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สัมมนาระดับประเทศในประเด็นเรื่องการรู้เท่าทันสื่อฯ มาแล้วอย่างน้อย
สองครัง้ ในช่วงสามปีทผ่ี า่ นมา โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทีส่ �ำ คัญ ได้แก่
ศู น ย์ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ยการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งพลเมื อ ง Thai Civic
Education Center (TCE) และ สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
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แต่ละครัง้ ได้เชิญวิทยากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ มาแลกเปลีย่ นพูดคุยใน
เรือ่ งนี้ แต่ละท่านได้ให้แง่คดิ ทีส่ ามารถนำ�ไปต่อยอดในการผลักดันการทำ�งาน
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อฯ ต่อไปได้ จึงเกิดความคิดในการนำ�ประเด็นเหล่านั้น
มาเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ เมื่อคุณโสภิดา วีรกุลเทวัญ ซึ่งเคยทำ�งานสื่อ
และเคยอยู่ ใ นที ม นโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น เรื่ อ งสื่ อ มาเป็ น เวลา
หลายปี ได้กรุณารับเป็นบรรณาธิการและนักเขียน ผลงานการเขียนเล่มนีจ้ งึ
ได้มกี ารนำ�เสนอข้อมูลมากกว่าประเด็นการพูดคุยในวงสัมมนา แต่ยงั เป็นการ
ค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงประเด็นสำ�คัญทีม่ กี ารอภิปรายในระดับสากล
ตลอดจนสถานการณ์สำ�คัญในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา
การนำ�เสนอข้อมูล ในหนังสือ “เท่าทันสื่อ อำ�นาจในมือพลเมือง
ดิจิทัล” ช่วยทำ�ให้เราเห็นบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคพลเมืองทั้ง
ในระดับองค์กร และระดับปัจเจกบุคคล ซึ่งมีส่วนอย่างสำ�คัญในการสร้าง
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อฯ เพื่อเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้เน็ต เป็นพลเมืองดิจิทัล
ที่มีความตื่นรู้และสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ในขณะเดียวกันข้อมูล
หลายส่วนทำ�ให้เราเท่าทันในบทบาทของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนทีส่ ามารถ

เท่าทันสื่อ : อำ�นาจในมือพลเมืองดิจิทัล

3

เข้ามาควบคุมการสื่อสารที่ดูเหมือนมีเสรีภาพอย่างเต็มเปี่ยมได้อย่างที่เรา
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หลายประเด็นในหนังสือเป็นเรื่องที่ดิฉันเห็นว่า เป็นประโยชน์ใน
การนำ�ไปประยุกต์ใช้สำ�หรับการผลักดันงานเรื่องรู้เท่าทันสื่อฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา ที่ คุณ Pam Steager นักวิจยั อาวุโส
ประจำ� Media Education Lab นำ�เสนอกรอบการทำ�งานเรือ่ งรูเ้ ท่าทันสือ่ ใน
ระบบการศึกษา ซึง่ ดิฉนั เห็นสอดคล้องกับคุณ Steager ทีว่ า่ การทำ�ให้คนใน
ชุมชนเข้าใจเรื่องรู้เท่าทันสื่อนับเป็นโจทย์ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงท้าย
ของหนังสือ ยังได้น�ำ เสนอบทบาทขององค์กรกำ�กับดูแลสือ่ ในสามประเทศ
ได้แก่ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และไทย ซึ่งทำ�ให้เราเห็นว่า องค์กร
กำ�กับดูแลในต่างประเทศได้ใช้ขอ้ มูลจากการทำ�งานวิจยั เพือ่ นำ�มาออกแบบ
นโยบาย ดังเช่นตัวอย่างของ Ofcom แห่งสหราชอาณาจักร มีการทำ�วิจัย
เรื่อง การใช้สื่อของเด็กแต่ละกลุ่มและสำ�รวจมุมมองของผู้ปกครอง ข้อมูล
เหล่านี้ถูกนำ�มาใช้ในการออกแบบนโยบายเรื่องเท่าทันสื่อของสังคมที่นั่น
ซึ่งแนวทางลักษณะนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ในการนำ�มาประยุกต์ใช้สำ�หรับ
สังคมไทย
ดิฉนั หวังว่า หนังสือเล่มนีค้ งจะเป็นประโยชน์กบั ทุกท่านทีส่ นใจและ
ผลักดันเรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสือ่ ในสังคมไทย และขอขอบคุณเครือข่ายภาคีทกุ
องค์กรที่ได้ร่วมทำ�งานผลักดันเรื่องการรู้เท่าทันสื่อฯ ตลอดจนสำ�นักงาน
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีใ่ ห้การสนับสนุนการทำ�งานมาโดยตลอด
เข็มพร วิรุณราพันธ์
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)
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งานเขียนเรื่อง เท่าทันสื่อ อำ�นาจในมือพลเมืองดิจิทัล เป็นการ
เรียบเรียงมุมมอง แนวคิดและข้อเสนอของกลุ่มคนจำ�นวนหนึ่งที่เห็นว่า
ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้กับประชาชน
ซึง่ การรูเ้ ท่าทันสือ่ ฯ เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการเสริมสร้างพลังจาก “ผูใ้ ช้เน็ต”
สูก่ ารเป็น “พลเมือง” ทีม่ อี �ำ นาจในการสร้างสรรค์และเปลีย่ นแปลง การเท่าทัน
ในทักษะเหล่านี้ ไม่เพียงครอบคลุมเรื่องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในฐานะ “ผูใ้ ช้” เท่านัน้ แต่ยงั เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์
อีกหลายชุด ซึง่ ล้วนมีตลาดหรือเอกชน และบทบาทของรัฐเข้ามาเกีย่ วข้อง
ในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในระดับชีวติ ประจำ�วัน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งความเป็น
ส่วนตัว หรือการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสือ่ ทีถ่ กู กำ�กับโดยกฎหมายและ
ตลาด ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ประสบการณ์จากต่างประเทศหลายแห่งพบว่า การรู้เท่าทันสื่อฯ
ถือเป็นนโยบายระดับชาติที่ภาคส่วนต่างๆ ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาพลเมือง
ประชาธิปไตยทั้งในและนอกระบบการศึกษา บางประเทศมีข้อกำ�หนด
ในกฎหมายว่า การรูเ้ ท่าทันสือ่ ฯ เป็นหน้าที่ขององค์กำ�กับดูแลสื่อที่ดำ�เนิน
ภารกิจดังกล่าว นอกจากนี้หนังสือยังได้รวบรวมข้อมูลปรากฏการณ์และ
ความเคลื่อนไหวสำ�คัญที่รัฐในบางประเทศใช้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
เช่น fake news เป็นต้น รวมถึงการนำ�เสนอกรณีของพลเมืองในหลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่ใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
เนื้อหาที่นำ�เสนอในหนังสือมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย
การนำ�เสนอของวิทยากรในกิจกรรม MIDL การค้นคว้าข้อมูลที่ปรากฏใน
เว็บไซต์ สำ�นักข่าวและงานศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องในบางประเด็น โดยระยะเวลาในการค้นคว้าและ
เรียบเรียงอยู่ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มีนาคม 2561
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กิจกรรม MIDL ที่กล่าวถึง ได้แก่ การสัมมนาในเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy-MIDL)
อำ�นาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และงาน MIDL Week 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
6-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทัง้ สองงานจัดทีก่ รุงเทพมหานคร โดย สถาบัน
สื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education Center-TCE)
เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 10 บท
บทแรก MIDL กับการสร้างพลเมือง ทำ�ไม MIDL จึงเกี่ยวข้องกับ
พลเมือง? ในบทเริ่มต้นนี้ เข็มพร วิรุณราพันธ์ แห่งสถาบันสื่อเด็กและ
เยาวชน บอกเล่าเกี่ยวกับความสำ�คัญของการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและ
ดิจิทัล ว่ามีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยอย่างไร
รวมทั้งที่มาของแนวคิด MIDL กับพลเมือง 3 แบบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สสย.
และเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยนำ�เสนอ
บททีส่ อง จากผูใ้ ช้เน็ต สูพ
่ ลเมืองดิจทิ ลั นำ�เสนอหลักการพืน้ ฐาน
ของพลเมืองดิจิทัล และทักษะในการรับมือในโลกดิจิทัล รวมทั้งพูดคุยกับ
จีรนุช เปรมชัยพร แห่งเว็บไซต์ประชาไท ว่าด้วยเรื่องที่พลเมืองดิจิทัลควร
ตระหนัก
บทที่สาม พลเมืองกับการเท่าทันรัฐ และเอกชน ชวนผู้อ่านไป
พิจารณาแง่มุมเรื่องราวที่สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ กสทช. และ
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ แห่ง iLaw นำ�เสนอเกี่ยวกับบทบาทของรัฐและเอกชน
ทีเ่ ข้ามากำ�กับ ควบคุมการสือ่ สารทีด่ เู หมือนมีเสรีภาพบนโลกออนไลน์ โดย
มีตัวอย่างกรณีการปิดเฟซบุ๊กชั่วคราว ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งสะท้อนความ
ร่วมมือในการควบคุมสื่อออนไลน์ระหว่างรัฐและเอกชน
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บทที่สี่ เท่าทัน “ข่าวปลอม” ในยุคหลังความจริง ช่วงสองปีมานี้
มหาอำ�นาจในโลกล้วนจ้าละหวั่นกับปัญหา fake news เรามาสำ�รวจกันว่า
ประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย รับมือกับเรื่องนี้กันอย่างไร และ
ลักษณะ fake news ของไทย รวมทั้งการรับมือแบบเวรี่ไทยของรัฐไทยเป็น
อย่างไร
บทที่ห้า การใช้ MIDL ประสบการณ์ในการศึกษาของไทยและ
สหรั ฐ อเมริ ก า ขณะที่ ส หรั ฐ อเมริ ก าส่ ง เสริ ม การใช้ iPadagogy ใน
ประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายห้ามนักเรียนในสถาน
ศึกษาทุกระดับใช้มอื ถือในห้องเรียน เรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างไร เราจะได้เรียนรูผ้ า่ น
มุมมองของ นักวิจัยจาก Media Education Lab แห่งสหรัฐอเมริกา และ
อรรถพล อนันตวรสกุล แห่ง TCE
บทที่หก พลังพลเมืองเพื่อสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม โซเชียลมีเดีย
เป็นโอกาสในการสื่อสารของพลเมืองและองค์กรที่ทำ�งานเคลื่อนไหวใน
ประเด็นสาธารณะในสายตาของวิฑูรย์ เลี่ยนจำ�รูญ แห่งไบโอไทย เขาเล่า
ประสบการณ์และมุมมองที่พลเมืองต้องเท่าทันในการรับข่าวสาร ร่วมกับ
ศศิน เฉลิมลาภแห่งมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
บทที่เจ็ด วิดีโอออนไลน์ พื้นที่สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่
การใช้วิดีโอและเผยแพร่ออนไลน์ เป็นเครื่องมือแสดงพลังของการสื่อสาร
ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยความหลากหลายและความแตกต่าง
นับตั้งแต่เรื่องศาสนา สิทธิทางเพศ การเมือง ทิศทางการพัฒนา ฯลฯ
บทนีจ้ ะทำ�ความรูจ้ กั กับแนวทางการทำ�งานการสือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจ
ใหม่ของนักกิจกรรมทางสังคม
บทที่แปด เฟซบุ๊ก บทสนทนาของพลเมือง แพลตฟอร์มอย่าง
เฟซบุ๊กได้เปิดกว้างให้กับคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีทุนทางสังคมมาก่อน
สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เปิดประเด็นทางสังคมและการเมือง
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บอกเล่าเรือ่ งราวผ่านการโพสต์และแชร์ภาพหรือความเห็น เนือ้ หาบทนีช้ วน
ไปดูตวั อย่างกรณีชนพืน้ เมืองในแคนาดา การส่งเสียงจากเด็กชาวปาเลสไตน์
การเล่าประสบการณ์ของผู้หญิงไทยที่ถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ในเรือนจำ�และการล่วงละเมิดทางเพศ
บทที่เก้า รณรงค์ในโลกออนไลน์จะได้ผลอะไร ในยุคเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั พลเมืองมีอ�ำ นาจมากขึน้ จริงหรือไม่ และสามารถนำ�การเปลีย่ นแปลง
ได้มากน้อยเพียงใด ? ช่วยกันหาคำ�ตอบจากตัวอย่างการรณรงค์ #Me Too
ทีม่ ผี ใู้ ช้ทวิตเตอร์ตดิ แฮชแท็กดังกล่าวมากกว่า 1.7 ล้านทวีตใน 85 ประเทศ
และ ขบวนการร่มเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกง ตลอดจนการเคลื่อนไหว
คัดค้านพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ ในเมืองไทย
บทที่สิบ บทบาทองค์กรกำ�กับดูแลนโยบายสื่อ การส่งเสริมการ
รู้เท่าทันสื่อเป็นหน้าที่ของใคร ? ในสหราชอาณาจักร พบว่า Ofcom
องค์กรกำ�กับดูแลสื่อ มีข้อบัญญัติในกฎหมายที่มีอำ�นาจหน้าที่โดยตรงต่อ
ภารกิจนี้ ขณะที่ ACMA ของออสเตรเลีย มีภารกิจเพื่อเตรียมพลเมือง
ของเขาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล น่าสนใจและติดตามดูว่า
แล้วในประเทศไทยรับมือในเรื่องนี้อย่างไร
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บทที่ 1

MIDL กับการสร้างพลเมือง

“MIDL เป็นกระบวนการสร้างสรรค์สังคม
เพื่อให้พลเมืองมีทักษะในการตั้งคำ�ถาม
วิพากษ์ วิจารณ์ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
และการส่งเสริมเรื่อง MIDL จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�
ของพลเมืองในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และมีทักษะในการสื่อสาร”
มุมมองของ เข็มพร วิรุณราพันธ์
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การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media Information and
Digital Literacy - MIDL) เป็นชุดคำ�ที่ได้รับการนิยามและอธิบายโดยบุคคล
หลายสาขาวิชาชีพ ทั้งในแวดวงการศึกษา นิเทศศาสตร์ การตลาด และ
การเมือง อีกทัง้ เปลีย่ นแปลงไปตามสถานทีแ่ ละสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ใหม่ๆ
เช่น ในทวีปอเมริกาเหนือ นิยามการรู้เท่าทันสื่อว่า เป็นเรื่องชุดสมรรถนะ
ของการสือ่ สาร ประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าถึง (access) วิเคราะห์
(analyze) ประเมิน (evaluate) สื่อสาร (communicate) ข้อมูลต่างๆ ที่มาใน
รูปแบบที่หลากหลาย และยังเห็นว่า การรู้เท่าทันสื่อช่วยเสริมพลังของ
ประชาชนให้มที กั ษะในการวิพากษ์วจิ ารณ์, เป็นผูผ้ ลิตงานสร้างสรรค์ตา่ งๆ
ขณะที่ในทวีปเอเชีย อย่างประเทศญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น
เผยแพร่เรือ่ งดังกล่าว มาตัง้ แต่กอ่ น พ.ศ. 2544 โดยเสนอนิยาม การรูเ้ ท่าทัน
สารสนเทศ (information literacy) ประกอบด้วยสี่เรื่อง ได้แก่ ความสามารถ
ในการประเมินหรือตัดสิน การเลือกสรร การจัดการ และการประมวลข้อมูล
ข่าวสาร, ความเข้าใจในลักษณะของสังคมสารสนเทศ ผลกระทบของข้อมูล
ข่าวสารต่อสังคมและมนุษย์, การตระหนักในความสำ�คัญของข้อมูลข่าวสาร
และความรับผิดชอบ, ความเข้าใจในพื้นฐานของศาสตร์ด้านสารสนเทศ
การเรียนรูท้ กั ษะการทำ�งานพืน้ ฐานของข้อมูลข่าวสารและเครือ่ งมืออุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
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ก่อน พ.ศ. 2540 ประเทศทางแถบตะวันตก ได้น�ำ เรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสือ่
มาเชื่อมโยงกับการเสริมสร้างพลังพลเมือง ในแง่มุมที่ว่า พลเมืองสามารถ
เปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์จากผู้ถูกกระทำ� (passive) ในฐานะผู้รับสื่อ
มาเป็นผู้กระทำ� (active) ที่สามารถวิจารณ์หรือท้าทายขนบธรรมเนียม
แบบเดิม และโครงสร้างของวัฒนธรรมสื่อพาณิชย์ รวมถึงหาหนทาง
เปิดพื้นที่ให้กับเสียงและวาทกรรมของพลเมืองด้วย
สำ�หรับในประเทศไทย ชุดคำ�นีป้ รากฏในสังคมไทยมาราวสองทศวรรษ
ยุคเริ่มต้นมีการใช้คำ�โดดๆ ว่า “รู้เท่าทันสื่อ” ที่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า
media literacy เข็มพร วิรณ
ุ ราพันธ์ ผูจ้ ดั การสถาบัน
สื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ผู้คลุกคลีอยู่ในวงการ
ทีท่ �ำ งานเกีย่ วข้องกับการคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
และส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์สำ�หรับเยาวชน เล่าว่า
จากประสบการณ์การทำ�งานในยุคแรกๆ มุง่ เน้นที่
การวิเคราะห์ให้เห็นบทบาทและผลกระทบทีม่ าจาก
การนำ�เสนอของสือ่ ทีม่ ตี อ่ กลุม่ คนต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น ปัญหาผลกระทบจาก
โฆษณา ปัญหาเด็กติดเกม หรือภัยที่มาพร้อมกับ
มพร วิรุณราพันธ์
สื่อใหม่ ขณะที่ขอบเขตของเรื่องการรู้เท่าทันสื่อฯ เข็
ผู้จัดการ สถาบันสื่อเด็ก
มีความลึกซึ้งมากกว่านั้น นับตั้งแต่การติดตาม และเยาวชน (สสย.)
ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาความสามารถในการ
ถอดรหัสหรือวิเคราะห์ขอ้ มูลทีป่ รากฏในสือ่ การขยายโอกาสของประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาตัดสินใจและวางแผน
ใช้ชีวิตของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในยุคปัจจุบันที่ภูมิทัศน์สื่อ
เปลี่ยนแปลงไปมาก การรู้เท่าทันสื่อฯ จึงเป็นทักษะ เครื่องมือที่แต่ละคน
ควรเรียนรู้ ฝึกฝนเพือ่ ให้สามารถคิดวิเคราะห์ขอ้ มูล และใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ได้
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เข็มพร ในฐานะหัวเรือใหญ่แห่ง สสย. ร่วมกับ สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์ประสานงานเครือข่าย
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education CenterTCE) ได้รว่ มกันจัดกิจกรรมในการอบรมเรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสือ่ กับกลุม่ ครูและ
นักการศึกษาหลายรุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2559 สสย. และเครือข่าย ได้รับรางวัล
Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue จาก UNESCO
รางวัลนีส้ นับสนุนองค์กรทีส่ ง่ เสริมงานเท่าทันสือ่ โดยในงาน Global Media
and Information Literacy Week ซึ่งจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ประเทศบราซิล ในครั้งนั้นได้มีตัวแทนจาก
ประเทศไทยเดินทางไปรับรางวัล

UNESCO มอบรางวัลแก่ สสย. ในฐานะองค์กรทำ�งานส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
ในงาน Global Media and Information Literacy Week 2016
ที่บราซิล เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2559
ที่มาภาพ : เว็บไซต์ยูเนสโก
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ยูเนสโกให้ความสำ�คัญในการทำ�งานเรือ่ งรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศ
มาก่อนล่วงหน้าหลายปีแล้ว จากเอกสารใน พ.ศ. 2556 เรื่อง Media and
Information Literacy : Policy and Strategies Guidelines ได้มีการนำ�เสนอ
ความเชื่อมโยงของการรู้เท่าทันสื่อกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยคำ�นึงถึงการเข้าถึงของประชาชนทีก่ ว้างขวาง การหลอมรวมของช่องทาง
การเผยแพร่สารสนเทศและสือ่ ในหลากหลายรูปแบบ เพือ่ พัฒนาประชาชน
ให้มสี มรรถนะทีจ่ �ำ เป็นในการแสวงหาข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ และ
สามารถใช้เสรีภาพในการแสดงออก และเนือ่ งจากการหลอมรวมเทคโนโลยี
ทำ�ให้ไม่อาจจะแยกการรูเ้ ท่าทันออกไปตามแต่ละประเภทของสือ่ ได้ ยูเนสโก
จึงได้สร้างกรอบความคิดทีก่ ว้างขวางครอบคลุมภายใต้แนวคิดเรื่อง Media
and information literacy หรือ MIL
จะเห็นได้วา่ ในช่วงแรก ชุดคำ�ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรูเ้ ท่าทัน ยังประกอบ
ไปด้วยคำ�สองคำ� คือ Media Literacy หรือ รู้เท่าทันสื่อ และ Information
คือ เท่าทันสารสนเทศ จนกระทั่งใน พ.ศ. 2560 ทาง สสย. และเครือข่าย
จึงได้เพิม่ เติมคำ�ว่า ดิจทิ ลั (Digital) มารวมภายใต้ชดุ คำ�ทีเ่ รียกว่า เท่าทันสือ่
สารสนเทศและดิจทิ ลั (Medial Information and Digital Literacy-MIDL) โดย
เมื่อกลาง พ.ศ. 2559 สสย. ร่วมกับเครือข่ายได้จัดระดมความเห็นในการ
นิยามความหมายของคำ�ว่า MIDL เพือ่ ให้เห็นการเชือ่ มโยงของความหมาย
การรู้เท่าทันสื่อฯ และความเป็นพลเมือง
คำ�ถามสำ�คัญในการจัดการประชุมครั้งนั้น คือ พลเมืองที่มีความ
สามารถในการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลต้องมีความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะ หรือค่านิยมอย่างไรบ้าง ซึง่ กิจกรรมเหล่านี้ ถือเป็นขัน้ ตอนของ
ความพยายามที่จะผลักดันให้แนวคิด MIDL สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับ
กระบวนการเรียน การสอนในการศึกษาทุกระดับและสามารถประยุกต์ใช้
กับงานพัฒนาต่างๆ ได้
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สสย.และเครือข่ายได้พฒ
ั นาความร่วมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เพื่อ
สร้างความเข้าใจแนวคิดดังกล่าว ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ กิจกรรม
ครั้งสำ�คัญ ได้แก่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ร่วมกันจัดงานสัมมนา
วิชาการ เรื่อง Media and Information Literacy in the Digital Era ต่อมา
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 สสย.ร่วมกับ สสส. และศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย จัดสัมมนาเรื่อง MIDL
อำ�นาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง การสัมมนาทั้งสองครั้ง
ได้เชิญวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างประเทศจากหลายทวีปมาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ฝ่ายต่างๆ ที่มีบทบาทและสนใจในการ
ขับเคลื่อนสังคม ได้รับฟังบทเรียนของประเทศที่ให้ความสำ�คัญการใช้
แนวคิด MIDL ในการพัฒนาพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นในสังคม

การสัมมนาเรื่อง MIL in the Digital Era
ที่มาภาพ : เว็บไซต์ กสทช.
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เข็มพร เห็นว่า MIDL เป็นกระบวนการสร้างสรรค์สงั คมเพือ่ ให้พลเมือง
มีทักษะในการตั้งคำ�ถาม วิพากษ์วิจารณ์ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการ
ส่งเสริมเรื่อง MIDL จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�ของพลเมืองในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการสื่อสาร
“ถ้าเราไม่มีการส่งเสริมในเรื่องนี้ เราจะพบความเหลื่อมล้ำ�ระหว่าง
คนทีเ่ ข้าถึงกับคนทีเ่ ข้าไม่ถงึ ข้อมูล คนทีเ่ ป็นเจ้าของแหล่งข้อมูลจะมีอ�ำ นาจ
เหนือคนอื่น ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำ�ในการแสดงความคิดเห็น หรือ
ทำ�ให้เกิดช่องว่างและความไม่เท่าเทียมระหว่างคนที่มีทักษะกับคนที่ไม่มี
ทักษะในการสื่อสาร”
การสร้างพลเมืองทีก่ ระตือรือร้นมีความแตกต่าง หลากหลายวิธกี าร
ตามแต่สถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลไกเสริมสร้างให้กลุ่มเด็ก
และเยาวชนมีพลังในการปกป้องตนเองจากการใช้หรือรับข้อมูลข่าวสาร
ในโลกดิจทิ ลั นับเป็นวิธกี ารหนึง่ อย่างไรก็ตาม หลายประเทศเลือกใช้วธิ กี าร
ผลักดันให้ MIDL เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา เพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆ
ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21
ในมุมมองของเข็มพร การรูเ้ ท่าทันสือ่ ฯ ในยุคปัจจุบนั ไม่ใช่การปกป้อง
โดยการปิดกั้นเด็กและเยาวชนจากสื่อแบบต่างๆ ในทางกลับกัน เด็กและ
เยาวชนควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะเรื่องการรู้เท่าทัน เธอยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ในแคนาดา เช่น องค์กร MediaSmarts ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน
ที่ไม่หวังผลกำ�ไร องค์กรแห่งนี้ได้เข้าไปทำ�งานกับกระทรวงศึกษา เพื่อลด
ช่องว่างของความรู้ที่ครูตามไม่ทันและเพิ่มพูนเนื้อหาที่ยังไม่มีปรากฏใน
ตำ�รา เช่นเดียวกับประสบการณ์ในฮ่องกง ซึ่งมีนักวิชาการที่ทำ�งานเรื่อง
การรู้เท่าทันสื่อที่เห็นว่า ในอนาคต การศึกษาจะเป็นเครือข่ายดิจิทัลและ
วางอยู่บนฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาจะไม่ได้จำ�กัดอยู่ที่
โรงเรียนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่การศึกษาจะกลับมาอยูท่ ป่ี ระชาชน
โดยประชาชนสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้
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สำ�หรับในประเทศไทย เข็มพร ยกตัวอย่าง เครือข่ายพลเมืองเน็ต
ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายของกลุ่มพลเมืองผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่มีความเชื่อร่วมกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร การแสดงออก การปกป้องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
เสรีภาพของสื่อและการสนับสนุนสื่อพลเมือง โดยเครือข่ายนี้ คำ�นึงถึง
หลัก 5 ประการในการทำ�งาน ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึง (access) สิทธิ
ในความเป็นส่วนตัว (privacy) สิทธิในการร่วมตัดสินใจ (participatory) สิทธิ
ในการเป็นเจ้าของร่วม (commons) เสรีภาพในการแสดงออก (expression)
ตัวอย่างข้างต้นที่เข็มพรหยิบยกขึ้นมา เพื่อชี้ให้เห็นว่า ภายใต้
ภูมิทัศน์สื่อในยุคปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิม ผู้รับสื่อไม่เพียงต้องพัฒนา
ทักษะเพือ่ ให้ตนเองสามารถดูแลปกป้อง คัดกรองข้อมูลข่าวสาร แต่ในขณะ
เดียวกันควรเป็นผู้ใช้สื่อที่สามารถใช้ช่องทางที่หลากหลายเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมและสร้างความเป็นธรรมในสังคมในฐานะพลเมืองได้อกี ด้วย แต่การ
จะพลิกผันตนเองเป็นพลเมืองทีก่ ระตือรือร้นได้นน้ั จำ�เป็นต้องมีกระบวนการ
ฝึกฝนทักษะการเท่าทันในด้านต่างๆ
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แนวคิด MIDL กับ พลเมือง 3 แบบ
คำ�ว่า “พลเมือง” เป็นมโนทัศน์ทมี่ คี วามสลับซับซ้อนและเปลีย่ นแปลง
ไปตามเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา การเชื่อมโยงเรื่อง
MIDL กับพลเมืองในมุมมองที่สสย.และ TCE เสนอนั้น เป็นแนวคิดที่ได้รับ
อิทธิพลจากนักการศึกษา ชื่อ Joel Westheimer แห่งมหาวิทยาลัย Ottawa
ประเทศแคนาดา เขาเป็นผู้ที่สนใจการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
(Civic Education) งานของเขาในเรื่องประชาธิปไตยกับการศึกษาได้อ้างคำ�
กล่าวของนักทฤษฎีการเมืองท่านหนึง่ ทีบ่ อกว่า “ประชาธิปไตยหาใช่รปู แบบ
การสมาคมที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ของจินตนาการที่
ต้องได้รบั การปลูกฝัง”1 นัน่ หมายความว่า หากความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่
สิง่ ทีต่ ิดตัวเราตามธรรมชาติมาแต่เกิด การศึกษาจึงมีบทบาทสำ�คัญในการ
สอนเรื่องประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้ คนส่วนใหญ่จึงเห็นตรงกันว่า โรงเรียน
เป็นสถาบันสำ�คัญในการปลูกฝัง “ประชาธิปไตย” ให้กบั นักเรียนเพือ่ ส่งเสริม
ให้พวกเขาเป็น “พลเมืองดี” แต่ความหมายของประชาธิปไตยและพลเมืองดี
ของแต่ละกลุ่มคนแตกต่างกันไป
จากการศึกษาโปรแกรมของโรงเรียนมัธยมในแคนาดาที่มีเป้าหมาย
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย Joel
Westheimer พบว่า วิสยั ทัศน์วา่ ด้วยความเป็นพลเมืองสูส่ งั คมประชาธิปไตย
มีสามรูปแบบ ได้แก่ พลเมืองทีม่ คี วามรับผิดชอบ (Personally Responsible
Citizen) พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Participatory Citizen) และพลเมืองที่มุ่งเน้น
ความเป็นธรรมในสังคม (Justice – oriented Citizen)
1
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ดังนั้นเมื่อนำ�กระบวนการ MIDL มาพิจารณาภายใต้กรอบพลเมือง
สามแบบ สสย.และ TCE ได้นำ�เสนอคุณลักษณะของพลเมืองแต่ละแบบ
ดังนี้
แบบแรก พลเมืองทีม่ คี วามรับผิดชอบ หมายถึง พลเมืองทีส่ ามารถ
เข้าถึงสื่อ แหล่งสารสนเทศและสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย มีทักษะ วิเคราะห์
ประเมินคุณภาพ คุณค่าสื่อ ข่าวสาร เลือกรับและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
มีจริยธรรมและร้องเรียนให้เกิดการแก้ไขปัญหาเมือ่ ได้รบั ผลกระทบโดยตรง
แบบที่สอง พลเมืองที่มีส่วนร่วม หมายถึง พลเมืองที่นอกจาก
จะมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่มีในพลเมืองแบบแรกแล้ว พลเมืองที่มี
ส่วนร่วมจะใช้สื่อสารสนเทศ และสื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
อัตลักษณ์ของตนเองและรวมกลุม่ เพือ่ แก้ปญ
ั หาและพัฒนาสือ่ ข่าวสารและ
แหล่งสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและชุมชน
แบบทีส่ าม พลเมืองทีม่ งุ่ เน้นความเป็นธรรมในสังคม คือพลเมือง
ที่มีความรู้และเข้าใจในเรื่องโครงสร้าง ระบบสื่อ สารสนเทศ สื่อดิจิทัล
ใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น มีบทบาททำ�ให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาในระดับโครงสร้างกฎหมาย วัฒนธรรม
สสย.และเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย หรือ
Thai Civic Education (TCE) ได้ผลิตเอกสารเผยแพร่ ชื่อ กรอบแนวคิด
พลเมืองประชาธิปไตย เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ในเอกสารชุด
ดังกล่าว ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพลเมืองประชาธิปไตยที่เชื่อมโยงกับ
MIDL ดังนี้
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“พลเมืองทีม่ สี มรรถนะในการเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ ตรวจสอบ
และคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถประเมินประโยชน์ และโทษในการ
เลือกรับ ใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์สื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอำ�นาจรัฐ ทุน สื่อ ตลอดจนบริบททางสังคม
และเศรษฐกิจ เป็นผูท้ เี่ คารพสิทธิและอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมทีห่ ลากหลาย
ได้อย่างรับผิดชอบ และสามารถใช้สอื่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั เป็นเครือ่ งมือ
ในการต่อรองอำ�นาจและสร้างการเปลีย่ นแปลงในฐานะพลเมืองประชาธิปไตย
ยุคดิจิทัล ที่กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นความยุติธรรมทาง
สังคมเป็นสำ�คัญ”
คำ�ว่า พลเมืองประชาธิปไตย เป็นคำ�ทีส่ ร้างขึน้ โดยเครือข่ายการศึกษา
เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (TCE) ซึ่งนับเป็นการสร้างวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายร่วมทัง้ กับคนทำ�งานในประเด็นนี้ และเป็นการเสนอแนวคิดดังกล่าว
กับสังคมไทยไปพร้อมๆ กัน
เข็มพรบอกว่า การมีวสิ ยั ทัศน์และเป้าหมายร่วมในการสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย ช่วยทำ�ให้กระบวนการทำ�งาน MIDL มีทิศทางที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม และช่วยในการ
ตอบคำ�ถามว่า ทำ�ไมพลเมืองประชาธิปไตยต้องรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ
และดิจทิ ลั * ซึง่ คณะทำ�งานทีผ่ ลักดันแนวคิดได้อธิบายถึงเงือ่ นไขทีส่ ง่ ผลให้
พลเมืองต้องได้รับการเสริมสร้างทักษะ MIDL ดังนี้

* โปรดดูเอกสารแผ่นพับเรือ่ งแนวคิดพลเมืองประชาธิปไตยเท่าทันสือ่ สารสนเทศดิจทิ ลั . ผูจ้ ดั ทำ� สสย.
และ TCE http://www.childmedia.net/mediainventive/flap/597-

เท่าทันสื่อ : อำ�นาจในมือพลเมืองดิจิทัล

23

• พัฒนาการของสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ได้ทำ�ให้สังคมทั่วโลก
เคลื่อนเข้าสู่ยุคสื่อหลอมรวม (Media Convergence) ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
• เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีส่วนสำ�คัญในการเปลี่ยนวิถีการดำ�เนิน
ชีวิต การสื่อสารและการเรียนรู้ของผู้คน
• เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกเสมือนจริง (Virtual World) ส่งผลให้เกิด
ยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนและเป็นยุคหลังข้อมูลสารสนเทศ
(Post-Information Age) ที่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึง
สื่อ สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว
• การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ถือเป็นสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานในฐานะพลเมืองและเป็นสิทธิมนุษยชน
• พลเมืองจำ�เป็นต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และหลากหลายเพื่อ
ประกอบการคิด ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติการในฐานะพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตย
• การเข้าถึง เข้าใจ เท่าทัน และการใช้สอื่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั เป็น
เครื่องมือและเป็นสมรรถนะสำ�คัญที่พลเมืองจะใช้ในการปกป้อง
สิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อการแสดงออกทางความคิด การติดตาม
ตรวจสอบ ต่อรองกับอำ�นาจรัฐ ทุนและธุรกิจสื่อ เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดสังคมที่ผู้คนอยู่ร่วมกันโดยยึดความยุติธรรม
เป็นหลักการสำ�คัญ
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บทที่ 2

