้นก็น าผักตบมาท าปุ๋ยก็จะได้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสมาก แล้วจึงน าไปใส่ต้นไม้ที่มีความต้องการฟอสฟอรัสจะ

รู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้ขาดฟอสฟอรัสก็น าดินไปตรวจหรือดูจากอาการของต้นพืช หลักการนี้น ามาใช้ในองค์กรคิด

ว่าจะเป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

ปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยเปิดรับรายการจากทีวี ฟังวิทยุบ้างแต่ช่วงหลังนี้วิทยุก็ไม่ค่อยได้ฟังเพราะ

รายการดีๆ หาฟังยาก มีเปิดเพลง และจ าหน่ายสินนค้า คิดว่านักจัดรายการวิทยุไม่มีคุณภาพ ไม่ได้เป็นตัวอย่าง

ที่ดีให้กับสังคม เพราะฉะนั้น ทาง กสทช. ต้องท าอย่างจริงจัง เพราะวิทยุต้องมีอยู่เพราะชาวบ้านที่ไม่ได้ใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังมีอยู่ วิทยุมีเสน่ห์ในตัวเอง ITU ให้ความส าคัญเรื่องนี้ ต่างประเทศถึงแม้เขาจะเจริญ

แล้วแต่ก็ยังมีวิทยุ ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเรียกว่าต้องตามติดสถานการณ์ตลอด แค่นิ้วสัมผัสก็ได้

เงินแล้ว หรือจะท าร้ายใครก็แค่ปลายนิ้วเท่านั้น 



บทที่ ๓  

การวิเคราะห์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแกนน าผู้บริโภค 

การส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ 

 แนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่ปรึกษาได้ก าหนดการจัดประชุมแกนน า

เครือข่ายผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค รวม ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ เพ่ือรับทราบปัญหา สถานการณ์ และได้พบปะ

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ในระดับแกนน าที่มีการด าเนินงานหรือติดตามงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคฯ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคในภาคเดียวกัน น าไปสู่ประเด็น หัวข้อที่เครือข่ายผู้บริโภคต้องการรับทราบ เช่น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กสทช. ท าหน้าที่ มีบทบาท ขอบเขตในการท างานอย่างไร อย. สสจ. สคบ. มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบต่างกันอย่างไร การร้องเรียนต้องท าอย่างไรบ้าง เรื่องใดที่สามารถร้องเรียนและอยู่ภายใต้ขอบเขตการ

ท างานในนครั้งนี ้

 เมื่อได้รับทราบปัญหา สถานการณ์ ประเด็นที่ต้องการเพิ่มเติมศักยภาพการเป็นเครือข่ายผู้บริโภคฯ แล้ว 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภค ครั้งที่ ๑ 

ณ กรุงเทพฯ และได้ก าหนดว่าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ควรจะได้รับความรู้ด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างน้อย ๙ ชั่วโมง 

เช่น บทบาทการท างานของ กสทช. บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายผู้บริโภคฯ การจัดท าโครงการ ทิศทาง แนว

ทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคฯ การร้องเรียน โดยในระหว่างการประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ นี้ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. อย. 

สสจ. และองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดผ่านพ้ืนที่การให้ปรึกษา อภิปราย ถกเถียง เพ่ือ

ร่วมก าหนดแนวทางการท างานของแต่ละภาคให้เป็นรูปธรรมและน าไปสู่ความต่อเนื่องในการท างาน 

 หลังจากนั้น ที่ปรึกษาได้จัดประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในระดับภูมิภาคทั้ง ๔ ภาค ครั้งที่ ๒ ที่

ปรึกษาพบว่ามีเครือข่ายผู้บริโภคฯ ใหม่ที่ต้องการเข้ามาด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ขอเข้าร่วมประชุมและ

ก าหนดทิศทางการท างานในจ านวนที่มากขึ้น ตามตารางที่ ๙ ในการประชุมครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้สอบถามความ

คืบหน้างานต่างๆ ที่ได้น าเสนอในงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ และได้มอบหมายงานใหม่ที่ต้องการ

ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ จากการให้จัดท าโครงการและกิจกรรมในพ้ืนที่ของเครือข่าย 

พร้อมทั้งก าหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยภาคละ ๗๕ คน โครงการควรมีลักษณะการจัดอบรม ประชุมเชิง

ปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย ระดมสมอง และ

น าเสนอความคิดเห็น ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด ภายในการประชุมนี้ฯ เครือข่ายผู้บริโภคฯ แต่ละจังหวัดได้



๑๓๔ 

 

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและทิศทางในการด าเนินโครงการว่าควรจะเป็น

ลักษณะอย่างไร ทั้งนี้ จากเวลาที่จ ากัด ที่ปรึกษาพบว่าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า

โครงการควรจะเป็นอย่างไรจึงจะเหมาะสม เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้เปิดกลุ่มไลน์เพ่ือเป็นช่องทางในการ

ปรึกษาหารือกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้แจ้งให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้รับทราบก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่  

๒ ณ กรุงเทพฯ และหัวข้อในการประชุมฯ ในวันดังกล่าวที่จะประกอบไปด้วยการเติมเต็มความรู้ให้กับเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ในด้านกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคจากวิทยากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สคบ. อย. และ กสทช. และ

การน าเสนอโครงการในแต่ละภาคเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคฯ ทั้ง ๔ ภาค พร้อมรับ

ฟังข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาและเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่มีประสบการณ์การจัดโครงการในด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

ที่ปรึกษาได้แจ้งก าหนดวันและเวลาในการงานมหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ ซึ่งก าหนดให้เป็นงานที่เปิด

โอกาสให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้น าเสนอผลการจัดโครงการในแต่ละภาคของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ว่าเป็นอย่างไร 

พร้อมรับฟังค าแนะน าเพื่อพัฒนาโครงการต่อยอดในอนาคต 

 ต่อมาที่ปรึกษาได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒ ณ กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์เพ่ือเติมเต็มความรู้ให้กับ

เครือข่ายผู้บริโภคฯ และการกระตุ้นให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้มีการปรึกษาหารือกันในระดับภาค จากการที่ได้รับ

โจทย์จากที่ปรึกษาให้ด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาในแต่ละภาคหรือในแต่ละพ้ืนที่ 

 การด าเนินส่งเสริมการท างานของเครือข่ายผู้บริโภคฯ จะประสบความส าเร็จได้ ส่วนหนึ่งมาจากทักษะ

การสื่อสาร วิธีการบอกกล่าวกับผู้บริโภค ว่าควรท าการสื่อสารผ่านช่องทางใดที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ 

สนใจสิทธิการคุ้มครองตนเองในฐานะผู้บริโภค ทั้งนี้ อาจเริ่มจากภายในครอบครัว คนใกล้ชิด จากภารกิจหน้าที่

ของเครือข่ายที่รับผิดชอบ เช่น นักจัดรายการวิทยุ อาจมีการสอดแทรกเข้าไปในระหว่างการจัดรายการ 

ผู้ใหญ่บ้านผ่านเสียงตามสาย อสม. จากที่ต้องไปใกล้ชิดกับผู้บริโภคในพ้ืนที่ อาจารย์พูดคุย/จัดหลักสูตรสอนให้

นักศึกษาได้เท่าทันสื่อ คุณครูสอดแทรกเนื้อหาหรือจัดกิจกรรมโครงการด้านรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนในชั้น

เรียน/โรงเรียน นักประชาสัมพันธ์ของจังหวัดน าเสนอเรื่องราวในช่องทางต่างๆ ของจังหวัด หมายความว่า

เครือข่ายไม่ว่าจะเป็นใคร ท าอาชีพใดก็สามารถน าเสนอเนื้อหาข้อมูลเหล่านี้ได้ เพียงแต่จะต้องติดตั้งชุดความรู้ที่

ถูกต้อง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. องค์กรอิสระด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ควรจะมีการสื่อสาร 

เผยแพร่เรื่องราว ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นที่น่าสนใจและเครือข่ายสามารถหยิบยกข้อมูลเนื้อหาเหล่านี้ไปเป็นส่วน



๑๓๕ 

 

หนึ่งในการพูดคุยในชีวิตประจ าวันได้ไม่ยาก กล่าวคือ เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถท าได้ไม่ยุ่งยาก ใกล้ตัว ไม่มีการ

ลงทุนทั้งด้านทรัพย์สิน เงิน เวลา ลักษณะที่กล่าวไปน่าจะช่วยให้เครือข่ายไม่จ าเป็นต้องรอเงินทุนสนับสนุนจาก 

กสทช. เท่านั้น แต่เมื่อถูกสอดแทรกภายในเนื้องานของตนเอง ยกให้เป็นวาระหรือเป็นประเด็นส าคัญที่ควร

จะต้องส่งเสริมและพัฒนา น่าจะท าได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาต้องมีการร้องเรียนตามมา ทั้งนี้ เมื่อก้าว

เข้ามามีบทบาทการเป็นเครือข่ายผู้บริโภคฯ แล้ว หากไม่มีการสานงานต่อ ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ เครือข่าย

ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ และไม่ควรให้เครือข่ายนี้เป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม เช่น รับจ้าง

ประชุม แต่ไม่มีผลงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ 

การจัดท าโครงการส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่ง

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งกับให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายใหม่ใน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่จะน าข้อมูลด้านสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค และการรู้เท่าทันสื่อไปยังผู้บริโภคในช่วง

วัยต่างๆ ผ่านกิจกรรมในโครงการ โดยลักษณะกิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายจากวิทยากร การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างวิทยากร เครือข่ายผู้บริโภค และผู้บริโภคในประเด็นการเปิดรับสื่อ การเลือก

ซื้อ ใช้สินค้าบริการ การสังเกต ตั้งค าถามให้ผู้บริโภคค้นหาแนวทาง วิธีการดูแลตัวเองไม่ให้หลงเชื่อการโฆษณา 

นอกจากนี้ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้กระตุ้นให้ผู้บริโภคร่วมท ากิจกรรมถอดบทเรียน  น าไปสู่แนวทางในการ

ด าเนินงานหรือทิศทางที่จะพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคฯ ต่อไป ทั้งนี้ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ๔ ภาคได้จัดท าโครงการ

ทั้งหมด ๙ โครงการ ที่ได้น าเสนอในงานมหกรรมกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนระดับชาติ (ตาม TOR ข้อ ๔.๔) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สรุปโครงการ 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการท างานของเครือข่ายผู้บริโภคฯ 

 งานมหกรรมกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนระดับชาติ  ได้จัด

ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วน ได้แก่ 

เครือข่ายผู้บริโภคฯ เดิม เครือข่ายผู้บริโภคฯ ใหม่ที่ได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ องค์กรอิสระ หน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ อสม. ธุรกิจส่วนตัว พนักงานธุรกิจเอกชน คุณครู อาจารย์

มหาวิทยาลัย ผู้บริโภค และเยาวชนคนรุ่นใหม่ จ านวน ๒๐๐ คน ช่วงแรกมีการปาฐกถาทิศทางการท างานของ

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ในสื่อยุคดิจิทัล จากนั้นที่ปรึกษาจัดล าดับการน าเสนอโครงการทั้ง ๙ โครงการ คือ ภาคใต้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 



๑๓๖ 

 

 

ภาคใต้ 

 ภาคใต้ด าเนินโครงการกิจกรรมจ านวน ๔ โครงการ ประกอบด้วยจังหวัดตรัง ๒ โครงการ จังหวัด

ปัตตานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ ๑ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑. โครงการรู้เท่าทันสื่อร้าย สร้างสรรค์สื่อดี กระตุ้นเตือนผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี จัดโดยเครือข่ายวิทยุ

ชุมชนจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์สื่อโฆษณาและตระหนักถึง

พิษภัยจากการเปิดรับสื่อโฆษณา เพ่ือให้ผู้บริโภครู้เท่าทันและสามารถวิเคราะห์สื่อโฆษณาเกินจริงได้ สามารถน า

แนวทางที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เพ่ือสร้างเครือข่ายคุ้มครอง

ผู้บริโภคฯ ในพ้ืนที่ในการเฝ้าระวังสื่อร้าย สร้างสรรค์สื่อดี พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนผู้บริโภคก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ และการให้แนวทางการร้องเรียนที่ถูกต้องและเหมาะสม  

ลักษณะกิจกรรม 

กิจกรรมจัดให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส ารวจสถานการณ์ ความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการรู้เท่า

ทันสื่อโฆษณาเกินจริง การรับชมวิดีโอโฆษณา ๓ เรื่อง ได้แก่ โฟมล้างหน้าท าให้หน้าขาวแม้ท างานกลางแดด 

กาแฟ ดื่มแล้วหุ่นดี และน้ าดื่มที่ช่วยลดพุง จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม กระตุ้นผู้เข้าร่วมให้แสดงความคิดเห็น 

และลงมือท าสื่อร่วมกันภายใต้ประเด็น “สื่อดี สื่อร้าย ข้อดี ข้อเสีย” ในผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าท าให้หน้าขาว ยา

ลดความอ้วน กลูต้า และยาทันใจ 

 



๑๓๗ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน ๓๓ คน ได้แก่ เครือข่ายผู้บริโภคฯ จ านวน ๑๐ คน และผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีจาก

อ าเภอยะหริ่งและอ าเภอเมือง จ านวน ๒๓ คน 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

ก่อนเริ่มกิจกรรม ผู้เข้าร่วมได้ท าแบบทดสอบสอบถามในด้านการใช้สื่อโฆษณาในชีวิตประจ าวัน และ

ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หลังจากนั้นได้น าข้อค าถามเหล่านั้นมาซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ

รับทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม และสามารถน าค าตอบที่ได้มาเตรียมงานต่อในด้านการพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคได้

ต่อไปในอนาคต เช่น การใช้ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง หน้าตาดีที่พบในโฆษณา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินค้า ท าให้เกิดความเชื่อว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือไม่ ในด้านของ สคบ. แม้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเคยได้ยินมา

บ้าง แต่ไม่ทราบว่ามีบทบาท หรือจะเข้ามาช่วยอะไรได้บ้างในการคุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นต่อการโฆษณาเกินจริงว่ามีประสบการณ์รับชม/รับฟังเป็นประจ า 

โฆษณามีกลยุทธ์ในการสื่อสารที่สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าต้องการซื้อสินค้า บางครั้งโฆษณาไม่ได้ค านึงถึงความ

เหมาะสม หรือมีการท างานภายใต้จรรยาบรรณของการเป็นนักสื่อสารมวลชน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส าคัญ คือ จะ

ท าอย่างไรให้ผู้บริโภคมีการเปิดรับโฆษณาจากสื่อโทรทัศน์และวิทยุอย่างรู้เท่าทัน ไม่หลงเชื่อการโฆษณาเกินจริง 

การรู้เท่าทันสื่อเป็นการเพ่ิมพลังและอ านาจให้แก่ผู้บริโภค ควบคุมความเชื่อ และพฤติกรรมส่วนตัวของ

ผู้บริโภคได้ เช่น ไม่หลงเชื่อตามโฆษณาทั้งหมด การให้คุณค่าความงามไม่ได้ขึ้นอยู่กับผิวขาวหรือผมสวย แต่ควร

พิจารณาคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบว่าเคยรับชม/รับฟังโฆษณาผลิตภัณฑ์ท่ีก าลังเป็นนิยมในพ้ืนที่ ได้แก่ 

ยาลดความอ้วน โฟมล้างหน้าครีมหน้าขาว กลูตา และยาทันใจ  

ถอดบทเรียน 

โครงการนี้มีความน าหลักค าสอนทางศาสนามาเชื่อมโยงกับการเปิดรับสื่อโฆษณา กล่าวคือ ถ้าต้องการ

หน้าขาวใส มีนูรต้องศรัทธาน า ศาสนาอิสลามเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตอิสลามต้องละหมาด ๕ เวลาต่อวัน ให้

เอาน้ าละหมาด ปฏิบัติศาสนกิจ อ่านกุรอ่านทุกวัน คนนั้นจะมีแสงสว่างที่ใบหน้าโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ครีม และ

ผู้เข้าร่วมได้เปรียบเทียบว่าระหว่างคนใส่ผ้าคลุมปิดหน้ากับคนที่ไม่ปิดหน้าเช่นกลุ่มมุสลีมะห์  เขาปิดหน้าคนก็ไม่

เห็นหน้าเขา เขาไม่จ าเป็นต้องแต่งหน้าหรือใช้ครีม เขาใช้ศาสนาในการด าเนินชีวิต  

ผู้เข้าร่วมได้สะท้อนความคิดเห็นต่อโครงการนี้ว่าท าให้เราทราบว่าการส ารวจสถานการณ์สื่อร้าย การได้

มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อร้าย สื่อดีนั้น ท าให้ผู้ เข้าร่วมอบรมได้วิเคราะห์แยกแยะสื่อต่างๆ 



๑๓๘ 

 

เกี่ยวกับข้อมูล เนื้อหา การบริโภคสื่อก่อนน ามาใช้ เป็นการเพ่ิมพลังอ านาจให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้

อย่างมั่นใจการใช้สื่ออย่างรู้ตัวสามารถโต้ตอบได้อย่างมีสติและรู้ตัวอยู่เสมอ และสามารถตั้งค าถามว่าสื่อถูกสร้าง

ขึ้นได้อย่างไร เช่น ใครเป็นเจ้าของสื่อ ใครผลิต และผลิตภายใต้ข้อจ ากัดใดบ้าง ควรเชื่อหรือไม่ หรือมีค่านิยม

ความเชื่ออะไรที่แฝงมากับสื่อนั้น คนที่ผลิตสื่อหวังผลอะไรจากเราและที่ส าคัญแทนที่เราจะเป็นฝ่ายตั้งรับอย่าง

เดียว เราก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายรุกบ้าง โดยการแสวงหาความรู้ ทักษะ ข้อมูลเพ่ิมเติม เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

เข้าถึงสื่อท่ีหลากหลายเราก็สามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ 

ภาพที่ ๖ ภาพประกอบกิจกรรมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 - ระยะเวลากระชั้นชิดท าให้มีเวลาในการเตรียมงานไม่มาก  

- ได้รับงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างจ ากัด 



๑๓๙ 

 

 - ทีมงานมีไม่เพียงพอในการประสานงาน 

ข้อเสนอในการสร้างเสริมความเข้มแข็งในกลุ่มแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค 

 - สนับสนุนให้มีต่อยอดโครงการกิจกรรมนี้ต่อไปเพ่ือเสริมสร้างการท างานของเครือข่ายผู้บริโภค และท า

ให้ผู้บริโภคได้รับความรู้และแนวทางในการเปิดรับสื่อโฆษณา 

ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา  

 - ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนและหลังให้มีความชัดเจน ได้แก่ ไม่ควรเป็นค าถามชี้น าหรือเป็นค าถามที่

คาดเดาได้ว่าผู้เข้าร่วมจะเลือกตอบนี้เท่านั้น 

 - การวัดว่าผู้เข้าร่วมสามารถน าข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

จะต้องมีแนวทางในการติดตามผลในภายภาคหน้า ไม่สามารถวัดได้จากการบอกกล่าวเท่านั้น 

 -แนวทางการน าโฆษณามาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้วิเคราะห์มีความน่าสนใจ แต่มี เกณฑ์การคัดเลือก

โฆษณาอย่างไรว่าเป็นโฆษณา “เกินจริง” ควรมีการระบุเกณฑ์มาให้ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกให้กับ

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคอ่ืนๆ ด้วย 

 ๒. โครงการรู้เท่าทันสื่ออย่างไรให้ “ปังเว่อร์” กลุ่มพะยูนศรีตรัง จังหวัดตรัง วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ เพ่ือส่งเสริมให้

เครือข่ายผู้บริโภคฯ มีการท างานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันอย่างจริงจัง เพ่ือเพ่ิมช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ และผู้บริโภค และเพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติงานในกลุ่ม

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่เป็นรูปธรรมและวัดผลการท างานได้ 

ลักษณะกิจกรรม 

โครงการประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑. กิจกรรมทดสอบความรู้ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมรู้จัก สคบ. หรือไม่ 

ความเข้าใจ ความรู้ด้านการเท่าทันสื่อ และการโฆษณาโดยใช้ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงเชื่อมโยงกับความเชื่อว่า

ต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพ การให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยวิทยากรจาก

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ฝ่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค ๒. กิจกรรมเม้ามอยท์ซอยยิกๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้

วิเคราะห์สื่อ ๑ หัวข้อที่พิจารณาว่าเป็นโฆษณาเกินจริง ๓. กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายประเด็นข้อดี ข้อเสีย 

พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ๔. ร่วมกันออกแบบสื่อเพ่ือใช้รณรงค์ในชุมชนและสร้างทีมเครือข่าย

