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 ถ้ามองรอบๆ	 ตัวเราทุกวันน้ี	 จะพบว่าเราได้รับข้อมูลข่าวสารจาก 
ส่ือหลากหลายต่างชนิดกัน	 ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์	 ได้แก่	 หนังสือพิมพ์	

วารสาร	 หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 อินเทอร์เน็ต	

เมื่อกล่าวถึงคำว่า	“ส่ือ”	อาจให้คำจำกัดความได้ว่า	เป็นระบบของการสร้าง 

และกระจายขอ้มลูขา่วสาร	และเรือ่งราวบนัเทงิตา่งๆ	ภายใตส้ภาวะทีม่สีงัคม 

เป็นตัวกำหนดควบคุมบางส่วน	 	 นอกจากนั้น	 ยังหมายรวมถึง	 สถาบันที่ 

ทำหน้าท่ีกำหนดเร่ืองราว	รายการ	และรูปแบบของการกระจายสารออกไปสู่ 

สังคมอีกด้วย	 อย่างเช่น	 สื่อสารมวลชน	 ก็จะครอบคลุมถึงหนังสือพิมพ์	

หนังสือเล่มประเภทต่างๆ	วิทยุ	และโทรทัศน์		ส่วนสื่อประเภทอื่นๆ		ได้แก่	

1  บทนำ
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อตุสาหกรรมการบนัทกึเสยีงหรอืภาพพรอ้มเสยีง	เชน่	ภาพยนตร	์มวิสกิวดีโิอ	

(เทป	 ซีดี	 ดีวีดี	 การละคร	 และสื่อผสมประเภท	multimedia)		

ซึ่งสื่อทั้งหลายเหล่านี้	เม่ือมองให้ลึกแล้ว	ล้วนแต่สร้างข้ึนมาเพ่ือการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ท้ังส้ิน		

 

	 ในปัจจุบัน	 การเติบโตของสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 โทรทัศน์และ 

อนิเทอรเ์นต็	ทำใหส้งัคมมคีวามสลบัซบัซอ้นมากขึน้	ถา้ลองสงัเกตดแูลว้เรา 

จะพบว่า		ในปัจจุบัน	สื่อที่ดี	ที่ส่งผลในทางสร้างสรรค์นั้นมีน้อยมาก	เมื่อ 

เทยีบกบัสือ่สว่นใหญซ่ึง่สะทอ้นภาพความรนุแรงกา้วรา้ว	ความลามกอนาจาร	

ความรุนแรงทางเพศ	การโฆษณาโน้มน้าวท่ีเต็มไปด้วยอคติและความลำเอียง 

การให้ฉายาด้วยเจตนาดูหมิ่น	 การดูถูกเหยียดหยามกันในรูปแบบต่างๆ	

การเหยยีบยำ่เดก็	ผูห้ญงิ	เชือ้ชาต	ิภาษาของชนกลุม่นอ้ย	หรอืการเหยยีดผวิ	

การสรา้งความชงิชงัคนทีแ่ตกตา่งไปจากตน	ดว้ยลกัษณะและภาพลกัษณท์ี่

ส่ือแสดงดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่า	 ล้วนแต่มีผลและอิทธิพลต่อผู้ชมเป็นอย่างย่ิง 

โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน	ทีบ่างวยั	บางกลุม่	ยงัไมส่ามารถแยกแยะระหวา่ง	

”เร่ืองแสดง”	กับ	“ความเป็นจริง”	ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและสังคมตามมา

	 จากสถานการณ์ของการสร้าง	 ผลิต	 และการเผยแพร่สื่อในปัจจุบัน	

จงึทำใหห้ลายๆ	หนว่ยงาน	ไมว่า่จะเปน็ภาครฐัหรอืเอกชน	เริม่หนัมาจบัตามอง 

ส่ือมากข้ึน	 ในหลายๆ	 ประเทศมีการจัดต้ังหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบในการ 

จัดระดับ	(rating)	หรือประเภทรายการโทรทัศน์	หรือเว็บไซต์	ว่าเหมาะสม 

กับผู้ชมกลุ่มใด	 โดยเฉพาะผู้ชมกลุ่มเยาวชน	 ซึ่งนับว่าได้รับผลกระทบ 

ค่อนข้างมากและได้รับอิทธิพลจากสื่อได้ง่าย	 เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ชมที่เป็น 
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วัยที่กำลังเรียนรู้ต่อสิ่งเร้าภายนอก	และมักมีพฤติกรรมที่ชอบรวมตัวกันทำ

กิจกรรมเป็นหมู่คณะ

	 อย่างไรก็ตาม	 เพียงแค่หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ	 ดูเหมือน 

ว่าจะยังไม่เพียงพอในการที่จะรณรงค์หรือรับมือกับอิทธิพลของสื่อ 

ไร้คุณภาพที่มีต่อเด็กและเยาวชน	 จึงได้มีการเห็นความสำคัญของสถาบัน 

ครอบครัว	 โดยเฉพาะบิดามารดาหรือผู้ปกครอง	 ที่ควรตระหนักถึงปัญหา 

ผลกระทบของสื่อ	และเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของการผลิต

ส่ือท่ีไม่เป็นพิษภัยต่อเยาวชน	 รวมท้ังผลักดันให้มีการผลิตส่ือสำหรับเยาวชน 

และสังคมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 เท่าที่ผ่านมาแม้หลายๆ	 ครอบครัว 

จะมีเวลานั่งชมโทรทัศน์พร้อมๆ	ไปกับลูก	และสามารถให้คำชี้แนะ	แนะนำ 

รายการต่างๆ	 ให้แก่ลูก	 แต่ก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ปล่อยให้ลูกนั่งเฝ้า 

หน้าจอโทรทัศน์แต่เพียงลำพัง		โดยมีโทรทัศน์เป็นพี่เลี้ยงไร้ชีวิต	และมีเด็ก

เป็นจำนวนมากที่นั่งดูรายการที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก	หรือเป็นรายการที่

ไม่ได้สร้างมาให้เด็กดู	 ดังนั้น	 สถาบันครอบครัวจำเป็นจะต้องเรียนรู้	 และ 

เลอืกสรรขอ้มลูทีจ่ะสามารถนำมาใชใ้หค้ำแนะนำแกล่กูๆ	แนวทางอกีประการ 

หนึ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อผู้ปกครองในยุคปัจจุบัน	 คือการริเริ่ม 

จัดตั้งองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ปกครองหรือบิดามารดาในการ 

ติดตามและรู้เท่าทันส่ือ	โดยอาจศึกษาจากบทเรียนของประเทศต่างๆ	ในการ 

จัดตั้งและดำเนินกิจกรรม





11

RE
SE

A
RC

H
 จากการท่ีปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการสร้าง 

และผลิตสื่อ	 ทำให้ได้รูปแบบของสื่อที่มีความหลากหลาย	 และเข้าถึง 

ผู้บริโภคได้อย่างง่ายดาย	 เด็กและเยาวชนเป็นประชากรกลุ่มที่มีโอกาสได้ 

สัมผัสกับสื่อค่อนข้างสูง	 เนื่องจากเป็นวัยที่กำลังพัฒนาและมีความอยากรู้ 

อยากเห็น	ต้องการเรียนรู้สัมผัสสิ่งใหม่ๆ	และยิ่งบางครอบครัวไม่มีเวลาได้

ใกล้ชิดเลี้ยงดูลูกๆ	มากนัก	จึงทำให้เด็กๆ	ส่วนมากมีแนวโน้มที่จะคลุกคลี 

อยู่กับสื่อ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต	ที่เป็นสิ่งที่อยู่ใน

ชีวิตประจำวันของเด็กสมัยใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได	้ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ปกครอง 

2  สถานการณ์ของสื่อ

และการสร้างผลิตสื่อในปัจจุบัน
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ทุกคนควรตระหนักก็คือ	ควรจะได้มีการคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมกับอายุของ

เด็ก	 เพราะสื่อมีทั้งผลกระทบที่เป็นทั้งด้านบวกและด้านลบต่อร่างกายและ

จิตใจของเด็ก

 

2.1 อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ 

	 เราๆ	 ท่านๆ	 อาจจะทราบกันดีว่า	 สื่อโทรทัศน์มีผลกระทบทั้งด้าน 

บวกและด้านลบ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีต่อสังคมและ 

การพัฒนาเด็กและวัยรุ่น	 ทั้งนี้	 รายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่อยู่มีทั้งที่ดีและ 

ด้อยคุณค่า	ส่วนที่ด้อยคุณค่าที่เรามองเห็นกันได้อย่างชัดเจน	คือ	เรื่องของ 

การแพร่ภาพความรุนแรง	การแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม	และภาษา 

ก้าวร้าว	รุนแรง	หยาบคาย		ได้มีงานวิจัยค้นพบว่า	การที่เด็กได้ดูภาพความ 

รุนแรงสะสมและซ้ำซาก	 จะเป็นบ่อเกิดบ่มเพาะนิสัยก้าวร้าวและนิยมชมชอบ 

ความรุนแรงของเด็กๆ	 และยังส่งผลต่อสุขภาพทั้งด้านสุขภาพกาย	 ก่อให้ 

เกิดโรคอ้วนจากการนั่งเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์ทั้งวันและการพัฒนาของ 

สติปัญญา	 เพราะโทรทัศน์จะดึงดูดให้เด็กนั่งชมรายการบันเทิงสนุกสนาน 

เฮฮาอยู่หน้าจอ	 โดยไม่สนใจเรื่องวิชาการหรือการเรียน	 โทรทัศน์ยังเป็น 

สาเหตุที่ทำให้เด็กๆ	 พลาดโอกาสที่จะได้รับความสนุกสนานอื่นๆ	 ร่วมกับ 

เพื่อนๆ	หรือกับครอบครัว	ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนๆ		การอ่านหนังสือ		

การเรียนหัดพูดของเด็กเล็ก	 การเล่านิทาน	 การออกกำลังกาย	 และการ 

พัฒนาร่างกายและสติปัญญาให้สมกับวัย	เมื่อเด็กขาดพัฒนาการที่ดีก็ย่อม

กลายเปน็เดก็ออ่นแอและตกเปน็เหยือ่ไดง้า่ยๆ	ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอื	การทีเ่ดก็ 

ตกเปน็เหยือ่ของการโฆษณาสนิคา้ที่ไมจ่ำเปน็	นอกจากนัน้	งานวจิยัยงัระบวุา่	

ระยะเวลาที่เด็กดูโทรทัศน์นั้นมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก	 นั่นคือ	 ยิ่งดูนาน	
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เด็กๆ	 ก็จะได้รับอิทธิพลจากโทรทัศน์มากขึ้น	 จนทำให้พวกเขาสับสนและ 

ขาดความสามารถในการแยกโลกมายาในจอโทรทัศน์ออกจากโลกแห่ง 

ความเป็นจริง	

	 อย่างไรก็ตาม	จากผลการวิจัยของหลายๆ	หน่วยงานในต่างประเทศ

รวมทั้งประเทศไทยได้ค้นพบว่า	 พฤติกรรมในการดูโทรทัศน์ของเด็กๆ	

นัน้สามารถเปลีย่นแปลงได้	ถา้หากบดิา	มารดา	หรอืผูป้กครองใหค้วามสนใจ	

เอาใจใส่อย่างแท้จริง	 เพราะสื่อโทรทัศน์มีทั้งแง่บวกและแง่ลบ	 ในแง่บวก 

เราสามารถใช้โทรทัศน์เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ก็ได้	 โทรทัศน์ยังมี 

รายการดีๆ	 ที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก	 ซึ่งสามารถเปิดโลกทัศน์ของเด็กให้ 

กวา้งขวาง	ทำใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูแ้งม่มุตา่งๆ	ของชวีติและสงัคมรอบตวั	รวมถงึ 

สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้	 เช่น	 โลกของเราประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ	 ซึ่ง 

สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยให้ความร่วมมือ	 เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน	 มีเมตตา 

ต่อกัน	หรือโทรทัศน์อาจใช้เพื่อการศึกษาเสริมจากชั้นเรียน	 เช่น	การสอน 

คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	การหัดอ่าน	หัดเขียน	เป็นต้น	รายการโทรทัศน์ 

สำหรับเด็กบางรายการ	 มีการถ่ายทำจัดพาไปเยี่ยมชมสวนสัตว์	 ห้องสมุด	

พิพิธภัณฑ์	และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ	ยกตัวอย่างเช่น	ได้มีผลการวิจัย 

ออกมาแลว้วา่	รายการโทรทศันท์ีผ่ลติออกมาในเชงิบวก	กจ็ะใหผ้ลเชงิบวก		

ดังเช่น	รายการเซซามิ	สตรีท	(Sesame	Street)		มีผลในการช่วยพัฒนา 

ทักษะด้านการอ่านและการเรียนรู้ให้แก่เด็ก	(Fisch,	S.	2005)	จากงานวิจัย 

ค้นพบว่า	 สำหรับเด็กที่ติดตามดูรายการ	Sesame	Street	 อย่างต่อเนื่อง	

จะมพีฒันาการทางวชิาการทีด่	ีโดยเฉพาะเดก็อายรุะหวา่ง		3-5	ป	ีโดยเฉพาะ 

การเรียนเขียนอ่าน	 ความทรงจำที่เกี่ยวกับตัวอักษร	 ตัวเลข	 การเรียนรู้ 

รายการ	Sesame	Street	 เป็นรายการสำหรับเด็กที่สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งนำเสนอด้วยตัวละครและการ 
แสดงที่หลากหลาย	เช่น	การใช้หุ่นเชิด	ตัวการ์ตูน	การเล่าเรื่อง	มาใช้สร้างความเพลิดเพลินให้แก่เด็ก
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อวยัวะสว่นตา่งๆ	ของรา่งกาย	รปูทรง	ถอ้ยคำทีส่มัพนัธก์นั	และการจำแนก 

แยกจำพวก	 เป็นต้น	 นอกจากนั้น	 จากการวิจัยกับเด็กก่อนวัยเรียนพบว่า 

เด็กมีความพร้อมในการเข้าเรียนมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆ	 ที่ไม่ได้ชมรายการ	

Sesame	Street	 เช่น	 มีความสามารถในการพูดและการใช้ภาษาได้ดี	

มีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน	มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ		อีกทั้งยังพบว่า	เด็ก 

กลุม่นีม้คีวามรกัการอา่นและใส่ใจในการเรยีนดกีวา่	และมสีภาวะทางจติใจ

ในการเข้าสังคมได้ดีอย่างเห็นได้ชัด	 นั่นคือ	 มีความเป็นมิตรกับเด็กอื่นๆ		

มองโลกในแง่ดี	แสดงออกในเชิงบวก	ไม่เห็นแก่ตัว	และพร้อมที่จะให้ความ

ร่วมมือกับผู้อื่น	

	 นักวิจัยได้วิเคราะห์ว่า	 รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กที่สามารถนำไป 

ใช้กล่อมเกลาเด็กทั้งทางวิชาการและทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น		

มักจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้	คือ

	 •	เป็นรายการที่แฝงไปด้วยอารมณ์ขัน	 เป็นเรื่องสนุกสนานเฮฮา 

สำหรับเด็ก	(เรื่องขบขันในแต่ละวัยอาจแตกต่างกันไป)	

	 •	นำเสนอเรื่องราวที่ลึกลับซับซ้อน	(mysteries)

	 •	เสนอเกมที่สนุกสนาน

	 •	เลือกเรื่องราวที่เหมาะสมกับอายุเด็กและสอดคล้องกับความสนใจ

ของเด็ก	หรือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตรอบๆ	ตัว	หรือวิถีชีวิตของพวกเขา

	 •	เนือ้หา	การใชภ้าษา	และระดบัความยากงา่ย	ความรูท้ี่ให	้เหมาะสม 

กับอายุและพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย

	 •	กรณเีปน็รายการเพือ่การศกึษา		สามารถสอนใหเ้ขา้ใจไดก้ระจา่งชดั	

ตรงไปตรงมา	 และชัดเจน	 สอนไปตามขั้นตอนและตรงจุด	 ไม่อ้อมค้อม	
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วกวนไปมา	สอนหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาพิสูจน์เรื่องลี้ลับ

ได้	สอนไปทีละส่วน	หรือนำเสนอความคิดทีละหนึ่งความคิด	ไม่นำหลายๆ	

ความคิด	หรือหลายๆ	บทเรียนมาสอนพร้อมกันในทีเดียว

	 •	ส่งเสริมวิธีการหรือให้ความรู้ที่จะทำให้เด็กสามารถนำไปใช้แก้ 

ปัญหาด้วยตัวเองได้	ในสถานการณ์ที่ต่างๆ	กัน

	 •	ใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือมีปฏิกิริยาอาการต่างๆ	

	 •	สร้างตัวละครหรือตัวแสดงให้มีเอกลักษณ์	 มีท่าทางฉลาดเฉลียว	

และสามารถจดจำได้ง่าย

	 •	สนับสนุนให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในบทเรียน	 เช่น	 การมาร่วมเล่น 

เกมโชว์	การตอบปัญหา		

	 •	กระตุน้ใหเ้ดก็ใส่ใจในการเรยีนรูแ้ละวดัผลการเรยีนรู	้เชน่	การแจก 

แบบฝึกหัดให้เด็กลองทำหลังเลิกรายการ	 หรือการให้เล่นเกมที่สอดคล้อง 

กับเนื้อหาของการเรียนรู้		เป็นต้น

 

	 จากการที่สื่อโทรทัศน์นับเป็นสื่อที่ทรงพลังเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อ 

ประเภทอื่นๆ	ด้วยเป็นสื่อที่ง่ายต่อการเข้าถึง	และพบได้แพร่หลายแทบทุก

ครัวเรือนในปัจจุบัน		จึงจัดเป็นสื่อที่เราควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ	เพื่อ

จะพิจารณาถึงอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อเด็ก	เยาวชน	ครอบครัว	และ 

สงัคม	แนน่อนวา่โทรทศันย์อ่มมอีทิธพิลทัง้ในแงบ่วกและแงล่บ		ซึง่สามารถ 

รวบรวมได้ดังต่อไปนี้	คือ
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2.1.1 อิทธิพลด้านบวกของสื่อโทรทัศน์

อิทธิพลด้านบวกของสื่อโทรทัศน์

•	เป็นสื่อในเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงและแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

•	เป็นแหล่งสร้างสรรค์	แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคนรุ่นใหม่

•	 เป็นแหล่งบันเทิงสำหรับสมาชิกในครอบครัว	 ได้ใช้เวลาร่วมกันในการ 

			แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

•	 บิดามารดาสามารถใช้โทรทัศน์เป็นตัวเร่งหรือเป็นแรงจูงใจให้เด็กๆ	 มีความ 

	 	 	กระตือรือร้นในการอ่าน	 เช่น	 รายการโทรทัศน์ที่สร้างจากหนังสือหรือ 

				เรื่องราวที่เด็กๆ	ชอบอ่าน

•	 รายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพจะช่วยสอนเด็กเกี่ยวกับบทเรียนของคุณค่าและ 

			ความหมายแห่งชีวิต

•	 รายการโทรทัศน์บางรายการอาจนำเสนอประเด็นที่ขัดแย้งหรือประเด็น 

	 	 ละเอียดอ่อน	 ที่ทำให้บิดามารดาและเด็กๆ	 ใช้เป็นประเด็นในการพิจารณา 

			พูดคุยกันได้

•	 รายการที่เกี่ยวกับการศึกษาสามารถช่วยให้เด็กเล็กๆ	 มีพัฒนาการด้าน 

			กระบวนการขัดเกลาทางสังคม	(socialization)	และทักษะในการเรียนรู้

•	รายการข่าว	รายการสะท้อนเร่ืองปัจจุบัน	และรายการเก่ียวกับประวัติศาสตร์					

		ช่วยให้คนรุ่นใหม่เกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและผู้คนในชาติ

•	รายการสารคดีช่วยในการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับสังคมและโลก

•	รายการเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรม	ช่วยเปิดโลกทางดนตรีและศิลปะให้แก่

		เด็กและเยาวชน
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2.1.2 อิทธิพลด้านลบของสื่อโทรทัศน์

สิ่งที่รายการโทรทัศน์ส่งอิทธิพลในทางลบต่อเยาวชน	ได้แก่

	 •	บทบาทของโทรทัศน์กับพัฒนาการด้านสุขภาพของเด็ก

	 เด็กๆ	 ที่เติบโตขึ้นมาหน้าจอโทรทัศน์	 จะเป็นเด็กที่มีแนวโน้มภาวะ 

ทางโภชนาการที่ไมเ่หมาะสม	เนือ่งจากเดก็ๆ	จะหว่งกบัการดรูายการโทรทศัน	์

จนไมส่นใจอยากจะออกไปเลน่	ไปออกกำลงักาย	หรอืไปกนิอาหารทีเ่หมาะสม	

นอกจากนัง่กนิอะไรจกุๆ	จกิๆ	อยูห่นา้จอโทรทศัน	์โดยเฉพาะอาหารขบเคีย้ว 

ที่อุดมไปด้วยไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูง	 ทำให้เด็กกลุ่มนี้จะมีสุขภาพ 

ไม่แข็งแรง		หรือพูดง่ายๆ	ว่า	เด็กที่ใช้เวลาอยู่แต่หน้าจอจะกลายเป็นเด็ก 

อ้วน	นอกจากน้ัน	รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กยังโฆษณาขายอาหารฟาสต์ฟู้ด 

ลูกกวาด	ลูกอม	ขนมขบเคี้ยว	อาหารว่างกันแบบกระหน่ำ	ซึ่งล้วนแต่เพิ่ม 

แคลอรีให้เด็กอย่างมหาศาล	 และยังเป็นสาเหตุให้เด็กมีระดับคอเลสเทอรอล 

เพิ่มขึ้น		

	 การนั่งดูโทรทัศน์จัดว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะไร้การเคลื่อนไหว 

และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กเป็นโรคอ้วน		ตัวอย่างเช่น	มีงานวิจัยของ

มูลนิธิหัวใจและเส้นโลหิตในสมองตีบของแคนาดา	(Heart	and	Stroke	

Foundation	of	Canada)	รายงานว่า	เด็กแคนาเดียนอายุระหว่าง	7-12	ปี	

จะเป็นโรคอ้วนทุก	1	ใน	4	คน

 บทความจากวารสาร	Scientific	American	เรือ่ง	การเสพตดิโทรทศัน	์

(Television	Addiction)	ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมในการดูโทรทัศน์ของ 

เด็กและผู้ใหญ่ว่า	 เพราะเหตุใดจึงนั่งดูโทรทัศน์ได้ยาวนานโดยไม่อยากปิด 
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เครื่องรับ	 ทั้งนี้	 เหตุผลก็คือ	 ผู้ชมโทรทัศน์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า	 การดู 

โทรทัศน์ให้ความรู้สึกที่สบายๆ	 ผ่อนคลาย	 แต่ความรู้สึกเช่นนี้จะหมดไป 

โดยทันทีเม่ือปิดโทรทัศน์	 นอกจากน้ัน	 เม่ือเปรียบเทียบกับคนท่ีเล่นกีฬาหรือ 

ออกกำลงักาย	ความรูส้กึทีห่ลงเหลอือยูห่ลงัจากเลน่กจ็ะแตกตา่งกนั	ขณะที ่

คนเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย	 เม่ือเลิกเล่นแล้วจะยังคงรู้สึกกระปร้ีกระเปร่า 

แต่ความรู้สึกที่หลงเหลือของคนดูหลังจากปิดโทรทัศน์แล้วก็คือ	 ความ 

เหนื่อยอ่อนราวกับสูญเสียพลังงาน	 นั่นเป็นเพราะคนดูโทรทัศน์มักจะเสีย 

เวลาไปกับการนั่งหน้าจอยาวนานกว่าที่คิดเอาไว้	 ขณะเดียวกันยิ่งนั่งดูนาน 

กลับยิ่งทำให้อ่อนเพลียมากยิ่งขึ้น

	 นอกจากจะสามารถยื้อยุดให้ผู้ชมนั่งหน้าจอนานๆ	โดยไม่เคลื่อนไหว 

แล้ว	โทรทัศน์ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กเป็นโรคอ้วน	อันเนื่องมาจาก 

โฆษณาบ้าเลือดของพวกอาหารขยะทั้งหลาย	 ที่มีเป้าหมายการตลาดอยู่ที่ 

เดก็และวยัรุน่	โฆษณาดงักลา่วไดแ้ก	่พวกอาหารจานดว่น	พซิซา่	เบอรเ์กอร	์

ไก่ทอด	 ลูกกวาด	 ขนมขบเคี้ยว	 น้ำอัดลม	 และซีเรียลปรุงแต่งรสหวาน	

เป็นต้น	 ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่า	 พวกบริษัทอาหารจานด่วนจะทุ่ม 

งบโฆษณาทางโทรทัศน์ไม่อ้ัน	 ดังเช่นบริษัทเบอร์เกอร์ยักษ์ใหญ่ทุ่มงบในการ 

โฆษณารณรงค์อาหารชุดใหม่ถึงครั้งละ	500	 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

อเมริกา

	 โทรทัศน์มีผลต่อการเรียนรู้และความสามารถในการเรียนของเด็กๆ		

ที่เห็นได้ชัดคือ	 ถ้าเด็กใช้เวลาในการดูโทรทัศน์มากเกินไป	 เวลาที่จะให้กับ 

การเรียนและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาร่างกายและสมองก็จะ 
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นอ้ยลงไปอยา่งแนน่อน		โดยเฉพาะอยา่งยิง่เดก็เลก็ๆ	ในวยัเริม่แรกเขา้เรยีน 

จะยังคงเรียนไม่หนักและมีเวลาว่างเหลือเฟือ	 ก็ควรใช้เวลาไปกับกิจกรรม 

ที่ส่งเสริมพัฒนาการ	 เช่น	 การได้เล่นกลางแจ้ง	 การเล่นกีฬา	 การอ่าน 

การท่องเที่ยวสำรวจธรรมชาติ	และการเรียนดนตรี			

	 นอกจากนั้น	การที่ปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์ขณะรับประทานอาหาร	ก็

ยงัทำใหเ้ดก็ขาดความใส่ใจในสิง่รอบขา้งหรอืคนรอบขา้ง	เชน่	ไมส่นใจหรอื 

ไม่ให้ความใส่ใจที่จะสนทนากับพ่อแม่หรือสมาชิกคนอื่นๆ	 ในครอบครัว	

เพราะมุ่งจดจ่อแต่จะดูโทรทัศน์	 	 เด็กบางรายอาจขาดพัฒนาการด้าน 

การสือ่สาร	สือ่สารกบัคนรอบขา้งไดไ้มด่นีกั	เพราะมกัใชเ้วลาอยูแ่ตห่นา้จอ 

โทรทัศน์โดยไม่ค่อยได้พูดกับใคร	 เด็กบางรายอาจมีพัฒนาการไปในทาง 

ชอบโต้เถียงหรือไม่ใส่ใจกับการกินอาหารก็ได้

	 •	บทบาทของโทรทัศน์กับความรุนแรง	(violence)		

	 รายการโทรทัศน์ในปัจจุบันหลายรายการ	 ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ 

การต์นูหรอืรายการสด	มกัจะนำเสนอภาพความรนุแรงหรอืความรนุแรงใน 

เชิงจินตนาการ	(fantasy	violence)	 การเสนอภาพกราฟิกที่แสดงออก 

ซึ่งความรุนแรง	(graphic	violence)	การใช้ภาษาหยาบคายหรือถ้อยคำที่ 

รุนแรง	(strong	and	crude	languages)	 ส่ือเหล่าน้ีมีผลด้านลบต่อเด็กและ 

เยาวชน	 ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว	 ซึ่งสะสมมาจากการชมรายการ 