จากผู้ใช้เน็ต สู่พลเมืองดิจิทัล

“พลเมืองดิจิทัลควรทำ�ความเข้าใจเรื่อง Big Data
และ Privacy ตลอดจนการมีทักษะในการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อมูล ...เงื่อนไขที่สำ�คัญที่สุดในการพัฒนา
พลเมืองดิจิทัล คือสภาพแวดล้อมทางสังคม การเมือง
ที่เอื้อให้คนได้เข้าใจถึงศักยภาพของพรมแดนดิจิทัล
บนคุณค่าพื้นฐานที่เป็นหลักการสิทธิมนุษยชน”
มุมมองของ จีรนุช เปรมชัยพร
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การเป็นพลเมืองดิจิทัล ไม่ได้หมายถึง พลเมืองที่มีความสามารถ
ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตใน
ชีวติ ประจำ�วันเท่านัน้ แต่ความหมายของคำ�นีค้ รอบคลุมหลากหลายมิตขิ อง
ชีวิตและมีพัฒนาการไปตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทั้งยัง
เกีย่ วข้องกับชุดของทักษะความสามารถและความรูใ้ นการเท่าทัน ซึง่ เป็นเรือ่ ง
ที่ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนรวมถึงการเรียนรู้
ตลอดชั่วชีวิตของเราด้วย
Mike Ribble ทำ � งานคลุ ก คลี กั บ เรื่ อ งการศึ ก ษาและเทคโนโลยี
เขาเป็นครู ผู้บริหารด้านการศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
คนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เขาเสนอว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัลเป็นเรื่อง
ของบรรทัดฐานการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบและเหมาะสม
คำ�ศัพท์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็น Digital Citizenship, Digital Wellness หรือ Digital
Ethics สำ�หรับ Mike Ribble ล้วนเป็นเรื่องเดียวกัน นั่นคือ การปฏิบัติตน
อย่างไรเมื่ออยู่ในโลกออนไลน์และเราควรจะสอนคนรุ่นถัดไปในเรื่องนี้
อย่างไร
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลกับหลักการพื้นฐาน 9 ประการของเขาเป็น
งานที่ได้รับการกล่าวอ้างถึงอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นการเปิดประเด็น
สนทนาต่อสาธารณะในหัวข้อเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมี
ความรับผิดชอบ ประเด็นทั้ง 9 ที่พลเมืองดิจิทัลควรตระหนัก2 ได้แก่
2

http://digitalcitizenship.org/11/27/2017
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โอกาสในการเข้าถึงดิจทิ ลั อย่างเท่าเทียม (Digital access) เขาเสนอว่า
ผูใ้ ช้เทคโนโลยีตอ้ งตระหนักว่า ไม่ใช่ทกุ คนทีม่ โี อกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ดังนัน้
การทำ�งานเพือ่ สร้างโอกาสให้ทกุ คนได้รบั สิทธิทางดิจทิ ลั และสนับสนุนการ
เข้าถึงจึงเป็นจุดเริม่ ต้นของความเป็นพลเมืองดิจทิ ลั การเติบโตของทัง้ สังคม
ที่เหมาะสมจึงไม่ควรมีใครที่ถูกกีดกันการเข้าถึง ดังนั้นการเป็นพลเมือง
ดิจทิ ลั ที่ productive เราต้องสร้างหลักประกันว่า ต้องไม่มใี ครถูกปฏิเสธหรือ
ถูกกีดกันในการเข้าถึงดิจิทัล
การพาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce) เราต้องเข้าใจว่า เศรษฐกิจ
ระบบตลาดปัจจุบันได้กระทำ�ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้อง
ตระหนักว่าการซือ้ สินค้าและบริการในชีวติ ประจำ�วันเกิดขึน้ ในอินเทอร์เน็ต
ซึ่งหลายเรื่องอาจจะขัดแย้งกับกฎหมายหรือศีลธรรมในบางประเทศ เช่น
การดาวน์โหลดสิง่ ผิดกฎหมายในบางประเทศ จำ�พวกภาพโป๊ การพนัน เป็นต้น
ดังนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรเรียนรู้ในการเป็นผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพใน
เศรษฐกิจดิจิทัลใหม่นี้ด้วย
การสือ่ สารดิจทิ ลั (Digital Communication) การติดต่อสือ่ สารนับเป็น
การเปลีย่ นแปลงในการปฏิวตั ดิ จิ ทิ ลั มากทีส่ ดุ หากย้อนกลับไปศตวรรษที่ 19
รูปแบบการสือ่ สารจำ�กัดกว่านีม้ าก ขณะทีศ่ ตวรรษที่ 21 ทางเลือกการสือ่ สาร
มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อีเมล มือถือ การส่งข้อความ แต่ละคน
สามารถสื่อสารพูดคุยกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นว่า
น่าเสียดายคือ ผู้ใช้เทคโนโลยีจำ�นวนมากไม่ได้ถูกสอนว่า การตัดสินใจที่
เหมาะสมเป็นอย่างไรเมื่อเราต้องเจอกับทางเลือกในการสื่อสารดิจิทัลที่
หลากหลายเช่นนี้
เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นการจัดให้มีกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการสอนและการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้ เขาเห็นว่า
ขัน้ ตอนการสอนในระดับโรงเรียนควรพิจารณาว่า เทคโนโลยีอะไรทีค่ วรสอน
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แก่นกั เรียนและเทคโนโลยีแต่ละอย่างนัน้ ควรนำ�ไปใช้อย่างไร ขณะทีแ่ รงงาน
บางสาขาวิชาชีพต้องการทักษะในเรือ่ งการค้นคว้าและการประมวลผลข้อมูล
ทีร่ วดเร็วฉับพลัน ขัน้ ตอนการเรียนรูส้ �ำ หรับพวกเขาก็ตอ้ งมีความละเอียดอ่อน
เฉพาะกลุม่ ดังนัน้ ผูเ้ รียนควรได้รบั การเรียนรูท้ มี่ คี วามเฉพาะเรือ่ ง เฉพาะที่
และเฉพาะเวลา อย่างในวงการธุรกิจ วงการแพทย์ หรือวงการทหาร
ตัวเทคโนโลยีและการใช้ก็แตกต่างกันไป ความเป็นพลเมืองดิจิทัลจึงเป็น
เรื่องของการให้การศึกษาวิธีการใหม่ๆ กับประชาชน ซึ่งต้องการทักษะ
การเท่าทันข้อมูลข่าวสารในระดับที่สูงเพียงพอต่อความเปลี่ยนแปลง
มารยาททางดิจิทัล (Digital Etiquette) เป็นมาตรฐานของแนวปฏิบัติ
กว่าเราจะรับรู้ว่าพฤติกรรมหนึ่งๆ ไม่เหมาะสมในโลกดิจิทัลก็ต่อเมื่อการ
กระทำ�นั้นๆ เกิดขึ้นและเราได้เห็นแล้ว แต่ก่อนที่แต่ละคนจะใช้เทคโนโลยี
เราไม่ได้เรียนรู้มาก่อนล่วงหน้าว่า มารยาทใดพึงหรือไม่พึงกระทำ� และ
หลายๆ คนพบว่า ไม่ค่อยสบายใจที่จะไปต่อว่าคนอื่นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม วิธีการที่นิยมทำ�กันคือ การออกกฎหรือระเบียบเพื่อควบคุม
พฤติกรรมหรือไม่ก็ใช้เทคโนโลยีในการหยุดการใช้ที่ไม่เหมาะสม แต่ Mike
Ribble คิดว่าการสร้างกฎหรือนโยบายไม่เพียงพอ สิง่ ทีต่ อ้ งทำ�คือการสอน
ให้ทกุ คนเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบในสังคมใหม่น3ี้
กฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัล (Digital Law) เป็นเรื่องกฎหมายที่สัมพันธ์
กับจริยธรรมในเรือ่ งเทคโนโลยีของสังคมหนึง่ ๆ การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ
การขโมยหรือก่ออาชญากรรมถือเป็นการใช้ที่ผิดจริยธรรม พลเมืองดิจิทัล
ควรรูก้ ฎกติกาและตระหนักในพฤติกรรมทีผ่ ดิ กฎหมายและผิดจริยธรรม เช่น
การแฮกข้อมูลของผูอ้ น่ื การดาวน์โหลดสือ่ ทีผ่ ดิ กฎหมาย การลอกเลียนแบบ
โดยไม่อา้ ง การปล่อยไวรัส ส่งสแปม หรือขโมยอัตลักษณ์ของคนอืน่ เป็นต้น
เมื่อ พ.ศ. 2552 เครือข่ายพลเมืองเน็ต โดย สฤณี อาชวานันทกุล ได้แปลเอกสารเรื่อง กฎหลักของ
มารยาทเน็ต ประกอบการเสวนา “กติกาพลเมืองชาวเน็ต” สนใจดูเพิม่ เติมได้ท่ี https://thainetizen.org
/docs/the-core-rules-of-netiquette/11/27/2017
3
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สิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบทางดิ จิ ทั ล (Digital Rights and
Responsibilities) บรรดาสิทธิที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
เป็นชุดแนวคิดที่ขยายมาสู่พลเมืองดิจิทัลด้วยเช่นกัน พลเมืองดิจิทัลมีสิทธิ
ในเรื่องความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการพูด เขาเสนอว่า สิทธิพื้นฐานทาง
ดิจิทัลต้องได้รับการทำ�ความเข้าใจ แลกเปลี่ยน อภิปราย และแน่นอนว่า
สิทธิเหล่านี้มาควบคู่กับความรับผิดชอบด้วย ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องช่วยนิยาม
ว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมควรเป็นอย่างไร
สุขภาพและความเป็นอยูท่ ด่ี ที างดิจิทัล (Digital Health and Wellness)
หมายถึง ความเป็นอยู่ทั้งทางจิตใจและร่างกายในโลกที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้วย ตัง้ แต่ความปลอดภัยของสายตา อาการเครียดทีเ่ กิดจากการมีพฤติกรรม
ซ้ำ�ๆ การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสรีระ ล้วนเป็นเรื่องที่จะต้องถูกกล่าวถึงใน
โลกเทคโนโลยีใหม่น้ี รวมทั้งเรื่องทางจิตวิทยา เช่น การติดเน็ต (internet
addiction) ซึ่งผู้เรียนควรได้รับการสอนให้รู้ถึงโทษของเทคโนโลยีด้วย
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลจึงเป็นเรื่องที่รวมถึงวัฒนธรรมซึ่งผู้ใช้เทคโนโลยี
ได้รบั ความรูใ้ นการปกป้องตนเองโดยอาจจะผ่านการศึกษาหรือการอบรม
ความปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security) ในแง่ของการสร้าง
ความปลอดภัยในโลกดิจทิ ลั และสังคมทัว่ ไปไม่ได้แตกต่างกัน ตราบใดทีเ่ รา
ต้องใส่กุญแจที่ประตูหรือตั้งสัญญาณกันขโมยเพื่อสร้างความปลอดภัย
บางระดับให้กับตัวเรา ในโลกดิจิทัลก็เช่นเดียวกัน เราต้องมีระบบป้องกัน
ไวรัส มีการแบ็คอัพข้อมูล หรือควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องมือของเรา
ดังนัน้ ในฐานะพลเมืองดิจทิ ลั ทีม่ คี วามรับผิดชอบ เราต้องเรียนรูท้ จี่ ะปกป้อง
ข้อมูลข่าวสารของเราจากภายนอกซึ่งอาจนำ�อันตรายมาสู่เราได้
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Mike Ribble มองว่า พืน้ ฐานทัง้ 9 เรือ่ งนี้ ควรได้รบั การจัดการภายใต้
หลักการของความเคารพ การให้การศึกษาและการคุม้ ครอง เปรียบเหมือน
แต่ละคนที่ต่างก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น
วิธกี ารหนึง่ คือเริม่ ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ� สร้างความแข็งแรงให้กบั กล้ามเนือ้
ในเรือ่ งเทคโนโลยีกเ็ ช่นเดียวกัน ซึง่ ทัง้ เด็กและผูป้ กครองต่างต้องเรียนรูแ้ ละ
มีการถกเถียง อภิปรายเรื่องเหล่านี้ด้วยกัน

ทักษะการรับมือในโลกดิจิทัล
เมื่อกลาง พ.ศ. 2559 World Economic Forum4 ได้เผยแพร่อินโฟ
กราฟิก เรื่อง ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence) ซึ่งจัดทำ�โดย DQ
Institute เพื่อเสนอทักษะ 8 ด้านที่เด็กและเยาวชนควรเรียนรู้ เนื่องจากมี
การประเมินว่า ภายในสิบปี ประชากรของโลกร้อยละ 90 จะเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนใช้เวลาหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์อื่นๆ เฉลี่ยประมาณ 7 ชั่วโมงในหนึ่งวัน ซึ่งเป็นการใช้เวลาที่
ยาวนานกว่าการอยูก่ บั ผูป้ กครองหรือโรงเรียนด้วยซ้�ำ และแน่นอนว่า สภาพ
เช่นนี้ยอ่ มมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเยาวชนแน่นอน ไม่
ว่าจะเป็นเนือ้ หาทีพ่ วกเขาเสพ บุคคลต่างๆ ทีพ่ บปะ รวมถึงเวลาทีใ่ ช้ไปกับ
สื่อดิจิทัล เหล่านี้ล้วนมีผลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งสิ้น โลกดิจิทัลเป็นทั้ง
โอกาสในการเรียนรู้ ความบันเทิง ขณะเดียวกันก็อาจเกิดความเสี่ยงหรือ
อันตรายต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น การถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ภาวะติด
เทคโนโลยี เนื้อหาลามกอนาจารหรือความรุนแรง การเหยียดผิว เป็นต้น
https://www.weforum.org/agenda/2016/09/8-digital-life-skills-all-children-need-and-a-planfor-teaching-them
https://www.dqinstitute.org/what-is-dq/
4
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ที่มาภาพ : DQ Institute

ปัญหาต่างๆ เกิดขึน้ มาในรูปแบบใหม่ๆ อย่างรวดเร็วจนยากเกินกว่า
ที่จะมีนโยบายมาคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้
ยังมีสภาวะที่เป็นช่องว่างระหว่างวัย (digital age gap) เนื่องจากเด็กใช้
เทคโนโลยีแตกต่างกับผูใ้ หญ่ และช่องว่างนีท้ �ำ ให้ผปู้ กครองหรือครูตามไม่ทนั
ว่าเด็กกำ�ลังเจออะไรในโลกออนไลน์บ้าง จึงเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายหรือ
คอยให้ค�ำ แนะนำ�แก่เด็กทีอ่ ยูใ่ นความดูแล ดังนัน้ สิง่ ทีผ่ ปู้ กครอง ครูและผูน้ �ำ
ควรเตรียมความพร้อมของเด็กให้มีทักษะต่างๆ เพื่อรับมือกับโลกดิจิทัล
World Economic Forum เผยแพร่แนวคิดทีเ่ รียกว่า Digital intelligence หรือ
DQ หมายถึงชุดของความสามารถทางความรู้ อารมณ์และสังคมทีท่ �ำ ให้เด็ก
สามารถเผชิญความท้าทายและปรับตัวสู่ชีวิตทางดิจิทัลได้ ทักษะเหล่านี้
ได้แก่
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การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ พ ลเมื อ งดิ จิ ทั ล (Digital Citizen Identity)
ความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการอัตลักษณ์ทั้งในโลกออนไลน์
และออฟไลน์ด้วยความซื่อตรง (integrity)
การจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen time management) ความสามารถ
ในการบริหารเวลาที่ใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัลในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โซเชียลมีเดีย การเล่นเกมหรืองานอื่นๆ ในแบบที่ควบคุมตนเองได้
การรับมือกับการคุกคามออนไลน์ (Cyberbullying management)
ความสามารถในการรับรูแ้ ละรับมือการคุกคามข่มขูบ่ นโลกออนไลน์ได้อย่าง
ชาญฉลาด
การรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (Cybersecurity
management) ความสามารถในการปกป้องข้อมูลของตนเองโดยการสร้าง
รหัสผ่านทีซ่ บั ซ้อนเพียงพอในการเข้าถึงและจัดการกับการคุกคามทางไซเบอร์
แบบต่างๆ
การจัดการเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy management) สามารถ
ใช้ดลุ พินจิ ในการแชร์ขอ้ มูลของตนเองและผูอ้ น่ื โดยคำ�นึงถึงความเป็นส่วนตัว
การคิดวิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical thinking) ความสามารถ
ในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด เนื้อหาที่ดี
และเนื้อหาอันตราย ข้อมูลติดต่อออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและน่าตั้งข้อสงสัย
การบริหารจัดการข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้งานมีการทิง้ ไว้บนโลกออนไลน์ (Digital
footprint) ความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล
ว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิง้ ไว้เสมอ รวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ทอ่ี าจเกิดขึน้
เพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ
ความเข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ น่ื (Digital empathy) ความสามารถในการ
แสดงความเข้าใจความรู้สึก หรือความต้องการของตนเองและผู้อื่นบนโลก
ออนไลน์
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จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สู่ พลเมืองดิจิทัล
“From Internet Users to Digital Citizens” เป็นหัวข้อหนึง่ ทีม่ กี ารตัง้ วง
อภิปรายใน European Dialogue on Internet Governance หรือ Euro DIG
2017 หรือ การประชุมว่าด้วยธรรมมาภิบาลอินเทอร์เน็ตทีป่ ระเทศเอสโทเนีย
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25605
วัตถุประสงค์ของการสนทนาในหัวข้อนี้ เพื่ออภิปรายความหมาย
ของการเท่ า ทั น ดิ จิ ทั ล (Digital literacy) ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มของ
อินเทอร์เน็ตในโลกทุกวันนี้ และแสวงหาคำ�ตอบว่า เราจะสามารถยกระดับ
ชุดของทักษะเพือ่ ให้ตอบสนองกับความจริงอันใหม่นไี้ ด้อย่างไร วิทยากรใน
หัวข้อนัน้ ประกอบไปด้วยผูก้ �ำ หนดนโยบายด้านการศึกษาและทักษะดิจทิ ลั
จากกระทรวงด้านการศึกษาและวิจัยของประเทศเอสโทเนีย , ตัวแทนด้าน
การกำ�หนดนโยบายการศึกษาจากสภายุโรป, ตัวแทนจากกูเกิ้ล, ตัวแทน
จาก International Federation of Library Associations และมีผู้แทนจาก
องค์กร Safer Internet Armenia
จากการแลกเปลี่ยนได้ข้อสรุปว่า การเท่าทันดิจิทัลในทุกวันนี้มี
ความหมายมากกว่าแค่เรื่องความสามารถด้านทักษะด้านไอซีทีเท่านั้น
ประชาชนจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นพลเมืองดิจิทัลได้ ต้องมีการปรับปรุง
ด้านการศึกษา เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ พวกเขาจึงจะสามารถมี
ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแข็ ง ขั น ในมิ ติ ต่ า งๆ ทั้ ง ทางการเมื อ งและวั ฒ นธรรม
ความสามารถของการเท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารช่วยให้เรามีหนทางใน
การจัดการกับข้อมูลและข่าวสารจำ�นวนมาก รวมทั้งยังช่วยในการประเมิน
https://eurodigwiki.org/wiki/From_internet_users_to_digital_citizens_%E2%80%93_WS_06_2017
12/4/2017
5
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และวิเคราะห์ขอ้ มูลเหล่านัน้ ด้วย ทักษะการสือ่ สารและความร่วมมือช่วยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในความเป็นพลเมืองที่ตระหนักในเรื่องมารยาทเน็ต
ให้ คุ ณ ค่ า กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและประชาธิ ป ไตย วั ฒ นธรรมและความ
หลากหลายของเจนเนอเรชั่น
การมีส่วนร่วมที่แท้จริงสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ผ่านความสามารถ
ในการเป็นผู้สร้างสรรค์และผู้ร่วมสร้างเนื้อหาดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
การผลิต ออกแบบ การเขียน การตีพิมพ์เผยแพร่ต่างๆ ความสามารถ
ในการรักษาความปลอดภัยก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จะช่วยให้เรารู้จักปกป้อง
อุปกรณ์การสื่อสาร ปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง
ความเป็นอยู่บนโลกออนไลน์ของเราได้อย่างปลอดภัย ทักษะในเรื่อง
ความฉลาดทางอารมณ์ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบนโลกออนไลน์กับ
ตัวเองและผูอ้ นื่ รวมถึงเรือ่ งความสามารถในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากการ
ใช้เทคโนโลยียังช่วยในการสร้างความรู้ และกระบวนการประดิษฐ์ใหม่ๆ
ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ
นอกจากนี้ เรื่องเท่าทันดิจิทัลยังเกี่ยวข้องกับทักษะใหม่ๆ อย่าง
การพัฒนาด้าน Data Science6 ซึ่งหมายถึง การนำ�ข้อมูลมาใช้ประโยชน์
เพื่อค้นหาสิ่งที่เราไม่รู้ เช่น การนำ�ข้อมูลในอดีตมาค้นหาแบบแผนเพื่อมา
ใช้ทำ�นายผลในอนาคต (Data mining) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคต่างๆ เพื่ออธิบายข้อมูลและนำ�มาพล็อตเป็นภาพหรือกราฟ (Data
visualization) เรื่องปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ความรู้เหล่านี้
จำ�เป็นต้องอาศัยการคิดทบทวนใหม่ทแี่ ตกต่างจากการเรียนรูแ้ ละการศึกษา
ตามขนบแบบดัง้ เดิมทีเ่ ราร่�ำ เรียนกันมา ความก้าวหน้าเรือ่ งปัญญาประดิษฐ์
และการเรียนรูด้ ว้ ยเครือ่ งกล (Machine learning)7 ได้เปิดช่องทางใหม่ในการ
6
7

https://brandinside.asia/data-science-sexiest-job/ 12/5/2017
http://bigdataexperience.org/machine-learning 12/5/2017
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เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการเขียนโค้ดช่วยให้นักเรียนสามารถนิยาม
และสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ของอนาคต ด้วยเหตุน้ี คนเจนเนอเรชัน่ ถัดไป
จึงไม่เพียงต้องเข้าใจเทคโนโลยี แต่ยังต้องได้รับการสนับสนุนให้สามารถ
พัฒนาต่อยอดต่อไปได้ดว้ ย ซึง่ เรือ่ งนีท้ กุ ฝ่ายต้องช่วยกันในการสร้างโอกาส
และให้เครื่องมือเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นการศึกษา
แบบทางการ ไม่เป็นทางการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาการรู้
เท่าทันดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ต้องการความร่วมมือข้ามสถาบันและหน่วยงาน
ต้องการการอบรมครู รวมทั้งการมีแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจน โดยให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้ามาร่วมในแผนดังกล่าวด้วย
จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำ�นวยการเว็บไซต์ประชาไท ภายใต้มูลนิธิสื่อ
เพือ่ การศึกษาของชุมชน เธอได้รบั รางวัล The Courage in Journalism Award
จากมูลนิธสิ อ่ื สตรีนานาชาติ และอีกหลายรางวัลทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทของ
สือ่ และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในมุมมองของจีรนุช8 ว่าด้วย

จีรนุช เปรมชัยพร :
Big Data ช่วยในการวิเคราะห์
และออกแบบนโยบายบนฐาน
ของข้อมูล

8

สัมภาษณ์ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

36

เท่าทันสื่อ : อำ�นาจในมือพลเมืองดิจิทัล

ความหมายของพลเมืองดิจิทัลในบริบทสากล เธอนึกถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คมการเมื อ งและมี ป ฏิ บั ติ ก ารผ่ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งคุณสมบัติสำ�คัญของคนกลุ่มนี้ นอกจากจะมีทักษะในการ
ใช้อุปกรณ์และโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ คนกลุ่มนี้จะมีชุดคุณค่าชุดหนึง่
ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก การคำ�นึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว และ
ความสัมพันธ์แนวระนาบ (Horizontal relationship) ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นจากโลกดิจิทัล
เมื่อถามจีรนุชว่า การเป็นพลเมืองดิจิทัลควรเท่าทันเรื่องอะไรใน
โลกออนไลน์บ้าง เธอตอบว่า ควรทำ�ความรู้จักและเข้าใจพื้นที่ออนไลน์
เรื่องแรก พื้นที่ออนไลน์ไม่ได้จำ�กัดอยู่เพียงแค่พื้นที่โซเชียลมีเดีย
เท่านั้น พื้นที่นี้ไม่ได้หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เธอยกตัวอย่าง
อัลกอริธม่ึ ของเฟซบุก๊ จะมีลกั ษณะแตกต่างจากอินเทอร์เน็ต เนือ่ งจากเฟซบุก๊
ถูกออกแบบให้วนการสือ่ สารไว้ภายในลูป ขณะทีไ่ ฮเปอร์ลงิ ก์ในอินเทอร์เน็ต
พาเราไปสำ�รวจพรมแดนใหม่ๆ ที่เราไม่รู้จัก
เรื่องที่สอง พื้นที่ออนไลน์ช่วยทำ�ให้ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็น
ชั้นลดหลั่น (hierarchy) ลดน้อยลงก็จริง แต่ไม่ได้ถึงขนาดเป็นแนวระนาบ
เดียวกันทั้งหมดอย่างที่คาดฝัน ยกตัวอย่างเช่น การเกิดขึ้นของ net idol
หรือ influencers
เรื่องที่สาม พลเมืองดิจิทัลควรทำ�ความเข้าใจเรื่อง big data และ
privacy ตลอดจนการมีทักษะในการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล
ทำ�ไมพลเมืองดิจิทัล ควรเข้าใจเรื่อง big data ?
จีรนุช ขยายความถึงความจำ�เป็นในเรื่องนี้ว่า “เราจะสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลมหาศาลที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมาโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ
ได้อย่างไร การใช้ชวี ติ ทีส่ ะดวกสบายขึน้ ส่วนหนึง่ เป็นผลจากข้อมูลออนไลน์
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ที่มันเก็บร่องรอยทุกขี้เล็บของเรา ถ้าคุณเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีส่วนในการ
ออกแบบนโยบาย ข้อมูล big data เหล่านี้จะช่วยวิเคราะห์และออกแบบ
นโยบายบนฐานของข้อมูล และหากเราทำ�งานด้านสือ่ สารไม่วา่ จะในฐานะ
วิชาชีพสื่อ หรือสื่อพลเมือง ข้อมูลมันเสริมพลังของเรื่องเล่า และบางทีมัน
กลายเป็นตัวเดินเรือ่ งหลักด้วยซ้�ำ ความสามารถในการสืบค้น การตรวจสอบ
ข้อมูล การเล่าเรือ่ งด้วยข้อมูล และแม้เราไม่ได้ท�ำ หน้าทีส่ อื่ สารอะไร แต่การ
อ่านข้อมูลเข้าใจ มันช่วยให้เราเท่าทันกับเนือ้ หาทีน่ �ำ เสนอโดยตัง้ ใจใช้ขอ้ มูล
เล่าเรื่อง เช่น ไม่ตกหลุม info graphic บางอัน ที่มีการ manipulate ข้อมูล
เพื่อให้เรื่องเล่าสอดคล้องกับทัศนคติของผู้เล่าเรื่อง”
เมือ่ ชวนจีรนุชพูดคุยถึงแนวคิดเรือ่ งความเป็นส่วนตัว ว่ามีความหมาย
อย่างไรในโลกออนไลน์ และความแตกต่างของความเป็นส่วนตัวในโลก
ออนไลน์กับออฟไลน์เป็นอย่างไร เธอมีข้อสังเกตว่าในเมืองไทย แนวคิด
เรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นที่รู้จักและเป็นกระแสที่ผู้คนตื่นตัวเนื่องมาจาก
โลกออนไลน์
“แนวคิดเรือ่ งความเป็นส่วนตัวเหมือนไม่เคยมีอยู่ อย่างมากทีเ่ ราได้รบั
การสอนสัง่ มาก็มแี ค่เรือ่ งคนอืน่ เรือ่ งผัวเมียเขา เราอย่าไปยุง่ ซึง่ มันคนละอัน
กับแนวคิดเรือ่ งความเป็นส่วนตัว ทีไ่ ม่วา่ เด็กหรือผูใ้ หญ่ลว้ นมีพรมแดนส่วนตัว
จะเรียกว่า boundary หรือ ที่ว่างก็ได้ ที่มันต้องได้รับความเคารพ เช่น การ
ไม่เปิดจดหมายของลูก หรือลูกศิษย์ ตัวอย่างสุดโต่งแบบนี้ คนจำ�นวนมาก
ไม่เข้าใจ หรือการที่คนหนึ่งๆ จะมีความเชื่อทางศาสนาหรือจิตวิญญาณ
แบบไหน มันก็เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ราชการไทยพยายามมากที่จะต้องระบุ
ลงไปในบัตรประชาชน
คือ privacy ที่เป็นพื้นฐานมันอาจจะนามธรรมเข้าใจยาก แต่พอ
มาอยู่ในรูปของออนไลน์ digital footprints นี่มันเยอะมากแบบเราเองที่
ท่องอินเทอร์เน็ตหรือใช้งานไปเรื่อยๆ อาจไม่ทันคิดด้วยซ้ำ� และที่สำ�คัญ

38

เท่าทันสื่อ : อำ�นาจในมือพลเมืองดิจิทัล

ปลายไตรมาสแรกของปี 2561 การรณรงค์ลบเฟซบุ๊กแพร่หลาย
ในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังข่าวการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัท
Cambridge Analytical ทำ�ให้ประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นเรื่องร้อนแรง
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มันอกาลิโก แล้วทีผ่ า่ นมา เราก็อาจจะคิดว่าไม่ส�ำ คัญ มันก็เป็นแค่ขยะข้อมูล
ในออนไลน์ แต่เดี๋ยวนี้ เรารู้แล้วว่า มันไม่ใช่ขยะ หรือถ้าเป็นขยะก็ร่อนเจอ
เพชรเจอทองเต็มไปหมด แล้วคนที่มีเครื่องมือมีอำ�นาจทางเศรษฐกิจหรือ
การเมืองสามารถที่จะใช้ส่งิ เหล่านี้มาส่งผลกระทบกับเราจริงๆ มากำ�หนด
การตัดสินใจเลือก รวมถึงใช้ในการสอดส่องพลเมืองโดยอ้างเหตุผลเรื่อง
ความมัน่ คง แล้วรัฐทีเ่ ป็นอำ�นาจนิยมก็ใช้เพือ่ ควบคุมพลเมือง มีบทลงโทษ
ทางกฎหมายต่อข้อมูล บทสนทนาทีเ่ กิดขึน้ บนออนไลน์ไม่วา่ จะทำ�ในระดับ
inter-personal หรือ public ก็อาจจะถูกตั้งข้อหา ดำ�เนินคดีและติดคุกได้”
สิ่งที่จีรนุชเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่สำ�คัญที่สุดในการพัฒนาพลเมือง
ดิจทิ ลั คือสภาพแวดล้อมทางสังคมการเมืองทีเ่ อือ้ ให้คนได้เข้าใจถึงศักยภาพ
ของพรมแดนดิจทิ ลั บนคุณค่าพืน้ ฐานทีเ่ ป็นหลักการสิทธิมนุษยชน เธอเชือ่
ในพลังของคนธรรมดามากกว่า digital super hero และเห็นว่าเงื่อนไขทาง
สังคมและการเมืองทีเ่ อือ้ อำ�นวยมีความสำ�คัญต่อการเรียนรูแ้ ละปรับตัวของ
พลเมือง รวมทั้งจะไม่มีคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ขณะ
ทีเ่ รายังไม่ได้อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีเ่ อือ้ อำ�นวยเช่นทีว่ า่ สิง่ ทีพ่ ลเมืองแต่ละคน
พอจะทำ�ได้คอื การสร้างพืน้ ทีก่ ารต่อสูบ้ นหลักการ และขณะเดียวกันก็ตอ้ ง
เข้าใจเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ออนไลน์ว่า กฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศเรายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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บทที่ 3

พลเมืองกับการเท่าทันรัฐ
และเอกชน
“...พลังของเทคโนโลยีมีทั้งพลังด้านมืดและพลังด้านบวก
ถ้าเราสร้างพลังที่ดี ก็สามารถชนะพลังด้านมืดได้
แต่นั่นหมายความว่า รัฐต้องปล่อยให้พลเมืองเติบโต
และรวมพลังกัน สิ่งที่น่ากลัวคือ
รัฐจะกลายเป็นพลังด้านมืดเสียเอง...”
มุมมองของ สุภิญญา กลางณรงค์
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ยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต ราวทศวรรษ 1990 เป็นช่วงเวลาที่อาจ
กล่าวได้ว่า พลเมืองแต่ละคนสามารถมีพื้นที่สื่อสารของตนเองมากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านั้นที่วาทกรรมในพื้นที่สื่อทั้งหมดถูกควบคุม
โดยรัฐและกำ�หนดโดยเอกชนทีเ่ ป็นเจ้าของสือ่ แต่การเฉลิมฉลองบรรยากาศ
ของเสรีภาพในการสื่อสารเกิดขึ้นเพียงไม่นาน รัฐก็เข้ามามีบทบาทในการ
ควบคุม พร้อมๆ กับที่เอกชนได้เข้ามากำ�หนดตลาดและพื้นที่แห่งเสรีภาพ
ของพลเมืองในรูปแบบใหม่ๆ
ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล ได้ มี ชุ ด คำ � ศั พ ท์ ที่ ใ ห้ ค วามหมายเฉพาะเกิ ด ขึ้ น
จำ�นวนมาก เช่น ชาวดิจทิ ลั โดยกำ�เนิด (Digital Native) กับ ชาวดิจทิ ลั อพยพ
(Digital Immigrant) สำ�หรับกลุม่ ดิจทิ ลั โดยกำ�เนิดเป็นคนทีเ่ กิดช่วง ค.ศ. 2000
เกิดมาในยุคที่ทุกอย่างเป็นดิจิทัล เรียนหนังสือโดยใช้แท็บเล็ต เล่นเกม
คอมพิวเตอร์ แวดล้อมด้วยเทคโนโลยี คนกลุ่มนี้คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างดี ขณะที่คนกลุ่มหลังที่เพิ่งอพยพเข้ามา อาจเข้ามา
ด้ ว ยความพลั ด หลง แต่ ชี วิ ต ครึ่ ง หนึ่ ง ก็ เ กี่ ย วพั น กั บ ดิ จิ ทั ล อย่ า งไม่ อ าจ
หลีกเลี่ยงได้แม้ว่าจะถนัดถนี่ในการใช้เทคโนโลยีหรือไม่ก็ตาม
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เมื่อกลุ่มคนทั้งสองที่มีความแตกต่างกันในกระบวนการคิด และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างเข้ามาทำ�กิจกรรมหลากหลายใน
แพลตฟอร์มต่างๆ บนโลกออนไลน์ ย่อมต้องมีเรื่องความเหมาะสมหรือ
ไม่เหมาะสม และการกระทบกระทั่งความเป็นส่วนตัวของตนเองและ
ระหว่างกันเกิดขึน้ ในระดับปัจเจกบุคคล ระดับสังคมในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ เช่น การสอดแนมข้อมูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ประเด็ น เรื่ อ งสิ ท ธิ ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว ในยุ ค ดิ จิ ทั ล เป็ น เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
ความห่วงใยในระดับนานาชาติ ดังที่ปรากฏเป็นหนึ่งในหัวข้อของรายงาน
สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่จัดทำ�เสนอ
ในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2557 เพือ่ ให้รฐั ภาคีได้พจิ ารณาการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิความเป็น
ส่วนตัวในบริบทของการสอดแนมในประเทศและนอกประเทศ
สุภิญญา กลางณรงค์9 อดีตกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และโทรคมนาคม (กสทช.) เห็นว่า กิจกรรมในโลกออนไลน์
ไม่ แ ตกต่ า งจากโลกออฟไลน์ คื อ แต่ ล ะคนต่ า งต้ อ งใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการ
ทำ�กิจกรรมต่างๆ หรืออีกนัยหนึง่ คือรูปแบบการดำ�รงชีวติ ในสังคมทีท่ กุ คน
ต่างมีศักดิ์ศรี และควรเคารพสิทธิของผู้อื่น เธอมองว่า โลกดิจิทัลเปิด
ช่องทางให้พลเมืองสามารถแสดงออกได้มากกว่าในอดีต แต่ขณะเดียวกันก็
มีกบั ดักมากมายเต็มไปหมด รวมทัง้ รัฐก็พยายามทีจ่ ะกำ�กับ จนถึงควบคุม
พลเมืองไปด้วยพร้อมกัน การใช้ดุลพินิจจึงเป็นเรื่องสำ�คัญในการดำ�เนิน
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อ เป็นทักษะในการใช้ดุลพินิจดังกล่าว และ
ถือเป็นภารกิจทีต่ อ้ งเรียนรูต้ ลอดชีวติ เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงและทำ�ให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมได้อย่างปลอดภัย
วิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง MIDL อำ�นาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง วันที่ 20-21 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2560
9
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ในความเห็นของสุภิญญามองว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ร่ำ�เรียนในห้องเรียน
พร้อมกลายเป็นสิ่งล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่ยังคงความสำ�คัญ คือ
วิธคี ดิ ซึง่ ทฤษฎีของนักวิชาการด้านสือ่ สารมวลชนยังคงสามารถนำ�มาใช้ได้
โดยเฉพาะหลักการตั้งคำ�ถามเรื่องโครงสร้างของสื่อมวลชน บทบาทการ
สื่อสาร การตั้งคำ�ถามช่วยทำ�ให้เราแต่ละคนไม่หลงเชื่อ และช่วยในการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุลเรื่องต่างๆ เธอเห็นว่า หลักการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้อง
นำ�มาใช้ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยเช่นกัน

สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการ กสทช. :
“...รัฐเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริม
ประชาชนให้เติบโตเป็นพลเมืองดิจิทัล...”
ที่มาภาพ : เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส

นอกเหนือจากการตัง้ คำ�ถาม ตรวจสอบ และเท่าทันสือ่ ของพลเมืองแล้ว
สุภญ
ิ ญาเห็นว่า ตัวละครสำ�คัญทีต่ อ้ งปรับตัวมากทีส่ ดุ คือ รัฐและผูม้ อี �ำ นาจ
เนื่องจากรัฐเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเติบโตเป็น
พลเมืองดิจทิ ลั ได้อย่างรูเ้ ท่าทัน เข้มแข็ง มีศกั ดิศ์ รีและรับมือได้ในทุกมิติ และ
สนับสนุนให้พลเมืองสามารถอยูใ่ นสังคมโลกได้โดยไม่ตกขบวน ดังนัน้ วิธคี ดิ
ในการใช้อ�ำ นาจแบบสัง่ การ ควบคุม เป็นอุปสรรรคอย่างยิง่ ในการสร้างสังคม
ประชาธิปไตยที่เคารพหลักนิติธรรม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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“เราเชื่อว่า พลังของเทคโนโลยี มีทั้งพลังด้านมืดและพลังด้านบวก
ถ้าเราสร้างพลังที่ดี ก็สามารถชนะพลังด้านมืดได้ แต่นั่นหมายความว่า
รัฐต้องปล่อยให้พลเมืองเติบโตและรวมพลังกัน สิ่งที่น่ากลัวก็คือ รัฐกลาย
เป็นพลังด้านมืดเสียเอง ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ ประชาชนก็จะลุกขึน้ มาต่อต้าน ก็หวัง
ว่าจะไปไม่ถึงจุดนั้น และหวังว่าเราจะเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในโลกดิจิทัล
เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง”

