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สร้างการรู้เท่าทันสื่อ คือ การพัฒนาคุณภาพสื่อและผู้บริโภคสื่อในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
Enhancing Media Literacy is to Sustainably Develop the Quality of Media
and Media Consumers in Thai Society

จินตนา ตันสุวรรณนนท์ 1

บทคัดย่อ

การด�ำเนินชีวติ ในทุกวันนี้ สือ่ ดัง้ เดิมและสือ่ ใหม่ได้เข้ามามีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็น
ด้านการเรียน การท�ำงาน การบริโภค และการพักผ่อน ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมที่ถูกครอบง�ำโดยสื่อ ซึ่งสื่อก็มีทั้งสื่อที่ดี
สือ่ สร้างสรรค์ และสือ่ ทีไ่ ม่เหมาะสม เป็นพิษเป็นภัยแก่สงั คม แม้ประโยชน์ของสือ่ จะมีอย่างอเนกอนันต์ ในทางกลับกันได้มขี อ้ มูล
เชิงประจักษ์ทแี่ สดงให้เห็นถึงอันตรายของสือ่ ทีม่ ตี อ่ ผูบ้ ริโภคสือ่ โดยเฉพาะกับผูบ้ ริโภคสือ่ ทีย่ งั ไม่มวี จิ ารณญาณทีด่ พี อ ดังนัน้
การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นในผู้บริโภคสื่อทุกเพศ ทุกวัยและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องถูกพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น เพราะสื่อมีพัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและรูปแบบ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา การสร้างการรูเ้ ท่าทันสือ่ มิได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาคุณภาพผูบ้ ริโภคสือ่ เท่านัน้ แต่ยงั ช่วยยกระดับ
คุณภาพสือ่ ในสังคมไทยให้เป็นไปตามความต้องการของคนในสังคม
ค�ำส�ำคัญ : การรูเ้ ท่าทันสือ่ คุณภาพสือ่ ผูบ้ ริโภคสือ่

Abstract

Nowadays, traditional media and new media influence the lifestyle of human whether it is academic
study, work, consumption and leisure time. The current culture is dominated by media, which has both a
creative media and inappropriate media threat to society. Despite the extensive benefits of media, empirical
data demonstrates that there is danger of media on media consumers , and especially for media consumers
who do not have reasonable critical judgment. Thus, media literacy is what should be developed on the
media consumers of all ages as it is lifelong learning that must be continuously improved. It is the skill that
must be enhanced because of the media development, technological advances and ever-changing patterns
of media. Developing media literacy is not only consumer media quality development, but it is also the
enhancement of media quality in Thailand in order to respond to the needs of the society.
Keywords : media literacy, quality of media, consumer media.
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1. บทนำ�
สื่อและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและยึดครอง
พื้นที่ในชีวิตประจ�ำวันของประชาชนมากขึ้นแทนที่สถาบัน
ทางสังคมอืน่ ๆ สือ่ ไม่วา่ จะเป็นสือ่ ดัง้ เดิม อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ
สือ่ สิง่ พิมพ์ฯลฯ หรือสือ่ ใหม่ อาทิ อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย
ฯลฯ ต่างมีอิทธิพลอย่างมากในกระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคม (Socialization) สือ่ ได้เข้ามาก�ำหนดแบบแผนความคิด
เจตคติ อารมณ์ ปฏิกริยาทางร่างกาย และพฤติกรรม โดยผลก
ระทบของสื่อมีทั้งที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดและในระยะยาว
(Potter, 2005) ทุกวันนีห้ ลายสิง่ หลายอย่างทีเ่ ราได้เรียนรู้
นอกเหนือจากประสบการณ์ตรงแล้ว ล้วนเป็นการรับรูผ้ า่ น
สื่อทั้งสิ้น สื่อมีบทบาทส�ำคัญในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ความเป็นไปต่างๆ ทัง้ ในประเทศและ
ของโลกออกเผยแพร่สปู่ ระชาชน สือ่ มีบทบาทส�ำคัญในการ
ก�ำหนดวาระประเด็นต่างๆ ในสังคม และเมือ่ กล่าวถึงอิทธิพล
และผลกระทบของสื่อ นับว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจาก
สังคมเป็นอย่างยิง่ ทัง้ จากรัฐบาล หน่วยงานของรัฐทัง้ ทางการ
ศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรมและสังคม นักวิชาการในหลาก
หลายสาขา ต่างก็ตระหนักดีวา่ สือ่ มีอทิ ธิพลและผลกระทบ
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อปัจเจกบุคคลและสังคม แม้สื่อ