โทรทัศน์ที่มีเนื้อหารุนแรง			ข้อมูลจากประเทศแคนาดารายงานไว้ว่า	เด็กๆ	

ในแคนาดาจะได้ดูรายการโทรทัศน์ที่สะท้อนความรุนแรงถึง	 12,000	

เรื่องต่อปี	รวมทั้งภาพการฆาตกรรมและการข่มขืน		เด็กแต่ละคนอาจจะมี
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ปฏิกิริยาในเรื่องการซึมซับความรุนแรงแตกต่างกันไป	 บางคนอาจจะรับ 

ได้เร็วมากกว่าเด็กคนอื่นๆ	 นอกจากนั้น	 ผลงานวิจัยยังกล่าวว่า	 เด็กผู้ชาย 

จะตกเปน็เหยือ่ของภาพความรนุแรงและบม่เพาะนสิยัรนุแรงกา้วรา้วไดง้า่ย

กว่าเด็กผู้หญิง	ต่อไปนี้คือตัวอย่างของกลุ่มเด็กที่มักจะตกเป็นเหยื่อที่ได้รับ

ผลกระทบจากการบริโภคสื่อโทรทัศน์ที่เสนอภาพความรุนแรง	

	 •	เด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยและเด็กที่มีสถานภาพเป็นผู้อพยพ	เนื่องจาก 

อาจถูกดูถูก	หยามหมิ่นเรื่องเชื้อชาติ	ทำให้เกิดความคับแค้นใจเป็นทุนเดิม

	 •	เด็กที่มีสภาวะแปรปรวนทางอารมณ์	ขี้หงุดหงิด	โมโหง่าย

	 •	เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้	 (learning	disabilities)	

อาจเรียนไม่ทันเพื่อน	ทำให้ถูกล้อเลียนหรือได้รับคำพูดเหยียดหยามจากครู	

หรืออาจได้รับความเก็บกดเนื่องจากไม่สามารถเรียนให้ทันเพื่อนได้

	 •	เด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกกระทำทางเพศจากบิดามารดา

	 •	เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีความกดดันสูง	หรืออยู่ในภาวะซึมเศร้า

 

	 จากงานวิจัยพบว่า	ภาพและภาษาที่สื่อถึงความรุนแรงก่อให้เกิดแนว

โน้ม	3	ประการกับเด็ก	ดังนี้คือ

	 •	ก่อให้เกิดความกลัว	

	 รายการโทรทศันส์ว่นใหญจ่ะสือ่ภาพของความรนุแรง	โดยมเีหยือ่ของ 

ความรุนแรงเป็นเด็กผู้หญิง	 และน่ีคือสาเหตุท่ีทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัว 

ต่อโลกภายนอกรอบๆ	 ตัว	 นอกจากนั้น	 การที่โทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ 

เผยแพร่ภาพศพหรือกรณีที่มีคนฆ่าตัวตาย	 ก็ยังมีส่วนทำให้เด็กมีโอกาส 

เสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายเพ่ิมข้ึนอีกด้วย	 เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากส่ือและไม่อาจ 

วินิจฉัยได้เองว่าสิ่งไหนถูก	สิ่งไหนผิด
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	 •	บิดเบือนความรู้สึกว่าความรุนแรงไม่ใช่เรื่องน่ากลัว

	 รายการโทรทัศน์บางรายการอาจแสดงภาพความรุนแรงออกมาใน 

ลกัษณะที่ไม่ใชส่ิง่นา่กลวั	แตเ่ปน็ความตลกขบขนั	เชน่	ในภาพยนตรก์ารต์นู	

เป็นต้น

	 •	เพิ่มพฤติกรรมก้าวร้าว

	 การชมรายการโทรทัศน์ที่แสดงภาพก้าวร้าวหรือใช้ภาษาหยาบคาย 

รุนแรง	จะมีปัญหากับเด็กๆ	เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเด็กผู้ชาย		และมีส่วน 

ช่วยบ่มเพาะนิสัยหรือพฤติกรรมก้าวร้าวให้แก่เด็กๆ	 เนื่องจากเด็กยังไม่ 

สามารถแยกแยะไดร้ะหวา่งเหตกุารณส์มมตุกิบัเหตกุารณจ์รงิ		นอกจากนัน้	

บดิามารดาจะตอ้งเพิม่ความระมดัระวงัและคอยแนะนำลกูขณะทีด่รูายการ

ข่าวที่อาจเสนอภาพความรุนแรง	 เช่น	 ข่าวฆาตกรรม	 ข่าวอาชญากรรม 

เพราะจะมผีลสรา้งความหวาดกลวัใหแ้กเ่ดก็	พืน้ฐานของความกลวัดงักลา่ว 

อาจฝงัแนน่ตดิตวัไปกบัเดก็แมเ้มือ่เดก็เตบิโตขึน้	ดงันัน้เดก็จงึควรไดร้บัการ 

สั่งสอนให้แยกแยะเหตุการณ์ระหว่างความจริงกับจินตนาการเพ้อฝัน

 

	 •	บทบาทของโทรทัศน์กับเรื่องทางเพศ

	 สำหรับประเทศตะวันตก	 เช่น	สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา	ได้มีงาน 

วิจัยระบุว่า	 โทรทัศน์เป็นสื่อตัวหลักที่ใช้ในการสอนเรื่องเพศให้แก่เด็กๆ	

และวัยรุ่น	 และมีผลทำให้เด็กกลุ่มนี้มีปฏิสัมพันธ์ทางเพศเพิ่มขึ้นอย่างเห็น 

ได้ชัดจากอดีตถึงปัจจุบัน		ทั้งนี้เพราะเด็กๆ	เข้าถึงรายการทางเพศสำหรับ

ผู้ใหญ่ในโทรทัศน์ได้โดยง่ายดายและเปิดเผย	 และยังได้รับทัศนคติผิดๆ	

ที่ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติ	 ไม่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงใดๆ	 และสามารถมี 

เพศสัมพันธ์ได้บ่อยๆ	 ตามต้องการ	 ทำให้เด็กคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ 
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ใครๆ	ก็	 “ทำได้”	 ใครๆ	 เขาก็มีกัน	ในสังคมตะวันตก	จึงปรากฏว่ามีคู่ที่มี 

เพศสมัพนัธโ์ดยไมผ่า่นการแตง่งานเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ	บางรายนำไปสูภ่าวะ 

สำส่อนทางเพศ	นอกจากนั้น	รายการโทรทัศน์เรื่องเพศเหล่านี้	ยังไม่เคยมี

การกล่าวถึงโรคร้ายแรงที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์	 หรือการตั้งท้องโดย 

ปราศจากการแต่งงาน	และบิดามารดาวัยรุ่นก็ยังไม่พร้อม	จากการสำรวจพบว่า	

เด็กวัยรุ่นสัมผัสกับเร่ืองราวทางเพศเป็นหลักในบทเรียนเพศศึกษาท่ีโรงเรียน 

และมีสื่อโทรทัศน์เป็นแหล่งที่สองสำหรับพวกเขาในการเรียนรู้เรื่องเพศ	

ที่สำคัญคือ	 สื่อโทรทัศน์มีบทบาทและผลกระทบเป็นอย่างสูงต่อทัศนคติ	

คา่นยิม	และความเชือ่ในเรือ่งเพศของเดก็ๆ	อยา่งไรกต็าม	ยงัมผีูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

บางกลุม่เชือ่วา่	โทรทศันส์ามารถใชเ้ปน็สือ่ทีม่ปีระโยชนใ์นการสง่เสรมิการ

คุมกำเนิด	 เช่น	 การใช้ถุงยางอนามัย	 แต่แนวคิดเช่นนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับ 

กันอย่างแพร่หลายมากนัก

  

	 สื่อปัจจุบันมีเนื้อหาที่เต็มไปด้วยเรื่องเพศ	 ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะ 

เปิดเผย	 โจ่งแจ้ง	 หรือแฝงอยู่ในเนื้อเรื่อง	 ดังนั้นเด็กๆ	 จึงหลีกเลี่ยงแทบ 

ไม่พ้นที่จะสัมผัสกับเรื่องเพศที่ปรากฏออกมาทางสื่อแม้แต่ในโทรทัศน์ 

ผูป้กครองทีม่คีวามตระหนกัเพยีงพอจงึตอ้งคอยหมัน่ตรวจสอบวา่	เรือ่งราว 

ที่ลูกดูผ่านทางจอโทรทัศน์นั้น	มีเนื้อหาที่สะอาดเหมาะสมกับเด็กๆ	หรือไม่		

แม้ว่าโทรทัศน์จะเป็นส่ือช้ันเย่ียมอันทรงพลังในการให้การศึกษาเด็กเก่ียวกับ

ความรบัผดิชอบและความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเพศ	แตด่เูหมอืนวา่จะยงัไมม่ี

ผู้ผลิตรายการรายใดตระหนักถึงประเด็นน้ีนัก	 ดังน้ันส่ือท่ีถ่ายทอดผ่านทาง 

โทรทัศน์บางครั้งจึงมีการนำเสนอภาพทางด้านเพศ	(sexual	content) 

บทเจรจาประเภทสองแง่สองง่ามที่ส่อไปในทางเพศ	 และการนำเสนอ 
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ภาพกิจกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง	(explicit	sexual	activity)	 เมื่อเด็กๆ	

ได้ชมภาพประเภทนี้	จะทำให้เด็กได้รับการกระตุ้นให้คิด	อยากรู้อยากเห็น	

และฝักใฝ่กับเรื่องเพศ	 โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น	 ซึ่งฮอร์โมนกำลังเริ่ม 

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยผู้ใหญ่	ส่งผลให้เด็กต้องการทำพฤติกรรมที่เลียนแบบ

ผูใ้หญ	่และอาจกอ่ใหเ้กดิปญัหาสงัคมตามมา	เนือ่งจากไมส่ามารถยบัยัง้ชัง่ใจ	

หรอืรบัผดิชอบในสิง่ทีต่นกระทำลงไปได	้เชน่	ปญัหาขม่ขนืในเดก็วยัรุน่ชาย	

หรือปัญหาตั้งครรภ์เมื่อยังไม่พร้อมในเด็กวัยรุ่นหญิง	เป็นต้น	จากรายงาน

การวิจัยในต่างประเทศพบว่า	 รายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาท่ีมีผู้ชมมากท่ีสุด 

(prime	time)	3	ใน	4	รายการจะนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ	โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งรายการละครตลกประเภทซิตคอม	(situation	comedies)	

นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเพศถึงร้อยละ	84	 และในรายการโชว์ที่นำเสนอ 

เกี่ยวกับเรื่องเพศ	 มีเพียง	1	 ใน	10	 รายการเท่านั้น	 ที่ให้ความรู้แก่ผู้ชม 

เกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย	 หรือความเสี่ยงจากการมี 

เพศสัมพันธ์หรือความรับผิดชอบทางเพศ	และมีรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นในสถานการณ์ทางเพศเพียงแค่ร้อยละ	17	 ที่กล่าวถึง 

การมเีพศสมัพนัธอ์ยา่งมคีวามรบัผดิชอบและไมเ่สีย่ง	ดงันัน้รายการโทรทศัน ์

ท่ีเก่ียวกับเร่ืองทางเพศ	 จึงยังคงเป็นรายการท่ีค่อนข้างเป็นพิษเป็นภัยสำหรับ 

เด็กและเยาวชนอย่างเห็นได้ชัด

 

	 •	บทบาทของโทรทัศน์ที่สะท้อนภาพความเป็นชาย

	 แต่ดั้งเดิมมา	การที่เด็กชายคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่ม	มีความ 

เป็นลูกผู้ชายนั้น	 ควรจะต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่	 ครอบครัว	 เพื่อน	

ครูอาจารย์	และผู้นำชุมชน	ที่จะต้องมีบทบาทในการกล่อมเกลาให้เด็กชาย

เติบโตขึ้นมาเป็นชายหนุ่มที่ดี	แต่ในปัจจุบัน	บทบาทของสื่อที่แพร่หลายไป
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ทกุซอกทกุมมุของประเทศ	กลบัมบีทบาททีส่ำคญัยิง่กวา่ในการเปน็ตน้แบบ	

หรือมีอิทธิพลในการสร้างเด็กให้เติบโตข้ึนมาเป็นผู้ชายตามท่ีส่ือสะท้อนออก 

มา	 แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่า	 บทบาทตัวอย่างของส่ือท่ีสะท้อนถึงความเป็นชาย 

น้ัน	 กลับกลายเป็นภาพของผู้ชายท่ีจะต้องควบคุมตัวเองและควบคุมผู้อ่ืน 

ตลอดเวลา	 นอกจากน้ัน	 ยังต้องแสดงออกถึงความก้าวร้าว	 รุนแรง	 ใช้ชีวิต 

ร่ำรวย	หรูหรา	และมีรูปร่างหล่อเหลา	สะอ้าน	ล่ำสัน	ในปี	ค.ศ.	1999	ได้

มีการศึกษาในสหรัฐอเมริกาในหัวข้อ	Boys	to	Men	:	Media	Messages	

about	Masculinity	 ซึ่งเกี่ยวกับวิถีการเติบโตของเด็กผู้ชายขึ้นมาเป็น 

ชายหนุ่ม	 ผลการศึกษาพบว่า	 สื่อมีอิทธิพลอย่างแรงในการเป็นต้นแบบ 

เส้นทางการเติบโตของเด็กผู้ชาย	จากรายงานการศึกษาพบว่า

	 •	ภาพของผู้ชายที่สื่อสะท้อนออกมา	 จะเป็นผู้ชายที่ต้องหล่อเหลา	

มีเสน่ห์	และมีแรงดึงดูดทางเพศ

	 •	ผูช้ายในสือ่จะมชีวีติทีต่อ้งออกไปทำงานนอกบา้นมากกวา่จะอยูก่บั

บ้าน	 และมักจะให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานมากกว่า 

ปัญหาส่วนตัว	ปัญหาในบ้านหรือครอบครัว

	 •	ชายผิวดำที่สื่อสะท้อนออกมา	 จะมีปัญหาส่วนตัวมากกว่าชาย 

ผิวขาว	และมีแนวโน้มท่ีจะแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรง	ความก้าวร้าวมากกว่า

	 •	เด็กๆ	 เองก็ยอมรับว่า	 บทบาทของเพศชายที่สื่อสะท้อนออกมามี 

อิทธิพลและมีผลต่อทัศนคติทางสังคม	 ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ว่าเป็นผู้ชาย 

จะต้องแข็งแรง	 มีพลัง	 เป็นผู้ครอบครอง	 มีอำนาจเหนือกว่าเพศหญิง	

และสามารถควบคุมโลกไว้ในมือได้	 และการแสดงออกถึงความเป็นชายก็ 

คือ	จะต้องมีการกระทำที่ดูรุนแรงก้าวร้าว	นั่นแหละ	คือลูกผู้ชายตัวจริง
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	 •	บทบาทของโทรทัศน์ต่อเรื่องกินเหล้าและสูบบุหรี่

	 สำหรับประเทศตะวันตกบางประเทศ	 ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ตอ้งเสยีงบประมาณในการโฆษณาขายเหลา้ปลีะจำนวนมาก	คดิเปน็จำนวน 

หลายร้อยล้านบาทต่อปี	 และแนวคิดในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พวกนี้ก็คือ	 “ถ้าเป็นชายแท้ต้องดื่มเหล้าหรือเบียร์”	 หรือ	 “บทพิสูจน์ของ 

ความเป็นชาย”	 หรือ	 “ถ้าคุณมีรสนิยมด	ี มีชีวิตหรูหรา	 ต้องดื่มเหล้าหรือ 

เบียร์ยี่ห้อนี้”	 โฆษณาเหล่านี้มีเป้าหมายตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่วัย 

ทำงาน	 	 ในประเทศสวีเดนได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของการบริโภค 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพบว่า	 ในช่วงที่โฆษณาเครื่องดื่มประเภทเบียร์ 

โหมกระหน่ำ	 อัตราบริโภคก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว	 แต่เมื่อมีการประกาศ 

หา้มโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์างจอโทรทศัน์	อตัราการบรโิภคกล็ดลง 

เช่นกัน

	 ส่วนการโฆษณาบุหรี่นั้น	 มีหลายๆ	 ประเภทที่ ไม่ได้ทำกันตรงๆ	

ในโทรทัศน์	 แต่มักจะมีแบบอ้อมๆ	 ในภาพยนตร์หรือละคร	 เช่น	 พระเอก 

มาดแมนจุดบุหรี่สูบ	หรือคีบซิการ์แบบเท่เก๋ไก๋ไว้ในมือ	หรืออาจมียี่ห้อบุหรี่

โฆษณาอยู่บนรถแข่งฟอร์มูลาวันหรือติดป้ายโฆษณาไว้ในสนามกีฬา	

ยามเมื่อมีการถ่ายทอดการแข่งขัน	เป็นต้น	เหล่านี้ล้วนแต่บ่งบอกเป็นนัยๆ	

ถึงความเท่ของการสูบบุหรี่	จุดที่น่าเป็นห่วง	คือ	การโฆษณาโดยอ้อมที่ผ่าน

จอโทรทัศน์	หรือภาพที่สื่อในภาพยนตร์ละครเช่นนี้	บางครั้งน่าเป็นห่วงเสีย

ยิง่กวา่การโฆษณาแบบตรงๆ	เพราะการโฆษณาทางออ้มสง่ผลแทรกซมึลกึ

โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวหรือไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำ



26

	 •	บทบาทของโทรทัศน์ต่อรูปลักษณ์และเรือนร่างของสตรี	

	 ในปัจจุบันมีสื่อโทรทัศน์มากมายหลายประเภท	ที่สะท้อนทัศนคติต่อ

รปูลกัษณแ์ละเรอืนรา่งของผูห้ญงิไปในทำนองประเภท	“สตัวโ์ลกทีส่วยงาม”	

นั่นคือ	 แสดงถึงเรือนร่างเปลือยของหญิงสาว	 หรือสวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น 

เพ่ือท่ีจะแสดงความสวยงามให้เต็มท่ี	 เราจึงพบว่าโลกปัจจุบันมีการใช้ผู้หญิง 

และเรอืนรา่งของผูห้ญงิเปน็จดุขายในทกุๆ	ที	่นบัตัง้แตส่นิคา้ประเภทอาหาร 

จนถึงรถยนต์	ดาราหญิงในจอโทรทัศน์ก็จะต้องเป็นสาวเอ๊าะๆ	สูงยาวเข่าดี	

หรือขาว	สวย	หมวย	อึ๋ม	หรือโฆษณาสินค้าเครื่องสำอางก็จะสื่อออกมาใน

ทางว่า	ถ้าคุณเป็นผู้หญิงสาว	สวย	ขาว	หน้าใส	คุณก็จะประสบความสำเร็จ 

ในเรือ่งความรกั	การแตง่งาน	การมลีกูๆ	ทีน่า่รกั	ไดพ้บกบัผูช้ายหลอ่ๆ	หรูๆ 		

มีชีวิตเคลิ้มลอยในความฝันราวกับซินเดอเรลล่า	

	 ต่อคำถามที่ว่า	 เพราะเหตุใดโฆษณาทั้งหลายจึงใช้ผู้หญิงสาวรุ่นๆ	

เป็นจุดขาย	นักวิเคราะห์กล่าวว่า	เป็นเพราะเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจ	นั่นคือ	

เป็นเพราะจำนวนผู้หญิงในโลกนี้ที่มีมากกว่าผู้ชาย	 อุตสาหกรรมการค้า	

พาณิชย์ต่างๆ	 จึงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเพื่อมาขายผู้หญิง	 และส่วนใหญ่ก็ 

จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนต่างๆ		

ซึ่งนับวันมีแต่จะเติบโต	 ทำกำไรมากขึ้นๆ	 โฆษณาที่กรอกหูอยู่ทุกวันได้ 

ช่วยสร้างทัศนคติที่ว่า	 มาตรฐานของผู้หญิงสวยจะต้องมีรูปร่างผอม	 หรือ 

ถา้เปน็ผูห้ญงิสงูอายุ	กจ็ะตอ้งเปน็ผูม้ีใบหนา้ออ่นเยาว์	เรือ่งหนา้แก	่เหีย่วยน่	

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องโลกแตกสำหรับผู้หญิงทั้งหลายเลยทีเดียว	
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	 จากการทำวจิยัในสหรฐัอเมรกิาพบวา่	โฆษณาเชน่นีม้ผีลตอ่สขุภาพจติ 

ของผู้หญิงอย่างรุนแรง	 เพราะทำให้ผู้หญิงมากมายเสียศูนย์เมื่อคิดว่า 

ตนไม่ผอม	ไม่สวย	ไม่แลดูอ่อนเยาว์		ไม่เซ็กซี่	ทำให้ผู้หญิงมีอาการทางจิต	

ขาดความเช่ือม่ันในตัวเอง	 ขาดความรู้สึกท่ีดีต่อตัวเองและเร่ิมมีนิสัยในการ 

กินที่ไม่ดี	สื่อโทรทัศน์ประเภทนี้	จึงมักทำให้เกิดพฤติกรรมการกินอาหารที่

แปรปรวน	 	(eating	disorders)	 โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นท่ีได้รับการโฆษณา 

ชวนเชื่อว่าควรจะผอมเหมือนอย่างนางแบบจึงเกิดการกินอาหารไม่ครบหมู	่

ขาดอาหาร	เกดิเปน็โรคตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมในการกนิ	เชน่		โรค		

Anorexia		ซึง่ผูห้ญงิจะใชว้ธิลีดความอว้นโดยการอดอาหาร	งดมือ้ใดมือ้หนึง่	

ออกกำลงักายอยา่งหกัโหม	กนิยาระบาย	หรอือาเจยีนเอาอาหารทีก่นิออกมา	

ในประเทศแคนาดา	The	Canadian	Fitness	and	Lifestyle	Research 

Institute	พบวา่	เดก็ผูห้ญงิเริม่กงัวลกบัสรรีะ	ความผอม	ความอว้นของตวัเอง	

และเริ่มอดอาหารตั้งแต่อายุ	 9	 ขวบ	 ในสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกัน 

นติยสารวยัรุน่ไดร้ายงานขอ้มลูทางสถติวิา่	เดก็สาววยัรุน่อายรุะหวา่ง		6-12	

ปี	 คิดเป็นจำนวนถึง	35	 เปอร์เซ็นต์	 เริ่มกังวลถึงร่างกายตัวเองและเริ่ม 

อดอาหาร	ขณะท่ีหญิงสาว	50-70	 เปอร์เซ็นต์ท่ีมีน้ำหนักตัวปกติกลับวิตกกังวล 

ว่าตัวเองกำลังอ้วนและมีน้ำหนักเกินกว่าปกติ	จีน	คิลเบิร์น	นักเคลื่อนไหว 

ด้านส่ือ	 ถึงกับกล่าวว่า	 “ผู้หญิงเราทุกวันน้ีถูกขายไปให้กับพวกอุตสาหกรรม 

อาหารลดความอ้วนไปเรียบร้อยแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นทางนิตยสารสิ่งพิมพ์หรือ

ทางรายการโทรทัศน์ที่เราดูกัน		สื่อเหล่านี้จะทำให้เราวิตกกังวลจนเกินเหตุ

เกี่ยวกับน้ำหนักและรูปร่างของเรา”
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	 นอกจากสื่อจะเป็นสาเหตุทำให้ผู้หญิงต้องกังวลในเรื่องไม่เป็นสาระ

หรือในเรื่องที่เกินจริงเกี่ยวกับรูปร่างของตัวเองแล้ว		เรือนร่างของผู้หญิงก็

ยงัเปน็สิง่ทีน่ำมาขายกนัไดอ้ยา่งไมรู่จ้บ	เรามกัจะพบเรอืนรา่งของหญงิสาว

ที่นุ่งน้อยห่มน้อยอยู่เสมอ

	 •	บทบาทของโทรทัศน์กับความสวยของผู้หญิง

	 เราจะพบว่าสื่อทุกวันนี้เสนอภาพความสวยของหญิงสาวที่เลอเลิศ 

เป็นความสวยแบบท่ีเหนือจริงและยากท่ีผู้หญิงทุกคนจะไปให้ถึงจุดตรงน้ันได้ 

นอกเสยีจากพวกดาราหรอืนางแบบที่ใชค้วามสวยเลีย้งชพีอยูแ่ลว้	หญงิสาว 

หลายคนจึงมักใฝ่ฝันท่ีจะสวยงามราวกับตุ๊กตาบาร์บ้ี	แต่หารู้ไม่ว่าจากงานวิจัย 

พบว่า	 เมื่อทำการวิเคราะห์โครงสร้างของตุ๊กตาบาร์บี้	 โดยการนำมาเทียบ

กับสรีระของคนเราจริงๆ	 จะพบว่าแผ่นหลังของตุ๊กตาบาร์บี้จะอ่อนแอและ 

ไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของช่วงตัวบน	 และช่วงตัวล่างก็แคบเล็ก 

เกินกว่าที่จะบรรจุตับไตไส้พุงเอาไว้ได้หมด	 อาจจะได้อย่างละครึ่งเท่านั้น 

เราจึงมักเปรียบคนที่ผอมๆ	 ว่า	 “เธอช่างผอมบางราวกับเธอไม่มีไส้”	

ถ้าผู้หญิงจริงๆ	 มีสรีระเช่นนั้น	 พวกเธอคงจะทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งจาก 

โรคขาดอาหารแต่ดูเหมือนว่าค่านิยมนี้มันจะแพร่ระบาดไปในหมู่หญิงสาว 

เสียแล้ว	จนทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่คำนึงถึงผลร้ายที่จะติดตามมา

	 สื่อทั้งหลายได้สร้างวัฒนธรรมแห่งความผอม	(The	culture	of	 

thinness)	ขึ้นมา	โดยบิดเบือนว่ากลายเป็นผอมเพื่อสวย	แต่ไม่ใช่ผอมเพื่อ 

สุขภาพดี	 ดังนั้นผู้หญิงจึงต้องทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการอดอาหาร 

การออกกำลังหรือแม้กระท่ังการทำศัลยกรรมความงาม	(cosmetic	surgery) 



29

โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์นั้น	จะยิ่งเน้นถึงรูปลักษณ์ของผู้หญิงที่สวยอ้อนแอ้น

โดยเฉพาะเท่านั้น	 พวกดาราโทรทัศน์จึงมักมีเรือนร่างผอมบาง	 ทั้งนี้ 

เป็นเพราะตราบใดที่โฆษณายังครองตลาด	ความผอมของผู้หญิงก็จะยังคง

ได้รับการเชิดชูว่าเป็นความสวยชั้นเลิศและยังคงนำมาเป็น	 “จุดขาย”	

ได้เสมอ

	 นอกจากนัน้	สือ่โฆษณาทางการคา้ทกุวนันี	้ยงัสรา้งภาพของหญงิสาว 

ที่จะต้องขาวหมดจด	 ผุดผ่องไปตลอดทั้งตัว	 โดยเฉพาะที่หน้าและรักแร้	

ซึ่งจะต้องขาวเนียน	 แนวคิดของการโฆษณาก็คือ	 ถ้าขาวเนียน	 ผู้หญิงคน 

นั้นก็จะมีแต่ผู้ชายมารุมล้อม	หลงรัก	แต่ถ้าดำ	หมองคล้ำ	 ชีวิตก็จะถึงแก่ 

กาลวิบัติเพราะมีแต่คนแหนงหน่าย	ดูเป็นคนน่ารังเกียจไปเลย	แม้แต่แฟน 

ก็หาไม่ได้	หรือมีอยู่แล้วก็ถูกแย่งชิงไป

 