เท่าทันสื่อ เท่าทันบทบาทของรัฐ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ใน
กลุ่ม “ไร้เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต”10 จากรายงานเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต
(Freedom on the Net 2017) โดยองค์กร Freedom House องค์กรทีต่ ดิ ตาม
ตรวจสอบเสรีภาพทางประชาธิปไตยและการแสดงความคิดเห็นของประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลก คะแนนทีไ่ ด้รบั อยูท่ ่ี 67 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึง่ คะแนน
ยิ่งสูงหมายถึงยิ่งมีเสรีภาพน้อย ประเทศไทยได้รับคะแนนดังกล่าวอยู่ใน
กลุ่มเดียวกับ จีน รัสเซีย อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย เมียนมาร์ และ เวียดนาม
ทัง้ นี้ คำ�ถามในการวัดประเมินเสรีภาพของอินเทอร์เน็ต แบ่งออกเป็น
สามกลุม่ ใหญ่ ได้แก่ 1. อุปสรรคในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึง่ ประกอบไปด้วย
อุปสรรคทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมทางกฎหมาย การเป็น
เจ้าของกิจการอินเทอร์เน็ต รวมทั้งความเป็นอิสระขององค์กรที่กำ�กับดูแล
2.การจำ�กัดเนือ้ หา ได้แก่ เรือ่ งเนือ้ หาของกฎหมายทีใ่ ช้ควบคุมอินเทอร์เน็ต
ลักษณะทางเทคนิคของการคัดกรองข้อมูล และสกัดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์
10

https://www.voathai.com/a/global-internet-freedom-2017/4115150.html

46

เท่าทันสื่อ : อำ�นาจในมือพลเมืองดิจิทัล

การจัดอันดับประเทศไทย ปี 2017 โดย Freedom House
ที่มาภาพ : เว็บไซต์ Freedom House

การเซนเซอร์ตัวเอง ความหลากหลายของสื่อออนไลน์และการใช้สื่อดิจิทัล
เป็นเครือ่ งมือในการเคลือ่ นไหวเพือ่ สิทธิพลเมือง 3. การละเมิดสิทธิของผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาถึงการสอดส่อง ความเป็นส่วนตัว และผลจากการ
จัดการกิจกรรมออนไลน์ เช่น การจับกุมคุมขัง การใช้วิธีนอกกฎหมาย และ
การโจมตีออนไลน์ โดยประเทศที่มีเสรีภาพมาก จะได้คะแนนน้อยกว่า 30
จากคะแนนเต็มร้อย ส่วนคะแนนระหว่าง 31-60 คือมีเสรีภาพบางส่วน และ
คะแนน 61 ขึ้นไป คือไม่มีเสรีภาพ ซึ่งใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยจัดอยู่ใน
กลุ่มไม่มีเสรีภาพเช่นเดียวกัน โดยได้คะแนนจำ�นวน 66 คะแนน11
ผู้อำ�นวยการโครงการจัดทำ�รายงานดังกล่าวของ Freedom House
เสนอว่า เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตที่ลดลงสอดคล้องกับปริมาณการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ในขณะที่ผู้คนต่างหันหาอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้
11

https://www.matichon.co.th/news/366683 11/24/2017
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เป็นช่องทางในการสนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชน
ผูม้ อี �ำ นาจในหลายประเทศจึงได้พยายามหาวิธยี บั ยัง้ พลังของอินเทอร์เน็ต
ในทางการเมืองด้วยการใช้วิธีควบคุมทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เช่น การ
สนับสนุนสำ�นักข่าวทีน่ �ำ เสนอข่าวปลอม หรือข่าวทีบ่ ดิ เบือน การควบคุมผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชากรและชนกลุ่มน้อย
อยู่หนาแน่น หรือการปราบปรามการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์
เป็นต้น
รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการสื่อสารของประชาชนมากน้อยเพียงใด?
คำ�ถามนี้ ยิง่ ชีพ อัชฌานนท์12 แห่งโครงการอินเทอร์เน็ตเพือ่ กฎหมาย
ประชาชน หรือ iLaw บอกว่า รัฐเข้ามาควบคุมการสื่อสารผ่านกฎหมาย
หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์ หรือ
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับต่างๆ ยิง่ ชีพติดตามคดีความ
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนมาเกือบทศวรรษ
เขาพบว่า วิธีการออกกฎหมายของรัฐมีความพิเศษคือ การสร้างพื้นที่สีเทา
ให้เนื้อความในกฎหมายครอบคลุมทุกเรื่อง ทำ�ให้เกิดการตีความได้อย่าง
กว้างขวางว่า กิจกรรมใดเข้าข่ายการกระทำ�ความผิดในโลกการสื่อสาร
ยกตัวอย่างเช่น การห้ามนำ�เสนอสิง่ ทีก่ ระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ เป็นต้น
ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อการนำ�เสนอข่าวสาร
ของสื่อต้องระมัดระวังและนำ�ไปสู่การเซนเซอร์ตนเอง ซึ่งกฎกติกาของรัฐ
เป็นหนึง่ ในเงือ่ นไขทีท่ �ำ ให้การนำ�เสนอข่าวอย่างตามคำ�ขวัญในทำ�นองทีว่ า่
“ข้อเท็จจริงครบถ้วน รอบด้าน” เป็นสภาพทีไ่ ม่อาจเป็นจริงได้ พืน้ ทีส่ เี ทายัง
ครอบคลุมมาถึงสือ่ ประเภทภาพยนตร์ทย่ี ากแก่การตีความว่า การนำ�เสนอ
12

วิทยากร ในงาน MIDL Week 2017 วันที่ 6-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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เนื้อหาหรือฉากใดเข้าข่าย “เหมาะสม” หรือไม่ ดังเช่นตัวอย่างภาพยนตร์
ไทยหลายเรื่องที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ฉายในประเทศไทย เช่น Insects in
the Backyard ซึ่งใช้เวลานานถึง 7 ปี ในกระบวนการอุทธรณ์ จนกระทั่ง
ได้รับอนุญาตให้จัดฉายได้โดยระดับอายุผู้ชมที่ 20 ปีขึ้นไปและตัดฉาก
ต้องห้ามเรื่องเพศ 3 วินาทีออกไป การนิยาม “ความเหมาะสม” ในการ
นำ�เสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องศาสนา การเมือง สถาบันกษัตริย์ และเพศ
ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและมีความคลุมเครือในการตีความทางกฎหมาย
มากที่สุดในประเทศไทย
ความฉลาดในการรับสื่อสำ�หรับพลเมือง จึงจำ�เป็นต้องรู้ข้อจำ�กัดใน
การนำ�เสนอข่าวสารของสื่อซึ่งเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของกฎกติกาที่รัฐ
กำ�หนด และยิ่งเมื่อกฎกติกาไม่ได้มีความชัดเจน บรรยากาศของการ
เซนเซอร์ตัวเองก็เกิดขึ้นตามมา นอกเหนือจากการควบคุมการสื่อสารโดย
รัฐแล้ว การนำ�เสนอของสือ่ มวลชนล้วนเป็นการนำ�เสนอผ่านตัวกรองต่างๆ
และมีการประกอบสร้างความจริงชุดหนึ่งๆ ในการนำ�เสนออยู่แล้ว
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง13 หัวหน้าโครงการวิจัยอินเทอร์เน็ตศึกษา
ยกตัวอย่างงานวิจยั ทีศ่ กึ ษารายการข่าวของฟอกซ์นวิ ส์ รายการโทรทัศน์ใน
สหรัฐอเมริกา พบว่า ไม่เพียงแต่เนื้อหาเท่านั้นที่ได้รับการกลั่นกรองในการ
สื่อสาร ยังรวมถึงภาพและแสงที่จัดสำ�หรับแขกรับเชิญในรายการแต่ละคน
ยังมีความแตกต่างกันเพื่อให้อารมณ์ที่นำ�เสนอมากระทบสายตาของผู้ชม
แตกต่างกันด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอำ�นาจในการสื่อสารที่อยู่ภายใต้การ
กำ�หนดของเอกชนแต่ละรายที่ทำ�หน้าที่ผลิตสื่อ

13
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เท่าทันสื่อดิจิทัล และบทบาทของเอกชน
“อ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ส มั ย นี้ เ หมื อ นอ่ า นหนั ง สื อ โป๊ ร ายวั น วงการ
หนังสือพิมพ์ตกต่ำ�สุดขีด เพราะเงินโฆษณาแท้ๆ ที่ทำ�ให้หนังสือพิมพ์เมิน
ศีลธรรมในสังคม”
ราวเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการและ
นักสือ่ สารมวลชน ได้เผยแพร่ขอ้ ความจากทวิตเตอร์ดงั กล่าว พร้อมลงภาพ
เว็บไซต์ขา่ วทีด่ า้ นข้างมีโฆษณาชุดชัน้ ในมาประกอบข้อความ14 ในเวลาต่อมา
ชาวเน็ตและนักวิชาการบางท่านได้อธิบายชีแ้ จงว่า การขึน้ โฆษณาในรูปแบบ
เช่นนี้เป็นกระบวนการตลาดในยุคดิจิทัลที่เรียกว่า retargeting ซึ่งไม่ได้
เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ข่าวดังกล่าวในการลงโฆษณาแต่อย่างใด สมเกียรติ
อ่อนวิมล ได้ทวีตตอบในเรื่องนี้ว่า “ผมพูดเรื่องจรรยาบรรณ ไม่ได้พูดเรื่อง
เทคโนโลยี และพูดเรื่องความผิดทางจรรยาบรรณในการรับ content เสื่อม
ศีลธรรม...”
อย่างไรก็ตาม การเสพสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันเกิดขึ้นมาควบคู่กับ
ระบบการตลาดดิจิทัลในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากการโฆษณาในยุค
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และวิทยุโดยสิ้นเชิง นักการตลาดดิจิทัล15 ได้อธิบาย
แนวคิด เรื่อง retargeting หรือ remarketing ว่า เป็นเทคนิคการซื้อโฆษณา
ในยุค Programmatic Buying ซึ่งมาแทนที่การซื้อโฆษณาแบบเหวี่ยงแห
ในอดีต เมื่อเราแต่ละคนเข้าไปดูข้อมูลสินค้าหรือบริการตามเว็บไซต์ เช่น
Agoda หรือ Lazada ในเวลาต่อมาเราจะพบโฆษณาของเว็บก่อนหน้าที่เรา
14
15
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ไปเยีย่ มชมแถมด้วยบรรดาโฆษณาสินค้าทีน่ �ำ เสนอมาปรากฏให้เราได้รบั ชม
อีกครั้งเมื่อเราเข้าไปในเว็บอื่นๆ ต่อไป ปฏิสัมพันธ์ใดๆ ที่เราเข้าไปทำ�ที่
หน้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นการคลิกอะไร พิมพ์คำ�ว่าอะไร
เปิดหน้าไหน ถือเป็น “ข้อมูล” ที่เทคโนโลยีดิจิทัลบันทึกและประมวลผล
เพือ่ ใช้เป็นช่องทางของสือ่ โฆษณาดิจทิ ลั ทีห่ วนกลับเข้าไปเข้าถึงคนเหล่านัน้
อีกครั้ง กระบวนการที่เกิดขึ้นคือการทำ� retargeting
คำ�อธิบายแนวคิดทางการตลาดยุคดิจิทัลดังกล่าวตรงกับที่เจษฎา
เด่นดวงบริพัทธ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ตอบคำ�ถามกรณีที่
พบโฆษณาข้างเว็บข่าวที่สมเกียรติพบเห็น โดยอธิบายว่า โฆษณาเหล่านี้
เป็นระบบของบริษทั ผูใ้ ห้บริการโฆษณา เช่น ถ้าช่องโฆษณานัน้ เป็น Google
Adsense ทางกูเกิ้ลจะเลือกแสดงโฆษณาเหมาะสมกับผู้อ่านเป็นรายๆ ไป
โดยอิงกับคำ�ค้นหา (Keywords) ที่ผู้อ่านเคยใช้บ่อยๆ ในคอมพิวเตอร์
เครื่องนั้น
กรณีข้างต้น จึงถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอันเนื่อง
มาจากบริษัทเอกชนซึ่งเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเก็บข้อมูลของผู้เข้าชม
และนำ�มาประมวลผลเพือ่ สร้างช่องทางการตลาดในการเข้าประชิดตัวผูเ้ สพ
สื่ออย่างเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับความสนใจและความต้องการ
“โลกนี้ไม่มีนักบุญ ไม่มีใครสร้างอะไรให้ใช้ฟรี” เจ้าของคำ�พูดนี้ คือ
จีรนุช เปรมชัยพร ในฐานะผูผ้ ลักดันสิทธิดา้ นดิจทิ ลั และผูอ้ �ำ นวยการเว็บไซต์
ประชาไท โลกที่จีรนุชเอ่ยถึงคือ โลกของอินเทอร์เน็ต ขณะที่เราทุกคน
เข้าใช้โซเชียลมีเดีย การค้นหาออนไลน์ (search engine) แอปพลิเคชันการ
สนทนา โดยรู้สึกว่าเป็น “ของฟรี” เนื่องจากเราไม่ได้ควักเงินจากกระเป๋า
มาจ่ายเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการด้านโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการอย่าง
เฟซบุ๊ก กูเกิ้ล หรือยูทูป ล้วนมีรายได้จากการโฆษณาทางดิจิทัลอันเนื่อง
มาจากการเข้าใช้บริการของเรา
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ในช่วงปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 นับเป็นครัง้ แรกในประวัตกิ ารณ์
ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่แอคทีฟซึ่งเคยมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปี กลับพบว่า มีจำ�นวน
ลดลง จาก 185 ล้านราย เหลือ 184 ล้านราย โดยผูใ้ ช้ทล่ี ดจำ�นวนลงพบใน
อเมริกาและแคนาดา ซึง่ เป็นภูมภิ าคทีท่ �ำ รายได้ตอ่ แต่ละบัญชีผใู้ ช้มากทีส่ ดุ
คือ 26.76 เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งรายชื่อผู้ใช้ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบเฉลี่ย
รายได้จากประเทศอืน่ ๆ ทัว่ โลกอยูท่ ่ี 6.18 เหรียญสหรัฐต่อหนึง่ รายชือ่ ต่อปี
นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สามารถ
ทำ�รายได้จากธุรกิจ จึงไม่น่าแปลกใจที่บริษัทเหล่านี้ต้องพยายามปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมใหม่ๆ เพือ่ สร้างความเพลิดเพลิน กระตุน้ และจูงใจให้
ผูใ้ ช้บริการยังคงความสัมพันธ์ทเี่ หนียวแน่นกับแพลตฟอร์มต่างๆ เหล่านีไ้ ว้
ให้นานที่สุด
อีกตัวอย่างของบทบาทเอกชนในการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการโพสต์
ข้อความของพลเมืองดิจิทัล ได้แก่ เฟซบุ๊ก16 ซึ่งทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) เพื่อมาช่วยสอดส่องการโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กที่
ส่อเค้าว่าจะนำ�ไปสู่การฆ่าตัวตายและการก่อการร้าย มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก
ผูก้ อ่ ตัง้ เฟซบุก๊ อธิบายการทำ�งานของระบบตรวจจับความเสีย่ งการฆ่าตัวตาย
ทีเ่ ริม่ ทดสอบซอฟต์แวร์มาตัง้ แต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ว่า ขัน้ ตอนเริม่ จาก
การค้นหาข้อความส่วนตัว การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการถ่ายทอดสด
เฟซบุ๊กที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่า ผู้ใช้เหล่านั้นอาจมีความคิดที่จะทำ�ร้ายตัวเอง
หรืออาจถึงฆ่าตัวตาย เมื่อพบความเสี่ยง ซอฟต์แวร์นี้จะพยายามติดต่อไป
ยังผู้ใช้รายนั้น หรือยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผ่านการส่งรายชื่อ เบอร์ติดต่อ
ของเพื่อนหรือคนสนิทของผู้ใช้ที่มีความเสี่ยง หรือเบอร์สายด่วนหน่วยงาน
ที่ดูแลเรื่องนี้ในสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็จะส่งระบบแจ้งเตือนมายังทีมงาน
16

https://www.voathai.com/a/facebook-suicide-prevention/4144160.html 12/3/2007
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ของเฟซบุก๊ ทีค่ อยดูแลด้านการรับมือกับความเสีย่ งดังกล่าวตลอด 24 ชัว่ โมง
ทุกวัน เพือ่ ให้ทมี งานติดต่อหน่วยงานทีด่ แู ลโดยตรง รวมทัง้ ครอบครัวและ
คนสนิทของผู้ใช้ได้ทันท่วงที การใช้ AI มาช่วยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ใช้
เฟซบุ๊ก ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่อาจทำ�ให้
สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก และมีขอ้ เสนอว่าเฟซบุก๊ ควรเตรียมแผนจัดการ
การคุกคามรังแกบนโลกโซเชียลมากกว่าป้องกันการฆ่าตัวตายที่ปลายเหตุ
หากดูแง่มุมทางกฎหมายในบ้านเราพบว่า บทบาทของภาคเอกชน
มีส่วนในการกำ�กับดูแลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ซึง่ ระบุภาระรับผิดอยูท่ ตี่ วั กลาง17
สาระสำ�คัญคือ หากผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำ�
ความผิดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ทอ่ี ยูใ่ นความควบคุม
จะได้รับโทษ ดังนั้นเมื่อเว็บไซต์มีการพัฒนาเข้าสู่ยุค 2.0 อย่างเต็มรูปแบบ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถผลิตเนื้อหาเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ได้เอง โดยผ่าน
แอปพลิเคชันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ หรือที่รู้จักกันว่า
Users generate content. ทำ�ให้การผลิตและกลั่นกรองเนื้อหาเปลี่ยน
รูปแบบไป ด้วยลักษณะอันเปิดกว้างและกระจายศูนย์มากยิ่งขึ้นทำ�ให้
ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ตต้องอาศัยความระมัดระวังในการกำ�กับดูแลเนือ้ หา
ภายใต้ข้อกำ�หนดตามกฎหมาย18
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) และผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมหรือให้บริการโทรศัพท์มอื ถือล้วนเป็นภาคเอกชนทีต่ อ้ ง
ขอรับใบอนุญาตจากองค์กรกำ�กับดูแล ในกรณีของประเทศไทย หน่วยงาน
ดังกล่าวได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. แม้ว่ากฎหมายจะกำ�หนดขอบเขต
สนใจอ่านเพิม่ เติม ใน https://thainetizen.org/wp-content/uploads/2010/05/Inter-liability-full.pdf
พิรงรอง รามสูต. (2556) การกำ�กับดูแลเนือ้ หาอินเทอร์เน็ต. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุงเทพฯ.หน้า 312
17
18
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ผู้บริหาร Telenor เขียนถึง
นสพ.นอร์เวย์ว่าได้รับโทรศัพท์จาก
กสทช. เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2014
ให้ปิดกั้นการเข้าถึงเฟซบุ๊ก
ของผู้ใช้ไทย
ที่มาภาพ : เว็บไซต์บางกอกโพสต์

อำ�นาจหน้าที่ตลอดจนการกำ�กับการสื่อสารที่คำ�นึงถึงสิทธิเสรีภาพในการ
สื่อสารได้รับการบัญญัติไว้ แต่เหตุการณ์ “ปิดเฟซบุ๊กชั่วคราว” ได้สร้าง
ความตระหนกให้กบั พลเมืองดิจทิ ลั ทัว่ ประเทศทีม่ ผี ใู้ ช้เฟซบุก๊ ราว 10 ล้านคน
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 15.45 นาฬิกา เป็นเวลาราว
หนึ่งชั่วโมง19 เวลานั้น ฝ่ายรัฐหลายหน่วยงานได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่า
เป็นปัญหาในเชิงเทคนิค ในเวลาต่อมา Telenor บริษทั โทรคมนาคมสัญชาติ
นอร์เวย์ ซึ่งดำ�เนินการในไทยภายใต้ DTAC เผยแพร่คำ�ชี้แจงว่า เหตุการณ์
ปิดกั้นการเข้าถึงเฟซบุ๊กมาจากคำ�ขอร้องของ กสทช.20 เป็นที่น่าสังเกตว่า
ไม่มบี ริษทั ผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมรายอืน่ ๆ ในประเทศไทยทีอ่ อกมา
เปิดเผยถึงที่มาของเหตุการณ์ครั้งสำ�คัญดังกล่าว และหลังจากนั้นไม่นาน
สื่อมวลชนในไทยได้เผยแพร่คำ�ขอโทษของ DTAC ต่อรัฐบาลไทยภายใต้
19
20

https://freedom.ilaw.or.th/blog/OnlineMedia2014 12/4/2017
https://www.privacyinternational.org/node/1346 12/5/2017
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การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ กสทช. ที่ได้
แถลงการณ์ทมี่ าของเหตุการณ์ดงั กล่าว และแสดงความเข้าใจต่อสถานการณ์
การเมืองในประเทศไทยว่า อยู่ระหว่างการสร้างความปรองดอง21
กรณีการจำ�กัดการเข้าถึงเฟซบุ๊กภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2558 เป็นเหตุการณ์เพียงช่วงเวลาสั้นๆ
ที่สร้างผลกระทบกับผู้ใช้วงกว้าง ก่อให้เกิดความโกลาหล ความไม่พอใจ
สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพลเมืองจำ�นวนมากทั้งกลุ่มที่ใช้เฟซบุ๊กเป็น
พื้นที่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง การค้าขายออนไลน์ ตลอดจนการ
ติดต่อสื่อสารทั่วไป ปรากฏการณ์นี้นับเป็นหลักฐานชิ้นสำ�คัญที่ทำ�ให้เรา
ตระหนักชัดเจนว่า เสรีภาพในการสื่อสารบนพื้นที่ออนไลน์ เป็นเสรีภาพที่
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำ�เนินการให้บริการด้านโทรคมนาคมสามารถ
เข้ามาแทรกแซงการเข้าถึงของพลเมืองได้ในหลายรูปแบบ
ในประเด็นเรื่อง ตลาด สังคมและรัฐ กับสื่อ มีมุมมองน่าสนใจของ
นิธิ เอียวศรีวงศ์22 ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ เขาเห็นว่า ในบรรดา
พลังสามส่วนนี้ รัฐคือตัวอันตรายทีส่ ดุ หากรัฐมีอ�ำ นาจกำ�กับควบคุมสือ่ แล้ว
ย่อมใช้อำ�นาจนั้นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้ถืออำ�นาจรัฐเท่านั้น และ
พร้อมจะให้รา้ ยและลงโทษผูอ้ นื่ เพือ่ รักษาประโยชน์สว่ นตน โดยไม่ตอ้ งกลัว
สังคมตรวจสอบด้วย เพราะสือ่ จะไม่กล้ารายงาน นิธมิ องว่า รัฐไม่มหี น้าที่
กำ�กับควบคุมสือ่ โดยตรง แต่มหี น้าทีท่ �ำ ให้กฎหมายทีอ่ อกตามความเห็นชอบ
ของประชาชน ซึ่งกำ�กับควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคมถูกบังคับใช้อย่าง
เที่ยงตรง เช่น กฎหมายหมิ่นประมาท กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
กฎหมายรักษาความลับทางการค้า กฎหมายอนาจาร ฯลฯ
http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Telenor-Group-apologises-for-sayingdtac-ordered-t-30236306.html 12/5/2017
22
บทความเรือ่ ง ตลาด สังคมและรัฐกับสือ่ ใน https://www.matichon.co.th/news/552561 2/5/2018
21
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สือ่ ในฐานะเอกชน ถูกรัฐกำ�กับควบคุมอยูแ่ ล้ว แต่เพือ่ ประโยชน์ของ
ส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อเสริมสร้างอำ�นาจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เขาเห็นว่า สิ่งที่
รัฐต้องทำ�กับสื่อ คือ ทำ�ให้สังคมเข้มแข็งพอจะตรวจสอบและกำ�กับสื่อผ่าน
ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เผยแพร่ความรู้ที่จะทำ�ให้ฉลาดในการ
รับสือ่ (media literacy) แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา, สนับสนุนองค์กร
สังคมทีท่ �ำ งานด้านประเมินสือ่ (หลายองค์กรไม่ใช่องค์กรเดียว) ให้ได้ท�ำ งาน
และได้เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ของตนต่อสังคม เป็นต้น ดังนั้น หากตลาด
และสังคมทำ�งานร่วมกัน โดยมีสังคมนำ� จะเป็นการกำ�กับควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและทำ�ให้สื่อมีคุณูปการต่อส่วนรวมได้มาก

56
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บทที่ 4

เท่าทัน “ข่าวปลอม”
ในยุคหลังความจริง
“เราต้องมีความสามารถประเมินได้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริง
และถ้าไปไกลกว่านั้นคือ สามารถสร้างสื่อด้วยตัวเอง
สร้างความจริงในชุดแบบที่ต้องการ คนอื่นก็อาจจะ
เห็นว่าไม่สมบูรณ์ แต่มันคือโลกที่พลเมืองมีความรู้
ความสามารถในการประเมิน และสร้างวาทกรรม
สร้างสื่อ เพื่อต่อสู้กับแนวคิดอื่น ๆ ได้ด้วย”
มุมมองของ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
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ในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีทคี่ วามน่าเชือ่ ถือของข่าวสารตกเป็นเป้าโจมตี
และถือเป็นปรากฏการณ์ทม่ี กี ารกล่าวถึงกันมาก จนกระทัง่ Collins Dictionary
ยกให้คำ�ว่า Fake News เป็นคำ�แห่งปี ค.ศ. 2017 ความหมายของคำ�นี้ถูก
นำ�มาใช้ในสองบริบท อย่างแรก คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อหวังผล
ทางการเมือง เช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์กระพือข่าวเท็จจนส่งผลต่อ
ความคิดของคนในวงกว้าง และ บริบทที่สอง สืบเนื่องมาจากผู้นำ�สหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความเห็นต่อสือ่ หรือสำ�นักข่าว
ต่างๆ ที่ทำ�งานมานาน เช่น CNN, New York Times, Washington Post,
NBC ว่าเป็นผู้เสนอข่าว fake news ที่เชื่อถือไม่ได้23 ซึ่งนัยยะหลังนี้
นำ�มาสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย
นอกจากคำ�ว่าข่าวปลอม หรือ fake news แล้ว หากย้อนกลับไป
ในปีก่อนหน้านั้น คำ�ว่า หลังความจริง (Post-Truth) เป็นคำ�ยอดนิยมอีก
คำ�หนึง่ ซึง่ หมายถึง เรือ่ งเกีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทคี่ วามจริงไม่มี
ความสำ�คัญหรือไม่มีความหมายอีกต่อไป สิ่งที่สำ�คัญกว่าคือ อารมณ์รับรู้
และความเชื่อส่วนบุคคล พูดอีกแบบหนึ่งก็คือ ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ นำ�มาสูก่ ารปักใจเชือ่ และเป็นข้อมูลสนับสนุนการแสดงความเห็น
หรือจุดยืนมากกว่าข้อเท็จจริง ศัพท์คำ�นี้ พจนานุกรม Oxford Dictionary
เลือกเป็นคำ�แห่งปี ค.ศ. 2016 หลังจากมีการใช้ค�ำ นีเ้ พิม่ ขึน้ จำ�นวนมากใน
23

https://www.voathai.com/a/yearender-fakenews-ro/4179210.html 1/3/2018
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ช่วง พ.ศ. 2559 ช่วงปีนั้นมีเหตุการณ์น่าตื่นตาและผันผวนทางการเมืองใน
ตะวันตกสองเหตุการณ์ ได้แก่ การแสดงประชามติของชาวอังกฤษเพื่อ
สนับสนุนการแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) และการเลือกตัง้ ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาที่พลิกผันและสร้างความแตกแยก24
การถกเถียงอภิปรายเกี่ยวกับ Post truth และ Fake news ได้นำ�ไป
สู่โฟกัสใหม่ในเรื่องการเท่าทันสื่ออย่างกว้างขวาง ถึงขนาดเป็นประเด็น
สัมมนาในการประชุมสื่อระดับโลกของปี โดยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ได้มีการจัด the 8th European Public Communication
Conference ที่ประเทศเบลเยียม ภายใต้หัวข้อ Media Literacy in the
Post-Truth Era-Surviving in a World of Fake News and Misinformation25
และก่อนหน้านัน้ ทางสมาพันธ์หอ้ งสมุดนานาชาติ (International Federation
of Library Associations and Institutions) ได้เผยแพร่อินโฟกราฟิกและ
จัดแปลมากกว่า 30 ภาษาเพื่อให้ข้อมูลกับสาธารณะเกี่ยวกับวิธีการง่ายๆ
8 ข้อสำ�หรับตรวจสอบว่าข่าวใดเป็นข่าวปลอม เนือ่ งจากสมาพันธ์หอ้ งสมุด
เห็นว่า การคิดแบบวิพากษ์ (critical thinking) เป็นทักษะสำ�คัญในการ
เท่าทันสือ่ และข้อมูลข่าวสาร และพันธกิจของห้องสมุดคือการให้การศึกษา
และผลักดันให้เห็นถึงความสำ�คัญดังกล่าว
แปดข้อพื้นฐานในการตรวจสอบข่าวที่เรากำ�ลังอ่านตรงหน้า ได้แก่
1.ตรวจสอบแหล่งที่มา เช่น พิจารณาจากเว็บไซต์ขององค์กรว่ามีพันธกิจ
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และมีตำ�แหน่งแห่งที่ที่สามารถติดต่อได้
2.ตรวจสอบผู้ เขี ย นว่ า มี ตั ว ตนไหม 3.ตรวจสอบวั น ที่ เ ผยแพร่ เพราะ
หลายครั้งที่การเผยแพร่เรื่องในอดีตไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4.ดูให้แน่ว่า เป็นเรื่องเยาะเย้ยเสียดสี เรื่องตลกหรือเปล่า 5.อ่านเนื้อเรื่อง
https://www.voathai.com/a/word-of-the-year-ct/3599534.html 1/3/2018
http://ethicaljournalismnetwork.org/media-literacy-post-truth-era-surviving-world-fake-newsmisinformation 1/3/2018
24
25
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ตรวจตราที่มา

อานเนื้อหาโดยรวม

ดูเว็บไซต ภารกิจองคกร ที่ติดตอ

พาดหัวหวือหวา แลวเนื้อหาละ ใชเรื่องเดียวกันไหม ?

รูจักผูเขียน

ลิงคที่เห็นเกี่ยวกับเนื้อหาไหม ?

ตรวจสอบวันที่เผยแพร

ขาวลอเลนหรือเปลา ?

ตรวจสอบอคติของเรา

ถามผูรู ถาไมแนใจในเรื่องนั้นๆ

คนดูใหไววาผูเขียนมีตัวตนไหม นาเชื่อถือเพียงใด

คลิกดูความเกี่ยวของของลิงคกับเนื้อหาขาว

การโพสตขาวเกาอาจจะไมสอดคลอง
กับเหตุการณปจจุบัน

เพราะความเชื่อสวนตัว
อาจจะไปตัดสินผูอื่นได

ดูใหแนวาเปนเรื่องลอเลน
หรือเยาะเยยเสียดสีหรือเปลา

ควรถามผูรูหรือตรวจสอบกับ
แหลงขอมูลที่นำเสนอขอเท็จจริงอื่นๆ

International Federation of Library Associations and Institutions
With thanks to www.FactCheck.org
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ทัง้ หมดแทนทีจ่ ะดูเฉพาะพาดหัวแล้วทำ�การเผยแพร่ตอ่ 6.ตรวจสอบดูลงิ ก์
ในเนือ้ หาทีน่ �ำ เสนอนัน้ ๆ ว่าเรือ่ งราวสอดคล้องเกีย่ วข้องหรือสนับสนุนเรือ่ ง
หรือไม่ 7.ตรวจสอบอคติของเราเอง เพราะบ่อยครั้งความเชื่อส่วนบุคคล
ของเราอาจจะนำ�ไปสู่การตัดสินผู้อื่นได้ 8.สอบถามผู้รู้หรือตรวจสอบกับ
แหล่งข้อมูลทีน่ �ำ เสนอข้อเท็จจริงอืน่ ๆ เพือ่ ให้แน่ใจในความถูกต้องของข่าว
ที่อ่านเจอ26
นอกจากบทบาทของห้องสมุด สถาบันทีส่ งั คมตะวันตกให้ความสำ�คัญ
ในฐานะที่เป็นองค์กรซึ่งมีพันธกิจในการเผยแพร่เรื่องการเท่าทันสื่อและ
เท่าทันข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะแล้ว สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในหลายประเทศต่างเห็นว่าเรื่องนี้มีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่ต้องเผยแพร่ให้
สาธารณะมีความรู้ความเข้าใจ27 นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์จาก
the Open University แห่งสหราชอาณาจักร เห็นว่า มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน
การศึกษาที่ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะเชิงวิพากษ์ในงานเขียนทางวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ในเรื่องเท่าทันข้อมูลข่าวสารโดยการตรวจสอบแหล่ง
ที่มาและการอ้างอิงข้อมูลเป็นทักษะเดียวกับการฝึกฝนทางวิชาการ และ
มหาวิทยาลัยจึงได้มีโครงการเผยแพร่ความรู้เท่าทันข่าวสารในยูทูปเพื่อ
บริการสาธารณะ
ขณะที่ Sheffield University จัดทำ�หลักสูตรออนไลน์ฟรีชื่อ Making
sense of Data in the Media เพื่อให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารมีความคิด
เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขที่เผยแพร่ในสื่อและตรวจสอบลักษณะ
ของข่าวลวงด้วย นักวิชาการผูอ้ อกแบบหลักสูตรนีม้ องว่า ตัวเลขหรือข้อมูล
ทางสถิติเป็นพื้นที่ของการต่อสู้ช่วงชิงความจริง และมักมีการอ้างหรือ
นำ�เสนอในฐานะที่เป็น “ความจริงเชิงภววิสัย” คือ วัดได้ตรวจสอบได้
26
27

https://www.ifla.org/publications/node/11174 1/4/2018
http://www.bbc.com/news/education-41902914 1/4/2018
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การอ้างตัวเลขจึงเป็นการสร้างความน่าเชือ่ ถือให้ประชาชนคล้อยตามจุดยืน
ทางการเมืองหนึง่ ๆ ทีถ่ กู สร้างขึน้ มา และเมือ่ สถิตหิ รือข้อมูลถูกสร้างขึน้ มา
เพื่อประโยชน์เฉพาะ อาจส่งผลให้ข่าวปลอมแต่ละเรื่องกลายเป็นข่าวน่า
เชื่อถือได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผู้บริโภคสื่อจะได้เรียนรู้
จากการตีความข้อมูลเหล่านั้นเพื่อความเท่าทันในการรับข้อมูลข่าวสาร28
สำ�หรับภาคเอกชนอย่างเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่
กลายเป็นพืน้ ทีอ่ นั ดับต้นๆ ของการแพร่กระจายข่าวลวง ได้น�ำ เสนอวิธกี าร
ป้องกันข่าวปลอมหลากหลายวิธีในช่วงตลอดปีที่ผ่านมา เช่น การเปิดตัว
ฟีเจอร์ใหม่ เมือ่ ผูบ้ ริโภคคลิกปุม่ ทีจ่ ะช่วยให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับบทความดังกล่าว
ไอเดียของฟีเจอร์นคี้ อื การให้บริบทของข่าวสำ�หรับผูบ้ ริโภคในการพิจารณา
ความน่าเชือ่ ถือของทีม่ าข่าวนัน้ ๆ29 เฟซบุก๊ ยังร่วมมือกับหลายโครงการ เช่น
factcheck.org ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของศูนย์นโยบายสาธารณะแห่งมหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนีย เพือ่ สนับสนุนให้ผใู้ ช้เฟซบุก๊ ช่วยกันตรวจสอบและติดสัญลักษณ์
หรือส่งข้อมูลเพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่ รวมทัง้ เปิดเผย
รายชื่อเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง30 และเมื่อวันที่
19 มกราคม พ.ศ. 2561 มาร์ก ซัคเกอร์เบอร์ก ผูก้ อ่ ตัง้ เฟซบุก๊ แสดงความเห็น
ในเพจของเขาว่า โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องกระตุ้นความรู้สึกของผู้คน
มากเกินไป หรือไม่กเ็ ป็นข้อมูลข่าวสารผิดพลาด หรือเรื่องแบ่งข้างแบ่งขั้ว
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ชว่ ยให้การกระจายข่าวสารเหล่านีร้ วดเร็วมาก
ยิง่ ขึน้ กว่าทีผ่ า่ นมา เฟซบุก๊ จึงเตรียมรับมือด้วยการปรับฟีดข่าวของสำ�นักข่าว
สนใจหลักสูตรออนไลน์ฟรี ดูได้จาก https://www.futurelearn.com/courses/media-data/2?utm_
source=BBC&utm_medium=referral&utm_campaign=TUOS_08_10_2017_media-data2 1/4/2018
29
http://ethicaljournalismnetwork.org/resources/videos/fake-news-social-media-aljazeera
1/4/2018
30
https://www.factcheck.org/fake-news/ 1/12/2018
28
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ที่มีความน่าเชื่อถือ คำ�ถามคือว่า เฟซบุ๊กจะใช้วิธีการอย่างไรในการกำ�หนด
ว่าแหล่งข่าวหรือสำ�นักข่าวใดน่าเชื่อถือ เขาตอบว่า เฟซบุ๊กเลือกวิธีการให้
ชุมชนผูใ้ ช้เฟซบุก๊ เข้ามามีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูลผ่านการสำ�รวจเชิงคุณภาพ
เพื่อดูว่า แหล่งข่าวใดที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ
ในการนำ�เสนอข่าวสาร ผลการสำ�รวจข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊กจะมีผลต่อการ
เห็นฟีดข่าวของสำ�นักข่าวนั้นๆ บนเฟซบุ๊ก