จ� ำ นวนมากจะมี ก ารผลิ ต ผลงานสร้ า งสรรค์ ท่ี ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อสังคม ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และเข้าใจประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม ช่วยขยายมุมมอง
โลกทัศน์การเรียนรู้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคม
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ กระตุน้ พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี
แต่ก็มีสื่ออีกจ�ำนวนไม่น้อยที่ถูกตั้งค�ำถามและถูกตรวจสอบ
จากสังคมว่าได้สร้างผลกระทบทางลบต่อความคิด จิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคล ทั้งในด้านการปลูกฝังความคิด
ความเชือ่ ทีผ่ ดิ ๆ สร้างค่านิยมทางลบ การเป็นแบบอย่างทีไ่ ม่
เหมาะสม อันน�ำสูพ่ ฤติกรรมเลียนแบบความก้าวร้าวรุนแรง
การกระตุ ้ น พฤติ ก รรมบริ โ ภคนิ ย มของประชาชนในยุ ค
ปัจจุบนั ฯลฯ นอกจากนีจ้ ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
หลายเรือ่ ง พบว่า การใช้สอื่ มีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและ
เยาวชน อาทิ ปัญหาเกีย่ วกับค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศ
มีการศึกษาที่พบว่า ความอ่อนไหวต่ออิทธิพลจากสื่อของ
วัยรุน่ มีผลต่อเจตคติ ค่านิยมและความเชือ่ ทางเพศของวัยรุน่
(American Academy of Pediatrics, 2001: 191-194,
Brown, Greenberg & Buerkel-Rothfuss, 1993: 511-525)
สาเหตุทอี่ ทิ ธิพลและผลกระทบของสือ่ เป็นประเด็น
หนึ่งที่ได้รับความสนใจและศึกษากันอย่างกว้างขวางในหมู่
นักวิชาการสาขาต่างๆในสังคมก็เนือ่ งมาจากความหวัน่ เกรง

ว่าสื่อจะน�ำเสนอเนื้อหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบหรือ
ปัญหาต่อสังคมและปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะในสังคมทีร่ บั เอา
อิทธิพลและวัฒนธรรมจากภายนอกหรือของต่างประเทศเข้า
มาโดยไม่มกี ระบวนการคัดสรรและกลัน่ กรอง อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบของสื่อไม่ได้มีผลกับผู้บริโภคสื่อหรือผู้รับสาร
ทุกคนในลักษณะทีเ่ หมือนกัน ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะผูร้ บั สาร แต่ละ
บุคคลมีบุคลิกภาพและลักษณะทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน
ประกอบกับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมที่แตกต่างกัน
จึงท�ำให้อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมีผลต่อแต่ละบุคคล
ในระดับทีแ่ ตกต่างกัน
บทความนี้ ผู้เขียนมุ่งน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
สื่อและปัญหาที่พบในสื่อปัจจุบัน ความส�ำคัญและความ
จ�ำเป็นที่ต้องสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ความหมายของการรู้
เท่าทันสือ่ แนวทางการพัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ อันจะน�ำ ไปสู่
การยกระดับคุณภาพสือ่ และพัฒนาผูบ้ ริโภคสือ่ ในสังคมไทย

2. การใช้สอ่ื และปัญหาทีพ่ บในสือ่ ปัจจุบนั
จากการที่ในยุคปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสือ่ สารมีการพัฒนาไปอย่างมาก
ก็ท�ำให้สื่อมีพลังและสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้าง
ขวางและรวดเร็วมากขึน้ ดังนัน้ ผลกระทบของสือ่ จึงเกิดขึน้
ในวงกว้างตามไปด้วย ประกอบกับในยุคนี้ ประชาชนบริโภค
สือ่ ในอัตราทีส่ งู ขึน้ และสามารถเปิดรับและใช้สอื่ ได้ทกุ ทีผ่ า่ น
อุปกรณ์พกพาทีเ่ ข้าถึงเครือข่ายไร้สายอย่างรวดเร็วและมีแนว
โน้มการใช้สอื่ ทีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ ก็ยงิ่ ท�ำให้สอื่ มีอทิ ธิพลต่อบุคคล
และสังคม ผูค้ นในยุคนีใ้ ช้เวลากับการท่องโลกออนไลน์มาก
ขึ้น ในขณะที่ผลกระทบของสื่อดิจิตอลมีเพิ่มขึ้นและเติบโต
ขึ้น โซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเครื่องมือ
สือ่ สารในทุกวันนี้ (Kamerer, 2013)
จากรายงานผลการส� ำ รวจพฤติ ก รรมผู ้ ใช้ ง าน
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 (Thailand Internet
User Profile, 2015) ของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA พบว่า คนไทยในช่วงอายุ 15-34
ปี เป็นกลุม่ ทีม่ พี ฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ ถึง 54.2
ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน
โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ
คือ ประมาณ 5.7 ชัว่ โมงต่อวัน (สยามธุรกิจ, 5 กันยายน 2558
: ออนไลน์) นอกจากผลการส�ำรวจดังกล่าว เทเลนอร์กรุป๊ ได้
ส�ำรวจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนเอเชีย 4 ชาติ
ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ผลการส�ำรวจ