	 จะเห็นว่าชีวิตของผู้หญิงทุกวันนี้	 ตกอยู่ใต้การชักนำของสื่ออย่าง 

เขม้งวด	ผูห้ญงิตกเปน็เหยือ่ของอตุสาหกรรมความงาม	เพราะถอืวา่เปน็กลุม่ 

เป้าหมายหลักของตลาด	 นั่นทำให้ผู้หญิงเกิดการแข่งขันประชันความงาม 

กันเอง	เพียงเพื่อจะให้ได้ดึงดูดสายตาของผู้ชายเท่านั้น

	 •	บทบาทของโทรทัศน์กับการเหยียดผิวและเชื้อชาติ

	 บางคร้ังส่ือได้แสดงทัศนคติหรือค่านิยมท่ีเก่ียวกับเร่ืองผิวหรือเช้ือชาติ 

ในทำนองที่ไม่เหมาะสม	เช่น	เราอาจจะเคยได้ยินมาว่าคนผิวขาวฉลาดกว่า

คนผิวดำ	 คนอังกฤษเชื่องช้า	 ขณะที่คนอเมริกันปรูดปราดว่องไว	 คนไทย 

ฉลาดกว่าคนลาวซ่ึงเป็นเพ่ือนบ้าน	หรือชาวเขามักแสดงอะไรท่ีดูโง่เง่าเงอะงะ	
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เหล่านี้เป็นต้น	 ซึ่งค่านิยมหรือทัศนคติดังกล่าวเป็นเรื่องที่บิดเบือนความ 

เป็นจริง	 และเป็นเพียงสิ่งที่สื่อสะท้อนออกมาให้แลดูเป็นเรื่องสนุกสนาน	

เย้ยหยันกัน	 สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนสำหรับประเทศที่ 

ประกอบด้วยประชากรหลายเช้ือชาติและชนกลุ่มน้อย	อย่างเช่น	 สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย	แคนาดา

	 •	บทบาทของโทรทัศน์กับการโฆษณา

	 การโฆษณาใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสีย	 ข้อดีของการโฆษณาก็มีอยู่มาก 

เช่นกัน	 เช่น	 เราอาจใช้การโฆษณาสำหรับรณรงค์ให้เด็กหันมาสนใจกับเร่ือง 

สขุภาพ	การเลอืกรบัประทานอาหาร	หรอื	บรษิัทผลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

อาจทำการโฆษณาเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนรู้ว่าการด่ืมแอลกอฮอล์อาจทำได้ 

แต่ไม่ควรดื่มแล้วไปขับรถ	 ซึ่งทำให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงต่อการ 

เกิดอุบัติเหตุ	 เป็นต้น	 สำหรับเด็กๆ	 การโฆษณาสินค้าจะมีผลต่อ 

พฒันาการความคดิและการรบัรูเ้ปน็อยา่งมาก		โดยเฉพาะเดก็เลก็	พวกเขา 

จะไม่เข้าใจแนวคิดของการโฆษณาขายสินค้า	และพร้อมที่จะเชื่อในทุกสิ่งที่

ได้เห็น	 ได้ฟังจากโฆษณา	 และโดยมากมักจะตกเป็นเหยื่อของการ 

โฆษณาอย่างสิ้นเชิง		โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนหรือเด็กที่อายุต่ำกว่า	8	ปี	

เพราะเด็กจะไม่เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างรายการโทรทัศน์ที่ดูเพื่อ 

ความบนัเทงิและรายการทีผ่ลติขึน้มาเพือ่โฆษณาและขายสนิคา้	นอกจากนัน้	

เด็กๆ	 ยังต้องดูรายการโฆษณาในโทรทัศน์อย่างถี่ยิบ	 ยกตัวอย่างเช่น	

ในประเทศแคนาดา	 เด็กๆ	 ต้องดูรายการโฆษณาโทรทัศน์คิดเป็น	20,000	

ชิ้นต่อปี	 และโฆษณากว่าร้อยละ	60	 จะเป็นโฆษณาขายซีเรียลแบบมี 

นำ้ตาลผสม	ลกูกวาด	อาหารไขมนัสงู	และของเดก็เลน่	รายการการต์นูสำหรบั 
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เด็กก็มักจะมีของเล่นมาโฆษณาขาย	 โดยเป็นของเล่นที่มาจากตัวละคร 

ในการ์ตูน	 ส่วนโฆษณาสำหรับกลุ่มเด็กวัยรุ่นก็จะเน้นที่เบียร์และบุหรี่	

ซึ่งเหล่านี้ได้มีผู้วิจัยพบว่า	 ยิ่งเด็กได้ดูรายการโฆษณามากและนานเท่าใด 

พวกเขากจ็ะตกเปน็เหยือ่ของการโฆษณาหรอืไดร้บัอทิธพิลจากการโฆษณา

มากขึ้นเท่านั้น		
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 ปัจจุบันแต่ละประเทศต่างก็มีความตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อ

และพษิภยัจากสือ่ไรค้ณุภาพ	การรบัมอืกบัอทิธพิลของสือ่นัน้โดยทัว่ไปแบง่ 

ออกเป็น	2	วิธีหลักๆ	คือ	

1. การกลั่นกรองสื่อที่จะนำมาเผยแพร่ทางโทรทัศน ์

	 เช่นการเซ็นเซอร์ภาพและเสียง	 หรือมีการคิดค้นอุปกรณ์เพื่อใช้ใน 

การบล็อกรายการที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก	เช่น	ในสหรัฐอเมริกาได้มีการ

3  มาตรการปัจจุบัน

ในการป้องกันพิษภัยที่เกิดจากสื่อ 
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คดิคน้อปุกรณเ์พือ่ชว่ยในการเลอืกรายการโทรทศันท์ีเ่หมาะกบัเดก็	เรยีกวา่	

V-chip	ซึ่งเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตั้งกับเครื่องรับโทรทัศน์	ทำหน้าที่

บล็อกรายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กโดยพิจารณาจากการจัด 

เรตติง	 ซึ่งปัจจุบันเครื่องรับโทรทัศน์ทุกเครื่องจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ	์

V-chip	นี้

 2. การให้การศึกษาเก่ียวกับสื่อ 

	 เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชาชนไดรู้เ้ทา่ทนัสือ่	จากกรณขีองตา่งประเทศ	

เช่น	 ประเทศแคนาดา	 พบว่าการให้การศึกษาเกี่ยวกับสื่อแก่เด็ก	

โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม	 ช่วยทำให้เกิดการตระหนักรู้และการ 

เฝ้าระวังมากขึ้น		ทั้งนี้	การศึกษาเกี่ยวกับสื่อจะต้องมีเป้าหมายสอนเด็กให้

เข้าใจว่าสื่อจะมีอิทธิพลในทางสังคมอย่างไร	 	 อย่างไรก็ตาม	 ในหลายๆ	

ประเทศ	 การให้การศึกษาเกี่ยวกับสื่อจะดำเนินงานโดยองค์กรอิสระ	 หรือ 

เป็นองค์กรที่รวมตัวกันขึ้นมาโดยไม่เกี่ยวกับรัฐบาล	หน่วยงานเหล่านี้จะจัด

หาข้อมูลข่าวสารและแหล่งสารสนเทศไว้ให้ผู้สนใจนำไปใช้ในการส่งเสริม 

สภาวะการรู้เท่าทันส่ือ	แหล่งสารสนเทศท่ีมีไว้บริการจะประกอบด้วยเน้ือหา

ที่หลากหลาย	 ครอบคลุมหลายด้าน	 และที่สำคัญคือต้องเหมาะสมกับ 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในประเทศ
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4.1 คำจำกัดความ

	 คำวา่	“การรูเ้ทา่ทนัสือ่”	เริม่นำมาใชใ้นป	ีค.ศ.	1992	โดยมสีมาชกิของ	

Aspen	Media	Literacy	Leadership	Institute	ซึ่งได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า	

หมายถึง	ความสามารถในการเข้าถึง	วิเคราะห์ประเมินและสร้างสรรค์สื่อ 

ในหลายๆ	รูปแบบ	อย่างไรก็ตาม	เมื่อใช้กันต่อๆ	มา	คำจำกัดความก็เริ่มมี

การเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย	จนกระทั่งในปัจจุบัน	คำว่า	“การรู้เท่าทันสื่อ”	

ถอืวา่เปน็สิง่สำคญัในการใหก้ารศกึษาแกน่กัเรยีน	นกัศกึษา	ในยคุศตวรรษที	่

21	 ที่วัฒนธรรมทางสื่อเฟื่องฟู	 คำจำกัดความในปัจจุบันจึงครอบคลุมถึง 

4  การรู้เท่าทันสื่อ 

(Media literacy)
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วิธีการที่มีความสำคัญและสมควรจะต้องให้การศึกษาโดยการกำหนด 

กรอบในการเข้าถึง	วิเคราะห์	ประเมิน	และสร้างสรรค์การสื่อข้อความใน 

หลายๆ	 รูปแบบ	นับแต่ด้านสิ่งพิมพ์	 จนถึงสื่อภาพและเสียงอย่างโทรทัศน์ 

หรือวีดิโอ	จนกระทั่งอินเทอร์เน็ต	นอกจากนั้น	“การรู้เท่าทันสื่อ”	คือการ 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในสังคม	 รวมทั้งทักษะที่สำคัญใน 

การสอบถามหาขอ้มลูและแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ของประชาชนทีเ่ปน็ไป

ตามระบอบประชาธิปไตย	

4.2 เพราะเหตุใดจึงต้องรู้เท่าทันสื่อ

	 กล่าวกันว่าสังคมในยุคปัจจุบัน	คือ	สังคมยุคข้อมูลข่าวสาร	ที่เปรียบ

เสมือนสายธารที่มีกระแสอันไหลท่วมท้น	 เชี่ยวกราก	 	 ด้วยยุคสมัยเช่นนี้ 

ประชาชนจำเปน็จะตอ้งมทีกัษะและความสามารถในการนำขอ้มลูขา่วสารที่

ไหลท่วมท้นนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์	และจะต้องรู้จักใช้สื่อหรือเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในยุคอิเล็กทรอนิกส์ 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนัน้ใน	“สงัคมทีชุ่ม่ฉำ่ไปดว้ยสือ่”	(media-

saturated	society)	ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกกลุ่มจะต้องมี

ทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ	ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กหรือผู้ใหญ่

	 ทักษะและความสามารถในการนำข้อมูลข่าวสารมาใช้ให้เป็น 

ประโยชน์นี้	 นับว่า	 มีความสัมพันธ์กับเราในทุกๆ	 เรื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

ของการศึกษา	การนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน	ชีวิตประจำวันภายในบ้าน	

เวลาพักผ่อน	สภาพแวดล้อมในการสื่อสาร	และอื่นๆ	ซึ่งในแต่ละด้านก็จะ 

ต้องใช้ทักษะและความสามารถในการนำข้อมูลข่าวสารมาใช้ให้เป็น 
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ประโยชน์แตกต่างกันไป	ขึ้นอยู่กับระดับของการใช้งาน

	 ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงคำจำกัดความของคำว่า	“การรู้เท่าทันสื่อ”	ซึ่ง

กล่าวมาข้างต้นแล้วนำมาเปรียบเทียบกับในยุคสมัยปัจจุบัน	 กล่าวได้ว่า 

การรู้เท่าทันสื่อจะต้องมีการนำไปปรับใช้ใน	4	รูปแบบ	คือ	เข้าถึง	(access)	

วเิคราะห	์(analyse)	ประเมนิ	(evaluate)	และ	สรา้งสรรค	์(create)	และทัง้	

4	 รูปแบบนี้สามารถใช้ได้กับสื่อทุกประเภท	 นับตั้งแต่	 สื่อสิ่งพิมพ์	

การกระจายเสยีง	จนถงึสือ่อนิเทอรเ์นต็	ซึง่เริม่มอีิทธพิลอยา่งกวา้งขวางใน

ปัจจุบัน	 	 	อย่างไรก็ตาม	การให้ความสำคัญกับการรู้เท่าทันสื่อ	 จะแสดง 

ออกให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สุด	ผ่านทางการกำหนดนโยบายและ

หลักสูตรการศึกษา		(Livingstone	2008)

 1.	การเข้าถึง

	 การเข้าถึงสื่อจะเป็นไปในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวและเป็น 

ขบวนการทางสังคมที่ต้องการความต่อเนื่อง	 ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้ว 

เงียบหายไป	 	 เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อได้แล้วความสามารถในการ 

รู้เท่าทันสื่อก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ	ทำให้ผู้บริโภคสื่อมีการเปลี่ยนแปลง

อยา่งตอ่เนือ่ง	และมคีวามรูเ้กีย่วกบัสือ่มากขึน้		อยา่งไรกต็าม	ตราบใดทีส่ภาพ 

แวดลอ้มทางสงัคมยงัเกดิการเหลือ่มลำ้	และไมม่คีวามเทา่เทยีมกนัระหวา่ง 

ในเมืองกับชนบท	วัตถุ	ทรัพยากรที่บ่งชี้ถึงความเจริญ	ย่อมจะส่งผลทำให้ 

เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสื่อ	การสื่อสาร	หรือความรู้ต่างๆ

  2.	การวิเคราะห์

	 ผู้บริโภคสื่อทุกวันนี้	เมื่อเข้าถึงสื่อได้แล้ว	ก็จะต้องมีทักษะหรือความ

สามารถในการวเิคราะหส์ือ่และความหมายทีส่ือ่สารออกมาดว้ย	โดยเฉพาะ 
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อย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์	 ผู้ชมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจ 

นับแต่ตัวแทนผู้ผลิตรายการ	หมวดหมู่ประเภทรายการ	 เทคโนโลยี	ภาษา	

กลุม่ตวัแทนทีส่ือ่สะทอ้นใหเ้หน็	จนกระทัง่ประเภทของกลุม่ผูช้ม	ในปจัจบุนั 

ผู้บริโภคยังจำเป็นที่จะต้องมีทักษะหรือความสามารถในการวิเคราะห์สื่อที่ 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต	 เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ให้ได้สูงสุด

 3.	การประเมิน

	 ในส่วนของการเข้าถึงหรือการวิเคราะห์นั้น	 จำเป็นจะต้องมีการ 

ประเมินสื่อไปพร้อมๆ	กันด้วย	แต่ในขั้นตอนของการประเมินนี้	เป็นเรื่องที่

ค่อนข้างยากในการตัดสิน	 ทั้งนี้	 เนื่องมาจากปัจจัยหลายๆ	 ประการ	 เช่น	

นโยบายของรฐั	ขอ้กำหนด	กฎหมาย	หรอืเกณฑใ์นการประเมนิตา่งๆ	ไดแ้ก	่

ความงาม	บรรทัดฐานทางการเมือง	ค่านิยม	อุดมคติ	หรือเศรษฐกิจ	แม้แต่ 

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประเมินเอง	 ก็ยังเป็นเรื่องที่บางครั้ง 

ค่อนข้างจะขัดแย้งกัน	 เพราะต้องพิจารณาให้ดีว่าการประเมินคุณภาพส่ือน้ัน 

จะตั้งอยู่บนหลักการประชาธิปไตยที่ส่งเสริมความอิสรเสรี	 ความ 

หลากหลาย	 ความเท่าเทียมกัน	 ลดความเหลื่อมล้ำในการเป็นตัวแทน	

หรือสะท้อนภาพสังคม	 เช่น	 สะท้อนให้เห็นภาพของคนทุกชนชั้นในสังคม 

ไม่ใช่ว่าจะสะท้อนให้เห็นแต่ชีวิตของคนที่หรูหราฟุ้งเฟ้อในสังคม	หรือว่าจะ

ให้การประเมินสื่อยึดมั่นกับขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิม	 ที่แสดงถึงการ 

แบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่วอย่างชัดเจน	เป็นต้น

 4.	การสร้างสรรค์เนื้อหา

	 ถ้าพิจารณาทักษะหรือความสามารถ	3	 ด้านที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น	

ทักษะในข้อนี้หรือการสร้างสรรค์เนื้อหานั้น	 จะเป็นทักษะที่เสริมเข้ามา	
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กลา่วคอื	ผูบ้รโิภคสือ่จำเปน็จะตอ้งมทีกัษะ	3	ขอ้	คอื	ความสามารถในการเขา้ถงึ	

วเิคราะห	์และประเมนิสือ่	ขณะทีผู่ผ้ลติหรอืผูส้รา้งสือ่	จำเปน็จะตอ้งมทีกัษะ 

หรอืความสามารถทางดา้นการสรา้งสรรคเ์นือ้หาดว้ย	ความสามารถในการ 

สร้างสรรค์ที่ผู้ผลิตจะต้องมี	ยกตัวอย่างเช่น	การเรียนรู้กระบวนการในการ 

สร้างข้อกำหนดต่างๆ	 การผลิตสื่อที่แสดงออกมาในเชิงสัญลักษณ์	 ความ 

เข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและจริยธรรมในการผลิตสื่อแบบ 

มืออาชีพ

4.3 ความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ

	 ประชาชนจะตอ้งรูเ้ทา่ทนัและมคีวามรอบรูด้า้นสือ่	(media	literacy)	

นั่นคือ	 เรียนรู้ในการใช้สื่อ	 เข้าใจว่าสื่อมีบทบาทหน้าที่อย่างไร	 และสื่อจะ 

ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างไร	 ในการท่ีจะมีส่วนร่วมกับกระบวนการ 

ขัดเกลาทางสังคม	 เพื่อนำไปสู่การสร้างความเป็นประชาธิปไตย	 และ 

ทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม	 โดยการมีการกำหนดขอบเขตในสังคม 

ให้เท่าเทียมกัน	 และแต่ละกลุ่มตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ผลิตสื่อและผู้บริโภคสื่อ	ควรมีมาตรการสำคัญใน

การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ	 และพัฒนาให้สังคม 

ส่วนรวมมีความรับผิดชอบ	 ประชาชนจะต้องรู้จักคิดในเชิงวิเคราะห์	 และ 

สามารถสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ได้	

4.4 เด็กกับการรู้เท่าทันสื่อ

	 ดูเหมือนว่าเด็กจะเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่น่าเป็นห่วงที่สุด	

และมีหลายๆ	ครอบครัวที่เลี้ยงลูกด้วยโทรทัศน์	หรือปล่อยให้ลูกเติบโตขึ้น
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มากับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์	 ดังนั้นจึงพบว่า	 เด็กๆ	 เป็นจำนวนมากมี 

ความสามารถในการใช้งานสื่อมากกว่าผู้ใหญ่	ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ

เปดิเครือ่งรบัโทรทศัน์	เปดิเครือ่งเลน่ดวีดีเีลน่เอง	หรอืคอมพวิเตอรเ์ลน่เอง	

โดยไม่ต้องอาศัยผู้ใหญ่	 ดังนั้นการเข้าถึงสื่อของเด็กๆ	 จึงอาจจะไม่ค่อยมี 

ปัญหาในเรื่องทักษะ	 แต่ที่จะมีปัญหาก็คือ	 การวิเคราะห์	 การประเมิน 

และการสร้างสรรค์หรือเข้าใจเนื้อหาที่สื่อแสดงออกมา	 ซึ่งแน่นอนว่าเด็กๆ	

จะไม่มีความสามารถทางด้านนี้	 	 นอกจากนี้	 ปัญหาความรุนแรงที่ก่อขึ้น 

โดยเด็ก	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้อาวุธปืนกราดยิงเพื่อนในชั้นเรียน	 หรือ 

พฤติกรรมต่อต้านสังคม	(anti-social	behaviour)	 ในหลายๆ	 ประเทศ 

ทางแถบตะวนัตก	เชน่	สหรฐัอเมรกิา	ฝรัง่เศส	นอรเ์วย	์ลว้นแตท่ำใหห้ลายๆ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเหล่านั้นหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการ 

รู้เท่าทันสื่อและการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ	 รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ให้ 

ประชาชนในสังคมทั่วทุกระดับ	 สำหรับเด็กๆ	 ก็เช่นกัน	 พวกเขาควรได้รับ 

การสั่งสอนให้มีทักษะในการประเมิน	 วิเคราะห์	 และใช้วิจารณญาณของ 

ตัวเองตัดสินได้ว่า	 ข้อมูลข่าวสารที่สื่อแสดงออกมานั้นมันเป็นความจริง 

หรือมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเขามากแค่ไหน	 ควรมีการส่งเสริมให้ตระหนัก 

ถึงอิทธิพลของสื่อ	และสอนให้ติดตามและรู้เท่าทันสื่อ	เพื่อทำให้เด็กๆ	ได้มี

บทบาทที่เข้มแข็งในฐานะผู้บริโภคสื่อ	 เข้าใจถึงว่าสื่อมีกระบวนการทำงาน

อย่างไร	 สื่อต้องการสื่อความหมายอะไร	 มีการจัดการอย่างไร	 และจะใช้ 

มันอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร	 รวมท้ังควรต้องมีการป้องกันสภาวะแวดล้อม 

ด้านสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนด้วย
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4.5 การศึกษาเกี่ยวกับสื่อ 

	 การที่จะรู้เท่าทันสื่อได้	 ผู้บริโภคสื่อจำเป็นจะต้องได้รับการศึกษา 

เกี่ยวกับสื่อ	(media	education)	 แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในประเทศต่างๆ		

การศึกษาเกี่ยวกับสื่อเพื่อนำไปสู่การรู้เท่าทันสื่อ	 ยังไม่ได้กระทำกันอย่าง 

จริงจังนัก	 และยังไม่มีความคืบหน้าเท่าใด	 ที่กระทำกันอยู่ในปัจจุบัน	 การ 

ให้การศึกษาด้านสื่อจะอยู่นอกระบบโรงเรียนเสียเป็นส่วนใหญ่	 	 ขึ้นอยู่กับ 

องคก์รทีท่ำงานรณรงคด์า้นสือ่ใหม้คีณุภาพ	แตไ่มเ่คยไดร้บัการบรรจอุยู่ใน

วาระแห่งชาติ	หรือมีผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจจริงจัง	ไม่ว่าจะเป็นผู้เผยแพร่

กระจายสื่อ	 ผู้ผลิตสื่อ	 นักการศึกษา	 และผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจใน 

รัฐบาล	มิหนำซ้ำผู้บริหารในรัฐบาลยังละเลย	ไม่ใส่ใจ	หรือต่อต้านเสียด้วยซ้ำ	

	 โดยทางปฏิบัติแล้ว	 ประชาชนในสังคมควรมีสิทธิท่ีจะได้รับการศึกษา 

เกี่ยวกับสื่อทั้งในและนอกโรงเรียน	 เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ	 เพราะเป็น 

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนทุกเพศทุกวัย	 โดยเฉพาะเด็กๆ	 ผู้ปกครอง	 และครู	 

แท้ที่จริงแล้วการศึกษาเกี่ยวกับสื่อควรจะเริ่มตั้งแต่ระดับโรงเรียนเพื่อให้ 

ความรู้แก่เยาวชน	 	 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปกป้องผู้เยาว์ให้พ้นจากอิทธิพล 

ของสื่อ	แม้ในบางประเทศอาจจะมีหลักสูตรการให้การศึกษาเกี่ยวกับสื่อใน 

โรงเรียน	 แต่ก็อยู่ในลักษณะของวิชาเลือกมากกว่าจะเป็นวิชาบังคับ	 หรือ 

ขึน้อยูก่บัครวูา่จะเลง็เหน็ถงึความสำคญัของประเดน็นีห้รอืไม่	อยา่งไรกต็าม	

การให้ครูได้เรียนรู้ถึงสื่อและอิทธิพลของสื่อก็สามารถช่วยได้	 เพราะกลุ่ม 

ครูที่ได้รับการอบรมในเรื่องนี้	 	สามารถนำสาระที่เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ 

เด็กต่อไป		โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับสื่อในหลายๆ	ประเทศมักได้รับการ

พัฒนาบรรจุไว้เป็นหลักสูตรในโรงเรียน	 โดยมีครูเป็นผู้มีบทบาทหลักใน 
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การให้การศึกษา	 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเด็กนักเรียน	 โดยเฉพาะในเรื่อง 

พัฒนาการทางสังคมของเด็ก	 และการเสริมสร้างเอกลักษณ์หรือบุคลิก 

ของเด็ก	 นอกจากนั้น	 การศึกษาเกี่ยวกับสื่อควรเน้นการเสริมสร้างอำนาจ 

การคิดเพ่ือปกป้องตัวเอง	หรือปลูกฝังความคิดเชิงวิเคราะห์ให้แก่เด็ก	 เพ่ือเป็น 

ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคต	และท่ีสำคัญ	จากการศกึษาวจิยั	

พบว่า	การให้การศึกษาเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ	มีประสิทธิภาพสูงสุดกับเด็กใน

ช่วงอายุระหว่าง	9-12	ปี	(Frau-Meigs	2004)	

	 ในสหรฐัอเมรกิา	ประชาชนตา่งตระหนกัและใหค้วามหว่งใย	ตอ้งการ 

ใหม้กีารใหก้ารศกึษาเกีย่วกบัสือ่	อยา่งไรกต็าม	ในแตล่ะรฐัยงัไมม่กีารบงัคบั 

ว่าจะต้องมีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ	แต่มีองค์กรหลายแห่งทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสื่อและให้การศึกษาเกี่ยวกับสื่อ	 เป็น 

องค์กรของประชาชนหรือชุมชน	 ซึ่งประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน 

พอสมควร	ยกตัวอย่างเช่น	มีการดำเนินโครงการ	4	ปีในการศึกษาความ 

รุนแรงท่ีแสดงออกทางส่ือ	เพ่ือการนำมาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับส่ือ

 

	 ในประเทศกลุม่ยโุรป	ไดม้กีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัสภาวะการรูเ้ทา่ทนั

สือ่	โดยการวจิยัครอบคลมุสือ่ทกุประเภท	รวมทัง้สือ่ดจิทิลั	(digital	media)	

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายด้วย	 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ผลิตสื่อและ 

ผู้บริโภคสื่อได้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างเหมาะสม	 มีความ 

รับผิดชอบทั้งการผลิตและการบริโภค	 โดยเป็นการสร้างความตระหนักรู้ 

และความรับผิดชอบต่อสังคม	(civil	 responsibilities)	 ให้แก่ทุกกลุ่มที่ 

เกีย่วขอ้ง	โดยเฉพาะสำหรบักลุม่ผูบ้รโิภคสือ่	จำเปน็จะตอ้งตระหนกัถงึปญัหา 
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ทางสงัคม	และดำรงบทบาทในฐานะเปน็พลเมอืงในเชงิรกุ	นัน่คอื	ไมป่ลอ่ยให ้

กระแสใดๆ	 ในสังคมมาชี้นำหรือครอบงำ	 จนทำให้ค่านิยมแห่งความดีงาม 

สูญสลายไป	สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับสื่อในโรงเรียนนั้น	ประเทศต่างๆ	ใน

แถบยุโรปยังไม่ค่อยมีเช่นเดียวกัน	 และถือว่าเป็นเรื่องที่องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