ผู้บริโภคเพ่ือขยายขอบเขตการท างาน พร้อมทั้งมีแนวทางการติดตามผลหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง

เพจเฟซบุ๊ค “สื่อด้ามขวาน รู้ทันสื่อภาคใต้” 

 



๑๔๐ 

 

กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๒๐ คน ได้แก่ กลุ่มความหลากหลายทางเพศ กลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. กลุ่ม

พ่อบ้าน คนวัยท างาน กลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มแกนน าผู้บริโภค คุณครู และนักจัดรายการวิทยุ 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

 จากแบบทดสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ แต่ยังขาดทักษะการวิเคราะห์ การตั้งข้อสงสัย การตั้ง

ค าถาม และยังไม่ทราบกระบวนการหรือช่องทางการร้องเรียน 

 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารว่าไม่ใช่ยา การ

ท าความรู้จักผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ยา อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน วัตถุ

เสพติด รวมถึงลักษณะการโฆษณาที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น การโฆษณาสรรพคุณว่าสามารถป้องกันโรคหรือรักษา

หายขาดได้ ค าโฆษณาที่ เกินจริง ได้แก่ ยอดเยี่ยม หายแน่ วิเศษยิ่ง ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง หากเป็น

เครื่องส าอาง ได้แก่ สบู่...เพ่ือผิวหน้าขาวใส ครีมทาหน้าใสถาวร ป้องกันปัญหาฝ้า กระ ด้านเครื่องมือแพทย์ 

ได้แก่ เตียงนวดอินฟราเรด บรรเทา และรักษาโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคอัมพฤกษ์และอัมพาต 

 ตัวอย่างค าหรือข้อความที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการโฆษณาในวัตถุอันตราย เช่น ได้ผลเด็ดขาด ปลอดภัย 

ออกฤทธิ์แรง ได้ผล ๑๐๐% น าเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผิดกฎหมาย และมีการโฆษณาเกินจริง 

พร้อมทั้งอธิบายคู่มือการร้องเรียน (ฉบับประชาชน) บทลงโทษพร้อมแนะน าช่องทางการตรวจสอบว่าสินค้าที่เรา

บริโภคได้มีการจดแจ้งหรือไม่ 

 วิทยากรได้ให้เบอร์โทร. ที่ควรทราบในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ได้แก่ สายด่วน อย. ๑๕๕๖ 

กสทช. ๑๒๐๐ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ๐๗๕ ๒๐๕ ๖๒๕ และ ๐๗๕ ๒๐๕ ๖๒๗ 

 จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบว่าการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อผลิตภัณฑ์บางชนิดมาจากราคาที่ไม่

แพงหรือเป็นราคาที่สามารถซื้อหาได้ การโฆษณาผ่านพรีเซ็นเตอร์รูปร่างหน้าตาดี ท าให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ โดยไม่

ฉุกคิดว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์จริงหรือไม่ มีการใช้เทคนิคการถ่ายภาพ การตัดต่อเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต

โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ นอกจากนี้ พบว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์บางชิ้นอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์ 

โหราศาสตร์ ความงมงาย ผู้บริโภคท่ีมีประสบการณ์ไม่มาก เช่น เด็ก เยาวชนอาจเข้าใจผิดและหลงเชื่อได้ง่าย 

 การออกแบบสื่อแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ แม่บ้าน กลุ่มวัยท างาน กลุ่มเด็ก/เยาวชน 

กลุ่มความหลากหลายทางเพศ (เครือข่ายสภาเยาวชน เครือข่าย MSM/TG) กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค ได้แก่ นักจัด

รายการวิทยุ อสม. และแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค 

 



๑๔๑ 

 

ถอดบทเรียน 

การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ สสจ. ท าให้ได้รับการสนับสนุนสื่อ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ 

ที่ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจมากขึ้น พร้อมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมงานที่มีอาชีพ

หลากหลาย ผลจากการทดสอบ ท าให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ แต่ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ไม่

ตั้งข้อสงสัย ไม่ตั้งค าถาม ไม่ทราบกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบมุมมอง 

แนวคิด ความเชื่อของกลุ่มที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ท าการประเมินแยกแยะโฆษณาท่ีเกินจริงได้ 

 จากการเข้าร่วมงานท าให้สามารถจัดท าสื่อเพ่ือเตือนภัย กระตุ้นไปยังบุคคลใกล้ชิด เป็นการตรวจสอบ

ได้ทางหนึ่งว่าผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้บริโภคมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด สะท้อนผ่านสื่อที่ท าการผลิตขึ้นมา สื่อที่ผลิต

ขึ้นมาเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้เท่าทันสื่อ ท าให้โครงการได้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย 

น าไปใช้ได้จริงในการลงพื้นที่ของเครือข่ายผู้บริโภคฯ น าไปสู่การตระหนักให้ผู้บริโภคตื่นตัว รู้เท่าทันสื่อ ไม่ถูกเอา

รัดเอาเปรียบซึ่งจะน าไปสู่การเสริมสร้างให้ผู้บริโภคได้เป็นผู้บริโภคท่ีไม่หลงเชื่อการโฆษณาท่ีเกินจริง 

 การรู้เท่าทันสื่อต้องอาศัยฐานคิดของผู้บริโภคที่ไม่หลงเชื่อการโฆษณา ควรมีการพิจารณาไตร่ตรอง คิด

เชิงวิเคราะห์ การตั้งค าถามกับผลิตภัณฑ์ มีแนวทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 - ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับผู้เข้าร่วมงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งหมด 

 - ต้องการสื่อเพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรมมากกว่านี้ 

ข้อเสนอในการสร้างเสริมความเข้มแข็งในกลุ่มแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค 

 มีจิตอาสา กระตือรือร้น ตื่นตัว รู้เท่าทัน มีการเพ่ิมทักษะ เพ่ิมเติมความรู้ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอด

ความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การสรรหาเครือข่าย

เพ่ิมเติมจากหลากหลายอาชีพ มีการพัฒนาเติมเต็มความรู้ให้กับเครือข่ายเป็นระยะๆ ตามแผนการพัฒนาที่

ชัดเจน พร้อมทั้งการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา 

 -การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์ กิจกรรมโครงการร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค

ภาคใต้ และท างานเชื่อมโยงประสานกับเครือข่ายผู้บริโภคภาคอ่ืนๆ ขยายขอบเขตการท างานกลุ่มคนหลากหลาย

ทางเพศไปยังภูมิภาคต่างๆ  

 



๑๔๒ 

 

ภาพที่ ๗ ภาพประกอบกิจกรรมภาคใต้ - กลุ่มพะยูนศรีตรัง 

 

  

    



๑๔๓ 

 

     

 

๓. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานเครือข่ายผู้บริโภค รู้เท่าทันสื่อภาคใต้ จังหวัด      

สุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์สังคมผู้บริโภคให้ตื่นรู้ รู้เท่าทันสื่อ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภค

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการเฝ้าระวังสื่อร้ายทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้บริโภคฯ ใหม่ๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต้ และเพ่ือสร้างกลไกเครือข่ายด้วยการเปิด

เวทีสาธารณะให้ภาคประชาชนมีเวทีแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้าน

เครือข่ายบริโภคฯ อย่างเหมาะสม  

ลักษณะกิจกรรม  

เป็นการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานเครือข่ายผู้บริโภค รู้เท่าทันสื่อภาคใต้   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ด้านการ

รู้เท่าทันสื่อ และจัดเวทีวิพากษ์ ผลกระทบจากสื่อในชีวิตประจ าวัน แบ่งกลุ่มย่อย ถอดบทเรียน ท าให้ได้ข้อมูลที่ 

สะท้อนปัญหา และได้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐทั้งในระดับจังหวัดและน าเสนอต่อ กสทช. 

 

 



๑๔๔ 

 

กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน สตรี ประชาชนวัยท างาน กลุ่มผู้สูงอายุ และ

บุคคลทั่วไป จ านวน ๑๐๐ คน  

ผลการด าเนินงานกิจกรรม 

 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงในช่วงเวลาเดิมซ้ าๆ ทุก

วัน ผู้รับฟังให้ความเชื่อใจ ไว้ใจนักจัดรายการวิทยุ บอกกล่าวสิ่งใดมักจะให้ความเชื่อถือ พบเนื้อหาการบรรยาย

สรรพคุณท่ีตรงกับความต้องการที่จะช่วยรักษาโรคภัยที่ผู้รับฟังก าลังประสบอยู่ รักษามานานแล้วแต่อาการยังไม่

ดีขึ้น การเลือกใช้ค าโฆษณาที่ท าให้ผู้รับฟังเชื่อ เช่น สาบานว่าผลิตภัณฑ์ดี รับประกันว่าหากบริโภค/ใช้แล้วไม่

เห็นผล ยินดีคืนเงิน ๑๐๐% จัดการส่งเสริมการขาย เช่น การแจกทอง เงินสะสม การเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์หน้าตา

รูปร่างดีท าให้เกิดความเชื่อถือได้ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นว่าสื่อขาด

จรรยาบรรณ เนื่องจากต้องรับการสนับสนุนจากผู้ผลิตยาสมุนไพรหรืออาหารเสริม ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ส าคัญ

ส าหรับการด าเนินงานของสื่อ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคบางส่วนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เนื่องจากได้รับการบอกเล่า

จากบุคคลใกล้ชิด หรือมีความเกรงใจ ไม่กล้าปฏิเสธ หากบุคคลใกล้ชิดมาเสนอขายผลิตภัณฑ์  นอกจากนี้ 

ผู้บริโภคยังขาดข้อมูล มีความรู้ไม่มากพอในการพิจารณาการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น การอ่านฉลาก การ

ตรวจสอบ อย. ที่ถูกต้อง 

 ผลจากการแบบสอบถามกิจกรรมพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ท า

สวน ประมง แม่ค้า เครือข่ายองค์กรชุมชน ผู้ประกอบการ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาต่ ากว่า

ปริญญาตรี อายุ ๔๑ ปีขึ้นไป ในภาพรวมแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ “มาก”  

ถอดบทเรียน 

ท าให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันต่อสิ่งที่ซื้อหามาบริโภคว่าบางครั้งเสียเงินโดยไม่จ าเป็น 

ผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อ รับประทานแล้วท าให้เสียสุขภาพ เกิดโรคแทรกซ้อน  ซึ่งอาจเกิดจากส่วนประกอบในยา

สมุนไพร หรืออาหารเสริมไม่ปลอดภัยโดยที่ไม่ผู้บริโภคไม่เคยรู้เลย หรือไม่เคยศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน ไม่ได้

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อหามา ยิ่งนานวันจะส่งผลท าให้ร่างกายเสื่อมโทรม ดื้อยา สะสมสารเคมีมากเกินไป 

อาจมีผลต่ออวัยวะในร่างกาย เช่น ตับ ไต เมื่อร่างกายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง อาจน าไปสู่ความเครียด มีผลต่อ

สุขภาพจิตได้ สาเหตุที่ท าให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ เพราะมีราคาถูก หลังจากบริโภค/ใช้ในระยะแรกแล้ว

ร่างกายตอบสนองในทางท่ีดีเห็นผลชัดเจน และผลตอบแทนทางธุรกิจ M2M (การขายตรง) ตามท่ีได้รับแจ้ง 



๑๔๕ 

 

เมื่อทราบปัญหาแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันค้นหาแนวทางที่จะป้องกันตัวเองจากการเปิดรับสื่อ

โฆษณาท่ีท าให้พวกเขาหลงเชื่อ กล่าวคือ การสื่อสารด้วยการชี้แจงกับสมาชิกในครอบครัวว่าควรตรวจสอบข้อมูล

สินค้าก่อนตัดสินใจซื้อมาบริโภค สื่อที่เรามีอยู่ในชุมชน เช่น วิทยุท้องถิ่น สื่อกระจายเสียงของหมู่บ้านน ามาใช้

เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ก าหนดการเผยแพร่ผ่านสื่อดังกล่าวอย่างมีแผนและ

ก าหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน กิจกรรมลักษณะหนึ่งที่ทางเครือข่ายผู้บริโภค จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาว่ามี

ความเหมาะสม คือ การจัดเวทีให้ความรู้กับเครือข่ายผู้บริโภคและผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ การสอดแทรกวาระ

การคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับวาระการประชุมของชุมชนเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน การเติม

เต็มศักยภาพผู้น าชุมชน รพ.สต. ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้เท่าทันสื่อ และจากกิจกรรมนี้ ท าให้เครือข่ายได้มีการ

ยกร่างเป้าหมายร่วมกัน น าไปสู่นโยบายที่จะขับเคลื่อนการท างานไปพร้อมๆ กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่เข้ามา

เสริมในการท างาน ได้แก่ เครือข่ายจากจังหวัดกระบี่ นราธิวาส ระนอง และสุราษฎร์ธานี 

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

โครงการกิจกรรมต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จากเดิมต้องการให้เป็น

โครงการถอดบทเรียนจากโครงการกิจกรรมทั้งหมดของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคใต้ จากนั้นร่วมกันหาข้อสรุป 

แนวทาง ทิศทางการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ท าให้โครงการที่เกิดขึ้นยังไม่ได้เกิดการบูร

ณาการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคใต้ได้ตามท่ีคาดหวังไว้  

ข้อเสนอในการสร้างเสริมความเข้มแข็งในกลุ่มแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค 

ควรมีองค์กรอิสระด้านการคุ้มครอง เฝ้าระวังระดับพ้ืนที่ มุ่งเน้นการท างานภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ 

หน่วยงานภาครัฐควรจัดให้กองทุนกลางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกับกลุ่มองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อ

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยเฉพาะ กสทช. ควรเข้ามาสนับสนุนองค์กรที่เกิดในระดับชุมชนเพ่ือผลักดันให้

เกิดการขับเคลื่อนงานรู้เท่าทันสื่อระดับพ้ืนที่ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณและความรู้ นอกจากนี้ 

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ควรมีบัตรประจ าตัวที่แสดงตนว่าเป็นอาสาสมัครขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา 

 - การถอดบทเรียนในระดับภาค เนื่องจากภาคใต้มีการด าเนินโครงการกิจการทั้งหมด ๔ โครงการ 

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่ด าเนินงานควรมีการปรึกษาหารือ เพ่ือยกระดับการท างานขึ้นมาในระดับภาค และได้เห็น

การท างานร่วมกัน ซึ่งน่าจะท าให้ช่วยเสริมศักยภาพของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ให้มีบทบาทการท างานที่ชัดเจนมาก

ขึ้นหรือน าไปสู่เครือข่ายผู้บริโภคฯ ต้นแบบให้กับภาคอ่ืนๆ ได้ 



๑๔๖ 

 

 - เครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคใต้มีสื่อเฟซบุ๊ค กลุ่มไลน์ที่จัดท าร่วมกัน ควรน าสื่อดังกล่าวมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์และท าการสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราว กิจกรรม ความรู้ ไปยังผู้บริโภคในภาคใต้ 

ภาพที่ ๘ ภาพประกอบกิจกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

 

๔. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแกนน าเครือข่ายผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อ จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการท าความเข้าใจสื่อวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ

โทรทัศน์ ร่วมกันพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดตรัง เกิดความร่วมมือใน

การเสริมสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ต่อยอดไปสู่การท างานในพ้ืนที่จริงได้ และผลักดันให้เครือข่ายผู้บริโภค

ฯ เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ ที่จะ

น าไปสู่การท างานที่ยั่งยืน มีความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียน การติดตามเฝ้าระวัง โดยมีเครือข่ายภาคีจาก

ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน กสทช. ให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัด

ตรัง 

โครงการนี้ด าเนินงานโดยเครือข่ายผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ต้องการความรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือให้มีความสามารถที่

จะเป็นเครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้ในอนาคต จึงได้ขอความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากเครือข่ายผู้บริโภคฯ รุ่นพี่

จังหวัดสงขลาเป็นวิทยากรเสริมสร้างศักยภาพการท างานเครือข่ายผู้บริโภคฯ ด้วยการให้ความส าคัญกับประเด็น

ที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ ควรให้ความสนใจ และควรตระหนักรู้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง  

ลักษณะของกิจกรรม 

แบ่งเป็น ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑. “รู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้เท่าเทียม รู้ทัน” ให้ความรู้ชวนคิด

ชวนคุย ๒. “เข้าใจ เข้าถึง เข้าร่วม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านการชมวิดีทัศน์ ละคร/ภาพพยนตร์/รายการวา

ไรตี้/ข่าว และโฆษณา ๓. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารสร้างสรรค์

ร่วมกันแก้ปัญหาและ ๔. การถอดบทเรียน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา และสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ 

กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน ๒๐ คน จากอ าเภอเมืองตรัง อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอนาโยง อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอห้วยยอด 

จากจังหวัดตรัง ประกอบอาชีพข้าราชการบ านาญ นักจัดรายการวิทยุ ท าสวน ผู้อ านวยการสถานีวิทยุ ผู้ใหญ่บ้าน 

อบต. พนักงานขาย รับราชการคุณครู และนักเรียน 

ผลการด าเนินงานกิจกรรม 

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ จะเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการทดสอบระดับความรู้ที่เกี่ยวข้อง

จ านวน ๑๐ ข้อ ควบคู่กับการรับชมวิดีทัศน์ ผลการทดสอบพบว่าเบื้องต้นก่อนเริ่มกิจกรรม เครือข่ายผู้บริโภคฯ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๔๐ แต่เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แล้ว พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ลดลงเหลือร้อยละ ๕  



๑๔๘ 

 

จากการด าเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นว่ายังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมวลชน 

โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ขาดการวิเคราะห์สื่อ หรือไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์สื่อได้ 

ขาดความสนใจ เพิกเฉย ไม่ตั้งค าถามต่อสิ่งที่ได้รับชม/รับฟัง  

ถอดบทเรียน 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งแกนน าเครือข่ายผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อ จังหวัดตรัง เป็นกิจกรรมประชุมเชิง

ปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มอภิปราย น ากรณีศึกษาและตัวอย่างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ ทางแกนน า

เครือข่ายผู้บริโภคได้ร่วมกันเดินรณรงค์นอกสถานที่เพ่ือปลุกจิตส านึกให้สังคมตื่นรู้ ผู้บริโภคท่ีหลงเชื่อโฆษณาเกิน

จริงได้รับผลกระทบ พวกเขาควรรับรู้ โดยประสานงานร่วมมือกับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคในลักษณะร่วมด้วย

ช่วยกัน หากพบเห็นโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ผู้บริโภคควรจะมีความสามารถชี้เบาะแสให้หน่วยงานราชการหรือ

เอกชนที่เก่ียวข้องไดร้ับทราบ 

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการวางแผนการท างาน นัดประชุมระหว่างแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค 

เพ่ือแบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการท างานด้วยกัน ซึ่งแต่ละคนในคณะท างานมีหน้าที่ที่ชัดเจนที่ต้องรับผิดชอบ 

แต่กลับพบปัญหาต่างๆ เช่น การจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมกับการจัดงาน ท าให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมต่อไปได ้ 

การสร้างความเข้าใจ ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างแกนน าเครือข่ายร่วมท างานด้วยกัน อาจจะเป็น

ลักษณะกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคฯ จังหวัดตรัง 

นอกจากนี้ การท างานพบกับอุปสรรคด้านเวลาในด าเนินโครงการมีความกระชั้นชิด ท าให้มีเวลาเตรียมงานไม่

มากนัก และได้รับงบประมาณจ ากัด แม้จะด าเนินโครงการได้ แต่ยังไม่ได้ตามท่ีแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคคาดหวัง

ไว้ 

ข้อเสนอในการสร้างเสริมความเข้มแข็งในกลุ่มแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค 

ความเข้าใจระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง หมายถึง แกนน าเครือข่ายผู้บริโภครุ่นพ่ีที่เคยท างาน เช่น ประชุมกับ 

กสทช. ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ มาก่อนหน้านี้ ควรเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าในการท างาน หรือให้ความรู้ที่

แกนน าเครือข่ายผู้บริโภครุ่นใหม่จ าเป็นจะต้องเรียนรู้ หรือการจัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ หรือ

ศึกษาการด าเนินงาน 

 

 



๑๔๙ 

 

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา 

 - การจัดท ากิจกรรมโครงการควรได้รับการส่งเสริมในด้านพัฒนาศักยภาพแกนน าให้มีความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภคเป็นล าดับแรกก่อนที่จะไปสู่ การกระตุ้น ผลักดัน และการให้