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มากกว่าครึง่ ประมาณร้อยละ
67 ยอมรับว่าเสพติดอินเทอร์เน็ต โดยคนไทยที่ยอมรับว่า
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ติดอินเทอร์เน็ต ถูกอินเทอร์เน็ตครอบง�ำ คิดเป็นสัดส่วนทีส่ งู
ทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 78 นอกจากนัน้ คนไทยยังเป็นชาติทใี่ ช้เวลา
ออนไลน์ตอ่ วันสูงทีส่ ดุ คือ 5.03 ชัว่ โมง ตามมาด้วยสิงคโปร์
4.38 ชั่วโมง มาเลเซีย 4.18 ชั่วโมง อินเดีย 3.35 ชั่วโมง
(ไทยรัฐ, 29 พฤศจิกายน 2558 : ออนไลน์) ทัง้ นีม้ งี านวิจยั ที่
พบว่า โอกาสในการเข้าถึงสือ่ ออนไลน์มคี วามสัมพันธ์ทางบวก
กับความเสีย่ ง (Livingstone & Helsper, 2010) กล่าวคือ
ยิ่งมีโอกาสในการเข้าถึงสื่อออนไลน์มาก ยิ่งมีโอกาสได้รับ
ความเสีย่ งจากการถูกล่อลวง ล่วงละเมิดหรือถูกข่มขูค่ กุ คาม
มาก ในทางกลับกัน ยิง่ มีโอกาสในการเข้าถึงสือ่ ออนไลน์นอ้ ย
ยิง่ มีโอกาสได้รบั ความเสีย่ งดังกล่าวน้อย
“ปรากฏการณ์สังคมก้มหน้า” เป็นสภาพการณ์ท่ี
ปรากฏในสังคมโลกและสังคมไทยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจดจ่ออยู่กับข้อมูลที่สื่อน�ำเสนอตรงหน้าโดยปราศจาก
การคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างถีถ่ ว้ น การรับเร็ว แชร์เร็ว
สร้างกระแส ส่งข่าวลือ ข้อมูลอันเป็นเท็จนับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึน้ ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้มเี พียงแค่ในระดับ
บุคคล แต่หลายเหตุการณ์สง่ ผลกระทบถึงปัญหาระดับสังคม
ทั้ ง ในเรื่ อ งของการเผยแพร่ ภ าพและเนื้ อ หาที่ มี ลั ก ษณะ
หมิน่ เหม่ ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หรือเนือ้ หาทีเ่ ป็นการ
หมิน่ ประมาท สร้างความเสือ่ มเสีย เสียหายต่อบุคคล อีกทัง้
การเป็นต้นแบบที่ไม่ ดีงามแก่สังคมไทยของบรรดาเน็ต
ไอดอล ดารานักร้อง รวมถึงการสร้างข่าวที่ก่อให้เกิดความ
ตืน่ ตระหนกแก่คนในสังคม สภาพการณ์ปญ
ั หาเหล่านีส้ ะท้อน
ให้เห็นปัญหาการไม่รู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคสื่อบางส่วน
ในสังคมไทย
ในยุคทีส่ อื่ และเทคโนโลยีกา้ วหน้าไปไกล ปัญหาของ
"สือ่ " นับวันก็จะยิง่ มีความหลากหลายมากขึน้ สร้างปัญหาให้
กับสังคมในวงกว้างขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น ด้วยพลังอ�ำนาจ
และอิทธิพลของสื่อ สื่อได้กลายเป็นช่องทางในแสวงหาผล
ประโยชน์ทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ ผ่านเนื้อหาโฆษณา
ปัญหาทีเ่ กิดจากสือ่ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา แม้วา่
บรรดาสื่อต่างๆ จะออกมาแก้ต่างข้อกล่าวโทษของคนใน
สังคมว่า ปัญหาสังคมทีเ่ กิดขึน้ ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของ
สือ่ หรือผูผ้ ลิตเท่านัน้ ผูบ้ ริโภคสือ่ รวมทัง้ บุคคลและสถาบัน
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องเองจ�ำเป็นต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วย
แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ สือ่ เองคงไม่อาจปฏิเสธว่า สือ่ เป็นหนึง่ ในสาเหตุ
หลักทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาสังคม เห็นได้จากข่าวทีป่ รากฏในสังคม
ทัง้ เรือ่ งของการน�ำเสนอภาพความรุนแรง การตบตี ด่าทอของ
ตัวละครทางโทรทัศน์ อันน�ำไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรม
ก้าวร้าวและกระตุน้ ปัญหาความรุนแรงในสังคม หรือการรับ

ชมสือ่ ลามกทางอินเทอร์เน็ต ท�ำให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่
ไม่เหมาะสม อันน�ำไปสูป่ ญ
ั หาการมีเพศสัมพันธ์/การตัง้ ครรภ์
ก่อนวัยอันควรของวัยรุน่ รวมทัง้ ปัญหาการถูกข่มขืน ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศของเหยื่อผู้ถูกกระท�ำฯลฯ ซึ่งสาเหตุของ
ปัญหาสังคมที่เกิดจากสื่อเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ในรูป
ของการออกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Strasburger,
Wilson & Jordan, 2009 : 520) หรือจากกลไกการตรวจ
สอบควบคุมกันเองของสือ่ จากสมาคมวิชาชีพองค์กรเกีย่ วกับ
สือ่ รวมทัง้ การตรวจสอบควบคุมจากประชาชนผูบ้ ริโภคสือ่
อย่างไรก็ตาม แนวคิดเกีย่ วกับการควบคุมสือ่ จากรัฐบาลใน
รูปของการออกกฎหมายมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการควบคุมสือ่
เป็นสิง่ ทีม่ ขี อ้ วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมในสังคม
ประชาธิปไตยที่สื่อจะต้องมีเสรีภาพในการน�ำเสนอเนื้อหา
ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ ทั้งที่เสรีภาพนั้นจะต้องมีความ
รับผิดชอบก�ำกับตามมาด้วย และเมือ่ สือ่ ทุกวันนี้ ละเลย เพิกเฉย
ต่อการตรวจสอบควบคุมสื่อด้วยกันเอง มุ่งแต่แข่งขันเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะเป็ น
ทางออกในการแก้ปัญหาการถูกครอบง�ำจากสื่อได้ดีที่สุด
ก็คอื “การให้การศึกษาเรือ่ งสือ่ ” (Media Education) หรือ
การสอน “การรู้เท่าทันสื่อ” (Media Literacy) ให้กับ
ผูบ้ ริโภคสือ่ (Strasburger, Wilson & Jordan, 2009 : 521)
ซึง่ นักวิชาการ ทางการสือ่ สาร นักการศึกษา นักรณรงค์และ
เครือข่าย พ่อแม่ ผู้ปกครองต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามีความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสอน “การรูเ้ ท่าทันสือ่ ” เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการป้องกันและแก้ปัญหาอิทธิพลและผลกระทบทางลบ
ของสือ่ (Martens, 2010) ด้วยแนวทางดังกล่าวนีจ้ ะท�ำให้
ผู้บริโภคสื่อเป็นพลเมืองเชิงรุกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถวิพากษ์วิจารณ์และมีส่วนร่วมในการ ตอบโต้หรือ
แสดงความคิดเห็นเพือ่ น�ำสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนาสือ่ ทีเ่ สนอ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ และสามารถก�ำกับ
ควบคุมสื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของคน
ในสังคม

3. ความหมายและความสำ�คัญของการรูเ้ ท่าทันสือ่
การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ตรงกั บ ค� ำ ในภาษาอั ง กฤษว่ า
“Media Literacy” นักการศึกษาทีร่ ว่ มในการประชุมผูน้ ำ�
นานาชาติว่าด้วยการรู้เท่าทันสื่อ (National Leadership
Conference on Media Literacy) เมือ่ ปี 1992 ได้มกี ารลง
มติ นิยามของการรูเ้ ท่าทันสือ่ ว่า หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะ
เข้าถึงสาร วิเคราะห์สาร ประเมินสารและสือ่ ความเนือ้ หาสาร
ในรูปแบบต่างๆ ผูท้ รี่ เู้ ท่าทันสือ่ จะสามารถถอดรหัส ประเมิน
วิเคราะห์และผลิตสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์
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(Christ & Potter, 1998 : 7-8) การรูเ้ ท่าทันสือ่ เป็นมากกว่า
การพัฒนาทักษะใดทักษะหนึง่ แต่รวมถึงการสะสมโครงสร้าง
ความรูโ้ ดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมสือ่ แบบแผนเนือ้ หา
โดยทัว่ ๆ ไป และมุมมองกว้างๆ เกีย่ วกับอิทธิพลของสือ่ โดย
การรูเ้ ท่าทันสือ่ คือ ความเข้าใจลักษณะรูปแบบของสือ่ และ
ความ สามารถในการอธิบายความหมายของสิง่ ทีเ่ ราพบในสือ่
ได้ เราจะสามารถเข้าใจลักษณะรูปแบบของสือ่ และสามารถ
อธิบายความหมายของเนื้อหาสื่อได้จากฐานความรู้หรือ
โครงสร้างความรู้ที่เรามี คนที่มีระดับการรู้เท่าทันสื่อสูงจะ
สามารถเข้าใจในเนือ้ หาของสือ่ ได้ดแี ละมีการตัดสินใจทีด่ ขี นึ้
ว่าจะเลือกเชือ่ หรือไม่เชือ่ เนือ้ หาจากสือ่ เหล่านัน้ ได้มากน้อย
เพียงใดไปจนกระทั่งมีความสามารถในการใช้สื่อเพื่อความ
สัมฤทธิผ์ ลตามวัตถุประสงค์ของตนเองได้ (Potter, 1998)
ทัง้ นีจ้ ากการประมวลความหมายของการรูเ้ ท่าทันสือ่
จากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ สามารถสรุป
ความหมายและองค์ประกอบของการรูเ้ ท่าทันสือ่ ออกเป็น 3
มิตหิ ลักๆ คือ
1. มิตทิ างปัญญาหรือความสามารถในการคิด การรู้
เท่าทันสื่อเป็นความสามารถทางปัญญาของผู้บริโภคสื่อใน
การเข้าถึง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์
ตีความ ประเมินสือ่ และเนือ้ หาทีส่ อื่ น�ำเสนอได้อย่างถูกต้อง
สามารถตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับสือ่ สามารถระบุคา่ นิยม อุดมการณ์
ทีแ่ ฝงอยูส่ อื่ ได้ รับรูไ้ ด้วา่ สิง่ ทีน่ ำ� เสนอในสือ่ เป็นสิง่ ทีส่ ร้างขึน้
ไม่ใช่ความจริงทัง้ หมด (Davis, 1992: online; Silverblatt,
1995; Tallim, 2003: online ; Kellner, n.d.: online)
2. มิตทิ างจิตใจ การรูเ้ ท่าทันสือ่ เป็นความสามารถใน
การตระหนักถึงอิทธิพลและผลกระทบของสือ่ (Silverblatt,
1995; Potter, 2005) และมีสติในการเปิดรับสือ่ (Potter,
2005) เพื่อให้ผู้บริโภคสื่อไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง�ำหรือ
การชักจูงของสือ่ และสามารถควบคุมอิทธิพลและผลกระทบ
ของสือ่ ได้ (Potter, 1998)
3. มิติทางพฤติกรรมหรือการแสดงออกทางการ
กระท�ำ การรูเ้ ท่าทันสือ่ เป็นความสามารถในการเลือกรับและ
ใช้สอื่ อย่างมีประสิทธิภาพ (Davis, 1992: online ; Potter,
1998 ; Buckingham, 2003; Baran, 2004; Kellner,
n.d.:online) รวมทัง้ ความสามารถในการผลิตสือ่ ในรูปแบบ