จะต้องรณรงค์ผลักดันกันต่อไป	ประชาคมยุโรปได้พยายามผลักดันการเข้า

มามีส่วนร่วมของภาคประชาชน	โดยให้การเรียนรู้ด้านสื่อแก่ประชาชนทาง

ระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์	เรียกว่า	กระบวนการอีเลิร์นน่ิง	(e-Learning)		

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทุกวัย	 และช่วยพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์		

ตีความ	และประเมินข้อมูลที่แสดงออกผ่านทางสื่อทั้งหลาย

	 ในประเทศญีปุ่น่ไดม้กีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการรูเ้ทา่ทนัสือ่	โดยยอ้น

ไปตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงแนวโน้มของประเทศอื่นๆ	ในยุคปัจจุบัน	การ 

ให้ความสำคัญกับการรู้เท่าทันสื่อ	 เห็นได้ชัดเจนเป็นครั้งแรกในทศวรรษ	

1960	 โดยมีการกล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการให้การศึกษาเพื่อการ 

รู้เท่าทันสื่อขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น	 จากนั้นจึงเกิดกิจกรรมอื่นๆ	

ตามมา	 เช่น	 การวิจัยและการแสวงหาแนวทางการปฏิบัติสำหรับ 

นักการศึกษา	นักวิจัยด้านสื่อ	และประชาชนกลุ่มต่างๆ	ในทศวรรษ	1970	 

ได้มีการจัดตั้งองค์กรที่ผลักดันเรื่องสื่อที่มีคุณภาพ	 ได้แก่	 เวทีเสวนาเรื่อง 

โทรทัศน์และสื่อของประชาชน	(Forum	for	Citizens’	Television	and	 

Media	หรือ	FCT)	ซ่ึงได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น	 เช่น	 กลุ่มผู้ปกครอง	 ครูอาจารย์	 นักวิจัย	 และ 

นักวิชาชีพทางด้านสื่อ	โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงและชนกลุ่มน้อย	

อย่างไรก็ตาม	 ในระยะเริ่มแรกยังมีกลุ่มคนที่สนใจเข้าร่วมการรณรงค์เป็น

ส่วนน้อย		
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	 จะเหน็วา่กจิกรรมเกีย่วกบัการรูเ้ทา่ทนัสือ่ของญีปุ่น่	เนน้ดา้นสทิธขิอง 

ประชาชนในการสื่อสาร	โดยผ่านทางสื่อ	หรือความสามารถของประชาชน

ในการวิเคราะห์และประเมินสื่อ	 สิทธิและความสามารถในการเข้าถึงสื่อ 

เพ่ือท่ีจะสามารถใช้ส่ือให้เป็นประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ	

ทำให้เกิดสังคมแห่งการสื่อสารขึ้นในหลายๆ	รูปแบบ		นอกจากนั้น	ญี่ปุ่น 

ยงัใหค้วามสำคญักบัการคุม้ครองเดก็	โดยเนน้ประเดน็เรือ่งเดก็กบัสือ่	และ 

ไดส้ะทอ้นออกมาอยา่งเปน็ทางการโดยมเีอกสารวา่ดว้ยเรือ่งสทิธเิดก็	มกีาร 

รณรงค์ให้สร้างสภาพแวดล้อมทางสื่อที่ดีให้แก่เด็กๆ	 โดยการส่งเสริม 

กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ	 แนวคิดของการศึกษาเกี่ยวกับสื่อในญี่ปุ่นจะเป็น 

ไปในแบบการศึกษาตลอดชีพ	 และมีการบรรจุเข้าไปในระดับโรงเรียนทุก 

ระดบั	อยา่งไรกต็าม	ญีปุ่น่เองกย็งัตอ้งการกลุม่ผูช้มทีม่พีฤตกิรรมเชงิรกุ	ที่

มีการแสดงออกซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าเชิงรับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

หลังจากมีพัฒนาการของการจัดต้ังกลุ่ม	 สถานการณ์เก่ียวกับการรู้เท่าทันส่ือ 

ในญีปุ่น่กม็กีารขยายขอบเขตมาจนถงึการรว่มมอืกบันานาประเทศ	เกดิเปน็ 

เครือข่ายระหว่างชาติขึ้น	 ได้มีการออกสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	Media	 

Literacy	Resource	Guide

	 ประเทศเกาหลีก็เป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีมีการเคล่ือนไหวของขบวนการ 

ภาคประชาชนที่ก้าวหน้า	 โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการ 

สื่อสารของประชาชนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่	 ลักษณะของการ 

เคลื่อนไหวเพื่อรณรงค์เรื่องสื่อแบ่งออกเป็น	3	ยุทธศาสตร์	คือ

	 •	การสร้างระบบและการสร้างสรรค์สื่อทางเลือก	 โดยการให้การ 

สนับสนุน	ส่งเสริมผู้ผลิตสื่อทางเลือกที่มีคุณภาพ	ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ชม	
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ให้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ	 ปลอดจากการครอบงำของสื่อกระแสหลัก 

ในสังคม

	 •	การดำเนินงานทางการเมือง	 เพื่อผลักดันให้การสร้างสรรค์สื่อ 

ทางเลือกได้เป็นวาระแห่งชาติท่ีรัฐบาลและประชาชนต้องหันมาให้ความสนใจ	

ท้ังน้ี	 ส่ือทางเลือกจะเป็นผู้เสนอต้นแบบและมาตรฐานในการกำหนดลักษณะ

การส่ือสารท่ีมีความก้าวหน้า	ทันสมัย	และสร้างความนิยมให้แก่ส่ือทางเลือก

	 •	การขยายพ้ืนท่ีในการเคล่ือนไหว	รณรงค์ให้กว้างขวางและครอบคลุม 

ทั้งสังคม	 ทั้งนี้ในอีกแง่หนึ่ง	 เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการ 

สร้างสรรค์และบริโภคสื่อ	และเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

	 ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยหรือการสำรวจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ	

หรือการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ	ในอีกหลายๆ	ประเทศ	เช่น	แอฟริกาใต้	อินเดีย	

และประเทศในแถบละตินอเมริกา	 ซ่ึงมุ่งเน้นให้มีการให้ความรู้ผู้ชมเก่ียวกับ 

สื่อและผลกระทบ	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ชม	 ไม่ให้ 

ปล่อยตัวลื่นไหลไปตามกระแสสื่อโดยไม่คำนึงว่าผู้ผลิตสื่อจะผลิตงาน 

ประเภทใดป้อนเข้าสู่สังคม	 ประเทศในกลุ่มเอเชีย	 ได้แก่	 บังกลาเทศ	 จีน	

อินเดีย	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	มาเลเซีย	เนปาล	ปากีสถาน	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	

ศรีลังกา	 เวียดนาม	 และประเทศไทย	 ยังได้มีการจัดประชุมเกี่ยวกับ 

สถานการณข์องเดก็ๆ	ในสภาพแวดลอ้มสือ่	เพือ่สรา้งความตระหนกัระหวา่ง 

สถาบันทางการเมือง	 สังคม	 และสื่อของประเทศต่างๆ	 ในเอเชีย	 โดย 

พิจารณาเห็นว่า	 รายการโทรทัศน์ในประเทศในแถบเอเชียมักจะผลิตขึ้น 

เพื่อตอบสนองในเชิงพาณิชย	์ มีการค้าเป็นเรื่องจูงใจมากกว่าที่จะใส่ใจกับ 

เรื่องสังคม		ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อและการเผยแพร่สื่อในเอเชีย
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จะต้องมีจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบและบทบาทในการเข้า 

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กมากยิ่งขึ้นกว่านี้				

	 การพฒันาทางสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศตา่งๆ	ในเอเชยี	ทำให ้

เกิดการผลิตสื่อในรูปแบบใหม่ๆ	 ขึ้นมามากมาย	 และทำให้เกิดประชาคม 

หรอืกลุม่ตา่งๆ	ขึน้มาในสงัคม	รปูแบบตา่งๆ	ของสือ่ดงักลา่ว	ไดแ้ก	่สิง่พมิพ	์

โทรทัศน์	 วิทยุ	 คอมพิวเตอร์	 และอินเทอร์เน็ต	 	 	 ซึ่งได้กลายเป็นปัจจัย 

สำคัญในชีวิตประจำวันที่มิอาจขาดได้	 การแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วและ 

กว้างขวางของสื่อดังกล่าว	 ทำให้เกิดความห่วงใยต่อบทบาทของสื่อและ 

การที่เด็กๆ	 อยู่ในสภาพเปิดรับสื่อที่ถาโถมเข้ามาทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 

จากการสร้างและผลิตสื่อที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 ทำให้เกิดการวิเคราะห์และ 

พิจารณาว่า	 สื่อที่สร้างออกมาได้สะท้อนภาพเด็กออกมาอย่างไร	 หรือได้ 

สร้างแบบอย่างที่ดี ให้แก่พัฒนาการของเด็กบ้างหรือไม่	 หรือสังคมมี 

ความต้องการ	 ความคาดหวังที่จะให้สื่อสะท้อนค่านิยม	 วัฒนธรรม	

ศีลธรรมให้แก่เด็กๆ	 และสังคมอย่างไรบ้าง	 การท่ีเด็กๆ	 คลุกคลีอยู่กับส่ือใน 

สังคมเช่นนี้	 พวกเขาได้รับผลกระทบในด้านลบที่สื่อสะท้อนออกมาหรือไม ่

เช่น	ในเรื่องของพฤติกรรมต่อต้านสังคม	สื่อโป๊ลามก	เป็นต้น		นอกจากนั้น	

กลุ่มต่างๆ	 ในสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นสถาบันสื่อ	 องค์กรของรัฐ	 และสถาบัน 

ผู้ปกครองจะมีบทบาทหรือปฏิกิริยาอย่างไร	ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

	 ในฐานะที่สื่อมีบทบาทเปรียบเสมือนผู้ให้การศึกษา	 ผู้ส่งเสริม	

ผู้ควบคุมตรวจสอบ	และผู้ดูแลผลประโยชน์ของสังคม		จึงเป็นเรื่องจำเป็น

ที่จะต้องมีการวัดและคอยตรวจสอบเนื้อหาของสื่อที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ 
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รวมทั้งระบุหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง	และจัดทำแผนกลยุทธ์

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่สือ่จะตระหนกัถงึอทิธพิลดา้นบวกทีพ่งึจะมตีอ่เดก็ๆ	ประเดน็ 

ที่เน้นหนักโดยเฉพาะ	ได้แก่	สื่อโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับ

เด็ก	 นโยบายของสถานีโทรทัศน์	 บริษัทผู้ผลิตส่ือในการเผยแพร่ถ่ายทอด 

ข่าวสารที่เกี่ยวกับเด็ก	 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและเยาวชน	

เบือ้งหลงัของนโยบาย	ในแงข่องสงัคม	เศรษฐกจิและอดุมคตใินการกำหนด 

นโยบาย	ผู้กำหนดนโยบาย	และผู้สื่อข่าวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อมี

การตระหนักถึงประเด็นสิทธิเด็กที่กำหนดโดย	UNICEF	หรือไม่	(UNICEF	

1989)	และได้นำไปใช้อย่างไร

	 นอกจากนั้น	 หลายๆ	 ประเทศ	 เช่น	 ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา	

ยุโรป	(กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียน)	และสิงคโปร์	ยังได้หันมาสนใจศึกษา

เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีต่อเยาวชน	 โดยเฉพาะเรื่องเซ็กส์ 

และความรุนแรง	ผู้ที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการล่อลวงเหยื่อ	และการเสพติด

อินเทอร์เน็ตหรือเกมคอมพิวเตอร์	ผลการวิจัยแสดงออกมาว่า	บิดามารดา

ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้	 ส่วนใหญ่ปล่อยให้เด็กๆ	

เล่นอินเทอร์เน็ตโดยลำพัง	 	 เกิดช่องว่างในโลกดิจิทัล	(digital	divide)	

ระหว่างบิดามารดา	 นั่นคือ	 	 บิดามารดายังมีความสามารถในการใช้สื่อ 

อินเทอร์เน็ตน้อยกว่าเด็ก	และตามลูกไม่ทัน	ไม่รู้ว่าลูกได้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต

ไปในเชงิสงัสรรค	์ปฏสิมัพนัธ	์ไมว่า่จะเปน็การรบัสง่อเีมล	การแชตออนไลน	์

หรือการดาวน์โหลดเพลงหรือภาพต่างๆ	 	 บางรายถึงขนาดนัดเจอตัวจริง 

เพื่อพบปะกัน	 นอกจากนั้น	 บิดามารดายังไม่เชื่อว่าลูกๆ	 จะเข้าไปดูตาม 

เว็บไซต์ลามกอีกด้วย
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	 ในสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกัน	 ได้มีงานวิจัยพบว่า	 เด็กวัยรุ่นสิงคโปร์มัก 

จะเสริช์เขา้เวบ็ไซตล์ามกอนาจารที่ไมเ่หมาะสมกบัเดก็	และคำเสริช์วา่	“sex”	

มาเป็นอันดับหนึ่ง	 นอกจากนั้น	 ยังมีการพบคดีที่เด็กวัยรุ่นจำนวนมากถูก 

ลอ่ลวงจากผูใ้หญ	่โดยการรูจ้กักนัผา่นทางหอ้งสนทนาออนไลน	์(chat	room)		

บิดามารดาชาวสิงคโปร์เองก็มักประเมินลูกๆ	 ต่ำกว่าความเป็นจริง	 โดย 

ไมท่ราบวา่ลกูๆ	ไดใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ไปในเชงิสงัสรรค	์ปฏสิมัพนัธ	์อยา่งไรกต็าม	

บดิามารดาในสงิคโปรก์็ไดต้ระหนกัถงึพษิภยัของอนิเทอรเ์นต็จากการทีเ่ดก็

อาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับข้อมูลที่ผิดๆ	 หรือถูกล่อลวง	 จึงได้มีการก่อตั้ง 

กลุ่มที่ปรึกษาสำหรับบิดามารดาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต	(Parents	Advisory	

Group	for	the	Internet	:	PAGI)	ขึ้นในปี	ค.ศ.	1999	เพื่อให้การศึกษากับ

พ่อแม่เกี่ยวกับสังคมอินเทอร์เน็ต	

	 แมน้กัวจิยัดา้นสือ่ตา่งมคีวามเหน็พอ้งกนัวา่	โดยรวมๆ	แลว้	การศกึษา 

วิจัยเกี่ยวกับด้านสื่อยังขาดแคลน	 แต่ผลการวิจัยเท่าที่มีอยู่ก็แสดง 

ออกมาในทำนองเดียวกัน	 ไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต 

ก็ตาม	 นั่นคือ	 บิดามารดาเป็นจำนวนมากยังตามไม่ทันลูก	 และไม่รู้ถึง 

พฤติกรรมของเด็กในการใช้สื่อ	หรือบางครั้งบิดามารดาก็ต่อต้านการใช้สื่อ	

โดยไมไ่ดอ้ธบิายถงึเหตผุลใหเ้ดก็ฟงั	ทำใหเ้กดิความตงึเครยีด	และบรรยากาศ 

ในการสือ่สารระหวา่งบดิามารดากบัเดก็ๆ	ขาดหายไป	ในหลายๆ	กรณ	ีเดก็ 

เองก็รู้สึกว่าบิดามารดาของตน	“โง่เง่าเฟอะฟะ”	ในเรื่องการใช้สื่อสมัยใหม่	

ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย	 ดังนั้นบิดามารดาจึงต้องการข้อมูลข่าวสาร 

จากหน่วยงานที่อาจทำหน้าที่เสมือนองค์กรที่ปรึกษาหรือองค์กรที่รณรงค์ 

ให้บิดามารดาเกิดความตระหนักระแวดระวังด้านสื่อ



49

	 นอกจากจะขาดการศึกษาเกี่ยวกับสื่อในระบบการศึกษาแล้ว	ยังขาด

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่ออีกเช่นกัน	 อย่างไรก็ตาม	 ในบาง 

ประเทศไดม้กีารรเิริม่การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการรูเ้ทา่ทนัสือ่	โดยมหีนว่ยงาน 

ชุมชนที่รับผิดชอบ	 เช่น	 กลุ่มเยาวชน	 กลุ่มกิจกรรมชุมชน	 ซึ่งทำกิจกรรม 

ในรูปแบบโครงการศึกษา	และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน		

	 อย่างไรก็ตาม	 การศึกษาเกี่ยวกับสื่อไม่ควรจำกัดเฉพาะในโรงเรียน 

เท่านั้น	 แต่ควรเป็นกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต	 ซึ่งต้องอาศัยความ 

ร่วมมือจากคนทุกกลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นชุมชน	ประชาคม	องค์กรพัฒนาเอกชน	

และนักวิชาชีพทางด้านสื่อ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดามารดา	 ผู้ปกครอง	

ซึ่งมีบทบาทสำคัญ	นอกจากนั้น	ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากบริษัทผู้ถ่าย

ทอดแพร่ภาพ/เสียง	 และผู้ผลิตสื่อ	 โดยการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนกลุ่มนี้ 

เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 ความตระหนักถึงปัญหาอีกประการ 

หนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง	คือ	การบริโภคสื่อโทรทัศน์ 

มากเกินกำหนด	ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มเด็กเท่านั้น	แต่ยังเป็นสภาวะ

ที่ครอบครัวส่วนใหญ่มีพฤติกรรมแบบนี้ด้วยเช่นกัน		

	 จากแนวคิดและสถานการณ์ความตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อใน 

ประเทศต่างๆ		สามารถสรุปได้ว่า	ปัญหาของการขาดการศึกษาด้านสื่อมี 

หลายประการ	 เช่น	 การขาดเงินทุนสนับสนุน	 การขาดความเอาใจใส่ 

ตระหนักถึงปัญหา	การขาดทรัพยากร	และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการ

ปฏิบัติงาน	 ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 จึงควรต้อง 

ตระหนักถึงภารกิจการรณรงค์ด้านการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ	 และดำเนิน 
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กิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่ออย่างยั่งยืน	 และมีกระบวนการที่โปร่งใส	

ตรวจสอบได้	 โดยความร่วมมือจากคนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง	 ด้วยเหตุที่ว่า 

การให้การศึกษาด้านสื่อจะช่วยให้ประชากรมีคุณภาพขึ้นและผู้บริโภคสื่อ 

มีอำนาจมากขึ้น
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 ข้อกำหนดสำหรับส่ือ	ได้แก่	มาตรการในการป้องกันเด็กและเยาวชน

รวมทัง้ผูใ้หญ	่	จากเนือ้หาของสือ่ทีส่อ่ไปในทางทีเ่ปน็พษิภยั	มาตรการตา่งๆ	

เหลา่นี	้อาจไดแ้ก	่กฎหมาย	การจำกดัอาย	ุการจดัประเภทสือ่/การจดัเรตตงิ	

การกลัน่กรอง	การกำหนดเวลา	การกำหนดขอบเขต	การเตอืน	การตดิปา้ย

ระบุว่าเป็นสื่อประเภทใด	 การกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติการ

ด้านส่ือ	โดยมุ่งเน้นการสร้างและผลิตส่ือให้มีคุณภาพและมีความหลากหลาย

5    ก®หมายและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสื่อ
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	 อย่างไรก็ตาม	สื่อไม่ควรถูกควบคุมโดยอำนาจรัฐอย่างเต็มที่	 ควรมี 

การควบคุมจากรัฐบางส่วน	 ขณะเดียวกันก็มีข้อบังคับที่ให้สื่อคอยควบคุม 

ตัวเอง	โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง	

	 สำหรับแนวทางว่าด้วยเรื่องกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับสื่อนี้	

Frau-Meigs	(2004)	ไดเ้สนอวา่เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุของสิง่แวดลอ้มดา้น

สื่อ	(media	environment)	 และการพัฒนาสื่ออย่างยั่งยืน	 การกำหนด 

มาตรการหรือกฎหมายควรมุ่งเน้นที่ผู้ผลิตและเผยแพร่สื่อเป็นกลุ่ม 

เป้าหมายหลัก	โดยแบ่งออกเป็น	7	แนวทางในลักษณะบูรณาการใช้ร่วมกัน	

คือ

1. แนวทางที่ ให้สื่อควบคุมตัวเอง (self-regulation)

	 รวมทั้งมีการกำหนดสถานภาพทางกฎหมายของผู้ผลิตสื่อ	 รูปแบบ 

ในการดำเนินการควรจัดให้มีเวทีเปิดกว้างในการเสวนา	ระดมความคิดเห็น 

เกี่ยวกับมาตรฐานของรายการและจริยธรรมในวิชาชีพ	(codes	of	ethics)			

ซึ่งควรเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสื่อและผู้มีบทบาทสำคัญในสังคมเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	 	 และมีการกำกับดูแลในลักษณะของ 

คณะกรรมการ	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	 จากนั้นจึงเปิดให้การอบรมแก่ 

ผู้ผลิตสื่อ	และให้ผู้ผลิตสื่อดำเนินการบนพื้นฐานอิสระ	และใช้วิจารณญาณ 

ของตนในการสร้างสรรค์ผลงาน

2. มีกฎหมาย ข้อกำหนด

	 มาบังคับใช้ควบคู่ไปกับให้สื่อควบคุมตัวเอง	 โดยเฉพาะ	 ในประเด็น 
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ของเรื่องการสื่อถึงความรุนแรง	ภาพอนาจาร	เรื่องทางเพศในสื่อโทรทัศน์	

และ	อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ	คือ	ภาพยนตร์โฆษณาทั้งหลายซึ่งจำเป็นจะ 

ต้องมีกฎหมายควบคุม	 สำหรับการปฏิบัติในข้อนี้	 ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาล 

แต่เพียงฝ่ายเดียว	 แต่จะต้องเปิดบทบาท	 ให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการสอดส่อง	 วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด	 คือ	

การจัดตั้งองค์กรขึ้นมาหลายๆ	 องค์กร	 เพื่อจัดสรรภาระหน้าที่ ใน 

การดำเนินงานให้ได้อย่างทั่วถึง	 และมีองค์กรหนึ่งทำหน้าที่เสมือนผู้ 

ประสานงาน	หรอืเจา้ภาพเพือ่ประสานงาน		ใหเ้กดิการวเิคราะห	์ตรวจสอบ	

และใหข้อ้เสนอแนะซึง่กนัและกนั	อยา่งไรกต็าม	ตอ้งพงึตระหนกัวา่	องคก์ร 

ในลกัษณะนี	้ไม่ใชเ่ปน็องคก์รทีต่ัง้ขึน้มาเพือ่การเซน็เซอรส์ือ่		แตเ่ปน็องคก์ร 

ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพการรับผิดชอบร่วมและการตัดสินใจร่วมกันในหมู่ 

ผู้ผลิตสื่อ	และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังคม	เป็นสภาวะการสอดส่องดูแล

จากทั้งภายในองค์กรของผู้ผลิตสื่อเองและจากองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง	

ซึ่งจะทำให้เกิดมุมมองที่ครอบคลุมทั่วทุกทิศทาง

3. หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านบริการสังคม

	 ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือภาคเอกชน	 เช่น	 องค์กรพัฒนา	

มูลนิธิ	 หรือกลุ่มต่างๆ	 ที่ทำงานด้านนี้	 ควรได้รับเงินทุนสนับสนุนการ 

ดำเนินงาน	 และการเปิดกว้างทางกฎหมาย	 เพื่อการสร้างสรรค์สื่อที่มี 

คุณภาพ	มีความหลากหลายในแง่ของเนื้อหาทางสังคม	เป็นสื่อที่จรรโลงใจ	

ส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 และไม่ทำให้เกิดการแบ่งแยก	 ตรงกันข้าม 

ควรเป็นสื่อที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและยอมรับซึ่งความเชื่อของ 

กลุ่มคนท่ีแตกต่างกันในสังคม	 	 ทำให้สังคมมีความหลากหลายทางความคิด 
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แต่ขณะเดียวกันก็ไม่เกิดความแตกแยก	 ขัดแย้งกัน	 นอกจากนั้น	 ควรมี 

งบประมาณและการออกกฎหมายรองรับการเปิดช่องสถานีโทรทัศน์เพื่อ 

การศึกษาที่ปลอดการโฆษณาด้วย

4. การให้การศึกษาที่เกี่ยวกับสื่อจะต้องทำให้แพร่หลายกว้างขวาง 

   ทั่วทั้งประเทศ 

	 ในกลุ่มคนทุกระดับ	และควรจัดให้เป็นวาระแห่งชาติท่ีรัฐบาลตระหนัก 

ถึงและให้ความสำคัญ	 	 มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนทุกระดับเข้ามามีส่วน 

รว่มในการแสดงความคดิเหน็โดยเฉพาะกลุม่เยาวชน	เพือ่ใหพ้วกเขาไดค้น้พบ 

แนวทางของสื่อที่พวกเขาต้องการ	 โดยตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานของ 

ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผล	 นอกจากนั้น	 แนวทางของสื่อ 

ไมค่วรเปน็ไปเพือ่จำกดับทบาทของเยาวชน	นัน่คอื	แทนทีจ่ะกดขม่	หา้มปราม	

ก็ควรสนับสนุนให้กลุ่มเด็กวัยรุ่นได้เสพสื่อที่เขาพอใจ	 ในขณะเดียวกัน	

ก็เป็นสื่อที่ดีมีคุณภาพ	ส่งเสริมความคิดค้นคว้า	อยากเรียนรู้	อยากทดลอง	

และสร้างความเคารพ	 ภาคภูมิใจในตนเอง	(self-	esteem)	 ทั้งนี้	 การ 

ส่งเสริมดังกล่าวจะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงสิทธิ	การมีรสนิยม

ที่ดีในการเลือกสรรสิ่งที่มีคุณค่า	 และความสามารถในการกล้าแสดงออก 

ผ่านทางสื่อและเรื่องที่เกี่ยวกับสื่อ

5. ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการวิจัย

	 โดยเฉพาะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้านสื่อ	 

(media	acculturation)	 และกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็ก 
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ลักษณะของการวิจัยอาจกระทำภายในประเทศ	 หรือถ้าจะให้ดีควรขยาย 

ขอบขา่ยใหค้รอบคลมุระดบัภมูภิาค	เชน่	ประเทศในแถบเอเชยี	กลุม่ประเทศ 

สหภาพยุโรป	กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา	 เป็นต้น	จากนั้นควรมีการนำผล 

สรปุของงานวจิยัมาดดัแปลงใหเ้ปน็ภาษาที่ไม่ใช่ในเชงิวชิาการ	หากแตเ่ปน็

ภาษาที่อ่านได้เข้าใจง่าย		แล้วจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์	เพื่อให้บริการ

ทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง	 และยังเป็นการรณรงค์เพื่อลดช่องว่างของ 

กลุ่มคนในสังคม	 ซึ่งอาจมีระดับการรับรู้หรือการตระหนักถึงปัญหาที่ 

แตกต่างกัน

6. ควรมีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสื่อและเยาวชน

	 เพือ่เปน็ศนูยก์ลางในการดำเนนิงานและประสานงานระหวา่งองคก์ร

ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งในภาครัฐและเอกชน	และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	เช่น	ผู้ผลิตสื่อ 