ความรู้ด้านการเท่าทันสื่อกับผู้บริโภคในจังหวัดตรัง 

 - การเขียนโครงการภายใต้หลักการและเหตุผลที่ชัดเจนและแสดงถึงความเข้าใจต่อปัญหาของผู้บริโภค

ที่เปิดรับโฆษณาจากสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  

 - การน าเสนอรายงานควรระบุผลการด าเนินงานที่ชัดเจน น่าสนใจ และเข้าใจง่าย 

 - การด าเนินงานไม่เห็นภาพรวมว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ควรมีแผนการ

ด าเนินงานให้ชัดเจน 

ภาพที่ ๙ ภาพประกอบกิจกรรม จังหวัดตรัง 

 

 

 

 



๑๕๐ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๑ 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือด าเนินโครงการ ๓ กิจกรรม ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมา 

และบุรีรัมย์ จ านวน ๒ โครงการ และจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน ๑ โครงการ 

 ๑. โครงการ “ชาวอีสานทันสมัย ใช้สื่อสร้างสรรค์” ต้องการให้ผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

ทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคและการใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้ทราบแนวทางการจัดการ  ต่อรองกับสื่อและสาร

ต่างๆ ที่ผู้บริโภคเลือกเปิดรับ พร้อมทั้งท าให้เป็นผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อ น าไปสู่ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมตนเองไม่หลงเชื่อโฆษณา โดยพิจารณาตามความจ าเป็น และศึกษาคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

อย่างเข้าใจ  

ส าหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพ่ือสร้างแกนน าเครือข่ายที่เข้มแข็ง และน่าเชื่อถือ จากการ

ด าเนินงานของเครือข่ายผู้บริโภคหลากหลายอาชีพ เช่น ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และ

นักวิชาการศึกษา เพ่ือขยายเครือข่ายผู้บริโภคฯ ไปสู่บุคคลที่อยู่รอบๆ  ตัว เช่น ครอบครัวของนักเรียน/นักศึกษา 

และสร้างช่องทางการสื่อสารท าหน้าที่เผยแพร่เนื้อหาที่มีความถูกต้อง 

ลักษณะกิจกรรม  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ท าแบบทดสอบเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา (ก่อนและหลัง) จากนั้น

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประจ าฐาน ๔ ฐาน ได้แก่  

๑. ฐานสื่อวิดีทัศน์ ได้แก่ บทบาท กสทช. การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. รู้ทันข่าว รู้ทันสื่อที่หลากหลาย การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ และ

วิดีทัศน์โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดฎหมาย  

๒. ฐาน Infographic ได้แก่ เขาจัดเรทอย่างไร เรื่องร้องเรียนกับ กสทช. ที่ควรรู้ สิทธิผู้บริโภคสื่อ  

๓. ฐานแสดงละคร ร่วมสนุกตอบค าถาม ชิงรางวัล ได้แก่ คู่มือร้องเรียนด้านอาหาร คู่มือการตรวจสอบ

โฆษณาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และคู่มือจับตายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย  

๔. ฐานคลังความรู้/ท่องเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ คู่มือนักร้อง (เรียน) ๑๐๐ เรื่องน่ารู้ 

ผู้บริโภคสื่อ และรู้จักสื่อ รู้จักสิทธิ เล่ม ๑-๑๕  

จากนั้นร่วมกันท า MOU ปฏิญาณตนว่าจะเป็นเครือข่ายที่ดีและมุ่งมั่นในการเป็นแกนน าเครือข่าย

ผู้บริโภค พร้อมทั้งร่วมกันสร้างแฟนเฟจเฟซบุ๊ค “ชาวอีสานทันสมัย ใช้สื่อสร้างสรรค์” 

 



๑๕๒ 

 

กลุ่มเป้าหมาย  

คือ บุคลากรทางการศึกษา เช่น นักวิชาการ ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ เนื่องจากสอดคล้องกับค่านิยมที่

มีความน่าเชื่อถือ น่ายกย่อง ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศรัทธาความเป็นครู อาจารย์ 

นอกจากนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่ท างานในหน่วยงานราชาการ อาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้า

ผ่านสื่อออนไลน์ และเจ้าของกิจการ จ านวน ๒๕ คน 

ผลการด าเนินงาน 

 - แบบทดสอบก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการประเมินความรู้และทักษะด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคฯ 

ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน ๒๐ ข้อ ผลการประเมินพบว่ากลุ่มเป้าหมายได้ค่าเฉลี่ย ๙.๑๙ โดยมีผู้ไม่

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ จ านวน ๑๓ คน 

 - ผู้ด าเนินโครงการถอดบทเรียนตามวัตถุประสงค์และกิจกรรม กล่าวคือ วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแกนน า

เครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้ตัวแทนจากหน่วยงานการศึกษา เนื่องจากผู้ด าเนินโครงการ

เข้าใจค่านิยมของผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าให้ความเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธา ยกย่องแบบผูกรวมผู้ที่

ท างานในแวดวงการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าถึง

ประชาชนได้ง่ายขึ้น โดยในเบื้องต้นได้สร้างช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคฯ และผู้บริโภค คือ 

เพจเฟซบุ๊ค “ชาวอีสานทันสมัย ใช้สื่อสร้างสรรค์” เนื่องจากเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคกลุ่มเด็กนักเรียน วัยรุ่นมีการ

เปิดรับและเข้าถึงมากกว่าสื่อมวลชนเดิม 

 ส าหรับผลการด าเนินงาน ๔ ฐาน ได้แก่ ฐานสื่อวิดีทัศน์และฐาน Infographic พบปัญหาภาพและเสียง

ไม่คมชัด ไม่ต่อเนื่อง และติดขัด ฐานแสดงละคร ร่วมสนุก ตอบค าถาม ชิงรางวัล พบว่าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ไม่

สามารถควบคุมเวลาในการจัดการได้ และฐานคลังความรู้/ท่องเว็บไซต์ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ต้องการแนะน าให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ที่เป็นทางการ แต่พบปัญหาความไม่เสถียรของระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้ทราบว่าโฆษณามีการใช้ข้อความที่ท าให้หลงเชื่อ หรือมีการโน้มน้าว

ใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการโฆษณาที่สร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าเชื่อถือ 

การส่งเสริมการตลาดลดแลกแจกของแถมเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ผู้ผลิตสินค้า/

บริการบางรายฉกฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากผู้บริโภคที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิ

ผู้บริโภคของตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเกรงใจ ไม่กล้าด าเนินการร้องเรียน ไม่แสดงความ

คิดเห็น หรือไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผยในผลิตภัณฑ์บางชนิดที่เลือกซื้อแล้วผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีประสิทธิภาพตามท่ี

ได้รับชม/ฟังจากโฆษณา 



๑๕๓ 

 

- แบบทดสอบหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการประเมินความรู้และทักษะด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคฯ 

ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน ๒๐ ข้อ ผลการประเมินพบว่ากลุ่มเป้าหมายได้ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า

แบบทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม คือ ๑๒.๔๔ โดยมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ ลดลงเหลือเพียง ๒ คนเท่านั้น 

ถอดบทเรียน 

 จากการด าเนินโครงการ “ชาวอีสานทันสมัย ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์” เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้พบแนวทาง

ที่จะพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคฯ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายให้มีความรู้ด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภค เข้าใจคุณลักษณะของสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์มากขึ้น โดยเครือข่ายผู้บริโภคควร

จะได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้

หลากหลาย และการค้นหาแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น หน่วยงานราชการ 

เอกชน และองค์กรอิสระในลักษณะการประชุม การเข้ารับการอบรมร่วมกัน การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 

(MOU) และร่วมกันด าเนินกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อท่ีเครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้สร้างข้ึนมาแล้ว 

ปัญหาและอุปสรรค 

 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค เช่น ไม่ทราบหลักในการเลือกซื้อ

สินค้า ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามความถูกใจมากกว่าความเข้าใจ ผนวกกับระยะเวลาในการ

จัดกิจกรรมโครงการเพียง ๑ วัน ไม่สัมพันธ์กับปริมาณเนื้อหาที่ผู้บริโภคควรได้รับทราบและเกิดความเข้าใจ 

ข้อเสนอในการสร้างเสริมความเข้มแข็งในกลุ่มแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค 

 ควรปรับลักษณะกิจกรรมให้เป็นเชิงรุก เช่น การเฝ้าระวังสื่อ มุ่งเน้นการรู้เท่าทันสื่อ การรณรงค์เพ่ือให้

ความรู้แก่ผู้บริโภคที่จะน าไปสู่การกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการตระหนักการเปิดรับสื่อโฆษณามากกว่านี้ เช่น การ

ผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยสื่อดังกล่าวสามารถวัดความรู้ ความเข้าใจของผู้ ร่วมกิจกรรมได้ และสามารถ

น าสื่อดังกล่าวเผยแพร่ในช่องทางสื่อสารอื่นๆ ได้  

 ด้านการเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ควรมีการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่าง

ต่อเนื่อง หรือการสร้างสรรค์กิจกรรมอภิปรายร่วมกันในเพจเฟซบุ๊คระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคฯ กับผู้ ที่มีความ

เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการ เช่น อย. อสม. รพ.สต. สสจ. ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น 

เยาวชนได ้

 การพัฒนาข้อมูลข่าวสารในเชิงกลยุทธ์ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกในด้านการเปิดรับสื่อโฆษณาจากสื่อ

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในกลุ่มเยาวชน น าไปสู่แผนยุทธศาสตร์การป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

สื่อที่เปิดรับ  



๑๕๔ 

 

นอกจากนี้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่จะช่วยขยายเครือข่ายผู้บริโภคฯ ด้วยการ

การจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น น าไปสู่การได้รับข้อเสนอจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ เข้าร่วม

แลกเปลี่ยนดังกล่าว ซึ่งอาจจะน าไปสู่การผลักดันการใช้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างจริงจัง หรือ

การเสริมศักยภาพในด้านความคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ให้มีความเข้าใจในด้านการรับเรื่อง

ร้องเรียนและการให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริโภคได้ 

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา  

- ควรมีการต่อยอดโครงการนี้ไปยังเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในจังหวัดอ่ืนๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ควรมีโครงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะ

น าไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 

ภาพที่ ๑๐ ภาพประกอบกิจกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
  



๑๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 

 

 ๒. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแกนน าและเครือข่ายผู้บริโภคเพ่ือเฝ้าระวังสื่อโฆษณาใน ๓ จังหวัด

อีสานตอนบน ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง

ความตระหนักรู้ให้แกนน าและเครือข่ายผู้บริโภคหรือผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้เกิดพฤติกรรมในการ

คุ้มครองผู้บริโภคทั้งตนเองและผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายการเฝ้าระวังและเฝ้าฟังสื่อ

โฆษณาในพ้ืนที่ทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือผลิตสื่อหรือชุดเครื่องมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ นักจัดรายการ เครือข่ายได้ตระหนักและมีทักษะความรู้เท่าทันสื่อโฆษณา 

ลักษณะกิจกรรม  

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ต้องการด าเนินโครงการใน ๓ ลักษณะ คือ การให้ข้อมูล ความรู้แก่ผู้บริโภค การเฝ้า

ระวังโฆษณาเกินจริง การรับและจัดการเรื่องร้องเรียน และการสังเคราะห์และน าเสนอประเด็นปัญหาจัดเป็นชุด

เครื่องมือการท างาน โดยใน ๓ ลักษณะมุ่งเน้นไปที่การเฝ้าระวัง การรับ และจัดการเรื่องร้องเรียนด้านโฆษณา

เกินจริง ผ่านการบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียน จากนั้นจัดเวทีสังเคราะห์/สรุปข้อมูลเนื้อหาที่ได้จากการเฝ้าระวัง

และเฝ้าฟังโฆษณาเกินจริง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดท าเป็นชุด/สื่อความรู้/สื่อประชาสัมพันธ์ฉบับผู้บริโภค 

ผู้ประกอบการ หรือนักจัดรายการวิทยุ หลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะน าไปเป็นแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาหรือน าเสนอต่อสาธารณะ  

กลุ่มเป้าหมาย  

ได้แก่ เครือข่ายเฝ้าระวังและผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดเป้าหมาย ผู้ที่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัด นัก

จัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เภสัชกรส านักงานสาธารณสุข/โรงพยาบาลทั่วไป

หรือโรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายที่ด ารงต าแหน่งประธานชมรมสื่อหรือนักจัดรายการวิทยุ รวมทั้งหมด ๒๒ คน 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานทั้งหมด ๓ กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 -  กิจกรรมสรุปข้อมูล สถานการณ์การโฆษณาเกินจริงทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

วัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือรวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูลเดิมปี ๕๙-๖๐ ใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังและเฝ้าฟังใน

พ้ืนที่ และ (๒) เพ่ือจัดกลุ่มประเภทของการโฆษณาที่จะน าไปเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังฯ ด าเนินการโดยการ

ประสานขอข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ในการเฝ้าระวังให้กับ

เครือข่ายผู้บริโภคและแกนน าใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังและเฝ้าฟัง

การโฆษณาเกินจริงทางสื่อวิทยุเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพของพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู จากการเปิดสปอต



๑๕๗ 

 

โฆษณา นักจัดรายการน าเสนอเนื้อหาด้วยตนเอง และการสัมภาษณ์พูดคุยกันระหว่างนักจัดรายการกับผู้ฟัง/ผู้ที่

นักจัดรายการเชิญมาร่วมสนทนาด้วย 

ตารางท่ี ๒ สถานการณ์การโฆษณาเกินจริงทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ รวม 

อาหาร ๑๐ ๑๐ ๒๐ 

ยา ๑๕ ๘ ๒๓ 

เครื่องส าอาง ๐ ๓ ๓ 

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ๐ ๑ ๑ 

- กิจกรรมการการเฝ้าระวังโฆษณาเกินจริงในพ้ืนที่ชุมชน โดยแกนน าและเครือข่ายผู้บริโภคในพ้ืนที่ 

ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือเฝ้าระวังและเฝ้าฟังสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ที่เข้าข่าย

การโฆษณาเกินจริงใช้ช่องทางการร้องเรียน/การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการโฆษณาเกินจริงได้อย่างถูกวิธี (๒) 

เพ่ือสร้างความตระหนักรู้จากการเฝ้าระวังและเฝ้าฟังสื่อโฆษณาเกินจริง (๓) เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคให้มีความตระหนัก พิทักษ์สิทธิ์  และคุ้มครองสิทธิ์ตนเองและผู้ อ่ืนได้ และ (๔) เพ่ือให้ได้ข้อมูล 

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อความสื่อเสียงการโฆษณาเกินจริง ข้อมูลการเฝ้าระวังและเฝ้าฟังการโฆษณาเน้นการเฝ้า

ฟังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง  

ตารางท่ี ๓ ข้อมูลการเฝ้าระวังและเฝ้าฟังการโฆษณาระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ๒๕๖๑ 

อาหาร ๒ 

ยา ๓ 

เครื่องส าอาง ๑ 

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ๐ 



๑๕๘ 

 

 - กิจกรรมการการสรุปข้อมูล และถอดบทเรียนที่ได้จากการด าเนินโครงการระยะสั้น วัตถุประสงค์ (๑) 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แกนน าเครือข่ายผู้บริโภค (๒) เพ่ือจัดเวทีสรุปผลการเฝ้าระวังและเฝ้าฟังสื่อโฆษณา (๓) 

เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังและเฝ้าฟังฯ จัดท าเป็นสื่อความรู้/คู่มือการท างานฉบับผู้บริโภคเพ่ือผู้บริโภค  

หรือคู่มือการท างานอย่างง่ายให้กับแกนน ารุ่นเก่า แกนน ารุ่นใหม่ รวมถึงเครือข่ายผู้บริโภคและนักจัดการายการ

วิทยุ ได้มีแนวทางการประสานงาน การปฏิบัติงาน หรือการด าเนินการที่ไปในแนวทางเดียวกัน และ (๔) เพ่ือการ

ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีแกนน าเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อ

โฆษณาวิทยุ/โทรทัศน์ และผู้เข้าร่วมเวทีการสรุปข้อมูลและถอดบทเรียนโครงการฯ ประกอบด้วย แกนน าเดิม 

เภสัชกร ประชาสัมพันธ์จังหวัด นักจัดรายการ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และเครือข่ายผู้บริโภค จ านวน ๒๒ คน 

 



๑๕๙ 

 

ภาพที่ ๑๑ กิจกรรมสรุปข้อมูลและถอดบทเรียนโครงการ 

 

-สมาคมผู้บรโิภค          วิเคราะห ์          สสจ. 

-เครือข่ายผู้บริโภค              สถานการณ์การโฆษณาทีผ่ิดกฎหมาย    -เฝ้าระวังโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 

-เครือข่ายภาคประชาชน            -รับเรื่องร้องเรยีน 

              -วิเคราะหต์รวจสอบข้อมูล 

-เฝ้าระวังโฆษณาที่ผิดกฎหมาย          กลุ่มผู้ฟัง    

-รวบรวมข้อมลู 

-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           การบังคับใช้กฎหมาย 

                พรบ.ยา/อาหารของ สธ. 

    จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ                  การด าเนินงานแก้ไขปัญหา    จัดการอบรม 

    วิทยุ/นักจัดรายการวิทยุ โดย กสทช.            

    สสจ. (ก่อตั้งชมรมผู้ประกอบการวิทยุ)           -ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง 

                   ภาคีความร่วมมือ              สสจ. กับ กสทช. 

-ก าหนดทิศทางการท างานร่วมกัน           

-พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน           สรุปสถานการณ์ปัญหา 

-เฝ้าระวังร่วมกัน            -ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 

           ถอดบทเรียน    -ขยายผลสู่เครือข่ายอื่นๆ  



๑๖๐ 

 

ถอดบทเรียน 

 จากโครงการของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แบ่งเป็น ๕ ด้าน ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

 - ปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประชาชนหรือผู้บริโภคยังมีความเชื่อใน

โฆษณาที่ได้รับชมและได้ฟังเพราะสอดคล้องกับลักษณะการเจ็บป่วยหรือความต้องการของตนเอง บางครั้งมีการ

บอกหรือพูดปากต่อปากจากบุคคลใกล้ชิด นอกจากนี้ สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ยังมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค จากการเฝ้า

ระวังพบว่าการโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์น าเสนอโดยบุคคลทีมี่ความน่าเชื่อถือ เช่น ดารา นายแบบ แม้ว่าจะพยายาม

บังคับใช้กฎหมาย แต่ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตใช้ช่องว่างทางกฎหมายท าให้ยังคงเผยแพร่โฆษณาได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

ผนวกกับกฎหมายยังไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น สมุนไพรตราพญานาค ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังพบว่า

นักจัดรายการวิทยุบางคนขาดจิตส านึก มีการโฆษณาเกินจริงในระหว่างการจัดรายการ เนื่องจากเป็นสถานีวิทยุ

เพ่ือธุรกิจจึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนแหล่งที่มาของรายได้ในรูปแบบการโฆษณา ในปัจจุบันพบว่ามี

ผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์อันตรายที่มีการโฆษณาอยู่เป็นประจ า 

 - แนวทางการพัฒนา การสร้างแกนน า คณะท างานและทีมงาน โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในพ้ืนที่ มี

การเฝ้าระวังหรือเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องโดยแกนน าและผู้บริโภคในพ้ืนที่ที่ผ่านการอบรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เช่น นักวิทยุชุมชน หรือนักจัดรายการวิทยุ การส่งเสริมหรือสนับสนุนและ

พัฒนาเครือข่ายให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือให้มีการส่งต่อข้อมูลในการเฝ้าระวังโฆษณาเกินจริงในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 

โดยเฉพาะการปลูกจิตส านึกให้กับนักจัดการวิทยุ ประชาชน ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  และการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างยิ่งจัง 

 - ความคาดหวังของผู้บริโภค ประชาชน ให้มีสุขภาพดี มีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์แยกแยะเรื่อง

โฆษณาเกินจริงหรือชวนเชื่อได้ ผู้บริโภค ประชาชน ควรมีความตระหนักรู้ในเรื่องการปกป้องสิทธิของตนเอง เกิด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพสื่ออย่างมีคุณภาพ มีเครือข่ายแกนน าผู้บริโภคในพ้ืนที่หรือชุมชนอย่างน้อย ๑ 

คนต่อ ๑ ชุมชน พร้อมทั้งมีระบบการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์หรือสื่อคุณภาพ น าไปสู่การผลิตสื่อที่ด ีไม่มีเกินจริง  

 นอกจากนี้ จากการด าเนินโครงการของเครือข่ายผู้บริโภคฯ สรุปฐานข้อมูลการโฆษณาเกินจริงที่จะน าไป

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ หรือการขยายต่อยอดในพ้ืนที่เครือข่ายอ่ืน ซึ่งช่วยให้สามารถท างานหรือบูรณาการร่วมกันได้ 

ทั้งนี้ ฐานข้อมูลที่ได้ พบว่ายังมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ซ้ าๆ ถึงแม้ว่าจะได้รับการว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว  ทั้งนี้

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ไดจ้ัดล าดับความส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาเกินจริงในพ้ืนที่ซ้ าๆ ดังนี้ 

 



๑๖๑ 

 

ตารางท่ี ๔ ผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาเกินจริง - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับที่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ล าดับที่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

๑ สาหร่ายแดง ทริ๊ปเปิ้ลดี ๑๑ น้ ามังคุดสกัดเข้มข้น แซนทิพย์โกล์ 

๒ การแฟงเชียงป๋อง ๑๒ ผลิตภัณฑ์ eye care soft gel 

๓ สมุนไพรพลูคาวตองคารินก้า ๑๓ บีโฟร์ คาวตอง 

๔ ยาสุมนไพรคุณสมฤทธิ์ (๘รายการ) ๑๔ กาแฟโอที (OT Coffee) 

๕ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคลอวัง ตังถั่งซานร์ ๑๕ ยากษัยเส้น ตราโคเทียมเกวียน 

๖ น้ าสมุนไพรรวมตราแก่นตะวัน ๑๖ ยาสตรีศรีมงคล 

๗ น้ าเห็ดสมุนไพรเทียนโก ๑๗ สมุนไพรเก้าเทวดา 

๘ น้ ามันสกัดสนเข็มแดง วังซองอิน ๑๘ ยาบ ารุงสมุนไพรทวิน ตราเขากวางอ่อน 

๙ เครื่องดื่มสมุนไพรดราก้อนไทเกอร์ ๑๙ ยาแคปซูล M2 

๑๐ เครื่องดื่มสุมนไพรเทียนหลง ๒๐ ยาริดสีดวงงิ้งฮวย ตราห่าน 

 

ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินโครงการ 

 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการเป็นระยะเวลาที่สั้นกระชั้นชิด ภายใต้การด าเนินงานให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ถูกก าหนด และงบประมาณจ ากัด ท าให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม

ตามที่คาดหวังไว้ ผนวกกับภาระงานและหน้าที่ของแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่ต้องรับผิดชอบ (สวมหมวกหลาย

ใบ) ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ  

ข้อเสนอในการสร้างเสริมความเข้มแข็งในกลุ่มแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค 

 การขับเคลื่อน/การขยายและต่อยอด น าไปสู่การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท า

เป็นฐานข้อมูลเชื่อมโยงภาคีและก าหนดแนวทางวางแผนสู่การปฏิบัติ  การสร้างเครือข่าย (Network) กลไกการ

ท างานที่ชัดเจน เช่น เครือข่ายเภสัชกร  นักวิชาการ สถาบันการศึกษา เครือข่ายสาธารณสุข (อสม./รพ.สต.) 