และบริบททีห่ ลากหลาย (Strasburger, Wilson & Jordan,
2009)
ในยุคดิจิตอล ผู้บริโภคสื่อในยุคนี้มิได้มีฐานะเป็น
เพียงผู้รับสื่อหรือผู้รับสารเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นผู้ผลิต
หรือผูส้ ง่ สารในคนเดียวกัน (Prosumer) การใช้ชวี ติ ในโลก

ออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันทางสังคมเพือ่ ต่อต้านเนือ้ หาทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา การ
ตระหนั ก ในสื่ อ ใหม่ แ ละสนั บ สนุ น การบริ โ ภคสื่ อ อย่ า ง
วิเคราะห์เป็นความท้าทายทีย่ งิ่ ใหญ่ทเี่ ผชิญอยูใ่ นสังคมทุกวัน
นี้ การรูเ้ ท่าทันสือ่ เป็นสิทธิของพลเมืองทุกคนและเป็นความ
ท้าทายของสังคมร่วมสมัย พลเมืองทีเ่ ป็น “Prosumer” คือ
ผูท้ ผี่ ลิตและบริโภคสือ่ จะต้องมีชดุ ของทักษะทัง้ การบริโภคใน
ฐานะผู้บริโภคสื่อที่มีการวิเคราะห์สื่อและการใช้สื่อในฐานะ
ผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาสื่อที่มีความคิดสร้างสรรค์และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษามาก่อนหน้านี้ พบว่า การรูเ้ ท่าทันสือ่
สามารถลดความถีข่ องพฤติกรรมเสีย่ ง อาทิ การดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ (Austin & Johnson, 1997) การสูบบุหรี่
(Austin et al, 2005) การใช้ยาสูบ (Gonzalez, et.al., 2004)
พฤติกรรมบริโภคนิยม (จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 2558)
การรู้เท่าทันสื่อช่วยเพิ่มความรู้ของผู้บริโภคสื่อเกี่ยวกับสื่อ
การวิเคราะห์วิพากษ์สื่อ การตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อ
ขณะเดียวกันช่วยลดการรับรูเ้ รือ่ งความเป็นจริงทีถ่ กู น�ำเสนอ
โดยสือ่ นอกจากนีก้ ารรูเ้ ท่าทันสือ่ ยังช่วยเพิม่ การรับรูค้ วาม
สามารถในตนเองในการหลี ก เลี่ ย งพฤติ ก รรมเสี่ ย งหรื อ
พฤติกรรมต่อต้านสังคม (Jeong, Cho & Hwang, 2012)
การรู้เท่าทันสื่อเป็นโปรแกรมการศึกษาที่ถูกออกแบบมา
เพือ่ ลดผลร้ายหรืออันตรายของสือ่ โดยการแจ้งให้ผบู้ ริโภคสือ่
ทราบถึ ง อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ที่ มี ต ่ อ ความเชื่ อ เจตคติ แ ละ
การป้องกันพฤติกรรมเสีย่ ง
การรูเ้ ท่าทันสือ่ มีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาการวิเคราะห์
วิพากษ์โดยการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับสื่อ การตระหนักถึง
อิทธิพลของสือ่ และความสามารถเข้าถึงความจริงของสิง่ ทีน่ ำ�
เสนอในสือ่ การรูเ้ ท่าทันสือ่ คาดหวังว่าจะช่วยลดผลกระทบ
ของสื่อที่มีต่อความเชื่อ เจตคติ บรรทัดฐานและพฤติกรรม
ของผูร้ บั สารหรือผูบ้ ริโภคสือ่
การรูเ้ ท่าทันสือ่ จึงกลายเป็นทักษะชีวติ ทีส่ ำ� คัญและ
จ�ำเป็นในการใช้ชวี ติ อยูใ่ นโลกทุกวันนี้ ทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่
จะท�ำให้ผบู้ ริโภคเข้าใจเนือ้ หาในสือ่ ทีซ่ อ่ นนัยยะได้ การสอน
การรูเ้ ท่าทันสือ่ จะช่วยให้ผบู้ ริโภคสือ่ มีอสิ ระ ไม่ถกู ครอบง�ำ
สามารถวิเคราะห์ เข้าถึง ประเมินและสร้างสรรค์สอื่ ได้

4. แนวทางการพัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่
จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า การรูเ้ ท่าทัน
สือ่ สามารถพัฒนาได้ตงั้ แต่วยั เด็กไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่ (Kellner,
n.d.:online) การรู้เท่าทันสื่อมีหลากหลายมิติ ดังนั้นการ
พัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ จึงต้องอาศัยมิตทิ หี่ ลากหลายแตกต่าง
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กัน โดยการพัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถกระท�ำได้
ด้วยการเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และต้องได้รบั การพัฒนาให้สงู ขึน้ ซึง่ การพัฒนาดังกล่าวไม่มี
วันสิ้นสุด เพราะรูปแบบในเนื้อหาสื่อและเทคโนโลยีมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดเวลา (Potter, 2010 : 681)
จากผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมาหลายเรือ่ ง แสดงให้เห็นว่า
การรูเ้ ท่าทันสือ่ สามารถพัฒนาได้โดยอาศัยการให้การศึกษา
และการฝึ ก อบรม ซึ่ ง ผลจากการวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ พ บว่ า
การฝึกอบรมการรูเ้ ท่าทันสือ่ จะท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั การ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาร และการระบุ
กลุม่ เป้าหมาย (Hobbs & Frost, 2003) มีทกั ษะการวิเคราะห์
วิพากษ์เนื้อหาสารดีขึ้น (Hobbs, 2003:online, 2007)
รวมถึงมีเจตคติเชิงวิพากษ์ต่อสื่อและสามารถลดพฤติกรรม