และสถานีโทรทัศน์ที่เผยแพร่สื่อ	 นักการศึกษา	 บิดามารดา	 และนักวิจัย		

เป็นต้น	บทบาทของมูลนิธินี้อีกประการหนึ่ง	ได้แก่	การสร้างความเข้มแข็ง	

และการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 สอดคล้องต้องกันของ 

องค์กรที่ทำหน้าที่คล้ายๆ	กัน	รวมทั้งส่งเสริมให้มีการทำวิจัยในเรื่องที่เป็น

ปัญหาร่วมกันของสังคม	 เช่น	 เรื่องความรุนแรง	 เรื่องสื่อลามก	 สุขภาพ	

ความจำ	 การรับรู้	 เป็นต้น	 นอกจากนั้น	 มูลนิธินี้ยังควรมีหน้าที่ในการ 

สอดส่องและประเมินผลการให้การศึกษาด้านสื่อ	 รวมทั้งทำการศึกษา 

เปรียบเทียบสถานการณ์และพัฒนาการกับวงการสื่อต่างประเทศทั้งใน 

เรื่องของประเด็นปัญหาและการแก้ไข
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7. จะต้องมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านหรือชี้ ให้เห็นถึงพิษภัย 

   ของความรุนแรง

	 ในสื่อเพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชน	 หรือทำให้ประชาชนได้ 

ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	 การรณรงค์จะต้องทำเพื่อกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกระดับและทุกกลุ่ม	 โดยเฉพาะช่องสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นตัวแพร่ภาพ 

กระจายเสียง	และมักจะไม่ค่อยได้ตระหนักถึงปัญหานี้	ในการรณรงค์เรื่อง

ความรุนแรงในสื่อ	ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

	 •	ความรุนแรงไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาพที่แสดงออกซึ่งความรุนแรง 

อย่างหนักหน่วงในเชิงกราฟิกเสมอไป	 	 แต่อาจเป็นภาพที่แสดงออกซึ่ง 

ความรุนแรงแบบเบาๆ	 ในชีวิตประจำวัน	 เช่น	 การทะเลาะเบาะแว้งกันใน 

ครอบครัว	 เด็กเถียงพ่อเถียงแม่	 พ่อแม่ที่พลั้งมือทำร้ายตบตีลูก	 การ 

ล้อเลียนกลั่นแกล้งกันของเด็กในโรงเรียน	 การชกต่อย	 ฯลฯ	 ซึ่งกลุ่ม 

เยาวชนจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดในการซึมซับความรุนแรงดังกล่าว	

	 •	การไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ	 ซึ่งบางครั้งนอกจาก 

จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างโจ่งแจ้งแล้ว	 ยังมีแง่มุมเชิง

จิตวิทยาที่เราควรตระหนักถึง	 เช่น	 ผลหรืออิทธิพลที่มีต่อพัฒนาการทาง 

อารมณ์และจิตใจของเด็ก	การรับรู้	 การเรียนรู้	 รสนิยมทัศนคติทางสังคม 

และการเมือง	 เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ปลูกฝังอยู่ ในตัวเด็กแบบซึมซับ	

คอ่ยเปน็คอ่ยไป	และเดก็หรอืผูป้กครองเองกแ็ทบจะไมรู่ต้วั	ดงันัน้มาตรการ 

ป้องกันและยุทธวิธีที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องจำเป็น

	 •	ทัศนคติและรสนิยมของเด็กมักจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักเมื่อ 

พวกเขาโตขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กๆ	ได้รับการปลูกฝังจากเรื่องราว

ความรุนแรงซ้ำๆ	 อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน	 สิ่งนี้นับเป็นพิษทางอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ 
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ภายในตัวเด็ก	จนกระทั่งเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และรอวันปรากฏตัวเมื่อมี

โอกาส	 มันจะหล่อหลอมวนเวียนอยู่ในความคิดเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 

ความกลัว	ความขลาด	การฝ่าฝืนหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย	ฯลฯ	

	 •	เด็กๆ	 ไม่จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาของตัวเองด้วยความรุนแรง 

เสมอไป	 ตรงกันข้าม	 เด็กๆ	 จะมีทัศนคติที่ดีและรู้จักการแก้ไขปัญหาด้วย 

วิธีนุ่มนวล	 ถ้าหากเขาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาจิตใจจาก 

สงัคมรอบขา้ง	นบัแตบ่ดิามารดา	ครอบครวั	เพือ่น	และกระบวนการสรา้งเสรมิ 

บุคลิกภาพนั้น	 การสร้างและผลิตสื่อ	 จึงควรมุ่งเน้นที่การสร้างเสริม 

บทบาทตัวอย่างที่ดี	 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากตัวละครนั้นๆ	 และตัดสินใจ 

เลือกการดำเนินชีวิตที่จะนำพวกเขาไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต

	 •	ในชีวิตจริงความรุนแรงอาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราอาจต้อง 

เผชิญอยู่	ตกอยู่ในสถานการณ์ของความรุนแรงบ่อยครั้ง	เช่น	การทะเลาะ 

กับเพื่อนบ้าน	 ปัญหาในสำนักงาน	 ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนในโรงเรียน 

ด้วยเหตุนี้เราจำเป็นจะต้องจำกัดพื้นที่ของความรุนแรงไม่ให้แพร่ขยาย	

กระจายเป็นวงกว้าง	

	 •	ความรนุแรงทีถ่า่ยทอดผา่นสือ่ไม่ใชข่องฟรี	แตม่ตีน้ทนุในการสรา้ง 

และผลิต	ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้มาจากเงินที่ผู้ชมต้องจ่ายออกไปผ่านทางรูปแบบ

ต่างๆ	เช่น	การซื้อสินค้าจากโฆษณาในโทรทัศน์	การจ่ายค่าภาษีใบอนุญาต

โทรทัศน์ในบางประเทศ	ดังนั้น	เมื่อเสียเงินออกไปแล้ว	ผู้ชมจึงควรจะได้มี

โอกาสเลอืกสรรทีจ่ะดรูายการดีๆ 		มคีณุภาพ	ไม่ใชเ่สยีเงนิเพือ่ดคูวามรนุแรง	

และสร้างนิสัยเลวๆ	 ให้แก่ตนเองหรือลูกหลานตนเอง	 ดังนั้นผู้ชมในฐานะ 

ประชาชนจึงมีสิทธิในการออกเสียงคัดค้านหรือต่อต้านรายการเหล่านั้น
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RE
SE

A
RC

H
 ในปัจจุบันการเติบโตของสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 โทรทัศน์และ 

อนิเทอรเ์นต็	ทำใหส้งัคมมคีวามสลบัซบัซอ้นมากขึน้		ทำใหห้ลายๆ	ประเทศ 

ต้องมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบในการจัดระดับหรือประเภทรายการโทรทัศน์ 

หรือเว็บไซต์ว่าเหมาะสมกับผู้ชมกลุ่มใด	 โดยเฉพาะผู้ชมกลุ่มเยาวชน	 ซึ่ง 

นับว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก	 และได้รับอิทธิพลจากสื่อได้ง่าย	 เนื่อง 

จากเป็นกลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ต่อสิ่งเร้าภายนอก	 และมักมี 

พฤติกรรมที่ชอบรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ

6  ผลกระทบของสื่อที่มีต่อเด็ก

และแนวทางการแก้ไขปัญหา
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	 สิ่งที่รายการโทรทัศน์หรือสื่อทางอินเทอร์เน็ตส่งอิทธิพลในทางลบต่อ 

เยาวชน	ได้แก่	การสร้างภาพความรุนแรง	(violence)	หรือความรุนแรงใน 

เชิงจินตนาการ	(fantasy	violence)	 การใช้ภาษาหยาบคายหรือถ้อยคำที่ 

รุนแรง	(strong	and	crude	languages)	 การนำเสนอภาพทางด้านเพศ	

(sexual	content)	 	 การเสนอภาพกราฟิกที่แสดงออกซึ่งความรุนแรง	

(graphic	violence)	 และการนำเสนอภาพกิจกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง	

(explicit	sexual	activity)

6.1 แนวทางการแก้ ไขปัญหา 

	 จากอิทธิพลด้านลบของส่ือโทรทัศน์ท่ีมีต่อเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน 

หลายๆ	 ประเทศได้พยายามที่จะรับมือกับปัญหาดังกล่าวโดยการคิดค้น 

มาตรการต่างๆ	เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไข	รวมทั้งการออกข้อกำหนด

สำหรับสื่อทั้งระดับประเทศและระดับนานาประเทศ	อาทิเช่น

	 1.	มีมาตรการกำหนดอายุผู้ชม	(recommended	age	limits)	

	 2.	 ใช้เทคนิคการกรองหรือบล็อกภาพหรือเสียงที่ไม่เหมาะสม	 หรือที ่

รู้จักกันแพร่หลายทั่วไปว่า	V-chip

	 3.	 รณรงค์ให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์และ

วิธีการแก้ไขป้องกัน

	 4.	 ออกอากาศเตือนก่อนรายการจะเริ่ม	 และในขณะที่รายการกำลัง 

ดำเนินไป

	 5.	กำหนดให้มีจริยธรรมที่เคร่งครัดสำหรับสื่อมวลชน

	 6.	ให้การศึกษาภาคบังคับเกี่ยวกับสื่อแก่เยาวชนในโรงเรียน

	 7.	หาขอ้ตกลงรว่มกนัในการควบคมุสือ่	3	รปูแบบ	คอื	ใหส้ือ่ควบคมุตวัเอง	
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(self-regulation)	โดยให้สื่อเฝ้าระวังตรวจสอบตัวเอง	(self	monitoring)	

ใหม้คีณะกรรมการรว่มในการควบคมุสือ่	(co-regulation)	หรอืการควบคมุ 

โดยสาธารณะ	(public	regulation)

	 8.	ออกกฎหมายบังคับให้มีการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์	

	 9.	จัดเรตติงรายการโทรทัศน์	(rating	and	labelling)	

	 ระบบการจัดเรตติงรายการโทรทัศน์		(TV	rating	system)	เป็นที่รู้จัก

กันในอีกช่ือหน่ึงว่า	 “ข้อแนะนำสำหรับบิดามารดาในการดูรายการโทรทัศน์”	 

(TV	Parental	Guidelines)	 ซึ่งได้มีการกำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้บิดามารดา 

สามารถคัดเลือกรายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมสำหรับลูกๆ		

 •	การจัดเรตติงรายการโทรทัศน์ในประเทศต่างๆ

	 ในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดเรตติงรายการโทรทัศน์	 เรียกว่า	The	

American	Classification	System	โดยแบ่งรายการออกเป็น	7	ประเภท	

ซึ่งประกอบด้วยรายการสำหรับเด็ก	3	ประเภท

	 ระบบเรตติงที่ ใช้เป็นแบบไม่บังคับใช้	 โดยที่สถานีโทรทัศน์หรือ 

เครือข่ายสื่อแห่งใดจะนำไปใช้ฉายแสดงหรือไม่ก็ได้	 ส่วนรายการที่มีการ 

ยกเวน้ไมต่อ้งมกีารจดัเรตตงิ	คอื	รายการขา่ว		รายการกฬีา	และภาพยนตร	์

ที่ไม่มีการตัดต่อและแพร่ภาพทางช่องรับโทรทัศน์ที่ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่ม		

สำหรับภาพยนตร์ที่ไม่มีการตัดต่อและแพร่ภาพทางเคเบิล	(คนละประเภท

กับรายการโทรทัศน์ที่มีการจ่ายเงินเพิ่มจะแสดงการจัดเรตติงตามระบบ 

ของ		The	Motion	Picture	Academy	of	America	(MPAA)	แทน	
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สำหรบัการกำหนดเรตตงิรายการโทรทศันต์าม	The	American	Classifica-

tion	System	มีดังนี้	คือ

	 •	สำหรับเด็กทุกวัย	(All	Children)	จะเป็นรายการโทรทัศน์ประเภท

ทีเ่หมาะสมกบัเดก็ทกุเพศ	ทกุอาย	ุอาจเปน็ทัง้ภาพยนตร์	ละคร	หนงัการต์นู	

หรือการแสดงสด	 อย่างไรก็ตาม	 รายการประเภทนี้มักเหมาะสำหรับเด็ก 

เล็กเป็นส่วนใหญ่	 อายุระหว่าง	2-6	 ปี	 จะต้องเป็นรายการที่ไม่ทำให้เด็ก 

ตกใจกลวั	อยา่งไรกต็าม	ผูป้กครองพงึตระหนกัวา่	รายการโทรทศันใ์นกลุม่ 

นียั้งไม่มีการจำแนกระดับของความรุนแรงของเน้ือหาส่ือ	ดังน้ันรายการสำหรับ 

เด็กหลายๆ	 รายการ	 ก็ยังมีภาพและเสียงที่รุนแรงอยู	่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ภาพยนตร์การ์ตูน	 แม้กระนั้นก็ตาม	 รายการประเภท	TV-Y	 โดยทั่วไป	

ก็จัดว่าปลอดภัย	และไม่มีพิษภัยต่อเด็กเล็ก		ความรุนแรงที่ปรากฏมักออก

มาในรูปตลกขบขัน	 และไม่ทำให้เด็กหวาดกลัว	 เรื่องหรือเนื้อหาของสื่อก็ 

มุ่งเน้นที่เด็กเล็ก

   

	 •	สำหรับเด็กโตอายุตั้งแต่	7	ขวบขึ้นไป	จะเป็นรายการที่เหมาะสม 

กับพัฒนาการของเด็กที่อยู่ ในวัยที่จะต้องสามารถแยกแยะได้ระหว่าง	

“เรื่องหลอกๆ”	กับ	“เรื่องจริง”	เนื้อหาหลักของรายการประเภทนี้อาจเป็น

ประเภทจินตนาการแบบอ่อนๆ	 และอาจมีความรุนแรงแต่ออกมาในเชิง 

ตลกขบขัน		หรืออาจมีบางฉากที่ทำให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า	7	ขวบตกใจบ้าง 

ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าเหมาะสมกับเด็กเล็กๆ	 หรือไม่	

รายการโทรทัศน์ประเภท	TV-Y7	 บางรายการอาจจะมีฉากจินตนาการที ่

รุนแรง	(fantasy	violence)	 อยู่มาก	 ซึ่งมักจะมีคำว่า	 “FV”	 กำกับอยู่	

อยา่งไรกต็าม	รายการโทรทศันป์ระเภท	TV-Y7	บางรายการแมจ้ะไมม่คีำวา่	
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FV	 กำกับอยู่	 แต่ก็อาจเข้าข่ายแพร่ภาพความรุนแรงเช่นเดียวกัน	 ซึ่ง 

เป็นเรื่องที่ผู้ปกครอง	 พ่อแม่ทั้งหลายจะต้องระมัดระวัง	 โดยทั่วไปแล้ว 

รายการโทรทัศน์ประเภท	TV-Y7	 ก็ยังจัดว่าปลอดภัยสำหรับเด็กในระดับ 

พอใช้	 เพียงแต่ผู้ปกครองอาจต้องให้ความระมัดระวังในการเลือกสรรหน่อย 

เท่าน้ัน	โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำหรบัเดก็ทีอ่ายตุำ่กวา่	7	ขวบ	เนือ่งจากเดก็ในวยั 

ดังกล่าวยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องสมมุติกับเรื่องจริงได้	

	 •		TV-Y7-FV	เปน็เรตตงิทีจ่ดัสำหรบัเดก็โตทีม่อีายตุัง้แต	่7	ขวบขึน้ไป	

และมีการระบุว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจินตนาการที่รุนแรง	 ทั้งนี้	 เนื้อหา 

ของสื่อหรือเรื่องราวมักจะเป็นสงคราม	 หรือมีการต่อสู้กันอย่างเข้มข้น 

มากว่าเนื้อหาของรายการ	TV-Y7	ทั่วไป	

	 รายการระดับ	TV-Y7-FV	 มักมีเนื้อหาดังต่อไปนี้	 คือ	 เนื้อหาหลัก 

ของเรือ่งราวแสดงออกซึง่ความรนุแรง	มกีารตอ่สูก้นัแบบหวาดเสยีว	ตืน่เตน้	

ตัวเอกอาจเป็นพวกมิจฉาชีพหรือคนร้าย	 เช่น	 หัวขโมยแต่มีความสามารถ 

ในการต่อสู้	เป็นซูเปอร์ฮีโร	เนื้อเรื่องสื่อไปในทำนองนำความรุนแรงเข้ามา

แก้ปัญหา	 หรือยกย่องการทำสงครามเพื่อปราบเหล่าอริศัตร	ู ฉากความ 

รุนแรงในเชิงจินตนาการเหล่านี้	 มักปรากฏออกมาในรูปของภาพยนตร์ 

การ์ตูน	 หรือการแสดงด้วยคนจริง	 หรือรายการที่ผสมกันระหว่างการ์ตูน 

กับการแสดงด้วยคนจริง	 	 ภาพยนตร์ดังกล่าวจะมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ	

เด็กอายุ	7	 ขวบข้ึนไป	 แต่เน้ือหาและการแสดงเร่ืองราวอาจทำให้ผู้ปกครอง 

ต้องเข้ามาเลือกสรรดูแล

	 •		TV-G		เป็นเรตติงที่จัดไว้สำหรับผู้ชมทั่วไป	(general	audiences)	
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ผู้ปกครองมักยอมรับว่ารายการในเรตนี้จะเหมาะสำหรับเด็กด้วย	 แม้ว่าจะ 

เปน็รายการที่ไมไ่ดส้รา้งขึน้มาเพือ่เดก็โดยเฉพาะกต็าม	และผูป้กครองบาง

รายก็อาจปล่อยให้เด็กดูรายการเหล่านี้ได้ตามลำพัง	 เนื่องจากรายการ 

ประเภทนี้จะไม่มีความรุนแรงหรือมีน้อยมาก	 ไม่มีภาษาหยาบคาย	 และ 

อาจจะมีเรื่องราวบทสนทนาทางเพศน้อยมากหรือไม่มีเลย	 อย่างไรก็ตาม	

สิ่งเดียวที่พ่อแม่	 ผู้ปกครองพึงระวัง	 ก็คือ	 	 บางครั้งอาจจะมีภาษาหรือ 

เรือ่งราวทางเพศหลดุรอดเขา้มาบา้ง	ซึง่ในกรณเีชน่นี	้ผูป้กครองไมค่วรปลอ่ย 

ให้เด็กนั่งดูตามลำพัง						

	 •		เปน็เรตตงิสำหรบัรายการประเภททีต่อ้งมผีูป้กครองนัง่ชมอยูด่ว้ย

และคอยชี้แนะ	(	Parental	Guidance	Suggested)	 รายการโทรทัศน์ 

ประเภทนี้มักจะมีเนื้อหาที่ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับเด็กเล็กๆ	 เนื้อเรื่องอาจ 

ต้องการให้ผู้ปกครองมานัง่ชมอยูด่้วย	โดยทั่วไปรายการโทรทัศนป์ระเภทนี้

มักจะมีคำดังต่อไปนี้กำกับอยู่	ได้แก่	

	 -	V	(violence)		มีฉากความรุนแรง

	 -	S	(some	sexual	situations)	มีฉากทางเพศบ้าง

	 -	L	(infrequent	coarse	language)	ภาษาค่อนข้างหยาบคาย

	 -	D	(some	suggestive	dialogue)	 ภาษาสองแง่สองง่ามส่อไป 

ในทางเพศ

 

	 รายการประเภท	TV-PG	 จำนวนมากมักจะมีบทสนทนาที่ส่อไปใน 

ทางเพศหรือความรุนแรงอยู่ปานกลาง	และบางครั้งก็ไม่มีตัวอักษร	V,	S,	L,	

หรือ	D	กำกับอยู่	ซึ่งเด็กๆ	ยังพอจะดูได้	โดยมีบิดามารดาคอยให้คำแนะนำ	
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ส่วนรายการ	TV-PG	ที่มีเนื้อหาทางเพศ	ความรุนแรง	หรือภาษาหยาบคาย

แบบผู้ใหญ่ที่ระดับเข้มข้นนั้น	 จะต้องมีตัวอักษรดังกล่าวมาแล้วกำกับอยู่ 

อย่างชัดเจน	 อย่างไรก็ตาม	 รายการประเภทนี้มักไม่ได้สร้างขึ้นมาโดยมี 

เด็กๆ	 เป็นกลุ่มเป้าหมาย	 เนื้อหาจึงค่อนข้างจะรุนแรงเข้มข้น	 ผู้เป็นบิดา 

มารดาจึงต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการที่จะให้เด็กๆ	ชมรายการ	

 

	 •	 เป็นรายการโทรทัศน์ที่ผู้ปกครองต้องให้ความระมัดระวังอย่าง 

จริงจัง	(Parents	Strongly	Cautioned)	เนื่องจากเป็นรายการประเภทที่มี 

เนื้อหาหรือบทสนทนาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่อายุต่ำกว่า	14	ปี	บิดามารดา

จึงต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ	โดยไม่ควรปล่อยให้ลูกๆ	ที่อายุต่ำกว่า	

14	 ปี	 ได้ดูรายการประเภทนี้โดยไม่มีผู้ปกครองร่วมดูอยู่ด้วย	 เนื้อหาของ 

รายการประเภทนีม้กัจะประกอบดว้ย	ความรนุแรง	เรือ่งเพศ	ภาษาหยาบคาย	

หรือคำพูดสองแง่สองง่ามส่อไปในทางเพศ	 ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่ล่อแหลม	

เข้มข้น	อย่างไรก็ตาม	สิ่งที่ผู้ปกครองต้องพึงระวังก็คือ	รายการประเภทนี้

บางครั้งก็ไม่มีตัวอักษร	V,	S,	L,	D	กำกับไว้	นอกเสียจากรายการที่มีดีกรี 

เรื่องเหล่านี้เข้มข้นจริงๆ	บางครั้งรายการประเภท	TV-14	ที่ไม่ได้ระบุดีกรี 

ความเข้มข้น	อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่เท่านั้น

	 •	 เป็นรายการที่มีเนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น	(Mature	

Audience	Only)	 	 	 เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กวัยรุ่นอายุ 

ต่ำกว่า	17	 ปี	 โดยอาจจะมีภาพความรุนแรง	 หรือภาพกิจกรรมทางเพศ 

อย่างโจ่งแจ้ง	หรือ	ภาษาพูดที่หยาบคาย	ลามก	สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ	หลาย 

รายการที่เข้าข่ายนี้	ไม่มีคำว่า	TV-MA	กำกับไว้ด้วย
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	 อย่างไรก็ตาม	 กรณีที่มีการปฏิบัติตามการจัดเรตติงสื่ออย่าง 

เคร่งครัด	รายการโทรทัศน์ที่มีจิตสำนึก	ก็มักจะมีอักษรดังต่อไปนี้กำกับไว้

ควบคู่กันไป

	 -	V	(violence)	มีฉากความรุนแรง

	 -	S	(some	sexual	situations)	มีฉากทางเพศบ้าง

	 -	L	(infrequent	coarse	language)	ภาษาค่อนข้างหยาบคาย

	 -	D	(some	suggestive	dialogue)	 ภาษาสองแง่สองง่ามส่อไป 

ในทางเพศ

	 สำหรบัภาพยนตรโ์ทรทศันท์ี่ไมม่กีารตดัตอ่	ซึง่ฉายทางโทรทศันเ์คเบลิ	

หรือประเภทท่ีต้องเสียค่าบริการ	 หรือเสียเงินค่าสมาชิกจะใช้การจัดเรตติง 

ของ	MPAA	ดังต่อไปนี้	คือ

 G	 (General	Audiences)	 เหมาะกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย	 PG 

(Parental	Guidance	Suggested)	 เป็นรายการที่เด็กควรชมภายใต้ 

คำแนะนำของผู้ปกครอง	 เน่ืองจากเน้ือหาบางอย่างอาจไม่เหมาะสมกับเด็ก 

PG-13	(Parents	Strongly	Cautioned)	 เป็นรายการที่ผู้ปกครองต้อง 

ระมัดระวังอย่างยิ่ง	 เนื่องจากเนื้อหาของรายการไม่เหมาะกับเด็กๆ	

อายุต่ำกว่า	13	ปี			

 R	(Restricted	Under	17)	เป็นรายการที่จำกัด	ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า	

17	ปีดู	หรือต้องดูพร้อมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง	NC-17	(No	One	17	and	

Under	Admitted)	ห้ามเด็กอายุ	17	ปี	หรือต่ำกว่าดูเป็นอันขาด



67

	 มีการจัดเรตติงเช่นนี้สำหรับรายการของสถานีโทรทัศน์ทุกช่องโดย 

ทั่วไป	อย่างไรก็ตาม	สำหรับรายการข่าวไม่มีการจัดเรตติง	ซึ่งอาจมีภาพที่

ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กปรากฏเช่นกัน

 

	 อย่างไรก็ตาม	 ได้มีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า	 การจัดเรตติง 

รายการโทรทศันโ์ดยอาศยัเกณฑอ์ายขุองผูช้มนัน้ไมค่อ่ยมปีระสทิธภิาพนกั	

โดยเฉพาะด้านการควบคุมเรื่องความรุนแรงและเรื่องแอลกอฮอล์	รายการ 

โทรทัศน์หลายๆ	 รายการในสหรัฐอเมริกายังเต็มไปด้วยภาพความรุนแรง 

และภาพคนกินเหล้าเมายาอย่างเปิดเผย	โดยแทบจะไม่มีความแตกต่างกัน

เลยระหวา่งรายการทีม่เีรตตงิระดบั	G	(เหมาะกบัผูช้มทกุเพศทกุวยั),	TV-PG	

(ชมภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครอง)	หรือ	TV-14	(ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก

อายุต่ำกว่า	14	ปี)	 งานวิจัยยังระบุว่าการจัดลำดับรายการโทรทัศน์โดยใช้ 

เกณฑ์เนื้อหา	(content)	 ยังมีผลเสียมากกว่าการระบุประเภทของเนื้อหา		

ได้แก่	

	 -	V	(violence)	มีฉากความรุนแรง

	 -	S	(some	sexual	situations)	มีฉากทางเพศบ้าง

	 -	L	(infrequent	coarse	language)	ภาษาค่อนข้างหยาบคาย

	 -	D	(some	suggestive	dialogue)	 ภาษาสองแง่สองง่ามส่อไป 

ในทางเพศ

 

	 นอกจากนั้น	 งานวิจัยยังเสนอผลการค้นพบว่า	 รายการโทรทัศน์ที่ 

เหมาะสำหรับผู้ใหญ่	ส่วนใหญ่	แม้จะไม่มีภาพของความรุนแรง	แต่ก็มักจะ

เต็มไปด้วยฉากการดื่มแอลกอฮอล์	โดยไม่มีการตระหนักเลยว่าการบริโภค
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แอลกอฮอล์จะมีผลเสียต่อสุขภาพและเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมความ 

รุนแรง	 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เองก็สร้างฉากความรุนแรงขึ้นมาเพียงเพื่อ 

หวังผลทางการค้าและการตลาด	 เพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้ชมและได้ผล 

กำไรกลับคืนมามากๆ		นอกจากนั้น	สื่อที่เสนอภาพความรุนแรงยังเป็นสื่อ

ท่ีสร้างได้ง่ายๆ	 โดยไม่ต้องใช้ความคิดท่ีสลับซับซ้อนเม่ือเปรียบเทียบกับการ 

สื่อความทางภาษา	 เนื่องจากภาพความรุนแรงเป็นสากล	 ที่ผู้ชมทุกชาติ 

ทุกภาษาเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีการอธิบาย	 หรือเจรจากันให้มากความ		