๑๖๒ 

 

เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ ต ารวจ การปลูกจิตส านึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน ผู้บริโภค 

ผู้ประกอบการ ให้มีการบริโภคสื่อทั้งกระแสหลัก กระแสรองอย่างเท่าทัน  

 การจัดหาเครือข่ายการท างานในพ้ืนที่ ได้แก่ เยาวชน และประชาชนในหลากหลายอาชีพ จัดหาแหล่งทุน 

งบประมาณ โดยการท างานเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน การท างานวิจัยเพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

การสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในพ้ืนที่โดยใช้บ้านเป็นที่ท าการหรือจัดหาศาลา

ประชาคมหมู่บ้าน การจัดหาแหล่งเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริโภค หรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การ

จัดท านวัตกรรมชุดสื่อความรู้ฉบับประชาชนในการท างาน 

 การส่งเสริมหรือเพ่ิมช่องทางการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคฯ ให้มีความชัดเจนและยั่งยืน  เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ รุ่นใหม่หรือรุ่นที่ ๒ ให้เข้ามามีบทบาทใน

การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผ่านการด าเนินงาน ๓ ด้าน ได้แก่ การให้ข้อมูล

ความรู้แก่ผู้บริโภค การเฝ้าระวัง การรับ และจัดการเรื่องร้องเรียน และการสังเคราะห์ น าเสนอประเด็นปัญหา

ระดับนโยบาย การผลักดันให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังและเฝ้าฟังสื่อโฆษณาในพ้ืนที่ทุกระดับอย่างจริงจัง และการ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ นักจัดรายการวิทยุ ได้มีความสนใจ ตระหนักการรู้เท่าทัน

สื่อ ซึ่งจะท าให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสามารถน าไปเผยแพร่ หรือขยายเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา 

 - ควรมีการขยายขอบเขตการท างานร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในจังหวัดอ่ืนๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 - ควรมีการพัฒนาข้อมูลและวิเคราะห์ที่ได้จากการเฝ้าระวังจัดท าเป็นสื่อ/คู่มือที่เหมาะสมกับประชาชนใน

พ้ืนที่ของตนเอง 

 - ทีมเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนชุดนี้มีแนวทางการท างานที่เป็นระบบ มีความ

ชัดเจน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นต้นการท างานของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และการเฝ้าระวังการเปิดรับ

สื่อโฆษณาจากการสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

 

 

 

 



๑๖๓ 

 

ภาพที่ ๑๒ ภาพประกอบกิจกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - โครงการด้านการเฝ้าระวังสื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากสื่อโฆษณา จัดท าโดยเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากการ

เปิดรับสื่อโฆษณาจากสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เพ่ือให้ประชาชนที่รับฟังและรับชมโฆษณาได้มีการเฝ้า

ระวังและปลอดภัยจากการบริโภคสื่อ และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในชุมชนและอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เข้าใจและตัดสินใจในการเลือกบริโภคสื่อและบริการต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ลักษณะกิจกรรม  

คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในลักษณะการแบ่งกลุ่มอภิปรายกระตุ้นให้

ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น ได้แก่ กลุ่มท่ี ๑ หัวข้อ “สื่อคืออะไร” กลุ่มท่ี ๒ หัวข้อ “ตัวอย่างโฆษณาที่เกินจริง” 

และกลุ่มที่ ๓ หัวข้อ “ผลกระทบจากสื่อโฆษณา”จากนั้นตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการอภิปราย 

กลุ่มเป้าหมาย  

ได้แก่ เครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ เครือข่ายพัฒนาบทบาทสตรี นักวิชาการ ภาคประชาชน 

กลุ่มต้นกล้าล าดวน อสม. ประชาชนในชุมชนโนนทรายทอง จิตอาสาโรงพยาบาลศรีสะเกษ กรรมการชุมชนหนอง

ยวน ผู้สูงอายุ ผู้ขายสินค้า เยาวชน นักศึกษา แม่ค้า พนักงานบริษัท จ านวน ๓๔ คน 

 



๑๖๕ 

 

ผลการด าเนินงาน  

กลุ่มที่ ๑ สื่อคืออะไร ในกลุ่มได้น าเสนอว่าสื่อมีหลายประเภท ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

โปสเตอร์ ใบปลิว และสื่อบุคคล ซึ่งแต่ละสื่อมีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากน้อยแตกต่างกัน การรับชมโฆษณามีทั้ง

ข้อดีและข้อเสีย เช่น สื่อโฆษณาโทรทัศน์มีการจ าหน่ายสินค้าที่มีทั้งจ าเป็นและไม่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โฆษณา

บางชิ้นเกินจริง และบางสถานีโทรทัศน์มีโฆษณาระหว่างรายการมากเกินไป จากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม

โครงการได้แสดงความคิดเห็นว่าสื่อวิทยุกระจายเสียงสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุในชุมชนและผู้สูงอายุให้ความสนใจ

เปิดรับชมอย่างสม่ าเสมอ/เป็นประจ า กลุ่มเป้าหมายหลักของโฆษณาที่เผยแพร่ คือ ผู้ที่ก าลังเจ็บป่วย/สุขภาพ

ร่างกายไม่แข็งแรง ผลิตภัณฑ์บางชนิดโฆษณาว่าช่วยให้อาการเจ็บป่วย บรรเทา หรือหายจากการเจ็บป่วยได้ ท าให้

ผู้ป่วยหลงเชื่อ ซื้อผลิตภัณฑ์มาบริโภค 

 กลุ่มท่ี ๒ การโฆษณาเกินจริง เช่น การโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ ยาสมุนไพรรักษา

โรคเรื้อรัง โฆษณาว่ารับประทานแล้วหายจากอาการเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ ยังพบการโฆษณาขายปุ๋ยเคมี ครีมหน้า

ขาว หน้าเด้ง ในกลุม่ที่ ๒ มีการตั้งค าถามเก่ียวกับความเหมาะสมที่สถานีวิทยุต้องเผยแพร่โฆษณาดังกล่าว หลังจาก

อภิปรายร่วมกันท าให้ทราบว่าโฆษณาถือเป็นแหล่งรายได้ส าคัญที่ท าให้สถานีวิทยุต้องน าเสนอโฆษณาเกินจริงมา

ประกอบการจัดรายการท าให้สามารถอยู่รอดได้ จากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่าเนื้อหาของการ

โฆษณาระบุสรรพคุณว่ารักษาอาการต่างๆ ได้ แต่ไม่ได้กล่าวถึงโทษที่จะได้รับ หากบริโภคมากเกินไปหรือการ

บริโภคที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร นอกจากนี้ การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ดิจิตอลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเคยรับชมเป็น

ประจ าทุกวัน รวมทั้งการรับชมจากโทรทัศน์บอกรับสมาชิกด้วย พบโฆษณาในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน ผลิตภัณฑ์ที่

โฆษณา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกกระชับ ผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งจากการสอบถามบุคคลใกล้ชิด

พบว่าบางส่วนเคยซ้ือ/สั่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ 

 กลุ่มที่ ๓ ผลกระทบจากสื่อ พบว่าการใช้สื่อในการหาประโยชน์ของผู้ที่ท าธุรกิจมีหลากหลายช่องทาง 

ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ เมื่อผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้วได้รับผลกระทบ หรือไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณาได้

บรรยายสรรพคุณไว้ ผู้บริโภคไม่กล้าร้องเรียนหรือแจ้งความร้องทุกข์ สาเหตุมาจากไม่ทราบว่าจะต้องร้องเรียนกับ

หน่วยงานใด ขั้นตอนมีความยุ่งยากท าให้เสียเวลา และท่ีส าคัญที่สุด คือ อับอายที่จะบอกกล่าวให้คนอ่ืนๆ ได้ทราบ

ว่าตนเองซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ เช่น ไม่กล้าที่เล่าว่าตนเองซื้อผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศมาใช้แล้วไม่

ได้ผล นอกจากนี้ ผู้บริโภคส่วนหนึ่งเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้แล้ว พบว่าไม่ได้ผลตามที่โฆษณาไว้ ผู้บริโภคกล่าวโทษ

กับตนเองว่าเป็นกรรมเก่าที่ท าให้โรคที่เป็นอยู่ไม่มียาใดที่ช่วยให้รักษาให้หายขาดได้ นอกจากนี้ ผู้บริโภคบางส่วน

แม้จะสอบถามไปยังผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้จ าหน่ายไม่ขอรับผิดชอบในทุกกรณี เนื่องจากรายละเอียดการใช้ 

ผลิตภัณฑ์ได้ถูกระบุรายละเอียดครบถ้วนภายในกล่องแล้ว  



๑๖๖ 

 

ถอดบทเรียน  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สรุปว่าเราทุกคนควรช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน ถ้าหากพบว่าบุคคลใกล้ชิดต้องการใช้

ยาสมุนไพรจากที่ได้รับชม/รับฟังจากโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง ควรตักเตือนกันหรือแนะแนว

ทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ให้หลงเชื่อการโฆษณา เช่น ก่อนจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม ควร

ตรวจสอบ อย.ว่าถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้บริโภคต้องการได้รับการอบรม เติมเต็มความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่ อ

เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชน

ในพ้ืนที่ เครือข่ายหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น โรงเรียน เทศบาล สสจ. โรงพยาบาล อบต. อบจ. ประธานชุมชนหมู่บ้าน 

ประธาน อสม. รพ.สต. นอกจากนี้ ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้เครือข่ายผู้บริโภคได้เข้าใจสิทธิการ

คุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และเนื้อหา รวมทั้งการท ากิจกรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง

เครือขา่ยผู้บริโภคฯ 

ปัญหาและอุปสรรค  

การอภิปรายทั้ง ๓ กลุ่มข้างต้นมีการกล่าวพาดพิงถึงนักจัดรายการวิทยุ ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ท าให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความไม่พอใจ และมีการกระทบกระทั่งกัน  ที่ส าคัญ คือ เครือข่ายผู้บริโภคฯ และผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ยังไม่เข้าใจนโยบายของ กสทช. อย่างชัดเจน และสถานที่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขาดอุปกรณ์ที่

จ าเป็นในการด าเนินงานท าให้การจัดกิจกรรมบางส่วนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 

ข้อเสนอในการสร้างเสริมความเข้มแข็งในกลุ่มแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค 

 ควรมีการขยายเครือข่ายส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในสถานศึกษาในระดับชั้นที่เหมาะสม

สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา 

- ควรจัดท าแผนการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

- ควรจัดท าแผนการอบรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ ระดับเยาวชน 

- ควรจัดท าแผนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในกลุ่มของตนเอง 

 

 



๑๖๗ 

 

ภาพที่ ๑๓ ประกอบกิจกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – สร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัย 

 

 



๑๖๘ 

 

 

 

 



๑๖๙ 

 

 

 

ภาคเหนือ 

 เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ ด าเนินกิจกรรมโครงการจ านวน ๑ โครงการ ต.โป่งน้ าร้อน จังหวัดเชียงใหม่  

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 โครงการคนเฒ่าทันสื่อ กึ๊ดก่อนซื้อ ยื้อชีวิต สร้างการตื่นรู้ ดูและฟังอย่างมีเหตุผล เพ่ือเป็นแนวทางร่วมกัน

ในการช่วยเหลือและการจัดการตนเองของชุมชน วัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการ คือ เพ่ือสร้างแกนน าผู้สูงอายุ

ให้ตื่นรู้ ดู และฟังอย่างมีเหตุผล เพ่ือสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสื่อผู้สูงอายุ และเพ่ือเพ่ิมช่องทางคุ้มครอง

ผู้บริโภคสื่อและให้เกิดประโยชน์กับเครือข่ายและผู้บริโภค ส าหรับผลที่ต้องการให้เกิดขึ้ นหลังจากจัดกิจกรรม คือ 

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคสื่อภาคเหนือ 

ลักษณะกิจกรรม  

เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเฒ่าบริโภคสื่อ แบบกึ๊ดก่อนซื้อ ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์เกี่ยวกับการดูแลตนเองป้องกันไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บ การรับประทานอาหารเสริม ยา

บ ารุงก าลัง หรือยาที่ไม่ได้มาตรฐาน จากนั้นแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางป้องกันปัญหา สร้าง

การตื่นรู้ ดูและฟังอย่างมีเหตุผล จากนั้นจัดท าสปอต ๖ ภาษาเพ่ือบริการสาธารณะ รณรงค์ให้รู้เท่าทันสื่อ และท า

การเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ล้านนา ต.โป่งน้ าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้สูงอายุ จ านวน ๕๐ คนจาก ๔ ชนเผ่า ได้แก่ ไทใหญ่ จีนฮ่อ มูเซอ ปะหล่อง คนเมือง และผู้ที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม 



๑๗๐ 

 

โครงการได้รับความร่วมมือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต. โป่ง

น้ าร้อน - คุณประพัฒน์ กองไหม) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการโรงเรียน และหัวหน้าตู้ยาม 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน ล าดับแรกได้วิเคราะห์บริบท สภาพปัญหาการใช้ยา ที่มาของยา และการโฆษณาชวนเชื่อ 

เช่น มีการใช้ยาอะไรบ้าง ยาสมุนไพร อาหารเสริม แหล่งในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทราบได้อย่างไร มีใครชักชวนให้ใช้

หรือไม่  

ภาพที่ ๑๔ ภาพประกอบกิจกรรมภาคเหนือ 

 

      

 

  



๑๗๑ 

 

 ข้อสรุปจากการวิเคราะห์บริบทชุมชนพบว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบัน ได้แก่ ยาชุด ยาสมุนไพร (แปรรูป) 

ได้แก่ ยาแก้เม็ดด า ปัญจะ หญ้ารีแพร์ อาหารเสริม ได้แก่ ตังถั่งซาง หมามุ่ย และอุปกรณ์/เครื่องราง ได้แก่ เหรียญ 

และปลาโลมาแก้ปวด 

 ด้านการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับยา อาหารเสริม เครื่องราง อุปกรณ์ 

 - สื่อโทรทัศน์ ได้รับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการบ ารุงสายตา ลดน้ าหนัก และเสริมความสวยความงาม 

 - สื่อวิทยุชุมชน ข้อมูลที่ได้รับรู้ ได้แก่ อาหารเสริม เสือแม่ลูก แก้ปวดเมื่อย ยาระบาย  

- ผู้บริโภคมีประสบการณ์ตรงจากการพบเห็นผลิตภัณฑ์จากตลาดภายในชุมชน ได้แก่ ภายในร้านค้าของ

ชุมชน ตลาดนัด และพ่อค้าแม้ค่าจากตลาดฝั่งแม่สายข้ามเขตเข้ามาจ าหน่าย 

- เพ่ือนชักชวนหรือเพ่ือนบอกเล่าให้เพื่อนฟังในผลิตภัณฑ์เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ 

หลังจากนั้น ได้ท าการคัดเลือกแกนน าหรือประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละหมู่บ้านเพ่ือเป็นประธาน

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ ประจ าหมู่บ้าน 

ตัวอย่างสปอตวิทยุรณรงค์ “ฟังแล้วอย่าฟ่ังเจื้อ กิ๋นแล้วมันดี กิ๋นแล้วมันหาย มันดีตอนแรก แต่มันบ่หาย 

ขึ้นกิ๋นต่อไปปัญหาจะโตยมาเน่อเจ้า” มอบให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านน าไปเปิดรณรงค์ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง รวม ๓๖ 

ครั้ง 

ถอดบทเรียน  

เพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไขและบูรณาการเพ่ือแก้ไขให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนสามารถต่อยอดไปยังพ้ื นที่

อ่ืนๆ ในภาคเหนือได้ กล่าวคือ ผลักดันและส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม น าไปสู่ 

- การพัฒนาศักยภาพแกนน า อสม. ในด้านการลงพ้ืนที่และการให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและมีความทันสมัย

สอดคล้องกับความต้องการ ความเคลือบแคลงสงสัยของผู้บริโภค 

- การสร้างผูกสัมพันธ์สมาชิกในชุมชนให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นเพ่ือสอดส่องหรือสังเกตการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ สร้างให้เกิดความไว้วางใจน าไปสู่การพูดคุย ซักถาม ตักเตือนในการเลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ

สุขภาพ 

- พยายามขับเคลื่อนยกระดับ รพ.สต. ในด้านการท างานเชิงรุก เข้าถึงพ้ืนที่ การปรับปรุงสื่อในการ

ประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงคนในพ้ืนที่ให้เข้าใจง่ายมากข้ึน 

- การกระตุ้นผลักดันให้เกิดการยกระดับยุทธศาสตร์ อปท. ในเชิงรุกและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 



๑๗๒ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 มีปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่ด าเนินโครงการร่วมกัน จึงท าให้การ

ประสานงานเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ การวางแผนงานร่วมกันยังไม่ค่อยดี

ตามที่คาดหวังไว้ และเครือข่ายผู้บริโภคฯ บางท่านยังไม่เข้าใจประเด็นในการท างาน หรือไม่เข้าใจในด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภคท่ีถูกต้องคืออะไร 

ข้อเสนอในการสร้างเสริมความเข้มแข็งในกลุ่มแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค 

การต่อยอดโครงการที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ “ฮอมแฮงขับเคลื่อนการ

สร้างสรรค์พัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ” โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคฯ เดิมและเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ใหม่ที่ท างานเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เช่น รพ.สต. อปท.ได้แก่ 

นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พช. สมาชิก ในชุมชน ได้แก่ แกนน า อสม. ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ หน่วยงาน 

สธ.ได้แก่ ผอ. รพ.สต. พยาบาล พช. อสม. ส่งเสริมสุขภาพ สถาบันการศึกษา ได้แก่ ร.ร. และสถาบันสารพัดช่าง 

ร่วมวางแผนพัฒนาชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เน้นการรู้เท่าทันสื่อ  และมีการวางแผนการด าเนินงานที่

แน่นอนเพ่ือมุ่งให้เกิดการท างานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเปิดรับชมโฆษณาผ่านสื่อ

ประเภทต่างๆ ได้อย่างพ้นภัยและยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาโครงการ 

- ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สูงอายุที่จะมาร่วมงาน เช่น ในฐานะผู้น า ผู้สูงอายุควรเป็น

อย่างไร หรือการก าหนดให้ชัดเจนว่าผู้สูงอายุที่เคยมีประสบการณ์การเปิดรับชมโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์

และวิทยุที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์นั้น เพ่ือเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่การเป็นโครงการต้นแบบ 

- ควรจัดท าแผนการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ล้านนาให้มี

ความชัดเจน 

- แนวทางการติดตามผลหลังจากเผยแพร่และผู้บริโภคได้รับฟังสปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ว่าได้ผลมาก

น้อยเพียงไร 

- แนวทางการบริหารจัดการ การติดต่อประสานงานกับเครือข่าย สร้างแนวทางการสื่อสารสองทางกับ

เครือข่ายใหม่และเดิม 

- การมุ่งให้ความส าคัญไปที่ปัญหาหรือแนวทางส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อ 

 



๑๗๓ 

 

ภาพที่ ๑๕ ภาพประกอบกิจกรรม ภาคเหนือ 

      

 

   

 

    



๑๗๔ 

 

  

 

ภาคกลาง 
 เครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคกลาง จัดท าโครงการกิจกรรม จ านวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 โครงการวัยใส “ไม่เสี่ยงภัย” หากรู้เท่าและทันสื่อ วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ประสบการณ์ 

การเลือกซื้อเครื่องส าอางผ่านสื่อโทรทัศน์ที่ผิดพลาดของวัยรุ่นในจังหวัดชลบุรี ๒. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 

ความเข้าใจการเลือกซื้อเครื่องส าอางในสื่อโทรทัศน์ได้อย่างปลอดภัย ๓. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลประกอบสินค้าก่อนเลือกซื้อเครื่องส าอางในสื่อโทรทัศน์ได้อย่างปลอดภัย และ ๔. เพ่ือสร้างแกนน าเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ภาคกลางรุ่นใหม่   

ลักษณะของกิจกรรม 

แบ่งเป็น ๕ กิจกรรม ดังนี้ 

๑. การแบ่งปันประสบการณ์การเลือกซื้อเครื่องส าอางของวัยรุ่นในจังหวัดชลบุรี จากการซักถาม พูดคุย

ร่วมกัน ในประเด็นประสบการณ์การเลือกซื้อเครื่องส าอางจากการโฆษณาที่มีลักษณะแอบแฝงทางสื่อโทรทัศน์ 

ประสบการณ์การรับชมทางช่องสถานีโทรทัศน์ เมื่อตัดสินใจซื้อมาแล้ว ผลของการใช้เครื่องส าอางเป็นอย่างไร  

๒. การจัดกิจกรรม Workshop วัยใส “ไม่เสี่ยงภัย” หากรู้เท่าและทันสื่อ โดยการน าโฆษณาเครื่องส าอาง

ในลักษณะแอบแฝงทางโทรทัศน์มาเปิดให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชม  น าไปสู่การอภิปรายร่วมกัน 

๓. กิจกรรม Workshop : Check list การซื้อเครื่องส าอางอย่างเท่าทัน โดยน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพมาเป็นตัวอย่างให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตรวจสอบตามเช็คลิ สต์ก่อน

ตัดสินใจซื้อ 



๑๗๕ 

 

๔. เพ่ือเป็นการยืนยันว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรมข้างต้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องใน

ด้านการเลือกซื้อเครื่องส าอางอย่างรู้เท่าทัน ได้แบ่งกลุ่มเป็นหมาย ๑๐ กลุ่มๆ ละ ๗ คน ให้ช่วยกันระดมความคิด 

เขียนแนะน าวิธีการเลือกซื้อเลือกส าอางอย่างถูกต้องลงบนกระดาษโน้ต จากนั้นน าเสนอให้สมาชิกในกลุ่มได้รับฟัง

และเกิดความเข้าใจร่วมกัน 

๕. กิจกรรมการผลิตสื่ออย่างรู้เท่าทัน โดยให้กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ ความเข้าใจจากกิจกรรมการรู้เท่า

ทันการซื้อเครื่องส าอางในวัยรุ่นที่ได้แลกเปลี่ยนกันในช่วงเช้ามาออกแบบสร้างสรรค์ผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

ได้แก่ โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ สปอตวิทยุ 

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคกลางได้จัดท าป้ายไวนิล เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้

กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ เครื่องส าอางอย่างรู้เท่าทัน 

กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนในโรงเรียนแสนสุข กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๙๑ คน ได้แก่ ๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนแสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี (เขต สพม. ๑๘) จ านวน ๗๐ คน ๒. กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคกลางเดิม 

จ านวน ๓ คน ๓. กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคกลางใหม่ จ านวน ๑๔ คน และ ๔. ผู้สนใจร่วมงาน จ านวน ๔ คน 

 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ (สพม. 

๑๘) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ (สพม. ๗) ได้แก่ 

จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว และ ๓. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ภาพที่ ๑๖ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ๓ แบบ 

 



๑๗๖ 

 

 

           

 

ผลการด าเนินงาน 

๑. กิจกรรม แบ่งปันประสบการณ์การซื้อเครื่องส าอางของวัยรุ่น จ.ชลบุร ี

ช่วงเช้ากิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การซื้อเครื่องส าอางของวัยรุ่น จ.ชลบุรี  โดยสอบถามว่าเหตุใดจึงซื้อ

เครื่องส าอางจากการโฆษณาที่เป็นลักษณะแอบแฝงทางโทรทัศน์  ซื้อจากสถานีโทรทัศน์ใด หลังจากใช้แล้วมี

ผลกระทบอย่างไรบ้าง 

ผลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีนักเรียนหญิงเพียง ๒ คน

เท่านั้นที่ซื้อเครื่องส าอาง โดยการให้ผู้ปกครองซื้อให้ โดยซื้อจากร้านขายยา  ท าให้ได้เครื่องส าอางที่มีคุณภาพ และ

ไม่เคยได้รับผลกระทบจากเครื่องส าอาง เพราะเครื่องส าอางที่เลือกซื้อ เป็นเครื่องส าอางที่ใช้ส าหรับผิวบอบบาง 

เช่น แป้งตลับส าหรับทาหน้า ยี่ห้อจอห์นสัน 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 

 

ภาพที่ ๑๗ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ - ภาคกลาง 

 

๒. workshop: check list การซื้อเครื่องส าอาง อย่างเท่าทัน 

กิจกรรม  workshop  : check list การซื้อเครื่องส าอางอย่างเท่าทัน โดยน าตัวอย่างผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางที่ไม่มีคุณภาพ  และตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีคุณภาพ มาเป็นตัวอย่างให้กลุ่มเป้าหมาย

ตรวจสอบคุณภาพ จากการสังเกตฉลากสินค้า และสารประกอบคุณสมบัติสินค้า  

ในกิจกรรมนี้ได้ให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง ๗๐ คนท าแบบ check list Pre-test   check ให้ชัวร์ก่อนซื้อ  เพ่ือ

ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มกิจกรรม  หลังจากท ากิจกรรมแล้วพบว่านักเรียนมีการ

เลือกซื้อเครื่องส าอางโดยค านึงถึงตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อ มีกล่อง หรือซองของผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์ ระบุ

ตราผลิตภัณฑ์ (ยี่ห้อ) ชัดเจน มีฉลากก ากับไม่ฉีกขาด ระบุชื่อบริษัทผู้ผลิตชัดเจน ระบุชื่อบริษัทผู้จัดจ าหน่ายอย่าง

ชัดเจน ระบุสารประกอบอย่างชัดเจน ระบุวัน เดือน ปีที่ผลิตอย่างชัดเจน 

ภาพที่ ๑๘ กิจกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางอย่างเท่าทัน - ภาคกลาง 

 

 



๑๗๘ 

 

๓. กิจกรรมระดมความคิด การเลือกซ้ือเครื่องส าอางอย่างถูกต้องใส่กระดาษโน๊ต (post it) 

กิจกรรมนี้ได้จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น ๑๐  กลุ่ม  กลุ่มละ ๗ คน ระดมความคิดการเลือกซื้อเครื่องส าอาง

อย่างถูกต้องและปลอดภัย  แล้วให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละเขียนในกระดาษโน้ต เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้ ความ

เข้าใจ   

ภาพที่ ๑๙ กิจกรรมการระดมความคิด - ภาคกลาง 

  

ผลจากกิจกรรมนี้ กลุ่มเป้าหมายทั้ง ๗๐ คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องส าอางอย่าง

ถูกต้อง ได้แก่ เลือกซื้อสินค้าโดยดูวันเดือนปีที่ผลิต ดูว่ามีฉลาก มี อย. หรือ คอ. หรือไม่ ไม่หลงเชื่อโฆษณา

จนเกินไป ได้เรียนรู้วิธีการเลือกซื้อเครื่องส าอางมากขึ้น การตรวจสอบสารต่างๆ จากเครื่องส าอาง โทษของ

เครื่องส าอางที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ 

๔. workshop: ผลิตสื่ออย่างเท่าทัน  

กิจกรรมนี้เป็นการตกผลึกความรู้ที่กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์การซื้อ

เครื่องส าอางของวัยรุ่น จ.ชลบุรี  กิจกรรม workshop: วัยใส “ไม่เสี่ยงภัย” หากรู้เท่าและทันสื่อ  กิจกรรม 

workshop: check list การซื้อเครื่องส าอางอย่างเท่าทัน และกิจกรรมระดมความคิด การเลือกซื้อเครื่องส าอาง

อย่างถูกต้องใส่กระดาษโน๊ต (post it)  โดยได้มีการผลิตคลิปภาพเคลื่อนไหว จ านวน ๙ เรื่อง (ประมาณ ๑-๓ นาที

ต่อเรื่อง) จากผลงานทั้ง ๙ เรื่อง เป็นการยืนยันได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการซื้อเครื่องส าอาง

อย่างถูกต้อง  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

 



๑๗๙ 

 

ภาพที่ ๒๐ การผลิตสื่ออย่างเท่าทัน - ภาคกลาง 

     

ส่ือคลิปประชาสัมพันธ์ที่นักเรียนผลิต 

ชุดที่ ๑ น าเสนอเนื้อหาเพื่อนแนะน าวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้าที่มีตราสินค้าชัดเจน 

       

 

 

 

 



๑๘๐ 

 

ชุดที่ ๒ เพ่ือนแนะน าแป้งโดยแนะน าแป้งทาหน้าที่มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือไม่เป็นอันตราย 

        

ชุดที่ ๓ แนะน าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าที่มี อย. ส่วนผสม/สารประกอบ และผู้ผลิตอย่างชัดเจน 

          

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 

 

ชุดที่ ๔ แนะน าวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้มีใบหน้าที่สาวใสอย่างปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและ

เชื่อถือได้ 

 

ชุดที่ ๕ เพ่ือนแนะน าวิธีการเลือกซ้ือเครื่องส าอางว่าควรจะต้องมีว่ามี อย. สถานที่ผลิต ส่วนผสม/สารประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ 

       

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 

 

ชุดที่ ๖ เพ่ือนสนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดจากอินเตอร์เน็ต และไปเลือกซ้ือสินค้าท่ีปลอดภัย 

 

 

ชุดที่ ๗ เพ่ือนแนะน าให้เพ่ือนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย สังเกต อย. ผู้ผลิต สถานที่ผลิต ส่วนผสม/

สารประกอบ 

 

 

 

 

 

 



๑๘๓ 

 

ชุดที่ ๘ การสอบถามสินค้าจากผู้ขายในประเด็น อย. การแสดงราคาชัดเจน ส่วนผสม/สารประกอบ 

     

 

ชุดที่ ๙ เพ่ือนแนะน าเพ่ือให้สังเกตประเด็น อย. ที่อยู่ผู้ผลิต ส่วนผสม/สารประกอบก่อนการเลือกซื้อเครื่องส าอาง 

 

      

       

ประเมินผลการด าเนินโครงการพบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม เพศชายร้อยละ ๑๗.๑๔ หญิงร้อยละ 

๘๒.๘๖ ส าหรับค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาการอบรม (เนื้อหามีความน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ ความ



๑๘๔ 

 

เหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม) เต็ม ๕ คะแนน ได้ ๔.๒๖ ค่าเฉลี่ยกิจกรรม ๔.๒๗ (ประเมิน ๓ 

กิจกรรมๆ ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การซื้อเครื่องส าอาง ๔.๒๙ น้อยที่สุด คือ กิจกรรม

ผลิตสื่ออย่างเท่าทัน ค่าเฉลี่ย ๔.๒๖) ในภาพรวมค่าเฉลี่ยทั้งโครงการ ๔.๒๘ 

ถอดบทเรียน  

จากการด าเนินโครงการพบว่ากลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับความรู้ และสามารถ

ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างง่ายๆ เพ่ือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องส าอางที่มีความปลอดภัย 

โดยค านึงถึงส่วนผสม สารประกอบ วัน เดือน ปีที่ผลิต ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งวัดจากการผลิตสื่อที่สามารถ

ท าได้อย่างน่าสนใจและสามารถน าไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์หรือช่องทางไลน์กลุ่ม/ส่วนตัวที่จะท าให้เพ่ือนๆ 

น้องๆ หรือครอบครัวได้ชมและน าไปปฏิบัติตามได้เช่นกัน จากความรู้ที่ได้รับ นักเรียนสามารถน าไปใช้ประกอบการ

พิจารณาไม่ว่าจะเปิดรับชมโฆษณาจากสื่อมวลชนหรือสื่อใหม่ 

ปัญหาและอุปสรรค 

 การด าเนินโครงการพบปัญหาอุปสรรคในระหว่างการท างาน กล่าวคือ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ

กระชั้นชิด ท าให้พบว่ายังไม่ได้ท าการปรึกษากับผู้ที่เก่ียวข้องในการค้นหาหรือส ารวจปัญหาที่แท้จริงของวัยรุ่น และ

ผู้ที่มาช่วยจัดกิจกรรมยังไม่มีความเข้าใจในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกต้องทั้งหมด ท าให้ข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกน า

ขึ้นมาบอกเล่าหรือเน้นย้ าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเอง 

ข้อเสนอในการสร้างเสริมความเข้มแข็งในกลุ่มแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค 

การต่อยอดโครงการ เครือข่ายผู้บริโภคภาคกลาง ซึ่งปัจจุบันมีผู้บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต ๑๘ (สพม.๑๘) ได้แก่ จ.ชลบุรี  และ จ.ระยอง  เป็นแกนน าทีจ่ะน าโครงการวัยใสไม่เสี่ยงภัย....หาก

รู้เท่าและทันสื่อ ผลักดันให้เป็นวิชาหนึ่งของหลักสูตรในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา

ตอนปลายทั่วประเทศ ในรายวิชาต่างๆ  เช่น วิชากลุ่มสาระการงานอาชีพ หมวดวิชาสังคม และช่วงลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู้  นอกจากนี้จะน าไปบูรณาการเสริมในการจัดกิจกรรม เช่น  กิจกรรมการเข้าค่าย เช่น  ค่ายลูกเสือ เนตร

นารี ค่ายปรองดอง ค่ายคนเก่ง คนด ีซ่ึง สพม.๑๘ จัดอยู่เป็นประจ าทุกปี รวมไปถึงการจัดโครงการในมหาวิทยาลัย

จากการผลักดันของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในฐานะอาจารย์ผู้สอนด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร โดยการผลักดันให้

การรู้เท่าทันสื่อเป็นวิชาหนึ่งของหลักสูตรอย่างจริงจัง เพ่ือให้วัยรุ่นที่อยู่ในระบบการศึกษามีความรู้ ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องส าอางได้อย่างปลอดภัย และสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบสินค้าก่อนเลือกซื้อ

เครื่องส าอางได้อย่างปลอดภัย  

 



๑๘๕ 

 

ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาโครงการ 

- ผลของการเก็บข้อมูลจากกิจกรรม workshop: check list การซื้อเครื่องส าอางอย่างเท่าทัน พบว่า

จ านวนนักเรียนมีทั้งการเลือกซื้อด้วยตนเอง ผู้ปกครอง และเพ่ือน ซึ่งไม่สัมพันธ์กับกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์

การซื้อเครื่องส าอางของวัยรุ่นที่พบว่ามีนักเรียนเพียง ๒ คนเท่านั้นที่ซื้อเครื่องส าอางจากการเปิดรับชมจากโฆษณา 

ซึ่งผู้ด าเนินโครงการไม่ได้อธิบายในส่วนนี้ให้ชัดเจนว่าข้อมูลจาก ๒ กิจกรรมนี้มีความสัมพันธ์หรือแตกต่างกัน

อย่างไร  

- ข้อค าถามจากกิจกรรม workshop: check list การซื้อเครื่องส าอางอย่างเท่าทัน ในหัวข้อผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางมีลักษณะชี้น าให้ผู้ตอบค าถามเลือกตอบเพ่ือให้ผลของค าตอบเป็นไปในทิศทางที่ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์ของตนเอง เช่น ซื้อเครื่องส าอางที่มีฉลากก ากับสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด ซื้อเครื่องส าอางที่ระบุวัน เดือน ปีที่

ผลิตอย่างชัดเจน ฯลฯ 

- ควรจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และกิจกรรมด้านส่วนผสมในเครื่องส าอางที่ปลอดภัยควรเป็นสารชนิด ใด 

รวมทั้งการสังเกตจากกลิ่น สีของผลิตภัณฑ์ หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ

รับรองเสริมเข้าไปด้วย 

- คลิปสื่อประชาสัมพันธ์จ านวน ๙ ชุด ควรจัดท าเป็นประเด็นให้ชัดเจนที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือให้คลิปมี

ความน่าสนใจและครอบคลุมทุกประเด็นในการเลือกซื้อเครื่องส าอาง และควรมีการเปรียบเทียบกันระหว่าง

เครื่องส าอางที่มีคุณภาพ/ถูกต้องและไม่ถูกต้องเพ่ือท าให้ผู้รับชมคลิปได้รับทราบ 

- ควรมีแผนการน าคลิปไปประชาสัมพันธ์/เผยแพร่อย่างชัดเจน เช่น เผยแพร่ในเฟซบุ๊คของนักเรียนหรือ

โรงเรียนหรือช่องทางใด 

 จากการด าเนินการจัดประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ๔ ภูมิภาค จ านวน ๒ ครั้ง  การประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ จ านวน ๒ ครั้ง โครงการและกิจกรรมของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ทั้ง ๔ ภูมิภาค จ านวน ๙ โครงการ และ

งานมหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่ปรึกษาได้จัดท ารายชื่อแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่มีบทบาทในการท างานการ

คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามตารางที่  ๙ อย่างไรก็ตาม รายชื่อเครือข่ายผู้บริโภคฯ ทั้งหมด มีรายละเอียดตาม

ภาคผนวกท้ายเล่มรายงาน 

 

 

 

 



๑๘๖ 

 

ตารางท่ี  ๕ รายช่ือแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ๔ ภูมิภาค 

ภาค ชื่อ - สกุล เครือข่าย 

 

 

 

 

เหนือ 

คุณจันทร์เพ็ญ นารินทร์ 

คุณรามัยดา ฐานะนิธิภร 

คุณวุฒิชัย แตงทอง 

คุณไวยิ่ง ทองบือ 

 

เครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มชาติพันธุ์ 

และชนเผ่าพ้ืนเมือง 

 

คุณกฤษณ์พีรัช กรณ์กุลรัศมี ผู้ใหญ่บ้านโป่งน้ าร้อน 

คุณชัญญา สกุลวรศิลป์ 

 

รองประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอก

ระบบภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 

คุณนิดา อิ่มลิ้มทาน 

คุณกังสดาล พรมเสน 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์กรมหาชน) พอช. 