เสี่ยงได้มากขึ้น (Austin & Johnson,1997; Gonzalez,
et.al.2004; Austin, et.al, 2005)
ทั้งนี้การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อที่มีประสิทธิภาพ
ควรด�ำเนินการพัฒนาให้ครบองค์รวม ทัง้ 3 มิติ ได้แก่ มิตทิ าง
ปัญญา มิตทิ างจิตใจ และ มิตทิ างพฤติกรรม
1. มิตทิ างปัญญา ประกอบด้วย
1.1 การพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ การรู้
เท่าทันสือ่ ไม่ใช่เรือ่ งเกีย่ วกับเนือ้ หา แต่เป็นกระบวนการ เป็น
ทักษะและแนวทางของการคิด หัวใจหลักของการรูเ้ ท่าทันสือ่
คือ หลักของการสืบสวน และตัง้ ค�ำถามกับสือ่ โดยอาศัยทักษะ
การคิดวิจารณญาณและการสังเกตเป็นพืน้ ฐานของการศึกษา
(Thoman, 2003 : online) ซึง่ Thoman & Jolls (2005)
กล่าวไว้วา่ การพัฒนา การรูเ้ ท่าทันสือ่ ควรกระตุน้ ให้เยาวชน
พัฒนาทักษะการคิดการคิดวิจารณญาณ วิเคราะห์ วิพากษ์
การตัง้ ค�ำถาม ข้อสงสัยกับสือ่ และสร้างนิสยั ของการใฝ่รู้ โดย
ใช้การคิดวิจารณญาณเพื่อวิเคราะห์จุดประสงค์ของเนื้อหา
สาร กลุม่ เป้าหมาย คุณภาพ ความจริง ความน่าเชือ่ ถือ ทัศนะ
และผลกระทบของเนือ้ หาสาร (Hobbs, 2011 : 12)
1.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อ รูปแบบและเนื้อหา
สือ่ ความรูเ้ กีย่ วกับอุตสาหกรรมสือ่ กระบวนการผลิต วิธกี าร
ท�ำงานของผู้ผลิตสื่อ รูปแบบการเป็นเจ้าของสื่อ ช่องทาง/
แหล่งรายได้ของสื่อ และอิทธิพลและผลกระทบของสื่อ
นอกจากนีย้ งั ควรมีความรูข้ า่ วสารทัว่ ไปในประเด็นทีใ่ ห้ความ
สนใจในศตวรรษที่ 21 เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน
สังคม สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม ข้อมูลข่าวสารเหล่านีจ้ ะเป็น
วัตถุดิบในการใช้สร้างโครงสร้างความรู้ โดยในการจะได้
วัตถุดบิ ทีด่ ผี บู้ ริโภคสือ่ จ�ำเป็นต้องเปิดตัวเองในการรับข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลายรอบด้านเพื่อขยายฐานความรู้ และ

แสวงหาข่าวสารเชิงลึกในเรือ่ งทีผ่ บู้ ริโภคสือ่ รูอ้ ย่าง ผิวเผินเพือ่
ให้มีความเข้าใจกระจ่างลึกซึ้งขึ้น และจากที่ผู้บริโภคสื่อ
ทุกวันนีไ้ ม่ได้เป็นเพียงผูร้ บั สารเท่านัน้ แต่ยงั สามารถเป็นทัง้
ผู้บริโภคสื่อและผู้ผลิตสื่อในคนเดียวกันด้วย (Prosumer)
ดังนัน้ การมีความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสือ่ อาทิ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค
ฯลฯ จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเพื่อมิให้ต้องตกเป็น
ผูก้ ระท�ำผิดเสียเองด้วยความไม่รหู้ รือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
2. มิตทิ างจิตใจ ประกอบด้วย
2.1 การสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง อิ ท ธิ พ ลและ
ผลกระทบของสือ่
วิธีการที่จะท�ำให้ผู้บริโภคสื่อมีการรู้เท่าทันสื่อเพิ่ม
มากขึ้น คือการให้ผู้บริโภคสื่อได้เรียนรู้ที่จะตระหนักและ
เข้าใจถึงผลกระทบของสือ่ การทีผ่ บู้ ริโภคสือ่ มีความรู้ ความ
เข้าใจถึงผลกระทบของสื่อก็จะท�ำให้สามารถตัดสินใจได้ว่า
ผลแบบใดที่ต้องการและผลแบบใดที่ควรต้องหลีกเลี่ยง
การตระหนักรู้ในผลกระทบของสื่อจะช่วยให้ผู้บริโภคสื่อ
ปกป้องตนเองได้ (Potter, 2005) การสร้างความตระหนัก
ในอิทธิพลของสื่อในการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่เพียงแค่บอกถึง
ผลร้ายของสื่อหรืออิทธิพลด้านลบของสื่อเท่านั้น แต่ต้อง
กระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคสือ่ เกิดความรูส้ กึ ว่าสือ่ เป็นเรือ่ งใกล้ตวั ทีม่ ี
ทัง้ ผลดีและผลร้าย ดังนัน้ กระบวนการสร้างการเรียนรูใ้ ห้เกิด
ความตระหนักในอิทธิพลของสือ่ จึงเป็นการตัง้ ค�ำถามทีท่ ำ� ให้
ผู้บริโภคสื่อฉุกคิดทบทวนพิจารณาถึงอิทธิพลของสื่อที่มี
ผลต่อตนเอง เกิดการคิดวิเคราะห์ถงึ ผลของสือ่ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับ
พฤติกรรมของตนเอง และวิเคราะห์ได้ดว้ ยตัวเองว่าสือ่ มีผล
กระทบเช่นนั้นกับตนจริงหรือไม่ โจทย์ค�ำถามในเรื่องความ
ตระหนั ก ในอิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ควรเป็ น ค� ำ ถามที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พฤติกรรมในชีวิตประจ�ำวันของผู้บริโภคสื่อ ตั้งขึ้นเพื่อให้
ผู้บริโภคสื่อถามตนเองและค้นพบค�ำตอบได้ด้วยตนเอง
(อุลชิ ษา ครุฑะเสน, 2556 : 151)
2.2 ตั้งสติ รู้เท่าทันอารมณ์ ในขณะที่เปิดรับและ
ใช้สอื่
ในการเปิดรับสือ่ ผูบ้ ริโภคสือ่ ต้องใช้สติ อย่าเปิดรับสือ่
โดยไม่ใช้ความคิด ต้องรูจ้ กั และเข้าใจตนเองรวมทัง้ รูเ้ ท่าทัน
อารมณ์ของตน ทั้งนี้การเปิดรับข่าวสารใหม่จะท�ำให้ได้ใช้
ความคิดซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้บริโภคสื่อเผชิญหน้ากับสิ่ง
ทีไ่ ม่รจู้ กั และเมือ่ ผูบ้ ริโภคสือ่ พยายามทีจ่ ะศึกษาท�ำความเข้าใจ
ก็จะพ้นจากสภาวะของการเปิดรับสือ่ โดยไม่ใส่ใจหรือเป็นไป
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โดยอัตโนมัติ (Potter, 2005)
2.3 พัฒนาจิตส�ำนึกในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
การรูเ้ ท่าทันสือ่ มีเป้าหมายสนับสนุนการใช้สอื่ อย่าง
มีความรับผิดชอบและให้ได้มาซึง่ ศักยภาพทีจ่ ำ� เป็นทีจ่ ะเลือก
เข้าใจและเข้าถึงข่าวสารผ่านช่องทางที่แตกต่าง (Potter,
2011) ดังนัน้ สิง่ ทีค่ วรด�ำเนินการ คือ การพัฒนาเจตคติทดี่ ี
ต่อการรูเ้ ท่าทันสือ่ สนับสนุนสือ่ สร้างสรรค์และต่อต้านหรือ
มีปฏิกริยาตอบโต้สอื่ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสังคม การรูเ้ ท่าทันสือ่
เป็นการสร้างผู้บริโภคสื่อที่มีพลังอ�ำนาจและกระตือรือร้น
กล่าวคือ ไม่ยอมรับอิทธิพลของสือ่ อย่างดุษณี และไม่ตดั สิน
ว่าสื่อเป็นอันตรายแต่เป็นผู้เปิดรับและใช้สื่อที่มีจุดยืนทาง
สังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม เข้าใจในสิ่งที่สื่อน�ำเสนอ
สามารถมีสว่ นร่วม ตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นต่อสือ่ ด้วย
วิธกี ารต่างๆ ทีเ่ หมาะสมได้ โดยสถาบันแอสเพน (The Aspen
Institute National Leadership Conference on Media
literacy) ได้ระบุถงึ การตอบโต้สอื่ ของผูบ้ ริโภคสือ่ ว่ามีหลาย
ระดับตัง้ แต่ การพูดคุยกับกลุม่ คนใกล้ชดิ การสร้างทางเลือก
ในการรับสือ่ ทีไ่ ม่ใช่สอื่ มวลชน การบอกเลิกการเป็นสมาชิก
หรือปิดรับรายการ การเขียน จดหมายถึงผูร้ บั ผิดชอบในการ
ผลิต การร้องเรียนไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการดูแลสือ่
การพยายามพบปะพูดคุยกับกลุม่ ผูผ้ ลิตสือ่ การรณรงค์จดั ท�ำ
จดหมายเวียนที่แสดงความคิดเห็น/ความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคสือ่ การประท้วง คว�ำ่ บาตรโฆษณาและรายการทีไ่ ม่
เหมาะสม การสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการรู้
เท่าทันสื่อ และการร่วมกิจกรรมหรือเป็นสมาชิกองค์กร
ที่ ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ เป็ น ต้ น (เอื้ อ จิ ต
วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540 : 22,78)
3. มิตทิ างพฤติกรรม ประกอบด้วย
3.1 การเลือกรับสือ่ ทีส่ ร้างสรรค์และใช้สอื่ ให้ เป็น
ประโยชน์
การเปิดรับสื่อที่สร้างสรรค์หลากหลายในปริมาณที่
มากพอเป็นปัจจัยส่งเสริมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดการรู้
เท่าทันสื่อได้ และภายใต้เงื่อนไขเทคโนโลยีสื่อในปัจจุบันที่
เอือ้ ให้ผบู้ ริโภคสือ่ สามารถเรียนรูท้ จี่ ะใช้สอื่ ในฐานะผูส้ ง่ สาร
โดยรูว้ า่ จะใช้สอื่ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั ตนเองและส่วนรวม
ได้อย่างไร การใช้สอื่ และเทคโนโลยีสอื่ อย่างสร้างสรรค์จงึ เป็น
ปัจจัยส่งเสริมทีม่ ผี ลต่อการรูเ้ ท่าทันสือ่ โดยทักษะการรูเ้ ท่า
ทันสือ่ (Media Literacy Skills) เป็นทักษะสองทาง คือ ด้าน
รับสารจากสือ่ และด้านสือ่ สารหรือส่งสารออกไปยังสาธารณะ

(อุลชิ ษา ครุฑะเสน, 2556 : 151, 153)
3.2 การเลือกรับสือ่ ทีห่ ลากหลาย รอบด้าน
ในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อจ�ำเป็นที่ผู้บริโภคสื่อ
จะต้องแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากการเปิดรับสือ่ และข่าวสาร
ที่หลากหลาย รวมถึงมีความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรูข้ อ้ มูลเพิม่ เติมให้ลกึ ซึง้ ไม่ศกึ ษาเพียง ผิวเผิน เพือ่ ใช้
เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องแนวคิดดังกล่าว
สอดคล้องกับพรทิพย์ เย็นจะบก (2547: 32-33) ทีเ่ ห็นว่าเมือ่
ต้องการเรียนรูใ้ ห้เท่าทันสือ่ จะต้องพัฒนาทักษะหลายอย่าง
ทัง้ ทักษะด้านการวิเคราะห์ การตีความ การวิพากษ์วจิ ารณ์
กุญแจสูค่ วามส�ำเร็จในการรูเ้ ท่าทันสือ่ คือ จะต้องพัฒนาความ
รูเ้ กีย่ วกับสือ่ ให้กว้าง ไม่ใช่แค่เพียงฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ อ่าน
หนังสือพิมพ์เฉพาะทีช่ นื่ ชอบ แต่ถา้ ต้องการเป็นผูร้ เู้ ท่าทันสือ่
แล้วจะต้องลองอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุคลื่นใหม่
ดูโทรทัศน์รายการอื่นเพื่อเป็นทางเลือกหรือข้อมูลในการ
ตัดสินใจให้รอบด้าน สิ่งนี้จะช่วยให้เข้าใจขอบเขตและ
ความหลากหลายของผลงานจากสื่อยกระดับคุณภาพสื่อ
ด้วยการสร้างการรูเ้ ท่าทันสือ่ ให้กบั ผูบ้ ริโภคสือ่ ในสังคม