ศาสตราจารย	์Gerbner	 แห่ง	Temple	University	 ผู้ทำการวิจัยกล่าวว่า 

การสื่อภาพความรุนแรงและภาพของการมัวเมาอยู่กับแอลกอฮอล์อย่างไร้

สต	ิถอืเปน็การทำใหผู้ช้มโดยเฉพาะเดก็ๆ	หมดอสิรภาพอยา่งสิน้เชงิ	เพราะ 

ต้องถูกควบคุมโดยการจัดเรตติงหรือการเซ็นเซอร์	 ซึ่งถ้าจะมองอีกแง่หนึ่ง	

ถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือประชาชน			

	 อยา่งไรกต็าม	การทีพ่อ่แมผู่ป้กครองจะนำเรตตงิมาใช้	กจ็ะตอ้งเพิม่ 

ความระมัดระวัง	 เพราะปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยสามารถให้ผลตัดสินได้ว่า 

การจัดเรตติงโทรทัศน์ประเภทไหนดีที่สุด	 แต่วิธีการที่ดีที่สุดสำหรับพ่อแม	่

คือ	 การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกรายการโทรทัศน์ที่ดีและ 

เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกๆ	 พ่อแม่จะต้องคอยหมั่นสำรวจ	 ดูแล	 สอดส่อง 

พฤติกรรมในการดูโทรทัศน์ของลูกๆ	 เพราะจากงานวิจัยพบว่า	 พ่อแม่มี 

บทบาทสำคัญที่สุดต่อการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของลูก	

ดังนั้นพ่อแม่จะต้องแสดงบทบาทนี้ให้ชัดเจน	 โดยทำความเข้าใจกับลูกๆ 

มิฉะนั้นแล้วสื่อโทรทัศน์จะคืบคลานเข้าไปมีอิทธิพลต่อลูกซึ่งกว่าจะรู้สึกตัว 

อีกที	ก็ช้าไปเสียแล้ว	
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 จากการที่สื่อโทรทัศน์กระจายไปอย่างแพร่หลายกว้างขวาง 

มากกวา่สือ่ชนดิอืน่ๆ	และมอีทิธพิลตอ่การพฒันาความคดิและกระบวนการ

ขัดเกลาทางสังคมของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง		

	 ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนในหลายๆ	ประเทศจงึไดแ้สดง 

ความรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชนในเรื่องนี้ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 รวมตัว 

กันจัดตั้งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการเฝ้าระวังสื่อและการสร้างจิตสำนึก 

7  บทบาทขององค์กรต่างๆ

ในสังคมที่เกี่ยวข้อง

กับสื่อโทรทัศน์ 
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เกี่ยวกับสื่อ	มีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของหน่วยงานและองค์กร

ตา่งๆ	ทัง้ภาครฐัและเอกชนรวมทัง้ตวัแทนผูผ้ลติสือ่	หรอืแมแ้ตผู่ท้ีร่บัผดิชอบ 

เด็กๆ	โดยตรงทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน		ได้แก่	ผู้ปกครอง	และครูอาจารย์ 

ต่างรวมตัวกันเพ่ือแสดงความตระหนักรู้	 ระแวดระวังกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ 

แก้ปัญหาในภาพองค์รวม		ทั้งนี้	บทบาทขององค์กรเหล่านี้ในการส่งเสริม 

ให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถรู้เท่าทันสื่อ		โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ	

เช่น	

	 •	การให้การศึกษาเก่ียวกับส่ือ	 สำหรับประเทศท่ียังไม่มีหลักสูตรการ 

ศึกษาเก่ียวกับส่ือ	 องค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนอาจวางแผนการรณรงค์เพ่ือให้โครงการ 

นี้เป็นจริงขึ้นมา	 ทั้งในระบบภายในโรงเรียนและนอกระบบ	 โดยอาศัยสื่อ 

อื่นๆ	 เช่น	 อินเทอร์เน็ต	 สิ่งพิมพ์	 หรือเป็นหลักสูตรฝึกอบรมๆ	 สำหรับ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น	บิดามารดา	ครู	และเด็ก	เป็นต้น

	 •	การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ผลิตสื่อหรือสถานีโทรทัศน์ในการสร้าง 

จิตสำนึกการผลิตสื่อ	 ยกตัวอย่างเช่น	 ในประเทศฝรั่งเศส	 	 ทางผู้ผลิตสื่อ 

และสถานีโทรทัศน์ได้ร่วมมือกับผู้ปกครอง	 นักวิจัย	 และครู	 เพื่อผลิต 

รายการโทรทศันเ์พือ่การศกึษาสำหรบัเดก็	โดยมกีลุม่เปา้หมายเปน็เดก็กอ่น 

วัยรุ่น	รายการเพื่อการศึกษาที่สร้างขึ้นจะเน้นประเด็นหลัก	2	เรื่อง	คือ	การ 

ให้ความรู้ในเชิงวิชาการและประสบการณ์ชีวิตกับเด็ก	 และการสร้าง 

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับมารดา

	 •	การผลักดันให้มีสถานีโทรทัศน์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ	 ซึ่งเผยแพร่ 

แต่รายการดี	มีคุณภาพและปลอดโฆษณา	ทั้งนี้	รัฐต้องให้การสนับสนุนทั้ง

ด้านนโยบายและงบประมาณในการดำเนินการ	

	 •	การรณรงค์ให้บิดามารดา	 ครูอาจารย์	 สื่อมวลชน	 นักการเมือง 
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องค์กรอาสาสมัครและผู้ใหญ่คนอื่นๆ	 เกิดความตระหนักสำนึกถึงบทบาท 

และผลกระทบของสื่อ	 เพื่อให้สื่อที่มีการผลิตออกมาเกิดจิตสำนึกที่ 

รับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

7.1 บทบาทและการรวมตัวของผู้ปกครองในรูปแบบองค์กร

	 ในโลกยคุปจัจบุนันบัวา่เปน็เรือ่งยากสำหรบัผูป้กครองทีจ่ะกดีกนัเดก็

ให้พ้นจากสื่อ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโทรทัศน	์ ซึ่งโดยมากจะมีประจำกัน 

ทุกครัวเรือน	ดังนั้นในฐานะผู้ปกครอง	จึงควรได้มีการเตรียมการสอนลูกๆ	

ให้บริโภคสื่ออย่างรู้เท่าทันและเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์	โดยไม่หลงไปตาม 

กระแสของสื่อที่มุ่งเน้นไปในเชิงพาณิชย์มากเกินไป	 หรือบริโภคแต่สื่อ 

ไร้คุณภาพที่ผลิตมาเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว	 แต่ขาดเนื้อหาสาระ								

ที่ประเทืองสติปัญญา	หรือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและ

สังคม	 บทบาทเช่นว่านี้	 นับเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปกครอง 

โดยตรง	 ไม่ใช่รัฐบาล	 ในการตัดสินและคัดเลือกว่าสื่อใดจะดี	 มีคุณภาพ	 

และเป็นงานสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน

7.2 การจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสื่อ 

	 การจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรดังกล่าวในประเทศต่างๆ	 มักมีการริเริ่ม 

ดำเนินการมาจากการรวมตัวของครูหรือผู้ปกครองที่ตระหนักถึงปัญหาที่ 

เกิดขึ้น	จึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาทั้งเป็นกลุ่มโดดๆ	หรือเป็นเครือข่ายเพื่อ

รณรงคส์รา้งความตระหนกัเกีย่วกบัสือ่	เชน่	การรวมกลุม่ของกลุม่ผูป้กครอง	

(a	parent	media	awareness	group)	การรวมกลุ่มเช่นนี้สามารถเริ่มได้

นับแต่การจัดตั้งกลุ่มแบบง่ายๆ	จนถึงการก่อตั้งเป็นองค์กรทางสังคม	โดย

อาจมีรูปแบบและกิจกรรมดังต่อไปนี้
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 1.	 การรวมกลุ่มของครูเพื่อสร้างความตระหนักและให้การศึกษา	

เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ

	 ในหลายๆ	ประเทศได้มีการรวมกลุ่มของครูที่ตระหนักถึงปัญหาของ

การที่เด็กบริโภคสื่อที่ไร้คุณภาพ	 หรือต้องการส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กๆ	

แทนที่จะปล่อยให้เด็กดูแต่โทรทัศน์	และขาดทักษะด้านการอ่าน	ซึ่งนำไปสู่

การสร้างสรรค์จินตนาการและความซาบซึ้งทางภาษา	 อย่างไรก็ตาม	

ผลการสำรวจของ	UNESCO	 พบว่า	 ครูที่มารวมกลุ่มกันเช่นนี้	 ยังมีความ 

ตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการอบรมเพือ่ใหส้ามารถนำขอ้มลูและประสบการณท์ี่ได้

รับไปถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งการอบรมดังกล่าวยังขาดแคลน 

อยู่ในหลายๆ	ประเทศ	และเป็นที่น่าสังเกตว่า	แม้แต่ในระดับมหาวิทยาลัย

ก็ยังไม่มีการตระหนักถึงหรือให้ความสำคัญกับบุคลากรที่จะเป็นผู้ฝึกอบรม

ให้การศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเท่าใดนัก	

 2.	รวมกลุ่มผู้ปกครองที่โรงเรียน

	 เริ่มแรกควรจะได้มีการสำรวจประเด็นต่างๆ	 ที่ผู้ปกครองมีความ 

สนใจและมีการทำความเข้าใจในประเด็นเหล่านั้นให้ชัดเจน	 และกำหนด 

ลำดับความสำคัญหรือปัญหาเร่งด่วน	 รวมทั้งเป้าหมาย	 การสำรวจเช่นนี้ 

สามารถทำไดโ้ดยการออกแบบสอบถามสง่ไปยงัผูป้กครองภายในโรงเรยีน

ของลูก	 หรือมีการออกจดหมายข่าวสำหรับผู้ปกครอง	 เพื่อรณรงค์ให้ 

ผู้ปกครองตระหนักถึงปัญหา

	 3.	จัดตั้งกลุ่มทางสังคมเพื่อคอยสอดส่องสื่อโทรทัศน์	 

	 จากการที่ในปัจจุบันเด็กๆ	มีโอกาสที่จะได้สัมผัสสื่อต่างๆ	ได้มากขึ้น	

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองที่จะต้องมีบทบาทในการ 

กลั่นกรองหรือแสวงหาสื่อที่มีคุณภาพดีเพียงพอสำหรับเด็กๆ	และเป็นสื่อที่
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ผลิตจากแหล่งการผลิตที่มีความเชื่อถือได้	 อย่างไรก็ตาม	 การรับมือกับ 

อิทธิพลของสื่อไม่ใช่สิ่งที่บิดามารดาเพียงครอบครัวหนึ่งสามารถกระทำได้	

ตรงกันข้าม	 ถ้าหากบิดามารดาทั้งหลายได้มีการจัดตั้งรวมกลุ่มกันเป็น 

องคก์ร		การรวมตวักนัเปน็องคก์รเชน่วา่นี้		ไดม้กีารจดัตัง้ขึน้ในตา่งประเทศ	

เช่น	 	 Parents Television Council, TV Watch Dogs, Television Watch, 

Afterschool Alliance, Smart Television Alliance, Coalition for Quality 

Children's Media : KIDS FIRST!, Parent’s Choice Foundation, Common 

Sense Media, National Association of Nurse Practitioners in Women’s 

Health, National Council of Women’s Organizations, National Education 

Association, National Military Family Association, National Parent 

Teacher Association (PTA), United American Nurses, National Education 

Association, Canadian Home and School Federation, Media Awareness 

Network, YWCA		เป็นต้น

	 จะเห็นว่าลักษณะการรวมตัวขององค์กรต่างๆ		อยู่ในรูปขององค์กร

ที่ ไม่หวังผลกำไร	 หรือองค์กรการกุศล	 และมีกลุ่มองค์กรเก่ียวข้องท่ี 

หลากหลาย	เช่น	กลุ่มสตรี	กลุ่มพยาบาล	กลุ่มนักการศึกษา	กลุ่มเยาวชน	

กลุ่มครูและผู้ปกครอง	กลุ่มผู้นำชุมชน	เป็นต้น	จากการสำรวจบทบาทและ

กจิกรรมของกลุม่ตา่งๆ	พบวา่	โดยทัว่ๆ	ไปกลุม่จะดำเนนิบทบาทและกจิกรรม 

ดังต่อไปนี้

	 •	ศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์	 และคอยผลักดันให้รัฐบาล													

ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์	 รวม 

ทั้งออกกฎระเบียบที่จริงจัง	เหมาะสม	และทันสมัย

	 •	เป็นกระบอกเสียงให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องสื่อ 
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และโทรทัศน์

	 •	ส่งเสริมบทบาทของบิดามารดาในการปกป้องเด็กให้พ้นจากสื่อ 

โทรทัศน์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม		

	 •	ใหข้้อมูลเกี่ยวกับการเลอืกรายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

และเยาวชนผ่านทางจดหมายข่าวและเว็บไซต์	

	 •	จัดตั้งศูนย์ทรัพยากรสื่อ	(media	resource	centre)	 และสร้าง 

ฐานข้อมูล	(virtual	database)	 การศึกษาด้านสื่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่นักการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการให้การศึกษาด้านส่ือ

	 •	เป็นศูนย์กลางและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ทรงความรู้กับ 

นักวิชาการ	 นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสำหรับเด็ก	

นักการศึกษา		นักจิตวิทยา	ศิลปิน	และผู้ปกครอง

	 •	จัดตั้งกลุ่มผู้ปกครอง	เพื่ออภิปราย	วิจารณ์	หรือตรวจสอบรายการ 

โทรทัศน์ร่วมกันเป็นระยะๆ	 เพื่อลดความเสี่ยงของเด็กในการชมรายการที่														

ไม่เหมาะสม

	 •	ทำการเผยแพร่	สือ่สารข้อมลู	เพือ่รณรงคแ์ละสร้างความตระหนกั

เกี่ยวกับสื่อในหมู่ผู้ปกครองและสาธารณชน	เช่น	การออกเอกสารสิ่งพิมพ์	

นิตยสาร	จดหมายข่าว		หรือการจัดทำหน้าเว็บไซต์ท่ีแจ้งข่าวความเคล่ือนไหว 

เกี่ยวกับประเด็นด้านสื่อโทรทัศน์

	 •	ทำการวจิยั	เพือ่จดัทำสถติหิรอืเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภค

สื่อโทรทัศน์ของครัวเรือนต่างๆ	 ทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด	

ตัวอย่างข้อมูลทางสถิติ	 เช่น	 จำนวนเครื่องรับโทรทัศน์ที่ครอบครองโดย 

ครัวเรือนต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 จำนวนเด็กๆ	 ที่อยู่ในวัยดูโทรทัศน์และความ 

ชืน่ชอบทีม่ตีอ่สือ่โทรทศัน	์รายการทีเ่ดก็ชอบด	ูรายการทีม่ผีลกระทบตอ่เดก็ 
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ในด้านต่างๆ	 เป็นต้น	 จากน้ันนำผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ 

จัดการและผลักดันให้มีการผลิตสื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับเด็ก

	 •	ผลักดันให้มีการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ	 ในลักษณะของการนำมาจัดทำ 

เป็นหลักสูตรด้านการรู้เท่าทันสื่อ	และเปิดสอนอย่างแพร่หลายในโรงเรียน	

	 •		จัดฝึกอบรมบิดามารดา	ผู้ปกครอง		และครู	โดยผู้เชี่ยวชาญและ													

นักการศึกษาในลักษณะของการไม่แสวงผลกำไร	 	 โดยมีหัวข้อการอบรม 

เกี่ยวกับการคัดสรรรายการโทรทัศน์ที่ดีและเหมาะสมสำหรับเด็กๆ	 เพื่อให้

ผู้ปกครองหรือครูนำไปถ่ายทอดให้การศึกษาแก่เด็ก	

	 •	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 ซึ่งอยู่ในลักษณะของการใช้ทรัพยากร 

ร่วมกัน	(resource	sharing)	 เพื่อนำมาสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ 

และการศึกษาเพ่ือการรู้เท่าทันส่ือ	 เช่น	 จัดต้ังสำนักงานกลางเพ่ือการ 

บริการข้อมูลสารสนเทศ	จัดฝึกอบรมร่วมกัน	รวมทั้งการสร้างเว็บไซต์เพื่อ 

ให้บริการออนไลน์	 สำหรับผู้ใช้บริการท่ีสนใจสามารถเรียนรู้ผ่านทาง 

อินเทอร์เน็ตได้

	 •	จัดการรณรงค์ให้บิดามารดา	 และผู้ปกครองตระหนักถึงระยะ 

เวลาทีจ่ะใหเ้ดก็ๆ	สามารถดโูทรทศันไ์ด	้โดยเนน้ทีก่ารจดัตารางเวลาในการ 

ดูโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ

	 •	ผลกัดนัหนว่ยงาน	ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	และผูป้กครองใหม้กีารใชโ้ทรทศัน์

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเพื่อการศึกษา

	 •	จดัทำบทเรยีนออนไลนใ์นระบบ	e-learning	ซึง่มเีนือ้หาสอนเกีย่วกบั						

การวิเคราะห์สื่อ	 โดยให้เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านหน้าจอด้วยตัวเองได้							

โดยลำพัง	หรือได้รับคำชี้แนะบางส่วนจากผู้ปกครอง

	 •	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เด็กและผู้ปกครองตระหนักถึงข้อเสียของ 
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การดูรายการโทรทัศน์ที่ไม่สร้างสรรค์	หรือการดูโทรทัศน์มากเกินไป

	 •	จัดเวทีร่วมระหว่างผู้ผลิตสื่อและรายการโทรทัศน์กับผู้ปกครอง 

เพ่ืออภิปรายและหาข้อตกลงร่วมกันในการผลิตส่ือท่ีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเด็ก

	 •	สอดส่อง	 จับตามอง	 การเผยแพร่รายการของสื่อโทรทัศน์ที่มีการ 

เผยแพร่ภาพหรือเสียงที่ไม่เหมาะสม	และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง										

เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและป้องกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกข้อกำหนด	

กฎหมายจากภาครัฐ

	 •	ทำการสำรวจเพื่อมอบรางวัลให้แก่รายการโทรทัศน์ที่ดีที่สุดและ 

แย่ที่สุด	โดยอาจแบ่งตามช่วงเวลาหรือประเภทของรายการ

	 •	แสวงหาความร่วมมือระหว่างองค์กรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ

สร้างเครือข่ายและขยายขอบเขตการดำเนินงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

  

	 นอกจากนั้น	 องค์กรผู้ปกครองหลายกลุ่มเหล่านี้ยังมีการรวมกลุ่ม 

องค์กรต่างๆ	 เข้าไปไว้ด้วยกันในลักษณะขององค์กรแห่งชาติ	 เพื่อผนึก 

กำลังให้เข้มแข็งและมีสิทธิมีเสียงมากพอที่จะดูแลสอดส่องสื่อได้	มีภารกิจ

และจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ	การพัฒนาสื่อโทรทัศน์เพื่อเด็กและเยาวชน

7.3 เรียนรู้บทเรียนจากการจัดกจิกรรมขององค์กรครแูละผู้ปกครอง

เพื่อสอดส่องสื่อ

	 7.3.1			กลุ่ม	Media	Awareness	Network	(MNet)

	 กลุ่ม	MNet	หรือกลุ่มเครือข่ายจิตสำนึกด้านสื่อ		ให้ความสำคัญกับ

การศึกษาสื่อและการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ	 เป็นองค์กร 

ในแคนาดาท่ีก่อต้ังข้ึนโดยไม่แสวงหาผลกำไร		โดยร่วมมือกับองค์กรอีกหลายๆ	
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แห่งในแคนาดา	 กิจกรรมหลักของกลุ่มคือการจัดทำโครงการการศึกษา 

เกี่ยวกับสื่อในลักษณะออนไลน์หรือ	e-learning	 และจัดการบรรยาย	

สัมมนาเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้สนใจ	 โดยเน้นแนวความคิดในการให้การศึกษา 

เกี่ยวกับสื่อให้แก่ผู้ใหญ่	เพื่อให้นำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชน	ให้ผู้เยาว์ได้

ตระหนักถึงกลไกการทำงานของสื่อ	 อิทธิพลของสื่อที่มีต่อวิถีการดำเนิน 

ชีวิต	 และการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์	

MNet	 มีช่องทางแสวงหาทุนจากรัฐบาล	 บริษัทโทรคมนาคมการสื่อสาร 

ชั้นนำในแคนาดา	องค์กรทางการศึกษา	ห้องสมุด	และองค์กรการกุศลอื่นๆ	

การดำเนินงานของ	MNet	 ในปัจจุบันเน้นหนักใน	3	 ด้าน	 คือ	 การ 

ให้การศึกษาเกี่ยวกับสื่อ	การรู้เท่าทันสารสนเทศจากเว็บไซต์	และการวิจัย 

เกีย่วกบัผลกระทบของอนิเทอรเ์นต็ทีม่ตีอ่เยาวชน		สำหรบัการใหก้ารศกึษา 

เก่ียวกับส่ือน้ัน		MNet		จะเน้นการสำรวจส่ือทุกๆด้านท่ีเข้าถึงประชากรและ 

เยาวชน	ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์	ภาพยนตร์	วีดิโอเกม	หนังสือพิมพ์	โฆษณา	

และดนตรีร่วมสมัย	นอกจากนั้น	 ยังมีบทบาทในการรณรงค์ให้บิดามารดา 

และผู้ปกครองหันมาสนใจกับการบริโภคสื่อของสมาชิกภายในบ้าน	และให้

การศึกษากับบิดามารดาและผู้ปกครองในหัวข้อต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ 

อีกด้วย

 7.3.2	กลุ่ม	The	Forum	for	Citizens'	Television	(FCT)

	 The	Forum	for	Citizens’	Television	หรือเวทีสนทนาโทรทัศน์เพื่อ

ประชาชน	 	 เป็นองค์กรของประเทศญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นในปี	 ค.ศ.	1977 

(พ.ศ.	2520)	ลักษณะเป็นองค์กรอิสระซ่ึงก่อต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ 

ปฏิรูปสื่อ	 สมาชิกองค์กรประกอบด้วย	 ผู้สร้างหรือผลิตสื่อ	 ผู้ส่งกระจาย 

เผยแพร่สื่อ	ผู้รับสื่อหรือผู้ชม	ผู้ฟัง	และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ในระยะเริ่มแรก		
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ทีก่อ่ตัง้มจีดุมุง่หมายเพือ่ปฏริปูอตุสาหกรรมโทรทศัน์	เนือ่งจากสถานการณ ์

ของญ่ีปุ่นในสมัยน้ันมีการแบ่งแยกกีดกันผู้หญิงในวิชาชีพส่ืออย่างหนักหน่วง 

กลุ่มสตรีในวิชาชีพส่ือของญ่ีปุ่นจึงรวมตัวกันรณรงค์เคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้อง 

สทิธทิีเ่ทา่เทยีม	ตอ่มาไดม้กีารกอ่ตัง้	The	Forum	for	Children's	Television	

ขึ้น	 เนื่องจากได้มีการแลเห็นปัญหาว่า	 รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กก็เป็น 

ส่วนหนึ่งที่มีปัญหา	 และปัญหาของเด็กก็มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาของ 

สตรีด้วยเช่นกัน	

	 องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับประชาชน	

ไม่ว่าจะเป็นผู้ชม	 นักวิจัย	 และบุคคลในวงการสื่อ	 ได้มาถกอภิปราย	

แสดงทัศนะ	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสื่อในประเด็นต่างๆ	

นอกจากนั้น	FCT	 ยังส่งเสริมกิจกรรมการทำวิจัยเกี่ยวกับด้านสื่อ	 เพื่อเป็น 

การเรียนรู้กระบวนการการเก็บและรวบรวมข้อมูล	เพื่อนำมาวิเคราะห์และ

นำไปใช้ในการตัดสินใจ	และให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วม	

	 ตัวอย่างกิจกรรมของ	FCT	ได้แก่

	 1.	 การจัดเวทีเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องการ

รู้เท่าทันสื่อ	ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

	 2.	ทำการสำรวจวิเคราะห์สื่อ	และสำรวจขั้นตอนในการรายงานข่าว

	 3.	 ทำการเคลื่อนไหว	 ประกาศนโยบายเกี่ยวกับสื่อในประเด็นต่างๆ	

รวมทั้งการแสวงหาช่องทางที่สะดวกสำหรับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการเรียกร้องและสื่อแสดงความต้องการ

	 4.	 นำผลงานวิจัยด้านสื่อมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้	 รวมทั้ง 

การออกสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
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	 5.	สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ

 7.3.3	กลุ่ม	The	Parents	Television	Council	(PTC)

	 กลุ่ม	PTC	หรือสภาโทรทัศน์ของบิดามารดา		เป็นองค์กรในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่จัดตั้งขึ้น	 เพื่อทำการรณรงค์ต่อสู้กับสื่อโทรทัศน์ที่เป็นพิษ 

เป็นภัยต่อเด็ก	 ได้แก่	 สื่อที่เผยแพร่ความรุนแรงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 

กบัเดก็	เนือ่งจากผลการวจิยัไดอ้อกมายนืยนัเดน่ชดัวา่	โทรทศันม์อีทิธพิลที่

สำคัญกับเด็กๆ	 โดยเด็กจะเชื่อหรือทำตามในสิ่งที่เขาได้เห็นได้ดูจาก 

โทรทัศน์	 ขณะเดียวกันผู้ผลิตส่ือในอุตสาหกรรมบันเทิงก็ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจ 

กับปัญหาที่เกิดขึ้น	 และไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการที่มีส่วนบ่มเพาะ 

นิสัยและพฤติกรรมแย่ๆ	ให้แก่เด็กๆ		ในสังคม	อันนำมาซึ่งการสร้างความ

เสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมในอเมริกา	 องค์กร	PTC	 จึงก่อตั้งขึ้น	 เพื่อเป็น 

กระบอกเสยีงใหค้รอบครวัชาวอเมรกินัทีต่อ้งการใหอ้ตุสาหกรรมสือ่บนัเทงิ 

หยุดการส่งเสริมวัฒนธรรมอันเลวร้าย	โดยการแพร่ส่ือโทรทัศน์มอมเมาเด็ก		

	 กิจกรรมที่	PTC	 ดำเนินการ	 ได้แก่	 การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ 

รณรงคโ์ดยผา่นทางสือ่สิง่พมิพแ์ละเวบ็ไซต	์(www.parentstv.org)	การปลกุ 

จิตสำนึกให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง	การสร้างนักกิจกรรมระดับท้องถิ่น	เพื่อให้

ช่วยกันสอดส่องและเฝ้าจับตามองบทบาทของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์	

นอกจากนั้น	PTC	 ยังดำเนินการในลักษณะของการส่งเสริมให้รางวัลแก่ 

ผูผ้ลติสือ่	นกัแสดง	ผูก้ระจายเสยีงถา่ยทอดสือ่	และนกัโฆษณาทีแ่สดงความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	 สร้างสรรค์และผลิตสื่อที่ดีมีคุณภาพสำหรับเด็กๆ	

และครอบครัว

	 กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ	PTC	ได้แก่	การดำเนินบทบาท 
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ทางการเมือง	 โดยเป็นตัวแทนของสังคมในการเจรจาและรณรงค์กับ 

วุฒิสมาชิกในสหรัฐอเมริกา	 เพื่อให้มีการออกกฎหมายที่เหมาะสมในการ 

กำกับสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก	 อย่างไรก็ตาม	 การดำเนินการ 

ทางการเมือง	PTC	ไม่สามารถดำเนินการโดยลำพังได้	หากแต่ต้องร่วมมือ

กับองค์กรระดับชาติอื่นๆ	 อีกหลายแห่ง	 พร้อมทั้งดำเนินการรณรงค์โดย 

การใช้โทรศัพท์เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้พ่อแม่และผู้ปกครองได้เล็งเห็นถึงความ 