 

 

 

กลาง 

คุณอุ่นเรือน เจริญสวัสดิ์ เภสัชกรช านาญการส านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

คุณสถาพร อารักษ์วทนะ มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

อาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ 

คุณสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง 

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

คุณนันทนา นาค า ประธานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด

หนองบัวล าภู 

คุณธนายุทธ โพธิ์แก้ว ประธานชมรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและ

สื่อมวลชนภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 

อาจารย์เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

คุณชาญยุทธ ผ่องแผ้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ 

จังหวัดหนองบัวล าภู 

คุณพีระพล บุญสุขล้ า สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดอุบลราชธานี 

คุณอรวรรณ ไชยอุดม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  

นักประชาสัมพันธ์ 



๑๘๗ 

 

ตารางท่ี ๕ (ต่อ) 

ภาค ชื่อ - สกุล เครือข่าย 

 

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

คุณประจักษ์ ธรรมราช ข้าราชการบ านาญ 

คุณวิชัยทรรศ แก้วภักดี ข้าราชการบ านาญ 

คุณนิตยา วงศ์สวัสดิ์ กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดศรีษะเกษ 

คุณวัชรินทร์ วิชิตยุทธภูมิ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอ าเภอห้วยแถลง 

คุณปิยะพร วงศ์บุญชู นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ สนง.

พัฒนาชุมชน จ.นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

ใต ้

คุณเจษฎาพร ทองงาม กลุ่มพะยูนศรีตรัง 

คุณธนศักดิ์ ใจปลื้ม ประธานกลุ่มสตรีศรีวัง  

คุณจินตนา จิโนวัฒน์ สมาคมสตรีผู้น าชุมชน สมาคมผู้น าสตรีพัฒนา

ชุมชนไทย จังหวัดสงขลา 

คุณศักดิ์โกศล ถาวรพร สมาคมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

คุณอัครพล ค าคง ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ 

คุณสุปราณี สิงห์อินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 

เขต ๑ 

คุณเกศมณี ณ พัทลุง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 

เขต ๑ 

คุณสมยศ ถิ่นปกาสัย ประธาน อสม. จังหวัดกระบี่ 

คุณบุญตา จันทร์ภักดี พนักงานขาย จังหวัดชุมพร 

คุณยะห์ อาลี 

คุณนิตินัย ดุลย์ธารา 

เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี 

คุณบัวลอย ศรีมาลา ประธานชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 



๑๘๘ 

 

ตารางท่ี ๖  
โครงการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ๔ ภาค 

 
เครือข่ายภาค ผู้ด าเนินโครงการ โครงการ จ านวน 

แกนน าเดิม 
จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
รวมทั้งหมด 

กลาง อาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ วัยใส “ไม่เสี่ยงภัย” หากรู้เท่าและทันสื่อ ๑ ๗๔ ๗๕ 
แกนน าใหม่ ๑๔ ท่าน 

 
เหนือ คุณวุฒิชัย แตงทอง คนเฒ่าทันสื่อ กึ๊ดก่อนซื้อ ยื้อชีวิต สร้างการตื่นรู้ 

ดูและฟังอย่างมีเหตุผล 
๕ ๖๗ ๗๒ 

แกนน าใหม่ ๒๔ ท่าน 
 

ตะวันออกเฉียงเหนือ คุณอรวรรณ ไชยอุดม ชาวอีสานทันสมัย ใช้สื่อสร้างสรรค์ ๖ ๒๕ ๓๒ 
แกนน าใหม่ ๑๕ ท่าน 

 
ตะวันออกเฉียงเหนือ คุณนันทนา นาค า เสริมสร้างความเข้มแข็งแกนน าและเครือข่าย

ผู้บริโภคเพ่ือเฝ้าระวังสื่อโฆษณาในภาคอีสาน
ตอนบน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๓ ๒๒ ๒๕ 

แกนน าใหม่ ๒๐ ท่าน 
 

ตะวันออกเฉียงเหนือ คุณนิตยา วงศ์สวัสดิ์ สร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากสื่อโฆษณา ๓ ๓๑ ๓๔ 
แกนน าใหม่ ๑๐ ท่าน 

 

 



๑๘๙ 

 

ตารางท่ี ๖ (ต่อ) 

เครือข่ายภาค ผู้ด าเนินโครงการ โครงการ จ านวน 
แกนน าเดิม 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

รวมทั้งหมด  

ใต ้ คุณวิเชียร ซ้อนข า เสริมสร้างความเข้มแข็งแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค
รู้เท่าทันสื่อ จังหวัดตรัง 

๓ ๒๑ ๒๔ 

แกนน าใหม่  ๒๑ ท่าน 
 

ใต ้ คุณศักดิโกศล ถาวรพร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน
เครือข่ายผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อภาคใต้ จังหวัด      

สุราษฎร์ธานี 

๑ ๙๙ ๑๐๐ 

แกนน าใหม่  ๙ ท่าน 
 

ใต ้ คุณเจษฎาพร ทองงาม 
(กลุ่มพะยูนศรีตรัง) 

รู้เท่าทันสื่ออย่างไรให้ “ปังเว่อร์” ๒ ๒๑ ๒๓ 

แกนน าใหม่  ๑๐ ท่าน 
 

ใต ้ คุณยะห์ อาลี รู้เท่าทันสื่อร้าย สร้างสรรค์สื่อดี กระตุ้นเตือน
ผู้บริโภค 

- ๓๓ ๓๓ 

แกนน าใหม่  ๑๐ ท่าน 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๔ ภาค 
 

๔๑๗ คน 

แกนน าใหม่เครือข่ายผู้บริโภคฯ ทั้ง ๔ ภาค 
 

๑๓๓ คน 



๑๙๐ 

 

 จากตารางที่ ๖ เมื่อเครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการกิจกรรม จะมีความ

กระตือรือร้นในการด าเนินการ โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคในพ้ืนที่ของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดใน

การรู้เท่าทันสื่อ และรู้จักปกป้องคุ้มครองดูแลตัวเองในเบื้องต้น เพ่ือป้องกันการน าไปสู่การร้องเรียน ซึ่งเป็นขั้นตอน

ที่ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน ในระหว่างการด าเนินงานและหลังด าเนินงาน ที่ปรึกษาพบว่าเครือข่ายผู้บริโภคใน

ลักษณะองค์กรอิสระ อสม. จะมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขา และ

ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอ่ืนๆ หรือมีความร่วมมือกับภาครัฐ/หน่วยงานราชการ ลักษณะเนื้องานจะเป็นเฝ้า

ระวังครอบคลุมทุกสื่อ (วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สื่อใหม่ และอินเตอร์เน็ต) หากเป็นการด าเนินของ อสม. จะลง

พ้ืนที่เฝ้าระวังรถเร่ขายของ ขายยา สื่อบุคคลที่น าสินค้าเข้ามาขายในหมู่บ้าน ควบคู่กันไปด้วย แต่หากเป็นเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ที่ไม่ใช่ลักษณะดังกล่าว การด าเนินงานจะหยุดชะงัก เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน แม้จะมี

ความสัมพันธ์กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ มากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถจะด าเนินงานใดๆ ต่อไปได้ หนทางที่เครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ส่วนนี้ด าเนินการ คือ เลือกสื่อสารผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ค หรือไลน์กลุ่มแทน เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายใน

การเผยแพร่ แต่อาจจะไม่ได้ก าหนดแนวทางการสื่อสาร ช่วงระยะเวลา ประเด็นในการสื่อสารที่ชัดเจน แม้ว่าจะมี

ช่องทางให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้เข้าถึงแหล่งทุนของบประมาณในการด าเนินงานได้ แต่แหล่งดังกล่าวมีข้อจ ากัดที่

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ถือเป็นพ้ืนที่เฉพาะเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่มีความช านาญหรือมี

ประสบการณ์ในการด าเนินงานนี้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการด าเนินงานมหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคฯ 

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่มีประสบการณ์ได้แนะน าให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้รับทราบว่านอกจาก กสทช. แล้ว ยังมี

แหล่งทุนในส่วนงานราชการในแต่ละจังหวัด/ภาคที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า และงบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรรมีมากพอส าหรับการด าเนินงานในระดับพื้นที่ของเครือข่ายผู้บริโภคฯ 

 การด าเนินโครงการกิจกรรมที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้รับมอบหมาย ที่ปรึกษาพบว่ามีการเข้าถึงปัญหาที่

แท้จริง และสามารถร่วมกันเพ่ือจะติดตั้งความรู้ในการบริโภคสื่อที่ผู้บริโภคสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงการ

ค้นหาวิธีการที่จะช่วยให้ผู้บริโภคที่เข้าร่วมงานมีความสนใจ หรือแม้กระทั่งการเลือกใช้แนวทางตามความเชื่อของ

คนในพ้ืนที่ เช่น การสาบานร่วมกัน นอกจากนี้ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ทั้ง ๔ ภาค ได้เริ่มมีเครือข่ายในระดับเยาวชน

จากการชักชวนของพ่อแม่ ญาติที่เป็นเครือข่ายผู้บริโภคฯ อยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากการสังเกตพฤติกรรมการเปิดรรับ

สื่อใหม่และสื่ออินเตอร์เน็ตที่ควรจะต้องมีการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อเช่นกัน ผนวกกับในภาคกลางและ

กรุงเทพฯ มีสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และจะเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ในระดับเยาวชนได้ต่อไปในอนาคต หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

 แม้เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์จะมี “ส านึกร่วม” ของการท าหน้าที่เป็น 

“เครือข่ายผู้บริโภค” แต่ที่ปรึกษาได้รับการสะท้อนกลับมาว่าปัจจัยด้าน “เศรษฐกิจ” มีผลในการท างานของพวก



๑๙๑ 

 

เขาด้วย และน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ นี้มีความเข้มแข็งและสามารถด ารงอยู่ได้ ในทาง

เศรษฐศาสตร์การเมืองแล้ว เศรษฐกิจถือเป็น “โครงสร้างส่วนล่าง” (infrastructure) จากที่อธิบายไปข้างต้น หาก

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ในฐานะองค์กรอิสระ อาจจะมีโอกาสในการเข้าถึงมากกว่าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคประชาชน 

หากพิจารณาในด้านความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การท างาน และสายสัมพันธ์ที่มีกับเครือข่ายในรูปแบบอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ หากจะกล่าวถึง “โครงสร้างส่วนบน” (superstructure) ได้แก่ จิตส านึกการเป็นเครือข่ายผู้บริโภคฯ นี้มี

ความเกี่ยวข้องในด้านการเป็น “จิตอาสา” แต่เครือข่ายผู้บริโภคฯ พิจารณาว่าจิตส านึกควรจะได้รับการสนับสนุน

ด้วย จะช่วยการท างานมีความคล่องตัวมากขึ้น บางส่วนได้สะท้อนว่าต้องการให้มีการรับรองสถานะการเป็น

เครือข่ายผู้บริโภคฯ เช่นเดียวกับจิตอาสาอ่ืนๆ เช่น การมีบัตรรับรองสถานะ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ

ผู้บริโภคในพ้ืนที่ ซึ่งในประเด็นดังกล่าว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษานี้ แต่ควรจะต้องได้รับการ

พิจารณาและชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นเช่นไรในอนาคต ทั้งนี้ จากที่โครงสร้างส่วนบน คือ จิตส านึก

ความเป็นจิตอาสา แต่ไม่ขยับเขยื้อนหากไม่มีโครงสร้างส่วนล่างมาผลักดัน 

จากแผนภาพที่ ๒๑ ที่ปรึกษาพบว่าการส่งเสริมให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ มีความเข้มแข็ง คือ การมอบหมาย

ให้จัดท าโครงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคในพ้ืนที่มีความรู้เท่าทันสื่อ ทั้งนี้ เครือข่ายผู้บริโภคฯ มีรูปแบบและเนื้อหาการ

สื่อสารภายในเครือข่ายผู้บริโภค กล่าวคือ เครือข่ายเริ่มจับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในแต่ละภาค ทั้งนี้

ลักษณะการจับกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคฯ กันเองในพ้ืนที่/จังหวัดเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

ร่วมกัน แต่เครือข่ายผู้บริโภคได้เปิดใจท าความรู้จักกับเครือข่ายใหม่ๆ ในระหว่างงานประชุมแกนน าเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคหรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาพบว่า

เครือข่ายผู้บริโภคฯ บางส่วนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายผู้บริโภคฯ ด้วยกันเอง เนื่องจากมีการท างาน

คุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาพบว่าเครือข่ายผู้บริโภคฯ มาจากทั้งองค์กรอิสระ เช่น องค์กรที่ท าหน้าที่คุ้มครอง

ผู้บริโภค เฝ้าระวัง หน่วยงานราชการ เช่น คุณครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่

ของส านักงานงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อสม. ต ารวจ ทหาร นักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น นักจัด

รายการวิทยุชุมชน โดยเครือข่ายผู้บริโภคฯ แต่ละภาคพยายามท าความรู้จักกัน เพ่ือผสมผสานเครือข่ายให้มีความ

หลากหลายเพื่อร่วมมือกันท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  

หากวิเคราะห์ลักษณะการไหลเวียนข่าวสาร ที่ปรึกษาสามารถแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ การสื่อสารจากที่

ปรึกษาไปยังเครือข่ายผู้บริโภคฯ ลักษณะแรกนี้ ที่ปรึกษาท าการสื่อสารไปยังเครือข่ายที่ได้รับมอบหมายหรือการ

แต่งตั้งจากกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคฯ เช่น เลขานุการประจ ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าชุดโครงการ เนื้อหาในการ



๑๙๒ 

 

สื่อสาร ได้แก่ แนวทางการด าเนินโครงการ การจัดเตรียมเนื้อหา เอกสาร ลักษณะการด าเนินโครงการ การให้

ค าแนะน า/ปรึกษาโครงการ ฯลฯ ๒. จากแกนน าของกลุ่ม/ภาคไปยังเครือข่ายในกลุ่มของตน เปรียบเทียบได้กับ

การสื่อสารแนวราบ การไหลเวียนข่าวสารทั้งสองระดับพบว่าเครือข่ายผู้บริโภคเลือกใช้ช่องทางสื่อใหม่ ได้แก่ ไลน์ 

อีเมล และการสื่อสารตรงโดยใช้โทรศัพท์หากัน เพ่ือความรวดเร็วในการประสานงานและก่อให้เกิดความเข้าใจไป

ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การไหลเวียนข่าวสารในระหว่างการประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ และการประชุม

เชิงปฏิบัติการ จะเป็นลักษณะเป็นทางการจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เก่ียวข้องสื่อสารไปยังเครือข่ายผู้บริโภคฯ 



๑๙๓ 

 

แผนภาพที่ ๒๑  

องค์ประกอบในการสื่อสารของเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง 

      องค์กรอิสระ    หน่วยงานราชการ        มีงาน 

        

  ในพ้ืนที ่  เครือข่าย  นอกพ้ืนที ่     เวลาและพ้ืนที่ในการสื่อสาร 

                ไม่มีงาน 

 สื่อใหม ่

    ลักษณะการไหลเวียน   รูปแบบและเนื้อหาการ       ธรรมชาติของการรวมกลุ่ม  ทางการ 

 ทรศ.         ข่าวสาร      สื่อสารของเครือข่าย       ไม่เป็นทางการ 

  ประชุม+workshop                ผู้บริโภค 

 

   ระดับของการสื่อสารในเครือข่าย     เนื้อหา/ประเด็นในการพูดคุย  งาน 

  

  ทางการ     ไม่ทางการ          เรื่องท่ัวไป 

 

 หมายเหตุ ประยุกต์มาจากแผนภาพการแสดงองค์ประกอบในการสื่อสารของสภากาแฟทุ่งขวาง, สมสุข หินวิมาน และคณะ (๒๕๔๗, น. ๙๙)) 



๑๙๔ 

 

จากที่กล่าวไปข้างต้น ระดับของการสื่อสารในเครือข่าย แบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ทางการ และไม่เป็น

ทางการ ซึ่งที่ปรึกษากับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภค และเครือข่ายจะเลือกใช้การสื่อสารทั้ง ๒ ระดับตามเนื้อหา และ

ประเด็นในการสื่อสาร และท าความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้ การสื่อสารในระดับไปไม่เป็นทางการ (การสื่อสารแนวนอน) 

มีข้อดีที่ช่วยให้เครือข่ายผู้บริโภคแต่ละคนมีความสนิทสนม คุ้นเคยกันมากขึ้น ช่วยคลายความตึงเครียดในระหว่าง

การปรึกษาระหว่างการจัดท าโครงการ ซึ่งจะช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น ข้อเสีย คือ ต้องเลือกใช้ให้

ถูกต้องตามกาลเทศะ และอยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากเครือข่ายผู้บริโภคฯ มีสมาชิกที่มีอายุและสถานะทาง

สังคมแตกต่างกัน ส่วนการสื่อสารในลักษณะเป็นทางการ จะถูกน ามาใช้เมื่อต้องการสั่งงานหรือมอบหมายงาน การ

จัดสรรภาระงานให้กับเครือข่ายแต่ละท่านได้รับผิดชอบในโครงการ (การสื่อสารจากบนลงล่าง) ข้อดี คือ มีความ

น่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดงานได้ตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ ข้อเสีย คือ ก่อให้ความตึงเครียด ความกังวลใจ และเป็นลักษณะ

การสั่งการ/สั่งงาน หากเครือข่ายผู้บริโภคไม่คุ้นเคยกัน สามารถน าไปสู่ความไม่พอใจกันระหว่างเครือข่ายผู้บริโภค 

เนื้อหา/ประเด็นในการพูดคุยกัน ที่ปรึกษาพบว่ามีการทั้งในลักษณะทางการ ได้แก่ ประเด็นงานและ

โครงการที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปัญหาที่พบในพ้ืนที่ด้านการเปิดรับสื่อโฆษณาทางสื่อกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

การติดตามงาน การสอบถามความคืบหน้างานที่มอบหมาย ผ่านช่องทางไลน์ ไลน์กลุ่ม โทรศัพท์ส่วนตัว การนัด

หมายเพ่ือประชุมปรึกษาหารือกัน การจัดเตรียมงาน และการติดตามเรื่องเอกสารต่างๆ อย่างไรก็ตาม เครือข่าย

ผู้บริโภคมีการพูดคุยกันในประเด็นอ่ืนๆ ด้วย เช่น ข่าวสารในพ้ืนที่ของเครือข่าย สอบถามความเป็นไป ต้องการ

ความช่วยเหลือ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เครือข่ายผู้บริโภคแต่ละท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วน ามาแบ่งปันให้เครือข่าย

ผู้บริโภคท่านอ่ืนๆ ได้รับทราบ ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว พบว่าการสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม จะลดน้อยลง

อย่างเห็นได้ชัด 

อย่างไรก็ตาม จากการที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ มีทั้งลักษณะที่รู้จักกัน คุ้นเคยกัน หรือรู้จักกันไม่นาน ท าให้

ธรรมชาติการรวมกลุ่มแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะปกติ ได้แก่ มีการรวมกลุ่ม พบปะกันเป็นประจ า มี

ความคุ้นเคยกัน ประชุมร่วมกันมาก่อนหน้านี้ หรือมีโอกาสได้พบปะกันอย่างสม่ าเสมอ ลักษณะไม่ปกติ คือ จาก

การที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการเพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่มีความรู้ทันสื่อ ถือเป็นกิจกรรม

พิเศษที่เครือข่ายผู้บริโภคจะต้องมีการปรึกษาหารือระหว่างเครือข่ายที่รู้จักและไม่รู้จักกันมาก่อน ที่ปรึกษาพบว่า

เครือข่ายผู้บริโภคฯ มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือปรึกษาหารือกัน เลือกประเด็นปัญหาในการด าเนินโครงการ และช่วยกัน

ค้นหาข้อมูล เรียบเรียงข้อเสนอโครงการ เพ่ือน าเสนอให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ กลุ่มอ่ืนได้รับทราบ  

ด้านเวลาและพ้ืนที่ในการสื่อสาร หากในช่วงที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ ไม่มีการด าเนินโครงการใด เวลาและ

พ้ืนที่จะไม่ถูกก าหนดตายตัวว่าจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความสะดวกของเครือข่ายผู้บริโภคฯ แต่หากในช่วงที่มีงาน 



๑๙๕ 

 

ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ และ ๒ เวลาและพ้ืนที่จะเป็นไปตามที่ถูกก าหนดโดยที่ปรึกษา เช่น ๑ - ๓ 

ชั่วโมง พ้ืนที่ในห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้ให้ หากเครือข่ายผู้บริโภคฯ จะต้องด าเนินโครงการที่ได้รับมอบหมาย เวลา

ในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การพบปะกันจะมีการถูกก าหนดวัน เวลา และสถานที่ไว้อย่างชัดเจน 

เพ่ือมอบหมายงาน ก าหนดลักษณะงาน ขอบเขตของงาน และผู้รับผิดชอบ รวมถึงการประชุมเพ่ือช่วยกันสรุปงาน

และเตรียมน าเสนองานให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ แต่ละภาคได้รับทราบการด าเนินโครงการ 

ลักษณะของเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ พิจารณาตามแนวคิดเครือข่ายแล้ว 