‘ข่าวปลอมคุกคามประชาธิปไตย’
นักการเมืองอย่างอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา31 เป็นผู้หนึ่งที่แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ข่าวปลอม และ
เห็นว่า “ข่าวปลอมคุกคามประชาธิปไตย” (Fake news threatens democracy)
เขาเคยเสนอเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนลงจากตำ�แหน่งว่า ข่าวปลอมในเฟซบุ๊กและ
แพลตฟอร์มต่างๆ บ่อนทำ�ลายกระบวนการทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา
โอบามาเห็นว่า ถ้ายังไม่มกี ารเอาจริงเอาจังในการแก้ไขเรือ่ งข่าวปลอม และ
ปล่อยให้ผู้คนยังคงอยู่ในความสับสนกับข้อเท็จจริง โดยไม่รู้ว่า อันไหน
ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถแยกแยะว่า เรื่องใดเป็นข้อโต้แย้งที่
จริงจัง (serious argument) หรือเรื่องใดเป็นโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda)
ประเทศต้องประสบปัญหาอย่างแน่นอน ซึ่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐเมื่อ พ.ศ. 2559 พบว่า สื่อสังคมมีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่
ข่าวที่ไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้คน การแพร่กระจาย
https://www.usatoday.com/story/tech/2016/11/17/fake-news-threatens-democracy-obamasays/94045428/ 1/7/2018
31
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เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว มากขึ้ น เมื่ อ ผู้ บ ริ โ ภคข่ า วสารสามารถแชร์ ข่ า วสาร
เหล่านั้นในโลกดิจิทัลด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มแบบต่างๆ
จากทวีปอเมริกา มาที่ทวีปยุโรปกันบ้าง ผู้นำ�ประเทศฝรั่งเศสอย่าง
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง เป็นอีกคนหนึ่งที่ประกาศนโยบายแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอมให้เป็นนโยบายระดับชาติ ใน พ.ศ. 2561 โดยจะผลักดัน
กฎหมายเพื่อสกัดกั้นข่าวปลอม เขาเป็นนักการเมืองอีกคนหนึ่งที่เห็นว่า
ข่าวปลอมเป็นเรื่องคุกคามประชาธิปไตย เนื่องจากการสร้างข่าวปลอม
เป็นการส่งเสริมให้คนอ่านมีความคลางแคลงใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และยัง
สร้างความจริงทางเลือกที่ทำ�ให้ประชาชนเห็นว่าสื่อและนักการเมืองเป็น
พวกหลอกลวงอยู่เสมอ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสมองว่า หากเราต้องการ
ปกป้องประชาธิปไตยเสรีนิยม จำ�เป็นต้องมีการออกกฎหมายที่เข้มงวด
เพื่อให้บทบาทกับกลุ่มเฝ้าระวังสื่อ และแนวคิดของกฎหมายฉบับนี้พุ่งเป้า
ไปที่สื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำ�ให้แพลตฟอร์มออนไลน์มีความโปร่งใสใน
การนำ�เสนอเนื้อหาที่ได้รับสปอนเซอร์32 ประธานาธิบดีมาครงเปิดเผย
เรื่องนี้ในการสัมมนาร่วมกันสื่อมวลชนเมื่อช่วงปีใหม่ 2561 ซึ่งองค์กรที่
เฝ้าระวังเรือ่ งสิทธิเสรีภาพของสือ่ และข้อมูลข่าวสารอย่าง Reporter without
Borders ยังไม่ได้แสดงจุดยืนในเรือ่ งนี้ โดยจะรอจนกว่าร่างแรกของกฎหมาย
ฉบับนี้ได้มีการเผยแพร่ก่อน33
เยอรมนี เป็นอีกประเทศทีม่ กี ารบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ลา่ สุดใน
ช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 กฎหมายฉบับนีใ้ ช้ก�ำ กับดูแลโลกของข้อมูลข่าวสารใน
ยุคดิจิทัลเป็นการเฉพาะภายใต้ชื่อย่อว่า the NetzDG- หรือ Network
Enforcement Act ขอบเขตของกฎหมายนีใ้ ช้บงั คับกับผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์ม
ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ที่มีหน้าที่ต้องดำ�เนินการเคลื่อนย้ายข้อมูลนั้น
32
33

https://www.rt.com/news/414945-macron-france-fake-news-law/ 1/7/2018
https://rsf.org/en/news/rsf-hails-president-macrons-support-its-initiatives 1/12/2018
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ออกจากระบบภายในเวลาที่กำ�หนด ข้อมูลที่เข้าข่ายต้องลบจะสอดคล้อง
ตามขอบเขตที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอาญาของเยอรมัน โดยในกฎหมายที่
ประกาศใช้ฉบับใหม่แบ่งออกเป็นสองระดับ คือ “ข้อมูลทีผ่ ดิ กฎหมายอย่าง
โจ่งแจ้ง” (manifestly unlawful) ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มต้องลบเนือ้ หาภายใน
24 ชั่วโมงเมื่อได้รับการร้องเรียน ส่วนข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ยัง
ไม่ชัดแจ้ง มีระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับการร้องเรียน
สำ�หรับประเทศในอาเซียน อย่างอินโดนีเซีย ปัจจุบนั มีผใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ต
ราว 150 จาก 255 ล้านคน ได้มีการตั้งหน่วยงานไซเบอร์ใหม่ ซึ่งมีหน้าที่
รับมือกับปัญหาข่าวปลอม คำ�พูดสร้างความเกลียดชัง และการเผยแพร่ความ
รุนแรง หนึง่ ในคดีเรือ่ งข่าวปลอมทีแ่ พร่หลายในอินโดนีเซีย คือ การเผยแพร่
ข่าวเท็จทีว่ า่ รัฐบาลจีนเตรียมจะทำ�สงครามชีวภาพกับอินโดนีเซีย ข่าวปลอม
นี้ทำ�ให้สถานทูตจีนในกรุงจาการ์ตาออกแถลงการณ์ว่า เรื่องดังกล่าวเป็น
ข่าวปลอม34

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-launches-cyber-agency-to-tackleextremism-fake-news 1/23/2018
34
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Fake News ในบริบทไทย
กลับมาดูที่ประเทศไทย ปัญหาเรื่อง “ข่าวปลอม” ในบ้านเราเหมือน
หรือแตกต่างกับต่างประเทศอย่างไร? 35
ปัญหาการแพร่หลายของข่าวเท็จ ข่าวปลอมในโลกออนไลน์ของ
บ้านเรา พบว่า แต่ละกลุม่ ในสังคมแสดงความห่วงใยและเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหานี้แตกต่างกันไป เช่น กรณีของสื่อกระแสหลักอย่างสำ�นักข่าวไทย
อสมท. ได้ตงั้ ศูนย์ชวั ร์กอ่ นแชร์ สำ�นักงานข่าวไทย อสมท.36 โดยเริม่ เผยแพร่
ออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ ช่อง อสมท. เพื่อนำ�เสนอรายการตรวจสอบ
ความจริงเรื่องที่แชร์กันบนโซเชียลตั้งแต่ พ.ศ. 2558 พีรพล อนุตรโสตถิ์
แห่งศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำ�นักข่าวไทย อสมท. บอกว่า ข่าวปลอมมีจำ�นวน
เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และข่าวสารออนไลน์ที่ผู้บริโภคสื่อมีความสงสัยใน
ข้อเท็จจริง ส่วนมากเป็นเรือ่ งสุขภาพ โดยเฉพาะกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เช่น
มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 อสมท.ได้ร่วมมือ
กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และองค์กรพันธมิตรในการ
ตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน ที่ผ่านมาได้มีการนำ�เสนอ
เนื้อหาที่แก้ไขความเข้าใจผิดซึ่งปรากกฎในสื่อออนไลน์มากกว่า 500 เรื่อง
ผ่านสือ่ ต่างๆ ในรูปแบบของคลิปวิดโี อ สกูป๊ ข่าว สารคดีวทิ ยุ อินโฟกราฟิก
และบทความ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ และเฟซบุ๊ก

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ
เรื่อง วิกฤติ Fake News ในนิเวศน์ธุรกิจสื่อ และเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 สาขานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสัมมนาเรื่อง Fake News วิกฤติการสื่อสารในยุคดิจิทัล ดูเพิ่มเติม
http://www.thaibja.org/?p=3909 และเฟซบุ๊ก Fake News วิกฤติการสื่อสารในยุคดิจิทัล
36
https://www.it24hrs.com/2017/sure-and-share-check-news/
35
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แวดวงวิชาการและสื่อมวลชนให้ความสนใจแลกเปลี่ยนปัญหาเรื่องข่าวปลอม
อย่างกว้างขวาง
ที่มาภาพ : http://www.law.tu.ac.th/fakenews

การผลิตข้อมูลเท็จเพื่อเผยแพร่ หรือข่าวปลอม มีวัตถุประสงค์
หลายอย่าง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อหลอกลวงให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า
หรือบริการ หรือการสร้างเว็บปลอมเพื่อเลียนแบบให้ผู้อ่านเข้าใจผิด เช่น
กรณีที่เคยมีการเผยแพร่เว็บไซต์ปลอมของสำ�นักข่าวอย่างน้อยสองแห่ง
ได้แก่ เว็บไซต์ของมติชน37 และไทยรัฐ38 เป็นที่น่าสังเกตว่า การทำ�เว็บไซต์
ปลอมของสำ �นักข่าวจำ�นวนหนึ่ง เป็นการแชร์ข่าวอาชญากรรม และ
บางกรณีเมือ่ ผูบ้ ริโภคคลิกไปลิงก์ดงั กล่าวอาจมีผลต่อการกระจายของไวรัส
ที่นำ�ไปสู่การเจาะข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามมา ซึ่งสำ�นักข่าวสองสำ�นัก
ข้างต้นได้เผยแพร่ข้อความเพื่อเตือนให้ผู้อ่านทราบว่า วิธีการตรวจสอบว่า
เป็นเว็บไซต์จริงของสำ�นักข่าวนั้นต้องดูอย่างไร
37
38

https://www.matichon.co.th/news/211838 1/23/2018
https://www.thairath.co.th/content/629890 1/23/2018
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ในซีกของผู้บริหารประเทศ ก็เจอเรื่องสถานการณ์ข่าวปลอมด้วย
เช่นกัน การแพร่กระจายของข่าวว่า รัฐบาลจะเก็บภาษีจากเงินทีไ่ ด้รบั บริจาค
ในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลของรัฐ ในอัตราร้อยละ 7 เพื่อ
นำ�ไปปรับปรุงสถานีตำ�รวจให้มีคุณภาพ ซึ่งเวลาต่อมาโฆษกรัฐบาลได้
ออกมาแก้ข่าวดังกล่าวและเตือนว่า ทั้งผู้สร้างข่าวเท็จที่นำ�ไปเผยแพร่
ออนไลน์และผู้ส่งต่อข่าวดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำ�ความผิด
เนื่องจากเจตนาในการสร้างข่าวปลอมมีหลายวัตถุประสงค์ ดังนั้น
การแก้ปัญหาเรื่องข่าวปลอม จึงควรต้องแยกแยะถึงประเภทและความ
มุ่งหมายของข่าวปลอมนั้นว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงให้ผู้บริโภค
ซื้อสินค้าหรือบริการ หรือ การเจาะข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีเหตุผลทาง
การเมืองอื่นๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จในโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ใหญ่หลวงพอๆ กับว่าปัญหาข่าวปลอม คือ ปัญหา
อันเนื่องมาจากความคลุมเครือของการนิยามความหมายว่าด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จในกฎหมาย ซึ่งพลเมืองจะมีหลักประกันอะไรหากหน่วยงานรัฐ
ของแต่ละประเทศจะใช้กฎหมายดังกล่าวมาดำ�เนินการกับกลุม่ พลเมือง หรือ
องค์กรสื่อที่ทำ�หน้าที่ตรวจสอบการทำ�งานของรัฐหรือนโยบายสาธารณะ
ในประเทศไทย การนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จในโลกออนไลน์
เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขมาจากฉบับแรกที่
ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2550 ในสมัยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกรัฐมนตรี ซึง่ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ทัง้ สองฉบับล้วนเป็นกฎหมายทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงรัฐบาลรัฐประหาร กฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุดยังมีข้อกังวล
จากเครือข่ายพลเมืองเน็ตและองค์กรแอมเนสตี้ที่เห็นว่ากฎหมายมีความ
คลุมเครือและอาจนำ�ไปสูก่ ารตีความให้เข้าข่ายกฎหมายปิดปากได้ โดยเฉพาะ
ในมาตรา 14 ที่ระบุถึงความผิดโทษจำ�คุกและปรับหากมีการนำ�เข้าข้อมูลที่
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“บิดเบือนหรือปลอมไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน” หรือข้อมูลทีน่ า่ จะเกิดความ
เสียหายต่อการรักษาความมัน่ คงของประเทศ ความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร
ไปจนถึงการสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน39
นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีความพยายามของหลายประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทมี่ กี ารออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎระเบียบเพือ่
ให้ครอบคลุมการเผยแพร่ตพี มิ พ์ขา่ วปลอมให้เป็นการกระทำ�ทีผ่ ดิ กฎหมาย
เรื่องนี้สร้างความกังวลต่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสื่อ ว่า อาจจะมีสิ่งที่
น่ากลัวเกิดขึ้นคือแทนที่จะมีการมุ่งเน้นการจัดการกับเนื้อหาข่าวปลอมที่
มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ภาครัฐอาจใช้กฎหมายเหล่านีใ้ นการพุง่ เป้า
จัดการต่อองค์กรสื่อที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแทน40

เท่าทันข้อเท็จจริง-ความจริง ในยุคหลังความจริง
เทพชัย หย่อง สือ่ มวลชนอาวุโส41 เห็นว่า ในสังคมไทยมีสง่ิ ทีเ่ รียกว่า
fake news หลายระดับ และมีขอบเขตของคำ�จำ�กัดที่ไม่หยุดนิ่ง นับตั้งแต่
ข่าวเรื่องดวงชะตาเสริมราศีที่หลอกลวง ข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การใบ้หวย ข่าวที่กุขึ้นมา เช่น การเสียชีวิตของบุคคลสำ�คัญ ซึ่งกรณีหลังนี้
เขาเห็นว่า เป็นเรื่องที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย แต่รูปแบบของ fake news
ทีเ่ ขาเห็นว่าเป็นปัญหาต่อสังคมมากทีส่ ดุ คือ การนำ�เสนอของสือ่ ทีโ่ ฆษณา
ชวนเชื่อทางการเมือง และปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในทางที่
ก่อให้เกิดความรุนแรง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF
https://www.reuters.com/article/us-asia-media-fakenews-analysis/fake-news-crutch-usedby-se-asian-leaders-to-control-media-critics-charge-idUSKBN1FB0F8 1/23/2018
41
https://www.facebook.com/2068381733390867/videos/2095035064058867/ 1/24/2561
39
40
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เขาชวนย้อนมองกลับไปในอดีตทีส่ อ่ื มีเพียงสิง่ พิมพ์ และวิทยุ โทรทัศน์
ตัวอย่างของ fake news ที่เจ็บปวดในความทรงจำ�ของเขา คือเหตุการณ์ 6
ตุลาคม 2519 เวลานัน้ ผูม้ อี �ำ นาจใช้เครือ่ งมือสือ่ สารคือวิทยุและหนังสือพิมพ์
นำ�เสนอข่าวว่า นักศึกษาฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ ผู้ฟังถูกปลุกเร้า เนือ้ หา
ของ fake news สามารถทำ�ให้คนไทยฆ่ากันตายได้โดยไม่ร้สู ึกว่านั่นเป็น
การฆาตกรรม เขาชวนคิดว่า หากเหตุการณ์ในเวลานั้นเกิดขึ้นในยุคที่มี
เครือข่ายสือ่ สังคมเช่นในปัจจุบนั สถานการณ์จะน่ากลัวเพียงใด มาถึงยุคนี้
ที่สังคมไทยมีความแตกแยกทางการเมือง fake news มีส่วนปลุกเร้าทาง
การเมืองมากเสียจนกระทั่งข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่สำ�คัญน้อยกว่าความรู้สึก
และทัศนคติ ยิง่ ระบบการสือ่ สารสมัยใหม่ทร่ี วู้ า่ ผูบ้ ริโภคชอบหรือไม่ชอบอะไร
ข้อมูลข่าวสารจะถูกส่งมาถึงและยิง่ เป็นการตอกย้�ำ ในสิง่ ทีช่ อบหรือไม่ชอบ
ได้มากขึ้น
เทพชัยเห็นว่า การที่ผู้บริโภคสื่อสามารถเชื่อข่าวสารที่เผยแพร่โดย
ไม่มแี หล่งอ้างอิงและทีม่ าใดๆ อย่างไม่ตงั้ คำ�ถาม เป็นสถานการณ์ทสี่ ะท้อน
วุฒิภาวะของคนในสังคม ถ้าคนในสังคมตื่นตัว รู้เท่าทัน ข่าวสารบ้านเมือง
การตั้งคำ�ถามกับข่าวสารย่อมเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ และสิ่งที่เป็นอันตราย
มากในเรื่องข่าวปลอม คือคนที่เข้าไปช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของข่าว
ปลอมนั้นๆ เทพชัยมีข้อสังเกตว่า ทุกครั้งที่มีวิกฤตสำ�คัญๆ จะพบว่า
ประชาชนจะหันมาดูข่าวจากต้นตอในสื่อกระแสหลักมากขึ้นหลายเท่าตัว
ซึ่งแสดงว่า คนในสังคมต้องการพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อยืนยัน
สิ่งที่เขาได้ยิน และจะได้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง ดังนั้นเขาจึงเห็นว่า
สื่ อ กระแสหลั ก ควรมี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามกระจ่ า งกั บ สั ง คมในการแสวงหา
ความจริง และเมื่อมีข่าวปลอมหรือกระแสน่าเป็นห่วง สื่อต้องทำ�หน้าที่
ตรวจสอบข่าวลือ ข่าวปลอม ข่าวที่สร้างปัญหาให้เกิดความเข้าใจผิด
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วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง42 หัวหน้าโครงการวิจัยอินเทอร์เน็ตศึกษา มี
ความเห็นว่า “ทางทฤษฎี ไม่มคี วามจริงสมบูรณ์อยูแ่ ล้ว ทุกอย่างถูกประกอบ
สร้าง ความจริงถูกสื่อผ่านสายตาผู้เล่า เวลาฟังก็ต้องฟังความจริงด้านหนึ่ง
และประเมินจากหลักฐาน ประกอบเหตุผลที่ใช้ ว่าเหมาะสมไหม และมี
ความรู้ความสามารถไปหาแหล่งข้อมูล ดีเบทอื่นๆ ที่สำ�คัญและเห็นต่าง
และสุดท้ายเราก็ต้องมีความสามารถในการประเมินได้ว่า สิ่งนี้อะไรจริง
หรือไม่จริง และถ้าไปไกลกว่านัน้ คือ คุณสามารถสร้างสือ่ ด้วยตนเอง สร้าง
ความจริงในชุดแบบทีต่ ้องการได้ดว้ ย คนอืน่ ก็อาจจะเห็นว่า มันไม่สมบูรณ์
แต่มันคือโลกที่พลเมืองมีความรู้ความสามารถในการประเมิน และสร้าง
วาทกรรม สร้างสื่อ เพื่อต่อสู้กับแนวคิดอื่นๆ ได้ด้วย”

จากซ้าย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ
ศิโรฒน์ คล้ามไพบูลย์ ในวงเสวนาเรื่อง พลเมืองแบบไหนในยุคดิจิทัล
ในงาน MIDL WEEK 2017 วันที่ 6-10 พ.ย. 2560
ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ก Jam (แจ่ม)

42
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ในยุคปัจจุบนั ข้อเท็จจริงหนึง่ สามารถจะถูกโต้แย้งด้วยอีกข้อเท็จจริง
หนึ่งได้ตลอดเวลา ซึ่งสร้างความสับสนให้กับคนส่วนใหญ่ งานวิจัยบางชิ้น
ระบุว่า ข้อเท็จจริงมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อผู้คนน้อยกว่าอารมณ์และ
ความเชือ่ ส่วนตัว ตลอดจนผูใ้ ช้โซเชียลมีเดียกลุม่ ใหญ่เลือกเสพสือ่ ทีม่ คี วาม
เห็นสอดคล้องกับจุดยืนของตนเอง ยิ่งชีพ อัชฌานนท์43 แห่งโครงการ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw เสนอว่า ก่อนมีความเห็น
ต่อข่าวใดๆ เราควรมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน เขายกตัวอย่างของข่าว
การเมืองว่า อย่างน้อยที่สุดแต่ละคนควรอ่านหรือรับฟังความเห็นสุดขั้ว
ในเรือ่ งหนึง่ ๆ เพือ่ นำ�มาเป็นข้อมูลในการขบคิดและมีความเห็นของตนเอง
“พลเมือง” ที่วรพจน์และยิ่งชีพกล่าวถึง น่าจะเป็นนิยามในอุดมคติ
ของความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
“สือ่ อาชีพ” ทีน่ �ำ เสนอข่าวก็ยงั ต้องเจอกับตัวกรองในแบบต่างๆ ตัง้ แต่กฎหมาย
การเข้ามาสอดส่องของรัฐในรูปแบบต่างๆ ความอยู่รอดของธุรกิจทีต่ ลาด
หรือเอกชนเข้ามากำ�กับ หรือข้อจำ�กัดในแง่มมุ มองของผูน้ �ำ เสนอข่าว และ
ภายใต้ยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการแพร่กระจายข่าวสารอย่าง
รวดเร็วในแพลตฟอร์มแบบต่างๆ อนาคตว่าด้วย “ความจริง” และข้อมูลผิดๆ
ในโลกออนไลน์ สามารถกระจายตัวได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น Pew Research
Center ได้จัดทำ�รายงานเรื่อง The Future of Truth and Misinformation
Online เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 รายงานชิน้ นีเ้ สนอประเด็นเรือ่ ง ข้อมูล
ทีผ่ ดิ พลาดออนไลน์ (misinformation online) ซึง่ ผูต้ อบแบบสอบถามรายหนึง่
เห็นว่า ข้อมูลที่ผิดออนไลน์เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตย โดยเฉพาะที่
ปรากฏมาในรูปข่าว ตั้งแต่ข่าวที่ตั้งใจหลอกลวง (intentional deception)
ข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำ� (low-quality information) หรือ ข่าวที่ถือข้างฝ่ายหนึ่ง
อย่างสุดขั้ว (hyper partisan)
43
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ในสั ง คมประชาธิ ป ไตยจึ ง ต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ มี พื้ น ที่ ส าธารณะที่
น่าไว้วางใจและเชื่อถือได้ ซึ่งการส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนของข่าวและ
ข้อมูลที่มีความแม่นยำ� ถูกต้อง เพื่อให้เกิดข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือจึงถือ
เป็นเรือ่ งสำ�คัญ เพือ่ สร้างระบบนิเวศน์ขา่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ จัดการกับข้อมูล
ผิดที่ปรากฏอย่างแพร่หลาย แนวทางการแก้ปัญหาการแพร่กระจายของ
ข้อมูลผิดควรคำ�นึงถึงวิธีการที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ปัจจุบันเรื่องนี้
ได้รับความห่วงใยในต่างประเทศ และนำ�ไปสู่การริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำ�หรับพลเมือง
วรพจน์ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรือ่ งนีว้ า่ “โลกเรียกร้องกับ
เรามากขึน้ กระทัง่ การจะมีสว่ นร่วมอะไรซักเรือ่ งหนึง่ อย่างเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
เราก็ต้องการความรู้เยอะแยะเต็มไปหมด ไม่เหมือนแต่ก่อน เวลาเราเรียน
อะไรก็เบสิคมาก ปัจจุบนั ความรูแ้ บบสหวิทยาการ ข้ามศาสตร์ มีความสำ�คัญ
ต่อการเข้าใจ และถ้าเราจะมีส่วนร่วมในฐานะของพลเมืองที่มีความหมาย
จริงๆ สือ่ ใหม่มคี วามสำ�คัญ แต่สอื่ ในทุกแพลตฟอร์มทีม่ คี วามเป็นมืออาชีพ
ยังมีความสำ�คัญและมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ� เพราะเราต้องการแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้ ซึ่งเขามีความเป็นวิชาชีพมารองรับก่อนนำ�เสนอข่าว ไม่ใช่
สื่อกระแสหลักวิ่งไปนิวมีเดีย เสนอแบบเฟซบุ๊ก ทุกคนจะลงเหวไปหมด
สื่อ (มืออาชีพ) มีส่วนช่วยให้เราไม่เหนื่อย ไม่ต้องวิ่งหาข้อมูลเยอะแยะ”
ความจำ�เป็นในการพัฒนาสือ่ ทุกแพลตฟอร์มทีม่ คี วามเป็นมืออาชีพ
เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือของแหล่งข้อมูลทีว่ รพจน์เสนอแนะนัน้ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของสถาบันรอยเตอร์ ซึ่งได้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ทำ�การ
ศึกษามุมมองของคนธรรมดาต่อข่าวลวง44 งานชิน้ นีพ้ บมุมมองของผูร้ บั สาร
ว่า ข่าวลวงไม่ได้เป็นแค่การนิยามคับแคบว่าเป็นการรายงานข่าวที่ถูกสร้าง
งานนีศ้ กึ ษากลุม่ ตัวอย่างในการสนทนากลุม่ และการสำ�รวจในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน
และฟินแลนด์ https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-10/Nielsen%26Graves_factsheet_1710v3_FINAL_download.pdf สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้จดั แปล
ผลงานวิจัยดังกล่าว ดูเพิ่มเติม http://www.thaibja.org/?p=3823
44
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ขึน้ เพือ่ ผลประโยชน์หรือจุดมุง่ หมายทางการเมืองตามทีป่ รากฏในสือ่ เท่านัน้
นั่นนับเป็นแค่ปัญหาส่วนหนึ่ง แต่ปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่ผู้รับสารสะท้อนคือ
การเขียนข่าวแย่ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง และรูปแบบโฆษณา
ที่ชวนให้เข้าใจผิด และเนื้อหาจากสปอนเซอร์อีกด้วย ผู้รับสารยังสะท้อน
ความเห็นในเรื่องความไม่พอใจเกี่ยวกับแหล่งข่าวสาธารณะต่างๆ เช่น
สำ�นักข่าว นักการเมือง และบริษัทผู้สร้างแพลตฟอร์ม ซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้ว
ทั้ ง สำ � หรั บ ผู้ เ สพข่ า วทั่ ว ไป นั ก ข่ า ว นั ก การเมื อ ง และนั ก วิ จั ย โลกนี้
ไม่สามารถแบ่งความจริงและความลวงออกได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ สนอว่า การพัฒนากลไกอย่างการแบน (ban) การปักธง (flag)
การลบ (delete) การรายงานข่าวลวงและข่าวบิดเบือนมุง่ ร้ายจากบรรยากาศ
การสือ่ สารอาจเป็นก้าวย่างทีจ่ �ำ เป็น แต่กลไกนีย้ อ่ มสร้างทัง้ ความชอบและ
ไม่ชอบใจ ดังนั้น หากต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ นักข่าว
บริษัทผู้สร้างแพลตฟอร์ม ตลอดจนสำ�นักข่าวต้องกล้าเผชิญกับความจริง
และร่วมกันกอบกู้ต่อสถาบันที่หลายคนสูญเสียความมั่นใจไปแล้วให้กลับ
คืนมา
ความรุนแรงของการต่อสู้ในโลกข้อมูลข่าวสารยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
และทวีความสลับซับซ้อนมากขึน้ ตัวอย่างกรณีลา่ สุด ประธานาธิบดีทรัมป์
มีคำ�สั่งห้ามใช้คำ�ต่างๆ จำ�นวน 7 คำ�ในเอกสารงบประมาณของหน่วยงาน
ควบคุมโรค45 คำ�เหล่านีไ้ ด้แก่ ความหลากหลาย (diversity) สิทธิตามสถานะ
(entitlement) ทีม่ หี ลักฐานสนับสนุน (evidence-based) ลูกอ่อนในครรภ์ (fetus)
ทีม่ หี ลักวิทยาศาสตร์สนับสนุน (science-based) คนข้ามเพศ (transgender)
และ อ่อนไหวหรือสุม่ เสีย่ ง (vulnerable) การประกาศห้ามใช้ค�ำ เหล่านีน้ �ำ มา
สู่การอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์ นักรณรงค์
และนักการเมือง จิตแพทย์ชื่อดังชาวสหรัฐอเมริกาเห็นว่า เรื่องนี้เป็นการ
45
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ทำ�ร้ายความจริง ซึง่ การกระทำ�ของประธานาธิบดีเท่ากับเป็นความพยายาม
ลบองค์ความรู้ สถานภาพของบุคคล และการพูดคุยอย่างมีเหตุมผี ลให้หาย
ไปด้วยการห้ามใช้คำ�ต่างๆ 46
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ขณะที่สื่อที่มี
ความเป็นมืออาชีพในทุกแพลตฟอร์มต้องพัฒนากอบกู้ความน่าเชื่อถือ
ในการเป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นความจริง ทักษะการเท่าทันข้อมูลข่าวสาร
ข้อเท็จจริงและความจริง ตลอดรวมถึงการเท่าทันอารมณ์ของพลเมือง
ในฐานะที่เป็นทั้งผู้บริโภคสื่อ ผู้ผลิต ผู้แพร่กระจายสื่อต่างๆ ก็เป็นเรื่อง
ท้าทายสำ�หรับทุกคนด้วย

สนใจดูเพิ่มเติมที่ https://www.democracynow.org/2017/12/19/cdc_bars_words_like_
transgender_science 1/11/2018
46
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บทที่ 5