ในโลกยุคโลกาภิวตั น์ ผูค้ นจ�ำนวนมากในโลกพบว่า
การใช้ชวี ติ แวดล้อมไปด้วยสือ่ ทีม่ อี ทิ ธิพลครอบง�ำ การบริโภค
สื่อขยายขอบเขตอย่างรวดเร็วเข้าไปในเทคโนโลยีสมัยใหม่
ไม่ว่าจะเป็นดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ
นักรณรงค์และเครือข่ายพ่อแม่ ผูป้ กครองจึงเห็นพ้องต้องกัน
ว่ามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสอนการรูเ้ ท่าทันสือ่ ให้กบั พลเมือง
เพือ่ ลดอิทธิพลทางลบของสือ่ และใช้การรูเ้ ท่าทันสือ่ เพือ่ เป็น
เครือ่ งมือในการต่อต้านผลกระทบทางลบของสือ่
แม้กระแสสังคมจะออกมาเรียกร้อง ตัง้ ค�ำถาม รวมทัง้
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการท�ำหน้าที่ของสื่อและจริยธรรม
ของสือ่ มากเพียงใด แต่ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ สือ่ ยังเป็นสถาบัน
ทางสังคมที่มีความส�ำคัญและมีบทบาทในฐานะที่เป็นที่พึ่ง
ของประชาชน และจากการทีส่ อื่ ตกเป็นเป้าของการวิพากษ์
วิจารณ์และการตรวจสอบจากผู้บริโภคสื่อในสังคม เรื่อง
ดังกล่าวนับเป็นเรือ่ งทีด่ ี เพราะอย่างน้อยก็เป็นเสียงสะท้อน
การท�ำหน้าที่ของสื่อ ให้สื่อได้ปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม
ในการพัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ จ�ำเป็นต้องพัฒนาทักษะ
การเป็นผูบ้ ริโภคสือ่ เชิงรุกทีม่ คี วามกระตือรือร้น มีสว่ นร่วม
ในการตรวจสอบการท�ำงานของสื่อ หากเห็นว่าสื่อน�ำเสนอ
เนื้อหาไม่เหมาะสมต้องร้องเรียน หรือแจ้งหน่วยงานที่
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รับผิดชอบให้ดำ� เนินการจัดการกับปัญหา ดังกล่าวโดยไม่เพิก
เฉย แนวทางดังกล่าวนับเป็นการมีสว่ นร่วมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ช่วยยกระดับคุณภาพสื่อและเป็นการตรวจสอบสื่อที่ดีกว่า
การตรวจสอบควบคุมกันเองของสื่อหรือจากแวดวงวิชาชีพ
รวมทัง้ การควบคุมทางกฎหมาย การควบคุมจากผูบ้ ริโภคสือ่
จะท�ำให้สื่อตระหนักและพัฒนาตนเอง สื่อจะอยู่ได้ยั่งยืนก็
ด้วยการยอมรับของประชาชนในสังคม คุณภาพสือ่ ก็สะท้อน
คุณภาพของคนในสังคม เมือ่ เนือ้ หาสือ่ ทีไ่ ร้สาระครองพืน้ ที่
สือ่ สาธารณะก็แสดงให้เห็นว่าความต้องการของผูบ้ ริโภคสือ่
มีรสนิยมเช่นเดียวกัน ดังนัน้ หากเราอยากจะเห็นสือ่ มีคณ
ุ ภาพ
เราต้องสร้างผู้บริโภคสื่อที่มีคุณภาพมาก�ำกับตรวจสอบ
ควบคุมสื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพสื่อเป็นไปอย่างยั่งยืน
ในสังคมไทย

5. บทสรุป
ในยุคที่สื่อและเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวติ และเข้ามามีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นในยุค
ปั จ จุ บั น จึ ง เป็ น เรื่ อ งยากที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการใช้ สื่ อ และ
เทคโนโลยีเหล่านีไ้ ด้ ดังนัน้ เมือ่ ไม่อาจหลีกเลีย่ งก็จำ� เป็นต้อง
สร้างสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับผู้บริโภคสื่อด้วยการ
พัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ให้ครบทัง้ 3 มิติ ทัง้ มิตทิ างปัญญาโดย
การพัฒนาทักษะการคิดวิจารณ ญาณและการให้ข้อมูล
ข่าวสารเกีย่ วกับสือ่ และประเด็นทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง มิตทิ าง
จิตใจ พัฒนาด้วยการสร้างความตระหนักถึงอิทธิพลและผลก
ระทบของสือ่ ใช้สติในการเปิดรับและใช้สอื่ รูเ้ ท่าทันอารมณ์
รวมทั้งพัฒนาจิตส�ำนึกในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในขณะทีม่ ติ ทิ างพฤติกรรม ได้แก่
การเลือกรับสื่อที่สร้างสรรค์และใช้สื่อให้เป็นประโยชน์และ
การเลือกรับสื่อที่หลากหลาย รอบด้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การตรวจสอบความถูกต้อง การพัฒนาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ทัง้ 3
มิตินี้จะน�ำไปสู่การสร้างพลเมืองที่รู้ในบทบาทหน้าที่ทั้งใน
ฐานะผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สารทีม่ คี ณ
ุ ภาพของสังคมต่อไป และ
เมือ่ สังคมมีผบู้ ริโภคสือ่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ บุคคลเหล่านีจ้ ะสนับสนุน
ส่งเสริม ผลักดันสือ่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพออกสูส่ งั คม รวมทัง้ ต่อต้านสือ่
ทีเ่ ป็นพิษภัยต่อสังคม ด้วยการพัฒนาดังกล่าวนับเป็นการยก
ระดับคุณภาพสือ่ ในสังคมไทยอย่างยัง่ ยืนด้วยมือของผูบ้ ริโภค
สือ่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รูเ้ ท่าทันสือ่ และมีจติ ส�ำนึกในการใช้สอื่ อย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
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