ประกอบด้วย “ผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์” (liaisons) เครือข่ายแต่ละภาค แต่ละกลุ่มจะมีผู้ที่ท าหน้าที่เชื่อมร้อย

ก่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้บริโภค เช่น เลขานุการ หัวหน้า และผู้ประสานงานที่จะท าหน้าที่บอกกล่าว 

ล าดับขั้นตอนการท างาน การจัดเตรียมงานให้เป็นระบบตามที่เครือข่ายแต่ละภาคจะเป็นผู้ก าหนดขึ้นมา หรือการ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้บริโภคที่ต้องสื่อสารด้วย 

ต่อมาคือเครือข่ายผู้บริโภคจะมี “ผู้เชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับโลกภายนอก” (boundary spanners) คือ จะมีการ

สื่อสาร ติดต่อกับท่ีปรึกษา และบุคคลอ่ืนๆ ที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการของเครือข่ายผู้บริโภคฯ 

เช่น หน่วยงานราชการเพ่ือขอใช้สถานที่ อุปกรณ์ วิทยากร และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะที่สาม คือ เลขานุการ 

หัวหน้า และผู้ประสานมีฐานเป็น “ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร” (stars/nodes) จากการมอบหมายหน้าที่ให้บุคคลที่

กล่าวไปข้างต้นท าหน้าที่ส่งต่อข่าวสาร ข้อมูลที่ควรรับทราบ เช่น ขั้นตอนการด าเนินโครงการ การติดตามงาน การ

แจ้งข่าวสารที่ได้รับจากที่ปรึกษา นอกจากการสื่อสารภายในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันแล้ว ยังมีการสื่อสารไปยัง

บุคคลภายนอกด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ท าหน้าเลขานุการ หัวหน้า และผู้ประสานงานมีลักษณะที่ได้รับการยอมรับ

เฉพาะภายในกลุ่มของตน แต่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับในระดับภาค หรือลักษณะทั้งสามนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะภายใน

กลุ่มของตนเองเท่านั้น จะไม่มีการเชื่อมโยงไปนอกกลุ่ม เช่น เครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ

ด าเนินโครงการจ านวน ๓ โครงการ แต่ละโครงการมีผู้ประสานงานและหัวหน้าแยกขาดออกจากกัน เพราะการ

ด าเนินงานคนละพ้ืนที่และค่อนข้างห่างไกลกัน ที่ปรึกษาต้องท าการสื่อสารไปยังสามกลุ่มในเวลาเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกันผ่านช่องทางการสื่อสารไลน์กลุ่ม เช่นเดียวกับเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ที่ได้พยายามก าหนดเลขานุการ

ประจ ากลุ่มเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับที่ปรึกษาและรวมศูนย์กลางของข่าวสารต่างๆ ไว้ในจุดเดียวกัน ผ่าน

ช่องทางไลน์กลุ่มหรือไลน์เฉพาะการท างานพัฒนาโครงการ ซึ่งขณะนี้ก าลังพัฒนารูปแบบการท างานการสื่อสารให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคต่อไป อย่างไรก็ตาม การ

เชื่อมโยงดังกล่าวยังจ ากัดเฉพาะภายในเครือข่ายในภาคของตนเท่านั้น พ้ืนที่ที่จะท างานสานสัมพันธ์ได้ดี คือ การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการที่รวมเครือข่ายผู้บริโภคทั้ง ๔ ภาค แต่เนื่องจากเวลาค่อนข้างจ ากัดท าให้มีโอกาสได้ใช้พ้ืนที่

ดังกล่าวในการสื่อสารข้ามเครือข่ายได้ไม่มากนัก 



๑๙๖ 

 

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่ปรึกษาพบว่าประกอบด้วย “สมาชิกประจ า” กล่าวคือ เครือข่ายที่

ร่วมงานกับ กสทช. ในด้านนี้มาเป็นระยะๆ ตามที่ กสทช. ได้ด าเนินงานมาก่อนหน้านี้ จากนั้นได้เ ข้าร่วมในการ

ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในครั้งนี้ แต่ละภาคจะมีจ านวนมากน้อยแตกต่างกันไป ที่ปรึกษาได้

ใช้เกณฑ์การเข้าร่วมงานที่ได้ด าเนินการไปจากการที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้เข้าร่วมทุกครั้ง จึงจะถือว่าเป็นสมาชิก

ประจ า กล่าวคือ การประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ จากที่ปรึกษาได้จัดประชุม ๔ 

ภูมิภาค และการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ และ ๒ ที่กรุงเทพฯ และได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็ง

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ตามตารางท่ี ๗ 

ตารางท่ี ๗  

แกนน าเครือข่ายผู้บริโภค: สมาชิกประจ า 

กลุ่มสมาชิกประจ า:เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ภาคเหนือ ภาคกลางและปริมณฑล ภาคใต ้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๘ ท่าน ๕ ท่าน ๘ ท่าน ๑๒ ท่าน 

รวม ๓๓ ท่าน 

  

จากตารางที่ ๗ ที่ปรึกษาพบว่าขณะนี้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคเหนือ ครอบคลุม ๓ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 

แพร่ พะเยา ภาคกลางและปริมณฑล ครอบคลุม ๓ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ภาคใต้ 

ครอบคลุม ๔ จังหวัด ได้แก่ ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ และสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม ๗ จังหวัด 

ได้แก่ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ หนองบัวล าภู ร้อยเอ็ด อุดรธานี  

 

 

 



๑๙๗ 

 

ตารางท่ี ๘ 

อาชีพหลักของเครือข่ายผู้บริโภคฯ 

ภาค ลักษณะเครือข่าย อาชีพหลักของเครือข่าย 

เหนือ เครือข่ายเดิม องค์กรอิสระ ข้าราชการ (องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น) 

เครือข่ายใหม่ อาจารย์ ข้าราชการ (องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น) อสม. 

กรรมการหมู่บ้าน กรรมการชุมชน แม่บ้าน 

กลางและปริมณฑล เครือข่ายเดิม อาจารย์ องค์กรอิสระ ข้าราชการ (หน่วยงานรัฐ) 

เครือข่ายใหม่ คุณครูสถานศึกษา ประธานชุมชน นักวิชาการ ค้าขาย 

ใต้ เครือข่ายเดิม องค์กรอิสระ คุณครู ข้าราชการบ านาญ อสม. 

เครือข่ายใหม่ องค์กรอิสระ รับจ้าง นักจัดรายการวิทยุ ช่างเทคนิคสถานี
วิทยุกระจายเสียง ท าสวน อสม. ข้าราชการบ านาญ นักเรียน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายเดิม องค์กรอิสระ ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ อาจารย์ 

เครือข่ายใหม่ เภสัชกร องค์กรอิสระ คุณครูสถานศึกษา ข้าราชการ (องค์กร

บริหารส่วนท้องถิ่น) ธุรกิจส่วนตัว อสม. นักจัดรายการวิทยุ 

ต ารวจ 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาพบว่าเครือข่ายผู้บริโภคฯ บางท่าน ในฐานะ “สมาชิกประจ า” ระหว่างที่ร่วมงานกับ

ที่ปรึกษาได้น าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่ตนเองรู้จัก/คุ้นเคยเข้ามาร่วมกับโครงการในล าดับต่อมา ได้แก่ เครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรู้จักบุคคลท่านอ่ืนๆ ที่เคยเข้าร่วมงานหรือเคยเป็นเครือข่ายผู้บริโภคฯ กับ 

กสทช. มาก่อนหน้านี้ เมื่อทราบว่าที่ปรึกษาก าลังด าเนินโครงการนี้ จึงได้ถูกชักชวนให้เข้าร่วมโครงการและได้เข้า

มาร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาที่พบในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  



๑๙๘ 

 

เช่นเดียวกับ “สมาชิกประจ า” เครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคใต้ เมื่อได้เข้าร่วมโครงการและได้รับทราบ

วัตถุประสงค์ ทิศทางการด าเนินงานโครงการ เมื่อมีการประชุมในครั้งถัดไป ได้น าพาบุคคลที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่

น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมาเข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าเครือข่ายผู้บริโภคฯ จะเป็นเช่นนี้กันทั้งหมด 

เครือข่ายผู้บริโภคฯ บางส่วนไม่ได้เพ่ิมเติม หรือท าการขยายเครือข่ายผู้บริโภคแต่อย่างใด เช่น ภาคกลาง 

 ในความเป็นจริงแล้ว เครือข่ายผู้บริโภคฯ น่าจะมีจ านวน “สมาชิกประจ า” ภายใต้การด าเนินโครงการนี้

มากกว่านี้ แต่จากงบประมาณการด าเนินโครงการกิจกรรมมีจ ากัด เครือข่ายผู้บริโภคฯ บางท่านจึงมอบโอกาสใน

การจัดกิจกรรมให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ศึกษาแนวทางในการด าเนินงานด้านการเข้าไปมีส่วน

คุ้มครองผู้บริโภคฯ จึงไม่ได้เข้าร่วมงานกับที่ปรึกษาในงานสุดท้าย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ก าหนดสมาชิกในลักษณะนี้ว่า 

“สมาชิกผู้สนับสนุนสมาชิกประจ า” นอกจากการเปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ รุ่นใหม่ได้ท างานแล้ว 

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ในกลุ่มนี้ยังได้แนะน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่รู้จักเข้าร่วมงานกับที่ปรึกษาเช่นเดียวกับสมาชิก

ประจ าตามท่ีกล่าวไปข้างต้น 

 เครือข่ายผู้บริโภคฯ คือ “สมาชิกไม่ประจ า” กล่าวคือ ไม่ได้มาร่วมงานกับที่ปรึกษาทุกครั้งด้วยตนเอง 

บางส่วนมาร่วมงานบ้าง หรือไม่มาบ้าง หากไม่มาด้วยตัวเอง จะมีการส่งตัวแทนเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม เครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ในกลุ่มนี้บางส่วนแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกประจ าแต่ได้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินโครงการกิจกรรม และมี

ความสนใจทีม่ีบทบาทในฐานะเครือข่ายผู้บริโภคฯ ใหม่หรือเป็นแกนน าเครือข่ายใหม่ในงานครั้งต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาพบว่ามีเครือข่ายผู้บริโภคฯ บางส่วน “สมาชิกประเภทสัญจรผ่านไปมา” จากการ

ที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ ติดภารกิจงานประจ า ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อาจจะไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้อย่างที่คาดหวังไว้ทั้งหมด เครือข่ายผู้บริโภคฯ ลักษณะ

นี้ จะเข้ามาสังเกตการณ์เข้าร่วมงานเพียงครั้งเดียว จากนั้นไม่เข้าร่วมงานกับที่ปรึกษาอีกเลย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 

 

แผนภาพที่ ๒๒  

การกระจายตัวของเครือข่ายผู้บริโภคฯ 

 
สมาชิกสัญจรผ่านไปมา 

 
สมาชิกไม่ประจ า 

 
สมาชิกสนับสนุนสมาชิกประจ า 

 
สมาชิกประจ า 

 
ที่ปรึกษา 

 
เครือข่าย-องค์กรอิสระ ข้าราชการบ านาญ  

อาจารย์ ข้าราชการ อสม. 
 

เครือข่าย - ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ 
 

เครือข่าย- องค์กรอิสระ ข้าราชการ อาจารย์ เภสัชกร คุณครู 
 

เครือข่าย- องค์กรอิสระ ข้าราชการ อาจารย์ เภสัชกร คุณครู 
 

หมายเหตุ: ดัดแปลงมาจากลักษณะการกระจายตัวของสมาชิกกลุ่มสภากาแฟจากศูนย์กลางไปสู่กลุ่มเครือข่ายที่กว้างขึ้นในชุมชน

ทุ่งขวาง (สมสุข หินวิมานและคณะ, ๒๕๔๗, น. ๑๐๓) 

 จากแนวทางการมาตรวัดเครือข่าย (network metrics) ที่เสนอโดย Peter R. Monge (๑๙๘๗) ได้แก่ 

(๑) ขนาดของเครือข่าย (network size) (๒) การเข้าถึงเครือข่ายของสมาชิก (reachability) (๓) ความเข้มข้น 

(density) และ (๔) การรวมและกระจายศูนย์กลาง (centrality) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) ขนาดของเครือข่าย มีการขยับขยายจากจุดเริ่มต้นในระดับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ มาสู่การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ ครั้งที่ ๑ การประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ 

ครั้งที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ และการจัดงานมหกรรมกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่ปรึกษาพบว่า

ขนาดของเครือข่ายมีการขยายมากข้ึนตามล าดับ ตามตารางท่ี ๙  
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ตารางท่ี ๙ 

จ านวนผู้เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ 

 

การด าเนินงาน จ านวนที่คาดหวัง จ านวนที่มาร่วมงาน 

ประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ 
ครั้งที่ ๑ 

๘๐ ๙๔ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ ๕๐ ๕๐ 

ประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ 
ครั้งที่ ๒ 

๘๐ ๑๑๗ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๒ ๑๐๐ ๑๔๗ 

งานมหกรรมกิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 

๒๐๐ ๒๐๐ 

เครือข่ายจัดท าโครงการกิจกรรมฯ ๓๐๐ ๔๑๘ 

รวม ๘๑๐ ๑,๐๒๖ 

อย่างไรก็ตาม ขนาดของเครือข่ายแม้จะขยายเชิงปริมาณ แต่ในเชิงคุณภาพ ที่ปรึกษาพบว่าเครือข่ายที่

ขยายนั้นยังคงกระจุกตัวในกลุ่มเดิมตามแผนภาพที่ ๒๒ หากจะท าให้การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ ควรจะท าการขยายไปยังหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ อาจารย์

มหาวิทยาลัย คุณครูในสถานศึกษาระดับประถม-มัธยมศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือให้การท างานมีความรอบด้านและได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากระยะเวลาในการด าเนินโครงการ พบว่าหากเครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้มี

การท างาน ด าเนินโครงการกิจกรรมมากข้ึน น่าจะมีโอกาสได้ขยายเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในเชิงคุณภาพได้ในลักษณะ

การท างานร่วมกันอย่างจริงจัง 
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ตารางท่ี ๑๐ 

การขยายตัวของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ๔ ภาค 

ภาค ลักษณะเครือข่าย จังหวัด 

เหนือ เครือข่ายเดิม เชียงใหม่ แพร่ พะเยา 

เครือข่ายใหม่ ไม่ได้ขยายไปจังหวัดอ่ืน 

กลางและปริมณฑล เครือข่ายเดิม กรุงเทพฯ ปทุมธานี สุพรรณบุรี 

เครือข่ายใหม่ ชลบุรี 

ใต้ เครือข่ายเดิม ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา 

เครือข่ายใหม่ สตูล ระนอง นราธิวาส ชุมพร ปัตตานี 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายเดิม นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ หนองบัวล าภู 
ร้อยเอ็ด อุดรธานี 

เครือข่ายใหม่ บึงกาฬ เลย 

(๒) การเข้าถึงเครือข่ายของสมาชิก (reachability) ส่วนใหญ่เข้าถึงกันเฉพาะในกลุ่มตัวเองหรือเฉพาะ

ภายในภาคเท่านั้น การเข้าถึงเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่ไม่ใช่ภาคของตน อาจจะมีบ้างในระหว่างการร่วมงานประชุม

เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ และ ๒ และการร่วมงานมหกรรมกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นงานที่รวมเครือข่ายผู้บริโภคฯ ทั้ง ๔ ภาค ณ กรุงเทพฯ แต่จากภารกิจที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ 

แต่ละคน/ภาคมีงานที่จะต้องด าเนินงานในงานดังกล่าว อาจจะท าให้โอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายผู้บริโภคฯ ต่าง

ภาคกันอาจจะมีไม่มากนัก  

ทั้งนี้ จากการที่มีช่องทางใหม่ๆ ในการสื่อสารระหว่างกัน โดยเฉพาะ “ไลน์กลุ่ม” เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วย

ให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ สามารถเข้าถึงกันได้ หรือการติดต่อกันทางอีเมลในลักษณะของการส่งไฟล์งาน แต่ลักษณะ

การเข้าถึงดังกล่าวอาจจะไม่ดีมากนักหากเปรียบเทียบกับการสื่อสารแบบพบปะหรือพูดคุยกันซึ่งหน้า (face-to-
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face communication) ซึ่งเครือข่ายผู้บริโภคได้เลือกใช้วิธีการสื่อสารในลักษณะการประชุมเพ่ือเตรียมงานที่ได้รับ

มอบหมายและการสรุปงาน/ถอดบทเรียนหลังจากท่ีได้รับด าเนินงานโครงการกิจกรรมไปแล้ว  

นอกจากเครือข่ายผู้บริโภคฯ มีความต้องการติดต่อประสานงานเพ่ือขยายเครือข่ายของตนไปยังภูมิภาค

อ่ืนๆ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการประสานงานกับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคใต้ หรือต้องการฝากเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ที่ตนเองรู้จักไปช่วยงานในเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในภาคอ่ืนๆ โดยเครือข่ายผู้บริโภคฯ จะติดต่อ

ประสานงานผ่านที่ปรึกษาเพ่ือแนะน าให้รู้จักกัน หรือขอช่องทางติดต่อผ่านมาทางที่ปรึกษา 

(๓) ระดับความเข้มข้น (Density) หากเป็นช่วงการเชิญประชุม การเชิญเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

และการจัดเตรียมงานจะมีระดับความเข้มข้นมากกว่าช่วงที่ไม่ได้ด าเนินโครงการกิจกรรม ในลักษณะเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ติดต่อมาหาที่ปรึกษาและในทางกลับกัน และในลักษณะที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ ติดต่อกันเองในกลุ่มและ

ในระดับภาค ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม ไลน์ส่วนตัว โทรศัพท์ และอีเมล แต่เมื่อเสร็จสิ้นงานแล้ว ความเข้มข้นดังกล่าว

จะลดน้อยลง หรือไม่มีการติดต่อกันเลย 

(๔) การรวมและกระจายศูนย์กลาง (centrality) การส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ ทั้ง ๒ 

ลักษณะ กล่าวคือ หากเป็นข้อมูล ประเด็นที่ท าการสื่อสารในครั้งแรก จะถูกสื่อสารจากที่ปรึกษาและให้เครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ที่ท าหน้าที่เป็นแกนน า หรือเป็นเลขานุการกลุ่มน าไปสื่อสารให้เครือข่ายผู้บริโภคท่านอ่ืนๆ ได้รับทราบ 

นอกจากนี้ เครือข่ายผู้บริโภคฯ จะมีการบริหารจัดการในด้านนี้กันเองในแต่ละภาค พบว่ามีท้ัง ๒ ลักษณะเช่นกัน 

 จากการด าเนินงานในโครงการนี้ ที่ปรึกษาพบว่าในเบื้องต้นต้องท าความเข้าใจกับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ให้

ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการท างานว่าครอบคลุมเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เท่านั้น ไม่ไ ด้รวมถึงสื่อ

ใหม่ สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเครือข่ายผู้บริโภคฯ มีความคิดเห็นว่าควรจะให้ความสนใจกับสื่อใหม่ และอินเตอร์เน็ตด้วย

เพราะเป็นสื่อที่ผู้บริโภคได้เข้าถึง และก าลังได้รับผลกระทบเช่นกันในผู้บริโภคทุกช่วงวัย เช่น วัยรุ่นสั่งซื้อสินค้า 

จากเฟซบุ๊ค ผู้สูงอายุเริ่มใช้สมาร์ทโฟน มีเฟซบุ๊ค ไลน์ส่วนตัว  

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาได้ท าความเข้าใจและตกลงกับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ว่าในการด าเนินงานในโครงการ

นี้ ขอให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ อยู่ในขอบเขตสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยที่การคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูล 

ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้เท่าทันสื่อ ฯลฯ หากเครือข่ายผู้บริโภคฯ มีความเข้าใจมากพอ จะสามารถเป็นพ้ืนฐาน

ในการท างานของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในลักษณะสามารถต่อยอดไปยังสื่อใหม่และสื่ออินเตอร์เน็ตได้เช่นกัน  

เมื่อเครือข่ายผู้บริโภคฯ มีความเข้าใจตรงกันแล้ว ที่ปรึกษาพบว่าบทบาทของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่มีต่อ

ผู้บริโภคในพื้นที่คือ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจไปยังผู้บริโภคในขณะที่เขาก าลังเปิดรับสื่อ
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วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพ่ือกระตุ้นให้พวกเขาได้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของตนเองในฐานะ

ผู้บริโภค 

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเครือข่ายผู้บริโภคได้พยายามสร้างขึ้นมาใหม่เพ่ือก่อให้เกิดการ