การใช้ MIDL
ประสบการณ์ในการศึกษาของไทย
และสหรัฐอเมริกา
“...ในระบบการศึกษา สิ่งที่จำ�เป็นต่อการเติบโต
ของการรู้เท่าทันสื่อ ประกอบด้วย
มาตรฐานของหลักสูตรและกรอบการทำ�งาน
การให้การศึกษาแก่ครูและการพัฒนาวิชาชีพ
เครือข่ายวิชาชีพเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสร้างหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการสอน
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและการประเมินผลโครงการ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”
มุมมองของ Pam Steager
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Pam Steager47 นักเขียนอาวุโสและนักวิจยั ประจำ� Media Education
Lab (MEL) แห่งสหรัฐอเมริกา เสนอว่า คำ�ว่า literacy มีภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์มายาวนาน นับตั้งแต่สมัยโรมัน ช่วงเวลานั้นมีการถกเถียง
เกีย่ วกับข้อดี ข้อเสียของการปกครองอย่างมีสว่ นร่วม จึงได้มกี ารใช้แท่นพิมพ์
ตัวอักษรเพื่อกระจายข้อมูลไปยังบุคคลทั่วไป ซึ่งนับเป็นความพยายามใน
การเพิม่ จำ�นวนผูค้ นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทีไ่ ม่จ�ำ กัดเพียงเฉพาะกลุม่ คนใน
แวดวงชัน้ สูงเท่านัน้ ต่อมาในยุคแสงสว่างทางปัญญา มีการส่งเสริมให้ทกุ คน
อ่านออกเขียนได้อย่างเท่าเทียมและรูเ้ ท่าทันข้อมูล จึงได้มกี ารจัดตัง้ ห้องสมุด
จำ�นวนมากเพือ่ เป็นแหล่งในการค้นคว้า เมือ่ ถึงยุคสมัยทีม่ กี ารประดิษฐ์และ
กระจายการใช้วิทยุกระจายเสียง ยุคนี้มีเสียงห่วงใยจากพ่อแม่ถึงอิทธิพล
ของวิทยุตอ่ เด็กๆ จึงเริม่ มีแนวคิดการปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้หลงเชือ่
ข้อมูลที่มาจากรายการวิทยุต่างๆ
สำ�หรับการรูเ้ ท่าทันข้อมูลเชิงวิพากษ์ เป็นเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ความสนใจใน
ช่วงทศวรรษ 1970 เนือ่ งจากได้รบั อิทธิพลจากหนังสือเรือ่ ง “การศึกษาของ
ผู้ถูกกดขี่” โดย เปาโล เฟรเร แนวคิดนี้นำ�มาสู่การวิเคราะห์เรื่องการสร้าง
ข้อมูล อิทธิพลของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ในเวลาต่อมา ได้มีการนำ�เสนอ
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เนื่องจากเห็นถึงความจำ�เป็นของผู้รับสื่อที่ควรรับฟัง
วิทยากรในงานสัมมนาเรือ่ ง MIDL อำ�นาจในมือพลเมือง ผูส้ ร้างการเปลีย่ นแปลง วันที่ 20-21 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
47
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ข่าวสารด้วยการคิดเชิงวิพากษ์แทนการเชือ่ ข้อมูลทุกอย่างทีก่ ระจายมาจาก
สือ่ มวลชน นิยามของคำ�ว่า รูเ้ ท่าทันสือ่ ในช่วงหนึง่ จึงหมายถึง ความสามารถ
ทีจ่ ะเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสือ่ ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย อย่างไร
ก็ตาม ขอบเขตของความหมายมีการปรับเปลีย่ นไปตามบริบทแต่ละยุคสมัย
Pam Steager เห็นว่า ในปัจจุบันการรู้เท่าทันสื่อ เป็นวิธีการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งสร้างความเข้าใจบทบาทของสื่อในสังคม และสร้าง
ทั ก ษะในการสืบค้นและการแสดงออกของตนเองที่จำ�เป็นต่อการเป็น
พลเมืองประชาธิปไตย เธอเห็นว่า เป้าหมายของการรู้เท่าทันสื่ออยู่ที่การ
สร้าง “ผู้บริโภคเชิงรุก” ที่มีความเข้าใจในการรับสื่อ ขณะเดียวกันก็รู้วิธีที่จะ
ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
กระบวนการรูเ้ ท่าทันสือ่ และดิจทิ ลั ที่ MEL ใช้เป็นกรอบในการทำ�งาน
ให้ความสำ�คัญกับ (1) การเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล (3) การสร้างสื่อ (4) ทักษะ
ในการไตร่ตรอง (5) การปฏิบัติการอย่างมีความรับผิดชอบ
Pam Steager เสนอว่า องค์ประกอบของประชาธิปไตยที่ประสบ
ผลสำ�เร็จ ประกอบด้วย ความสามารถของพลเมืองและหน่วยงานต่างๆ ที่
เข้าถึงสารสนเทศทีถ่ กู ต้อง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การสนับสนุน
ให้มแี นวคิดทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะและการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ
บนฐานของสารสนเทศที่เชื่อถือได้
ผูบ้ ริโภคสือ่ ควรทำ�ความเข้าใจในเรือ่ งพืน้ ฐานว่า สารทีน่ �ำ เสนอไม่ใช่
ทุกเรือ่ งทีเ่ ป็นเรือ่ งสร้างสรรค์ แต่ละเรือ่ งล้วนถูกสร้างขึน้ มาโดยปัจเจกบุคคล
หรือกลุม่ คนทีก่ ระทำ�เพือ่ วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึง่ และมีการใช้รหัส
และแบบแผนที่แตกต่างกันไป เช่น การใช้เทคโนโลยีในเกมวิดีโอ แตกต่าง
จากรูปแบบของข่าว มิวสิควิดโี อ หรือแผ่นป้ายโฆษณา หรือ แต่ละวัฒนธรรม
มีการใช้รหัสในการแสดงออกเพื่อสื่อสารแตกต่างกัน หรือแม้แต่ภายใต้
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วัฒนธรรมเดียวกัน ผู้คนต่างเพศ วัยหรืออาชีพอาจตีความสารที่ได้รับ
แตกต่างกันได้ด้วย การรู้เท่าทันสื่อจึงควรทำ�ความเข้าใจว่าสื่อนั้นต้องการ
เจาะจงไปที่กลุ่มคนใด
หากวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารด้วยมุมมองเชิงวิพากษ์ของเปาโล เฟรเร
ข่าวสารทีป่ รากฏ ล้วนเป็นเรือ่ งเกีย่ วข้องกับอำ�นาจทางเศรษฐกิจและการเมือง
คำ�ถามพื้นฐานที่ผู้บริโภคสื่อควรถามคือ ใครเป็นเจ้าของบริษัทที่ผลิตสื่อ
เหล่านี้ คนผลิตสือ่ เป็นผูต้ ดั สินใจว่าจะนำ�เสนอหรือตัดทอนเนือ้ หาใดๆ ภาย
ใต้เงื่อนไขใด ดังนั้นผู้บริโภคสื่อจึงควรรู้เท่าทันว่า ข้อมูลใดที่ขาดหายหรือ
บกพร่องไปจากการนำ�เสนอ
การนำ�เสนอของสื่อยังเกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าและบริการ
งานวิจัยพบว่า สื่อมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค การใช้ภาพประกอบสี และแสง
มีผลด้านจิตวิทยาต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ เช่น การใส่รูปกะโหลกและ
กระดูกไขว้จะทำ�ให้มปี ฏิกริ ยิ าของผูพ้ บเห็นโดยทันทีทเี่ ห็นเครือ่ งหมายแสดง
อันตราย หรือ มีงานศึกษาที่วิเคราะห์ว่า สีอะไรที่จะสร้างความรู้สึกต่างๆ
เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้นๆ
Pam Steager แนะนำ�วิธีตั้งคำ�ถามหลัก 5 ข้อ ว่าด้วยการเท่าทันสื่อ
ได้แก่ 1.ใครเป็นผู้เขียน และมีเป้าประสงค์อะไร 2.ใช้เทคนิคอะไรในการ
ดึงดูดความสนใจและธำ�รงความสนใจของผูร้ บั สาร 3.ไลฟ์สไตล์ คุณค่า และ
จุดยืนแบบไหนทีใ่ ช้ในการนำ�เสนอ 4.คนทีแ่ ตกต่างกันจะตีความสารทีไ่ ด้รบั
มาอย่างไร 5.อะไรที่ขาดหายไปในสารที่นำ�เสนอ
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ประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา
Pam Steager ได้รับทุนมาทำ�งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยโรดไอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา เพือ่ สร้างการรูเ้ ท่าทันสือ่ ในโรงเรียนทีเ่ มืองโพรวิเดนซ์ ซึง่ เป็น
ส่วนหนึง่ ของกิจกรรมของ Media Education Lab (MEL) หน่วยงานทีท่ �ำ งาน
วิจยั ด้านการรูเ้ ท่าทันสือ่ สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาหลักสูตร รณรงค์ดา้ นนโยบายการรูเ้ ท่าทันสือ่ และสนับสนุนให้ชมุ ชน
และเยาวชนผลิตสื่อของตนเอง
เธอเห็นว่า การรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลสามารถช่วยลดการแตกขั้ว
ทางการเมืองและทำ�ให้เกิดประชาธิปไตยในระดับโลกได้ ทั้งนี้พลเมือง
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ องค์กรสื่อ และผู้นำ�ทางการศึกษา ล้วนมีบทบาท
อย่างสำ�คัญในการทำ�งานเพื่อสร้างวัฒนธรรมการรู้เท่าทันสื่อ เธอเสนอว่า
ในระบบการศึกษา สิง่ จำ�เป็นต่อการเติบโตของการรูเ้ ท่าทันสือ่ ประกอบด้วย
มาตรฐานของหลักสูตรและกรอบการทำ�งาน การให้การศึกษาแก่ครูและการ
พัฒนาวิชาชีพ เครือข่ายวิชาชีพเพือ่ แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรต่างๆ
ที่จะใช้ในการสร้างหลักสูตร ยุทธศาสตร์ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการสอน
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยและ
การประเมินผลโครงการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประสบการณ์ของ MEL ในการใช้ MIDL มาสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
คือ การสร้างพืน้ ทีท่ เี่ สมอภาคและเท่าเทียมสำ�หรับทุกคน โดยมุง่ เป้าทำ�งาน
ในโรงเรียน เนื่องจากในสหรัฐอเมริกา ภาษีของประชาชนจะส่งกลับไปที่
ชุมชน ตัวอย่างเช่น เมืองโพรวิเดนซ์ เป็นเมืองเล็กๆ ในรัฐโรด ไอแลนด์
มีผอู้ พยพจากหลากหลายประเทศมาอาศัยอยู่ ภาษาทีใ่ ช้มมี ากถึง 14 ภาษา
ภายใต้บริบทของความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมเป็นโจทย์
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ที่ท้าทาย การใช้ภาพในการสื่อสารเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดช่องว่างของ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ยังมีข้อจำ�กัด
ในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ รวมทั้งการตั้งคำ�ถามกับกลุ่มเยาวชนเพื่อ
ชี้ให้เห็นว่า เสียงของใครที่ขาดหายไปจากการนำ�เสนอก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ที่เปิดให้ทุกคนทุกกลุ่มได้มีพื้นที่ในการแสดงออก
การผลิตสือ่ เพือ่ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เล่าเรือ่ งของตนเอง
เป็นกิจกรรมที่ MEL เลือกนำ�มาทำ�งาน เช่น โครงการสนับสนุนให้เด็กทีเ่ ป็น
ลูกบุญธรรมต่างชาติผลิตสื่อเพื่อแสดงออกเรื่องราวของตน การสนับสนุน
กลุ่มเด็กชาวยิวและปาเลสไตน์ผลิตสื่อร่วมกันเพื่อได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่
เหมือนและแตกต่างกัน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างหนัง เป็นอีกกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเทศกาลหนังของเมืองโพรวิเดนซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนเรื่อง
รูเ้ ท่าทันสือ่ เท่าทันภาพยนตร์ และการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ กิจกรรมนีใ้ ช้เวลา
ราวชั่วโมงครึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และสามารถที่จะพัฒนาเส้นทาง
อาชีพได้ด้วย โดยพวกเขาได้ทดลองทำ�งานเป็นผู้กำ�กับหนัง แมวมอง
เป็นผู้สำ�รวจสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ เขียนสตอรี่บอร์ด การคิดไอเดียใหม่ๆ
ในเรือ่ งทีพ่ วกเขาเป็นห่วงเกีย่ วกับโลกใบนี้ ในระหว่างเวิรค์ ชอป ผูจ้ ดั กิจกรรม
จะตั้งคำ�ถามว่า เด็กในวัยของเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร
การทำ�หนังของเด็กๆ ไม่ต้องแสดงหรือเปิดเผยโฉมหน้าของคนทำ�เพื่อ
เป็นการคุ้มครองและไม่ไปละเมิดสิทธิของเด็ก ตลอดจนไม่ต้องมีปัญหา
ในเรื่องการได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของเด็ก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งครูและเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 10-17 ปี มีผู้ผลิต
ภาพยนตร์มาร่วมงานด้วย ก่อนมาเข้าร่วมงานเทศกาลฉายหนังนานาชาติ
เด็กๆ จะกรอกข้อมูลว่า พวกเขาสนใจประเด็นทางสังคมเรื่องอะไร หรือมี
ความต้องการที่จะทำ�หนังในประเด็นทางสังคมเรื่องใด เช่น ความอดอยาก
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คนไร้ที่อยู่ เรื่องโลกร้อน สิทธิของสัตว์ สิทธิเด็ก เป็นต้น ผู้จัดได้จัดเตรียม
ข้อมูลตามประเด็นต่างๆ ไว้ ผูเ้ ข้าร่วมบางคนสนใจทุกประเด็น บางคนเลือก
บางประเด็น แต่ในที่สุดแต่ละรายจะเลือกมาคนละหนึ่งประเด็นที่ตนเอง
สนใจมากที่สุด จากนั้นผู้จัดจะตั้งคำ�ถามกับผู้เข้าร่วมว่า ในวัยของพวกเขา
สามารถทำ�อะไรได้บ้างในการแก้ไขปัญหาที่เขาสนใจ เด็กๆ ที่มีความสนใจ
ประเด็นเดียวกันจะมารวมกลุม่ กันและพูดคุยเรือ่ งบทหนัง ขัน้ ตอนการทำ�หนัง
เป็นแบบเรียบง่าย เช่น เฟรมหนึ่งพูดถึงเรื่องที่เขาสนใจและอีกเฟรมหนึ่ง
อาจเป็นรูปวาดหรือภาพตัดมาแปะ ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ขาต้องการจะสือ่ ในประเด็น
ทีเ่ ขาสนใจและนำ�เสนอว่า คนรุน่ พวกเขาจะทำ�อะไรได้บา้ งเพือ่ แก้ไขปัญหา
ที่ห่วงใย จากนั้น ผู้จัดกิจกรรมจะนำ�หนังที่เด็กทำ�ส่งไปยังห้องสมุดต่างๆ
เพื่อที่จะขึ้นเว็บไซต์ของห้องสมุดและอาจส่งไปให้สื่อมวลชนด้วย กิจกรรม
ทีใ่ ช้สอื่ ในกระบวนการเรียนรูแ้ ละลงมือสร้างสรรค์งานเช่นนีเ้ ป็นการส่งเสริม
ให้เห็นว่าเยาวชนในวัยนีส้ ามารถทำ�อะไรได้บา้ งทีจ่ ะแก้ไขปัญหาสังคมทีเ่ ขา
เผชิญอยู่
จะเห็นได้ว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อยังค่อนข้างจำ�กัด
อยู่เพียงเรื่องสื่อดี-สื่อเลว ซึ่งเรื่องนี้เป็นโจทย์ท้าทายทั้งในสังคมไทยและ
สหรัฐอเมริกา Pam Steager เล่าว่า ในการสัมมนาระดับชาติหลายครั้ง
ได้มีการระดมสมองกันว่าจะทำ�ให้คนในชุมชนเข้าใจเรื่องรู้เท่าทันสื่อที่
กว้างขวางขึ้นได้อย่างไร จึงมีความพยายามสนับสนุนให้แต่ละชุมชนมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้เท่าทันสื่อเพื่อที่จะช่วยให้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยน
ความรู้เมื่อมีสถานการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น และนี่เป็นแนวทางหนึ่งในการ
บูรณาการเรื่องรู้เท่าทันสื่อในสังคมได้มากขึ้น
ยุคดิจทิ ลั ยังได้สร้างความเปลีย่ นแปลงอย่างมหาศาลในวงการศึกษา
เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสง่ ผลต่อความรูส้ กึ ของครูและห้องเรียนอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
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สถานภาพของครูจากในอดีตทีเ่ ป็นผูท้ ฉี่ ลาดทีส่ ดุ ในห้องเรียน และเป็นฝ่าย
ที่สอนอย่างเดียว ครูกลับกลายเป็น digital immigrant ที่มีข้อจำ�กัดในการ
ใช้เทคโนโลยี ขณะทีน่ กั เรียนกลายเป็น digital native ทีส่ ามารถใช้เทคโนโลยี
ได้คล่องแคล่ว ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้ Pam Steager เสนอว่า การศึกษา
ต้องเป็นเรือ่ งของการทำ�งานเป็นทีม ต้องสร้างการมีสว่ นร่วมระหว่างครูและ
นักเรียน ครูต้องตระหนักและเข้าใจว่าการที่เด็กๆ กดปุ่มต่างๆ เขาได้รับ
อิทธิพลอะไรจากสือ่ หรือแอปพลิเคชันเหล่านัน้ บ้าง ครูตอ้ งเป็นฝ่ายช่วยเขา
สืบค้นและตั้งคำ�ถามในเชิงลึกมากขึ้น นอกจากครูแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองก็
ต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและการตั้งคำ�ถามในเชิงวิพากษ์เพื่อพูดคุยกับ
เด็กและเยาวชนเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เวลาพ่อแม่อา่ นหนังสือรูปภาพกับลูก
ควรมีการพูดคุยกับลูกว่า เห็นรูปแล้วคิดอย่างไรและมีการเชื่อมโยงกับชีวิต
ประจำ�วัน เธอเห็นว่า กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์เป็นเรือ่ งทีจ่ �ำ เป็นๆ เพือ่ ให้
เท่าทันกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึง่ เด็กและเยาวชนควรเรียนรู้
ในสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมกันนับตั้งแต่การเริ่มใช้เทคโนโลยี

ประสบการณ์จากประเทศไทย
อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำ�นวยการศูนย์ประสานงานเครือข่าย
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education CenterTCE) เสนอว่า ในมุมของการเรียนการสอน การรู้เท่าทันสื่อถือว่าเป็น
สมรรถนะ (competence) ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นความท้าทายสำ�หรับครูว่าจะเอา
มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร เช่น การใช้ขา่ วรายวันมาสือ่ สารให้ผเู้ รียน
มองเห็นภาพรวมและค่านิยมของสังคมที่ซ้อนและซ่อนอยู่ในสื่อนั้นๆ ได้
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เรื่องเท่าทันสื่อ เท่าทันสารสนเทศ จึงไม่ใช่เป็นเรื่องวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่เป็น
ทักษะข้ามวิชาที่ครูทุกคนต้องเข้าใจว่าคืออะไร แล้วใช้ความเข้าใจในการ
ปรับแต่งทักษะพืน้ ฐานของผูเ้ รียนในเรือ่ งการคิด การสือ่ สาร และการเข้าใจ
สังคม

สานเสวนา ไทย-อเมริกา เรื่อง MIDL กับการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองประชาธิปไตย จากซ้าย : ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล และ Pam Steager
ที่มาภาพ : เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส

บทบาทของครูในยุคปัจจุบนั คือเป็นผูด้ แู ลพัฒนาการทางทักษะของ
ผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถอ่านสือ่ ออก เข้าใจสังคมผ่านสือ่ ได้ และใช้สอื่
อย่างเข้าใจธรรมชาติของสื่อนั้นๆ เช่น อคติที่แฝงมากับสาร จุดยืนทาง
การเมืองที่แตกต่างกันของแต่ละสำ�นักข่าว มุมมองหรือแว่นตาที่แตกต่าง
กันในแต่ละเรือ่ ง ดังนัน้ การจะพัฒนาพลเมืองให้รเู้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศและ
ดิจทิ ลั ควรพัฒนาในสีม่ ติ ิ ได้แก่ การรูจ้ กั ตนเองและทักษะชีวติ การอยูร่ ว่ มกัน
ในยุคสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยและ
การอยูร่ ว่ มกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม อรรถพลยกตัวอย่างว่า หากเราเห็นข่าว
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ฆาตกรรมหมู่ 8 ศพที่ภาคใต้ ผู้อ่านรู้สึกโกรธแค้น เขาเสนอว่า ผู้อ่านควร
ต้องเท่าทันความโกรธของตนก่อนทีจ่ ะรีบตีความข่าวและเผยแพร่ขา่ วนั้นๆ
หรือ การแสดงคอนเสิรต์ ของลำ�ไย ไหทองคำ� หลายคนทีเ่ ห็นว่าเป็นกิจกรรม
ไม่เหมาะสม อาจจะเผยแพร่โดยการแชร์ หรือโพสต์ประณามโดยทันที
เขาเห็นว่า ก่อนอื่นผู้บริโภคสื่อควรตั้งคำ�ถามว่า มองสื่ออย่างไรก่อนที่จะมี
ปฏิกริ ยิ าใดๆ ซึง่ การสือ่ สารใดๆ ควรคำ�นึงถึงการอยูร่ ว่ มกันในสังคมทีเ่ คารพ
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ข องผู้ อื่ น และเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และสองมิติหลัง อรรถพลเห็นว่าเป็นเรื่องสำ�คัญในการเข้ามา
กำ�กับปฏิบัติการใดๆ ของผู้บริโภคสื่อ
การปรับมุมมองแนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรูโ้ ดยเฉพาะในห้องเรียน
เป็นอีกเรือ่ งทีอ่ รรถพลเห็นว่า มีความสำ�คัญในการสร้างพลเมือง ห้องเรียน
แบบใหม่ที่รองรับกับความเปลี่ยนแปลง ควรเป็นห้องเรียนที่เน้นให้เด็ก
มีโอกาสเรียนด้วยตัวเองผ่านสื่อมากขึ้น และเข้าใจความแตกต่างของ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เขายกตัวอย่างห้องเรียน
แบบใหม่วา่ เด็กนักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองในบ้านก่อนโดยการดูคลิป
วิดโี อ ผ่านการฟังทีค่ รูจดั มาให้ทางออนไลน์ มีการมอบหมายตามช่องทาง
การสือ่ สารต่างๆ มีโอกาสในการตอบคำ�ถาม คิด ย่อยความคิด แลกเปลีย่ น
ความเห็นผ่าน “บล็อก” หรือช่องทางการโต้ตอบหรือตอบคำ�ถามของครู
ผ่านทางอีเมล หรือการโพสต์เข้าไปในโซเชียลมีเดียของวิชาต่างๆ และ
ใช้เวลาในการถกเถียงกับเพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้น กระบวนการเหล่านี้
เป็นการสร้างบรรยากาศการทำ�งานร่วมกันและเรียนรูท้ กั ษะระหว่างกันและ
กันมากขึ้น และสามารถนำ�ไปสู่การสร้างชิ้นงานที่แต่ละคนเป็นเจ้าของ
เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายห้ามนักเรียนในสถานศึกษาทุกระดับใช้โทรศัพท์
มือถือในห้องเรียน เนือ่ งจากนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงว่า นักเรียน
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นักศึกษานิยมใช้โทรศัพท์มอื ถือในการบันทึกเสียงหรือถ่ายภาพแทนการจด
บันทึกและมองว่า การจดบันทึกเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดและจดจำ�ได้
แม่นยำ�มากกว่าการใช้สมาร์ตโฟน อรรถพลเห็นแย้งกับแนวความคิดของ
กระทรวงและเห็นว่าการปกป้องเด็กจากมือถืออาจกลายเป็นการลดทอน
โอกาสทีจ่ ะพัฒนาสมรรถนะในการใช้ทกั ษะเหล่านีเ้ พือ่ การเรียนรู้ เขาเล่าว่า
หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาส่งเสริมการใช้สมาร์ตโฟนในการเรียน
การสอน หรือที่เรียกว่า iPadagogy และมีแอปพลิเคชันที่ช่วยการเรียนรู้
ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหนัง การสร้างงานในรูปแบบต่างๆ การแปลงข้อมูล
อย่างง่ายให้เป็นคิวอาร์โค้ด การเล่นเกม active learning การสนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนสร้างสื่อเอง โดยครูทำ�หน้าที่แนะนำ�วิธีการสืบค้นข้อมูล
การสร้างงานชิ้นหนึ่งของนักเรียน นักศึกษาก่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้มากมายทั้งในการสร้างสมรรถนะ การขบคิดกับประเด็นทางสังคม
สิ่งแวดล้อม และความเหลื่อมล้ำ�ในการกระจายทรัพยากร กระบวนการ
เรียนรู้เหล่านี้ ฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการสืบค้น การเลือกข้อมูลข่าวสาร
การวิเคราะห์อคติ เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็กถกเถียงในบางเรื่องที่เปราะบาง
อ่อนไหว เช่น การเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินหรือพลังงานน้ำ�จาก
แม่น้ำ�โขง การสร้างโจทย์ท�ำ ให้มีการถกเถียงเพื่อหาทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ห้องเรียนพลเมืองต้องส่งเสริมให้เกิดการโต้เถียงผ่านการใช้
เหตุผลพูดคุย การหยิบยกข่าวสาร หรือส่งเสริมการพูดเรื่องการเมืองผ่าน
การนำ � เสนอข่ า วโดยการถกเถี ย งเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ ย่ อ ยข้ อ มู ล ทบทวน
ความเข้าใจของตนเอง ฟังความคิดผู้อื่น กระบวนการเหล่านี้เป็นการสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ในการเรียนรูท้ ท่ี �ำ ให้เรือ่ งพลเมืองกับสิง่ ทีม่ ากับสือ่ สารสนเทศ
และดิจิทัลมีความเชื่อมโยงกัน
การผนวกเรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศและดิจทิ ลั เข้าเป็นส่วนหนึง่
ของการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ เป็นข้อเสนอหนึง่ ทีท่ งั้ นักวิชาการ
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และนักวิจัยที่ทำ�งานเรื่องการปฏิรูปสื่อและการศึกษาต่างเห็นว่า นโยบาย
ของภาครัฐควรให้ความสำ�คัญในเรื่องนี้ Pam Steager เล่าว่า หลักสูตรของ
โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาบรรจุเรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสือ่ ด้วย แต่ถงึ กระนัน้ ก็ตาม
มลรัฐโรด ไอแลนด์ ที่เธอทำ�งานอยู่ก็ยังไม่ได้ผนวกเรื่องดังกล่าวเข้าไปใน
ระบบการศึกษาอย่างเต็มที่นัก เธอให้คำ�แนะนำ�ว่า การริเริ่มผลักดันเรื่อง
การรูเ้ ท่าทันสือ่ เริม่ ได้กบั ทุกกลุม่ ทุกภาคส่วน เธอยกตัวอย่างว่า หากสังคม
หนึง่ ๆ มีผสู้ งู อายุทเี่ ป็นผูม้ อี ทิ ธิพลในครอบครัวหรือชุมชน ก็ขอให้เริม่ ทำ�งาน
กั บ คนกลุ่ ม นี้ ไ ด้ ทั น ที การขยายพั น ธมิ ต ร แนวร่ ว มและเครื อ ข่ า ยเป็ น
เรื่องสำ�คัญในการทำ�งาน ขณะที่ อรรถพล ในฐานะนักการศึกษาเสนอว่า
การเสนอนโยบายเรื่องรู้เท่าทันสื่อในระบบการศึกษามีความสำ�คัญมาก
พอๆ กับการนำ�เสนอแนวปฏิบัติเพื่อให้ครูสามารถนำ�ไปใช้ได้กับเด็กและ
เยาวชนด้วย เขาเห็นว่า การบรรจุเรื่องรู้เท่าทันสื่อในระบบการศึกษาเป็น
เรือ่ งสำ�คัญก็จริง แต่ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเด็กและเยาวชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงสมรรถนะหรือความรู้ได้ สิ่งสำ�คัญคือ ครูผู้สอนต้องเข้าใจสังคมและ
ออกแบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งในเรื่องนี้ต้องมีการศึกษาหาความรู้
ในหลายชุดสำ�หรับการทำ�งานดังกล่าว และขณะนี้ สสย. กับเครือข่าย
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย กำ�ลังทำ�การศึกษาตัวบ่งชี้เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการเรียนรู้สำ�หรับเด็กเยาวชนในแต่ละช่วงวัย
หากพิจารณาการขับเคลื่อนงานด้านรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและ
ดิจทิ ลั ภายใต้การกำ�กับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า หลายหน่วยงาน
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเท่าทันสื่อดิจิทัล
ให้กบั บุคลากรของกระทรวง ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ครูแกนนำ� เพือ่ ให้บคุ ลากร
เหล่านี้ไปเผยแพร่ความรู้ต่อไป ตัวอย่างเช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดอบรมเน้นการสร้าง
ชุดเครือ่ งมือความรูเ้ รือ่ งสือ่ ออนไลน์และหลักสูตรความเข้าใจดิจทิ ลั (Digital
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Literacy) และมีแผนงานที่จะปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยเติมองค์ความรู้เรื่องการใช้สื่อสำ�หรับเด็กและเยาวชนที่
เหมาะสม48
เฉลิมชัย พันธ์เลิศ49 ผู้อำ�นวยการสถาบันสังคมศึกษา สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำ�งาน
เครื อ ข่ า ยการศึกษาพลเมือ งประชาธิปไตย และมีส่วนผลัก ดันในเรื่อง
เท่าทันสื่อในหลักสูตรการศึกษาไทย เขาให้ความเห็นว่า ปัญหาของระบบ
การศึกษาไทยมีความแข็งตัว และเคลือ่ นทีไ่ ปอย่างเชือ่ งช้า ดังจะเห็นได้จาก
แผนหรือโครงสร้างหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลง
ไปมาก ผลทีต่ ามมาคือ สิง่ ทีส่ อนในห้องเรียนกับโลกข้างนอกมีความแตกต่าง
กันมาก
ช่วงที่ผ่านมา จึงได้มีการทดลองการเรียนการสอนและการผลิตสื่อ
การสอนเพือ่ ให้ครูสามารถนำ�มาใช้กบั นักเรียนในเรือ่ งเท่าทันสือ่ และพบว่า
ได้ผลลัพธ์ที่ดี ทำ�ให้เกิดคำ�ถามตามมาว่า ทำ�อย่างไรที่จะยกระดับจากการ
ทดลองเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการเรียนการสอนทัว่ ไปด้วย ซึง่ กระบวนการผลักดัน
มีองค์ประกอบหลายส่วน ได้แก่ ครู นักเรียน ผูป้ กครองและชุมชน ทีส่ ามารถ
หนุนเสริมให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ และภายใต้กระบวนการนี้
“การพัฒนาคุณภาพของครู” ถือเป็นโจทย์หนึ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง

48
49

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=49944&Key=hotnews 1/14/2018
วิทยากร ในงาน MIDL Week 2017 วันที่ 6-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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บทที่ 6

พลังพลเมือง
เพื่อสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
“การนำ�เสนอเนื้อหาดีเป็นเรื่องพื้นฐานสำ�คัญที่สุด
แต่การทำ�ให้เนื้อหาดังกล่าวแพร่กระจายออกไป
ด้วย ‘การแชร์ข้อมูล’ นั้น ๆ เป็นสิ่งที่มีความหมาย
ในการสื่อสารที่ทรงพลัง ...”
มุมมองของ วิฑูรย์ เลี่ยนจำ�รูญ
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ด้วยความที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์สิทธิพลเมือง
ด้านสิ่งแวดล้อม ในการสัมมนาเรื่อง MIDL อำ�นาจในมือพลเมือง ผู้สร้าง
การเปลี่ยนแปลง เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้จัดหัวข้อหนึ่งเพื่อ
พูดคุยเรื่องนี้ โดยนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
ได้รบั เชิญมาร่วมงาน ได้แก่ ศศิน เฉลิมลาภ แห่งมูลนิธสิ บื นาคะเสถียร และ
วิฑูรย์ เลี่ยนจำ�รูญ แห่งไบโอไทย ทั้งคู่นำ�เสนอมุมมองทั้งในฐานะของ
นักเคลื่อนไหวที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และประเด็นรณรงค์ทางสังคม ขณะเดียวกันก็ได้แชร์ประสบการณ์
ทีพ่ บเห็นจากการนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารทีป่ รากฏในสือ่ สาธารณะต่างๆ ซึง่
พวกเขาเห็นว่า เป็นความจำ�เป็นทีผ่ รู้ บั ข่าวสารในฐานะพลเมืองควรเท่าทัน
การนำ�เสนอข่าวเหล่านั้น

บทเรียนการใช้โซเชียลมีเดียของ ศศิน เฉลิมลาภ
ช่วงหลายปีท่ีผ่านมา การคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ในเขต
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้หวนกลับมาในการพิจารณา
ของผู้ บ ริ ห ารประเทศอี ก ครั้ ง และในครั้ ง นี้ นั บ เป็ น การเคลื่ อ นไหวที่ ใช้
โซเชียลมีเดียในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
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เรื่องหนึ่ง ราวเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิ
สืบ นาคะเสถียร ร่วมกับเครือข่ายชาวบ้านและองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คั ด ค้ า นรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ
ในโครงการก่อสร้างเขือ่ นแม่วงก์ โดยเสนอข้อมูลทีแ่ สดงให้เห็นความสำ�คัญ
และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติฯ
หนึ่งในวิธีการคัดค้านของศศินเลือกใช้คือการออกเดินเท้า 13 วัน
ระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร และใช้เฟซบุ๊กในการสื่อสารความคิดของเขา
ซึ่งมีส่วนจุดประกายการคัดค้านเขื่อนในวงกว้างกว่าเดิมจากที่อยู่ในแวดวง
ของคนเฉพาะกลุ่ม การเคลื่อนไหวของเขาได้นำ�ไปสู่สิ่งที่ไทยรัฐออนไลน์
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 นำ�มาพาดหัวว่า “ปรากฏการณ์คัดค้าน “เขื่อน
แม่วงก์” เกลื่อนโซเชียลฯ และทุกฝ่ายให้ข้อมูลจริง” 50 การเคลื่อนไหวใน
เรือ่ งนีไ้ ด้รบั ความสนใจและแรงสนับสนุนจากดารานักแสดง และชนชัน้ กลาง
ในเมืองอย่างกว้างขวาง ด้วยการแชร์รูปภาพและข้อความในสื่อออนไลน์
หลายแพลตฟอร์ม ดึงดูดให้คนออกมาชุมนุมนับหมื่นบริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2556 ผลการเคลือ่ นไหว
ในครั้งนั้นนับเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส่งผลให้กรมชลประทานเจ้าของโครงการ
ขอถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและสุขภาพออกจากการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำ�นาญการ เพื่อทบทวนแนวทางการบริหาร
จัดการน้ำ�ในลุ่มน้ำ�สะแกกรังเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 256051
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นองค์กรเอกชนที่ทำ�งานด้านการอนุรักษ์
ป่าไม้และสัตว์ป่าภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ร่วมรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ’ ซึ่ง
สืบทอดเจตนารมย์ของสืบ นาคะเสถียร ข้าราชการกรมป่าไม้ นักอนุรักษ์ที่
จากไปตั้งแต่ พ.ศ. 2533
50
51

https://www.thairath.co.th/content/373930 1/16/2018
http://www.bbc.com/thai/thailand-41745226 1/16/2018
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ศศิน เฉลิมลาภ52 เล่าถึงประสบการณ์ในการใช้โซเชียลมีเดียว่า
มาจากการที่ทีมงานของเขาอัดคลิปคำ�อธิบายเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์
น้ำ�ท่วมใน พ.ศ. 2554 และอัปโหลดขึ้นยูทูป การนำ�เสนอตอนนั้นเขาใช้
แผนที่และแต่งตัวแบบหนีน้ำ�ท่วมอยุธยามานำ�เสนอ คลิปนั้นได้รับความ
สนใจอย่างรวดเร็ว คืนแรกมีผเู้ ข้าชมราว 4,000-5,000 คน อีกสองวันต่อมา
มีคนเข้าชมราวสองหมื่นคน และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมากกว่า
5 แสนวิว ภายหลังจากที่มีผู้ชมนำ�ไปแชร์ในเฟซบุ๊ก เหตุการณ์ในปี พ.ศ.
2554 แม้วา่ เวลานัน้ ศศิน จะคุน้ เคยกับการเล่นเฟซบุก๊ และมีเพือ่ นเต็มพิกดั
5,000 คนแล้ว แต่เขาก็รู้สึกตกใจกับพลังของการสื่อสารยุคใหม่ที่สามารถ
สร้างความสนใจกับผู้ชมได้ในวงกว้างอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้
ภูมหิ ลังของศศินเป็นนักวิทยาศาสตร์ดา้ นธรณีวทิ ยา เขาไม่ได้มที กั ษะ
ในการสือ่ สาร ภายหลังจากทีค่ ลิปวิดโี อสถานการณ์น�้ำ ท่วมของเขาเผยแพร่
ในวงกว้างอย่างไม่ได้วางแผนล่วงหน้า เขาได้รับเชิญออกรายการโทรทัศน์
ของหลายสถานี และพบว่าตนเองไม่ได้ถนัดถนี่ในการนำ�เสนอหรือสื่อสาร
เท่าที่ควร เขาจึงเลือกใช้ “แผนที่” เป็นเครื่องมือสื่อสารเรือ่ งราวประกอบ
การอธิบาย ซึ่งพบว่าเป็นเครื่องมือที่ได้ผล ความดังของเขาจากคลิปและ
การออกรายการโทรทัศน์ทำ�ให้เฟซบุ๊กของศศินเพิ่มผู้ติดตามยอดสูงหลาย
หมืน่ คน เรือ่ งราวทีเ่ ขาโพสต์ในเฟซบุก๊ จะถูกแชร์ออกไปโดยตลอด ถัดมาใน
พ.ศ. 2555 เขาทำ�คลิปวิดีโอนำ�เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการคัดค้าน
เขื่อนแม่วงก์ แน่นอนว่า เขาหวังว่าคลิปนี้ต้องกระหึ่มกระจายออกไปอย่าง
รวดเร็วเช่นเดียวกับคลิปน้�ำ ท่วม ผลปรากฏว่า มีผตู้ ดิ ตามมากดไลค์ราว 300
ไลค์เท่านั้นจากแฟนเพจจำ�นวน 8 หมื่นราย ‘การสร้างเขื่อนแม่วงก์ ไม่ใช่
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของแฟนเพจ’ นั่นคือสิ่งที่เขารับรู้ตอนนั้น
วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาเรือ่ ง MIDL อำ�นาจในมือพลเมือง ผูส้ ร้างการเปลีย่ นแปลง วันที่ 20-21
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
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ด้วยเหตุนี้ เขาจึงออกเดินเท้า 13 วัน ระยะทาง 388 กิโลเมตร
เริ่มจากหน่วยพิทักษ์ป่าแม่เรวา ผ่านอำ�เภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึง
สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดต่างๆ รวม 8 จังหวัด เส้นทางที่ศศิน
เลือกเดินเป็นทางเดินของสายน้ำ� เพื่ออธิบายให้เห็นว่า เขื่อนแม่วงก์ไม่ได้
แก้ปัญหาน้ำ�ท่วมทั้งหมด แต่มีวิธีอื่นๆ ที่จัดการน้ำ�ได้ และเขาก็โพสต์
เรื่องราวต่างๆ ที่เขาคิดในเฟซบุ๊ก สิ่งที่ศศินเรียนรู้จากประสบการณ์ใน
เวลานัน้ คือ ไม่คอ่ ยมีคนสนใจเนือ้ หาทีเ่ ขาโพสต์มากเท่ากับเวลาทีเ่ ขาโพสต์
ในทำ�นองว่า ‘เหลืออีก 2 กิโล ผมจะไปกินกาแฟตรงนู้น’ การโพสต์แบบนี้
จะได้รบั เสียงตอบรับจากผูอ้ า่ นมาก เช่น “อาจารย์สๆ
ู้ นะคะ เดีย๋ วก็ถงึ แล้ว”
ศศินเปลี่ยนแนวการโพสต์ข้อความของเขาจากเรื่องทางน้ำ�หรือ
เขื่อนทำ�ลายสิ่งแวดล้อมตามที่ตั้งใจไว้เป็นเรื่องความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย
ของเขา เขาเรียนรู้ว่า แฟนเพจของเขาสนใจว่า “ผมจะเดินถึงหรือเปล่า”
ศศินบอกว่า ระหว่างเส้นทางเดินรณรงค์คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ “ผมแค่เดิน
และเล่นเฟซบุ๊กเท่านั้น” ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องที่มีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำ�

ที่มาภาพ : เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส
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มิวสิควิดีโอเกี่ยวกับการเดิน หรือคนอื่นๆ ที่มาร่วมเดินด้วยตลอดจน
วิธีสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับการคัดค้านที่มีการเผยแพร่
ประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของศศิน ได้ข้อสรุปว่า
“บางเรือ่ งก็ได้ บางเรือ่ งก็ไม่ได้” สำ�หรับกรณีการคัดค้านเขือ่ นแม่วงก์ ภายใต้
การชูประเด็น NO DAM เป็นเรือ่ งทีส่ ามารถเชือ่ มกับชนชัน้ กลางได้ “พอเรา
บอกว่า เราค้านเขื่อน มันมีความรู้หรือความเชื่อชุดหนึ่งว่า เขื่อนจะทำ�ลาย
สิ่งแวดล้อม พอมีใครสักคนไปปฏิบัติการ ก็ไปเชื่อมติด แต่ถ้ามีโจทย์ว่า
เสนอการจัดการน้ำ�ทางเลือกโดยกระจายแหล่งน้ำ�ขนาดเล็กออกไป มันก็
ยากกว่าการชูประเด็นที่สื่อชัดๆ ว่า NO DAM” คำ�บอกเล่าของศศินช่วย
ตอบคำ�ถามว่า ทำ�ไมปรากฏการณ์คัดค้านเขื่อนแม่วงก์จึงเกลื่อนโซเชียล
ในช่วงเวลาหนึ่ง