สำคัญของปัญหาสื่อ	 นอกจากนั้น	 ยังมีการรณรงค์ด้วยวิธีอื่นๆ	 เช่น	 การ 

ส่งอีเมลไปยังสมาชิก	จนในที่สุดวุฒิสภาจึงได้ผ่านกฎหมายพระราชบัญญัติ	

The	Broadcast	Decency	Enforcement	Act		ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญในการกำ

หนดบทลงโทษเป็นค่าปรับสำหรับสื่อที่ ไม่เหมาะสม	 คิดเป็นเงินสูงสุด	

325,000	เหรียญสหรัฐฯ	และมีผลบังคับใช้เป็นต้นมา

	 กิจกรรมในการรณรงค์อีกประการหนึ่งของ	 	PTC	 ได้แก่	 การพุ่ง 

เป้าหมายไปที่บริษัทที่เป็นสปอนเซอร์ให้ความอนุเคราะห์การโฆษณาแก่ 

รายการโทรทัศน์ที่ ไม่เหมาะสมและจัดว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อเด็กและ 

ครอบครัว	 โดยการเรียกร้องหรือร้องขอให้บริษัทสปอนเซอร์เหล่านั้นหยุด 

ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนรายการประเภทดังกล่าว	

  

 ตัวอย่างการดำเนินการที่สำคัญของ	PTC	เช่น	

	 •	โครงการการตรวจสอบสื่อโทรทัศน์	 คือ	Wolves	 in	Sheep’s	 

Clothing	 (หมาป่าในคราบลูกแกะ)	 ซึ่งทำการสำรวจตรวจสอบสื่อที่ 

เป็นพิษเป็นภัยต่อเด็กๆ	

	 •	โครงการสำรวจการสอนศาสนาที่บิดเบือน	คือ		Faith	in	a	Box	ซึ่ง	
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PTC	 เห็นว่า	 รายการเกี่ยวกับศาสนาบางรายการให้ข้อมูลคำสอนที่ผิดๆ	

เกี่ยวกับศาสนาแก่เด็กๆ		

	 •	โครงการศึกษาย่อยๆ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจรายการ 

ยอดนิยม	10	อันดับที่เด็กอายุระหว่าง	2-17	ปีชอบดูมากที่สุด	และสำรวจ

หารายการโฆษณายอดนิยมและยอดแย่ทางโทรทัศน์	10	อันดับด้วยเช่นกัน

	 •	โครงการช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองในการกลั่นกรองและคัดเลือกสื่อที่ 

เหมาะสมสำหรับเด็ก	โดยร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ	เช่น	TiVo	และ	KidZone	

ในการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้พิจารณาเลือกเฉพาะรายการโทรทัศน์ที่มี 

คุณภาพและเหมาะสมและอัดบันทึกไว้เพื่อให้เด็กๆ	ดู

	 •	โครงการกลั่นกรองและเลือกสรรรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาดีมี 

คุณภาพ	 โดย	PTC	 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่คิดค้นขึ้น	 เรียกว่า	 The	 

Entertainment	Tracking	System	(ETS)	 ซ่ึงใช้ในการตรวจสอบและบ่งช้ี 

รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์	ลักษณะของการดำเนินการ	คือ	จะ

มีการบันทึกเทปรายการนี้ไว้ทุกเย็นจากเครือข่ายโทรทัศน์ที่มีการถ่ายทอด

แพร่ภาพ	 เช่น	ABC,	CBS,	NBC,	CW,	Fox	 และ	MyNetworkTV		

รวมทั้งเครือข่ายเคเบิลทีวี	เช่น	MTV,	FX,	Comedy	Central	and	VH1	และ 

ในวันรุ่งข้ึนนักวิเคราะห์ท่ีได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีจะเร่ิมทำการวิเคราะห์ 

รายการที่บันทึกเทปไว้	 	 กลั่นกรองและจัดระดับรายการที่เผยแพร่ความ 

รุนแรง	 ความก้าวร้าว	 ฉากทางเพศ	 หรือสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม	 ทั้งนี้	

รวมทั้งภาพยนตร์โฆษณาต่างๆ	 ด้วย	PTC	จะจัดเก็บข้อมูลท่ีได้ดังกล่าวไว้ใน 

ลักษณะฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการให้การศึกษาและให้ข้อมูลข่าวสารแก่

พ่อแม่ผู้ปกครอง	 นำมาใช้ในการจัดทำรายงานเฉพาะเรื่อง	 หรือเพื่อการ 

ศึกษาวิจัย	นำมาตีพิมพ์ให้ข้อมูลในวารสารออนไลน์	 ชื่อว่า	E-Alerts	และ	
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PTC	Insider	นำไปใชใ้นการรอ้งเรยีนตอ่	FCC		(Federal	Communications	

Commission)	 นำไปใช้ในการร้องขอบริษัทโฆษณาให้ระงับการเป็น 

สปอนเซอร์รายการที่ ไม่เหมาะสม	 และนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบ 

การรณรงค์เรื่องการผลิตสื่อที่ไม่เหมาะสมทางหน้าจอโทรทัศน์

	 •	โครงการวจิยัดา้นสือ่โทรทศันเ์พือ่สรา้งสรรคว์ฒันธรรมอนัดงีามให้

แก่สังคม	 โดย	PTC	 จะทำการศึกษาวิจัยและผลิตรายงานฉบับพิเศษใน 

หัวข้อและวาระต่างๆ	 รวมทั้งทำการเปรียบเทียบแนวโน้มสถานการณ์การ 

ผลิตสื่อปัจจุบันเทียบกับอดีตที่ผ่านมาและแนวทางมุ่งสู่อนาคต	PTC	 ได้ 

ร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สมาชิก	 นักกฎหมาย 

เพื่อแสวงหากลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันและสามารถมาเป็น 

แนวร่วมในการทำงานร่วมกันได้

	 โครงการศึกษาของ	PTC	ยังมุ่งทำการสำรวจรายการบันเทิงสำหรับ 

เด็กวัยเรียนที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์และเคเบิลทีว	ี 	 เพื่อวิเคราะห์อัตราถี่ 

ของความรนุแรง	ภาษาหยาบคาย	ฉากทางเพศ	คำพดูไรส้าระ		การพดูจาขม่ขู	่		

การใช้ถ้อยคำลบหลู่พ่อแม่และครู	 	 โดยพบว่าเหตุการณ์เหล่าน้ีปรากฏอย่าง 

ถี่ยิบในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก	มีผลทำให้เด็กๆ	กลายเป็นคนก้าวร้าว	

ใช้ความรุนแรง	และหมกมุ่นกับเรื่องทางเพศก่อนวัยอันควร	ซึ่งดูเหมือนว่า

พอ่แมส่ว่นใหญก่จ็ะละเลยไม่ใส่ใจกบัปรากฏการณเ์หลา่นี้	และมทีศันคตทิีว่า่	

โทรทัศน์คือเพ่ือนท่ีดีสำหรับเด็ก	 เราจึงได้พบภาพท่ัวไปท่ีพ่อแม่ปล่อยให้เด็ก 

ดูโทรทัศน์ไปตามใจชอบ	โดยไม่เคยได้รับการช้ีแนะให้ดูรายการท่ีดีมีคุณภาพ

 7.3.4	กลุ่ม	Parents’	Choice  

	 กลุ่ม	Parents’	Choice	 หรือทางเลือกของบิดามารดา	 ก่อตั้งขึ้น 
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เป็นครั้งแรกในปี	 ค.ศ.	1978	(พ.ศ.	2521)	 โดย	Diana	Huss	Green	

ซ่ึงเป็นท้ังครู	นักเขียน	และนักการศึกษา	ได้ร่วมมือกับผู้ปกครองในการรวม

กลุ่มข้ึนมาเป็นคร้ังแรกในลักษณะของกลุ่มเสวนาย่อยๆ	 ซ่ึงได้แรงบันดาลใจ 

มาจากการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมสำหรับเด็กในโรงเรียนแห่งหนึ่ง 

ในสหรฐัอเมรกิา	กลุม่นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่จดักจิกรรมใหเ้ดก็ๆ	ไดบ้รโิภคสือ่ 

ทีเ่หมาะสมและไดเ้ลน่ของเลน่ทีม่คีณุภาพ	องคก์รนีถ้อืเปน็องคก์รทางสงัคม 

ที่ไม่แสวงหาผลกำไร	 มุ่งหวังที่จะสร้างจิตสำนึกด้านการคัดเลือกสื่อที่ 

เหมาะสมสำหรับเด็ก	และเปิดเป็นเวทีเรียนรู้	แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน

ระหว่างพ่อแม่กับครู		

	 แนวคิดสำคัญในการก่อตั้ง	คือ	ส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กๆ	เพราะ

การอ่านคือกุญแจสำคัญที่นำเด็กๆ	 ไปสู่ เรื่องราวในประวัติศาสตร์	

วรรณกรรม	ศลิปะ	และวทิยาศาสตร	์รวมทัง้สง่เสรมิใหเ้ดก็ๆ	ไดส้รา้งสรรค ์

สิ่งที่คิดว่าเขากระทำได้สำเร็จ	 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง	

ทั้งนี้	 การเรียนรู้ของเด็กๆ	 จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีกฎระเบียบ 

ควบคู่กันไป	

 กลุ่ม	Parents’	Choice	 ยังมีแนวคิดในการสร้างความรอบรู้ให้แก ่

พ่อแม่ในการให้รู้เท่าทันสื่อที่เด็กๆ	ได้สัมผัสอยู่ทุกวัน	ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้

นอกห้องเรียนของเด็กๆ	 ดังน้ันส่ือต่างๆ	 ท่ีเด็กได้สัมผัสเรียนรู้นอกห้องเรียน	 

จงึจำเปน็จะตอ้งเปน็สือ่ทีม่คีณุภาพ	ทำใหเ้ดก็ๆ	ฉลาด	มสีมองขบคดิไดว้อ่งไว	

ขณะเดียวกันเด็กๆ	 ก็ควรได้เรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขาชอบ	 เพราะจะทำให้เขา 

สนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น		และที่สำคัญคือ	การให้ความรู้กับพ่อแม่และ



84

ผู้ปกครองก็นับเป็นเรื่องสำคัญ	เพราะทำให้พ่อแม่และผู้ปกครองมั่นใจที่จะ

นำความรู้ไปสั่งสอนลูกๆ	ได้มากขึ้น		

	 Parents’	Choice	Foundation	 ดำเนินงานในรูปมูลนิธิ	 ซึ่งมี 

วัตถุประสงค์ในการคัดเลือกและแนะนำสิ่งที่ดีให้แก่เด็กๆ	 เพื่อให้เด็กได้ 

เจรญิเตบิโตทัง้ในเชงิจนิตนาการ	รา่งกาย	ศลีธรรม	และจติใจ	สง่เสรมิใหเ้ดก็ๆ	

ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน	 ได้ประโยชน์และมีความมั่นคงปลอดภัยในทาง 

สังคม	สิ่งต่างๆ	ที่มูลนิธิให้ความสนใจ	คือ	สิ่งที่เด็กๆ	จะต้องประสบสัมผัส 

ในแตล่ะวนั	เชน่	ของเลน่	ดนตร	ีโทรทศัน	์ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร	์วดีโิอเกม	

เว็บไซต์	 และวารสารสำหรับเด็กและครอบครัว	 ซึ่งจะเน้นแนวคิดที่ว่าสิ่ง 

เหลา่นีจ้ะตอ้งเปน็ประโยชนต์อ่การเจรญิเตบิโตของเดก็	บม่เพาะนสิยัความ

ซื่อสัตย์และรักเกียรติรักศักดิ์ศรี	สร้างสรรค์จินตนาการ	ส่งเสริมการเรียน

รู้ศิลปวัฒนธรรมอันดีที่ต่างไปจากของตน	 	 หรือเป็นสิ่งที่สร้างเสริมให้เด็ก 

และครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ	 มีความสุขสงบ	

ไม่สับสนวุ่นวาย	และช่วยเสริมทักษะในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก

 

	 กิจกรรมของมูลนิธิ	คือ	การให้ข้อมูลข่าวสารแก่พ่อแม่และผู้ปกครอง

อย่างตรงไปตรงมา	 เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีให้แก่ลูกๆ 

และให้พ่อแม่นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมการเรียนรู้ของ 

เด็กๆ	 รวมทั้งเป็นเวทีกลางในการถกอภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ 

ในกระแสสังคม

 

	 การดำเนินงานของมูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนอาชีพต่างๆ	
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เช่น	พ่อแม่ผู้ปกครอง	ปู่ย่าตายาย	บรรณารักษ์	นักการศึกษา	นักประพันธ์	

ศิลปิน	 นักดนตรี	 นักแสดง	 และเด็กๆ	 เองที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	

อย่างเต็มใจ

 

	 กิจกรรมของมูลนิธิ	 เช่น	 การแจกเอกสารแนะแนวทางการเลือกสื่อ 

ตา่งๆ	ใหแ้กพ่อ่แม	่เชน่	การสง่เสรมิการอา่น	การใชอ้นิเทอรเ์นต็ใหป้ลอดภยั	

การเลือกดูรายการโทรทัศน์ที่เหมาะสม	 เป็นต้น	 หัวข้อของโครงการและ 

เอกสาร	ได้แก่		What	Makes	a	Good	Toy	?,	What	Makes	a	Good	DVD	?,	

Tips	for	Teaching	Kids	to	Enjoy	Reading,	Reference	Tools	&	Homework	

Helpers,	Media	Management	Tips,	15	Rules	for	Keeping	Kids	Safe	

on	the	Internet	เป็นต้น	

 7.3.5	The	Afterschool	Alliance 

	 The	Afterschool	Alliance	หรือองค์กรพันธมิตรหลังเลิกเรียน	เป็น

องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยไม่แสวงผลกำไรและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและ 

ยกระดับจิตสำนึกให้พ่อแม่ได้เห็นความสำคัญของการใช้เวลาหลังโรงเรียน

เลิกของเด็กๆ	 ให้เป็นประโยชน์	 แทนที่จะปล่อยแต่ให้เด็กนั่งเฝ้าหน้าจอ 

โทรทศัน	์กลุม่นี้ไดร้บัการสนบัสนนุจากสาธารณชน	ภาคเอกชน	และองคก์ร 

การกุศลต่างๆ	 เป็นอย่างดี	 กลุ่มได้มีการก่อตั้งขึ้นเพราะเห็นว่าเด็กๆ	

เมื่อว่างจากเลิกเรียนในตอนเย็น	 จะไม่มีกิจกรรมดีๆ	 ให้ใช้เวลาให้เป็น 

ประโยชน์ต่อพัฒนาการของพวกเขา		และที่สำคัญไม่เคยมีการสำรวจและ

ระบุว่าเด็กต้องการทำกิจกรรมอะไรหลังโรงเรียนเลิก	 จากการสำรวจ 

ในสหรัฐอเมริกาพบว่า	 เด็กนักเรียนจำนวน	14.3	ล้านคน	ต้องดูแลตัวเอง 

หลังจากโรงเรียนเลิก	 ดังนั้นกลุ่ม	Afterschool	Alliance	 จึงจัดกิจกรรม 
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หลังเลิกเรียน	 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีที่ ไปและได้ทำกิจกรรมที่เป็น 

ประโยชน	์โดยกระจายไปในรฐัตา่งๆ	ทัว่ประเทศ	The	Afterschool	Alliance	

ก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิ	Charles	Stewart	Mott	Foundation	 ซึ่งเป็นมูลนิธิ 

ของกรมการศึกษาของสหรัฐอเมริการ่วมมือกับภาคเอกชน	 ได้แก่	J.C.	 

Penney	Company,	Inc.,	The	Open	Society	Institute/The	After-School	

Corporation,	The	Entertainment	Industry	Foundation	and	the	 

Creative	Artists	Agency	Foundation		ในระยะเริ่มแรก		รัฐบาลร่วมมือ

กับภาคเอกชนในการให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้แก่ 

ชมุชน	ขณะที	่Mott	Foundation	ใหก้ารสนบัสนนุการฝกึอบรม	การประเมนิ 

ผลกิจกรรม	และจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกชุมชนในการดูแลเด็กให้ใช้เวลา

หลังเลิกเรียนอย่างมีประโยชน์	จนกระทั่งในที่สุดกลุ่มชุมชนต่างๆ	ได้มีการ 

รวมตัวกันในเดือนกันยายน	ค.ศ.	1999	และจัดต้ังกลุ่ม		Afterschool	Alliance	ข้ึน

	 ในปัจจุบันกลุ่มพันธมิตรดำเนินกิจกรรมในวงกว้างโดยร่วมมือกับ 

องค์กรและผู้สนับสนุนต่างๆ	 อาทิเช่น	 	 ผู้กำหนดนโยบาย	 กลุ่มสนับสนุน 

แนวคิดและการดำเนินกิจกรรม	นักธุรกิจ	ผู้นำองค์กรการกุศลและผู้สนใจ

ทั่วไปในด้านต่างๆ		

	 โครงการที่น่าสนใจของกลุ่ม	เช่น	

	 •	Lights	On	Afterschool	เป็นโครงการสร้างกิจกรรมให้เด็กเข้ามามี

ส่วนร่วมหลังเลิกเรียนโดยเล็งเห็นว่า	เด็กอเมริกัน	1	ใน	4	คน	หลังจากเลิก 

เรยีนแลว้	ไมไ่ดม้กีารใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์		สว่นใหญต่อ้งอยูต่ามลำพงั	

ไม่มีใครดูแล	 โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เด็กได้มีที่พักพิงหลังเลิกเรียน 

อย่างปลอดภัย	ได้อยู่ในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยที่ผู้ปกครองไม่

ต้องเป็นห่วง		และเด็กๆ	เองจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ	



87

	 กจิกรรมของโครงการมหีลากหลายขนาดและหลายรปูแบบ	และเปดิ

โอกาสให้กลุ่มคนหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม	 เช่น	 พ่อแม่	 ผู้นำชุมชน	

อาสาสมคัร	เดก็ๆ	นกัขา่ว	และบคุคลทีส่นใจ		ในการดำเนนิกจิกรรมโครงการ	

ยึดหลักให้คนทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและดำเนินบทบาทที่ตนเองถนัด	เช่น	

	 -	เด็กๆ	สามารถคิดค้นกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้แก่เด็กๆ	ด้วยกัน

	 -	 พ่อแม่อาจกล่าวถึงความต้องการของตนเองในแง่ของความ 

ปลอดภัยของเด็กๆ	และ	ช่วยกระตุ้นผลักดันให้เกิดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่เด็กๆ	

	 -	 เจ้าหน้าท่ีโครงการสามารถช้ีแจงถึงการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม 

ในเชิงบวกของเด็กๆ	หลังจากเข้าร่วมโครงการ

	 -	 เด็กๆ	 สามารถให้คำยืนยันเพื่อเป็นหลักฐานว่าตัวเองได้รับผล 

กระทบอย่างไรหลังจากเข้าร่วมโครงการนี้

	 -	นกักำหนดนโยบายหรอืผูน้ำชมุชนสามารถมาเปน็วทิยากรบรรยาย

เกี่ยวกับสถานภาพของโครงการหลังเลิกเรียน

	 -	 ผู้นำชุมชนสามารถบรรยายให้เห็นว่า	 โครงการหลังเลิกเรียนเป็น 

ศูนย์กลางของชุมชนได้ในลักษณะใด

	 นอกจากนี้	 ยังมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการด้วยวิธี 

ตา่งๆ	เชน่	การจดัประกวดแขง่ขนั		การจดัแสดงละคร		การจดัแสดงงานศลิปะ	

การเขียนเรียงความ	และการสาธิต	

	 •	โครงการหลังเลิกเรียนอื่นๆ	ของชุมชน

	 เป็นโครงการหลังเลิกเรียนที่จัดให้เด็กๆ	ในชุมชน	เพื่อบรรเทาภาระ

ของพ่อแม่บางรายที่ไม่สามารถดูแลลูกหลังเลิกเรียน	 ให้ไม่ต้องไปเสียเงิน 

จ้างค่าดูแลเด็กๆ		บางโครงการจัดขายอาหารราคาประหยัดให้แก่เด็กด้วย	

การสร้างกิจกรรมหลังเลิกเรียนทำให้เด็กใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์	ห่าง
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ไกลจากการไปเข้ากลุ่มเด็กเกเรและติดยาเสพติด	 และยังเป็นการส่งเสริม 

ให้เด็กค้นพบความถนัดและความชอบของตัวเอง	 	 โครงการในบางท้องที่ 

จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางการเรียนให้เด็กหลังเลิกเรียน	 รวมทั้งฝึกฝน 

ทักษะในการเลี้ยงดูเด็กและฝึกอาชีพให้แก่พ่อแม่และเด็กนักเรียน	 การให้ 

คำปรึกษาและความสนับสนุนแก่ครอบครัวในชุมชนและเด็กวัยรุ่นที่พ้น 

วยัเรยีนแลว้	การเสรมิสรา้งพฒันาบคุลกิภาพใหแ้กเ่ดก็	หอ้งเรยีนฝกึฝนทาง 

ศิลปะและดนตรีเพื่อกล่อมเกลาเด็ก	 และมีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ	 คือ	

โครงการพี่ดูแลน้อง	 โดยให้เด็กที่โตกว่าอาสาสมัครเข้ามาดูแลเป็นพี่เลี้ยง	

หรือสอนเด็กที่เล็กกว่าหลังโรงเรียนเลิกแล้ว

	 7.3.6	 กลุ่ม	The	Alliance	for	a	Media	Literate	America	

(AMLA)

	 กลุม่พนัธมติรเพือ่การรูเ้ทา่ทนัสือ่ในสหรฐัอเมรกิา	หรอืในชือ่ยอ่วา่กลุม่	

AMLA	มีบทบาทส่งเสริมการให้การศึกษาเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ	โดยเน้นการ

ตอบปญัหาทีเ่ปน็ประเดน็สงสยั				ในสงัคมการเรยีนรู	้และการเสรมิสรา้งทกัษะ	

นอกจากนั้น	ทางกลุ่มยังมีการจัดประชุมใหญ่	ที่เรียกว่า	National	Media	

Education	Conference	 ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับชาติที่เป็นศูนย์กลาง 

ของการรวมตัวกันของกลุ่มคนหลากหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับสื่อ	ได้แก่													

นักการศึกษา	 นักวิชาการ	 ผู้แทนด้านวิชาชีพส่ือและอาจารย์ผู้สอนด้านศิลปะ 

ในการผลิตสื่อ	 ผู้แทนวิชาชีพด้านสาธารณสุขและการป้องกัน	 ผู้นำทาง 

ศาสนาและผู้นำชุมชน	 นักศึกษา	 ผู้ทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน	

และผู้ให้บริการคำปรึกษาแนะแนว	(counselor)	

	 7.3.7	กลุ่ม	The	Center	for	Media	Literacy	(CML)

 CML	 คือศูนย์การรู้เท่าทันสื่อ	 เป็นองค์กรที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับ 
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สภาวะการเป็นผู้นำ	 การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพในสหรัฐอเมริกา	

กิจกรรมของกลุ่มยกตัวอย่างเช่น	การจัดทำคู่มือเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ	(CML	

MediaLit	Kit)	 ซ่ึงเป็นการรวบรวมบทความหรือเร่ืองท่ีเขียนโดยนักวิชาการ 

และผู้ทำงานด้านสื่อ	นอกจากนั้น	CML	ยังให้บริการเผยแพร่คู่มือการสอน

เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา	 และยังเป็นตัวแทน 

นำเข้าสื่อการเรียนการสอนด้านการรู้เท่าทันสื่อจากแคนาดา	 ออสเตรเลีย	

และยุโรป

	 7.3.8	กลุ่ม	The	National	Telemedia	Council	

 The	National	Telemedia	Council	หรือคณะกรรมการเทเลมีเดีย 

แห่งชาติ	 	 เป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อที่เก่าแก่ของ 

สหรัฐอเมริกา	ก่อตั้งมานานถึง		54		ปี		(ในปี	พ.ศ.	2551)	องค์กรนี้ส่งเสริม 

แนวคิดในการให้การศึกษาเกี่ยวกับสื่อ	 ทั้งนี้	 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 

การร่วมมือและประนีประนอม	 เป็นกลาง	 ไม่เผชิญหน้ากับอุตสาหกรรม 

การผลิตสื่ออย่างเป็นศัตรู	 และมีความประสงค์จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ 

นิ่มนวล	 คณะกรรมการประกอบด้วยนักวิชาชีพหลากหลายสาขาในด้าน 

การรู้เท่าทันสื่อ

	 กิจกรรมของกลุ่มนี้	 ได้แก่	 การออกวารสารชื่อว่า	The	Journal	of	

Media	Literacy	การจดัเวทเีสวนา	การมอบรางวลั	Jessie	McCanse	Award	

ใหแ้กผู่ท้ีท่ำงานสนบัสนนุดา้นการรูเ้ทา่ทนัสือ่	รางวลันี้ไดร้เิริม่ใหม้มีาตัง้แต่

ปี	 ค.ศ.	1987	 ซึ่งได้ชื่อตามผู้ที่มีส่วนก่อตั้ง	The	National	Telemedia	

Council		คือ	Jessie	Hill	McCanse	ผู้ซึ่งอุทิศเวลาให้แก่การรณรงค์เรื่อง 

การรู้เท่าทันสื่อด้วยมุมมองที่เป็นธรรมและส่งเสริมจริยธรรมรวมทั้ง 

สนับสนุนการคิดค้น	นวัตกรรมใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้อง



90

	 7.3.9	กลุ่ม	MediaAct	

	 MediaAct	เป็นองค์กรเอกชนในประเทศเกาหลี	ดำเนินงานผลักดัน 

การปฏิรูปสื่อ	 โดยได้รับเงินทุนจากสภาภาพยนตร์เกาหลี	(Korean	Film	

Council	:	KFC)	 องค์กรนี้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ให้ 

เกิดโครงสร้างทางวัฒนธรรมใหม	่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชน 

ในการเข้าถึงสื่อ	 และสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อและการสร้างเครือข่าย 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 นอกจากนี้	กลุ่ม	MediaAct	ยังผลักดันให้มีการศึกษาเกี่ยวกับสื่อขึ้น

ในหมู่ประชาชนเกาหลี	โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มรากหญ้าและชนกลุ่มน้อย

ในสังคมเกาหลี	กิจกรรมการรณรงค์	ได้แก่	การจัดสื่อศึกษาสัญจรไปตาม

ชุมชนและพ้ืนท่ีต่างๆ	และการจัดต้ังศูนย์ส่ือท่ี	Gwanghwamun	ซ่ึงสนับสนุน 

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ	(สุเทพ	วิไลเลิศ,	2550)
   

7.4 การบริโภคสื่อที่ดีเริ่มที่บ้าน

	 	 	 	 ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการจัดตั้งองค์กรรณรงค์เพื่อสื่อคุณภาพขึ้นมา 