ประสานงานร่วมกันภายในเครือข่ายของตนเอง เช่น เปิดเพจเฟซบุ๊คเพราะเป็นสื่อที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ และ

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เพ่ือน าข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมา

เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในเบื้องต้น คือ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ไม่เข้าร่วมเป็นผู้ติดตามเพจ หรือเมื่อถูก

บังคับให้กดติดตามเพจแล้ว แต่ไม่ต้องการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และอุปสรรคประการหนึ่ง คือ ผู้ดูแลเพจ

จะต้องหาข้อมูล ประเด็น เรื่องราวมาน าเสนอในเพจให้มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และต้องพยายามกระตุ้น

ให้ผู้ติดตามได้มีการสื่อสารกลับ (feedback) โดยลิงก์ (link) ข้อมูลมาจาก กสทช. หรือข่าวสารที่พิจารณาว่ามี

ความน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ลักษณะดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้ นกับเครือข่ายผู้บริโภคฯ 

ทั้งหมด บางส่วนเปิดช่องทางเฟซบุ๊คในระหว่างที่ด าเนินโครงการกิจกรรม จากนั้นเริ่มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ในช่วงเวลาที่ต้องด าเนินโครงการกิจกรรมและหลังจากที่กิจกรรมเสร็จสิ้นไปแล้ว นอกจากนี้ ยังพบว่าเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ บางท่านได้มีช่องทางเพจเฟซบุ๊คในการน าเสนอเรื่องราวคุ้มครองผู้บริโภคมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งที่ปรึกษา

ได้พยายามเชื่อมโยงให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่เพ่ิงเริ่มด าเนินการได้เรียนรู้ร่วมกันที่จะท าให้เพจแฟนบุ๊คให้มีความ

น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม และแนวทางในการเลือกคัดสรรประเด็นที่ผู้บริโภคควรได้รับทราบและประเด็นที่เป็น

ประโยชน์ 

จากการด าเนินงานของ กสทช. ที่ผ่านมา พบว่าในด้านการส่งเสริมการด าเนินงานเครือข่ายผู้บริโภคฯ จะ

ให้ความส าคัญในด้านการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บอกเล่าสถานการณ์ของผู้บริโภคของแต่ละพ้ืนที่ 

การด าเนินงานของกลุ่มของเครือข่ายผู้บริโภค  

 เมื่อเริ่มด าเนินการประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ครั้งที่ ๑ ที่ปรึกษาได้สรุปเนื้อหาการประชุมจากงาน

ในปี ๒๕๕๙ แต่พบว่าเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมทั้ง ๔ ภาคไม่ได้เข้าร่วมประชุมในงานที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ท าให้ที่

ปรึกษาไม่สามารถเชื่อมโยงงานก่อนหน้านี้ได้ จึงต้องเริ่มต้นด้วยการซักถาม เปิดพ้ืนที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคฯ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาพบว่าการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ ยังคงมี

ความพยายามที่จะด าเนินการอย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะมีปัจจัยหลายประการที่ท าให้เกิดความล่าช้า

ผนวกกับผู้บริโภคไม่ได้เล็งเห็นว่าโฆษณาที่พวกเขาเปิดรับนั้นเป็นภัยต่อตัวเอง แต่เป็นการยอมรับในชะตากรรม

หากซื้อสินค้ามาบริโภคแล้วไม่ได้เป็นไปตามโฆษณา หรือ “อับอาย” เกินกว่าที่จะร้องเรียน เช่น ยาเพิ่มสมรรถภาพ

ทางเพศ หรือยาปลูกผมส าหรับผู้ชายศีรษะล้าน หากซื้อมาแล้วใช้แล้วไม่ได้ผล ผู้บริโภคไม่กล้าร้องเรียน เกรงว่าจะ

ถูกซักถามรายละเอียด หากผู้บริโภคมีอายุมาก ไม่ต้องการเรียกร้องสิ่งใด สิ่งที่ผู้บริโภคด าเนินการคือ หากใช้ไม่
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ได้ผลก็เลิกใช้ หรือยอมรับสภาพว่า “เป็นกรรม” อย่างไรก็ตาม จากการประชุมสอบถามสถานการณ์จากเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ พบว่ามีผู้เสียชีวิต ๑ ราย แต่ไม่มีร้องเรียนอย่างเป็นทางการ ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการร้องเรียนต้อง

ทราบก่อนว่าเรื่องราวที่ต้องการร้องเรียนหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ซึ่งจาก

ประสบการณ์ของผู้บริโภคบางท่านพบว่าการร้องเรียนค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน และโฆษณาดังกล่าวก็ยังคงได้การ

เผยแพร่ออกอากาศ ซึ่งจากความล่าล่าช้าดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภครายอ่ืนๆ ได้ ดังนั้น ในที่ประชุมจึง

มีความคิดเห็นร่วมกันว่าเราควรมาเสริมสร้างให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อ มีวิจารณญาณในการเลือกใช้สินค้าจาก

การรับสื่อโฆษณาในสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยเริ่มจากเครือข่ายผู้บริโภคฯ ควรมีความรู้ในด้านที่

เกี่ยวข้องและหมั่นเติมเต็มความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 



บทที่ ๔ 

สรุป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 โครงการได้ด าเนินการส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มี

ความเข้มแข็ง เกิดกลไกในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ในระดับภูมิภาค ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็ง หมายถึง การเติมเต็มศักยภาพในด้านความรู้ ความเข้าใจในงาน

คุ้มครองผู้บริโภคภายใต้ขอบเขตสื่อประเภทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้กับเครือข่าย  ที่ปรึกษาได้

ด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

- การประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่ปรึกษา

ได้เชิญเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลด้านขอบเขตหน้าที่การท างาน เช่น ผู้บริหาร

สถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อย. เภสัชกร สสจ. องค์กรอิสระ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน

และเด็ก เพ่ือให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาในกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการได้รับแนะน าในการท างาน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้บริโภคฯ โดยให้ความรู้ใน

ด้านบทบาท ขอบเขตการท างานของ กสทช. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค แนวทางการ

ด าเนินงานของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่ปลอดภัยทั้งเครือข่ายและผู้บริโภค การร้องเรียน การรับเรื่อง

ร้องเรียน หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ เช่น อย. และในระหว่างการประชุมฯ ดังกล่าว ผู้ที่ท างานในส่วน

ที่เก่ียวข้องได้ชี้แนะแนวทางในการท างาน ซึ่งช่วยให้เครือข่ายผู้บริโภคได้รับทราบขอบเขตในการท างาน 

- การจัดโครงการกิจกรรมในแต่ละภูมิภาคทั้ง ๙ โครงการ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้เชิญวิทยากรที่มี

ความรู้ทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น สสจ. รพ.สต. วิทยากรที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านคุ้มครอง

ผู้บริโภค มาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภคฯ ซึ่งหัวข้อในแต่ละ

โครงการจะมีความสอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ของผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนที่ เช่น การท าความรู้จักกับ

หน่วยงานที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค การโฆษณาเกินจริงเป็นอย่างไร ถ้าหากได้ยิน/ได้รับชมค ากล่าวอ้าง

ลักษณะใดจึงจะถือว่าเป็นการโฆษณาเกินจริง หรือวิทยากรที่ให้ข้อมูล ช่องทางการติดต่อ การร้องเรียนหาก

ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ จากที่กล่าวไป นอกจากผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ เครือข่ายผู้บริโภคส่วนหนึ่ง

ได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กับผู้บริโภคด้วย 

- การเชื่อมโยงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จากการประชุมแกนน า

เครือข่ายผู้บริโภคฯ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ท าให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้ท าความรู้จักกัน น าไปสู่

การท างานร่วมกันในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การออกแบบโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
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ผู้บริโภคในแต่ละภาค นอกจากนี้ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้ชักชวนให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่รู้จักเข้ามาท างาน

ร่วมกัน เช่น เครือข่ายที่เป็น อสม. ในชุมชนหนึ่ง ชักชวนให้ อสม. เภสัชกรในอีกชุมชนมาร่วมจัดโครงการ

หรือการเข้าร่วมมาเป็นเครือข่ายผู้บริโภคร่วมกัน รวมทั้งการขยายเครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้ท างานร่วมกับ

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่อยู่ในอ าเภอหรือหน่วยงานส่วนอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน โดยในแต่ละภาคจะมีการ

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่  

ภาคเหนือ ก าหนดประธานเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคเหนือ เลขานุการ เหรัญญิก ครอบคลุมพ้ืนที่

จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา เชียงราย แพร่  

ภาคใต้ก าหนดให้มีประธานเครือข่ายผู้บริโภคฯ รองประธาน เลขานุการ ตัวแทนติดต่อประสานงาน

เครือข่ายในระดับจังหวัด เช่น กระบี่ สุราษฎร์ ตรัง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ชุมพร เพ่ือเชื่อมโยงการ

ท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ  

ภาคกลาง แม้จะไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ แต่จากท่ีผ่านมาที่ปรึกษาได้รับความอนุเคราะห์

จากมูลนิธิผู้บริโภค สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และเภสัชกรช านาญการ สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ชี้แนะ ปรับปรุงแก้ไขการด าเนิน

โครงการ และการมอบเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการท างานเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ จัดพิมพ์ให้แก่

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้แก่ จับตายโฆษณา คู่มือรับเรื่องร้องเรียนด้านอาหาร ฉบับเผยแพร่ และหลักสูตร

ตรวจสอบโฆษณาภาคเหนือ ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ และประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับเป็นคู่มือใน

คุ้มครองสิทธิของตนเอง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครือข่ายผู้บริโภคฯ ด าเนินกิจกรรม ๓ กลุ่ม ครอบคลุมพ้ืนที่ ๙ จังหวัด 

ได้แก่ ศรีสะเกษ หนองบัวล าภู อุดรธานี เลย ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บึงกาฬ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ โดยในแต่

ละจังหวัดจะมีตัวแทนในประสานงานกับท่ีปรึกษาและระดับแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ  

- งานมหกรรมกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคฯ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้ชักชวนให้เครือข่ายอ่ืนๆ ที่รู้จักแต่

ท างานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สสจ. อสม. เภสัชกร อย. อาจารย์ คุณครู ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ 

นักจัดรายการวิทยุ เยาวชน เด็ก หรือภาคประชาชนที่สนใจหรือเคยได้รับผลกระทบจากการหลงเชื่อโฆษณา

เกินจริง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานในอนาคต จากการก าหนดโครงการต่อยอดจาก

โครงการที่ได้รับมอบหมายไปก่อนหน้านี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานหากมีการโครงการส่งเสริม

ความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคฯ เช่นนี้อีกในอนาคต 

๒. ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคให้เกิดความตื่นตัว รับรู้ 

เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อ  เครือข่ายผู้บริโภคฯ ผู้บริโภค 

และประชาชนทั่วไป ได้ทราบช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการและเชื่อถือได้ ได้แก่ กสทช. อย. 

สคบ. มูลนิธิผู้บริโภค ฯลฯ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นน ามาเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารในกลุ่ม



๒๐๗ 

 

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ในแต่ละภาค และเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่รวมทุกภาคในกลุ่มไลน์  รวมทั้งการสร้าง

ช่องทางใหม่ เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคฯ และผู้บริโภคผ่านสื่อใหม่ ได้แก่ ภาคใต้ 

เพจเฟซบุ๊ค “สื่อด้ามขวาน รู้ทันสื่อภาคใต้” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพจเฟซบุ๊ค “ชาวอีสานทันสมัย ใช้สื่อ

สร้างสรรค”์ ภาคกลาง เว็บไซต์ของมูลนิธิผู้บริโภค แต่ละช่องทางผู้บริโภคสามารถเข้าถึง และมีการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการด าเนินการวางแผนก าหนดให้มีทิศทางที่ชัดเจนต่อเนื่องในการน าเสนอ

เรื่องราวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ ในการประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และงานมหกรรมกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้เน้นย้ าช่องทางในการติดต่อสายด่วน 

เช่น อย. กสทช. สคบ. อีเมล เว็บไซต์ที่เครือข่ายผู้บริโภคสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลหรือสอบถามเรื่องราวที่

เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ตาม ในข้อ ๒. นี้ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ก าลังอยู่ในช่วงการจัดท ากฎ กติกา แผนที่จะกระตุ้น

ให้เกิดการสื่อสารเชิงรุกที่ชัดเจน ได้แก่ การตั้งชื่อเพจให้จดจ าได้ง่าย การเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ของผู้บริโภคในภาคนั้นๆ จุดประเด็นเรียกร้องความสนใจ สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อของ

ผู้บริโภคที่ให้เปิดรับเรื่องราวผ่านสื่อใหม่ นอกจากนี้ เครือข่ายผู้บริโภค ได้พยายามผลักดันให้เครือข่าย

ผู้บริโภคฯ จากหลายภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคในรูปแบบ

ของการอภิปราย ถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชักชวนให้ผู้บริโภคได้มีพ้ืนที่ในการแสดงความ

คิดเห็น จากที่ผ่านมาเครือข่ายผู้บริโภคฯ แม้จะมีช่องทางในการสื่อสารอยู่แล้ว โดยอิงกับส่วนงานที่แต่ละคน

รับผิดชอบ แตเ่มื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการกับท่ีปรึกษาแล้ว เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้พยายามก าหนด

ช่องทางใหม่ๆ ส าหรับติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคฯ ด้วยกันเองโดยเฉพาะ 

ปัญหาและอุปสรรค 

 เครือข่ายผู้บริโภคฯ ในส่วนนักวิชาการด้านที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในจ านวนไม่มากนัก 

จากโครงการนี้ มีเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในส่วนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเพียง ๒ ท่านเท่านั้น แม้ว่าในระหว่าง

การด าเนินงาน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยได้เข้ามาร่วมประชุมบ้าง แต่เป็นไปลักษณะการเฝ้าสังเกตการณ์ 

และไม่ได้มีการสานสัมพันธ์ช่วยเหลือเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในพ้ืนที่แต่อย่างใด แนวทางในการแก้ไขของที่

ปรึกษา คือ ผลักดัน กระตุ้น ส่งเสริมให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ในส่วนของนักวิชาการ ๒ ท่านได้เป็นแกนน า

หลักส าคัญในการท างานในโครงการนี้ ส่งผลให้นักวิชาการเป็นก าลังส าคัญที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ ให้ความ

เคารพ เชื่อถือ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่ท าให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามที่คาดหวัง 

 อย่างไรก็ตาม เครือข่ายผู้บริโภคฯ ยังไม่สามารถขยายขอบเขตการท างานในระดับภูมิภาคได้ ท าได้

ในระดับจังหวัดของตนและใกล้เคียงเท่านั้น เนื่องจากเครือข่ายผู้บริโภคฯ ไม่รู้จักกันมาก่อน ไม่เคยท างาน

ร่วมกัน การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกิดขึ้นเฉพาะในงานประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ และการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เท่านั้น ท าให้ยังไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่จะเชื่อมโยงให้ท างานร่วมกันได้ ทั้งนี้ 



๒๐๘ 

 

เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ได้พยายามก าหนดบุคคลที่จะรับหน้าที่ตัวกลางประสานงานติดต่อกับเครือข่าย

ผู้บริโภคในแต่ละจังหวัด เช่น การประชุมปรึกษาหารือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายนี้

เข้าประชุม และน าผลการประชุมไปเผยแพร่ให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ในจังหวัดของตนได้รับทราบ  ซึ่ง

ประกอบด้วยเครือข่ายผู้บริโภคฯ รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการท างานให้จริงจังต่อไป 

เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน แต่แนวทางการในการเชื่อมโยง

เครือข่ายผู้บริโภคฯ แต่ละกลุ่มจะติดต่อประสานงานผ่านเครือข่าย “ผู้ใหญ่” ที่เครือข่ายผู้บริโภคฯ แต่ละคน

ให้ความเคารพ ในลักษณะให้ผู้ใหญ่พูดคุยปรึกษาหารือกัน จากนั้นน าผลที่ได้มาเผยแพร่กันในกลุ่มของตน 

ส าหรับเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคเหนือจากในระยะแรกพบปัญหาอุปสรรค แต่เมื่อด าเนินงานไปแล้ว กลับได้

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ใหม่ๆ เข้ามาช่วยเหลือ และท าให้การท างานเสร็จสิ้นไปได้  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ยังไม่มีโอกาสได้ท างานร่วมกัน ในเบื้องต้นเครือข่ายเหล่านี้

ได้ท าความรู้จักกัน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตลอดระยะเวลาของการด าเนินโครงการนี้  และได้

ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่จะท าร่วมกันในอนาคตที่จะช่วยให้การท างานของเครือข่าย

ผู้บริโภคมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

 นอกจากนี้ เครือข่ายผู้บริโภคฯ ควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการท างานในด้านข้อมูลที่เก่ียวข้อง

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เครือข่ายมีความแม่นย า เข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถถ่ายทอดให้กับเครือข่าย

ผู้บริโภคฯ ได้ เช่น ด้านการร้องเรียน ข้อกฎหมาย ขอบเขตการด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค อย. สสจ. 

สคบ. กสทช.  มีขอบเขตการท างานต่างกันอย่างไร  

ที่ปรึกษาพบว่าเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนหนึ่งเมื่อจะต้องด าเนินการจัดโครงการแล้วไม่

สามารถน าเสนอโครงการได้ สาเหตุมาจากการความเข้าใจในปัญหาของผู้บริโภคในพ้ืนที่ของเครือข่ายไม่มี 

ความเข้าใจในการท างานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จากการประชุมแกนน าเครือข่ายผู้บริโภคฯ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายฯ จะน าเสนอ ชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือ

องค์กรที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปรับแก้ไขกฎหมาย บทลงโทษ การปรับ เพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งเป็น

แนวทางที่ต้องใช้ระยะเวลา และต้องมีผู้ติดตามเรื่องราวเป็นระยะๆ จึงท าให้การน าเสนอโครงการมีลักษณะ

เป็นนามธรรม วัดผลในระยะยาว และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ปรึกษาไม่สามารถให้การสนับสนุน

ด้านงบประมาณได ้

ทั้งนี้ หากพบเครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่เข้าร่วมโครงการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ตนเองได้รับ

ประโยชน์ ไม่แสดงความคิดเห็น ไม่ชี้แนะ ไม่ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ ควรมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้

เข้ามาหาผลประโยชน์ได้อีก เครือข่ายผู้บริโภคฯ ที่ได้จัดท าโครงการทั้ง ๙ โครงการได้มีโอกาสชักน า

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาร่วมในโครงการฯ ที่ผ่านมา ซึ่งเครือข่ายเหล่านั้นมีความ



๒๐๙ 

 

ยินดีที่จะท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งในการคัดกรองเครือข่ายผู้บริโภคฯ ท าให้โอกาส

ของเครือข่ายที่ต้องการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ไม่มีช่องทางที่จะสอดแทรกเข้ามาได้อีก 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การจัดท าโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคฯ ควรด าเนินงานมุ่งเฉพาะรายภาค

เนื่องจากแต่ละภาคมีบริบท ปัญหา สาเหตุ ที่มา ลักษณะการรวมตัวของเครือข่ายมีความแตกต่าง และมีแนว

ทางการท างาน เทคนิคการสื่อสารที่หลากหลายที่ไม่เหมือนกัน หากมีโครงการที่มุ่งไปที่ภาคใดภาคหนึ่ง

โดยเฉพาะจะช่วยให้การจัดท าโครงการมีการเข้าถึงเครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้อย่างแท้จริง และได้แนวทางใน

การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายที่มีลักษณะเฉพาะตัวหรือได้รูปแบบที่ภาคอ่ืนๆ สามารถถอด

บทเรียนน าไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน และแต่ละภาคได ้

การสนับสนุนด้านการจัดอบรม ให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบต่างๆ ที่

เหมาะสมและเครือข่ายผู้บริโภคฯ สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ infographic จัดท าลิงค์

เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

พร้อมทั้งการส่งเสริมให้เครือข่ายผู้บริโภคฯ ได้มีโอกาสจัดท าโครงการที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค 

เพ่ือฝึกฝนให้เครือข่ายสามารถเขียนโครงการของบประมาณได้อย่างชัดเจน และมีการวัดผลที่สามารถท าได้

จริง เสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่จะชักชวนให้เครือข่ายอ่ืนๆ มาท างานร่วมกับเครือข่ายของตนเองที่จะช่วย

ให้การด าเนินงานได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือในด้านการอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายและ

ผู้บริโภค รวมไปถึงเพ่ิมทักษะการสื่อสารกับผู้บริโภคในพื้นที่ของตนเอง 
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