วิฑูรย์ เลี่ยนจำ�รูญ กับพลังการใช้ข้อมูลเพื่อการ
รณรงค์สร้างความเปลี่ยนแปลง
วิฑูรย์ เลี่ยนจำ�รูญ53 นักเคลื่อนไหวด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เป็นอีกคนหนึง่ ทีเ่ ห็นถึงพลังของการใช้ขอ้ มูลเพือ่ การเปลีย่ นแปลง ปัจจุบนั
วิฑูรย์ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการไบโอไทย54 ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่
ทำ�งานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและพันธุ์พืชพื้นเมือง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
หน่วยงานของเขาได้น�ำ เสนอเรือ่ งความปลอดภัยในเรือ่ งอาหารและเชือ่ มโยง
กับระบบการค้าปลีก เนื่องจากระบบการค้าปลีกของบริษัทขนาดใหญ่
วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาเรือ่ ง MIDL อำ�นาจในมือพลเมือง ผูส้ ร้างการเปลีย่ นแปลง วันที่ 20-21
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
54
สามารถติดตามกิจกรรมองค์กรไบโอไทย ได้ที่ http://www.biothai.net/
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เน้นทีก่ ารตอบสนองผลประโยชน์ของผูป้ ระกอบการและละเลยเรือ่ งสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังกีดกันที่ทางของเกษตรกรรายย่อยทั่วไปในระบบ
การผลิตอาหารด้วย นอกจากนี้ยังรณรงค์ในประเด็นต่างๆ เช่น การเสนอ
ยกเลิกการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของ
บริษัทข้ามชาติ เป็นเรื่องการล็อบบี้ทางการเมืองระหว่างธุรกิจกับผู้บริหาร
ประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของสงครามการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
แย่งชิงพืน้ ทีค่ วามเข้าใจอย่างดุเดือดด้วย บริษทั ทีม่ งี บประมาณจำ�นวนมาก
ย่อมได้เปรียบในเรื่องการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเขา ภายใต้
เงื่อนไขแบบนี้ วิฑูรย์บอกว่า องค์กรที่ทำ�งานจำ�เป็นต้องพัฒนาเครื่องมือ
ในการสื่อสาร ซึ่งหัวใจของการสื่อสารต้องอยู่บนฐานของข้อเท็จจริง และ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำ�คัญในการอธิบาย
ในยุคดิจทิ ลั วิฑรู ย์เห็นว่า อำ�นาจในการสือ่ สารและการกำ�หนดวาระ
ไม่จำ�เป็นต้องพึ่งพาสื่อหลักอย่างเดียวอีกต่อไป องค์กรที่ทำ�งานด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างไบโอไทย ได้สร้างเพจเพื่อให้ข้อมูลสำ�หรับการสร้าง
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับฐานความรู้บางอย่างทำ�ให้ผู้อ่านเห็นตัวระบบ
ทั้งหมดของสถานการณ์น้ันๆ มากกว่าเพียงแค่นำ�เสนอปรากฏการณ์
ยกตัวอย่างเช่น กรณีบริษัทญี่ปุ่นจดสิทธิบัตรพืชกระท่อม วิฑูรย์ได้รับเชิญ
ไปอภิปรายในประเด็นนี้ในมหกรรมแห่งหนึ่งซึ่งมีสื่อมวลชนมาติดตามข่าว
จำ�นวนมาก แต่ปรากฏว่าในเช้าวันรุง่ ขึน้ ไม่มสี อ่ื ฉบับใดทีน่ �ำ เสนอประเด็นนี้
ซึ่งสะท้อนว่า สื่อและกลไกหลักที่นักรณรงค์เคลื่อนไหวเคยหวังพึ่งพาสื่อ
กระแสหลักไม่ได้ท�ำ งานให้กบั ประเด็นของนักสิง่ แวดล้อมเสมอไป ไบโอไทย
จึงนำ�เสนอเรือ่ งนีใ้ นเพจขององค์กรและใช้วิธีการสื่อสารที่ดึงดูดความสนใจ
และสนับสนุนด้วยข้อมูลต่างๆ เพื่อเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย จนกระทั่ง
ประเด็นพืชกระท่อมได้รับการพิจารณา และท้ายที่สุดสื่อกระแสหลักจึงหัน
มาติดตามประเด็นนี้
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การแปรข้อมูลเป็นรูปภาพ เป็นความจำ�เป็นของการสือ่ สาร โดยเฉพาะ
การใช้เทคนิคอินโฟกราฟิก สามารถสร้างกระแสสาธารณะได้มากที่สุด
ในฐานะของนักรณรงค์เคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม วิฑูรย์พบว่าการจัด
แถลงข่าวเพื่อเตือนประชาชนในหลายเรื่องไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
แต่การใช้อินโฟกราฟิก และเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย กลับได้รับความสนใจ
และเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า เช่น การเผยแพร่ขอ้ มูลเรือ่ งผักและผลไม้ที่
พบว่ามีสารพิษตกค้าง ผลจากการรณรงค์ในครั้งนั้น มีผู้อ่านแฟนเพจของ
ไบโอไทยแชร์ภาพกราฟิกดังกล่าวราว 3,000 ครั้ง และส่งผลให้ตัวแทนของ
ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งยินดีมาร่วมประชุมพูดคุยเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปรับปรุง
การจำ�หน่ายสินค้าปลอดภัยให้กับประชาชนมากขึ้น
การทำ�ให้ประเด็นทีก่ �ำ ลังเคลือ่ นไหวเป็นประเด็นสาธารณะ เป็นเรือ่ ง
ที่ท้าทายที่สุดสำ�หรับนักเคลื่อนไหว ดังนั้นการนำ�เสนอเนื้อหาที่ดีจึงเป็น
พื้นฐานสำ�คัญมากที่สุด และการทำ�ให้เนื้อหาดังกล่าวแพร่กระจายออกไป
ด้วย “การแชร์ข้อมูล” นั้นๆ เป็นสิ่งที่มีความหมายในการสื่อสารที่ทรงพลัง
เขายกตัวอย่างการโพสต์เนื้อหาที่นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง กรณีการเปิดให้
เอกชนกลุม่ หนึง่ มาบริหารไร่สวุ รรณหรือศูนย์วจิ ยั ข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
ซึง่ อยูภ่ ายใต้การบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เป็นแหล่งปรับปรุง
พันธุข์ า้ วโพดของประเทศ ภายหลังจากได้รบั ข่าวการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารศูนย์นี้
ทางเพจไบโอไทยได้เผยแพร่และแสดงจุดยืนว่า การแต่งตัง้ ประธานทีม่ าจาก
กลุ่มเอกชนเช่นนี้เป็นการแปรรูปทรัพยากรของประเทศ และมหาวิทยาลัย
ที่ควรมีหน้าที่พัฒนาวิจัยสายพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรจะกลาย
เป็นประโยชน์ของบรรษัทเอกชนทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ ผลกำ�ไรเป็นหลัก ปรากฏว่า
มีแฟนเพจแชร์โพสต์นี้มากกว่า 5,000 ครั้ง ข่าวนี้สามารถเข้าถึงคนอ่านได้
มากกว่า 4 แสนคน ในทีส่ ดุ ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากสภามหาวิทยาลัย
ได้ลาออก วิฑูรย์พูดถึงกรณีนี้ว่า “เราสามารถขับเคลื่อน เผยแพร่เรื่องนี้ใน
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พืน้ ทีท่ เ่ี รากำ�หนดได้ อันนีเ้ ป็นปฏิบตั กิ ารโดยตรง ผมไม่จ�ำ เป็นต้องยืน่ หนังสือ
ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะศิษย์เก่า แต่ผมสามารถสื่อสารกับ
พี่น้อง เครือข่ายประชาชนทั้งหลาย และได้คนเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง”
สำ�หรับเทคนิคในการสร้างเครือ่ งมือสือ่ สาร วิฑรู ย์แนะนำ�ว่า ผูท้ �ำ การ
ออกแบบอินโฟกราฟิกต้องเข้าใจเนื้อหาที่จะนำ�เสนอจึงจะออกแบบได้ดี
และควรมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำ�เผยแพร่ การนำ�เสนอ
ด้วยภาพและข้อมูลขององค์กรไบโอไทย เน้นไปทีก่ ารสือ่ สารกับคนทุกกลุม่
และสามารถทำ�ให้ผู้อ่านนำ�ไปแชร์ต่อได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการทำ�งาน
เคลื่อนไหวประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอื่นๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมี
เครือข่ายเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ เขามองว่า การสื่อสารในยุคปัจจุบัน
มีความสะดวกและง่ายมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการทำ�งานเคลื่อนไหว
ในอดีต งานของเขาล้วนทำ�กิจกรรมในรูปแบบเครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือก, เครือข่าย FTA Watch และ ไทยแพน เขามองว่า

ที่มาภาพ : เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส
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การทำ�งานเครือข่ายเป็นคำ�ตอบในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงและเป็นคำ�ตอบของความรู้ เพราะใครคนใดหรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งรู้เรื่องเฉพาะกลุ่ม แต่ภายใต้เครือข่ายจะทำ�ให้เราได้รับความรู้ที่
แตกต่างออกไป
ด้านหนึ่งโซเชียลมีเดียเป็นโอกาสในการสื่อสารของพลเมืองและ
องค์กรที่ทำ�งานเคลื่อนไหวในประเด็นสาธารณะในสายตาของวิฑูรย์ พื้นที่
สื่อใหม่ที่เกิดขึ้นย่อมเป็นสมรภูมิของการนำ�เสนอข่าวสารของภาคเอกชน
ทีต่ อ้ งการนำ�เสนอข้อมูลของเขาเช่นกัน การทีพ่ ลเมืองจะรูเ้ ท่าทันสือ่ จะต้อง
เห็นถึงโครงสร้างของระบบข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ
เขายกตัวอย่าง เรือ่ งการรณรงค์ยกเลิกการใช้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื พาราควอต
ซึ่งมียอดขายปีละราว 3-4 พันล้านบาทต่อปี ทันทีที่กระทรวงสาธารณสุข
รับข้อเสนอเรือ่ งการยกเลิกนำ�เข้าสารเคมี วิฑรู ย์พบว่า มีสอ่ื มวลชนราว 5 ฉบับ
เขียนเรื่องในแนวทางที่สนับสนุนการใช้พาราควอต และมีฉบับยักษ์ใหญ่
นำ�เสนอข้อมูลเรื่องนี้ติดต่อกันราวหนึ่งเดือน เขาเห็นว่า การใช้ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์เพือ่ เป็นหลักฐานในการนำ�เสนอข่าวสารอาจเป็นเครือ่ งมือหนึง่
ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบริษัทยักษ์ใหญ่ ตลอดจนการสนับสนุนทาง
การเงินผ่านการโฆษณาในสือ่ หลากหลายรูปแบบล้วนเป็นพืน้ ฐานทีพ่ ลเมือง
ต้องเท่าทัน
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บทที่ 7

วิดีโอออนไลน์ พื้นที่สื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่
“เมื่อก่อนเรามองสื่อในฐานะที่กำ�หนดชีวิตเรา
และเป็นคนที่บอกแทนเรา แต่ตอนนี้เราผลิตสื่อเองได้
เราใช้อัตลักษณ์ของตัวเราเองในการที่จะผลิต
ความจริงชุดใดชุดหนึ่งให้กับสังคมรับรู้
อันนี้เป็นทิศทางที่เราเรียนรู้และใช้ในปัจจุบัน”
มุมมองของ รณภูมิ สามัคคีคารมย์

103

104

เท่าทันสื่อ : อำ�นาจในมือพลเมืองดิจิทัล

เมื่อเอ่ยคำ�ว่า “พหุวัฒนธรรม” คุณคิดถึงอะไร?
อานั น ท์ กาญจนพั น ธุ์ ศาสตราจารย์ ด้ า นมานุ ษ ยวิ ท ยา แห่ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิบายความหมายของ “พหุวัฒนธรรม” ว่าคือ
ความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วยเรื่อง
ศาสนา ชาติพันธุ์ ทัศนคติทางเพศ ตลอดจนลีลาชีวิต และรสนิยม และ
คำ�ว่า สังคมพหุวฒ
ั นธรรม ยังเป็นเรือ่ งทีเ่ ชือ่ มโยงกับการเปิดพืน้ ทีท่ างสังคม
ในหลายมิติ เช่น การเปิดพืน้ ทีข่ องภาษาของกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ง้ั ในสือ่ สาธารณะ
และในการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจความแตกต่าง การเปิดพื้นที่ของ
ความรู้ในด้านต่างๆ เช่นการรักษาพยาบาลของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น
การเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากร หรือ การเปิดพื้นที่ด้านความมั่นคงในการดำ�รงชีวิต
เช่น สิทธิความเป็นพลเมือง เป็นต้น
หัวข้อเสวนา เรือ่ ง MIDL กับพลังของพลเมืองในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม55
ได้ชวนเราให้รู้จักกับกลุ่มคนที่เปิดพื้นที่การสื่อสารให้กับกลุ่มคนเล็กๆ ที่
อาศัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ
บ่อยครั้งการใช้ภาษาในการพาดหัวข่าวที่ปรากฏในสื่อกระแสหลักหรือ
บทบาทของตัวละครในภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ได้ตอกย้ำ�อคติที่
หนึ่งในหัวข้อสัมมนาเรื่อง MIDL อำ�นาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง วันที่ 20-21
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
55
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แอบแฝงซึ่งนำ�มาสู่การขยายความขัดแย้งไม่รู้จบรวมทั้งละเมิดสิทธิและ
ศักดิ์ศรีของผู้ตกเป็นข่าว ความอึดอัดคับข้องใจในฐานะพลเมืองส่งผลให้
คนจำ�นวนหนึ่งลุกขึ้นมา “ทำ�หน้าที่เป็นสื่อเอง” เพื่อจะได้บอกเล่าเรื่องราว
ให้ตรงกับสถานการณ์ที่พวกเขาและเธอเผชิญหรือพบเจอ ด้วยหวังว่า
จะสร้า งความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนหลากหลายในสังคม
พหุวัฒนธรรม

การสร้างพื้นที่สื่อสารเรื่องสิทธิของ
กลุ่มหลากหลายทางเพศ
รณภูมิ สามัคคีคารมย์56 อาจารย์ประจำ�คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทย
เพื่อสิทธิมนุษยชน เห็นว่า การผลิตซ้ำ�เรื่องราวในสื่อเกี่ยวกับประเด็น
ความหลากหลายทางเพศยังซ้ำ�ๆ และมีเพียงไม่กี่รูปแบบ ภาพลักษณ์ของ
คนหลากหลายทางเพศในสื่อมักพบว่า เป็นผู้สนใจเรื่องเพศ บ้าผู้ชาย
เป็นเชียร์ลดี เดอร์ ช่างแต่งหน้า ช่างทำ�ผม เป็นต้น ในยุคหนึง่ สือ่ มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเป็นผูต้ ดั สินว่า ใครเป็นเกย์ ใครเป็นกะเทย ใครเป็นรักเพศเดียวกัน และ
มองว่า กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ เป็นกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะติดเอดส์
แต่ช่วงถัดมาสื่อเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในแง่การนำ�เสนอเนื้อหา
และแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคสื่อหลอมรวม ที่กลุ่มคน
หลากหลายทางเพศมีช่องทางในการสื่อสารและสามารถผลิตสื่อเองได้
วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาเรือ่ ง MIDL อำ�นาจในมือพลเมือง ผูส้ ร้างการเปลีย่ นแปลง วันที่ 20-21
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
56
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“เมื่อก่อนเรามองสื่อในฐานะที่กำ�หนดชีวิตเรา และเป็นคนที่บอก
แทนเรา แต่ตอนนี้เราผลิตสื่อเองได้ เราใช้อัตลักษณ์ของตัวเราเองในการ
ผลิตความจริงชุดใดชุดหนึง่ ให้กบั สังคมรับรู้ อันนีเ้ ป็นทิศทางทีเ่ ราเรียนรูแ้ ละ
ใช้ในปัจจุบัน”
มูลนิธิเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ทำ�งานผลักดันด้านนโยบาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ ท ธิ ข องกลุ่ ม หลากหลายทางเพศ ยกตั ว อย่ า งเช่ น
การเคลือ่ นไหวกรณีการเกณฑ์ทหารทีก่ ารตรวจใบรับรองผลการตรวจเลือก
ทหารกองเกิน (สด.43) ระบุวา่ เป็น “โรคจิตถาวร” และได้น�ำ การระบุขอ้ ความ
ดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นการละเมิดศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์และกระทบต่อสถานะบุคคลส่งผลให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการเข้ า สมั ค รรั บ ราชการหรื อ หน่ ว ยงานเอกชน ในเวลาต่ อ มาได้ มี
คำ�พิพากษาศาลปกครองเห็นว่า การระบุในเอกสารดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ฟ้องคดี ผลคำ�พิพากษาส่งผลให้การให้เหตุผล
จากเดิมได้รับการแก้ไขเป็น “ภาวะทางเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำ�เนิด”
การเคลือ่ นไหวในประเด็นข้างต้น เป็นตัวอย่างหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึง
การเปิดพื้นที่การสื่อสารในสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นการสื่อสารกับ
สื่อมวลชน และส่วนที่สอง เป็นการสื่อสารภายในกลุ่มกะเทยด้วยกันเอง
รณภูมิอธิบายการทำ�งานสื่อสารกับสื่อมวลชนว่า ต้องมีการวิเคราะห์สื่อ
ว่ากลุ่มใดมีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสิทธิทางเพศ กลุ่มใดมีทัศนคติเชิงลบ
และกลุ่มใดมีทัศนคติเป็นศูนย์ คือ ไม่บวกไม่ลบ เขาเลือกจะทำ�งานกับ
สื่อมวลชนกลุ่มหลังสุดด้วยการทำ�งานเชิงวิธีคิดให้เข้าใจประเด็นที่กำ�ลัง
เคลื่อนไหว

เท่าทันสื่อ : อำ�นาจในมือพลเมืองดิจิทัล

107

“เราขับเคลื่อนผ่านการฟ้องร้องศาลปกครอง ศาลปกครองวินิจฉัย
ออกมาว่า การทีก่ ระทรวงกลาโหมระบุแบบนีเ้ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และขัดต่อรัฐธรรมนูญ กระทรวงกลาโหมก็ไม่ได้เต็มใจมากหรอก แต่เมื่อ
ศาลปกครองตัดสินมาแล้ว เราก็ต้องสื่อสารกับกระทรวงกลาโหมโดยให้
สื่อกระแสหลักเป็นคนทำ�งานให้ โดยที่เราทำ�ความเข้าใจกับสื่อมวลชน
กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงบวกและกลุ่มที่ยังไม่ได้มองเราเป็นลบหรือบวก เพื่อให้
ช่วยทำ�ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้กับพวกเรา”
รณภู มิ เ ห็ น ว่ า ความท้ า ทายของสื่ อ ในการนำ � เสนอเรื่ อ งความ
หลากหลายทางเพศก็มีเช่นกัน เนื่องจากสื่ออยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมที่ต้อง
คำ�นึงถึง “การขายประเด็นหรือความสนใจ” ในการนำ�เสนอ สิง่ ทีเ่ ขาทำ�งาน
กับกลุ่มสื่อมวลชนคือ ทำ�อย่างไรให้สื่อมวลชนนำ�เสนอภาพของกะเทยที่
มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การอยู่บนความหลากหลายทางเพศ
มีความเคารพต่อกัน

ที่มาภาพ : เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส
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“การใช้ภาษา” หรือคำ�เรียกขาน นับเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการ
ซ่อนอคติต่อประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศ รณภูมิมักถูกถามจาก
สื่อมวลชนในเรื่องการใช้คำ�เรียกที่เหมาะสม เช่น มีสื่อบางสถานีถามเขาว่า
ใช้ค�ำ เรียกว่า “ชาวสีมว่ ง” “เพศทีส่ าม” “เบีย่ งเบนทางเพศ” ได้หรือไม่ สำ�หรับ
สือ่ มวลชน การเลือกใช้ค�ำ พาดหัวมีเป้าหมายเพือ่ ดึงดูดความสนใจของผูร้ บั
ข่าวสาร ขณะที่รณภูมิเห็นว่าภาษาเป็นตัวสะท้อนโครงสร้างของสังคมว่า
พวกเขาและเธออยู่ตรงไหน
“เราได้คยุ กับ กสทช. ว่าน่าจะออกแบบเป็นคูม่ อื ไหม เพือ่ เป็นแนวทาง
ให้กับสื่อ เราไม่ได้มองว่าสื่อผิดในการใช้คำ�ดึงดูด แต่สื่ออาจไม่รู้ ซึ่งความรู้
และความเข้าใจสำ�คัญมาก ถ้ามีแนวปฏิบัติน่าจะช่วยสื่อได้”
สำ�หรับการทำ�งานสื่อสารกับเพื่อนกะเทย รณภูมิบอกว่า แม้ศาล
ปกครองจะมีคำ�พิพากษามาแล้ว แต่กลุ่มเพื่อนกะเทยหลายคนยังไม่รู้ใน
เรื่องนี้และโดนละเมิดสิทธิด้วยการใช้คำ�พูดหรือแสดงกิริยาท่าทางในเวที
เกณฑ์ทหารอีกจำ�นวนมาก เช่น การที่ทหารมารุมดูและถามผู้เข้ารับการ
เกณฑ์ทหารว่า ผ่าตรงไหนมาแล้วบ้าง ใหญ่หรือไม่ เป็นต้น ดังนั้นมูลนิธิจึง
ได้ผลิตสือ่ เพือ่ ให้เครือข่ายทีย่ งั ไม่รขู้ อ้ มูลหรือเข้าถึงสือ่ ลำ�บากได้รบั ทราบว่า
ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนละเมิดสิทธิ โดยการผลิตคลิปผ่าน
ตัวการ์ตูนและเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก
ขั้นตอนการผลิตสื่อเพื่อใช้สื่อสารกับเพื่อนกะเทย เป็นการทำ�งาน
ที่มีความละเอียดและตรงประเด็นทั้งในแง่เนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร
รณภูมิเล่าถึงวิธีการได้มาซึ่งเนื้อหาว่า มาจากการระดมความเห็นในกลุ่ม
เพือ่ นกะเทยและร่วมกันเสนอว่า คนทีม่ แี นวโน้มจะทำ�ความรุนแรงกับพวกเรา
ควรตระหนักในประเด็นไหนบ้าง สมาชิกเครือข่ายจะร่วมกันตรวจดูทั้ง
เนื้อหา รูปแบบและตัวภาษา ในแง่รูปแบบที่เลือกการผลิตเป็นคลิปวิดีโอ
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เนื่องจากเพื่อนกะเทยเห็นตรงกันว่า คลิปสั้นๆ นี้ สะดวกสำ�หรับพวกเธอ
ที่สามารถเซฟเก็บไว้ดูในโทรศัพท์มือถือได้ โดยเฉพาะระหว่างการรอ
เรียกชื่อตอนเกณฑ์ทหาร
เขาเห็นว่า การทำ�สือ่ เพือ่ การขับเคลือ่ นควรให้กลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะเป็น
คนฟังและดูสื่อนั้นๆ มีส่วนร่วมในการออกแบบเพื่อให้สื่อที่ผลิตออกมามี
ทัง้ ความสมบูรณ์และมีผลกระทบต่อคนรับสือ่ เพือ่ ให้สารทีจ่ ะส่งไปสามารถ
เข้าถึงผู้รับได้อย่างเต็มรูปแบบ
“เราผลิตสื่อสั้นๆ 2-3 นาที ใส่ความบันเทิงเข้าไป แต่ความบันเทิง
นั้นมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เขารู้สึกชอบและได้เรียนรู้ไปด้วย นี่เป็น
เทคนิควิธีการที่เราสื่อสารกับกลุ่มของพวกเราเอง”

การใช้ช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพื่อสังเกตการเกณฑ์ทหาร ปี พ.ศ. 2561
ที่มาภาพ : เฟซบุ๊กเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
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ในฐานะทีเ่ ป็นผูเ้ ปิดพืน้ ทีก่ ารสือ่ สารในการเคลือ่ นไหวเรือ่ งการเมือง
เชิงอัตลักษณ์ของกะเทยและพบว่าการนำ�เสนอตลอดจนการพาดหัวข่าว
ของสื่ อ มวลชนในสั ง คมไทยยั ง มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ท างเพศอยู่ ไ ม่ น้ อ ย
เขาเชิญชวนให้ตระหนักว่าการใช้ทักษะ MIDL ไม่ควรใช้เพื่อไปตัดสินผู้อื่น
เช่น ตัดสินว่าสื่อไหนเลวและกำ�จัดสื่อนั้นๆ ออกไป แต่ควรเป็นการแก้ไข
ความไม่รู้ที่ฝังในสังคมอย่างยาวนาน ซึ่งความไม่รู้นี้ มีทั้งความไม่รู้จริงๆ
เช่น การไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศ และความไม่รอู้ นั เนือ่ งมาจาก
ผลประโยชน์ในระบบทุนนิยม เช่น การทีส่ อื่ นำ�เสนอภาพลักษณ์ของกะเทย
ในการไปเกณฑ์ทหารเพราะขายข่าวได้ เป็นต้น

การถ่ายทำ�สารคดีเรื่องเล่าของคนรุ่นใหม่
ในอาเซียน
ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้แผนที่ภูมิภาคอาเซียนเพื่อถกแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
จารุวรรณ สุพลไร่57 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย
ใช้แผนที่ฉบับเดียวกันเพื่อศึกษาเส้นทางสำ�หรับแผนการเดินทางไปยัง
5 ประเทศ ความสนใจของเธอไม่ได้อยูท่ แี่ ผนพัฒนากรอบการค้า การลงทุน
การพัฒนาพลังงานในระดับภูมภิ าค แต่กลับเป็นเรือ่ งราวของคนเล็กคนน้อย
ที่อาศัยในหมู่บ้านหรือตามเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ผลกระทบจากกรอบ
การพัฒนาเหล่านัน้ เธอบันทึกภาพและวิดโี อผูค้ นและสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ธอพบเจอ
วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาเรือ่ ง MIDL อำ�นาจในมือพลเมือง ผูส้ ร้างการเปลีย่ นแปลง วันที่ 20-21
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
57
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ตลอดห้าเดือนและหอบวัตถุดบิ ทัง้ หมดกลับมาบ้านเกิดทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี
เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตร่วมกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต
สารคดี กระบวนการนีใ้ ช้เวลายาวนานเกือบสองปี กว่าจะนำ�มาถ่ายทอดใน
รูปแบบของรายการสารคดี “แม่โขงโนแมด” จำ�นวน 5 ตอน เพื่อเผยแพร่
ให้สมาชิกในสังคมได้เห็นและเรียนรู้แง่มุมที่นำ�เสนอผ่านสายตาของคน
เจนเนอเรชั่นของเธอ
จารุวรรณเล่าประสบการณ์การทำ�งานทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในการจุดประกาย
มาทำ�รายการสารคดีว่า เธอทำ�งานในโครงการประสานความร่วมมือเพื่อ
คนรุ่นใหม่ในลุ่มน้ำ�โขง ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นเวลา 6 ปี
กิจกรรมคือการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนระดับภูมิภาคให้กับคนรุ่นใหม่ที่เป็น
นักปฏิบตั กิ ารทางสังคม นักศึกษา คนทำ�งานด้านสิง่ แวดล้อม สิทธิมนุษยชน
ประชาธิปไตย และเพศสภาพ การทำ�งานทำ�ให้ได้พบปะเรียนรูเ้ รือ่ งราวของ
เพื่อนในอาเซียน ในที่สุด เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เธอตัดสินใจออก
เดินทางตามลำ�พัง พร้อมกล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์เพือ่ เก็บบันทึกเรือ่ งราว
ของเพื่อนในภูมิภาค เธอเล่าถึงที่มาของการเดินทางและถ่ายทำ�สารคดี
ภายใต้โครงการแม่โขงโนแมดว่า
“หลังจากทีเ่ รียนรูแ้ ละผ่านการปฏิบตั งิ านมา ได้ฟงั เรือ่ งราวของเพือ่ น
ในลุ่มน้ำ�โขงและเพื่อนในอาเซียน ก็เกิดแรงบันดาลใจ พบว่าเรื่องราวของ
เพื่อนน่าสนใจ แต่ไม่ได้ปรากฏในสื่อหลัก ประกอบกับตัวเราเองก็ทำ�งาน
เต็มอิ่มและได้มีประสบการณ์เดินทางไปประเทศอาเซียน 10 ประเทศ
ตอนนัน้ คิดว่า น่าจะถึงเวลาเล่าเรือ่ งของเพือ่ นบ้านแล้ว เพราะสิง่ ทีเ่ ราได้เห็น
หรือได้ดูจากหน้าจอสื่อหลัก หรือจากหนังสือ มันแตกต่างจากที่เราเห็น
ของจริง”
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จารุวรรณเล่าถึงวิธีการทำ�งานว่า เธอเดินทางโดยลำ�พัง 1 เดือนต่อ
1 ประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด 5 เดือน เริ่มจากเวียดนาม ลาว เขมร พม่า
และไทย เธอเลือกพาหนะทางบกแทนการใช้เครื่องบิน และแทนที่จะพัก
ตามโรงแรม เธอเลือกพักอาศัยบ้านเพื่อน เพื่อให้ตนเองได้ใช้เวลาและ
รับฟังเรือ่ งราวชีวติ ของพวกเขา วิธกี ารแบบนี้ จารุวรรณเห็นว่า เป็นช่องทาง
ของการสื่อสารระหว่างใจถึงใจ ดังนั้นเรื่องราวที่เธอได้รับฟัง จึงไม่ใช่แค่
ความฝัน แต่สะท้อนความจริง และบางครัง้ ก็เป็นความทุกข์ใจทีเ่ พือ่ นกำ�ลัง
เผชิญอยู่ เธอทำ�หน้าที่บันทึกเสียงและภาพเหล่านั้น และกลับมาร่วมกัน
ตัดต่อภาพร่วมกับทีมงานเพื่อผลิตออกมาเป็นรายการสารคดีแต่ละตอน
เผยแพร่ในหน้าเฟซบุ๊กและยูทูป

สารคดีแม่โขงโนแมด 5 ตอน ที่จัดทำ�โดยจารุวรรณ สุพลไร่
ได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก
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ที่จังหวัดกัมปงธม ประเทศกัมพูชา จารุวรรณถ่ายทำ�เรื่องราวของ
เพือ่ นทีท่ �ำ งานด้านเยาวชนและสันติภาพ เพือ่ นชาวเขมรสะท้อนชุมชนและ
ผูค้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสงคราม เพือ่ นเธอทำ�งานอย่างหนักด้วยความหวัง
ที่ต้องการ “เปลี่ยนอนาคตของประเทศ” ที่นั่นเธอได้เห็นเยาวชนชาวเขมร
ที่มีความขยันขันแข็งและกระตือรือร้นเพื่อให้สังคมที่มีบาดแผลจากอดีต
เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น พม่าเป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้
ที่ผ่านความบอบช้ำ�จากสงครามมายาวนาน จารุวรรณบันทึกเรื่องเล่าของ
เพื่อนที่มีพ่อเป็นนักโทษการเมือง เพื่อนของเธอทำ�งานจัดกระบวนการ
ศึกษาเรื่องประชาธิปไตยในประเทศของเขา เธอได้มีโอกาสไปเยือนที่วัด
แห่งหนึง่ จารุวรรณถามพระสงฆ์วา่ อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พระสงฆ์พม่า
ทำ�งานเพือ่ การเปลีย่ นแปลงสังคม คำ�ตอบทีเ่ ธอได้รบั จากพระภิกษุรปู นัน้ คือ
“ไม่มีแรงบันดาลหรอก แต่ว่าปัญหาอยู่ตรงหน้า ถ้าเราไม่ทำ�แล้วใครจะทำ�”
ทุกครั้งของการย้ายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง ครอบครัว
และเพือ่ นมักส่งข้อความถึงเธอว่า “ขอให้สนุก” แต่เมือ่ เดินทางมายังบ้านเกิด
เมืองนอน โดยมีจังหวัดปัตตานีเป็นจุดหมายที่เธอเลือกไปเยี่ยมเยือน
ข้อความที่ส่งถึงกันในหมู่คนใกล้ชิดกลับกลายเป็นว่า “ขอให้ระวังตัวนะ”
และเธอเองก็เลีย่ งโดยบอกแม่วา่ “ไปหาดใหญ่” แทน แน่นอนว่า ภาพลักษณ์
ของเมืองปัตตานีที่ปรากฏในสื่อมวลชนล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวในทำ�นอง
“คนร้ายลอบวางระเบิด-สกัดคาร์บอม-บึ้มสนั่นหวั่นไหว” การนำ�เสนอข่าว
เหล่านี้ ย่อมชวนให้ผู้อยู่ห่างไกลมีจินตนาการกับเมืองปัตตานีในแบบหนึ่ง
แต่เมือ่ จารุวรรณไปถึงเพือ่ นของเธอซึง่ ทำ�งานองค์กรด้านสันติภาพทีป่ ตั ตานี
มารับทีส่ ถานีรถไฟ และพาไปพักทีบ่ า้ น เธอเปิดเผยความรูส้ กึ กลัวกับเพือ่ น
อย่างตรงไปตรงมา และได้รับคำ�ตอบจากเพื่อนว่า
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“อัลเลาะห์สร้างมนุษย์ให้มีความหลากหลาย และเพื่อที่จะให้มนุษย์
เข้าใจคนอื่น ก็อยากฝากข้อความให้เพื่อนในอาเซียนได้เปิดใจและเรียนรู้
กับความหลากหลายและความแตกต่าง”
จุดเน้นของหนังสารคดีชดุ นีเ้ พือ่ สร้างสันติภาพและความเข้าใจระหว่าง
ชาวบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง ผ่านการร้อยเรียงเรื่องราวของเพื่อนที่ทำ�งาน
เพื่อชุมชน เพื่อสังคม เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้คนเหล่านี้เป็นคนธรรมดาที่มี
ความคิดเป็นของตนเอง มีความฝันและแรงบันดาลใจที่อยากเปลี่ยนแปลง
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งภูมิภาคนี้
เมื่อถูกถามว่า58 เชื่อหรือไม่ว่าหนังสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
ผู้ผลิตหนังสารคดีมือสมัครเล่นคนนี้ตอบว่า อย่างที่เราคงจะรู้กันดีว่า
ภูมิภาคอาเซียนเต็มไปด้วยความขัดแย้ง มีปัญหาสังคมและความท้าทาย
หลายเรือ่ ง ดังนัน้ การสนับสนุนและเสริมสร้างสันติภาพตลอดจนความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนเป็นเรือ่ งสิง่ สำ�คัญ ซึง่ การเกิดขึน้ ของ AEC เมือ่ พ.ศ. 2558
เน้นไปที่เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำ�คัญมากกว่าการคำ�นึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ตอนที่เธอถ่ายทำ�สารคดีเรื่องนี้ จึงอยากเผยให้
เห็นความจริงในแง่มุมที่ไม่ได้พบเห็นหรือได้ยินในสื่อกระแสหลักหรือสื่อ
ต่างๆ เธอยกตัวอย่างเรือ่ งความขัดแย้งทีช่ ายแดนไทย-กัมพูชา ข่าวทีป่ รากฏ
มักเป็นเรือ่ งเกมการเมืองและการสร้างความเกลียดชังทีข่ ยายตัวไปยังผูค้ น
ทีเ่ ราไม่เคยพบเห็นเลยด้วยซ้�ำ ผลจากการเดินทางและสือ่ สารเรือ่ งราวกับผูค้ น
ทำ�ให้จารุวรรณเห็นธรรมชาติของมนุษย์โดยพืน้ ฐานว่า ไม่ได้เกิดมาเพือ่ สร้าง
ความเกลียดชัง ขณะที่อีกแง่มุมหนึ่ง เราพบว่า การนำ�เสนอรายการสารคดี
ที่ออกอากาศในโทรทัศน์เกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งเน้น
แง่มุมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการนำ�เสนอสถานที่สวยงาม และจุดเด่น
http://www.engagemedia.org/Members/rezwan/news/featured-filmmaker-netting-jaruwan-supolrai 2/7/2018
58
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ที่มาภาพ : เว็บไซต์นักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส

ในเรือ่ งอาหารหรือประเพณีวฒ
ั นธรรมของพืน้ ทีน่ น้ั ๆ สิง่ ทีเ่ ธอคิดว่าขาดหาย
ไปคือ สารคดีที่นำ�เสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนธรรมดา หรือปัญหา
เรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมิติของชีวิตประจำ�วันที่ชาวบ้านเผชิญ
อยู่จริงในภูมิภาคแถบนี้ จารุวรรณบอกว่า หนังสารคดีมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
มุมมองทีเ่ ราไม่ได้รบั รูใ้ นสือ่ กระแสหลัก ซึง่ เธอหวังว่า การขยายมุมมองของ
ผู้ชมจะช่วยนำ�ไปสู่การสร้างความเข้าใจและเกิดสันติภาพระหว่างกัน
จารุวรรณ เห็นว่า อินเทอร์เน็ตได้สร้างช่องทางในการเผยแพร่ที่
สำ�คัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สำ�หรับโครงการเล็กๆ ทีม่ งี บประมาณจำ�กัด
โอกาสทีจ่ ะไปเผยแพร่ตามช่องทางในโลกออฟไลน์แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
แต่ ก ารที่ มี โซเชี ย ลมี เ ดี ย และยู ทู ป ทำ � ให้ ค นทั่ ว โลกสามารถเข้ า มาชม
ภาพยนตร์สารคดีของเธอได้ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 เธอได้ท�ำ โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์การฉายภาพยนตร์ออนไลน์ และยังสามารถรับชมทางยูทูป
ได้ทั้งในชื่อ Mekong Nomad และ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม นอกจากนี้
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หนังสารคดีในตอนที่นำ�เสนอเรื่องชีวิตในกัมพูชา ได้นำ�ไปฉายในงาน
Mekong ICT camp ที่เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.
2560 ด้วย

วิดีโอออนไลน์ ช่องทางเผยแพร่
ความคิดสวนกระแส
การใช้วิดีโอเป็นเครื่องมือแสดงพลังของการสื่อสารในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมทางสังคม
เป็นเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก หน่วยงานทีท่ �ำ งานสนับสนุนการ
ใช้วิดีโอในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ EngageMedia เป็นองค์กร
เอกชนไม่หวังผลกำ�ไร ซึ่งเชื่อในพลังของวิดีโอ อินเทอร์เน็ตและการใช้
เทคโนโลยีแบบเปิดเพือ่ สร้างสรรค์สงั คมและการเปลีย่ นแปลง องค์กรแห่งนี้
ทำ�งานสนับสนุนนักทำ�หนังอิสระ นักข่าว นักเทคโนโลยี นักรณรงค์และ
เคลื่อนไหวทางสังคม ในการนำ�เสนอเรื่องราวเพื่อเผยแพร่ให้กับสาธารณะ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมได้แก่ การเปิดเว็บไซต์ เพื่อเป็นพื้นที่ร่วมในการนำ�เสนอวิดีโอที่
เกีย่ วข้องกับความเป็นธรรมทางสังคมและปัญหาสิง่ แวดล้อมในประเทศแถบ
เอเซียแปซิฟิก สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมและพลเมืองที่ทำ�งานผลักดัน
นโยบายในเรื่องสิทธิทางดิจิทัล สนับสนุนการผลิตซอฟต์แวร์แบบเปิด
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และวิดโี อในการสือ่ สารเพือ่ การเปลีย่ นแปลงประเด็นสิทธิ
มนุษยชนและปัญหาสิ่งแวดล้อม
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การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม นอกจากจะมีแง่มุมความ
หลากหลายทางเพศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุแ์ ล้ว การเปิด
พื้นที่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำ�ทางประวัติศาสตร์และความรุนแรง
ทางการเมือง ยังเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่พลเมืองบางกลุ่มผลิตสื่อภาพยนตร์
เพื่อใช้เป็นพื้นที่นำ�เสนอความคิดสวนกระแส โดยมีเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
เอื้อให้เกิดช่องทางการเผยแพร่งานสู่สายตาสาธารณะ59
งานเขียนของมาลินี คุ้มสุภาแห่ง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่60 เสนอว่า ในบริบทสังคมอำ�นาจนิยมของประเทศไทยยุคปัจจุบนั
ขณะทีก่ ารเซนเซอร์ของรัฐมีความเข้มข้นมากขึน้ กลับพบว่า เป็นการกระตุน้
ให้เกิดภาพยนตร์ไทยใหม่ๆ ที่มีแนวคิดทางการเมืองจากผู้สร้างภาพยนตร์
อิสระ ซึ่งผู้สร้างอิสระ ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ระบบการคัดสรร
ภาพยนตร์ และวงจรการเผยแพร่งานสื่อสังคมออนไลน์ มาเป็นเงื่อนไข
สนับสนุนให้พวกเขาสามารถแสดงออกและเผยแพร่ความคิดสวนกระแส
นำ�เสนอเสียงคัดค้านผ่านความคลุมเครือทางการเมือง โดยแพลตฟอร์ม
อย่าง Youtube, Vimeo, Facebook, Twitter และ Line เป็นเงื่อนไขใหม่ของ
พื้นที่สาธารณะทางเลือก ที่ทำ�ให้เกิดการเข้าถึงภาพยนตร์มีทั้งความเป็น
ปัจเจกบุคคล และมวลชนไปพร้อมๆ กัน การเข้าถึงสามารถทำ�ได้ซ�้ำ ๆ และ
ทำ�ได้ในทันที และอยูน่ อกเหนือข้อจำ�กัดของกาลเทศะในโลกความเป็นจริง
ซึ่งสิ่งนี้อาจนับได้ว่าเป็น “ขบวนการสังคมใหม่ในภาคปฏิบัติทางวัฒนธรรม
ของยุคไซเบอร์” ซึ่งมีความเป็นปัจเจกบุคคลกับสาธารณะพร้อมกัน

สนใจการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำ�หรับภาพยนตร์สารคดี อ่าน Documentary Club กับ ธิดา ผลิตผล
การพิมพ์ ได้ที่ https://www.sarakadee.com/2016/10/06/thida-docclub/
60
https://kyotoreview.org/issue-20/counter-memory-replaying-political-violence-in-thai-digitalcinema/ 2/9/2018
59
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บทที่ 8

เฟซบุ๊ก บทสนทนาของพลเมือง

“...ถ้าเราสามารถมีพื้นที่และบทสนทนาในลักษณะนี้ได้อย่าง
ต่อเนื่องในชีวิตประจำ�วัน สิ่งนี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสร้างพลเมืองได้ แน่นอนว่า กระบวนการดังกล่าว
ไม่ได้เกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืน ถ้าเราเชื่อว่าสำ�นึกความเป็น
พลเมืองที่พ้นจากความเป็นไพร่เป็นสิ่งสำ�คัญต่อการเมือง
ที่ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เขียนก็เห็นว่ามันสำ�คัญ
ที่จะรักษาพื้นที่ออนไลน์นี้เอาไว้ ...เพื่อว่าวันนั้นจะมาถึง”
มุมมองของ อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
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“...ถ้าเราสามารถมีพนื้ ทีแ่ ละบทสนทนาในลักษณะนีไ้ ด้อย่างต่อเนือ่ ง
ในชีวติ ประจำ�วัน สิง่ นีส้ ามารถเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการสร้างพลเมืองได้
แน่นอนว่า กระบวนการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึน้ ได้เพียงชัว่ ข้ามคืน ถ้าเราเชือ่ ว่า
สำ�นึกความเป็นพลเมืองที่พ้นจากความเป็นไพร่เป็นสิ่งสำ�คัญต่อการเมือง
ที่ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เขียนก็เห็นว่ามันสำ�คัญที่จะรักษาพื้นที่
ออนไลน์นี้เอาไว้ ...เพื่อว่าวันนั้นจะมาถึง” 61
เจ้าของข้อความข้างต้นคือ อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล แห่งเครือข่าย
พลเมืองเน็ต เขายกตัวอย่างเล็กๆ ประกอบความคิดของเขาข้างต้นว่า
ได้ มี ก ารโพสต์ ภ าพและข้ อ ความในเฟซบุ๊ ก เป็ น ภาพสุ นั ข สามตั ว กำ � ลั ง
ข้ามสะพานลอย ด้านล่างของภาพเป็นศพคนที่ถูกรถชนตายกลางถนน
พร้อมกับคำ�โปรยทำ�นองว่า อายสุนขั ไหม ถ้าข้ามสะพานลอยก็ไม่ตอ้ งตาย
แล้ว จากโพสต์ดังกล่าวทำ�ให้มีผู้มาเขียนความเห็นต่อท้ายขยายประเด็น
และเกิดบทสนทนาบนหน้าวอลล์ถงึ แนวคิดการออกแบบเมืองและนโยบาย
สาธารณะ
งานศึกษาของอาทิตย์เรือ่ งการเมืองบนเฟซบุก๊ พบว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อนุญาตให้คนทั่วไปสะสมทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมได้
สะดวกขึ้น อนุญาตให้สื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ ที่เข้ากับทุนที่มีอยู่ สามารถ
จัดการพื้นที่สื่อสารได้ด้วยตัวเองและสามารถแปลงทุนดังกล่าวมาเพื่อการ
เคลื่อนไหวออฟไลน์ได้ เขาเสนอว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เปิดให้สื่อ
วิทยานิพนธ์ การเมืองบนเฟซบุก๊ : วัฒนธรรม-การเมืองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทย พ.ศ. 25332555 สนใจดูเพิม่ เติม https://bact.cc/f/2012/11/suriyawongkul-2012-facebook-politics-20120810.pdf
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หลายชนิดถูกส่งผ่านและทำ�ซ้ำ�ได้อย่างรวดเร็ว ทำ�ให้เกิดการดัดแปลงหรือ
เล่นกับสื่อเพื่อสร้างสารที่ถูกกระจายผ่านเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ตมีม
(Internet memes)62 เป็นตัวอย่างการละเล่นแบบหนึ่งที่ทำ�ให้คนธรรมดา
สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตนเองออกสู่สาธารณะและได้รับความ
สนใจได้ง่ายขึ้น
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก เป็นเครื่องมือที่มีพลังในการขยาย
วงสื่อสาร และเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มี
ทุนทางสังคมมาก่อนสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เปิดประเด็นทาง
สังคมและการเมือง ผู้ใช้เฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราวของตนเองผ่านการโพสต์
หรือแชร์ภาพหรือแสดงความคิดเห็นหน้าวอลล์ของเพือ่ นด้วยเหตุผลแตกต่าง
กันไป การโพสต์เรื่องราวของปัจเจกบุคคลจำ�นวนไม่น้อยได้สร้างการรับรู้
และความเข้าใจใหม่ๆ ให้กับสมาชิกในชุมชนและสังคมที่มีนัยยะสำ�คัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่น้อย เช่น การเรียกร้องสิทธิทางวัฒนธรรมของ
คนพื้นเมือง การปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น

ชนพื้นเมืองกับการสร้างความภาคภูมิใจใน
63
อัตลักษณ์
Mylon McArthru เด็กชายวัย 8 ขวบ เป็นคนพืน้ เมืองทีเ่ พิง่ ย้ายไปอยู่
ทีเ่ มืองแห่งหนึง่ ในมลรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เด็กชายร้องไห้หลังกลับ
จากโรงเรียน และบอกแม่วา่ ต้องการตัดผมยาวทีเ่ ขาไว้มาแต่เล็ก แม่ของเขา
สอบถามเรื่องนี้กับครูที่โรงเรียน จึงทราบว่าเขาเป็นเด็กชายคนพื้นเมือง
คำ�ว่า meme มาจาก gene ซึ่งหมายถึง พันธุกรรม รวมกับคำ�ว่า mimic ซึ่งหมายถึงการเลียนแบบ
https://www.voanews.com/a/native-americans-canadas-first-peoples-fight-to-keep-hair-long/
4199671.html 1/18/2018
62
63
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คนเดียวในห้องเรียนและโดนเพื่อนรังแกเนื่องจากทรงผมยาวและถักเปีย
ในที่สุดเด็กชายร้องขอให้แม่ตัดผม เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2560 ก่อนที่
เด็กชายจะตัดผมในวันถัดมา หนูน้อยและแม่ได้ร่วมกันทำ�วิดีโอบนหน้า
เฟซบุ๊ก ว่าด้วยเรื่อง My hair is who I am64 เพื่ออธิบายการตัดสินใจที่จะ
ตัดผม และส่งข้อความไปยังเพื่อนและครู วิดีโอของเขามีคนรับชมและ
ถูกแชร์ออกไปอย่างล้นหลาม
วิดีโอชิ้นนี้มีความยาว 1.50 นาที เด็กชายชูป้ายกระดาษที่เขียน
ข้อความทีละประโยคดังต่อไปนี้
“การรังแกกันเป็นเรื่องไม่ดี เราควรสอนเด็กเกี่ยวกับการไว้ผมยาว
ทรงผมของฉันเป็นเครื่องบ่งบอกว่า ฉันเป็นใคร มันเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมของฉัน พรุ่งนี้ฉันจะไปตัดผมยาวเพราะว่าฉันโดนรังควานจาก
เด็กๆ พวกเธอไม่ควรมากำ�หนดฉัน ไม่ควรทำ�ร้ายฉัน ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอ
มันเป็นเรือ่ งปกติทจี่ ะไว้ผมยาว ความหมายของการไว้ผมยาวต้องได้รบั การ
สอนเพื่อให้คนอื่นเข้าใจถึงวัฒนธรรม และพวกเธอจำ�เป็นต้องรับฟังด้วย”
“Bulling is not okay. Teach your kids about long hair! My hair is
who I am. It’s a part of my culture. Tomorrow I cut my hair because
kids bullied over my hair. To the bullies: You do not define me.
You did not beat me. I am not weak. It’s okay to have long hair.
The meaning of long hair needs to be taught. You need to listen.”
“ทรงผม” มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ความเชื่ อ ทางจิ ต วิ ญ ญาณและทาง
วัฒนธรรมผ่านขนบธรรมเนียมและสไตล์ของทรงผมที่แตกต่างกันไปของ
แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การปล่อยยาว ผูกจุก หรือถักผมเปีย ทรงผม
คนพื้นเมืองช่วยสร้างความเป็นตัวของตัวเอง ปัจเจกบุคคล และความเป็น
ชาติพนั ธุข์ องคนกลุม่ ต่างๆ นโยบายช่วงคริสต์ศตวรรษ 19 ได้เริม่ มาตรการ
64
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วิดีโอ 1.50 นาที เผยแพร่มุมมองของ Mylon McArthru
เรื่องที่โดนกลั่นแกล้งจากการไว้ผมเปียยาวตามวัฒนธรรมของคนพื้นเมือง
มีผู้เข้าชมกว่าล้านครั้งและแชร์กว่า 2 หมื่นครั้ง
ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ก Tiya-Marié Large

โจมตีทรงผมของคนพื้นเมือง โดยกล่าวว่า ทรงผมเป็นตัวบอกความศิวิไลซ์
และเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ทรงผมยาวและไว้เปียกลายเป็นภาพลักษณ์ของคน
อินเดียนแดง ซึ่งเป็นคำ�เรียกที่แสดงความดูแคลนต่อคนพื้นเมือง ทุกวันนี้
การไว้ผมยาวยังถือว่าผิดกฎระเบียบของบริษทั เอกชนจำ�นวนหนึง่ ทัง้ ทีก่ าร
ไว้ผมยาวมีความสำ�คัญต่อคนพื้นเมือง
การใช้เฟซบุ๊กเพจ เพื่อสร้างความตื่นตัวในเรื่องการไว้ผมเปียกับ
อัตลักษณ์ของคนพื้นเมืองมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 โดย Michael Linklater
ชนพื้นเมืองในแคนาดาและเป็นนักเล่นบาสเกตบอลระดับแชมป์เปี้ยน
เขาเคยถูกเพือ่ นนักเรียนรังควานเพราะไว้ผมเปียตัง้ แต่สมัยวัยเด็ก สองปีทแ่ี ล้ว
ภายหลังจากทีล่ กู ชายของเขาสารภาพว่าถูกเพือ่ นรังแก เขาตัดสินใจจัดการ
กับปัญหานี้โดย พ.ศ. 2559 เขาเริ่มใช้เฟซบุ๊กเพจเพื่อสร้างความตื่นตัวกับ
ปัญหานี้ โดยตั้งชื่อเพจว่า Boys with Braids หรือ เด็กชายผมเปีย เขาเห็น
ว่าจำ�เป็นต้องมีสื่อกลางเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนหนุ่มสาวชาว
พืน้ เมืองเพือ่ ให้ได้แสดงความคิดเห็น ความรูส้ กึ และความตืน่ ตัว เขาหวังว่า
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การเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จะช่วยลดการรังแกเด็กพื้นเมืองได้ เฟซบุ๊กเพจนี้
ได้รับความนิยมแพร่หลายจากแคนาดามายังสหรัฐอเมริกา ทำ�ให้เกิดกลุ่ม
เคลือ่ นไหวเด็กชายผมเปียขึน้ ในมลรัฐหลายแห่งทีล่ ว้ นมีประชากรพืน้ เมือง
อเมริกันจำ�นวนมาก

เฟซบุ๊กของผู้สื่อข่าววัย 11 ขวบ : การส่งเสียง
จากเด็กชาวปาเลสไตน์
Janna Jihad ผู้สื่อข่าวภาคสนามและผู้สื่อข่าวสงครามที่อายุน้อย
ที่สุด เป็นชาวปาเลสไตน์ ในปี พ.ศ. 2561 เธออายุย่าง 11 ปี เธอเริ่ม
เผยแพร่คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดเขต
เวสแบงค์ที่ครอบครองโดยอิสราเอลตั้งแต่อายุได้เพียง 7 ขวบ โดยใช้
โทรศัพท์มือถือของแม่บันทึกเหตุการณ์และโพสต์ในเฟซบุ๊กภายใต้ชื่อ
Janna Jihad ซึง่ จนถึงขณะนีม้ ผี ตู้ ดิ ตามราว 2.5 แสนคน เธอเล่าถึงทีม่ าของ
การทำ�หน้าทีผ่ สู้ อ่ื ข่าวว่า เป็นเพราะมีนกั ข่าวไม่มากนักทีท่ �ำ หน้าทีส่ ง่ ข่าวคราว
เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในปาเลสไตน์ไปสูโ่ ลกภายนอก เธอก็เลยได้คดิ ว่า ถ้าเช่นนัน้
ทำ�ไมเธอไม่ส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นด้วยตนเองล่ะ คนอื่นๆ จะได้รับรู้ว่า
เกิดอะไรขึน้ ทีห่ มูบ่ า้ นของเธอ Janna เล่าว่า เธอได้รบั แรงบันดาลใจบางส่วน
จากลุงซึง่ เป็นช่างภาพและได้บนั ทึกเหตุการณ์ความรุนแรงของทหารอิสราเอล
ในเมืองทีเ่ ธออยู่ ประกอบกับการสูญเสียลูกพีล่ กู น้องและลุงจากการถูกแก๊ส
น้ำ�ตาและการถูกยิงทำ�ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกภาพเพื่อนำ�ไปสู่การ
เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย เธอติดตามครอบครัวและใช้โทรศัพท์ของแม่ในการ
บันทึกภาพเหตุการณ์ในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Jerusalem, Hebron, Nablus
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Janna Jihad เด็กหญิงชาวปาเลสไตน์ ใช้เฟซบุ๊กเผยแพร่วิดีโอเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่บ้านเกิด ภาพจากเฟซบุ๊กของเธอ
ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ก Janna Jihad

และ Jordan คลิปวิดโี อของเธอถ่ายทอดเรือ่ งราวการถูกควบคุมตัวทีด่ า่ นตรวจ
ขบวนประท้วงและการใช้ความรุนแรงต่อเด็กๆ ชาวปาเลสไตน์ เธอบอกว่า
อาวุธของเธอคือกล้องที่คอยบันทึกภาพ และส่งต่อไปยังคนเล็กคนน้อยที่
ช่วยส่งต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ออกไปยังคนอื่นๆ
แม้เด็กหญิง Janna ยังคงใช้เวลาเรียนหนังสือในโรงเรียนตามช่วง
ปฐมวัยของชีวิต แต่ด้วยภาวะพิเศษของสงคราม เธออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ไม่ได้เล่นสนุกเหมือนเด็กคนอื่น สิ่งที่เธอตัดสินใจเลือกคือการหันมาหยิบ
กล้องมือถือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดผ่านมุมมองของเด็กเพื่อ
ส่งเสียงของเด็กๆ ชาวปาเลสไตน์ออกไปสู่ภายนอก เธอบอกว่า ความฝัน
ของเธอเมื่อเป็นผู้ใหญ่คือการไปทำ�งานที่ CNN หรือ Fox News ด้วยหวัง
ว่าสถานีข่าวสารทั้งสองช่องนี้จะได้มีพื้นที่ในการนำ�เสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในปาเลสไตน์ด้วย65 เธอได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ในรายการและถูกถามว่า
เธอถูกคุกคามจากความเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียหรือไม่ Janna บอกว่า
ข้อความเกือบทัง้ หมดทีส่ ง่ มาเป็นไปในทางบวก มีเพียงบางข้อความเท่านัน้
ที่ออกแนวข่มขู่เธอ
http://www.aljazeera.com/news/2016/04/janna-jihad-meet-palestine-10-year-journalist160426132139682.html 1/16/2018
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ประสบการณ์ร้ายที่ผู้หญิงเผชิญ ถูกแปรเปลี่ยน
เป็นการสื่อสารที่มีพลังผ่านเฟซบุ๊ก
ช่วงสองปีทผ่ี า่ นมา การโพสต์ขอ้ ความในเฟซบุก๊ เปิดเผยประสบการณ์
ส่ ว นบุ ค คลของสุ ภ าพสตรี ส องคนเกี่ ย วกั บ การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศใน
ทัณฑสถานหญิงและสถาบันการศึกษา ทั้งสองเรื่องนี้ได้กลายเป็นเรื่องที่
สาธารณะตระหนักและนำ�ไปสู่การพูดคุยปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีการปฏิบัติ
ที่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กรณีแรก เป็นกรณีของกรกนก คำ�ตา
นักศึกษา หนึ่งในผู้ต้องหาข้อหาฝ่าฝืนคำ�สั่ง คสช. ที่ 3/2558 เรื่องการห้าม
ชุมนุมเกิน 5 คน อันสืบเนื่องมาจากเธอและเพื่อนได้นั่งรถไฟไปตรวจสอบ
ทุจริตอุทยานราชภักดิ์ เมื่ออัยการสั่งฟ้อง เธอและเพื่อนจึงถูกส่งตัวไปยัง
เรือนจำ�พิเศษ ในวันเดียวกันนั้นทางทนายความได้ยื่นขอประกันตัวทันที
และระหว่างการรอประกันตัวนัน่ เองทีก่ รกนกถูกควบคุมตัวเข้าสูเ่ รือนจำ�และ
ผ่านขั้นตอนการตรวจภายในบริเวณแดนแรกรับ
หลังจากได้รับการประกันตัว กรกนกได้เขียนเล่าประสบการณ์ใน
แดนแรกรับเผยแพร่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจร่างกายที่เธอได้รับการปฏิบัติจาก
เจ้าหน้าทีใ่ นทัณฑสถานหญิงกลางเป็นขัน้ ตอนทีส่ ร้างความกระทบกระเทือน
ต่อจิตใจ ทำ�ให้มีความอับอาย และเข้าข่ายกระทำ�อนาจาร เมื่อเรื่องของ
กรกนกได้รับการเผยแพร่ออกไป สื่อมวลชนได้นำ�ข้อความของเธอไป
เผยแพร่ ขณะเดียวกันกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวลานั้น ได้มีการ
จัดเวทีเสวนาเรื่อง “เข้าสู่ปีที่ 6 ข้อกำ�หนดกรุงเทพฯ : ยังมีผู้หญิงถูกละเมิด
สิทธิเพียงก้าวแรกที่เดินเข้าแดนแรกรับ” การพูดคุยในวันนั้น ได้มีเสียง
สะท้อนความรูส้ กึ จากผูเ้ คยผ่านด่านแดนแรกรับ โดยมีผบู้ ริหารทัณฑสถาน
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หญิงเข้าร่วมประชุมชีแ้ จง66 ขณะเดียวกันเครือข่ายองค์กรทีท่ �ำ งานด้านสิทธิ
ผู้หญิงและความเป็นธรรมทางสังคม 16 องค์กร ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมกรณีการค้นตัวผูต้ อ้ งขัง
หญิง67
กรณีที่สอง เป็นประสบการณ์ของธารารัตน์ ปัญญา นักศึกษาที่
เปิดเผยเหตุการณ์ถกู ล่วงละเมิดทางเพศโดยนักศึกษารุน่ พี่ การโพสต์เรือ่ งราว
ในเฟซบุ๊ก ทำ�ให้สังคมได้มีการพูดคุยถึงบทบาทของคนรอบข้าง สังคมและ
หน่วยงานของรัฐในการคุม้ ครองผูเ้ สียหายและอำ�นวยความยุตธิ รรมอย่างไร
โดยเฉพาะกรณีทเี่ กิดขึน้ ทางมหาวิทยาลัยได้มคี �ำ สัง่ ลงโทษนักศึกษาทีก่ ระทำ�
ผิดวินัย ธารารัตน์บอกว่า “การที่เราโพสเรื่องนี้ ไม่ได้ต้องการประจานคนที่
กระทำ�ผิด แต่ตอ้ งการ empower คนทีเ่ ป็นเหยือ่ ในเหตุการณ์การล่วงละเมิด
ทางเพศให้กล้าออกมาพูด การออกมาพูดมีราคาที่ต้องจ่าย แน่นอนว่า
เราต้องแบกรับความรู้สึกแย่ๆ ทั้งหมด ต้องพูดเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำ�ๆ ให้ใคร
หลายๆ คนฟัง มีทั้งคนที่เข้าใจและมีคนที่ตัดสินเราในทางแย่ๆ แต่เราต้อง
อยู่กับมันให้ได้ ต้องเข้มแข็งและกล้าที่จะพูด อย่าลืมว่า เรามีสิทธิเต็มที่
คนที่เสียหายมีสิทธิที่จะดำ�เนินการเอาผิดกับคนที่กระทำ�ความผิด...” 68

66
67
68

http://www.benarnews.org/thai/news/TH-prison-05132016162529.html 1/20/2018
https://prachatai.com/journal/2016/05/65767 1/20/2018
http://www.polfem.org 1/20/2018
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บทที่ 9

รณรงค์ในโลกออนไลน์
จะได้ผลอะไร?
“โครงสร้างการเคลื่อนไหวในยุคดิจิทัลเปิดให้
ผู้ประท้วงที่เข้าร่วมการชุมนุมสามารถมีส่วน
กำ�หนดและขยายประเด็นได้ แทนที่จะเป็นการ
สั่งการจากผู้นำ�การชุมนุมแบบมีลำ�ดับชั้นของ
การเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบเดิม”
มุมมองของ Ho Chueng Ng
#UmbrellaMovement
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ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล พลเมืองมีอำ�นาจมากขึ้นจริงหรือไม่ และ
สามารถนำ�การเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใด ?
คำ�ตอบในเรือ่ งนีส้ ามารถนำ�มาสูข่ อ้ ถกเถียงด้วยมุมมองต่างๆ กันไป
แต่กระนั้นก็ตาม สื่อใหม่ภายใต้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้นำ�มาสู่การเคลื่อนไหว
ทางสังคมใหม่ เพื่อแสดงออกซึ่งความคิด ความเห็น ความชอบ ความชัง
ที่หวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ มากมาย
การติดสัญลักษณ์ # Hashtag เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ทางสังคมและการเมืองเพือ่ จุดมุง่ หมายของกิจกรรมบางอย่างหรือทีเ่ รียกว่า
hashtag activism กิจกรรมประเภทนี้ปรากฏในอินเทอร์เน็ตบนหลาย
แพลตฟอร์ม เช่น ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น เป้าหมายเพื่อแชร์
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งกับกลุ่มเพื่อนหรือผู้ติดตาม และหวังว่าพวกเขา
จะแชร์ข้อมูลดังกล่าวด้วย แนวคิดการติดแฮชแท็กมีท้งั ผู้สนับสนุนและคน
เห็นต่าง คนจำ�นวนหนึ่งเห็นว่าการใช้โซเชียลมีเดียในการผลักดันเป็น
กิจกรรมทีด่ เี พราะสามารถสือ่ สารกับคนทัว่ ทุกมุมโลกได้ในระยะเวลาอันสัน้
ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายเรื่องการชุมนุม แชร์เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เป็นช่องทางระดมทรัพยากรผ่านการบริจาค หรืองานอาสาสมัคร เชื่อมต่อ
ชุมชนต่างๆ หรือเป้าหมายสูงสุดเพือ่ ขับเคลือ่ นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคม ผู้สนับสนุนการใช้แฮชแท็กดำ�เนินกิจกรรมสาธารณะเห็นว่า เป็นทั้ง
ช่องทางในการให้การศึกษาและแสดงความเห็นของประชาชน การติด
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แฮชแท็กแต่ละเรือ่ งช่วยให้ผสู้ นใจสามารถค้นข้อมูลความเคลือ่ นไหวในเรือ่ ง
นั้นๆ และติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำ�ให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประท้วง และการแสดงออกของประชาชนในฐานะปัจเจกบุคคล อาจส่งผล
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความเห็นของสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงหรือ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือเป็นการร่วมผลักดัน
ให้ผู้ตกเป็นเหยื่อได้รับความช่วยเหลือ
ฝ่ายวิจารณ์ก็ตั้งคำ�ถามว่า แล้วการรณรงค์แบบนี้จะนำ�ไปสู่การ
เปลีย่ นแปลงได้จริงหรือ พวกเขาเห็นว่า กิจกรรมติดแฮชแท็กทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วม
เกิดความพึงพอใจว่าตนเองได้มสี ว่ นร่วมในการดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึง่
ทีแ่ สดงความห่วงใยเชิงสัญลักษณ์ตอ่ ส่วนรวม มากกว่าจะห่วงใยและลงมือ
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ บ้างถึงขนาดเห็นว่า เป็นกิจกรรมทีเ่ ปล่าประโยชน์ในแง่ของ
ความเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ และเป็นกิจกรรมของพวกเกียจคร้าน
เข้าข่าย slacktivism ซึ่งเป็นคำ�ผสมระหว่าง slacker ที่หมายถึง คนขี้เกียจ
และ activism หมายถึง กิจกรรมแสดงออกทางการเมืองแบบง่ายๆ ออกแรง
น้อย ซึ่งรวมตั้งแต่การเข้าชื่อทางอินเทอร์เน็ต (internet petition) การแชร์
หรือโพสต์สเตตัสบนเฟซบุ๊ก เป็นต้น นอกจากนี้ clicktivism ยังเป็นคำ�ศัพท์
อีกคำ�หนึ่งในกลุ่มที่ให้ภาพเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองผ่านโลก
อินเทอร์เน็ตของนักกิจกรรมจำ�นวนหนึง่ โดยมีตวั ชีว้ ดั ความสำ�เร็จเป็นยอด
ไลค์บนหน้าเฟซบุ๊กหรือจำ�นวนรายชื่อผู้เข้าร่วมเรียกร้องผ่านอินเทอร์เน็ต
ในการรณรงค์ผลักดันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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#MeToo : พลังของผู้หญิง ร่วมกันเปิดโปง
การคุกคามทางเพศ
อาจกล่าวได้ว่า การใช้สื่อใหม่ที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วโลก
มากที่สุดเรื่องหนึ่งใน พ.ศ. 2560 คือ การเคลื่อนไหวทางสังคมในโลก
ออนไลน์ด้วยการติด #MeToo69 และนิตยสารไทม์ประกาศยกย่องในฐานะ
ผูท้ รงอิทธิพลแห่งปีเมือ่ ราวต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 256070 ด้วยข้อสนับสนุน
ทีว่ า่ เป็นการเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ คลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ในหลาย
ทศวรรษ โดยการริเริ่มของผู้หญิงหลายร้อยคนรวมทั้งผู้ชายจำ�นวนหนึ่ง
ที่ เ ปิ ด เผยเรื่ อ งราวการคุ ก คามทางเพศของตนเองด้ ว ยความกล้ า หาญ
การกระทำ�นี้ถือเป็น “the silence breakers”
ปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เมื่อ
กลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ภายหลังจากที่ Alyssa Milano นักแสดงสาว
ชื่อดังชาวอเมริกันทวีตข้อความว่า “ถ้าคุณเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ ช่วย
เขียนว่า ‘ฉันก็เช่นกัน’ เพื่อตอบทวีตอันนี้ด้วย” (If you’ve been sexually
harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.) การเปิด
ประเด็นดังกล่าวเกิดขึน้ ในช่วงเวลาทีเ่ รือ่ งอือ้ ฉาวของผูก้ �ำ กับภาพยนตร์ชอ่ื ดัง
Harvey Weinstein ถูกเปิดเผยและมีข้อกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศจาก
สุภาพสตรีจำ�นวนมาก จนกระทั่งมีผู้กล่าวว่าการรณรงค์ #MeToo ว่าเป็น
“Weinstein’s effect”
ที่มาของคำ�ว่า Me Too มาจาก Tarana Burke นักกิจกรรมทางสังคมที่ทำ�งานกับกลุ่มผู้หญิงผิวสี
ที่ถูกทำ�ร้ายทางเพศ เธอยังได้ผลิตสารคดีชื่อ Me Too โดยการใช้คำ�นี้หลังจากที่เธอพบเด็กสาวอายุ
13 ปีที่ถูกทำ�ร้ายทางเพศโดยที่เธอไม่สามารถช่วยเหลือเด็กคนดังกล่าวได้ จึงได้ปลอบประโลมใจด้วย
คำ�กล่าวกับเด็กคนนั้นว่า me too. https://en.wikipedia.org/wiki/Me_Too_(hashtag) 11/30/2017
70
https://www.reuters.com/article/us-time-person/time-magazine-names-metoo-silence-breakers-as-person-of-the-year-idUSKBN1E01O7 12/11/2017
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ทวิตเตอร์ของนักแสดงหญิงชื่อ Alyssa Milano เมื่อ 15 ตุลาคม 2017
จุดเริ่มต้นของ #MeToo ที่สร้างความตื่นตัวไปทั่วโลก

“#MeToo เป็นข้อพิสจู น์ชดั เจน ถึงพลังการแสดงออกของผูห้ ญิงเมือ่
พวกเราต่างพร้อมใจกันลุกขึ้นและเราต่างเป็นหนึ่งเดียว” Alyssa Milano
ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในรายการ Good Morning America เมื่อวันที่ 19
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ภายในสองสัปดาห์หลังจากนัน้ ได้มจี �ำ นวนผูใ้ ช้ทวิตเตอร์
ติดแฮชแท็กดังกล่าวมากกว่า 1.7 ล้านทวีตใน 85 ประเทศ71 ในโลกอาหรับ
ได้ติดแฮชแท็กคำ�ว่า Me Too เป็นภาษาอารบิกว่า “#AnaKaman” ในอิตาลี
มีการใช้คำ�ว่า #QuellaVoltaChe หมายความว่า “That time when...”
ขณะที่ฝรั่งเศส #BalanceTonPorc หมายถึง “snitch out your pig”
บรรดาสิง่ ประดิษฐ์ตา่ งๆ ในโลกออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็น การติดแฮชแท็ก
การสร้างภาพบุคคล พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่มีการพูดถึงกันมากในโลก
อินเทอร์เน็ต และนำ�มาตัดต่อภาพหรือการ์ตูนที่สื่อให้เข้าใจง่าย ซึ่งแฝง
ข้อคิดหรืออารมณ์ขัน ที่เรียกว่า “มีม” (meme) หรือ การสร้างกระแสให้เกิด
ผลกระทบกับคนในสังคมออนไลน์และมีการเผยแพร่กระจายในสื่อต่างๆ
(viral moment) ทำ�ให้เกิดคำ�ถามว่า ภายใต้กจิ กรรมแสนจะคึกคักเหล่านีไ้ ด้
สร้างการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและลดการทำ�ร้ายทางเพศแก่ผหู้ ญิงหรือไม่ ?
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http://edition.cnn.com/2017/10/30/health/metoo-legacy/index.html 11/29/2017

134

เท่าทันสื่อ : อำ�นาจในมือพลเมืองดิจิทัล

หากพิจารณาจากกรณี #MeToo จากทวีตข้อความเดียวของนักแสดง
หญิงฮอลลีวูด ได้นำ�มาสู่การเปิดเผยเรื่องราวหลายพันเรื่องของผู้หญิงที่
เผชิญชะตากรรมในเรื่องการทำ�ร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศ
ทั่วโลก ประสบการณ์ทางลบจำ�นวนมากที่ไม่เคยเปิดเผยกับใครมาก่อนได้
ถูกนำ�มาเสนอผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบและเนื้อหาต่างๆ กันไป แม้ว่า
ก่อนหน้านั้นได้มีการรณรงค์ในเรื่องการหยุดการล่วงละเมิดทางเพศโดย
ตลอด แต่ปรากฏการณ์ลักษณะนี้ยังคงเกิดขึ้นซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่ากระทั่งใน
สถานที่ที่ดูเหมือนว่าคำ�นึงถึงสิทธิเท่าเทียมของหญิงชาย
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายนของปี เ ดี ย วกั น ภายหลั ง การรณรงค์ ก ารติ ด
#MeToo ได้ มี อ งค์ ก รสื่ อ อย่ า งน้ อ ยสองแห่ ง ของสหรั ฐ อเมริ ก าสั่ ง ปลด
พนักงานอย่างน้อยสองคนที่เป็นข่าว72 รายแรก ได้แก่ Charie Rose แห่ง
สำ�นักงาน CBS และในเวลาห่างกันไม่นานนัก รายถัดมาเป็นพิธีกรชื่อดัง
Matt Lauer จากรายการ Today ช่องโทรทัศน์ NBC เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน
ว่ า ได้ ก ระทำ � การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศในสถานที่ ทำ � งาน Jen Schradie
นักสังคมวิทยาผูศ้ กึ ษาเรือ่ งกิจกรรมทางดิจทิ ลั (digital activism) จากฝรัง่ เศส
ให้ความเห็นว่า “ความเคลื่อนไหวที่ประสบความสำ�เร็จมาจากโครงสร้าง
ในการจัดการอืน่ ๆ ด้วย เช่น เครือข่าย การประสานความร่วมมือ หรือกลุม่
ของเซเลบบิตี้ หรือองค์กรที่ตั้งขึ้นอยู่ก่อนแล้ว เธอชี้ว่า ความเคลื่อนไหว
ด้านสิทธิพลเมืองเป็นตัวอย่างของความสำ�เร็จ ซึ่งเธอเห็น “พลัง” ในการ
เคลื่อนไหว #MeToo ว่า เหมือนกับพลังที่พบในการเคลื่อนไหวด้านสิทธิ
พลเมือง แต่ทตี่ า่ งกันคือ การเคลือ่ นไหวด้านสิทธิพลเมืองสามารถเชือ่ มต่อ
กับผู้คนที่อยู่ในองค์กรในสังคม ซึ่งประสานกับฝ่ายที่ต่อต้านไม่เห็นด้วยใน
เรือ่ งนี้ ดังนัน้ กิจกรรมทีจ่ ะบรรลุผลได้จงึ ต้องมีอาสาสมัครและบุคลากรทีจ่ ะ
เชือ่ มต่อกิจกรรมทีผ่ ลักดันจากโลกออนไลน์มาสูส่ งั คม อย่างกรณี #MeToo
72
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Kristen Houser แห่งศูนย์ข้อมูลเรื่องความรุนแรงทางเพศแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นว่า การทีเ่ ราพูดถึงกระบวนการตกเป็นเหยือ่
หรือเพียงแค่กดไลค์ไม่สามารถทีจ่ ะทำ�ให้เรือ่ งนีห้ มดลงไปได้ สิง่ ทีเ่ ราจำ�เป็น
ต้องทำ�คือการเข้าไปแทรกแซงในเหตุการณ์แบบนี้ เป็นผู้เป่านกหวีดให้
โลกรับรู้ ซึ่งผู้ปกครองจำ�เป็นต้องมีบทบาทสำ�คัญในการกระตุ้นโรงเรียน
โบสถ์ องค์กรสาธารณะ และชมรมกีฬาต่างๆ ให้มีความตื่นตัวกับเรื่องการ
คุกคามทางเพศ เป็นต้น ในช่วงต้น พ.ศ. 2561 ยังได้มีการรณรงค์ต่อต้าน
การทำ�ร้ายหรือคุกคามทางเพศจากบรรดานักแสดงชัน้ นำ�และผูท้ อ่ี ยูใ่ นแวดวง
อุตสาหกรรมบันเทิงของสหรัฐอเมริกา และระดมเงินทุนเพือ่ ให้การช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการคุกคามทางเพศในที่ทำ�งาน73

การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
ในฮ่องกง
ขบวนการร่ม (the Umbrella movement) ในฮ่องกง นับเป็นอีก
ปรากฏการณ์หนึ่งของการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่กับการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่ อ เผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสารและจัดการประท้วงที่ได้รับ ความสนใจจาก
นานาชาติ แม้ว่าการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของชาวฮ่องกง
ตลอดจนการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นวิจารณ์นโยบายของ
รัฐบาลจีนจะมีมาก่อนหน้านั้นนับทศวรรษแล้ว แต่การเกิดขึ้นครั้งนี้ถือว่า
เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮ่องกงทั้ง
ในแง่ของระยะเวลาซึ่งเริ่มในช่วงปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ยาวนาน
73
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ต่อเนือ่ งถึง 79 วัน มีผถู้ กู จับกุมกว่า 900 คน มีการชุมนุมบนพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์
สำ�คัญของเกาะ เช่น บริเวณหน้าสถานที่ทำ�การของรัฐ และขยายไปยัง
ย่านธุรกิจใหญ่ นอกจากนีย้ งั ถือว่าเป็นการเคลือ่ นไหวทีส่ ามารถเข้าถึงผูค้ น
โดยที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการชุมนุมมากที่สุดครั้งหนึ่ง
หนึ่งในเหตุผลของการเคลื่อนไหวในเวลานั้นคือ การเรียกร้องให้
พลเมืองได้มีโอกาสเสนอตัวเลือกของผู้บริหารเกาะฮ่องกงผ่านระบบการ
เลือกตั้ง มิใช่ถูกกำ�หนดมาจากรัฐบาลกลางในกรุงปักกิ่ง การอารยะขัดขืน
ของชาวฮ่องกงเกิดขึ้นภายใต้ชื่อว่า “the Occupy Central with Love and
Peace movement”74 และเป็นทีร่ จู้ กั กันในนามของ “ขบวนการร่ม” เนือ่ งจาก
ภาพทีป่ รากฏอย่างโดดเด่นในระหว่างการชุมนุมคือการทีป่ ระชาชนแต่ละคน
ต่างถือร่มหลากหลายสีสันมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันตนจากการใช้
แก๊สน้ำ�ตาและตำ�รวจจลาจล
Ho Chuen Ng75 เป็นชาวฮ่องกงที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวดังกล่าว
ในประเทศของเขาด้วย เขาเป็นผู้หนึ่งที่เห็นว่า โลกดิจิทัลทำ�ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ที่แตกต่างจากในอดีต เขาใช้
แนวคิดของนักสังคมวิทยาชาวสเปนชื่อ Manuel Castells ที่เรียกการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมใหม่ในยุคดิจทิ ลั ว่า เป็นการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบ
เครือข่าย networked social movement แม้ว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
อดีตและยุคดิจิทัลมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หรือการเมืองเช่นเดียวกัน แต่รปู แบบของการปฏิบตั ิ และโครงสร้างแตกต่าง
กันมาก

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/hong-kong-protest-why-are-pro-democracysupporters-staging-a-sit-in-9760234.html 12/1/2017
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สัญลักษณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองในฮ่องกง
ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ก Umbrella Movement

โครงสร้างการเคลื่อนไหวในยุคดิจิทัล เปิดให้ผู้ประท้วงที่เข้าร่วม
การชุมนุมสามารถมีส่วนกำ�หนดและขยายประเด็นได้แทนที่จะเป็นการ
สั่งการจากผู้นำ�การชุมนุมแบบมีลำ�ดับชั้นของการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
รูปแบบเดิม มีลักษณะโครงสร้างของขบวนที่เรียกว่า matrix structure หรือ
“เครือข่ายของเครือข่าย” (a network of networks) กล่าวคือ มีเครือข่ายหลัก
ของการเคลือ่ นไหว โดยเครือข่ายหลักนีม้ เี ครือข่ายทีห่ ลากหลายทัง้ ภายนอก
และภายในโลกออนไลน์และออฟไลน์จำ�นวนมาก ทำ�ให้เกิดการกระจาย
ศูนย์กลางไปยังหลากหลายกลุ่มแทนที่จะเป็นการรวมตัวของอำ�นาจที่
กระจุกอยูก่ บั กลุม่ คนใดกลุม่ คนหนึง่ เช่นในอดีต การเคลือ่ นไหวยุคดิจทิ ลั จึง
มีความเป็นอิสระและมีพื้นที่ต่างๆ ที่แต่ละกลุ่มสามารถขยายตัวได้
กรณีของขบวนการร่มในช่วงแรกเป็นการยึดพื้นที่การชุมนุมหน้า
บริเวณที่ทำ�การรัฐ แต่ต่อมาได้ขยายไปยังพื้นที่เขตเมืองอื่นๆ ด้วยการ
สื่อสารที่ก้าวหน้า ผู้เข้าร่วมสามารถแชร์ความรู้สึกนึกคิด ความคาดหวัง
ความเห็นในการชุมนุมได้ตลอดเวลา เนื่องจากการสื่อสารในโลกดิจิทัล
เป็นการสื่อสารสองทาง และด้วยธรรมชาติของการสื่อสารแบบนี้สร้าง
อิทธิพลทั้งในทางบวกและทางลบ
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Ho Chuen Ng สรุปว่า สื่อดิจิทัลเพิ่มพลังของประชาชนในความ
เคลือ่ นไหวอย่างน้อยในสีเ่ รือ่ งด้วยกัน เรือ่ งแรกคือช่วยทำ�ให้การสือ่ สารของ
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อที่สองคือ ช่วยสนับสนุนให้การ
รวบรวมจัดตั้งเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น
ข้อทีส่ ามคือ ช่วยทำ�ให้อตั ลักษณ์ความเป็นชาวฮ่องกงมีความชัดเจนมากขึน้
และประการสุดท้าย สื่อดิจิทัลยังช่วยทำ�ให้การเคลื่อนไหวของชาวฮ่องกง
เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาชาติ Ho Cheun Ng เห็นว่า โลกดิจิทัลมีทั้ง
ด้านบวกและลบขึน้ อยูก่ บั การใช้ แต่ส�ำ หรับขบวนการร่มในฮ่องกงได้รบั การ
หนุนเสริมให้แข็งแกร่งมากขึน้ จากเทคโนโลยียคุ ดิจทิ ลั ทำ�ให้ประชาชนสร้าง
พื้นที่ได้อย่างเป็นอิสระเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ทั้งในออนไลน์และออฟไลน์
เขายังตัง้ ข้อสังเกตทิง้ ท้ายไว้ดว้ ยว่า ในยุคดิจทิ ลั ทีพ่ วกเราอาศัยอยูน่ ี้
การเคลื่อนไหวทางสังคมไม่เพียงจะมีความแตกต่างระหว่างรุ่นและวัย
เท่านัน้ แต่ยงั มีความแตกต่างในการเคลือ่ นไหวระหว่างกลุม่ คนทีม่ แี ละไม่มี
ความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลอีกด้วย

การคัดค้าน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในประเทศไทย
พลเมืองดิจิทัลในสังคมไทยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการแสดงออกเพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือการเมืองอย่างไร?
ปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากที่สุดสำ�หรับนักกิจกรรมที่รณรงค์
เรือ่ งสิทธิเสรีภาพในการสือ่ สาร ให้ความเห็นตรงกันคือ การประท้วงคัดค้าน
ในเรื่องนโยบาย Single Gateway76 และการแสดงจุดยืนคัดค้านการแก้ไข
76

http://news.thaipbs.or.th/content/5617 12/1/2017
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การเคลื่อนไหวเรื่องคัดค้านพรบ.คอมพิวเตอร์ฯ ในไทย
ที่มีผู้ร่วมลงชื่อคัดค้านกว่าสามแสนรายชื่อ
ที่มาภาพ : AI ประเทศไทย

พระราชบัญญัตกิ ารกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึง่ มีประชาชนร่วมกัน
ลงรายชือ่ คัดค้านกฎหมายมากกว่าสามแสนรายชื่อ77 ช่องทางในการลงชื่อ
สนับสนุนการคัดค้านร่างกฎหมาย เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์ change.org เหตุผล
ในการคัดค้าน เนื่องจากเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นหนึ่งในชุด
กฎหมายความมั่นคงดิจิทัลที่องค์กรภาคประชาชนเคยเข้าชื่อเรียกร้องให้
ชะลอการพิจารณาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลานั้น มูลนิธิ
เพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง หรือเครือข่ายพลเมืองเน็ต78
ได้รวบรวมรายชื่อกว่า 20,000 รายชื่อเพื่อคัดค้านกฎหมายดิจิทัลของ
รัฐบาลทหาร 10 ฉบับด้วยเหตุผลว่า เป็นการจำ�กัดเสรีภาพในการแสดง
ความเห็นและละเมิดความเป็นส่วนตัวและการยกร่างกฎหมายขาดการมี
ส่วนร่วมจากประชาชน

77
78

http://news.thaipbs.or.th/content/258734 2/8/2018
https://thainetizen.org/2016/05/freedom-on-the-net-2015-report-thailand/ 2/8/2018
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ปิยะนุช โคตรสาร ผู้อำ�นวยการ AI ประจำ�ประเทศไทย : “การมีอินเทอร์เน็ต
และการมีแพลตฟอร์มลงชื่อออนไลน์ช่วยให้การรณรงค์ทำ�ได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
ที่มาภาพ : AI ประเทศไทย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล (Amnesty International-AI) เป็นองค์กร
ทีท่ �ำ งานรณรงค์ดา้ นสิทธิมนุษยชน เป็นหน่วยงานหนึง่ ทีใ่ ช้วธิ กี ารร่วมลงชือ่
มายาวนาน ปิยะนุช โคตรสาร79 ผูอ้ �ำ นวยการ AI ประจำ�ประเทศไทย เห็นว่า
การมีอินเทอร์เน็ตและการมีแพลตฟอร์มลงชื่อออนไลน์ช่วยให้การรณรงค์
ทำ�ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผู้รณรงค์ในประเด็นต่างๆ
ใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณน้ อ ยกว่ า รู ป แบบออฟไลน์ ดั ง เช่ น ในอดี ต
ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมรายชื่อก็สามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก
ปิยะนุชเล่าว่า กรณีทปี่ ระเทศไทยมีผรู้ ว่ มลงชือ่ เพือ่ ผลักดันการแก้ไข
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
ครัง้ นัน้ มีผรู้ ว่ มลงชือ่ หลายแสนคนส่งผลให้มกี ารแก้ไขกฎหมายบางจุดตาม
ข้อเรียกร้องแต่โดยรวมกฎหมายยังมีปัญหาที่กระทบสิทธิของพลเมือง
การร่วมลงชื่อ นับเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นสาธารณะทั้งที่เป็นเรื่องทางสังคมและการเมือง คนจำ�นวนหนึ่ง
อาจตัง้ คำ�ถามว่า การร่วมลงชือ่ แบบนีจ้ ะนำ�มาซึง่ ความเปลีย่ นแปลงหรือไม่
79

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เท่าทันสื่อ : อำ�นาจในมือพลเมืองดิจิทัล

141

ทีมงานของ change.org ให้คำ�ตอบในเรื่องนี้ว่า การณรงค์ในโลกออนไลน์
ไม่ได้มีความหมายอยู่ที่แค่การลงชื่อ แต่เป็นการต่อยอดเพื่อสร้างความ
เคลื่อนไหวในสังคม เกิดเป็น dialogue รวบรวมเสียงของคนธรรมดาที่
ออกมาจุดประเด็น ตัง้ คำ�ถาม เรียกร้อง หรือร้องเรียน ในเรือ่ งทีต่ วั เองสนใจ
และกระทบกับพวกเขาโดยตรง 80
ในฐานะนักรณรงค์ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ปิยะนุช พูดถึงเรื่อง
การทำ�งานของแอมเนสตี้เพื่อสื่อสารให้ถึงผู้คนหลากหลายกลุ่มว่า
“แอมเนสตี้ใช้การสื่อสารรณรงค์หลายรูปแบบ เช่น การออกข่าว
ผ่านสื่อระดับชาติทั้งหนังสือพิมพ์และทีวีเพื่อให้เข้าถึงผู้รับสารจำ�นวนมาก
การร่ ว มมื อ กั บ สื่ อ ออนไลน์ เ กิ ด ใหม่ เ พื่ อ เจาะกลุ่ ม คนสมั ย ใหม่ ใ นเมื อ ง
การใช้สิทธิมนุษยชนศึกษาเข้าไปสร้างบทสนทนากับนักเรียนนักศึกษา
ทั่วประเทศ ไปจนถึงการใช้สื่อของเราเองเพื่อสื่อสารกับผู้สนับสนุนหรือ
ผู้ ที่ มี โ อกาสเป็นผู้ส นับสนุนในอนาคต ทั้ง เว็บ ไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์
อินสตาแกรม อีเมล SMS ไปจนถึงส่งจดหมายทางไปรษณีย์”
ตั ว อย่ างความเคลื่อ นไหวทางการเมืองข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
ท่ามกลางบรรยากาศรัฐประหาร พื้นที่ออนไลน์ยังคงเป็นช่องทางแสดง
ความคิดเห็นที่ทรงพลังและเปิดให้บุคคลหลายกลุ่มใช้ในการสื่อสารและ
การจัดกิจกรรมทางการเมือง แม้ว่ากลุ่มพลเมืองที่ต้องการสร้างสังคม
ประชาธิปไตยถูกข่มขู่ คุกคาม และจับกุมดำ�เนินคดีเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

80

https://thematter.co/pulse/change-for-victory/14294 2/8/2018
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บทที่ 10

บทบาทขององค์กรกำ�กับดูแล
นโยบายสื่อ
“แผนที่ว่าด้วยเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ แบ่งเป็นสองส่วน
ส่วนแรก เป็นเรื่องระดับความสามารถของปัจเจกบุคคล
ประกอบด้วย ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค
ความเข้าใจเชิงวิพากษ์ และความสามารถในการสื่อสาร
และส่วนที่สอง เป็นเรื่องปัจจัยแวดล้อม ได้แก่
ความพร้อมของเทคโนโลยี การศึกษาเรื่องสื่อและ
สิ่งแวดล้อมในการเรียน หน่วยงานกำ�กับดูแล
ภาคอุตสาหกรรม และการริเริ่มของภาคประชาสังคม”
มุมมองของ Andrea Millwood Hargrave
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เป้าหมายของการรูเ้ ท่าทันสือ่ อยูท่ ก่ี ารเพิม่ ความระแวดระวังในรูปแบบ
ต่างๆ ของข้อมูลข่าวสารที่เราพบเจอในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งช่วยพลเมือง
ให้ตระหนักว่า สื่อต่างๆ ที่เราเสพอยู่นั้นเป็นผลผลิตที่มาจากการความคิด
ความเชื่อ การรับรู้ และสื่อยังมีส่วนในการสร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
ทางเลือกของแต่ละคนรวมถึงมีผลต่อการสร้างวัฒนธรรมสมัยนิยมด้วย
ทักษะการเท่าทันสื่อช่วยให้เรามีความคิดเชิงวิพากษ์และเพิ่มทักษะในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารได้ การศึกษาสื่อ
(media education) จึงเป็นสิ่งพื้นฐานของพลเมืองทุกคนในทุกประเทศ
ทัว่ โลกทีค่ วรเรียนรูเ้ พือ่ เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิในข้อมูลข่าวสาร และ
ทักษะนี้ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างและค้ำ�จุนประชาธิปไตยด้วย
Andrea Millwood Hargrave ที่ปรึกษาด้านนโยบายเกี่ยวกับการ
สื่อสาร81 ได้แบ่งแผนทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งการรูเ้ ท่าทันสือ่ ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก
เป็นเรือ่ งระดับความสามารถของปัจเจกบุคคล ประกอบด้วย ความสามารถ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค ความเข้าใจเชิงวิพากษ์ และความสามารถในการ
สื่อสาร และส่วนที่สอง เป็นเรื่องปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ความพร้อมของ
เทคโนโลยี การศึกษาเรื่องสื่อและสิ่งแวดล้อมในการเรียน หน่วยงานกำ�กับ
ดูแล ภาคอุตสาหกรรมและการริเริ่มของภาคประชาสังคม
81
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เราจะมาเจาะดูบทบาทของหน่วยงานกำ�กับดูแลด้านสือ่ ว่า เกีย่ วข้อง
กับการส่งเสริมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อกันอย่างไรบ้าง
จากประสบการณ์ในประเทศตะวันตกพบว่า กรอบงานขององค์กร
กำ�กับดูแลด้านสื่อให้ความสำ�คัญกับงานสองส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เพื่อช่วย
ให้ปัจเจกบุคคลและครอบครัวได้รับการคุ้มครองจากเนื้อหาและการติดต่อ
ทีไ่ ม่เป็นทีต่ อ้ งการ ส่วนทีส่ อง เพือ่ สนับสนุนให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์
จากการสือ่ สารและสือ่ ดิจทิ ลั ได้อย่างเต็มที่ ดังนัน้ กิจกรรมขององค์กรกำ�กับ
ดูแลด้านสื่อ จึงประกอบไปด้วย การทำ�วิจัย การสร้างความร่วมมือระหว่าง
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย การให้ความคุม้ ครองกับชุมชนด้วยการใช้อ�ำ นาจขององค์กร
กำ�กับดูแลที่มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีขอบเขต
นิยามเรื่องการเท่าทันสื่อ หรือเท่าทันสื่อดิจิทัล ที่มีความแตกต่างกันตาม
บริบทและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในที่นี้ เราจะมาดูตัวอย่างต่าง
ประเทศสองแห่ง

ภารกิจเท่าทันสื่อดิจิทัลของ ACMA ออสเตรเลีย
The Australian Communications and Media Authorities (ACMA)
เป็นองค์กรกำ�กับดูแลด้านสื่อของประเทศออสเตรเลีย82 มีภารกิจเรื่องการ
รู้เท่าทันสื่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ภายใต้นโยบาย การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital media literacy) เหตุผลที่ ACMA เลือกใช้ค�ำ Digital media เนือ่ งจาก
หน่วยงานแห่งนี้กำ�กับดูแลทั้งในเรื่องการสื่อสารและสื่อดิจิทัล อีกทั้งเป็น
https://www.acma.gov.au/theACMA/the-acma-digital-media-literacy-research-program
1/28/2018
82
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การสอดรับบนโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียทีต่ อ้ งการผลักดันให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยกรอบแนวคิดเช่นนี้ ทำ�ให้ ACMA วาง
ขอบเขตของภารกิจงานเท่าทันสื่อดิจิทัลในมิติที่เกี่ยวข้องกับทักษะ (skills)
และ สมรรถนะที่จำ�เป็นต่อการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล (capabilities)
บทบาทของ ACMA ทำ � หน้ า ที่ เชื่ อ มโยงกั บ ผู้ มี บ ทบาทในเรื่ อ ง
สื่อดิจิทัลของภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ นักวิจัย ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค การศึกษาระดับโรงเรียนในเรือ่ งความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
และผูว้ างนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายและการตัดสินคดี ตลอดจนภารกิจ
ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่อง
การรูเ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั กิจกรรมทีห่ น่วยงานกำ�กับดูแลสนับสนุนมีกรอบเพือ่
เป้าหมาย 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
ส่วนแรก เพื่อเตรียมพลเมืองออสเตรเลียให้มีความพร้อมในการ
มีส่วนร่วม ภายใต้สภาพแวดล้อมของการสื่อสารที่มีลักษณะหลอมรวม
ซึ่งสภาพแวดล้อมนี้มีเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลาย
ส่วนที่สอง เพื่อช่วยพลเมืองให้เข้าใจธรรมชาติและลักษณะของ
ข่าวสารทีป่ รากฏในการสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าใจว่าการสือ่ สารเหล่านี้
จะถูกกำ�กับดูแลอย่างไร
ส่วนที่สาม เพื่อช่วยให้พลเมืองสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลรอบ
ด้านเพียงพอในการสื่อสารดิจิทัลและมีความรู้เรื่องความเป็นส่วนตัวและ
ความปลอดภัยออนไลน์ที่เพียงพอ
ภารกิจของ ACMA เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
ออสเตรเลียทีม่ งุ่ เน้นการสือ่ สารทางดิจทิ ลั และเพิม่ การมีสว่ นร่วมของพลเมือง
ในเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้นกิจกรรมของหน่วยงานกำ�กับดูแลจึงมุ่งไปที่การ
สร้างความตระหนักให้กับชุมชนในเรื่องการสื่อสารดิจิทัล เช่น การรักษา
ความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งมี
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ส่วนช่วยให้พลเมืองใช้สอื่ ดิจทิ ลั อย่างมีความรับผิดชอบและสามารถจัดการ
กับการใช้ของตนได้อย่างปลอดภัย นอกจากนีย้ งั สนับสนุนงานศึกษาวิจยั ที่
มีเป้าหมายเพื่อให้พลเมืองออสเตรเลียสามารถมีทักษะ ความรู้ และการใช้
สื่อดิจิทัลที่เข้าใจและเท่าทันต่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ACMA ทำ�หน้าที่เชื่อมโยงกับผู้มีบทบาทในสื่อดิจิทัลภาคส่วนต่าง ๆ
ในการสร้างความตระหนักให้กับชุมชนเรื่องการสื่อสารดิจิทัล
ที่มาภาพ : เว็บไซต์ ACMA
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ยกตัวอย่างเช่น ACMA ทำ�การศึกษาวิจัยเพื่อทำ�ความเข้าใจว่า
ประชาชนมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมออนไลน์มากน้อยเพียงใด
และพวกเขามีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ผลการ
สำ�รวจนี้ จะถูกนำ�มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการทำ�งานเพือ่ สร้างความ
ตระหนักให้กับประชาชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและสื่อดิจิทัล
เป็นต้น

เท่าทันสื่อ กับ Ofcom สหราชอาณาจักร
ข้ามฟากจากทวีปออสเตรเลีย มาทางฝัง่ ยุโรปกันบ้าง ดังทีไ่ ด้เกริน่ ไว้
แล้วว่า การให้นิยามและวัตถุประสงค์ของนโยบายเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ
มีความเปลี่ยนแปลงและลื่นไหลไปตามสถานการณ์ ในกรณีของ Ofcom
องค์กรกำ�กับดูแลด้านสือ่ ของประเทศสหราชอาณาจักร ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎหมาย
การสื่อสารของประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2546 นิยามคำ�ว่า เท่าทันสื่อ หมายถึง
“ความสามารถในการใช้ เข้าใจและสร้างสรรค์สอื่ และการสือ่ สารในบริบทที่
หลากหลาย” โดยระบุอำ�นาจหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจสาธารณะ
เกีย่ วกับธรรมชาติและลักษณะของข่าวสารทีเ่ ผยแพร่โดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ด้วย
Ofcom มองว่า การเท่าทันสื่อช่วยทำ�ให้พลเมืองมีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจ สามารถใช้การสื่อสารทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ได้
อย่างเต็มที่ ช่วยคุม้ ครองให้พลเมืองใช้สอ่ื ได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะใน
สภาพแวดล้อมออนไลน์ซึ่งการกำ�กับเนื้อหาเป็นไปได้ยาก พลมืองจึงต้องมี
ความตระหนักและตื่นตัวทั้งในแง่ของโอกาสและความเสี่ยงที่มาพร้อมกัน
ในการทำ�กิจกรรมการสื่อสารออนไลน์และการใช้โทรศัพท์มือถือ
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Ofcom วางบทบาทของหน่ ว ยงานในฐานะที่ เ ป็ น “ตั ว เร่ ง ” ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล การศึกษา อุตสาหกรรม หรือองค์กร
อาสาสมัคร เพือ่ สร้างยุทธศาสตร์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพเรือ่ งรูเ้ ท่าทันสือ่ ในชุมชน
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 Ofcom ได้วางวัตถุประสงค์ของงานด้านนี้สองเรื่อง
สำ�คัญ เรื่องแรกคือ มุ่งให้พลเมืองพัฒนาสมรรถนะและมั่นใจในการมี
ส่วนร่วมในสังคมดิจทิ ลั เรือ่ งทีส่ องคือ ให้ขอ้ มูลและเสริมสร้างความสามารถ
ให้กับพลเมืองเพื่อให้เป็นผู้บริโภคและเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อ
ด้วยบทบาทที่วางตนเองเป็น “ตัวเร่ง” Ofcom เน้นการสนับสนุน
การทำ�งานให้กับหน่วยงานต่างๆ ด้วยการทำ�วิจัยเพื่อแสดงข้อมูลที่เป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
พลเมืองในสหราชอาณาจักร โดยแบ่งออกเป็นสองกลุม่ ได้แก่ กลุม่ เด็กและ
เยาวชนที่อายุน้อยกว่า 16 ปี กับ กลุ่มผู้ใหญ่ และแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับ
หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นำ�ข้อมูลเหล่านีไ้ ปใช้วางนโยบายสาธารณะ
และสามารถริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น มีการเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานครอบคลุมเรื่องสื่อในมิติของการเข้าถึง ความเข้าใจ และ
การสร้างสรรค์ และต่อมาได้ศกึ ษาเพือ่ ประเมินในประเด็นทีม่ คี วามละเอียด
และซับซ้อนมากขึ้น เช่น การสำ�รวจเรื่องการเข้าถึง ซึ่งไม่ได้จำ�กัดเพียงแค่
การเข้าถึงเครื่องมืออุปกรณ์เท่านั้น แต่ทำ�การประเมินเรื่องปริมาณการใช้
ความเข้าใจในแต่ละแพลตฟอร์ม ความไว้วางใจในอินเทอร์เน็ต ในข่าว และ
ความรู้ของพลเมืองเกี่ยวกับกติกาต่างๆ ในแง่ของการสร้างสื่อ การสำ�รวจ
ความมั่นใจของประชาชนในการค้นข้อมูล (search engine user) รวมถึง
การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค
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OFCOM เน้นการสนับสนุนการทำ�วิจัยเพื่อ
แสดงข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของพลเมือง และแชร์ข้อมูลนี้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ข้อมูลไปใช้วางนโยบาย
สาธารณะ ตลอดจนริเริ่มกิจกรรมต่างๆ
ที่มาภาพ : เว็บไซต์ Ofcom
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สำ�หรับงานวิจยั เรือ่ งการใช้สอ่ื ของเด็ก Ofcom ได้แบ่งกลุม่ เป้าหมาย
ออกเป็นสองช่วงอายุ คือ อายุ 3-4 ขวบ และอายุ 5-15 ปี และมีการสำ�รวจ
มุมมองของผู้ปกครองด้วย83 นอกจากนี้ Ofcom จัดทำ�จดหมายข่าวราย
ไตรมาสที่เรียกว่า Medial Literacy bulletin เพื่อเป็นศูนย์รวมเผยแพร่
กิจกรรม ความเคลื่อนไหวและข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของเครือข่ายที่
ทำ�งานในเรือ่ งรูเ้ ท่าทันสือ่ ทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น ข้อแนะนำ�ในเรือ่ งการ
สื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเกี่ยวกับสื่อลามกออนไลน์ เป็นต้น

รู้เท่าทันสื่อ กับ กสทช. ประเทศไทย
ในบ้านเรามีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. ซึ่งในระหว่าง พ.ศ. 2553-2560 ยังอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติ กสทช. พ.ศ. 2553 ช่วงเวลาดังกล่าว ภารกิจงานด้าน
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นการคุม้ ครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ส่วนที่สองเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ หากพิจารณาจากกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องไม่
พบว่า มีการนิยามเรื่องการรู้เท่าทันสื่อไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม
ในระดับสำ�นักงาน กสทช. ภายใต้ภารกิจงานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีเป้าหมายว่า เพื่อคุ้มครองสิทธิของ
ผูบ้ ริโภคโดยคำ�นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มิให้ถกู ละเมิดจากผูป้ ระกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ บิดเบือน อคติ
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/children-parents-mediause-attitudes-2017.pdf 1/28/2018
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ไม่เป็นธรรม ครอบงำ�หรือเป็นการเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการค้า
รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้อง
ตนเอง สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ84
สำ�นักด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฝั่งกิจการกระจายเสียงฯ ได้นิยาม
ความหมายของ “การรู้เท่าทันสื่อ” 85 คือ ทักษะ หรือความสามารถในการ
ใช้สื่ออย่างรู้ตัว และ ใช้สื่ออย่างตื่นตัว
ความสามารถในการใช้สื่ออย่างรู้ตัวคืออะไร?
กสทช. ขยายความว่า เป็นความสามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะ
เนื้อหาสาระของสื่อ สามารถโต้ตอบกับสื่อได้อย่างมีสติและรู้ตัว สามารถ
ตั้งคำ�ถามว่าสื่อถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร เช่น ใครเป็นเจ้าของสื่อ ใครผลิต
และผลิตภายใต้ข้อจำ�กัดใด ควรเชื่อหรือไม่ หรือมีค่านิยมความเชื่ออะไรที่
แฝงมากับสือ่ นัน้ พวกทีผ่ ลิตสือ่ หวังผลอะไรจากเรา ขณะที่ “การใช้สอื่ อย่าง
ตื่นตัว” หมายถึง การเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้รับสื่ออย่างเดียวมาเป็น
ฝ่ายรุกโดยการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงสื่อที่
หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมีส่วน
ในการพัฒนาสื่อต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น ท้วงติงหรือร้องเรียนเมื่อพบสื่อที่
ไม่เหมาะสม เรียกร้องสิทธิในฐานะผู้บริโภคสื่อ เป็นต้น
กิจกรรมของ กสทช. ในการเพิ่มความสามารถของประชาชนเรื่อง
การรู้เท่าทันสื่อเน้นที่สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ พบว่า เป็นการสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาจัดอบรมผู้นำ�เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม เช่น
คน-ทัน-สื่อ, Smart Media for Smart Consumer และการจัดเวทีร่วมกับ
ภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนา
84
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https://www.nbtc.go.th/getattachment/Information/AnnualReport-2559.pdf.aspx 1/29/2018
http://bcp.nbtc.go.th/knowledge/detail/306
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พลเมืองประชาธิปไตย นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการสนับสนุนให้สถาบัน
การศึกษาร่วมกับเครือข่ายคนพิการในการผลิตรายการเพือ่ การรูเ้ ท่าทันสือ่
ของกลุ่มคนพิการ86
ในส่วนสำ�นักการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านโทรคมนาคม87 เป็นหน่วยงาน
ที่วางขอบเขตอำ�นาจหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
กำ�หนดมาตรการคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถกู เอาเปรียบ
จากผู้ประกอบการ มาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของ
ประชาชนในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และบริการในกิจการ
โทรคมนาคม กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และดำ�เนินการเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตลอดจนยุติ
ข้ อ ขั ด แย้ ง ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยผู้บ ริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์สาธารณะและบริการอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมที่ดำ�เนินการใน พ.ศ. 2559 มี 7 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ เป็น
ตัวกลางแก้ปญ
ั หาร้องเรียนเรือ่ งคุณภาพการบริการ, กำ�กับดูแลคุณภาพการ
ให้บริการโดยออกตรวจวัดคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่สม่ำ�เสมอ,
รณรงค์สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่ประชาชนเกีย่ วกับสถานีฐานของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่, แก้ไขปัญหาของผู้บริโภค เช่น เน็ตรั่ว, sms กวนใจ,
ระงับการนำ�เข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่นที่ไม่ปลอดภัย, จัดทำ�แนวทางการ
ป้องกันเข้าเล่นเกม Pokemon Go เช่น แจ้งเตือนผู้บริโภคว่าหากเล่นเกมนี้
อาจทำ�ให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย และมีการประสานความร่วมมือกับสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพือ่ คุม้ ครอง
ผู้บริโภคให้รู้เท่าทันในการใช้บริการ
86
87

http://www.nbtc.go.th/News/Press-Center.aspx
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นอกจากนี้ ในส่วนของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้
กฎหมาย กสทช. พ.ศ. 2553 นับว่าเป็นส่วนที่กำ�หนดวัตถุประสงค์เรื่อง
รูเ้ ท่าทันสือ่ ไว้ชดั เจนทีส่ ดุ โดยระบุไว้วา่ ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ
ในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยี สิ่ ง อำ � นวยความสะดวกสำ � หรั บ ผู้ พิ ก าร ผู้ สู ง อายุ หรื อ
ผูด้ อ้ ยโอกาส นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัตกิ องทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ได้กำ�หนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
“ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัว
มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์และ
สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม”
การวางแนวทางการดำ�เนินงานด้านเท่าทันสือ่ หรือ เท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั
ของหน่วยงานกำ�กับดูแลด้านสื่อของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย
ช่วยให้เราเห็นความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น การมุ่งไปสู่
สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์กรกำ�กับด้านสื่อจึงวางแนวทางในการจัดทำ�
การศึกษาวิจยั เพือ่ ให้หน่วยงานของตนเท่าทันและเข้าใจสถานการณ์การใช้
เทคโนโลยีของพลเมืองในประเทศตน จากนัน้ จึงใช้ขอ้ มูลหลักฐานเชิงประจักษ์
เหล่านี้มาวางแผนนโยบายหรือประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ขณะเดียวกัน องค์กรกำ�กับดูแลสื่อ
จะพิจารณาว่า ประเด็นใดที่เป็นความเร่งด่วนต่อพลเมืองเฉพาะกลุ่ม เช่น
กลุ่มเด็กและเยาวชน หรือกลุ่มผู้สูงอายุ จึงจะมีการดำ�เนินนโยบายเฉพาะ
ในเรื่องนั้นๆ เป็นการเพิ่มเติม
เมื่อย้อนกลับมาดูในส่วนของประเทศไทย กสทช. หรือ กองทุนวิจัย
กสทช. ซึ่งดำ�เนินการมากว่า 6 ปี พบว่า ได้มีความพยายามในการนิยาม
ขอบเขตของการรูเ้ ท่าทันสือ่ และมีวสิ ยั ทัศน์วา่ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภค “ใช้สอื่ อย่าง
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รู้ตัว และตื่นตัว” โดยรูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย เช่น การจัด
เวที การจัดสัมมนา การให้ทุนสถาบันการศึกษาในการจัดอบรมผู้นำ� หรือ
การสนับสนุนการผลิตสื่อให้กับกลุ่มเฉพาะ อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบ
กับการวางนโยบายในเรื่องนี้ขององค์กรกำ�กับในต่างประเทศดังตัวอย่าง
ข้างต้น จะพบว่า การผลักดันภารกิจเท่าทันสือ่ ขาดการเชือ่ มโยงสภาพปัญหา
ของผูบ้ ริโภค หรืออีกนัยหนึง่ คือการวางทิศทางการทำ�งานไม่ได้เชือ่ มโยงกับ
ข้อมูลหรือสถานการณ์ของผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามแตกต่างกัน การจัดกิจกรรมจึง
ยากจะเชื่อมโยงหรือประเมินผลว่าบรรลุเป้าหมายในการตอบสนองต่อ
ปัญหาแต่ละกลุ่มของผู้บริโภคสื่อหรือไม่อย่างไร

กสทช. ฝั่งกระจายเสียงฯ สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาจัดอบรมผู้นำ�
เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค
ที่มาภาพ : เว็บไซต์ กสทช.
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ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการเท่าทันสื่อของ
กสทช. ฝั่งกิจการโทรคมนาคม
ที่มาภาพ : เว็บไซต์ กสทช.

นอกจากนี้ กรอบกติกาของกฎหมาย กสทช. ที่มีขอบเขตอำ�นาจ
เฉพาะด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ส่งผลให้
ขอบเขตเรื่องการเท่าทันสื่อยังถูกจำ�กัดอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มวิทยุและ
โทรทัศน์ แม้ว่าในความเป็นจริงการสื่อสารได้ข้ามแพลตฟอร์มแล้วก็ตาม
แต่การกำ�กับดูแลของ กสทช. ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงเนื้อหาที่นำ�เสนอใน
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยเนื้อหาในแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ภายใต้
การกำ�กับดูแลของกระทรวงไอซีที ซึ่งในปัจจุบันเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
อย่างไรก็ตาม บทบาทของ กสทช. ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ส่งผลให้การดำ�เนินการของ กสทช. จากสถานะของ “องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ” กลายเป็น “หน่วยงานของรัฐ” ที่ต้องดำ�เนินการตามอำ�นาจ
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หน้าที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางดำ�เนินการที่กำ�หนดไว้ใน
นโยบายพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
นับตัง้ แต่กลางปี พ.ศ. 2560 กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
มีแนวโน้มทีจ่ ะให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการสร้างการรับรูภ้ ารกิจด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ โดยสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั หรือ DEPA ประสาน
กับกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ความรู้เรื่อง Cyber Security สู่ระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ สร้างความตระหนักให้แก่เยาวชน88 นอกจากนีย้ งั
มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจทิ ลั ฯ กับ สำ�นักงาน กสทช. ในการควบคุม
การแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์89
หากพิจารณานโยบายระดับชาติ พบว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.
2559 คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำ�ของรัฐบาลเผด็จการทหาร ได้ผ่านการ
พิจารณาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมคุณภาพทีท่ วั่ ถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั นิยามความหมาย
ของ “การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” หมายถึง การพัฒนา
ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่
ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวม
และแปลงข้อมูล องค์ความรูข้ องประเทศทัง้ ระดับประเทศและระดับท้องถิน่
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้
โดยง่ายและสะดวก โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมี
ทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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หนึ่งในเป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้ คือ การพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด
รู้เท่าทันข้อมูลและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (digital literacy)90
เนื่ อ งด้ ว ย Digital Thailand หมายถึ ง ประเทศไทยที่ ส ามารถ
สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใด
เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยสูค่ วามมัน่ คง
มั่งคั่ง และยั่งยืน91
จึงเป็นที่น่าจับตาดูต่อไปว่า ภารกิจเรื่องการเท่าทันสื่อและเท่าทัน
ดิจทิ ลั จะได้รบั การยกระดับจากกิจกรรมทีเ่ ปิดให้ตคี วามเรือ่ งการเท่าทันสือ่
อย่างไร้ขอบเขต ไปสูแ่ นวทางการส่งเสริมสมรรถนะของพลเมืองเข้าสูส่ งั คม
เศรษฐกิจดิจิทัล ตามที่ผู้บริหารประเทศวางไว้มากน้อยเพียงใด
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