หลายแหง่	แตก่ารดำเนนิงานขององคก์รตา่งๆ	นัน้	จะประสบผลสำเรจ็ไมไ่ดเ้ลย	

หากผู้เป็นบิดามารดา	หรือผู้ปกครอง	ไม่ตระหนักถึงพิษภัยของส่ือไร้คุณภาพ

หรือไม่ให้ความร่วมมือ	การที่เด็กๆ	ดูโทรทัศน์มากเกินไปนั้นไม่ได้เกิดจาก

ตัวเด็กเอง	 แต่เกิดจากการไม่เอาใจใส่ดูแลของบิดามารดา	 ผู้ปกครอง	 จึง 

ทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่มีโทรทัศน์เป็น 

เพื่อนเป็นพี่เลี้ยง	 ซึ่งบิดามารดา	 หรือผู้ปกครองไม่เคยกลั่นกรองคุณภาพ 

ของรายการหรือจำกัดเวลาให้เด็กๆ	 ได้ดูแต่รายการท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ 

ของวัย	และมีคุณภาพสร้างสรรค์	ทำให้เด็กได้รับอิทธิพลจากโทรทัศน์โดย

ตรง	 และหล่อหลอมการเติบโตของเด็กๆ	 ด้วยแม่พิมพ์ที่บิดเบี้ยวและ 

เป็นพิษเป็นภัยต่อการเจริญเติบโต
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 สำหรับบดิามารดา	และผูป้กครอง	แทนทีจ่ะปลอ่ยใหโ้ทรทศันเ์ปน็ 

พีเ่ลีย้ง	หรอืปลอ่ยใหเ้ดก็ๆ	ใชเ้วลานัง่อยูห่นา้จอโดยไมจ่ำกดัเวลา		ตอ่ไปนีค้อื	

ข้อแนะนำสำหรับบิดามารดาในการเข้ามาช่วยดูแลให้ลูกๆ	 ได้ใช้เวลาว่าง 

อย่างเป็นประโยชน์	และใช้เวลาในการดูโทรทัศน์เฉพาะรายการท่ีมีประโยชน์ 

ในเวลาที่เหมาะสม

8  ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการดูโทรทัศน์

สำหรับบิดามารดาและผู้ปกครอง
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8.1 สร้างนิสัยที่ดี ในการดูโทรทัศน์ ให้แก่เด็ก

	 ข้อแนะนำในการสร้างนิสัยที่ดี ในการดูโทรทัศน์ให้แก่เด็กและ 

เยาวชนที่บิดามารดา	และผู้ปกครองพึงตระหนักมีดังต่อไปนี้	คือ

 จำกัดเวลา 

	 จำกดัเวลาในการใหเ้ดก็ไดด้โูทรทศัน	์รวมทัง้การดวูดีโิอ	ซดี	ีหรอืดวีดี	ี

และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ต่างๆ	 ด้วย	 กิจกรรมทั้งหมดนี้ไม่ควรเกินวัน 

ละ	1	หรือ	2	 ช่ัวโมง	 ย่ิงระหว่างทำการบ้านไม่ควรให้เด็กดูโทรทัศน์เด็ดขาด 

และในห้องนอนลูกก็ไม่ควรจะมีเครื่องรับโทรทัศน์	

 วางแผนในการดูโทรทัศน์

	 แทนที่จะกดเปลี่ยนช่องไปมาช่องโน้นช่องนี้	 ควรวางแผนในการดู 

โทรทัศน์ด้วยการเปิดจากหนังสือรายการโทรทัศน์	 หรือรายการโทรทัศน์ที่ 

ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวันต่างๆ		แล้วเลือกรายการที่น่าดูหรือเหมาะสม 

ต่อการดูจริงๆ	 	 จากนั้นก็เปิดดูเฉพาะรายการที่วางแผนไว	้ และปิดเครื่อง 

รับเมื่อจบรายการนั้นๆ	

 ดูโทรทัศน์ไปพร้อมกับลูกๆ

	 ถ้าเป็นไปได้	 คุณควรดูโทรทัศน์ไปพร้อมกับลูกๆ	 ทุกครั้ง	 และชวน 

ลูกพูดคุยถึงเรื่องหรือรายการที่กำลังดูกัน		ถ้าลูกของคุณยังเล็กมาก	พวก 

เขาอาจจะยังไม่สามารถบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างรายการแสดง	

ภาพยนตร์โฆษณา	หนังการ์ตูน	หรือชีวิตจริง	รายการที่คุณเองจะต้องระวัง 

และให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือ	 รายการประเภทที่เรียกว่า	 “เรื่องจริง 

ผ่านจอ”	 นั่นคือ	 รายการที่นำมาจากเหตุการณ์ของชีวิตคนจริงๆ	 เพราะ 

เรื่องราวต่างๆ	เหล่านั้น	มักไม่ค่อยจะเหมาะกับเด็ก
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 ให้ลูกดูแต่รายการที่สะท้อนทัศนะที่ถูกต้องเหมาะสม

	 รายการโทรทศันบ์างรายการจะแสดงใหเ้หน็ถงึทศันคตทิีเ่ปน็คา่นยิม

ที่เป็นแบบอย่าง	 เช่น	 การแสดงอาการกรี๊ดของนางร้ายในละคร	 วัยรุ่น 

จะต้องมั่วสุมและติดยา	หรือเล่นการพนัน	คนรวยย่อมดูถูกคนจน	ชนชาติ 

เพื่อนบ้านของไทยมักเป็นคนเด๋อด๋า	 โง่เง่า	 เหล่านี้เป็นต้น	 ในฐานะ 

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง	 คุณจะต้องเฟ้นหารายการท่ีสะท้อนค่านิยมท่ีเหมาะสม 

เช่น	บทบาทที่แท้จริงของหญิงยุคใหม่ในปัจจุบัน	บทบาทของคนชรา	หรือ 

ชีวิตของคนเชื้อชาติอื่นๆ		เป็นต้น

 ช่วยลูกต่อต้านการโฆษณาบ้าเลือด

	 บางครั้งเมื่อลูกของคุณถูกกระหน่ำกรอกหูด้วยภาพยนตร์โฆษณา	

เขาอาจจะอยากซือ้นัน่				ซือ้นีต่ามทีโ่ฆษณาชกัชวน	คณุจะตอ้งคอยชว่ยเหลอืเขา	

โดยอธิบายให้เด็กๆ	 ฟังว่าภาพยนตร์โฆษณาเหล่านั้นมีเป้าหมายเพียงเพื่อ 

ให้คนดูไปซื้อของ	ทั้งที่จริงๆ	แล้วพวกเขาอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ของนั้น

เลยก็ได้

 มองหาวีดิโอ	ซีดี	หรือดีวีดีที่มีคุณภาพให้ลูกดู

	 ตามหา้งรา้นตา่งๆ	มมีว้นวดีโิอ	แผน่ซดี	ีหรอืดวีดีทีีส่นกุและมคีณุภาพด	ี

เหมาะสมกับเด็กมากมาย	 ก่อนซ้ือคุณสามารถตรวจสอบเน้ือหาและคุณภาพ 

ของภาพยนตร์ต่างๆ	เหล่านั้นได้จากบทวิจารณ์ต่างๆ	

 หาทางเลือกอื่นให้ลูกที่นอกเหนือจากการดูโทรทัศน์

	 ถา้ปลอ่ยใหล้กูดโูทรทศันบ์อ่ยๆ		เดก็ๆ	กจ็ะตดิ	และนัน่กเ็ทา่กบัคณุเพาะ 

นิสัยในการชอบดูโทรทัศน์ให้เขา	 เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คอยมองหาทาง 

เลือกอื่นให้เขาบ้าง	 เช่น	 ออกไปเล่นกลางแจ้ง	 ไปห้องสมุด	 อ่านหนังสือ	

ทำงานอดิเรกอื่นๆ	เล่นกีฬา	เล่นดนตรี		ทำงานศิลปะ	หรืออาจจะไปเที่ยว
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พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว	เพื่อนๆ	หรือเพื่อนบ้าน

 สร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูก

	 ในฐานะพ่อแม่	 คุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกโดยการไม่ดูโทรทัศน์ 

พรำ่เพรือ่	หากแตต่อ้งจำกดัเวลาดทูวีดีว้ยเชน่กนั	และเลอืกดแูตร่ายการดีๆ 	

ที่มีประโยชน์	จะทำให้ลูกของคุณได้เรียนรู้จากตัวคุณ

 ออกความเห็นดังๆ

	 เมือ่คณุดรูายการโทรทศันแ์ลว้รูส้กึวา่ชอบรายการใดไมช่อบรายการ

ใด	ขอให้แสดงความคิดเห็นออกมาดังๆ	ด้วยการเขียนจดหมาย	อีเมล	ส่ง 

ไปยังสถานีโทรทัศน์หรือผู้ผลิตรายการ	 เพราะคนที่ดูแลด้านรายการอยู่ 

เขาย่อมยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านเสมอ	 ถ้าคุณคิดว่ามี 

รายการโฆษณาอันไหนที่ไม่เหมาะสม	 หรือสร้างค่านิยมที่ผิดๆ	 ให้แก่ผู้ชม	

ขอให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์	ช่องโทรทัศน์	และเวลาที่คุณได้ดู	พร้อมกับระบุว่า

รายการโฆษณานั้นไม่ดีอย่างไร

 หาข้อมูลเพิ่มเติม 

	 แหล่งข้อมูลต่างๆ	 เหล่านี้สามารถช่วยให้ข้อมูลกับคุณได้เกี่ยวกับ 

บทบาทของโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตคุณและเด็กๆ		

	 •	กลุ่มองค์กรสาธารณะหรือองค์กรทางสังคมต่างๆ	 ที่มีการตีพิมพ์ 

จดหมายข่าวซึ่งให้ความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์รายการโทรทัศน์	รวมทั้งให้

คำแนะนำในการที่จะให้ครอบครัวคุณและเด็กๆ	 สามารถดูโทรทัศน์ได้ 

อย่างมีประโยชน์และปลอดภัย

	 •	กลุ่มสมาคมผู้ปกครองและครูที่โรงเรียนของลูกคุณ

	 •	คุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนๆ	 ลูกและเพื่อนๆ	 ร่วมชั้นเรียนของลูก	

ควรจะได้มีการจัดเสวนา	 พบปะพูดคุย	 เพื่อถกปัญหาเกี่ยวกับอิทธิพลของ 
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สื่อและผลักดันมาตรการในการดูโทรทัศน์อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

8.2 กิจกรรมยามว่าง 10 อย่างสำหรับลูก

	 สำหรับคุณพ่อคุณแม่	สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูก	คือ	การวางแผนให้

ลูกได้ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์อย่างอื่น		แทนที่จะปล่อยให้ลูกๆ	เฝ้าอยู่หน้า 

จอโทรทัศน์แต่เพียงอย่างเดียว		

 1.	 ให้ลูกอ่านหนังสือท่ีเป็นประโยชน์และเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้	

การเลือกหนังสือดีๆ	 เล่มหนึ่งให้ลูกอ่าน	อาจทำให้เขาสามารถเปิดมุมมอง 

โลกได้อย่างกว้างขวาง	 เช่น	 แทนที่จะรู้จักแต่เรื่องราวใกล้ตัว	 ลูกอาจได้รู้ 

เรื่องราวของภูมิภาคอื่นๆ	ของประเทศหรือของโลก	 เช่น	การเรียนรู้เลือก 

อ่านเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ	 อุทยานประวัติศาสตร์	 พิพิธภัณฑ์	 ฯลฯ 

การทำเช่นนี้อาจช่วยจุดประกายในการเรียนรู้ให้แก่ลูก	 ทำให้เขาเกิดความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ	ข้อสำคัญคือ	พ่อแม่จะต้องร่วมอ่านและ

นำเร่ืองท่ีอ่านมาพูดคุย	แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนทัศนะกับลูกด้วย

 2.	พาลูกไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

	 ถ้าแถวบ้านของคุณมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นก็ควรพาลูกไปเยี่ยมชม 

พิพิธภัณฑ์เหล่านั้น	 เพื่อให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น	 ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยปลูกฝังความรักท้องถิ่น 

หรือความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนให้แก่เด็กๆ	 อีกด้วย	 หรือคุณพ่อ 

คุณแม่ควรจะหาเวลาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ	 ภายในประเทศ	 ทั้งใน 

กรุงเทพฯ	 หรือตามจังหวัดต่างๆ	 เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้	

รักการค้นคว้าหาข้อมูลของเด็กๆ	

 3.	พาลูกไปเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์

	 คุณพ่อคุณแม่ควรหาเวลาว่างพาลูกๆ	 ไปเที่ยวตามสถานที่ 
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ประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ที่ ใกล้ๆ	 เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ 

เกร็ดประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวในอดีต	 เพื่อให้ลูกเกิดความประทับใจใน 

เรื่องราวเก่าๆ	และทิ้งโลกอันวุ่นวายของปัจจุบันไว้เบื้องหลัง

 4.	วางแผนใช้เวลาวันหยุดให้สนุกและผ่อนคลาย

	 คุณพ่อคุณแม่ควรวางแผนที่จะมีวันหยุดพักผ่อนฤดูร้อนหรือวันหยุด

สุดสัปดาห์อย่างมีคุณภาพ	วันหยุดพักผ่อนของครอบครัวอาจเป็นวันเงียบๆ	

ไดพ้กัผอ่นอยา่งสบายๆ	เชน่	นอนอา่นหนงัสอื	หรอืไปพกัผอ่นอยา่งสนกุสนาน	

เช่น	 ไปเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำ	 ไปสวนสนุก	 ไปสโมสรกีฬาเพื่อเล่นกีฬาที่ 

ครอบครัวโปรดปราน	หรือจัดอาหารไปปิกนิกตามสวนสาธารณะพร้อมด้วย

เคร่ืองดื่มเย็นๆ	เช่น	น้ำส้ม	น้ำมะนาว	เป็นต้น

 5.	พาลูกไปท่องเที่ยวกลางแจ้ง

	 ในวันที่อากาศสบายๆ	 คุณพ่อคุณแม่อาจพาลูกๆ	 ไปท่องเที่ยว 

ประเภทหนึ่งวัน	 เช่น	 ไปถีบจักรยานเล่น	 ไปว่ายน้ำที่ทะเล	 ไปดูหิ่งห้อย	

ไปดูนก	 ไปสวนพฤกษศาสตร์เพื่อศึกษาต้นไม้ใบหญ้า	 หรือถ้าไม่อยาก 

ไปไหนไกลๆ	 ก็อาจใช้เวลากลางแจ้งอยู่กับลูกที่บ้าน	 เช่น	 ช่วยกันทำสวน		

เลี้ยงปลา	เลี้ยงสุนัข	เล่นกับสุนัข	เป็นต้น

 6.	พาลูกไปร่วมกิจกรรมสำหรับเด็ก

	 คุณพ่อคุณแม่อาจสำรวจกลุ่มกิจกรรมใกล้ๆ	บ้าน	หรือสโมสรต่างๆ	

ที่มีการจัดกิจกรรมในท้องถิ่น	แล้วพาลูกไปเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ	เช่น	

การเล่านิทาน		(story	telling)	และเปิดโอกาสให้ลูกๆ	ได้มีส่วนร่วมในการ 

เล่าเรื่อง	 เพื่อฝึกทักษะในการพูดและการเล่าเรื่องให้เด็กๆ	 ด้วย	 หรือคุณ 

อาจพัฒนากิจกรรมนี้ขึ้นในบ้านตัวเอง	 เพื่อให้เด็กๆ	 ได้ฝึกฝนและเล่า 

เรื่องราวที่พวกเขาประทับใจ
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  7.	พาลูกไปดูดาว

	 ถา้คณุพอ่คณุแมม่บีา้นทีอ่ยู่ในทีเ่งยีบๆ	และรอบขา้งมดืๆ	เชน่	ในสวน	

ในชนบท	กจิกรรมอยา่งหนึง่ทีด่สีำหรบัเดก็ๆ	คอื	การเอาเสือ่มาปนูอนทีร่ะเบยีง	

หรือกางเต็นท์แล้วนอนดูดาว	ท่ามกลางความมืดและอากาศสบายๆ	โดยที่

คุณพ่อคุณแม่อาจอธิบายให้ลูกๆ	 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลและโลกของ 

ดวงดาว	 หรือถ้าคุณพ่อคุณแม่มีบ้านอยู่ ในกรุงเทพฯ	 หรือเมืองใหญ่	

คุณพ่อคุณแม่อาจพาลูกๆ	 ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด	 เพื่อให้มีโอกาสออกไป 

นอนกลางแจ้งและดูดาว	 หรืออีกทางหน่ึงอาจพาลูกไปยังสถานท่ีท่ีเรียกว่า	

ท้องฟ้าจำลอง	(planetarium)	เพื่อให้ลูกได้ศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์

 8.	อ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอน

	 การอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนนับเป็นกิจกรรมแบบเก่าๆ	 ที่มี 

ประโยชน์สำหรับลูกในการสร้างสรรค์จินตนาการให้ลูก	 และฝึกให้ลูกได้ 

หัดอ่านนิทานด้วยความสนุกพร้อมทั้งได้สาระไปในเวลาเดียวกัน	 ถ้าลูก 

ยังเล็กๆ	 คุณพ่อคุณแม่อาจเป็นฝ่ายต้องอ่านนิทานให้ลูกฟัง	 แต่ถ้าคุณพ่อ 

คุณแม่มีลูกที่โตและอ่านหนังสือออกแล้ว	 ก็ควรจะสลับกันอ่าน	 โดย 

คุณพ่อคุณแม่และลูกๆ	 อาจช่วยกันเลือกเรื่องหรือนิทานที่จะนำมาอ่าน 

เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

 9.	ชวนลูกสร้างแคปซูลกาลเวลา	(time	capsule)	สำหรับอนาคต 

	 การเล่นเช่นนี้จะทำให้เด็กๆ	ได้ใช้จินตนาการของเขาในการคิดอย่าง

สร้างสรรค์	 ลักษณะของกิจกรรมอาจเริ่มโดยคุณพ่อคุณแม่ชวนให้ลูกได้ 

สร้างโลกสมมุติ	โดยอาจจินตนาการว่าถ้าต้องเดินทางมุ่งสู่อนาคตในอีก	10	

ปีข้างหน้า	 พวกเขาอยากจะเอาอะไรติดตัวไปบ้าง	 เริ่มแรกคุณพ่อคุณแม่ 

อาจตอ้งหาภาชนะสกัอยา่งหนึง่	อาจเปน็กระปอ๋ง	หบี	หรอืกลอ่ง	แลว้ใหล้กูๆ	
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หาของมาใส่	 เช่น	 อาจเป็นหนังสือพิมพ์	 ภาพเขียน	หนังสือ	 แผ่นซีดีเพลง	

แผ่นดีวีดีภาพยนตร์	จดหมาย	หรือรูปถ่าย	แล้วจึงบอกลูกๆ	ว่า	จะฝังกล่อง 

สมบัตินี้ไว้ใต้ดิน	 เพื่อให้ลูกๆ	 หลานๆ	 มาขุดพบ	 หรือลูกๆ	 อาจมาเปิด 

เองในภายหลัง	โดยเขียนระบุไว้ที่กล่องว่าห้ามเปิดจนกว่าจะถึงปี...	เหล่านี้	

ล้วนเป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถสร้างความสนุกตื่นเต้นให้แก่ 

ลูกๆ	ได้

 10.	พาลูกไปดูภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือ

	 ภาพยนตร์หลายเรื่องในปัจจุบันมักจะถูกนำมาสร้างโดยมีที่มาจาก 

หนังสือวรรณกรรมที่มีเนื้อหาไม่เป็นพิษเป็นภัย	 หรือส่งเสริมคุณธรรมดีๆ	

สำหรับเด็กๆ	ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน	เช่น	Harry	Potter	หรือ	Charlie	and	

the	Chocolate	Factory	ท้ังน้ี	คุณพ่อคุณแม่จะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้เป็น

ฝ่ายเลือกภาพยนตร์ท่ีเขาต้องการจะดูก่อน	โดยคุณพ่อคุณแม่อาจช่วยช้ีแนะ

หรือออกความเห็น	หรืออาจให้เด็กๆ	เลือกหนังสือเล่มที่เขาอยากอ่านก่อน	

จากน้ันจึงค่อยพาไปชมภาพยนตร์	และกลับมาพูดคุยสนทนาเก่ียวกับเน้ือหา

ของภาพยนตร์หรือชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างบทภาพยนตร์กับหนังสือ	

เพื่อฝึกให้ลูกรู้จักคิดในเชิงวิเคราะห์ต่อไป
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 จากการสำรวจข้อมูลเก่ียวกับองค์กรท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ 

เวลาว่างให้มีประโยชน์สำหรับเด็ก	เท่าที่ผ่านมาจะพบว่ารายการโทรทัศน์ที่

ถ่ายทอดกันในประเทศต่างๆ	ในปัจจุบันล้วนแต่มีบทบาทหลักในการสร้างและ 

บ่มเพาะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทางสังคมให้แก่เด็กๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ความกา้วรา้วรนุแรง	การหมกมุน่แตเ่รือ่งเพศ	การดถูกูเหยยีดหยามระหวา่ง 

เชื้อชาติ	การเห็นแต่เรื่องสวยงาม	เท่	เก๋	หล่อ	เป็นเรื่องสำคัญ	การทำให้ 

ความใส่ใจในการเรียนรู้ของเด็กลดลง	 และการทำให้เด็กเกิดปัญหาเรื่อง 

สุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง	 อันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารไม่ครบหมู่ 

และขาดการออกกำลังกาย	เหล่านี้ล้วนเป็นพิษภัยที่เกิดจากพฤติกรรมการ

ดูโทรทัศน์อย่างไม่เหมาะสมทั้งสิ้น	 จริงอยู่ที่โทรทัศน์สามารถใช้เป็นสื่อ 

ที่ดีในการใช้เป็นเครื่องมือพักผ่อนหย่อนใจ	 หรือใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ 

9  บทส่งท้าย
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การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาให้แก่เด็กๆ	 แต่บรรดารายการโทรทัศน์ที ่

ถ่ายทอดกันอยู่นั้น	 ก็มีบางรายการที่มีโทษมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์เช่น 

เดียวกัน	 ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ปกครองและพ่อแม่ที่จะต้อง 

สอดส่อง	 ให้คำแนะนำ	 และกำหนดแนวทางในการดูโทรทัศน์ของลูกๆ	

เพื่อให้เด็กๆ	 ได้เลือกสรรดูแต่รายการที่มีคุณค่า	 ให้ประโยชน์	 สร้างเสริม 

ประสบการณ์และพฤติกรรมที่ดี		

	 นอกจากพ่อแม่	 ผู้ปกครองควรจะทำหน้าที่โดยตรงในการเลือกสรร 

รายการโทรทัศน์ที่ดีสำหรับลูกๆ	 แล้ว	 อีกบทบาทหนึ่งที่พ่อแม	่ ผู้ปกครอง 

ควรตระหนักก็คือ	 การรวมตัวกันขึ้นมาเป็นหน่วยงานหรือองค์กร	 เพื่อ 

ผลกัดนัในระดบันโยบายใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หลาย	ไมว่า่จะเปน็รฐับาล	ผูผ้ลติ/

สร้างรายการโทรทัศน์	สถานีโทรทัศน์ผู้แพร่ภาพ	บริษัทห้างร้านต่างๆ	ที่ทำ

การโฆษณาผ่านทางสื่อโทรทัศน์	และสังคมโดยรวม	ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่

เกิดขึ้นและหาทาง	 รวมทั้งกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

และเปน็รปูธรรม	โดยเปน็การแกไ้ขปญัหาในภาพรวม	มใิชแ่กท้ีจ่ดุใดจดุหนึง่	

แต่จะต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกัน

 อย่างไรก็ตาม	 จากการสำรวจข้อมูลพบว่า	 ประเทศกำลังพัฒนา 

ในแถบเอเชยี	ยงัไมไ่ดใ้หค้วามสนใจในเรือ่งนีเ้ทา่ทีค่วร	ไมว่า่จะเปน็จติสำนกึ 

หรือการตระหนักถึงปัญหาในระดับครัวเรือน	หรือภาพรวมของการรวมตัว

กนัเปน็องคก์รในทางสงัคมเพือ่รณรงคแ์กไ้ขปญัหา	จะเหน็วา่ครอบครวัของ 

ประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ	 ในเอเชีย	 หรือแม้แต่ประเทศไทยเอง	 ยังไม่ 

ตระหนักถึงพิษภัยอันเกิดจากการดูโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม	หลายๆ	บ้านยัง

ใช้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นพี่เลี้ยงเด็ก	 และไม่เคยกลั่นกรองรายการที่ดี	
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มีคุณภาพ	และเหมาะสมกับเด็ก	นอกจากนั้น	ยังไม่มีการจำกัดเวลาในการ

ดูโทรทัศน์สำหรับเด็ก	หากแต่ปล่อยให้เด็กเปิดโทรทัศน์ดูได้ตามชอบใจ	ไม่

วา่รายการนัน้จะเปน็รายการสำหรบัผูใ้หญท่ี่ไมเ่หมาะสมกบัเดก็กต็าม		ทัง้นี	้	

ผดิจากขอ้มลูทีพ่บในประเทศทีพ่ฒันาแลว้	เชน่	ในองักฤษ	อเมรกิา	แคนาดา	

หรอืญีปุ่น่	ทีม่หีนว่ยงานหรอืองคก์รหลายแหง่ทีเ่ปน็องคก์รภาคเอกชน	หรอื 

เกิดจากการรวมตัวกันของบิดามารดา	ผู้ปกครอง	ครู	หรือกลุ่มสตรี	 ได้มี 

การก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลปัญหาด้านการดูโทรทัศน์อย่างไม่เหมาะสม	 การใช้ 

เวลาว่างอย่างไม่มีประโยชน์ของเด็กๆ	 หลังจากเลิกเรียน	 ปัญหาเรื่อง 

สุขภาพหรือโรคอ้วนในเด็ก		และปัญหาจากการที่เด็กๆ	มีความบกพร่องใน

การเรียนรู้และการคิดในเชิงวิเคราะห์		องค์กรต่างๆ	ในประเทศพัฒนาแล้ว 

ได้ทำการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหา	หาทางออกให้แก่พ่อแม่	และ

มกีารสรา้งกจิกรรมอยา่งเปน็ระบบและเปน็รปูธรรม	เพือ่ใหพ้อ่แมแ่ละเดก็ๆ	

ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความสุขสงบให้เกิดข้ึนในครัวเรือนอย่างแท้จริง

	 ดังนั้นสำหรับประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียทั้งหลาย	จำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดตั้งองค์กรประเภทนี้ขึ้นมารองรับ	 เพื่อกำหนด 

แนวทางแหง่ชาตใินการสง่เสรมิพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ใหเ้ปน็ไปในทางที่

ถูกต้อง	ปกป้องคุ้มครองเด็กให้รอดพ้นจากพิษภัยของส่ือใกล้ตัว		ขณะเดียว

กันก็จะต้องมีการรณรงค์ให้พ่อแม่ทุกครอบครัวได้ตระหนักถึงพิษภัยร้าย 

บางด้านของสื่อโทรทัศน์	 และเรียกร้องให้พ่อแม่	 ผู้ปกครองได้มาร่วมมือ 

ร่วมใจในการดำเนินกิจกรรมที่จะสรรค์สร้างประโยชน์ให้แก่ลูกๆ	 และร่วม

กันพัฒนาแนวทางในการดำเนินการที่ยั่งยืน	 เช่น	 การสร้างสภาวะ 

การรู้เท่าทันสื่อ	การผลักดันให้มีการศึกษาเกี่ยวกับสื่อขึ้นในโรงเรียน	การ

ส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสคิดในเชิงวิเคราะห์	 และมีวิจารณญาณในการ 

เลือกบริโภคสื่อที่เหมาะสมกับวัย	
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